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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

  

 شیرازی فیروزه 

 

 نیست، رضایت نشانه سکوت همیشه

 اعتراضِ، یک نشانه سکوت گاهی

 تشنج، از دوری برای سکوت گاهی

 نشدن، درک نشدن، فهمیده گاهی

 نداشتن، شنونده گاهی

 .بشنو را صدایم تو اما

 برخواسته سکوتم از که صدایی

 .کرد خواهد پر را عالم گوش بِدان و

 است، جان عمق از فریادی زیرا

 «سکوت صدای» این

 

http://www.romankade./
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 *بشنو را سکوتم صدای*

 

 «بشنو را سکوتم صدای: »داستان یخلاصه

 

 بزرگ را او که کسانی شود،می متوجه اتفاقی خیلی دانشگاه به ورود اولیه هایسال در فرزام

 .نیستند اشواقعی خانواده اند،کرده

 از یکی ظاهری شباهت روی از دوستش. کندمی خود یخانواده کردن پیدا برای جستجو به شروع

 .رسدمی هدف به و شده آنها هویت کردن پیدا پیگیر ها،مریض

 .دهدمی شکل را داستان که است، جدیدی ماجراهای آغاز رسیدن این اما

💉 

 و بسته را چشمانم. امگذاشته میز روی ضربدری را پاهایم و داده تکیه مبل پشتی به را سرم

 . دارد قرار پیشانیم روی شده گره مشتم

. خورندمی وول سرم توی مورچه مثل افکارم اما بدهم، استراحت مغزم به کمی کردم سعی

 .نگرفته آرام قرص دو خوردن وجود با سردردم

 

 اما آمد، داخل میزد حرف هیجان و شور با که همانطور و شد باز بُرنا بلند صدای با همراه اتاق در

 ... کرد سکوت ناگهان

 گوشم نزدیک بود، آرام خیلی که را صدایش و کردم حس امشانه روی را دستش ثانیه چند از بعد

 .شنیدم

 کرده؟ عود میگرنت باز... ! فرزام _
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 .نه یا شنید دانمنمی. اوهوم: گفتم فقط و آمد در حلقم از زور به صدایم

 خوردی؟ رو قرصات _

 .آمد در آخم صدای و پیچید سرم در درد که بدهم، مثبت جواب سر تکان با خواستم

 .بزنم مسکن برات باید نداره، فایده قرص _

 .میشم خوب _

 

 اتاق به دوباره وقتی. میام الان بکش دراز: گفت و رفت در سمت به حرفم به توجه بی او ولی

 . . پاشو. .  نشستی، که هنوز: گفت بازگشت،

 کمی را شلوارم خودش و کشیده دراز تخت روی کرد کمک. کرد بلندم آرام و گرفته را بازویم زیر

 بخواب: گفت و زد پشتم به آرام را دستش کرد؛ مرتب را آن مسکن تزریق از بعد. آورد پایین

 .کنممی پر رو جات راحت، خیالت

* 

 دوباره و شده مانع زیاد نور که بدهم، فاصله هم از را هایمپلک شد باعث زدن حرف و خنده صدای

 .گذاشتم چشمم روی را دستم کف. بستم چشم

! بودید؟ خواب دکتر، آقای نشدم متوجه ببخشید،! آخ: گفت و افتاد من به چشمش نوازی خانم

 . خونه رفتید کردم فکر موندن، شما جای به اعتمادی دکتر آقای دیدم

 رانندگی تونستمنمی کردمی درد سرم نه،: گفتم بود، زیاد خواب از ناشی که دارخش صدای با

 .کنم

 .بیرون میریم شیم،نمی توناستراحت مزاحم باشه، _

 . شم بلند باید دیگه نه: گفتم که شود، خارج اتاق از گرداند رو
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 راست دست با و گذاشته پایین تخت از را پاهایم کردم، اممچی ساعت به نگاهی حالیکه در

 راحت: گفتم حال همان در برود، بین از زیاد خوابیدن از ناشی دیدم تاری تا مالیدم، را چشمانم

 .شدم خارج رِست اتاق از بگویند، دیگری چیز اینکه از قبل. بیرون میرم من باشید

 

 عدب و کرده کج راه بهداشتی سرویس طرف به بدهم، آلودم خواب قیافه به سامانی و سر آنکه برای

 .رفتم رِسِپشن سمت به وضعم و سر کردن مرتب از

 نآ از یکی هم باز که بود معلوم. شنیدم دور از را بخش سوپروایزر شفقت خانم و برنا خنده صدای

 که را عنق بد خانم این تواند،می چطور دانمنمی من. کردمی تعریف را اولش دست هایجوک

 .بخنداند آبکی هایجوک این با است، درهم اخمش همیشه

 ،آورد بدست را آدمها خواب رگ است بلد خوب که بگیرم، کم دست نباید هم را برنا هنرهای البته

 .دارد ای ویژه تبهر هاخانم مورد در خصوصاً

 هاآن به ندارد، سنخیتی هیچ شخصیتش با اسمش شفقت که کردم،می فکر این به حالیکه در

 .کردم سلام آرام و شده نزدیک

 

 سر:  گفت آرام و کرده نزدیک گوشم به را دهانش خوابیدی؟ خوب گلاب، گل فرزام آقا به، به، _

 .شدی چپه که بود زده لگدت پشه کدوم کن، تعریف برام فرصت

 آقای بخیر روز: برگردد اشجدی قیافه به و کرده کنترل را شاخنده کرد سعی هم شفقت خانم

 شد؟ طرف بر کسالت ، دکتر

 چارت تا کردم، دراز را دستم و گفتم ممنونمی لب زیر برناست، لبخند به چشمم حالیکه در

 .بگیرم است شفقت خانم بغل که را بیماران

  شد؟ تثبیت وضعیتش ۲۱ اتاق مریض خبر؟ چه _
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 ،لازم موارد یادداشت از بعد. دادم گوش شفقت خانم توضیحات به بیماران، گزارش بررسی حال در

 .افتادم راه بخش طرف به و گذاشته جیبم توی را خودکارم

 

 دراز را دستش دادن دست برای شد، نزدیک. کرد متوقفم برنا صدای که امبرنداشته قدمی هنوز

 بشی بیدار بودم منتظر شده، تموم کشیکم وقته خیلی. برم باید  نداری؟ کاری فرزام: گفت و کرد

 . برم بعد

 .زدم بازویش به آرام ضربه چند چپم دست با و دادم فشار را دستش

 ستریب تازه رو خانم یه میرفت، یادم داشت راستی: گفت بگویم، تشکر برای ایکلمه آنکه از قبل

 اب مسئولیتش ندارم، رو باهاشون زدن کله و سر حوصله میدن، پیچ سه گیر زیاد خانوادش کردن،

 .تو

 و شوخ برنا از حرف این شنیدن چون رسند؛می خودشان حد بالاترین به تعجب زور از ابروهایم

 و کرده درهم را هایماخم. کند خود رام را هاآدم ترینبدقلق است، بلد خوب برنا. است بعید شنگ

 چطور؟: گفتم

 . تو مال مریض این جوریه، یه شوهرش _

 

 رپیگی زیاد هایش،محبت از قدردانی بابت کردم فکر این به و ندادم نشان بیشتری کنجکاوی

 . نشوم

 . زنممی سر بهش میرم الان باشه _

 نجاما رو اولیه کارای من.  کرد کارچی باید ببین کن بررسی. باشه داشته نیاز آنژیو به ممکنه _

 .نیومده آزمایشات جواب هنوز. دادم
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 .ساعت چند این بابت ممنون. هست حواسم نیست، مشکلی  _

 سمتم به اششانه روی از را سرش رفت،می آسانسور سمت به و کرده من به را پشتش حالیکه در

 .کنممی حساب باهات بعد نداشت، قابلی: گفت و گرداند

 ار رویم خداحافظی، برای دستش دادن تکان از بعد و نشست لبم روی بودنش رُک بخاطر لبخندی

 .برگرداندم

 

 چه برنا با ببینم را بدقلقش خانواده و خانم این تا رفتم، CCU سمت به بخش، از بازدید از بعد

 .بیاد بر شانپس از نتوانست اشخوشی سر همه این با که اند،کرده

 توجه بدون است، پایین سرم حالیکه در. آمدمی گریه صدای و اندایستاده نفر چند CCU در جلوی

 .شدم داخل و داده هل را در هاآن به

 

 گفتن اعتمادی آقای: پرسیدم( CCU بخش پرستار) غفاری خانم از هامریض وضعیت کنترل حال در

 هستن؟ یکی کدوم شده، بستری امروز خانم یه

 .خوابیده آخری تخت اون: گفت و داد نشانم را سالن انتهای 

 .برسم نظر مورد مریض به تا رفتم جلو نوبت به و داده تکان فهمیدن معنای به سری

 اما. مبفهم را دلیلش نتوانستم که کرده پیدا خاصی حس گرفتم، قرار تختش کنار آنکه محض به

 روی را دیگرش سر. گذاشته گوشم داخل را گوشی. باشم توجهبی آن به نسبت کردم سعی

 .کردم کنترل را قلبش ضربان و داده قرار اشسینه

. یدکن خبرم هاجواب رسیدن محض به: گفتم غفاری خانم توضیحات شنیدن و کامل معاینه از بعد

 . رفتم خروج در سمت به و داده دستش به را آن نوشتم، چارت در را معاینات نتیجه وقتی
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 یک و باشند نداشته من با زیادی سنی فاصله رسید،می نظر به که جوانی پسر و دختر با در پشت

 .شدم مواجه ساله ۰۶ حدوداً آقای

 گریه از دختر. نمیزد حرفی ولی بود، هم در هایشاخم مرد. آمدند سمتم به من دیدن با بلافاصله

 و کلافه بود، بزرگتر من از کمی احتمالاً که جوان پسر. بود کرده پف و شده قرمز چشمانش زیاد

 .رسیدمی نظر به آشفته

... خو چطوره؟ مادرم حال دکتر آقای:  پرسید بود، مشهود خوبی به اضطرابش و نگرانی که پسر

 میشه؟... خوب

 

 شدن؟ بستری امروز که خانمیِ همون شما مادر: گفتم و انداخته نفر سه هر به گذرا نگاهی

 ظرن تحت مدتی باید فقط. میشه خوب نباشید، نگران: دادم توضیح مثبت، جواب شنیدن از بعد

 . باشن

  اولِ؟ دفعه یا دارن سابقه: گفتم و کرده باشد، خانواده پدر رسیدمی بنظر که مردی به رو

 د،شمی خارج دهانش از زور به که را کلماتی توانستممی سختی به که بود، آرام قدریبه صدایش

 . اولِ بار نه،: بشنوم

 شاید .بکنیم باید کارچی گیریممی تصمیم اومد، آزمایشات جواب وقتی: گفتم و داده تکان را سرم

 . باشه داشته آنژیوگرافی به نیاز

 از چرا دانمنمی اما. نماندم شانالعملعکس منتظر و شده دور آنجا از امجمله شدن تمام از بعد

 . کنم پیدا برایش توجیهی توانستمنمی. داشتم عجیبی حس خانواده این دیدن

* 
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 دنفهمی دنبال چه هر. امشده ترخسته قبل روزهای به نسبت ولی رسید، پایان به کشیکم ساعت

 رکینگپا سمت به جالباسی، به روپوشم کردن آویزان از بعد. نرسیدم اینتیجه به گشتم، دلیلش

 .رفتم

 خاموش بودم، کرده فراموش که ضبط صدای ماشین شدن روشن با همزمان چرخاندم، را سوئیچ

 حالی چه شدم، ماشین سوار که صبح افتادم، فکر این به و کرده خاموشش فوراً. شد بلند کنم

 حالی؟ چه حالا و داشتم

 افکار درگیر چنان. شوم متمرکز خاص مسئله یک روی توانمنمی اما شده، درگیر فکرم هم باز

 .رسیدم خانه به طورچه نفهمیدم، که مختلفم

 

 یوهم سبد داخل از سیبی کشیده، سر را آب شیشه. رفتم یخچال سمت آپارتمان، در بستن از بعد

 در را هایملباس چراغ کردن روشن بدون. رفتم خواب اتاق طرف به زدنش گاز حال در و برداشته

 .برد خوابم گذاشتم، بالش روی را سرم آنکه محض به زیاد، خستگی از. خزیدم پتو زیر و آورده

* 

 نگاهی کنم، بازش بود رفته یادم که اممچی ساعت به. شدم بیدار خواب از برقی جارو صدای با

 .باشم دانشکده باید ده ساعت که آوردم خاطر به و انداخته

 یدوش گرفتن از بعد. رفتم دارد، قرار اتاقم درون که حمامی طرف به و شده بلند جایم از بلافاصه

 .شدم خارج اتاق از و پوشیده را هایملباس کوتاه،

 

. هدانشگا رفتید کردم فکر اید،خونه شما دکتر آقای... !  اِ: گفت و شده هول دیدنم با خانم نرگس

 . کردم صدا و سر ببخشید

 حمامم؟ نفهمیدی آب صدای از یعنی _
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 .بشنوم چیزی ذارهنمی که هم جارو این صدای. سنگینه گوشام من دکتر آقای..! والا نه، _

 . شدممی بیدار باید نیست، طوری باشه _

 هصبحان: کرد متوقفم صدایش که رفتم، در طرف به کیفم و موبایل و سوئیچ برداشتن از بعد

 دکتر؟ آقای خوریدنمی

 شده؟ دیرم نه، _

 

 هک گرسنه شکم دکترید، خودتون ماشاالله: گفت و گرفت طرفم به بود، کرده آماده که را ایلقمه

 ناهپ کی به باید شماست، به امیدشون همه که بیچاره مریضای بعد. بگیرید یاد درس تونیدنمی

  ببرن؟

 رفح اجازه اینکه بدون کوتاه، خداحافظی و تشکر یک با. گرفتم را لقمه کفشم، پوشیدن حال در

 همینطور بدهم، مهلت او به اگر. رفتم آسانسور طرف به و شده خارج در از بدهم، او به دیگری

 .دهد ادامه مختلف سفارشات به خواهدمی

 

 و تهداش امزندگی در رنگی پر نقش همیشه دارم، یاد به وقتی از. کردم فکر خانم نرگس به راه توی

 .شودمی محسوب امدایه جورهایی یک

 آشپزی و نظافت برای یکبار ایهفته که اوست، سفارش به دانممی و است دوست عزیزخاله با هم

 .بوده جونشکوه حال کمک همیشه هم و آیدمی امخانه به

 از بیشتر او و شده سپری خانم نرگس با وقتم بیشتر ، جونشکوه بیماری بخاطر بچگی از

 ...جونشکوه...  جونشکوه... جونشکوه. کرده مادری برایم جون،شکوه
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 روزم دیگر، مزخرف سردرد یک با هم امروز خواهمنمی. زندمی زنگ سرم توی اسمش...  خخخآخ

 به شروع خواننده همراه صدایش، بردن بالا با و کرده روشن را ضبط همین برای. دهم هدر را

 .شود خارج سرم از جونشکوه فکر تا کردم، خواندن

* 

 کی انگار. آمد لبم به لبخند برنا اسم دیدن با. خورد زنگ موبایلم دانشگاه از شدن خارج حال در

 کلاست برادر؟ کجایی: گفت تماس برقراری محض به. گذردنمی اموراتش باشد، خبربی من از روز

 نشد؟ تموم

 دارم؟ کلاس فهمیدی کجا از تو. اومدم بیرون دانشگاه از الان همین _

 یگوش خانم نرگس. خوابی کردم فکر زدم، زنگ خونه به بود، خاموش گرفتم تماس موبایلت با _

 ! داره رو آمارت من از بیشتر اون انگار. دانشگاهی گفت برداشت، رو

 . عزیزِخاله سفارش که دونیمی _

 عزیز؟خاله میگی بهش چرا نفهمیدم آخرش _

 اسم کدوم به شدم،می گیج بودم بچه که هم من. عزیز مادرم، و کردمی صداش خاله پدرم، چون _

 .عزیزخاله شد کردم، مخلوط هم با رو اسم دو هر همین برای کنم؟ صداش

 ایشون؟ هستن، پدرجان جانِخاله پس. اینطور که! آها _

 بپرسی؟ نامه شجره زدی زنگ حالا _

 

 نگفتی؟ رو آنژیو جواب بهش مگه. کرده دیوونه رو همه یارو این بابا، نه_

 رفتم فوراً زدم، بیمارستان سر یه سریع. بود شده دیرم موندم، خواب صبح. نشد فرصت! نه _

 تیاستراح یه خونه میرم. کشیکم امشب میام، زودتر ظهر از بعد. ببینم رو خانوادش نشد. دانشگاه

 .دارم کلاس شکوهی دکتر با هم صبح فردا. کنم
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  نکرد؟ برگزار رو کلاسش بیمارستان تو چرا اسلامی دکتر مرتیکه این بود؟ چطور امروز _

 گفتمی! دونممی چه: گفتم و داده دست آن به دست این از را موبایلم ماشین در کردن باز برای

 لمفی رو و بده نشون رو قلب باز جراحی عمل فیلم خواستمی. نیست کافی بیمارستان امکانات

 و نمک زوم فیلم رو تونممی بهتر اینجا گفت.دانشگاه تئاتر آمفی برد رو ما. بده رو لازم توضیحات

 . بدم نشون رو جزئیات

 .کشیکم امشب منم. بینمتمی شب پس. خب خیله_

 . قربانت باشه،_

 راهی کوتاه استراحتی و ناهار خوردن از بعد تا افتادم، راه خانه طرف به کرده، قطع که را تماس

 .شوم بیمارستان

* 

 شدم متوجه رفتم، که ترنزدیک. شنیدم بحث و جر صدای رسپشن، به شدن نزدیک حال در

 . شده بستری دیروز که ستخانمی همان شوهر

 اومده؟ پیش مشکلی: گفتم شب کشیک سوپروایزر رحیمی، خانم به رو

 و کنننمی قبول کنید، صحبت خودشون با بیان دکتر کنید، صبر میگم ایشون به چی هر _

 .نیست جوابگو کسی اینجا چرا معترضن

 .میدم توضیح براتون من، اتاق بیارید تشریف: گفتم و کرده مرد به رو

 

 با. تمگذاش میز روی را موبایلم و سوئیچ صندلی، کنار را کیفم. افتادم راه اتاقم طرف به او به پشت

 پشت صندلی، پشتی روی کتم دادن قرار از بعد. بنشیند مبل روی کردم تعارف دست حرکت

 .نشستم میزم
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 خوشبختانه اومده، آزمایشات بقیه و آنژیو جواب: گفتم و کرده صاف ایسرفه تک با را صدایم

 هب نیاز آینده در ممکنه داره، مختصری گرفتگی رگها از یکی البته. نداره حادی مشکل تونخانم

 .نیست کننده نگران فعلا ولی کنه، پیدا اِستَنت

 

 ببینمش؟ تونممی: گفت ثانیه چند از بعد. بود پایین سرش و کرده سکوت مرد

 اتملاق ساعت شد، منتقل بخش به موقع هر. باشه ویژه مراقبت تحت بهترِ روز دو یکی! نه فعلاً _

 .برید دیدنش به تونیدمی

 .شد خارج و کرد کوتاهی تشکر آرام، صدایی با

 

 را فکرم زود اما. رفتارش سردی و برخوردش نحوه از بودم متعجب ماند، بسته در به مات نگاهم

 . شد باز ایتقه صدای با در که کنم، شروع را کارم تا برداشتم، را روپوشم و کرده منحرف

 بزنی؟ در شدن وارد از قبل ندادن یاد تو به ببینم _

 !که زدم در _

 !نبودم مناسبی وضعیت در شاید. بفرمائید بگم نشدی منتظر ولی زدی، در _

 یارو؟ به گفتی شد؟ چی( کرد اشاره در به دستش با. )نداریم رو حرفا این که تو و من _

 کیه؟ یارو _

 .بیرون رفت اتاق از الان که باباهه، همین _

 اینجوریِ؟ چرا این گفتم، آره _

 د،بو پایین نگاهش که همانطور دستش، کنار خودکار دادن تکان حال در و نشست میز روی نصفه

 .غریبن عجیب شخانواده گفتم که بهت: گفت
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 همین برای. کندمی پنهان من از را چیزی که انداخت، شک به مرا اش،افتاده پایین سر و آرام لحن

 شده؟ چیزی: پرسیدم

 بشه؟ خواستیمی چی نه،: گفت همم در ابروهای دیدن با و گرفت بالا را سرش

                  

 اون خاطر به نکنه بود؟ شده چت دیروز نگفتی راستی: گفت و برگشت عادی حالت به ناگهان

 شد؟ بد حالت مرده، که پیرزنه

 .کرد بد رو حالم شنوه قراریبی و زاریگریه دیدن! ... نه پیرزنه: گفتم و کشیده آهی

 اریخواستگ دیدی حالا! بود کرده گیر پیشش گلوت حتما! ناقلا: گفت و کرده باریک را چشمانش

 شدی؟ ناراحت میفته عقب

 .باشه مبچه جای خوردمی بهش! برنا نگو مزخرف _

 داری؟ هم بچه حالا که کردی عروسی کی تو! بچت _

 .برسم کارم به بذار برو! نگو پرت و چرت _

* 

 وخیش مریض جون محترم، خانم: گفتم دیدمش،می بود بار اولین که پرستاری به رو عصبانیت با

 ساعت سر باید ۵ تخت مریض تزریق. بیارید هم رو قضیه ته و سر بخواید ببخشید یه با که نیست،

  کنید؟ حلش ببخشید یه با تونستیدمی شما میومد، پیش براش مشکلی اگه. بشه انجام

 .کندمی گریه فهمید، میشد فینش فین صدای از و بود پایین سرش

 .نشده چیزی که حالا...! بسه: گفت گوشم کنار آرام و گذاشته بازویم روی دست فراز

 دقت منبعد. کارتون سرِ بفرمائید هم شما محجوب، خانم: گفت وارد تازه پرستار به رو بعد

 .باشید داشته بیشتری
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 .شد دور آنجا از صدابی و آرام شده، صدا محجوب که پرستار

 

 رو وت سگی اخلاق کرده، بکار شروع اینجا روزه سه دو تازه بیچاره خبرته؟ چه: گفت تغیّر با برنا

 نلپرس حال مراعات یکم. کرده فوت تازه پدرش! بدی تذکر هم آرومتر تونستیمی! شناسهنمی که

 .نیست بد بکنی هم

 رو چپش و راست دست هنوز: توپیدم خاطی پرستار با بحثم از مانده بجا عصبانیت همان با

 .باشه هم مردم جون مراقب خوادمی اومده نمیده، تشخیص

 !بالائیاست از شده سفارش آخه _

 . هستن شونحامی گرام جان پدر: داد ادامه و خواند را سؤالم چشانم از

 ... ! برناااا: غریدم ناراحتی با

 . بود بزرگ فرهمند منظورم...  ببخشید: گفت و آورده بالا تسلیم حالت به را دستش دو

 جنبنده هیچ اصلا آوردی؟ در کجا از رو زنکی خاله اطلاعات این اومده، روزه سه دو فقط اگه _

 باشه؟ نشده رد تو دست زیر از آمارش که هست بیمارستان این تو ای ماده

 

 آمار نکردم فرصت هنوز والا: گفت خنده با رفت،می خروجی طرف به عقب عقب که همانطور

 . بیارم در رو خونه رختشوی مؤنثای

 .شدم بیماران پرونده گزارش نوشتن مشغول و داده تکانی تأسف با را سرم

 

. کشاندمی سمت آن به را من مدام آهنربا، مثل نیرویی. رفتم CCU طرف به کارم شدن تمام از بعد

 .گرفت قرار سرمش بدون دست روی ناخواسته دستم گرفتم، قرار تختش کنار وقتی
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 روی تخت بالای که اسمش به نگاهی. کردمی خودش جذب را من که بود، اشچهره در آرامشی

 . " شهسواری زهرا". کردم بود، شده نوشته سفیدی کاغذ

 هدقیق چند از بعد. بیاورم در سر گنگ حس این از تا نبود، چیزی کننده تداعی هم اسم این حتی 

 .باشم داشته را لازم تمرکز شکوهی دکتر کلاس برای تا بزنم؛ کوتاهی چرت گرفتم، تصمیم

* 

. زدمی حرف دیشبی پرستار همان با که دیدم را برنا رفتم،می شکوهی دکتر اتاق طرف به وقتی

 . آمد طرفم به و داده تکان سری او برای افتاد، من به که چشمش

  کردی؟می زنیمخ داشتی چیه؟ _

 .نزنه رو آبت زیر وقت یه که کردم،می صوف و صاف رو جنابعالی دیشب خرابکاری داشتم ، نه _

 اقعاًو ولی. کردم شوخی! منو نزن بابا خوب: گفت خنده با. بیاید دستش کار حساب تا کرده، اخمی

 . وقاریه با و نجیب دختر. "محجوب شکیبا". برازندشه اسمش

 . صاحبش مبارک _

 .بزنی بالا آستین بخوای تو اینکه مگه. نداره صاحب که فعلا _

 گیری؟نمی خودت برای چرا چربه لقمش اگه _

 . مظلومه خیلی. خورهنمی من خونی گروه به _

 یلب خودتو باغچه زنی بیل اگه تو. ندارم رو تو گرفتنای لقمه فرصت. کلاس سر برم باید فعلا _

 .بزن

 

. است متفاوت روز یک امروز کردم احساس برسم، اتاقم به تا شدم وارد که بیمارستان در از

 .امکرده پیدا حسی چنین که افتاده، اتفاقی واقعا یا امشده خیالاتی دانمنمی
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 پدرت خوبی؟ سلام،: گفت و آمد طرفم به برنا که شوم، اتاقم وارد تا چرخانده، قفل در را کلید

 .داره کارت

 .شدم اتاق وارد او به توجهبی و کرده هم در را هایماخم

 

 خرهبالا ولی نکاشته، رو تو که دُرُسته بابا: گفت و بسته سرش پشت را در. شد داخل دنبالم به

 .کرده بزرگت

 صحبت دُرُست خوایمی کی داری؟ تو ادبیاته این آخه مملکتی، این دکتر مثلا تو! ؟... برنااا _

  کنی؟

 . داره کارتچی ببین برو بیا. بدی من به سخنوری ادبیات آموزش خوادنمی حالا _

  سرته؟ تو اینقشه چه باز _

 ! هیچی بخدا! والا _

 صخلا رو خودت بزن! باریکتر مو از ما گردن این! بیا: داد نشانم را گردنش و کرد کج کمی را سرش

 .کن

 .میرم وقت آخر باشه: شودمی دستگیرم چیزی صورتش از ببینم کردم، نگاهش کمی

 . برو الان همین نه، _

 بالاخره نشدم متوجه چیزی اما. گذردمی چه سرش در بفهمم کردم، نگاهش دیگر کمی هم باز

 .رفتم بزرگ فرهمند اتاق طرف به روپوشم، پوشیدن از بعد و دادم رضایت

 اهمخو پیدا اتاق آن در تنها را جوابش ولی. بدانم را برنا اصرار همه این دلیل بودم، کنجکاو بسیار

 .کرد
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 سلام با. بستم سرم پشت را در و شده داخل. آمد بفرمائیدش صدای در، به ضربه چند زدن از بعد

 . آمد طرفم به و شد بلند جایش از من

 .دادم را جوابش آرامی به خوبی؟ پسرم، سلام _

 .پسرم بشین: کرد هدایت مبل طرف به را من مختصری فشار با و گذاشته پشتم را دستش

 .داد بیسکوئیت و چای سفارش تلفن با و ایستاد میزش کنار

 .بگید رو کارِتون. نیومدم مهمونی برای _

 پدرت با هم چایی یه که سخته، انقدر من با زدن حرف لحظه چند تحمل یعنی داری؟ عجله _

  بخوری؟ تونینمی

 .برسم کارم به باید! نیست چیزا این بحث _

 

 در به ای تقه بزند، حرفی کرد باز لب تا. گشتمی مناسب کلمات دنبال بود معلوم کرد، مکث کمی

. شد ردوا بیسکوئیت و چای سینی با بخش مستخدم باقری، آقای گفتن، بفرمائید از بعد و خورده

 .گذاشت میز روی را سینی و کرد سلام

 نیست؟ ای دیگه فرمایش _

 .نکنه درد دستت ممنون، _

 .اجازه با. کنممی خواهش _

 

 زرو چند: گفت گذاشت،می جلویم را چای استکان حالیکه در و نشست کنارم نفرهتک مبل روی

 در ولی. شد کنجکاو کمی مادرت به اسمش شباهت خاطر به برنا که کردن بستری رو خانمی پیش
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 هاستسال که باشه کسی همون افتاد، شک به که داشت، هم پسوندی "محمدی زهرا" ادامه

 .هستید دنبالش

 ات سراغت بیاد شد باعث همین بود، اونها و تو بین هاییشباهت نظرش به دید، رو خانوادش وقتی

 .باشید قضیه پیگیر هم با

 و نیست موردبی شَکِش کردم، حس اون مثل منم. من پیش میاد شده، بد حالت بینهمی وقتی ولی

 .بکنم بیشتری بررسی گرفتم تصمیم

 .بشه انجام DNA آزمایش دادم و گرفتم خون خانم اون و تو از بودی خواب وقتی همین برای

 

 بود؟ چی اسمش پسوند: پرسیدم آرامی صدای با. بگوید را اشبقیه نیست نیازی دیگر

 !شهسواری: گفت مکث کمی با

... کنم درک را هایشحرف معنی بتوانم تا است، صورتش قفل چشمانم... امزده بهت... برد ماتم

 موقعیت این در درست العملعکس دانمنمی اصلا... دهم نشان العملیعکس هیچ توانمنمی

 چیست؟

 باید ،...شدم مواجه امواقعی خانواده با اگر که ،...کردممی تصور را لحظه این ذهنم در همیشه

 .. .خدا؟ امان به کردند رهایم که عصبانی یا... امخانواده کردن پیدا از باشم خوشحال... کنم؟ کارچه

 .بیاورد در زدگیبهت آن از را من تا گذاشت، امشانه روی را دستش پدر

 

 فرزام؟ _

 .شببینم باید: گفتم ارادهبی و شده بلند جایم از ناگهان. گرداندبرمی حال زمان به را من صدایش

 .گفت بهش آروم آروم باید نیست، خوب براش استرس. بیماره قلبش اون: گفت عجله با پدر
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 کنم؟ کارچی: گفتم آرامی صدای با. کشیدم صورتم به دست... چرخیدم خودم دور... گیجم

 !بگیم خانوادش به اول بهتره...! یواش یواش ؟...فرزام...! باش آروم _

 فشار را سرم طرف دو دستانم کف با و گذاشته زانویم روی را هایمآرنج. نشستم جایم سر دوباره

 .شوم جدیدی درد سر شروع مانعِ تا دادم،

 

.... نخوای خودت اگه حتی... کنارتم همیشه من: گفت امشانه به کمی فشار با و نشست کنارم پدر

 . نباش نگران... ریممی پیش هم کمک با

 .کنم تأیید را حرفش سرم، اندک تکان با توانستم فقط

 لبخند با دیدم، را برنا کردم، بلند که را سرم. دیدم صورتم جلوی آب لیوانی همراهِ را قرصی

. بستم را چشمانم و داده تکیه مبل پشتی به را سرم و دادم فرو آب همراه را قرص. ایستاده جلویم

 .شوم مسلط خود به بتوانم بلکه کرده، اثر قرص تا شدم، منتظر

 

 که دیدم، را برنا کردم باز را چشمانم وقتی ماندم، حالت آن در من که گذشت مدتی چه دانمنمی

 به و شده خم جلو به کمی. گرفته قرار زانوهایش روی آرنجش و کرده قفل هم در را دستانش

 .دهد تشخیص را حالم کردن، نگاه با دارد سعی و زده زل صورتم

 خوبی؟: گفت لحظه چند از بعد

 نگاه را اطراف و کرده جدا مبل از را امتکیه حال همان در. آره: گفتم آهسته خیلی و سر تکان با

 کو؟ پدر: کردم

 .رفت کردن، پیجش  _
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 .شدم رفتنش متوجه نه و شنیدم را کردنش پیج صدای نه چون نبودم، دنیا این در انگار من

 . داشتم بهتری احساس که برده خوابم شاید حتی بود، گذاشته را خودش اثر قرص اینکه مثل

 آور؟ خواب...  بود؟ چی قرصه این _

 بهتری؟...  کنه؟می فرقی چه: گفت و خندید

 .شدم بلند جایم از. آره _

 میری؟ کجا _

 .کارم سرِ برم؟ باید کجا _

 . بریم...  هیچی، آها، _

 .آمدمی اتاقش سمت به که دیدم را پدر شدم، خارج که در از

 میری؟ داری: گفت لبخند با

 . برسم کارم به باید _

 خیلی عزیزخاله: گفت و زد امشانه پشت به آهسته ضربه چند دست، کف با لبخندش همراه

 . نیست بد بزنی ما به سر یه گیره،می رو سراغت

 !چشم فرصت، اولین در _

 به برو: گفت لبخند با بنابراین. ندارم زدن حرف بیشتر به تمایلی و سردرگمم هنوز که فهمید پدر 

 . بریم هم با بیا بعد برس، کارت

 .افتادم راه بخش سمت به و میدم خبر میشه، چی ببینم _
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 و غریب کلمه چه. . .  مادرم. . .  برسد مادرم به نوبت تا کردم، معاینه را مریضها یکی یکی

 گردم؟می دنبالش که است سال چند! نامأنوسی

 آنطرف به چشمم کمتر و ندهم نشان خاصی توجه کردم سعی شدم، اتاق وارد که ایلحظه از

 . بچرخد

 زیچی چه ببیند تا  کرد، نگاه سمت آن به کنجکاوی با همراهم پرستار که نبودم موفق زیاد ظاهراً

 .کرده جلب را توجهم اینطور

 متوجه .کنم کنترل را دستانم لرزش نتوانستم کردم، اشمعاینه به شروع و شده نزدیک او به وقتی

 . شد دگرگونم حال

 !سرده دستات چقدر پسرم؟ خوبی: گفت و کرد نگاهم مهربانی با

 

 گرم و کرده پیدا جریان آنها در خون تا مالیدم، هم به را دستانم و آورده در گوشم از را گوشی

 .شود

 شد؟ سردتون ببخشید _

 . گفتم خودت بخاطر نشد، سردم...  پسرم نه _

 دارید؟ بچه تا چند: پرسیدم و شدم خیره صورتش به کمی

 .کرده ازدواج تازه پسرم. پسر یه و دختر یه _

 داشتید؟ زایمان بار چند _

 .بار سه _

 چارت در نوشتن مشغول کردم، وانمود و گرفته را نگاهم زود ولی. کردم نگاه او به کنجکاوی با

 .هستم دستم درون
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 شد؟ چی تونبچه سومین پس _

  .بود زنده هفته دو فقط ولی. بود پسر هم دومم بچه. بود سالش سه پسرم. بود دومم زایمان اون _

 .زده حلقه چشمانش در اشک شدم متوجه که کردم نگاهش دوباره

 

: پرسیدم حال همان در. دادم نشان سرگرم را خود چارت هایبرگه با و آورده پایین را سرم

 بود؟ چی مشکلش

 قتیو. کردمی تنفس دستگاه کمک با. کنهنمی کار و داره مشکل هاشریه از یکی گفتن دکترا _

 ... و نمیاره طاقت ،...بکشه نفس اون به نیاز بدونِ کنه، عادت شریه تا کردن جدا ازش رو دستگاه

 

 .گرفته راه صورتش روی اشک دیدم و کرده بلند سر سکوتش، با

 ! کردم تونناراحت! ... متاسفم: گفتمو شده دستپاچه

 راموشف نتونستم هیچوقت پسرم، نیست تو تقصیر: گفت و کرده پاک را هایشاشک دستانش با

 .نیست خودم دست میشه، سرازیر اشکام میفتم یادش وقت هر. کنم

* 

 خارج اتاق از که زمانی از. بودم خیره سقف به و گذاشته بالش روی سرم، زیر هم روی را دستانم

 ! کنم دور ذهنم از را هایشحرف هم لحظه یک نتوانستم، هستم پتو زیر که حالا همین تا شدم،

 که فرزندی کند، رها را فرزندش خواستهنمی او دهد،می نشان ، سال همه این از بعد هااشک آن

 کسی و بودند کرده رها بیمارستان در مرا گفتمی پدر اما. نگرفته آغوش در هم یکبار شاید

 نخواستند؟ مرا چرا بفهمم توانستممی چطور بود؟ کجا مشکل پس. گرفتنمی من از سراغی

 .برد خوابم کی نفهمیدم بودم، جنگ در افکارم با که همینطور
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 ونجشکوه مزار سر رفتن دهم، انجام گرفتم تصمیم که کاری اولین صبحانه، خوردن از بعد صبح

 .بروم مزارش سر کردم، پیدا را مادرم وقت هر بودم، کرده عهد خودم با. بود

 حاضر من اما. شد خواهد خوب مزارش سر رفتن با دردهایم سر و هاقراریبی کردند،می فکر همه

 .کنم شرکت مراسمش از کدامهیچ در بودم، نشده

 اب خواستم،نمی دیگر و گرفته مجردی خانه حادثه آن از بعد کهطوری. بودم دلخور آنها از نوعی به

 . کنم زندگی عزیزخاله و پدر

 

 یتپناهبی برای دلش اون ببخش، رو دخترم: گفتمی همیشه و دلگیرم که فهمید، عزیزخاله فقط

 رپ و بال زیر رو تو و باشه کرده ثوابی داشت دوست. بشه مادر تونستنمی که هم خودش سوخت،

 . گرفت خودش

 این چرا بودم، ناراحت فقط دانم،می را پدر و جونشکوه هایمحبت قدر همیشه من دانستنمی اما

 .اندکرده پنهان من از را قضیه

 شموقع حالا. بگیرم سر از را آمد و رفت شد، پیدا امخانواده وقتی کردم عهد خودم با موقع همان

 .بود جونشکوه مزار سر رفتن کار، اولین و کنم وفا خود عهد به بود رسیده

 

 که چیزی تنها اما. شواقعی خانواده کردن پیدا برای گشتن به کرد، شروع روز اون از جان فرزام

 و بود بسته دستش به نوزادی زمان که بود دستبندی ش،خانواده شناسایی برای داشتیم اختیار در

 .بود شده نوشته مادرش، اسم یعنی "محمدی زهرا" اسم اون، روی

 نبارا تو سوزن کردن پیدا مثل نام، این کثرت به توجه با محمدی زهرا کردن پیدا که مستحضرید

 .کاهِ
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 امن به نسبت اعتمادی، برنا دکتر آقای دوستش کردن، بستری رو شما همسر که روزی اینکه تا

 .میشه کنجکاو شما همسر

 DNA آزمایش ما: گفت گرفته، بابا طرف به را آزمایش برگه و کرده دراز را دستش حالیکه در پدر

 خانواده و جان فرزام بین که زیادی هایشباهت ولی نشده، آماده جوابش هنوز البته. دادیم انجام

 .......هست شما

 

 مثل توانستم،می خواستمی دلم. گذاشتم مزارش سنگ روی را دستم کف زده، زانو قبرش کنار

 اقهعل و عشق که چشمانی به کردن نگاه با و بگیرم دست در را دستانش بود، کنارم در که زمانی

 .کنم دل درد برایش میزد، موج آن در

. ردمک تعریف برایش مادرم از. گفتم برایش کرد،می سنگینی دلم روی سال چند این که حرفهایی

 ارشمز سر که سالی چند بابت مرا گفتم. شدم سبک و گفتم. گفتن برای داشتم زیادی هایحرف

 .نداشتم را اشآمادگی چون ببخشد، امنرفته

 مهربانی مادر جون،شکوه. باشم مندگله او از گذارم،می سنگش روی دست که زمانی خواستمنمی

 چنین حق. برد کار به من آسایش برای را توانش تمام اش،مادرزادی بیماری وجود با که بود،

 .باشند باخته رنگ هایمگله که بروم، دیدنش به زمانی خواستممی. نبود گذاریگله مادری

 

 یکریز عزیزخاله. کردند من از گرمی استقبال خانم نرگس و عزیزخاله رسیدم، که پدر خانه به

 .کنیمی زنده برام رو مشکوه یاد تو: گفتمی و کردمی گریه

 را هاکدورت و هاتلخی اوقات شوخی، و خنده با هستم، آنجا که ساعتی چند کردم، سعی هم من

 .ببرم بین از
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 عصبانیت روی از خواستمنمی و داشتم مشکل خودم با من راحت، خیالتون: گفتم عزیزخاله به

 .بشه پشیمونی باعث بعداً که بکنم، کاری یا بزنم حرفی

 فهمیدم که زمانی ولی نکردن، حقم در کوتاهی هیچ دونممی. باشم دور دادم ترجیح همین برای

 .شدم شوکه خیلی نیستن، مواقعی مادر و پدر

 بدی حال چه شد، خارج پدر دهنِ از ناخواسته، که حرفی شنیدن با لحظه، اون بدین حق من به

 .کردم پیدا

 از مه اونها اما. بگن بهت رو واقعیت باید گفتم، بهشون بارها من. برم قربونت میگی درست تو _

 ورمجب همه شکوه مریض قلب خاطر به. ترسیدنمی بذاری تنهاشون بخواهی فهمیدنت، بعدِ اینکه

 .  بکنیم رو مراعاتش بودیم،

 

 کرده درست من علاقه خاطر به خانمنرگس که رنگی و آب خوش و ترش فسنجان خوردن از بعد 

 .رفتم بیمارستان طرف به و زده سابقم اتاق در کوتاهی چرت بود،

 

 عزیزخاله دیدن هم بعد و جونشکوه مزارِ سرِ کردم، تعریف برایش و رفته پدر اتاق به همه از اول

 . رفتم

 جواب هنوز گرچه. کردی پیدا رو خانوادت بالاخره که خوشحالم: گفت و گرفت خود آغوش در مرا

 .باشی بخشیده حقیقت کردن پنهون بابت رو ما امیدوارم ولی. نشده مشخص قطعی

 .نکنیم صحبت موردش در میدم، ترجیح _

 بذاریم؟ میون در رو موضوع و کنیم صحبت پدرت با همه از اول موافقی. بخوای تو جور هر باشه _

 .خوبیه فکر بله، _
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 از دبع. بفرستند پدر اتاق به را بابا کرد، درخواست تلفن با بود، شده شروع ملاقات ساعت چون

 .دادیم دست او با و شده بلند دو هر ورودش، با دقیقه چند

 

 ؟....آقایِ: گفت و کرد شروع را صحبت پدر

 . هستم احمدی _

 و فرهمند تورج من. کنم معرفی رو خودم بهتره اول...  مزاحمت از غرض احمدی، آقای بله _

 .فرهمند فرزام همسرتون معالجِ پزشکِ هستن، حضور معرف حتما که پسرم،

 داره یقلب مشکل همسرتون چون که اینه کنیم، صحبت شما با خصوصی خواستیم،می اینکه دلیل

 شما کمک با و بذاریم میون در شما با اول کردیم فکر نیست، خوب براش هیجان و استرس و

 .کنیم مطلع هم رو همسرتون بتدریج

 

 داشت که تنفسی مشکل دلیل به بود، اومده بدنیا تازه که زمانی. نیست من واقعی پسر جان فرزام

 بود، من نظر تحت که مدتی طی اما. بودم معالجش پزشک من و شد بستری ما بیمارستان در

 هک مادزادی نقص خاطر به احتمالاً، کردم فکر دلیل همین به. بگیرن ازش سراغی خانوادش ندیدم

 .کردن رها رو او و نداشتن بودنش زنده به امیدی داشته،

 

 چون همچنین و بوده خطرناک براش بارداری داشته، قلبی مادرزادی بیماری همسرم چون

 رخاط به ما ولی. بود زیاد باشه نقص دچار هم فرزندمون اینکه احتمال بودیم، پسرخاله دخترخاله

 . باشیم داشته خودمون از ای بچه تونستیمنمی اما. کردیم ازدواج داشتیم، هم به که ایعلاقه

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 29 

 و بیاریم خودمون پیش رو او گرفتیم، تصمیم کردم صحبت همسرم با جان، فرزام مورد در وقتی

 .کنیم مراقبت ازش

 خودمون نام به او برای و کردم تهیه همسرم نام به زایمان برگه دوستانم کمک با همین برای

 .....که موقعی ولی. گرفتیم شناسنامه

 

 و من به ربطی چه پسرتون و شما زندگی داستان: گفت و پرید پدر حرف میان احمدی آقای

 داره؟ همسرم

 !رسیممی هم قسمت اون به کنید، حوصله اگه _

 

 همسرم گذروند،می رو پزشکی دوم سال جان فرزام که موقعی پیش، سال چند: داد ادامه پدر

 برمم نیاز اصلی، شریان شدن پاره دلیل به جراحی عمل حین و کنهمی پیدا قلب پیوند به احتیاج

 .خون تزریق به

 گروه چون. نیست پذیر امکان میشه متوجه ولی خون، اهداء برای میشه داوطلب جان فرزام

 .باشیم کننده اهداء تونستیم،نمی مونکدوم هیچ و بود متضاد من و مادرش با شخونی

 چون من و پرسهمی ازم رو دلیلش و میشه متعجب مونخونی هایگروه ناهماهنگی این از فرزام

! ستینی ما واقعی فرزند تو گفتم، ناخواسته. نبودم حرفام متوجه بود، همسرم بیماری درگیر فکرم

 .دلیله همین به مونخونی هایگروه تفاوت و

 .میره دنیا از کنن، کنترلش نتونستن که زیاد، خونریزی اثر در روز همون همسرم
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 چیه مزخرفات این: گفت و برخواسته جایش از برافروخته. دهد ادامه پدر نداد اجازه احمدی آقای

 از تونهدف. بکشه نفس تونستنمی. کردنمی کار شریه اون. مُرد موقع همون من بچه میگید؟ که

 هستید؟ چی دنبال چیه؟ خُزَعبلات این

 آزمایشگاهی هر ببرید، تشریف جان فرزام همراه خودتون تونیدمی ندارید، باور رو ما حرف اگه _

 .بدید آزمایش مجدد هست، اعتمادتون مورد که

 لاهک شما. گرفتید آزمایش همسرم از اجازهبی. کنممی شکایت ازتون. نیست حالیم حرفا این من _

 .بردارید

 برداریه؟ کلاه شماست، پسر و نیست ما پسر جان فرزام اینکه _

 اتاق از عصبانیت با میزند، غر لب زیر که همانطور و نکرد پدر حرف به توجهی هیچ احمدی آقای

 .شد خارج

 

 به ور و گرفته پهلوهایم به را هایمدست شده، بلند جایم از. نداشتم را برخوردی چنین انتظار اصلا

 کنیم؟ کارچی باید حالا: گفتم پدر

 کردهمی فکر سالها. بیاد کنار خودش با تا بده زمان بهش کمی. سخته براش مسئله این تحلیل _

 .بپذیره تا کشهمی طول. پسرتم من میگه شده سبز جلوش نفر یه حالا مرده، پسرش

 بیمارستان حیاط تماشای مشغول پنجره به رو و کرده قفل هم در گردنم، پشت را دستانم کلافه

 محسوب امواقعی پدر که بود او عصبانی چهره داشت، قرار دیدم جلوی که تصویری تنها اما. شدم

 .میشد

 

. آمدم خود به کرد،می پیج ۷ اتاق به مرا که بلندگو از اسمم شنیدن با گذشت، مدت چه نفهمیدم

 ادهافت اتفاقی مادر برای شاید اینکه حدث. بود بستری  آن در مادر که اتاقی همان یعنی* ۷ اتاق*

 .برسانم آنجا به را خود سرعت به شد باعث باشد،
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 هل را تخت که پرستاری از و شده همراه تخت با. بردندمی CCU سمت به روان، تخت با را مادر

 افتاده؟ اتفاقی چه: پرسیدم داد،می

 تا دو یگریه و جیغ هم بعد و شنیدم بلند صحبت و بحث صدای لحظه یه فقط. دونمنمی دقیق _

 و شده وارد عصبانیت با ناگهان شوهرش گفتن. بودن عروسش و دختر اینکه مثل. همراهش خانم

 . شده ایشون شوک باعث که زده هاییحرف

 امسینه روی را دستش کف. رسید راه از برنا بگذارم، CCU داخل را پایم خواهممی آنکه محض به

 .شد ورودم مانع عقب، به دادنم فشار با و گذاشته

 .شیممراقب ما نیست، تو حضور به نیازی _

 

 رت عقب که او و امخانواده دیدن با و کرده بلند را سرم گریه، صدای شنیدن با آنها رفتن از بعد

 پدر الان همین خوبه: گفتم و کرده مچاله دستم توی را اشیقه. بردم هجوم سمتش به ایستاده،

 رو چی همه  مقدمه، بدون اومدی صاف تو اونوقت نیست، خوب براش هیجان که گفت بهت

 بکنی؟ رو حالش مراعات باید که فهمینمی یعنی دستش؟ کف گذاشتی

 وایدع: گفت و کرد باز اشیقه از را دستانم. آمد سمتم به باشد، بزرگم برادر باید ظاهراً که پسری

 !باش آروم! کنهنمی خوب رو مامان حال شما

 

 خون.شدم دولا و گذاشته زانوهایم روی را هایمدست کف. درآوردم دستش از خشونت با را دستم

 با. گرفت قرار جلویم سرعت به برادرم که برده، یورش سمتش به ناگهان. آورد هجوم مغزم به

 کنم،یم شکایت ازت که منم این وگرنه نیفته، اتفاقی براش کن دعا فقط: کردم تهدیدش انگشتم

 .... باعث که
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 هب چشم و کرده پشت او به. گرفتم دندان به و کرده مشت را دستم. دهم ادامه را امجمله توانمنمی

 .دوختم CCU در

 

 .آمد بیرون داغان و خسته ایقیافه با برنا بالاخره. ندارد شدن تمام خیال و آمده کش زمان انگار

 طسقو حال در و شد حسبی پایم و دست. باشد داشته ضربان رفته یادش قلبم رسید،می نظر به

 .بودم

 گرانن خوبه حالش: گفت و نشاند صندلی روی مرا. گرفت را بازویم زیر و آمد سمتم به عجله با برنا

 .نباش

 :گفت تندی به کند،می تماشا رو مهیجی نمایش دارد، انگار که پرستاری به رو درهم، هایاخم با

 کنی؟می تماشا رو چی وایسادی بیار، براش آب لیوان یه برو

 

 کف. درآمد آخم صدای و کشید تیر سرم اما شدم، بلند جایم از سریع و زده پس را برنا دستِ

 احساس کمتر تا بستم، را چشمانم.افتادم صندلی روی دوباره و گرفته پیشانیم به را دستم

 .کنم سرگیجه

 اولین. برد بخش طرف به و گرفته را بازویم زیر داد، خوردم به آب کمی زور به آنکه از بعد برنا

 .خواباند رویش مرا کرد، پیدا که خالی تخت

 

 متوجه بعد لحظه چند. شوم دردم سر تشدید و نور ورود مانع تا گذاشته، چشمانم روی را ساعدم

 .است تزریق برای سرنگی کردن آماده حال در برنا شدم،

 .بخوابم خوامنمی. .   برنااا: گفتم ناله با

 .شد تزریق مشغول و چرخانده پهلو به مرا حرفم، به توجه بدون پاراوان کشیدن از بعد
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 بریزه؟ هم به اعصابت باز اونجا بری خوایمی نمیاد، بر کاری هیچ تو دست از حاضر حال در _

 مشغول همینطور او..... استراحت کم یه بهترِ هم تو. نداره وجود خاصی مشکل خداروشکر فعلاً

 .نشدم متوجه بیداری و خواب حالتِ در را آخرش هایحرف من اما است، نصیحت

* 

 

 پدر. شده تاریک هوا شدم متوجه و کرده باز را چشمانم. شدم هوشیار آرامی هایصحبت صدای با

 امشانه روی را دستش که بودم، تخت از آمدن پایین حال در.آمد طرفم به بازم، چشمان دیدن با

 .گذاشت

: گفتم برنا به رو هایم،کفش پوشیدن حال در. دادم مثبت جواب سر، مختصر تکان با بهتری؟ _

  چطوره؟ مادر

 . نرفته بین از ها،بخش آرام اثر! خوابه هنوز _

 میری؟ کجا: گفت پدر. رفتم اتاق در طرف به

 .بزنم سر مادر به _

 .دارم کارِت اتاقم بیا بعدش _

 .افتادم راه CCU طرف به و گفته آرامی باشه

 

: تمگف صورتش خیره. میشد پایین و بالا آرام اش،سینه. گرفتم دستم توی را شسرُم بدون دست

 قویه، اونقدر مادرانت حس که فهمممی حالا کنی، رها منو خواستینمی هیچوقت تو فهمممی حالا

 . میدم قول باشیم، دور هم از ذارمنمی دیگه. شدتِ رها فرزندِ تابِبی مهربونت، دل هم هنوز که
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. مزد مهر ایبوسه با هم را اشپیشانی شده، بلند جایم از. بوسیدم را دستش و آورده پایین را سرم

 عدب به این از گفتم، گوشش کنار. آمد لبم روی لبخند. خورد خفیفی تکان پلکش کردم احساس

 .نباش هیچی نگران مواظبتم، خودم

* 

  بود؟ چطور وضعیتش _

 .بود خوابیده آروم خوبه، _

 !نباشی شوننزدیک زیاد کنی، صبر مدت یه بهتره _

 ازم چی هست، معلوم هیچ: باشد شده کنترل صدایم کردم سعی و کرده درهم را هایماخم

 من از باشمش، داشته خودم کنار در تونممی و کردم پیداش که حالا سالها از بعد خواید؟می

 .باشم دور ازَش خوایدمی

 .بشه ایجاد کدورت و تشنج راه، اول همین کردی، پیدا تازه که ایخانواده و تو بین خوامنمی _

 

 ممطمئن. دادمی شسکته داشت فکریشبی با نفهمیدید، مگه: گفتم و داده نشان را در دستم با

 رشک باید کنم،می فکر که حالا البته. شده مخونواده از من دوریِ سال همهاین باعثِ که بوده، اون

 .رسیدمنمی دارم، الان که موقعیتی این به قطعاً گرنه و نبوده سرم بالا پدری همچین که کنم،

 .دارینگه رو شاحترام بهترِ پدرته، بالاخره باشه، که چی هر _

 

 پدری. دادم ادامه دیگری طور و شد امجمله ادامه مانعِ شرم ،......فقط که پدری بله،: گفتم تَغَیُر با

 .بیاد دیدنم به مادرم، نداده اجازه و کرده رها خود حال به مریضی، اون با منو که

 .کنی قضاوت بعد بشنوی، رو حرفاش باید ؟....دونیمی کجا از تو _
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 .ببرم خودم خونه به رو مادر اومد، آزمایش جواب اینکه محض به دارم تصمیم! خوبیه فکر _

 .نکن حماقت فرزام _

 م،برس کارم به باید: گفتم محترمانه خیلی و دهم ادامه را فرسایشی بحث این نتوانستم دیگر

 .کردم ترک را اتاق خداحافظی یک با و خواممی معذرت

* 

 مرخص را مادر گرفتم، تصمیم امروز. دارد بهتری وضعیت شده، منتقل بخش به مادر که روزی از

 کی گفتم، خانم نرگس به. امکرده پیدا مضاعفی انرژی شدم، بیدار که صبح از همین برای. کنم

 من خانه مدتی خانم نرگس دهد، اجازه خواستم هم خانجون از. بدهد انجام حسابی تکانی خانه

 .شود روبراه کمی مادر تا بماند،

  

 بیمارستان طرف به مادر، از پذیرایی و غذا برای خانم نرگس به لازم، هایسفارش دادن از بعد

 امخانه در مادر ملاقات ساعت شروع از قبل خواهممی. دهم انجام را ترخیصش کارهای تا رفتم،

 .باشد

 عجم خاطر استقرارش بابت از وقتی. دادم انتقال آپارتمانم به را مادر مربوطه کارهای انجام از بعد

 بیمارستان طرف به و دادم شرح خانم نرگس برای مفصل را داروها مصرف وقت و لازم نکات شدم،

 .کردم حرکت............. 

 

 عمل این در خواست من از و داده انجام قلب پیوند عمل یک اسلامی، دکتر بود قرار امروز

 متی یک در که است بار اولین این. دهد آموزش من به را لازم جزئیات بتواند تا باشم، دستیارش

 .امزدههیجان خیلی خاطر همین به کنم،می شرکت قلب پیوند برای پزشکی

* 
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 لعم اینکه با. نشدم زمان گذر متوجه اصلاً. انداختم ساعتم به نگاهی و شده خارج بیمارستان از

 رد مادر اینکه به فکر همچنین و جدید نکات یادگیری از ولی شدم، خسته بسیار و بوده طولانی

 .دارم شوق و ذوق بسیار است، راهم به چشم خانه

 

 عمل از قبل افتاد یادم. دهم انجام را لازم خریدهای تا شده، پیاده. رسیدم کوچه سر سوپر به

 داخل حال در. کنم روشنش دوباره بودم، کرده فراموش خوشحالی از کرده، خاموش را موبایلم

 نزمی به پاهایم خانه از رفته دست از تماس چندین دیدن با که کردم، روشنش فروشگاه به شدن

 . چسبید

 با و کرده گرد عقب بلافاصه. بود نگذشته تماس آخرین از زیادی مدت. کردم نگاه تماس ساعت به

 به. شده متوقف مجتمع جلوی که دیدم، را آمبولانسی دور از. گرفتم راه خانه طرف به عجله

 .رساندم آپارتمانم به را خود دو با و داده بیشتری سرعت پاهایم

 

 دست آنها با. هستند شانوسایل کردن جمع مشغول دیدم، را اورژانس مسئولین ورودم، محض به

 او به دیگر شوک یک ظاهراً. دهند شرح برایم کامل را مادر وضعیت تا کردم، معرفی را خود و داده

 هب شده، ناامید من با تماس از وقتی رسیده، فکرش به خانم نرگس شکر، را خدا باز. بود شده وارد

 .کرده خبر را اورژانس موقع

 

 ورز به را مادر خواستهمی و آمده اینجا بابا داد، توضیح خانم نرگس اورژانس، مأمورین رفتن از بعد

 .شد بد حالش که ببرد، خودش با

 به شد، راحت خیالم وضعیتش از وقتی. زدم سر مادر به. داده بابا به را آدرس کسی چه دانمنمی

 .داده بابا به را امخانه آدرس اجازهبی کسی چه بفهمم تا رفتم، کارم محلِ بیمارستانِ طرف

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 37 

 ارپرست. رفتم بود، بستری آن در مادر که بخشی طرف به عجله با شدم، بیمارستان داخل وقتی

 .بود روبرویش فایل کردن مرتب حال در من به پشت بخش، کشیک

 داده؟ شهسواری خانم همسر به رو من خونه آدرس کی: گفتم عصبانیت با

 و چرخید سمتم به ترس با بود، کرده وحشت من عصبانیِ صدایِ ناگهانیِ شنیدنِ از که پرستار

 .نبودم اینجا شده، شروع کشیکم تازه من دکتر آقای...! سلام: گفت

 کرده؟ کارو این کی نداری خبر _

 !باشن جریان در شفقت خانم کنم فکر _

 هستن؟ کجا حالا _

 .داشتن کار باهاشون فرهمند دکتر آقای گفتن،می که شنیدم ولی شده، تموم شونکشیک _

 

 .شدم وارد زدن در بدون که بودم، گیج آنقدر. رفتم پدر اتاق طرف به معطلیبی

 ودور با. بود کرده قفل هم در را دستانش استرس با و نشسته مبل روی پدر روبروی شفقت خانم

 .کرد سلام و شده بلند جایش از سریع من

 داده؟ منو آدرس کی: گفتم و داده تکان طرفش به را دستم سلامش، به دادن جواب بدون

 اشب آروم: گفت و گذاشته بازویم روی را دستش. آمد سمتم به پدر بگوید، چیزی کرد باز دهان تا

 .بوده اشتباه تو کار. کرده اینکارو کی کنهمی فرقی چه...! فرزام

 اشتباهه؟ کنم مراقبت ازش تا خونه، بردم رو مریضم مادر اینکه _

 و میره ندید، رو آدرس اگه بود کرده تهدید...! کردی رو کاراین شاجازه بدون تو و شوهرشه اون _

 .بدن رو آدرس شدن مجبور. گردهبرمی پلیس با

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 38 

 بشه؟ بد حالش دوباره شده باعث و رفته سراغش داری خبر _

 زدم، زنگ وقتی. گرفتن تماس اتخونه از گفتن بهم. بودم عمل اتاق بله، _

 .شده چی کرد تعریف برام خانم نرگس

 .دبو ساکت و زده خشکش شفقت خانم. زدم قدم اتاق در کلافه و مالیدم را گردنم پشت دستم با

 .داومدی کردید لطف. گیرمنمی رو وقتتون این از بیشتر. شفقت خانم ممنون: گفت او به رو پدر

 

 . شد خارج اتاق از خداحافظی از بعد و کرد تشکر

 بود؟ چطور امروز عمل: پرسید ذهنم کردن منحرف برای و داده دستم به آب لیوانی پدر

 .بود خوب: دادم جواب کوتاه و بیایم خودم به کردم سعی

 .کنیممی صحبت شدرباره بعد کن، استراحت خونه برو. ایخسته خیلی معلومه قیافت از _

 

 هاگ! نباشم اونجا من و سراغش بیاد باز اگه: دادم تکیه اشپشتی به را سرم و نشسته مبل روی

 ....بشه بد حالش دوباره

 .داره نیاز ویژه مراقبت به هنوز اون کردی،می مرخصش زودی این به نباید _

 کنم؟ کارچی دونمنمی: نالیدم مستأصل و داده تکان طرف دو به را سرم

 

 به. داد قرار میز روی را آرنجش و داده تکیه آن به را اشچانه کرده، قفل هم در را دستش دو پدر

 .کندمی فکر دارد رسید،می نظر به و زده زل صورتم
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 و شد بلند جایش از و کرده باز را دستانش باشد، رسیده نتیجه به که انگار لحظه، چند از بعد

 که هم خودت. کنه مراقبت ازش میاریم، هم بلد کار و مطمئن پرستار یه. ما خونه بیارش: گفت

 .کنیمی کنترل رو داروهاش و هستی شمعالج پزشک

 

 کنیم؟ پیدا کجا از بلد کار و مطمئن پرستار حالا _

 خوایمی نداری؟ کاری اینجا. دارم سراغ من نباش اون نگران: گفت وسایلش کردن جمع حال در

 خونه؟ بری

 هست؟ کی حالا.... بله _

 .حجوبم خانم گرفته، رو لیسانسش تازه. کرده کار به شروع شما بخش تو ش،بشناسی کنم فکر _

 

 ۵cc و ۱cc سرنگ بین فرق حتی اون چلفتی؟ پا و دست اون: گفتم و برگشته سمتش به تعجب با

 باشه؟ قلبی بیمار یه مراقب خوادمی اونوقت دونه،نمی رو

 به. بوده من ساعی و موفق دانشجوهای از اتفاقاً: گفت کتش پوشیدن و روپوش آوردن در حال در

 محبوب دانشجوی وگرنه داشته، خانوادگی مشکلات مقدار یه اواخر این. شناسمشمی خوبی

 .کرده پاس رو درساش همه عالی نمرات با. اساتیده

 دارید؟ اطلاع هم خانوادش وضعیت از که طوریه چه _

 

 .شدیم خارج اتاق از هم با بود، گذاشته پشتم را دستش حالیکه در

 .کنممی تعریف برات فرصت سرِ بعداً. مفصله داستانش _

 .رفتیم پارکینگ طرف به اتاق در کردن قفل از بعد
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 بیارم؟ شما خونه رو مادر امشب همین دیدمی اجازه _

 .خوادنمی گرفتن اجازه خودته، خونه اونجا _

* 

 

 

 مدتی شد، قرار و کرد صحبت محجوب خانم با پدر. دادیم انتقال را مامان پدر، کمک به شب همان

 زا مراقبت نیستیم، خانه در پدر یا من که هاییزمان و گرفته حقوق بدون مرخصی بیمارستان از

 .باشد او بعهده مادر

 را او م،رفت مادر دیدن به وقتی. رسید دستم به مثبت نتیجه با آزمایش، جواب یکماه از بعد بالاخره

 راه صورتش روی که هایشاشک. کردم بوسه غرق را صورتش و دست و فشرده خود به محکم

 .ندارد هیجان همه این طاقت بیمارش قلب که آمدم، خود به تازه گرفت،

* 

 است، اُمید اسمش فهمیدم که برادرم، و بابا بار چندین مدت این در. است بهبود به رو مادر حال

 .بیاورند در من از حرفی نتوانستند اما کجاست؟ مادر بدانند تا آمدند سراغم

 نشانش را آزمایش مثبت جواب که زمانی مخصوصاً . ندارد اثر من روی تهدیدهایش فهمیده بابا

 یزمان تا و هستم پسرش من برگه، این حکم به چون! کنی شکایت من از تونینمی: گفتم و داده

 .بندازه جدایی ما بین تونهنمی احدالناسی هیچ بمونه، پیشم باشه مایل خودش که

 .رفت و داده تکان سری تنها داد،می نشان را اشناباوری که شده، گرد چشمانی با

 که بار آخرین. برگردد اشخانه به مادر دهم، اجازه تا آمد دیدنم به امید دیگر بار چند آن از بعد

 .گفت نخواهم بهش هیچی من نزده، رفتن از حرف خودش وقتی تا: گفتم آمد،

 .نیامد دیدنم به دیگر و کرده مجابش حرف همین
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* 

. کندمی مراقب مادر از خوبی به و ستقابلی پرستار محجوب خانم کردم،می تصور آنچه خلاف بر

 برخوردمان اولین خاطر به احتمالاً. ترسدمی من از کنممی احساس. است حرف کم و زیر به سر

 .است

 بود؟ چطور مادر امروز. محجوب خانم نباشید خسته _

 .نداشتن مشکلی. راهِ به رو چی همه شکر رو خدا _

 .کشیدین زحمت ممنون، _

 .بشم مرخص توناجازه با ندارید، امری اگه. بود موظیفه _

 .کنم خبر آژانس براتون بدید اجازه _

 .خدانگهدار تون،اجازه با. کنم خرید کم یه باید. نیست احتیاجی _

 .سلامت به _

 صدای با که بودم، اشرفته راهِ به خیره همانطور. است همراه وقار و متانت با هم رفتنش راه حتی

 .آمدم خود به عزیزخاله

 عزیز؟ کنیمی نگاه چی به جان، فرزام _

 .مامان پیش میرم من. هیچی ،...هاااا _

* 

 .امخانواده از او یا کنممی تعریف خاطراتم از من یا هستم، مادر کنار که مدتی تمام

 لبخند کرد،می تعریف خواهرم و برادر بچگی هایشیطنت از که مادر امروز هایحرف آوری یاد از

 .آمد لبم به
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 .دیدم پارکینگ درب جلوی را نفر دو که بودم، مجتمع پارکینگ به شدن وارد حال در

* 

 مثل آرزو، خواهرم. هستند برادرم و خواهر شدم متوجه شدنشان، نزدیک با. شدم پیاده ماشین از

 بگو خدا رو تو ،...فرزام داداش: گفت بغض با و آمده جلوتر. است روان اشکش دیدمش که بار هر

 .کرد گریه به شروع بلند صدای با و...! شده تنگ براش دلم ؟...کجاست مامان

 گرفتنش آغوش در برای را دستانم. شدم متأثر محزونش، صدای شنیدن و حال آن در دیدنش با

 .ببینیش که برمتمی الان کوچولو، خواهر نکن گریه: گفتم و کردم بغلش  محکم کرده، باز

 .میاوردمش این از زودتر کارسازه، انقدر آرزو هایاشک دونستممی اگه: گفت و کرد ایخنده امید

 . ببینمت نزدیک از داشتم، دوست خیلی: گفتم و بوسیده را پیشانیش لبخند با

 لب یرو لبخندی و اشکی چشمان با. کرد پاک دستمال با را اشبینی گرفته، فاصله کمی بغلم از

 .همینطور منم: گفت

 بابا به ور آدرس بدی قول اگه: گفتم امید به رو. ببرمت تا بشین: گفتم و کرده باز برایش را عقب در

 .بیا هم تو نمیدی،

 و خندیدم هم من. نمیدم قول ولی کنم،می فکر موردش در میشه، چی ببینم حالا: گفت و خندید

 .نشستم فرمان پشت

 

 خلوت هم با کمی تا گذاشتم، تنهایشان و کرده راهنمایی مامان اتاق به را آنها رسیدیم، وقتی

 .کنند

 رو اه دستی پیش و میوه: گفتم ببرد، اتاق به را پذیرایی وسایل خواستمی خانم نرگس کهزمانی

 .میارم من
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 اجازه: گفتم اتاق به شدن وارد از قبل. گرفت دست را شیرینی و چای سینی هم خانم نرگس

 هست؟

! هستیم تو مهمون ما! فرزام: گفت و کرده ظریفی اخم بود، لبش روی خنده حالیکه در مادر

 گیری؟می اجازه ما از تو اونوقت

 .شماست اتاق اینجا فعلا_

 ندارید؟ لازم ای دیگه چیز: گفت و گذاشته میز روی را سینی خانم نرگس

 مانکدام هر جلوی چایی، و دستی پیش گذاشتن مشغول. شد خارج اتاق از من تشکرِ از بعد

 .شدم

 

 تا. کردی رسیدگی بهش خوب که معلومِ. بودی مامان مراقب مدت این ممنونم فرزام،: گفت آرزو

 .بودم ندیده سرحال و بشاش انقدر رو مامان حال به

 تو قتمو بیشتر من چون. کنید تشکر پرستارش محجوب، خانم از باید بیشتر: گفتم و کرده تشکر

 کنم، پیدا هم آزاد وقت. گذرونممی رو قلب جراحی تخصص فوق دوره دارم. گذرهمی بیمارستان

 .هستم تخصصی دروس مطالعه حال در

 .شده بهتر حالش خیلی مامان مشخصِ حال هر در: گفت امید

 خونه؟ گردیبرمی کی مامان: گفت و کرده مامان به رو آرزو

 .برگرده نیست قرار: گفتم بگوید، چیزی و کند باز دهان مادر آنکه از قبل

 !چیییییی؟: گفتند و برگشته سمتم به تعجب با آرزو و امید

 !میشه؟ مگه: گفت امید

 !چراااا؟: گفت آرزو
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 .کنیممی صحبت موردش در بعداً ،...نیست وقتش الان! فرزام: گفت مامان

 

 .کنهمی زندگی من با بعد به این از مادر: گفتم آرزو و امید به رو مادر حرف به توجه بدون

 خوای؟می رو همین هم تو مامان: گفتند مادر به رو ها بچه

 ...من... من: گفت دستش توی دستمال با بازی حال در و انداخت پایین را سرش مادر

 کنه؟ بیمارستانش راهی دوباره که برگرده: گفتم دهد، ادامه ندادم اجازه

 برخورد بار چند این. مهربونِ ولی خشکِ، و سرد کم یه ظاهرش بابا: گفت غمگینی لحن با آرزو

 .نیست سنگدل اما نرفته، پیش خوب داشتین، هم با که کوتاهی

 

 .نبوده ایشایسته همسر مادر، برای مسلماً اما بوده، خوبی پدر شما برای شاید _

 .شناسینمی رو بابا درست. شدی آشنا باهاش تازه تو میدونی؟ کجا از تو: گفت اخم با امید

 توی. دیدم هم با رو شونعاشقونه رفتارهای سالها که شدم، بزرگ مادری و پدر دست زیر من _

 .نمیده مادر روز و حال به اهمیتی  اصلاً اون شدم، متوجه کوتاه دیدار چند همین

 حرف موردش در طوریاین چرا: گفت انگشتانش با بازی حال در و انداخت پایین را سرش آرزو

 !هست هم تو پدر اون میزنی؟

 .فرهمندِ تورج فقط من پدرِ ولی امیرِ، بابا تو برای _

 

 اگه آرزو: گفتم جو کردن عوض برای. گذشت سکوت به لحظه چند. شدند ساکت همه حرف این با

 چه دانستنمی و بود مردد. کرد نگاه ما تک تک صورتِ به آرزو. بمون اینجا امشب داری دوست

 .... کرد مِنمِن. بگوید
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 .دنبالت میام صبح ،...بمون شب داری دوست اگه: گفت و آمد کمکش به امید

 .برمشمی بخواد، جا هر خودم نیست، نیازی _

 .نباشم مزاحم وقت یه ولی. مونممی باشه،: گفت تردید با آرزو و کرد نگاه آرزو به امید

 

 زندگی خونه این تو خانواده، این پسرٍ عنوان به من سال بیست حدود بالاخره. مزاحمتی چه نه، _

 پدر اونوقت. نکرده تغییری هیچ رفتارشون م،واقعی خانواده شدن پیدا وجود با هم حالا. کردم

 و دارم منظوری و هدف کنه،می فکر. بپذیره پسرش عنوان به رو من نیست حاضر حتی مواقعی

 .نداره قبول رو آزمایش برگه

 

 ور من مال بده، رو تلفنت شماره فقط: گفتم آرزو به رو. شد سنگین هایمحرف با اتاق جو دوباره

 یبر خواستی جا هر. گیرممی تماس باهات بیمارستان به رفتن از قبل. کن سیو گوشیت تو هم

 .برمتمی

 .برم من پس: گفت و شده بلند جایش از امید

 .رسونمتمی ماشینت تا: گفتم و شده بلند همراهش هم من

 .میرم خودم نیست نیازی: گفت و گذاشت امشانه روی دست

 مستقل آپارتمان وقتی از. مونمنمی اینجا هاشب من. برگردم خودم آپارتمان به باید حال هر به _

 .بودم نیومده اینجا دیگه گرفتم،

 سر از رو آمد و رفت دوباره. کردم پیدا رو مادر که روزی تا: دادم ادامه و کرده نگاه مادر به عشق با

 وت خودم، آپارتمان. بکنم هم مطالعه باید که خصوصاً. ترمراحت خودم خونه تو هاشب ولی گرفتم،

 .باشم داشته تمرکز تونممی بهتر کارم اتاق

 .بشم مزاحمت شب وقت این خواستمنمی. ممنون باشه، _
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 .بریم کنه،نمی تعارف داداشش با آدم _

 .کردیم حرکت آپارتمانم سمت به خانم نرگس و عزیزخاله با خداحافظی از بعد

 

: گفت شود، پیاده خواست وقتی. کرد صحبت بود، تبلیغات که کارش مورد در امید راه طول در

 برگرده؟ مامان ندی، اجازه داری تصمیم واقعاً

 نای. نکرده مخالفتی بمون، من پیش گفتم بار هر. نکرده تعریف برام بابا از زیادی چیز مادر _

 ماش خاطر به بوده، مجبور سالها این تمام و بده ادامه قبلیش زندگی به خوادنمی دلش میده نشون

 کمکش یکی داره نیاز مردده، گذاشتم، جلوش راه من که حالا. نداشته ایچاره راه و کنه تحمل

 .کنه

 هیچوقت که میده نشون این. بودم ندیده بشاش اینقدر رو مامان حالا تا من گفت آرزو که دیدی

 .کنه تحمل رو ناملایمات کرده،می مجبورش هاشبچه به عشق ولی نداشته، خوبی زندگی

 

 بدم، نظر مورد این در تونمنمی. داشته سختی زندگی مامان که دارم قبول! بگم چی دونمنمی _

 .بکنه خوادمی کارچی بگیره تصمیم باید خودش

 .نکرد مخالفت که دادم، پیشنهاد بهش فقط. نکردم مجبورش کاری به هم من _

 چی؟ آرزو پس _

 .امیرش بابا یا بمونه مادر پیش خوادمی بگیره تصمیم تونهمی. نیست که بچه _

 بگیرن؟ طلاق قراره یعنی _

 .کنممی حمایتش حتماً باشه، داشته تصمیمی چنین اگه ولی نشده، صحبتی مورد این در _
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 تدس من با بعد. دهد نشان العملیعکس هیچ توانستنمی. ماند خیره صورتم به لحظه چند امید

 .رفت ماشینش سمت به خدانگهدار گفتن با و داده

. اشمب داشته بده رو تلفنت شماره راستی: گفت و داده پایین را پنجره ماشین کردن روشن از قبل

 نداری؟ چی؟ مطب: گفت و انداخت امگوشی روی کال میس

 پاره صورت به. باشم داشته رو لازم تمرکز تحصیلم ادامه روی تونمنمی. گیرهمی رو وقتم. نه فعلاً _

 .بعد بگیرم رو مدرکم انشالله. هستم مشغول بیمارستان خود درمانگاه تو وقت

 .باشی موفق انشالله، _

 .ممنون _

 .کرد حرکت و داده تکان دستی

 و سلام از بعد شد، سوار وقتی. شود آماده زدم زنگ آرزو به آپارتمانم، از حرکت قبلِ صبح

 .خونه ببر منُ لطفاً: گفت احوالپرسی

 نداشتی؟ مشکلی بودی؟ راحت دیشب _

. کردمنمی غریبی احساس شونبین اصلاً. بودن مهربون همشون چقدر. بود خوب خیلی نه، _

 .هستم شونخانواده اعضای از یکی هم من کردممی حس کردن،می رفتار جوری

 .هستن محبت با و خونگرم خیلی بله، _

 

 رو لباسش. کرد آماده خودش رو مامان صبحونه و اومد زود صبح. خوبه خیلی هم محجوب خانم _

 انجام درست باید رو موظیفه گفتمی تونم،می خودم خوبه حالم گفتمی مامان هرچی. کرد عوض

 .بدم

 تون؟بین شده چیزی! برهمی حساب ازت خیلی کنم فکر! داداش
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 به ودب کرده فراموش رو مریض یه تزریق دیدمش، بیمارستان تو که بار اولین نه،: گفتم و خندیدم

 چی دلیلش شدم متوجه و مریض سرِ بالا رفتم وقتی. بود شده بد مریض حال. بده انجام موقع

 .شده فراری من از اون از بعد. توپیدم بهش و شدم عصبانی بوده،

 .کنه مراقبت مامان از کرد قبول چطور پس _

 چه دونمنمی. زنهنمی حرفی بابا حرف رو ظاهراً و بوده دانشجوش قبلاً. خواست ازش پدر چون _

 .کنهمی حمایتش خیلی پدر هست، مسائلی

 

 .نگفت چیزی تو مورد در. کرد صحبت کارش و خودش مورد در امید دیشب کنی؟می کارچی تو _

 هی سربازیش شدن تموم از بعد. کنممی کار امید داداش با ولی. دارم اجتماعی علوم لیسانس من _

 راه خانوادگی کار یه تا. دیدم دوره و رفتم متفرقه کلاس تا چند هم من. کرد اجاره کوچیک دفتر

 .بندازیم

 .هست شدانشجویی دوران دوستان و قدیم همکارای از هم خانمش

 لازم حتماً. میدم انجام رو کارها خونه، تو هاوقت خیلی من البته. کنهمی همکاری هم خانمش برادر

 .دفتر برم روز هر نیست

 ندادی؟ ادامه تحصیلت به چرا. باشی موفق خوبه،  _

 

 ای،حرفه غیر صورت به دادم ترجیح. نکردم پیدا باشه علائقم همه جوابگوی بتونه که ایرشته _

 .دانشگاه و درس طریق از تا باشم هامخواسته پیگیر

 هک جایگاهی به تا باشی داشته پشتکار و علاقه خودت باید باز بری که هم دانشگاه تو دونیمی

 .برسی خوایمی
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 دارم دوست که چیزی اون به زودتر بشم، کار بازار وارد. کردنِ تلف وقت دانشگاه و درس دیدم

 یاد بخوام، چیزی هر متفرقه کلاسای تو شرکت و تحقیق و مطالعه با. راضیم هم الان. رسممی

 .گیرممی

 

 دور زیادی مسافت هنوز. کردم حرکت بیمارستان سمت به آرزو کردن پیاده و خداحافظی از بعد

 .شدم متعجب آرزو اسم دیدن با. خورد زنگ موبایلم که بودم نشده

 شده؟ چیزی ،...آرزو ،...الو _

 .برسون خودتُ زود. .  داداش. .  الو. : .گفت گریه میان در

 یداپ دنبال که همانطور. دهم تشخیص را کلماتش توانستم،می سختی به بلندش یگریه وجود با

! میگی چی بفهمم بزن حرف شمرده و آروم آرزو،: گفتم بودم، زدن دور برای مناسب مسیر کردن

 خوب؟ دختر کنیمی گریه چرا

 !خورهنمی تکون بابا! . . بابا _

 

 ببین کن گوش خوب خب، خیله: کنم دعوت آرامش به هم را او بخش آرام لحنی با کردم سعی

 داره؟ تنفس داره؟ نبض ببین. بده شرح برام رو وضعیتش فقط. نده حرکتش. میگم چی

 .بفهمم تونمنمی من. .  دونمنمی. .  دونمنمی گفت و گرفت بیشتری شدت اشگریه

 .کن باز رو در فقط. رسممی دیگه دقیقه دو تا نیست، مهم باشه _

 کیی تا دو را هاپله ماشین توقف با. نداشت کاری هیچ انجام توان که بود دستپاچه و هول قدری به

 همراه و داده انتقال ماشین به را او. کرده سکته زیاد احتمال به شدم متوجه بابا معاینه با. رفتم بالا

 .دادم شرح را وضعیت و گرفته تماس امید با راه در. افتادیم راه بیمارستان طرف به آرزو
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 ،کنهمی گریه انقدر آرزو داشته؟ خاصی بیماری سابقه بابا امید: پرسیدم ماجرا توضیح از بعد

 .بده تونهنمی رو سؤالام از کدوم هیچ جواب

 شحال. کردم صحبت باهاش تلفنی تو، با خداحافظی از بعد دیشب من. نداشته بیماری هیچ نه، _

 .بود خوب

 شد؟ عصبانی شد؟ بدل و رد تونبین خاصی حرف _

 بود رمنتظ. تو پیش میایم داریم داشت، خبر بابا دیشب راستش: گفت تردید با و کرد مِن مِن امید

 و مونهب تو پیش گرفته تصمیم مامان گفتم هم من شد؟ چی نتیجه بگیم بهش برگشتن، از بعد

 .مونهمی پیشش امشب بود، مامان دلتنگ چون هم آرزو

 

 تا بشه، انجام تردقیق هایآزمایش باید. شده شسکته و شوک باعث هاحرف همین احتمالاً _

 افتاده؟ حال این به چرا بفهمیم

 رو بَرِش و دور من نداشته؟ بیماری هیچ کرده؟نمی مصرف قرصی هیچ بده، دقیق اطلاعات فقط

 .نکردم پیدا دارویی کردم، نگاه

 خوراکش و خورد مراقب. کردمی روی پیاده ساعت چندین روز هر. نداشت مشکلی هیچ بابا نه،_

 .بود

 

 معلوم. کردیم بستری ICU در را او و داده انجام را اولیه اقدامات پدر، کمک با بیمارستان داخل

 میشد آمدن هوش به از بعد را، وارده آسیب میزان ولی شده، مغزی سکته دچار خواب در شد،

 .کرد بررسی

 شبرای و نداشته را بردبارم و صبور همیشه مادرِ  طرف از تصمیمی، چنین انتظار رسید،می نظر به

 .شده اشسکته و شوک باعث که بوده مترقبه غیر
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* 

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۱] 

 !دیگه بسه. کنیمی گریه انقدر میشه کور چشمات! آرزو _

 میشه؟ خوب..  بابا! .. فرزام _

 .بشه بررسی وضعیتش بیاد بهوش باید. گفت چیزی نمیشه الان _

 .نکرده فرقی هیچ چرا پس گذشته، هفته یه _

 نوزه ولی میشه، متوجه بزنی حرف باهاش. بهبوده به رو هوشیاریش و حیاتی علائم. کرده تغییر _

 .بده نشون العملعکس نکرده پیدا رو لازم توانایی

 ریخت؟ هم به چی همه چرا شد؟ اینجوری چرا بابا هم این مامان، از اون _

 .بشن بهتر انشالله. شدم متأسف پدرتون خاطر به. جان آرزو سلام دکتر، آقای سلام _

 .دادیم زحمت بهتون حسابی مدت این. ممنونم _

 

 ار جمله این شنیدن انتظار گویا. کرد نگاه اششده گره هم در انگشتان به و انداخته زیر را سرش

 کارم سرِ باید ببخشید. دادم انجام رو موظیفه. کنممی خواهش: گفت آرامی صدای با. نداشته

 .بپرسم احوالی اومدم فقط برگردم،

 هر. هستم شیفت اینجا ظهر از بعد تا من: گفت مهربانی با و گذاشته آرزو بازوی روی را دستش

 .کنی حساب هم من روی تونیمی داشتی کاری

 نیازی دیگه دکتر آقای وجود با چند هر: گفت و کرد من به کوتاهی نگاه چشمی، زیر و خجالت با

 .نیست من به
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. نهخو برگرده کنید راضی رو خواهرم بتونید میشم خوشحال. برم باید دارم کلاس من اتفاقاً نه، _

 .هستم نگرانش تنهاست خونه هم مامان. کنهنمی کمکی بودنش اینجا چون

 

 ... و خانم نرگس مگه جسارتاً _

 اونجا. میام بر کارهام عهده از خودم بهترم، دیگه حالا گفت. خودم آپارتمان اومد دیروز از نه، _

 .بود معذب هم

 .کنممی شونراضی من. برسید کارتون به بفرمائید شما. راحت خیالتون چشم بله، _

 

 ازب ایتقه با در شدن داخل محض به. رفتم اتاقم به لباس تعویض برای و کرده خداحافظی آنها از

 .کرد داخل را سرش بسته چشمان با برنا و شد

 تو؟ اومد میشه سفیدِ؟ وضعیت هست؟ اجاره آقا _

 بفرستم؟ برات نامه دعوت میگی؟ چی ببینم بیا نشو، لوس _

 وبخ هاخانم با اتمیونه انگار هاتازگی میگم پیدایی؟ کم داری، نامه دعوت به نیاز شما که فعلاً _

 .گذاشته روت خوبی تأثیرات شدنت، دار مامان مدت این. شده

 دار مامان فقط اما. داشته که مثبت تأثیر: گفتم شدن، آماده حال در و آمده لبم روی لبخندی

 .خودم خونه اومد مامان هم دیشب از. کردم پیدا هم برادر و خواهر یه. نبوده شدن

 که طبیعیِ خوب داشتم، برخورد باهاش زیاد مامان از پرستاری خاطر به که هم محجوب خانم

 .کنیمنمی برخورد سنگین سر دیگه

 

 گذاشتی؟ خدا امان به رو جان خواهر میری؟ کجا _
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 پیش بره دادم، بهش رو آپارتمان کلید. خوادنمی مراقب و پا به که هم جان خواهر. دارم کلاس _

 .مامان

 ندارن؟ دانشگاه و درس اینجا؟ میان روز هر جوریه چه. خوبه اینطور، که آها _

 محجوب؟ خانم کی _

 .میگم رو خواهرت. دارم کارشچی رو محجوب خانم بابا، نه _

 .نداره نه، _

 .سخونه تو همش کنه؟می کار چی پس _

 ه؟دیگ وقت یه برای بذار رو استنطاق. کنم قفل رو در بیرون ببر تشریف. شده دیرم جان برنا _

 .پرسیدم سؤال تا دو. تو ایِجنبهبی چه _

 

 اتاق در کردن قفل از بعد. کنیمی ردیف دیگه یکی سرش پشت بدم، جواب کدوم هر به آخه _

 اتاقم جلوی همانجا سینه به دست او اما. رفتم آسانسور سمت به و داده تکان برایش دستی

 :پرسیدم زدن لب و دست حرکت با و زدم را آسانسور دگمه. کردمی نگاه را رفتنم و بود ایستاده

 خوای؟می چی چیه؟

 .رفت بخش داخل و داد تکان چی هیچ معنی به را سرش فقط

 

 *شکیبا*

 

 .بردم پرستاران رِستِ اتاق به خود همراه را کوچک فرهمندِ دکتر آقای خواهر
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 .بریزم برات چایی یه بشین _

 .نمیشم مزاحمت ممنون _

 .ریختم چای کدام هر درون فلاسک، از و گذاشته میز روی فنجان دو. دارم وقت دقیقه دو _

 اما. بودم کرده عادت بهشون مدت این تو الحمدلله؟ بهترن طورن؟ چه مامان کن، تعریف خب _

 !کردن مرخصم که نداشتن رو من تحمل اینکه مثل

 رو کارهاش خودش خوادمی دلش. کنه کمک بهش کسی نداره دوست مامان. نیست اینطور نه، _

 .بزنید کارتون از شما بخاطرش، خواستنمی. بده انجام

 فتن،گ دکتر آقای که اینطور ولی. نیستن تنها اینجا که بابا. دارن مراقبت به نیاز هنوز ایشون _

 .نیست شونپیش کسی مادرتون

 

 ونهخ هم هنوز مامان کردم فکر. نبود حواسم اصلاً: گفت و شد بلند بلافاصله کرد، نگاهم تعجب با

 .رفت یادم بود، بابا درگیر انقدر ذهنم ولی گفت، بهم صبح فرزام. هستن فرهمند دکتر آقای

 نبودید؟ شونپیش مگه شما. هستن شونخونه دیشب از گفتن دکتر آقای _

 آپارتمانش کلید بهم فرزام. کنم عوض رو لباسم و کنم حمام خودمون، خونه رفتم دیشب من نه، _

 .برم من اجازه با. بود داده رو

 

 !نخوردی رو چائیت _

 کاش. باشن بابا مراقب که کسایی هستن اینجا. شماست با حق. افتاد شور دلم برم، دیگه نه _

 برسم؟ کدوم به دونمنمی. موندمی خانم نرگس پیش بابا، شدن بهتر تا کرد،می قبول مامان

 . نباش نگران میزنم، سر بابا به کنم فرصت موقع هر من _
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 امروز گفت فرزام بپرسم؟ رو بابا حال باشم، داشته رو تلفنت شماره نداره، اشکال اگه میشه _

 .گردهبرنمی بیمارستان دیگه

 .نیست مشکلی بله، _

* 

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۱] 

 انداختی؟ راه بویی چه بهبه کجایی؟ خانممامان _

 !نباشی خسته _

 نگفتم مگه کردی؟ درست چی. برم قربونت نباشی درمونده: گفتم و زده نرمش لپ به ایبوسه

 ! کنممی درست غذا میام خودم

 .ریختم هم زرشک توش. کردم درست داری دوست که سبزی کوکو _

 .درد پا این با خرید رفتی جوری چه ولی. نکنه درد تپنجه و دست _

 مک یه عوضش اونم. کمکش رفتم منم کرد،می پاک سبزی مشتری برا خانم مونس. نرفتم خرید _

 .داد بهم شده خرد سبزی

 

 !درد کمر این با! خانممامان: کردم نثارش لبخند با همراه ایغره چشم

 یه تنها دسِ خدا بنده دیدم. خانم مونس دیدن سر یه رفتم. گرفتنمی محوصله تنهایی خونه تو _

 .که نمیشه گناه کنم، پاک من پَرَم تا دو. داره ثواب گفتم. جلوشِ سبزی کوه

 رو پولش کنهمی پاک. باشه داشته ثواب که کرد،می پاک نظری آشِ سبزیِ مگه! خانممامان _

 .گیرهمی
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 مگه .دستت بده سبزی کاسه یه سرت بذاره منت اونم. وَردَستش شینیمی آرتروز این با شما بعد

 بخوری؟ رو مخارج و خرج غصه نیست، لازم بعد به این از نگفتم

 پیرِزن منِ خرج که نه ت،جهیزیه برای کنی جمع باید گیری،می که پولی قرون دو این تو آخه _

 .کنی

 

 فکر به حالا که بود، کجا شوهر هم بعد. میزنی حرفا این از نمیاد خوشم که دونیمی! خانممامان _

 داد؟ خانم مونس اونم نکنه آوردی؟ کجا از کوکو برای مرغ تخم! راستی. باشم جهیزیه

 .آورد هم پنیر و شیر و ماست. بود اومده صبحی حمید، داداشت نه، _

 جامان رو خریدا همه خودم بیاره؟ چیزی نیست لازم دیگه بگو بهش گفتم: گفتم ناراحتی و اخم با

 .میدم

 زمین، گذاشتم سَرَمو من که کنه،می رو دیگه صباح دو فکر. نیست بدخواهت که اونم! مادر _

 .نباشی پناه سربی

 اخد: گفتم و داده تکیه اششانه بر سر. کردم حلقه دورش به را دستانم. زد حلقه چشمم در اشک

 .خوامنمی ایدیگه پناه سر تو، یسایه غیر من. نباشه سَرَم بالا تسایه که نیاره رو روز اون

 افتاد، دهن از غذا بیا بشور، روتو و دَس پاشو. لوس دخترِ خُبِ، خُبِ: گفت و کرد جدا خود از مرا

 .گرفتی حرف به منو انقدر

 

 ستد خانه وسط حوضِ کنارِ شیرِ زیرِ راحتی، لباس پوشیدن از بعد و زده لپش به ایبوسه خنده با

 .گذاشتم دهان به را لقمه اولین و نشسته کوچک سفره کنار. شستم را صورتم و

 حرفای همون. بود افتاده گذرش سمتی این صبحی اول داشت، کار چی داداش آقا این حالا _

 همیشگی؟
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 .شده پیدا برات خواستگار گفتمی _

 ات دارن، کم یزدی دستمال و شاپو کلاه یه فقط که ها،رفته در گوش بنا از سبیل همون از حتماً _

 .قدیم فیلمای هایمشتی داش شبیه بشن

 تا نشستی، جورهمین هم شما اونوقت میارن؟ گیر کجا از رو هاعتیقه این من داداشای خدایی 

 بدوزه؟ و ببره خودش برای اون

 

 م؟کاره چه من بیاد، شیرین بزی دهن به باید علف گفتم گفتم؟می باید چی من _

 .نداره لازم علف سیرِ، سیرِ بزی این گفتیمی باید _

 .نمیزنن که بدی حرف. بگیری سامون و سر زودتر خوادمی دلشون داداشات مادر، _

 دارن؟ ایدیگه هدف یا کنن؟می پیدا خواستگار برام راست و چپ دوستی، رو از مطمئنی شما _

 میره سِنِت داره باشن؟ داشته عجله که داره، اونا برا نفعی چه تو کردن شوهر! میزنی حرفا چه _

 .سراغش میاد خواسِگار داره، رو و بَر سنی یه تا آدم. بالا

 

 .پایین بره گلوم از راحت غذا لقمه یه بذار کن، ولش خانممامان _

 هدفع اون مثل. نداری بر شیفت باشه حواست. گرفته وعده جمعه شب این برا بگم بهت گفت _

 .بودی بیمارستان تو اومدن، مهمونا نشه،

 ازهاج جوری چه شناسمنمی که رو کسی. بدوزه و ببره خودش برای نشستی، ساکت گفتم دیدی _

 خواستگاری؟ بیاد بدم

 س؟دیگه هم شناختِ واسه خواستگاری مادر خُب _

 .بخونه هم خطبه بیارن رو کاظم حاج خواستن،می خواستگاری شبِ همون که دفعه اون مثل آره _
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 دوران دیگه. داریم شناخت روش گفتیم. بود ملیحه داداش اون. کردمی فرق شقضیه که اون _

 !بیاریم دنبک و داریه که نمیشد بود، شده تموم بابات چهلم تازه هم بعد. نداره لازم نامزدی

 بهش مغازه در میرم صبح خودم کن ولش اصلاً بدم؟ بله تا بیارید دُهُل و ساز گفتم من مگه _

 .میگم

 .بزن حرف باهاش بزن زنگ. میاد بدش اونجا، نرو مادر نه _

 .خرید برم خواممی فردا _

*** 

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۱] 

 سلامتی؟ به کجا! بخیر اوغور _

 .دارم خرید _

 .مغازه از میارم خودم بگو، خوایمی هرچی _

 خونه مخارج و خرج کل نشد، قرار مگه دوماً. نمیشه پیدا شما مغازه تو خواممی که چیزی اولاً _

 نکشی؟ زحمت دیگه شما و باشه من بعهده

 و نون واس بیفتی دوره خیابون تو نمیاد خوشم دونیمی کرد؟ قبول کی گفتی، خودت واس تو _

 .اَتِینا و روغن و برنج

 ... دوماً. خرممی راهم سر باشه لازم چی هر. نیفتادم دوره اولاً _

 کهی بزرگت داداش با وایسادی نداره خوبیت. بکن خریدتو زودتر برو. نکن دوماً اولاً من واس انقد _

 .کنیمی دو به

 جمعه؟ شبِ واس گفت بهت ننه راسی
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 ببینم؟ باید رو کی نخوام شوهر من: گفتم عصبانیت با و کرده هم در را هایماخم

 یگهد ببینم. داره لیسانس معلمِ، س،کرده تحصیل دیگه یکی این! خواینمی شوهر خودبی! منو _

 بذاری؟ روش خوایمی عیبی چه

 

 موندی کجا داداش؟: گفت و کرده خارج مغازه از را سرش مجید بدهم، را جوابش آنکه از قبل

 .بود آورده جنس روز اون نبودم، که من میشه؟ چی خدا بندهِ این کتاب حساب ببین بیا پس؟

 .میام الان: گفت مجید به رو حمید

 هم جمعه شبِ. زودتر برو هم تو: گفت و کرد اشاره روبرو به سرش با و کرد نگاه من به دوباره

 !بزنه غیبت نبیبنم

 

 نقد به دست و رنگ به رنگ خواستگارانِ دستِ از باید چطور کردم،می فکر این به راه طول در

 خانممامان کنم؟ پیدا رهایی بودند، من معیارهای و هاملاک از دور بسیار کدام هر که برادرانم،

 .بود موافق برادرانم با نوعی به و من تنهایی نگران

 مرا نرمش با داشت سعی و دهم ازدواج به تن میلم خلاف بر دادنمی اجازه که بود، آن امیدم تنها

 .کند راضی مناسب فردی انتخاب به

. بدهم را دیگری خواستگار ورود اجازه خانممامان دلخوشی برای تنها گرفتم، تصمیم هم اینبار

 .کرد خواهم رد بقیه، مثل هم را یکی این دانستم،می پیشاپیش گرچه

*** 
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 به کدام هر آمدند، که ایلحظه از. داشتند حضور هایشانخانم همراه به برادرم، دو هر جمعه شب

 در زنگ. داشتند من نمودن قانع در سعی و کردند تعریف شانانتخابی خواستگار محاسن از نوبت

 .شد شانسخنرانی ادامه مانعِ

 صدای که بودم هادستی پیش و فنجان کردن آماده مشغول. رفتم آشپزخانه سمت به سنت طبق

 .آمد مهمانان احوالپرسی و سلام

 نگاهی. آمد هادستی پیش و میوه بردن برای( کوچکترم داداشِ مجید زنِ) ملیحه لحظاتی از بعد

: زدم لب صدابی خودش مثل هم من چیه؟: گفت زدن لب با و کرده ناراحتم و درهم یقیافه به

 .هیچی

 

: گفت و ایستاد آشپزخانه جلوی ملیحه که بودم، غرق خود خیالِ و فکر در و بود پایین سرم

 بیار؟ چایی گفتن نشنیدی

 گفتن؟ کِی. .  نه،. .  هاا، _

 .بیا بریز زودتر: گفت گشت،برمی پذیرایی به و بود کرده پشت حالیکه در

 ار جوابم آرام بعضی و بلند برخی و چرخید سمتم به سرها. کردم سلام و شده وارد چای سینی با

 با هاخانم از کدام هر. کردم چای تعارف به شروع هامهمان از و کرده جمع به اجمالی نگاهی. دادند

 .کردندمی رصد شاننگاه با را صورتم زوایای تمام و داشتبرمی را چای مکث،

 

 ماش: گفت بود ترمسن همه از که خانمی. نشستم مامان کنار و داده تکیه دیوار به را خالی سینی

 میری؟ شکل و سر همین با هم بیرون

 خانم حاج: گفت حمید دهم، جواب خواستم تا و کرده امساده شلوارِ و مانتو به نگاهی تعجب با

 .پوشهمی بپسندید شما جور هر عقد از بعد. نیست مهم که بودن چادری یا مانتویی
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 به اتنه نگاهش لبخند با او ولی. بودم کرده مشت فشار با را دستم و کرده حمید به نگاهی اخم با

 .بود مهمانان

 دونیم،می بد ما دونیمی. هستی پرستار شنیدم: پرسید من به رو مسن خانم همان مجدد

 خونه؟ بیان مَردِشون از بعد هامونزن

 چه خانم حاج بابا، ای: گفت مصنوعی یخنده با حمید بگویم، چیزی کردم باز دهان تا هم باز

 اینا. میشه دارش اختیار. شوهرشِ دستِ زنی هر اجازه عقد، بعدِ معلومِ خب. فرمائیدمی فرمایشا

 .حلِ قابلِ که

 

 رو هم جوون تا دو این ببینیم، بده اجازه اول خواهر،: گفت بود، داماد پدر احتمالاً که مسنی آقای

 نیست؟ اینطور: گفت حمید به رو. مسائل باقی سراغ بریم بعد پسندن،می

 .آقا حاج بفرمایید شما چی هر: گفت و داد تکان تأیید به سری هم حمید

 هب بعد تا میره؟ جو یه تو هم با شونآبِ اصلاً ببینن، بزنن حرف هم با کلوم دو بدید، اجازه پس _

 .بپردازیم حرفا بقیه

 

 اولِ دفعه من: گفت و گرداند حیاط در را نگاهش. نشستیم حوض لب و رفته حیاط به هم همراه

 شروع معرفی از معمولاً شنیدم اما کرد؟ صحبت چی درباره باید دونمنمی. خواستگاری میام

. هستم ریاضی دبیر من: داد ادامه گویم،نمی چیزی دید، وقتی و کرد مکث ایلحظه. کننمی

 .کنممی خصوصی تدریس باشه، فراهم امکانش که هم مواقعی. دارم معلم تربیت لیسانس

 دوست و هستم آخر فرزند چون. کنم زندگی پدری خونه بالا طبقه دارم تصمیم هم ازدواج از بعد

 .بذارم تنهاشون سن این تو ندارم،

 .کردید اشاره خوبی خیلی نکته به اتفاقاً _
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 .بود خیره دهانم به ام،آمده حرف به و شکسته را سکوت آنکه از متعجب

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۱] 

 .شده فوت تازه پدرم که دونیدمی: دادم ادامه

 .کنه شونرحمت خدا _

 مراسم این به شدم مجبور واقع در. بذارم تنها رو مادرم حاضر حال در خواد،نمی دلم من _

 .بدم رضایت

 خلاف بر شما خوامنمی من. مونهنمی حرفی دیگه پس خب! اینطور که! واقعاً: گفت متعجب

 .بشید من با صحبتی هم به مجبور میلتون،

 نه. منداشت خواستگاری این به تمایل خیلی هستید، پرستار فهمیدم وقتی بخواید، رو واقعیتش

 و بود خودش جانب از گفت، معمه که هاییحرف اون حتی. باشم همسرم کردن کار مخالف اینکه

 .داریممی نگه رو سنش احترام ناچار، ولی. نیستم موافق کدوم هیچ با من

 

 چیه؟ مشکلش بودن پرستار _

 و منظم روال یه رو زندگیم هستم، دبیر اینکه به توجه با. نداره مشخصی کار ساعت پرستاری _

 .باشه داشته نظم کارش باشه، شاغل همسرم قرارِ اگر دارم دوست. میره پیش شده ریزی برنامه

 چون باشه؟ شما طرف از مخالفت کنم، خواهش ازتون هست امکانش: گفتم تردید و مکث کمی با

 .کرده ناراحت رو مخوانواده مسئله این و میدم منفی جواب خواستگارا همه به من

 کنید؟نمی مطرح باهاشون رو تونخواسته صریح و رُک چرا _
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 سنی به کننمی فکر. خوانمی رو من صلاح و خیر معتقدن. کنننمی قبول اما گفتم، بارها _

 .خودم زندگی و خونه سر برم زودتر باید که رسیدم،

 

 ندارید؟ ازدواج قصد کلاً یعنی. راحت خیالتون نیست، مشکلی باشه _

 قیمنط و جدی حتماً. نذارم تنها رو مادرم بتونم بشه، فراهم شرایطی و کنه درکم باشه کسی اگر _

 .کنممی فکر بهش

 .بشه فراهم براتون دارید، دوست که شرایطی همون امیدوارم. شماست با حق _

 .کنید پیدا رو نظرتون مورد همسر هم شما امیدوارم. کنیدمی درک ممنونم _

 .بفرمایید: کرد اشاره داخل به دست با. تشکر _

 

 شیرین رو دهنمون شد؟ چی نتیجه خب: پرسید پدرش. چرخید طرفمان به سرها در، شدن باز با

 کنیم؟

 جیم،بسن رو شرایط کنیم، فکر کمی بدید اجازه: گفت دانستمنمی را اسمش حتی که خواستگاری

 .بگیریم تصمیم بعد

 با سپ. گرفت تصمیم عجولانه نباید. زندگیِ عمر یه بحث. خوبه هم خیلی: گفت لبخند با پدرش

 .کنیم زحمت رفع حساب این

 مه یکی این که کشیدم راحتی به نفسی شانرفتن با و کرده خداحافظی معمول تعارفات از بعد

 .گذشت خوشی و بخیر

 ....آنکه از غافل

* 
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 شروع و گذاشت خانه داخل پا دقیقه چند از بعد حمید شدم، خانه وارد تازه که وقتی بعد روز چند

 را تعادلش بتواند نداد اجازه درد پا اما رساند، حیاط به را خود سراسیمه مامان. کرد هوار و داد به

 .کرد برخورد ورودی چهارچوب به سرش و کرده حفظ

 به برخورد اثر در صورتش فقط و ندیده جدی آسیب خوشبختانه. رفتم طرفش به وحشت و جیغ با

. بود کرده پیدا شدت میشد، روزی چند هم کمرش و زانو درد. شد کبود کمی چوب، چهار کنج

 .کنم تزریق برایش مسکنی شدم مجبور

 .کشاند حیاط به خود همراه مرا و گرفته را آستینم گوشه حمید رفت، خواب به وقتی

 

 .رفت و کولش رو گذاشت دُمِشو که گفتی، پسرِ این به چی _

 چیه؟ منظورت. پسرِ کدوم _

 معلمِ؟ همون _

 رفت؟ کجا رفت؟ _

 !چرا؟! شدن منصرف گفته. راه اون به نزن خودتو _

 !پرسی؟می من از رو دلیلش شدن، منصرف اونا _

 .باشه پرستار عروسمون نداریم، دوست گفتن _

 !خوان؟نمی پرستار عروس اونا منِ، از مشکل الان خب _

 .شدن منصرف اونام کشم،نمی دس کارم از من بِلا و اِلا گفتی تو حتماً _

 بکشم؟ دست کارم از باید چرا من _

 دندونات مثِ موهات ننه، دلِ وَرِ بشینی خوایمی! پروندی رو خوبی این به خواسگار احمق، آخه _

 .شِه سفید
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 طَبَق روی رو خواهرشون هام،داداش اینکه به داره شرف بشه، سفید هامدندون مثل موهام _

 .کنن پیدا خواستگار براش چرخنمی دور و گذاشتن

 .کنیمی صحبت بزرگت داداشِ با داری. بفهم دَهَنتو حرف _

 من؟ از داری احترام توقع که قائلی، ارزش خواهرت برای تو مگه _

 کنی؟ شوهر خواینمی اصلاً یعنی چیه؟ حسابت حرف تو ببینم _

 .خودم گذرونی خوش دنبال برم بذارم، تنها رو مامانم نیستم حاضر. نه کسی هر با. نه فعلاً _

 .داد خونوارو سه خرج نمیشه ای،محله همچه توی قدیمی، بقالی مغازه یه از فهمینمی چرا _

 مغازه درآمد از نیست، لازم. میده رو نفر دو ما زندگی کفاف من، حقوق میگم وقتِ خیلی که من _

 .کنید خرج خونه این برای

 باهات کشمنمی دیگه. شدم کلافه من. داره شآستین تو جوابی یه میگم چی هر الله، الا اله لا _

 .دیگه روزِ یه باشه. کنم کَلکَل

 .نذاشتی واسمون زندگی. برسم کارم به برم من. فهمهمی رو تو زبون بهتر مجید

* 

 نتوانستم،. انداخت جانم به زلزله هایشانحرف آمدند، حمید همراه مجید که روزی اما

 نگفت از را زبانم خواستند،می که چیزی. بدهم آنها به درخواستشان درخور پاسخی توانستمنمی

 برایم خواستند،می پدر مرگ از بعد که برادر، دو این با مقابله توان من. داشتمی باز پاسخی هر

 .نداشتم کنند، بزرگتری

 حاضر اینکه بود؟ معقولی غیر توقع بگذارم، تنها را پیرم مادرِ نبودم حاضر اینکه شان،فهمیدمنمی

 بود؟ عقلانی غیر بگذرم، مادرم از مراقبت برای خودم، رفاه و آسایش از بودم
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 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۱] 

 .جون شکیبا سلام الو، _

 سلامتی؟ خوبی؟. جان آرزو سلام _

 باشم؟ نشده مزاحم موقع بد. خوبم ممنون _

 چطورن؟ بابا و مامان. کنممی خواهش نه، _

 .نکرده فرقی چندان بابا. خوبه مامان _

 .بشن بهتر انشالله _

 .کنم دعوتت داداشم خونه شب فردا برای شدم مزاحمت. ممنون _

 .انشالله خیرِ سلامتی، به _

 .دونهنمی خودش ولی بگیریم، خوایممی تولد فرزام داداش برای. هست که خیر _

 .فامیل نه و میشم محسوب دکتر آقای دوستان جزو نه من ولی. باشه مبارک سلامتی، به خب _

 .نداره مناسبتی چندان اومدنم پس

 رسید فکرم به بود، شده تنگ برات دلش مامان. میشید محسوب مامان و من دوستان جزو شما _

 .کنید تازه دیداری بهونه این به

 .بشم تونخونوادگی جمع مزاحم نیست، دُرُست. دیدنشون میام مناسب فرصت یه در _

... ثانیاً. نیست فامیلی جمع فقط هستن، هم خواهرشون و اعتمادی دکتر آقای اولاً چیه؟ مزاحم _

 .نزن چونه و چک انقدر دیگه. باشی هم تو داریم دوست ثانیاً دونم،نمی.. ثانیاً

 .میام چشم جان مادر و شما روی گل خاطر به. نشو عصبانی حالا چشم،: گفتم و خندیدم
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 .نیستی بیا کوتاه نکنم، دعوات تا اینکه مثل. دختر باریکلا آ _

 .گذاشتم سفیدم روپوش جیب داخل را گوشی خداحافظی از بعد و گرفت امخنده هم باز

 .کردممی شرکت مهمانی این در برادرها، توجه جلب بدون چطور باید حالا

 

 *فرزام*

 

 امروز رفتار. خواستمی راحت خواب یک و دوش یک دلم. شدم پیاده ماشین از زیاد خستگی با

 به ددانمی اجازه و داشته نگه بیمارستان در مرا مسخره هایبهانه به. بود عجیب بسیار برایم برنا

 .نمک کشف را علتش نتوانستم که کرده، پیدا زیادی عادی غیر رفتارهای هاتازگی. برگردم خانه

 

. بود منتظره غیر و نکردنی باور رویمروبه صحنه اما. شدم داخل و چرخانده قفل درون را کلید

 و رفته برنا سمت به. محجوب شکیبا حضور انگیزترشگفت همه از و عزیزانم خندان هایچهره

 .بود پشتش ماجرا کردی، اذیتم امروز همه این پس: گفتم و زده بازویش به آرامی مشت

 

 دهش صادر بالا مقامات از دستور. تقصیرمبی من: گفت و گرفت جلویم تسلیم حالت به را دستش

 .بود

 از عذرخواهی با. کردم تشکر محجوب خانم آمدن از آخر در و گفته آمد خوش همه به یکی یکی

 .کنم تن مناسبی لباس و گرفته سریع دوشی تا رفتم، اتاقم طرف به جمع

 ندی؟ طولش فرزام: گفت و آمد سرم پشت آرزو

 بود؟ تو کار هاشیطنت این پس: گفتم و داده فشاری انگشت دو با را لپش
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 من دبع بود، مامان از اولیه طرح نخیر،. کَندیش فرزام، لپم آخ: گفت و گذاشته لپش روی را دستش

 .مراحل بقیه برای گرفتم کمک اعتمادی آقای از

 .بشم آماده زودتر من تا مهمونا پیش برو تو باشه، _

* 

 لمعط رو مهمونا نباشم مجبور کردی،می ریزی برنامه جوری یه حداقل: گفتم و نشسته برنا کنار

 .بگیرم دوش برم کنم خودم

 .دیگه اومدی کردی شور گربه یه بری، خواستینمی که دومادی حموم _

 !کردم تعجب دیدنش از اومد؟ شد چطور محجوب خانم _

 .براش کردید کار چی چطوره؟ بابا. دیدمش اینجا. نداشتم خبر هم من _

 از شبدن نیمه که وضعیت اون با. خوابوندیمش بود پدر دوستان از که خصوصی، آسایشگاه یه تو _

 آسیب میزان شاید فهمید،می کسی زودتر اگه. داشت وقت تمام مراقبت به نیاز بود، افتاده کار

. ودب گذشته کار از کار که سرش، بالا رسیدیم وقتی هم ما. تنها خونه تو و بوده خواب. میشد کمتر

 .کرد براش نمیشد کاری

 

 !باشه بالا مبلغش باید کنید؟می تأمین جوری چه رو شهزینه _

 اهآسایشگ نام به رو آپارتمانش دادم پیشنهاد. نیست کافی اما هست، خودش بازنشستگی حقوق

 ازش اونجا نمیشد نداشت، هم آسانسور و بود چهارم طبقه چون. هاشهزینه ازای در بزنن،

 مراقبت ازش خودم گفتمی و کردمی تابیبی خیلی اوایل آرزو گرچه کردن، موافقت. کرد مراقبت

 تخصص زمینه این تو که مرد یه و نمیاد بر تعهده از کنم، راضیش تونستم سختی با. کنممی

 .باشه مراقبش باید داره،
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 داشت دوست خیلی هم پدر. اونجا میرم بیمارا ویزیت برای دستمزد، بدون هم یکبار ایهفته

 برای رو وقتش ها،جمعه خودش ضمن در. اطفالِ تخصصش که دونیمی ولی بده، انجام کاری

 .گذاشته هست خیرینش جزو که پرورشگاهی

 

 .من هفته یه تو، هفته یه بریم؟ نوبتی میخوای. بکنم کمکی هم من میشم خوشحال _

 تحانامام ولی. باشم داشته نظارت هم بابا فیزیوتراپی روند به که برم، خواممی خودم فعلاً تشکر، _

 .بدم زحمت تو به دوره اون نداره، اشکال اگه نزدیکه

 شد چطور. زدی بهم که مشتی تلافی این ضمن در. بدم زحمت بابا، برو: گفت زده بازویم به مشتی

 شدی؟ راست حالا بابات، با بودی چپ همه این

 

 بمونم؟ باقی موضعم رو همچنان داری انتظار وضعیت، این توی _

 دادی؟ رویه تغییر شد چطور میگم. ندارم انتظاری من _

 نم،کمی نگاه چشماش به وقتی ضمن در. کنم استفاده سوء ضعفش از بخوام، انصافیِبی نهایتِ _

 اتفاق این مطمئنم. بزنه حرف خوب تونهنمی ولی میگه، چیزهایی گاهی. میزنه داد رو پشیمونی

. نیست برگشت قابل رفته دست از هایسال دونهنمی. کنه گناه احساس کارش از شده، باعث

 .مِانسانی وظیفه کارها این. کنم رهاش مهریبی با و باشم خودش مثل خوامنمی

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۱] 

 بینید؟نمی رو همدیگه کار سرِ مگه زنید؟می حرف شما چقدر: گفت امید

 و سلام حد در بودم، درگیر زیاد روزا این هم من. نیفتاده هم با شیفتامون وقته خیلی راستش _

 .بودیم هم با احوالپرسی
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 .گشنگی از مُردیم. بده شام ما به خواهرت تا کن باز رو کادوهات ببر، رو کیک این بیا حالا _

 رو مانی داداشم وقت هر هم تو رفته یادت داری؟ کارشون چی امید: گفت اخم با امیر زن مینا

 نداره؟ تمومی حرفاتون بینیمی

 زنیم؟می حرف کار درباره ما _

 

 دیگه، ببخشید. شدید جمع هم دور من خاطر به شما امشب نیست، درست. امیدِ با حق نه،  _

 .داشتیم زیاد حرف

 .پرسیدممی رو بابا احوال. کردم پیچش سؤال شد، من تقصیر _

 .ببر رو کیکت بیا پسرم _

 معلوم .ببخشدش نتونسته هنوز. بزنیم رو بابا حرف نمیاد خوشش: گفتم امید به رو. اومدم چشم _

 .باشه خونه این تو حرفش خواد نمی حتی دستش، از کشیده چی سالها، این تو نیست

 

 و انداخته اششانه دور را دستم. نشستم مامان کنار مبل روی بحث ادامه از جلوگیری برای

 .بوسیدم را اششقیقه

 .داشتم امروز تا که تولدیِ بهترین ممنونم، _

 .نذاشتن برات کم هم، شونخانم بیامرز خدا و دکتر آقای. نزن رو حرف این _

 یگرمد طرف و گرفته را دستش رفتم، طرفش به. کردمی ماننگاه لبخند با که کرده، پدر به نگاهی

 نوبت به همه. گرفتمی عکس ما از مختلف زوایای از امید. انداختم دو هر شانه دور دست. نشاندم

 .داشت حضور جمعی دسته عکس در تنها محجوب خانم. گرفتند عکس و نشستند کنارم
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 هداشت جا حسابی تا نخوردی هیچی حالا تا صبح از معلومه: گفتم بود، خوردن حال در لپی دو برنا

 .باشی

 چی هر. غذاها شدن خوشمزه خیلی. نکنه درد دستتون خانم آرزو: گفت آرزو به رو و خندید

 .نمیشم سیر خورممی

 .ودب من بعهده غذا تزئین و دسر و بودم دستیار من واقع در. مامانِ کار بیشترش ولی جون، نوش _

 ادرم دست البته بوده؟ شویژه تزئینات بود، برانگیز اشتها چیز همه انقدر اینکه دلیل پس. .  اِ_

 .گرفتمی تحویل اینطوری رو ما بود هم یکی کاشکی. بود عالی چیز همه. نکنه درد هم جان

 

 م؟نگرفتی تولد برات حالا تا نشناس، نمک ای: گفت و کرد نگاه او به غیض با بُرنا خواهر مُبینا

 .نداشته ویژه تزئینات غذاهاش اما گرفتید، تولد: گفت نمایی مظلوم با برنا

 .انداخت خنده به را همه زدنش حرف لحن و قیافه

 مه آرزو به کنم،می درست غذا برات میام خودم گرفتی، تولد ایندفعه: گفت دلجویی برای مامان

 .نخور غصه. کنه تزئینش میگم

 حالا همین از. گیرممی تولد دیگه هفته پس کردید، زحمت قبول شما که حالا! عالی چه! جداً _

 .شیرینی و شام صرف به کنممی دعوت رو همگی

 .بود پیش ماه که تولدت: گفت لبخند با پدر

 ولط خیلی دیگه سال تا کنم صبر گرفت؟ تولد بار دو سالی نمیشه حالا: گفت لودگی با برنا

 !میکشه
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 دلبخن و بود گرنظاره تنها آرام، و ساکت. کردم نگاه محجوب خانم به. افتادند خنده به همه هم باز

 احساس جمع این در و است برگشتن نگران بود مشخص. کردمی نگاه ساعتش به مدام. میزد

 اریدد میل چیزی: گفتم و شده نزدیکش آشپزخانه در بشقابم گذاشتن بهانه به. کردنمی راحتی

 بیارم؟ براتون

 یکاف اندازه به نه، نه،: گفت و گذاشته دستش کنار کوچک میز روی را بشقابش دستپاچه و هول

 آژانس برام هست امکانش اگه. وقته دیر کنم، زحمت رفع بدید اجازه اگه فقط. ممنون خوردم،

 .کنید خبر

 .تونرسونممی خودم آژانس؟ چرا _

 .برسونید رو من و بذارید رو هاتونمهمون نیست درست. نیستم راضی من نه، _ 

 اب تنها شب، وقت این نیست، صحیح که کننمی درک همه مطمئناً. نیستند غریبه کدوم هیچ _

 .برگردید آژانس

 

 ناراحت و معذب کردم احساس. دهد رضایت من با همراهی به شد، مجبور زیاد اصرار با بالاخره

 .دبو خودتون امنیت بخاطر کردیم،فقط پافشاری همه این ببخشید: گفتم خاطر همین به است،

 .بشم مزاحم خواستمنمی من. دارید لطف شما نه، _

 .نیستید مزاحم _

 .امشب نبودن ایشون چطورن؟ تونمادربزرگ _

. نداره رو صدا و سر و شلوغی تحمل هم خیلی. بمونه بیدار تونهنمی وقت دیر تا. نیست بد _

 .باشه خودش خلوت تو میده ترجیح

 

 گذشت؟ سخت بهشون بودم، اونجا مادرتون همراه مدت اون پس _
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 از و شده زنده براش شکوه یاد گفتمی اتفاقاً. نداشتید صدا و سر که مادرم و شما. ابداً نه، _

 مشغول عزیزخاله و خانم نرگس اکثراً و بود مریض دائم هم جونشکوه. بود خوشحال حضورتون

 .بود کرده زنده براشون رو یادش مامان مریض قلب و شما حضور همین برای. بودن پرستاری

 .کردن تعریف موردشون در برام بودم، اونجا که روزهایی. کنه شونخدارحمت _

 ونجشکوه و پدرم علاقه و عشق ولی. بود کرده سپری بیماری با رو عمرش اکثر متأسفانه بله، _

 ات داشتن، وجود زندگیشون تو که مشکلاتی و مسائل تمام وجود با اونها. بوده الگو برام همیشه

 .کردنمی فراهم رو همدیگه آرامش موجبات و بودند هم کنار در عاشقانه لحظه آخرین

 .پاشید هم از خونه اون ستون انگار جونشکوه رفتن از بعد

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۷] 

 .میشم پیاده همینجا ممنون خیلی _

 .تونبرسونم خونه در تا بدید اجازه س،موقع بد _

 .تشکر. بود خوبی شب. نمیره داخل ماشین تنگه، مونکوچه آخه _

 .سلامت به. کنممی خواهش _

 .داخل برید تا مونممی منتظر همینجا: گفتم و شده پیاده هم من شدنش، پیاده با

 هب آخم صدای از. آورد بند را نفسم پهلویم، به محکمی ضربه که بود، نشده کامل حرفم هنوز ولی

 کنی؟می کار چی داداش: گفت وحشت با و برگشت طرفم

 ربض با سرم پشت و شد زده صورتم به بعدی مشت آورم، زبان به کلامی کنم فرصت آنکه از قبل

 .کردم سقوط زمین به زانو با و رفت سیاهی چشمانم. کرد برخورد ماشین به
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 اشتباه داداش: گفتمی که شنیدممی را محجوب خانم گریه و جیغ صدای تنها میان این در

 .دیدم چشمم جلوی را مرد آن کفشهای تنها آخر لحظه. کند رهایم کردمی التماس و کنیمی

* 

 .آورد بند را نفسم که پیچید هایمدنده در دردی چنان اما بخوابم، پهلو به خواستممی

 کار چی: گفت که شنیدم را برنا صدای و گرفت قرار بازویم روی دستی چشمم کردن باز از قبل

 بچرخی؟ نباید کنی؟می

. ادهافت اتفاقی چه دانستمنمی. افتادندمی پایین هایشقطره آرامی به که افتاد سرمی به چشمم

 بودم؟ منگ و گیج چرا بودم؟ اینجا چرا

 افتاده؟ اتفاقی چه دونیمی: گفت و شده امگیجی متوجه نگاهم از برنا

 

 کنه؟می درد سرم: گفتم آرام و برده سرم پشت به را سرمم بدون دست

. بود فکم و لب در درد با همراه زدنم حرف زیرا. شد خارج هایملب از سختی به هم کلمه سه همین

 و گرفت را دستم برنا راه میان. آوردم امچانه سمت به را دستم. امکرده تصادف شاید کردم فکر

 .نخور وول زیاد. کنی استراحت بهتره: گفت

 شده؟ چی _

 نمیاد؟ یادت چیزی _

... برسونم... رو محجوب خانم رفتم من!... بودید مونخونه دیشب: کردم ادا را کلمات سختی به

 شده؟ طوریش... هم محجوب خانم کردم؟ تصادف

 اشتباهی رو تو داداشش بعدش. شخونه رسوندی سالم هم محجوب خانم. نکردی تصادف نه، _

 .گرفت لگد و مشت زیر



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 75 

 

 پهلویم در درد دوباره که شوم، خیز نیم تا آوردم بالا کمی را سرم. شده چه آوردم یاد به تازه

 از یکی کنی؟می کارچی: شد حرکتم از مانع و گذاشته امشانه روی را دستش برنا. پیچید

 .کنی حرکت نباید برداشته، مو هاتدنده

 ...محجوب خانم _

 تو داداشش! دیر کم یه فقط شدن، شوناشتباه متوجه. نداشتن کاری اون به. خوبه حالش اون _

 دارن و اومده پیش برات حادثه یه گفتن و گرفتن تماس باهام راه تو. بیمارستان رسوند رو

 .بیمارستان برنتمی

 

 دومون هر از و اومده پیش بیمارستان تو اورژانسی کار گفتم نشه، نگران مامانت اینکه برای

 .برسونیم رو خودمون سریع خواستن

 اجازه گفتم اما کنه، شکایت ازش خواستمی. شد جریان متوجه صبح امروز هم فرهمند دکتر

 .میگه چی خودش ببینید بیاد، هوش به فرزام بدید

 

 وارد پدر همراه گریان آرزوی و شده باز صدا با در که بودم برنا هایحرف تحلیل و تجزیه حال در

 .شدند

 خوبی؟ آوردن؟ سرت بلایی چه داداش: گفت گریه با و گرفته را دستم آرزو

 .باشی کردن فین فین.. حال در... باید همش تو: گفتم و آورده لب به زور به لبخندی

 کنی؟ ریزی آبرو هاحرف این با تو بعد. نگرانتم انقدر که بگو رو من اَه،! فرزام _

 خوبم؟... که بینیمی _
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 شدن؟ غیرتی قلچماقش برادرای: گفت و گذاشت امشانه به دستی پدر

 .دیدم رو نفر یه فقط من _

 .ترِمنطقی و آرومتر کوچیکه. بوده بزرگه احتمالاً _

 نکردید؟ شکایت چرا پس شناسیدشون؟می شما: گفت تعجب با آرزو

 .بگیره تصمیم خودش فرزام تا کنم صبر گفت برنا. بکنم خواستم _

 

 .نیست... نیازی: گفتم ناله با. میشد بیشتر دردم لحظه هر

 حالت بعداً بخواب، دیگه کم یه: گفت و کرده خالی سرمم درون سرنگی. شده حالم متوجه برنا

 .زنیممی حرف موردش در شد، بهتر

 ؟...مامان: گفتم آرزو به رو

 دفتر تو گفتم بهش. داد خبر من به تلفنی و دیدنت اومد امید بودی، خواب صبح. بفهمه نذاشتم _

 ....بیرون اومدم و دارم کار

 .نشنیدم را هایشحرف بقیه و شده بسته چشمانم

* 

 چطوره؟ حالشون _

 که؟ بینیدمی _

 متأسفم؟ واقعاً من _

 !کنهنمی خوب رو حالش که شما تأسف _

 .کنم صدا را نامش توانستم سختی به شده، خشک دهانی با!... برنا _
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 میخوای؟ چی جانم، _

 ...آب _

 رمقص. ندارید تقصیری شما: گفتم محجوب خانم به رو و کرده نرم را گلویم راه کمی آب قلپ چند

 .ایِدیگه کس

 داشت، انتظار داداشم ولی. میرم کجا بودم گفته مادرم به من. خواممی عذر برادرم طرف از من _

 هپیاد شما ماشین از دید رو من وقتی متأسفانه و بود ناراحت همین برای. بگیرم اجازه باید اون از

 شرمنده من. کرد خالی شما سر رو ناراحتیش و عصبانیت. کردنمی کار منطقش لحظه اون شدم،

 .کنم عذرخواهی باید چطور دونمنمی شدم، شما

 نیاوردن؟ بوجود مشکلی که شما برای. نیست چیزیم. نکنید ناراحت رو خودتون _

 .شد خارج اتاق از خواهی عذر یک با و بود شرمنده و ناراحت... من نه، _

 شد؟ چش این: گفت تعجب با برنا

 میزنی؟ غر سرش داره، تقصیری چه بیچاره این _

 بودی؟ زده خواب به رو خودت اَلَکی شنیدی؟ رو حرفامون _

 .رو آخرت جمله فقط _

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۷] 

 زنی،ب مادرت به زنگ یه بهترِ: گفت و گرفته طرفم به را موبایلم آمده، داخل پدر لحظه چند از بعد

 کیی کاری سفر یه گفتیم. نشه نگرانت کردیم، هم سر دروغ هی حالا تا صبح از. بشنوه رو صدات

 .رفتی روزه دو

 .نیست خوب حالم میشه متوجه صدام از: گفتم ناراحتی با
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 .خوردم سرما بگو _

 صدام کردم، سخنرانی طرفدارام برای هم بعدش کردم، اجرا کنسرت بگو: گفت خنده با برنا

 گرفته؟

 .نیست هم بدی فکر: گفت پدر آمد، لبم به لبخندی

 کرده؟ اجرا کنسرت اینکه چی؟: گفت شوخ حالت همان با برنا

 بر مه دیگه روز دو یکی. کردی سخنرانی و کردی شرکت سمینار یه تو بگو نه،: گفت متفکر پدر

 گردی؟می

 .خونه میرم امشب. بخوابم اینجا روز دو یکی ندارم، تحمل من: گفتم ناراحتی و تعجب با

 حداقل تا بمون، ما خونه بیا پس. گیرهمی قلبش دوباره ببینه رو تو حالت این با: گفت اخم با پدر

 .بشه بهتر کم یه صورتت

 

 کرده باور نبودم مطمئن اما گفتم، بود خواسته پدر که هاییحرف همان و کردم صحبت مامان با

 .شدم بلند جایم از زحمت با هم بعد. باشد

 بری؟ خوایمی کجا. داری استراحت به نیاز هنوز تو: گفت و شده نزدیکم پدر

 .کرد استراحت میشه هم خونه تو. ندارم رو موندن اینجا تحملِ _

 نداری؟ رو بودن بستری تحمل خودت که هستی دکتری چه _

 .باشم خودم مراقب تونممی _

 .شده تموم کارم هم من. بریم هم با کنم عوض لباس کن صبر پس _

* 
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 چی محجوب خانم مورد در شما: گفتم مسافتی طی از بعد. شدم ماشین سوار پدر به تکیه با

 دارید؟ شناخت شخانواده مورد در که چطوریِ اینِ منظورم دونید؟می

 خدا درشپ. بود شاگردام از بهت بودم گفته نه؟ یا درستِ گفتنش دونمنمی: گفت و کرد تعللی پدر

 اوایل. نداشتن خوبی مالی بضاعت اما. بود خونی درس و ساعی دختر. بودم دیده هم رو بیامرز

 .میشد قاطی دانشجوها با کمتر و کشیدمی خجالت خیلی

 براش که جوری کردم، سعی شِ،مالی وُسعِ و ظاهری وضع ش،گیری کناره دلیل فهمیدم وقتی

 .کنم پیدا براش وقت پاره کار نباشه، کننده ناراحت

 ولی. بده تحصیل ادامه نداشتن دوست اصلاً و کردنمی کنترل رو آمدش و رفت خیلی برادراش

 .کردنمی حمایتش خیلی مادرش و پدر

 

 بودن؟ تحصیلش ادامه مخالف برادراش چرا _

 سدر گیبچه از هااون. برادراشِ هایِبچه همسنِ تقریباً شکیبا. زیادِ خیلی هم با هااون سنی فاصله

. نداشتن خوندن درس به ایعلاقه. شدن مشغول پدرشون بقالی تو رفتن و کردن رها رو تحصیل و

 .بازیِ سوسول خوندن درس. مهمه کار و کسب میگن. قدیمیِ تفکرشون طرز

 شدید؟ چیزا این متوجه چطور شما _

 هک اونجایی یا دانشگاه دم میومدن کرد،می دیر شکیبا وقتی. داشتم برخورد باهاشون بار چند _

 .بودم کرده پیدا کار براش

 

 کرد؟می کار کجا _

 هاشکلاس برنامه با کردننمی موافقت یا. نبود مناسب محیطش یا اما. انداختم رو نفر چند به _

 .بِدَن خواستننمی خوری درد به پول یا. کنن همکاری
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 جور هر و داره فرصت موقع هر بده اجازه گفتم. پرورشگاه مدیر به بندازم رو شدم، مجبور آخر

 ماه هر خودم بعد. بذارید شبعهده ساده کارهای. باشید نداشته کارش به کاری. بره و بیاد راحتِ

 جور چه ببینه، بود اومده. دیدم اونجا هم رو داداشش. بدن بهش حقوق بعنوان تا دادم،می مبلغی

 .بود داده رضایت هستن، خانم اکثراً بود، دیده وقتی. کنهمی کار جایی

 

 بگیره؟ رو پسراش جلویِ تونستنمی چی؟ پدرش پس _

 یخیل. دانشگاه بود اومده شکیبا همراه بار چند اوایل. بود شده گیرزمین عمرش آخر سال دو یکی

 ونبراش خیلی ولی. بود اومده دنیا شکیبا ناخواسته، و بالا سن تو ظاهراً. بود افتاده کار از و پیر

 .بود برانگیخته رو برادرا حسادت مسئله این و بود عزیز

 و کردن استفاده سوء پدرشون، ناتوانی از هم هااون. میشه افتاده کار از و مریض کمکم

 .کنن تلافی خواستنمی

 

 .بوده شحامی تنها اون چون. فشارِ تحت خیلی حتماً پدرش، نبود با حالا پس _

 مورد در وقتهیچ. متواضعیِ و خوددار دختر العادهفوق ولی. باشه همینطور کنممی فکر _

 حرکات و رفتار از خودم واقع در کردم، تعریف برات که چیزهایی تمام. نزده حرف برام شزندگی

 .شدم متوجه شخانواده و شکیبا

 ن؟بیار در دختر اون سر رو شتلافی بود ممکن کنید؟ شکایت برادرش از داشتید قصد چرا پس _

 .نگیرن سخت بهش انقدر بشن، تنبیه کم یه بود این هدفم اما. بود احتمالش بله _

 

 یزاچ این با دونممی بعید آوردن، من سر که بلایی به توجه با و کنیدمی تعریف شما که اینجور _

 .بشن تنبیه
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 ونخودش از ترقدرتمند یکی وقتی. کننمی پورت و هارت زیاد که هاییآدم. نیست اینطور اتفاقاً _

 .کرد برخورد قدرت موضع از همیشه باید افراد اینجور با. میشن موش مثل ببینن،

 

 طوریکه. بود کرده خودش درگیر را ذهنم تمام دختر این. نشد صحبتی دیگر خانه، به رسیدن تا

 فکر در آمده سرم که بلایی بابت کردندمی فکر اما شدند، متوجه هم خانم نرگس و عزیزخاله

 .هستم

 کنه؟ شکایت پدرت ندادی اجازه چرا پسرم: گفت عزیزخاله

 آمیز مسالمت هایراه از رو مشکلات میدم ترجیح. شدن متوجه اشتباه. نبوده عمدی کارشون _

 .کنم حل

* 

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۷] 

 مدت تمام و برده را استفاده نهایت وقتم، از کردم سعی بودم، استراحت مشغول که روزی دو

 لفمخت ترفندهای با را نیازم مورد وسایل و هاکتاب که آرزو و امید کمک با البته. کردممی مطالعه

 .نشود متوجه مادر تا آوردند،می برایم و کرده خارج خانه از

 مانع ریشم ته خودم، آپارتمان به برگشتن موقع تا نکردم، اصلاح را صورتم گذشته روز دو طی

 .شود صورتم کبودی و زخم شدن دیده

* 

. ریخته هم به هاشیفت احتمالاً نبودم روز دو. نشید نگران. برگردم دیر ممکنه امشب جان مامان _

 .نباشید منتظرم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 82 

 مراقب: گفت و شد خیره چشمانم به. گذاشت صورتم روی را دستش کف. آمد نزدیکم مامان

 هستی؟ خودت

 که البته :گفتم باشد، برده بویی نکند که تردید و شک با. زدم ایبوسه پشتش و گرفته را دستش

 زنید؟می رو حرف این چرا! هستم

 شدی؟ لاغر میگه؟ دیگه چیز یه چشمات _

 .نمیشه لاغر آدم که روز دو توی _

 اما. کنیمی رو مریضم قلب ملاحظه دونممی. نداره اشکال بدونم من نداری دوست باشه، _

 بهشون رو دلت حرف راحت تونیمی باشی، داشته نیاز وقت هر خواهرت، و برادر که دونیمی

 !نکن غریبی باهاشون. بگی

 ونتمهرب دل اون قربون: گفتم علاقه و عشق با و کرده حلقه دورش را دستم بوسیدم، را پیشانیش

 کمک هااون از باشه، لازم وقت هر چشم،. محبتن با خودت مثل هم هااون که دونممی. برم

 . گیرممی

 .(بودند حالم کمک چقدر گذشته، روز سه دو در که نداشت خبر و)

* 

 پشت های پچپچ شنیدن مشغول هایمگوش اما بود، امکاری برنامه خواندن برای بورد، به نگاهم

 .سرم

 شده؟ تیپ خوش میاد، بهش ریش ته چقدر _

 میزنی؟ حرف کی مورد در _

 دیگه؟ همین.. شنوه؟می.. یواش... هیسسس _

 میگی؟ چی فهممنمی _
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 کنی؟می نگاه رو هاآدم صورت اصلاً تو _

 .باشه نیاز اگه _

 کنی؟نمی نگاه صورتش تو کنی،می صحبت یکی با وقتی یعنی هستی؟ کی دیگه تو! شکیبا _

 

 .جدید بیمارای ویزیت برای بیاید همراهم! محجوب خانم _

 .دکتر آقای چشم _

 ستراحتا هم باز نبود، بهتر شد؟ خوب حالتون: گفت گرفتیم، فاصله پرستاری ایستگاه از که کمی

 کردید؟می

 باشم؟ خودم مراقب تونممی _

 ...بود این منظورم _

 !نیست مهم _

 .متأسفم واقعاً افتاد که اتفاقی بابت من _

 !نداشتید تقصیری که شما چرا؟ شما _

 .اومد پیش اتفاق این من خاطر به _

 کنه؟می اجرا و قضاوت دادگاه، بدون. غیرتیِ  زیادی داداشتون _

 .حساسن من روی _

 .اعتمادِ عدم نشانه. سمعقولانه غیر کنترل. نیست حساسیت اسمش این _

 !بپذیرید رو خواهیم عذر امیدوارم حال هر به _
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 .نیستید شما کنه، خواهی عذر باید که اونی _

 

 ناخواسته. بود شدن خارج حال در خدمه از یکی همزمان شوم، داخل کردم باز را اتاق اولین در

 .کرد حبس را نفسم دردش و کرده برخورد امدیده ضرب دنده با آرنجش

 گفت؟ نگرانی با محجوب خانم. دادم تکیه سرم پشت دیوار به و گذاشته پهلویم روی را دستم

 !دکتر آقای

 .بیرون اومدم آروم من ولی ببخشید،: گفت بود، کرده تصادف من با که ایخدمه

 .بفرمائید.. نداره.. اشکال:.. گفتم تأمل با و کرده رها را امشده حبس نفس توانستم سختی به

 .بشید بهتر تا بشینید، کم یه بیاید دکتر آقای _

 .خوبم... نیست احتیاجی _

 

 .انداخت زیر را سرش فوراً شد، نگاهم متوجه وقتی. گزیدمی لب و بود نگران کردم، نگاهش

 به یدست. کشیدم عمیقی نفس و برداشته دیوار از را امتکیه ندارم، مشکلی دهم نشان کردم سعی

 ثلم ولی نزدم، رو ریشم نشه صورتم کبودی متوجه مامان اینکه برای: گفتم و کشیده ریشم ته

 .میاد بهم بیشتر باشه، صاف صورتم کردم،می فکر حالا تا. شدم ترتیپ خوش اینجوری اینکه

 !دونمنمی من: گفت و انداخته صورتم به کوتاهی نگاه خجالت با

 

 خجالتی، دخترانِ چنین امروزی دختران میان در. آمد لبم به لبخندی کشیدنش، خجالت از

 دلیل همین به. بگیرد قرار معذورات در این از بیش خواستمنمی. هستند نایاب حتی یا کمیاب
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 به او از شدن جدا از بعد. باشم داشته رسمی و عادی رفتاری اش،همراهی پایان تا کردم سعی

 .بود آورده لبم به لبخند بودنش خجالتی. کردممی فکر رفتارش

 

 بازِ؟ نیشت کنیمی فکر چی به _

 یاد؟م بهم بیشتر اینجوری: گفتم و کشیده امچانه به دستی. انداختم برنا به متفکرانه نگاهی

 جوری؟ چه _

 نزنم؟ رو ریشم _

 شده؟ خبری افتادی؟ قیافه و تیپ فکر به حالا که شده چی _

 نه؟ یا خوبه اینجوری بدونم خواستم کنن،می نگام زیاد خانما دیدم خبری؟ چه! نه _

 .میاد خوشش جوری چه ببینی باید داره، طرفت به بستگی _

 

 کنی؟می مسخره. کردم نگاهش اخم با و ایستادم

 صورتت رو مورچه که جوری. دارن دوست تیغه شیش صورت بعضی. میگم واقعاً تو؟ جان به نه _

 .باشه زبر صورتت کم یه بمونه، باقی ریشت نمه یه دارن دوست هم هابعضی. بخوره لیز

 مدل کدوم میگم دارم؟ مقابل طرف به کارچی من حسابی مرد داری؟ تجربه خیلی معلومه _

 .میاد من به بیشتر

 پس رو سؤالم شدم پشیمون اصلاً: گفتم حال همان در. بگیرم فاصله او از تا کرده، تند را قدمم

 .منحرفِ ذهنت. گیرممی

 شد؟ خوب. میاد بهت بیشتر اینجوری خب، خیله بابا؟ کنیمی قهر چرا حالا _
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 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۷] 

 *شکیبا*

 

 ویر لبخند میفتاد، او به نگاهم بار هر. بود عجیب بسیار کوچک فرهمند دکتر آقای رفتار امروز

 اما .شوم روبرو عصبانیتش و اخم با خورده، برادرم از که لگدی و مشت با داشتم انتظار. بود لبش

 نباید این از بغیر بزرگ، فرهمند پرورده دست از گرچه. بود انتظارم از دور به رفتارش و لبخند

 .بوده حالم شامل بارها نازنین، مرد این محبتِ و لطف. داشت انتظار

 

 یا ستمطمئنی جای کارم محل بفهمد تا کرد، تعقیبم حمید که را روزی رودنمی یادم وقت هیچ

 مزاحم کرد فکر اول. دید را برادرم و رسید سر لحظه همان هم، دکتر آقای که شکر را خدا نه؟

 مسئول اجازه با آمده، کارم محل شناخت برای و است برادرم شد، متوجه وقتی ولی است،

 جای کند، قانعش تا زد حرف او با کلی و داده نشانش را هاقسمت تمام قنبری، خانم پرورشگاه،

 .ندارد وجود مشکلی و ستمناسبی

* 

 مکنی چه اما. بره اونور و اینور و دانشگاه آبجیمون نداریم، خوش زیاد ما دکتر آقای راستیاتش _

 .گننمی نه خوادمی چی هر. کردن لوسش و دارن وهواش خیلی آقامون و ننه

 این. باشه کار اهل باس مرد. بوده کتاب حساب تو سرمون شناختیم، وخودمون وقتی اَ که ما

 یپشتیبان به. نشدیم بچه جغل این حریف که شد این. خورهمی بهترون ما اَ درد به بازیا، سوسول

 باشه، خودش مراقب نی بلد. میشه موش خونه از بیرون اما درازِ، خیلی ما واس زبونش آقامون

 گم؟می چی که تمُلتَفِطی

 .شماست با گوشم بفرمایید بله _
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 .باشه دختر این مراقب تونهنمی. نی خوش حالش زیاد آقامون الانه بگه، واست جونم خلاصه آره _

 وتتاب پا زنگوله پیری، سرِ آقامون که الخصوصعلی. نی پدر از کم بزرگتر، داش وظیفه بالاخره

 شیکمم یه حالا تا بود، من دختر اگه. مِکوچیک پسر همسِندِ شکیبا الان. کرده دُرُس خودش واس

 .بود زائیده

 وشووَرِش باید چی؟ که آخرش. بیگیرم یاد سوات خواممی اونطرف، اینطرف بیفته را اینکه نه

 که ما. کردنِ تلف وقت و کردن حروم پول فقط کارا این! دیگه کنه داری بچه و کنه ربط و ضبط

 .نیسیم راضی

 

 سرم توانستمنمی حتی رفتنش، از بعد. بود کرده زدهخجالت و شرمنده مرا برادرم آنروز هایحرف

 روی به آنکه بدون کرده، تمام حقم در را بزرگواری دکتر آقای. بزنم حرفی یا و کرده بلند را

 ازمل سفارشاتِ. نباش هم چیزی نگران. دخترم برس کارِت به برو: گفت شنیده، چه بیاورد خودش

 .بگو خودش به مستقیم داشتی کاری هر. کردم قنبری خانم به رو

 کنم؟ جبران چطور رو تونمحبت و لطف این من. دکتر آقای ممنوم: گفتم دار بغض صدایی با

 تگشمی اعتماد مورد خانم یه دنبال قنبری خانم.باشی داشته جبران به نیاز که نکردم کاری _

 به دارید، ایپسندیده و معقول رفتار دیدم رو شما دانشگاه تو مدت این هم من استخدام، برای

 .کردم معرفی ایشون

* 

 روز وقت این است ممکن کسی چه آنکه از متعجب. بود مردانه کفش جفت چند ورودی در پشت

 همراه مرد دو و شده باز آنطرف از در نرسیده، دستگیره به دستم. باشد آمده مامان دیدن به

 .شدند خارج حمید

 .اممی الان تو برو: گفت حمید. دادند را جوابم کوتاه. شوند رد تا کشیدم کنار را خود و کرده سلام
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 پسندیدی؟ حاجی؟ شد چی: گفت مردها از یکی

 .میدم جواب بکنم، رو فکرام بذار: گفت جواب در دیگر مرد

 .میگم تونخدمت رو نتیجه بزن، بنگاه سر یه فردا شما محجوب، آقا: گفت حمید به رو اولی مرد

 .سپرده شما دست قیچی و ریش دیگه. چشم _

 .اجازه با راحت، خیالت _

 .اومدید خوش

 

 از دید وقتی. برگشت و بست سرشان پست که را در حمید. کردند خداحافظی و داده دست هم با

 مگه من؟ به زدی زل وایسادی، اونجا ابوالهول مجسمه عین چیه؟: گفت ام،نخورده تکان جایم

 بیام؟ تا تو برو نگفتم

 بودن؟ اینجا چی واسه اینا _

 !نباشه کارا این به کاریت _

 کنی؟ کار چی خوایمی _

 .نکن دخالت کارا این تو _

 اینجا؟ برای دیدی خوابی چه. کنیممی زندگی اینجا داریم مامان و من _

 بزنیم، حرف هم دور بودیم اومده مجید و من دودور، دَدَر بودی نبرده تَشیف اونروز اگه _

 داره که همونجوری جونت، مامان دلِ وَرِ بیشین. برم باید دارم کار الان من. بِکَنیم وا وسنگامون

 .کنهمی نَقل واست هم رو ما تصمیم قصه میره، صدقت قربون و بافهمی وگیسات
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 و دش خارج خانه از بلافاصله هم او. باشد لایقش که بدهم جوابی چه دانستم،نمی عصبانیت زور از

 .نیافتم خشمم کردن خالی برای فرصتی

 .است دردناکش زانوی ماساژ مشغول و داده تکیه پشتی به دیدم، را مامان و رفته داخل به

 .میزد فریاد را غم نگاهش. بوسیدم را نرمش لپ و کرده سلام

 .بخوریم ناهار بیا بشور، روتو و دس پاشو من؟ به زدی زل چیه _

 

 کنن؟ سرمون به خاکی چه قراره اینا؟ خواستنمی چی: گفتم آرامی به

 ،رفتنت بعد خرده یه دکتر، آقای خونه رفتی که اونروز بگم؟ چی: گفت و کشیده جگر بُنِ از آهی

 یدحم. برگردی کی نیست معلوم گفتم. بزنن حرفاشونُ باشیُ هم تو خواستنمی. دوتایی اومدن

 حسابشون حرف ببینم کردم، شونآروم جوری یه نگرفتی؟خلاصه اجازه ازش چرا شد عصبانی

 چیه؟

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۷] 

 گفتن؟می چی خب، _

 دچن و بکوبن رو اینجا بشن، شریک یکی با خوانمی میگن: گفت و کشیده بلند آهی دوباره _

 .سازهمی که اونی مالِ هم شباقی بردارن، طبقه یه کدوم هر. بسازن طبقه

 به دادم،می هم به که فشاری زور از هایمدندان که شدم، عصبانی جمله این شنیدن از قدری به

 .بکنم باید چه خشم و عصبانیت این تخلیه برای دانستمنمی. بود آمده درد

 شه،ب چهلمت نکردن صبر حتی که اینایی رفتی؟ و سپردی کیا دست رو ما بابا نالیدم، دل در تنها

 خوانمی رو شونارثیه بشه، خشک کفنت نکردن صبر! کردن ردیف خواستگار دخترت برای

 !کنن تقسیم
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 سرانپ غصه و غم کافی اندازه به خودش، مامان که چرا. بیاورم زبان به بلند را افکارم توانستمنمی

 .شدممی روانش و روح بر اضافه بار هایمگله با نباید کشید،می دوش به را نامهربانش

 .برسن آسایش به خودشون که کنن، آواره رو ما خوانمی کنم؟ چه نابرادر برادرای این با من! بابا

 باشه؟ حالم کمک موقعیت این تو که دارم رو کی بگم؟ کی به برم رو دَردَم

 بعدِ اولِ روز سه دو زنده؟ یا ایدمرده شما نمیگن گیرن؟نمی ما از سراغی سال، تا سال که فامیلی

 .نکردن نگاه هم رو سرشون پشت دیگه و اومدن سلامتی سر برای رفتنت،

 

 د،بریز بهم اعصابش موقع هر مامان دانستممی. کنم پهن را سفره تا شدم، بلند رمقبی و حالبی

 .کندمی عود دردهایش

 بود شمالیدن مشغول زانو به دست یک متفکر که بود، مامان به حواسم تمام غذا خوردن حال در

 .فهمیدنمی هیچ غذا مزه از که مطمئنم. کردمی پایین و بالا را قاشقش آرامی به دیگر دست با و

 کنیم؟ کار چی باید شما نظر به مامان _

: مگفت و گذاشته داد،می مالش را زانویش که دستی روی را دستم. گویممی چه که شنیدنمی اصلاً

 بشه؟ ساکت دردش بزنم، آمپول برات خوایمی نخوردی؟ رو قرصات

 

 تعریف برام میگم. خوبم نشو، نگران. میدم مالش همینطوری. نیست چیزی خوبه،.. نه،.. هااا؟ _

 شد؟ چی بود؟ خبر چه دکتر، آقای خونه رفتی نکردی،

 افتاده؟ یادت تازه روز سه دو بعد مامان _
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 بش میگی خوابی، یا هستی خونه که هم وقتایی. بیمارستانی همش بینم،نمی زیاد رو تو خب _

 مه من. کرد باز وحرف سر باهات کلوم دو نمیشه میشی، کار اون کار این مشغول انقدر یا کشیکم

 .پرسمنمی چیزی ای،خسته بینممی

 

 هرا دلش با کمی کردم سعی هم من. کند منحرف برادرانم تصمیم از را ذهنم دارد، قصد دانستممی

 چیزی آمده، پیش حادثه مورد در نتوانستم ولی. کردم صحبت مهمانی مورد در مختصری. بیایم

 اعتمادی، دکتر آقای به سپردنش و بیمارستان به دکتر آقای رساندن از بعد هم آنروز. بگویم

 .برگشتیم خانه به بلافاصله

 

 یدمپرس و بود آمده خانه به مشتری و بنگاهی با حمید صبح گفتم و زدم زنگ مجید به ظهر از بعد

 .کنیم صحبت تا آیند،می مغازه تعطیلی از بعد گفت است؟ قرار چه از ماجرا

 آرامش، در بتوانم و داشته خیال و فکر کمتر تا کردم سرگرم خانه کارِ با را خود غروب تا

 کاری شان،منصفانه غیر خواسته برابر در خونسردی حفظ هرچند. بگویم آنها به را هایمحرف

 .بود دشوار

 و کرده آماده را چای. رسیدند که بودم، هاظرف شستن مشغول و کرده جمع را شام سفره تازه

 .دکنن باز را صحبت سر خودشان تا ماندم منتظر. رفتم اتاق به و ریخته لیوانی در کدام هر برای

 

 الس همه این. گرفتیم تصمیمی چه بهت، گفته حتمی مامان: گفت و کرده حمید به نگاهی مجید

 .بدیم مونزندگی به سامونی و سر یه وقتشه دیگه بودیم، مستأجر

 کنیم؟ زندگی باید کجا ما نکردید، فکر این به اونوقت _

. ام پیش میاد هم ننه. زندگیت خونه سر میری و کنیمی شوور دیگه وقت چند که تو: گفت حمید

 .مجید پیش گاهی من، پیش گاهی
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 .باشم عروسام باره سر اینه، از بهتر بمیرم: گفت مامان

 

 من هن ثانیاً. ندارم کردن شوهر قصد فعلاً من اولاً : گفتم حمید به اخم با. نکنه خدا گفتیم هم با همه

 .بشیم شماها زندگی وَبال بیام بخوایم نیست، پذیرامکان برامون مامان نه و

 .کنید رهن رو جایی یه که اینه مونهمی که راهی تنها پس: گفت بلافاصله مجید

 بودم، خود کنترل حال در سختی به. کردمی ورترشعله را خشمم آتش هایشان،جواب از کدام هر

 .دارم نگه را شانبودن بزرگتر احترام

 

 دنش دار خونه برای که نکردید فکر این به یا پول؟ کدوم با نکردید فکر خودتون پیش اونوقت _

 .کنیدمی آواره رو ما دارید خودتون،

 .شما هم سال چند بودیم، مستأجر ما سال همه این: گفت عصبانیت با حمید

 ما الان یعنی: گفت و کند دعوت آرامش به را او تا گذاشت، حمید زانوی روی دست مجید

 بعهده شما زندگی محل تأمین خونه، شدن ساخته زمان تا هم بعد. ایمآواره مستأجریم،

 .کنیممی فکری یه موقع اون تا بزرگه، خدا هم بعدش برای. کارفرماست

 

: فتمگ آنها به رو عصبانیت و اخم با و شده بلند جایم از. کرد صحبت منطقی نمیشد برادرها این با

 .خورمنمی جُم اینجا از سرمِ، بالا شسایه مامان روزیکه تا

 انتظار و بکنید دارید دوست کاری هر راحتی همین به تونیدنمی. هست هم مامان و من سهم اینجا

 .خورمنمی تکون اینجا از من. نیاد در صدام باشید، داشته

* 
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 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۷] 

 با نهمزما که پرستارانی از یکی مینو. کردم خرابکاری بار چندین و بود متشنج اعصابم شدت به

 یجادا صمیمیتی او با حدودی تا توانستم اول روز از و بود کرده کار به شروع بیمارستان این در من

 دکتر آقای بَدَم شانس از اما. باشد حالم کمک داشت سعی و شده دگرگونم حال متوجه کنم،

 .بود امخرابکاری آخرین شاهد بزرگ، فرهمند

 دستانم و بود پریده شدت به رویم و رنگ. شکست و افتاد دستم از بیماران از یکی آمپول

 شده اچهدستپ بیشتر شد، باعث هایشنگاه. بود گرفته نظر زیر مرا ریزبینانه دکتر آقای. لرزیدمی

 .شود سرازیر کفایتیبی این از اشکم و

 

 اتاقم؟ بیای لحظه چند داری وقت: گفت پدرانه و نرم لحنی با دکتر آقای

 در، تنبس از بعد. افتادم راه اتاقش سمت به او پشت. دهم مثبت پاسخ سر تکان با توانستم، تنها 

 و رفتگ بلند نفسی. نشست رویمروبه مبل روی. بشین: گفت و کرد دراز هامبل طرف به را دستش

 که بپرسم سؤالی و بکنم زندگیت تو دخالتی دونی،نمی لازم خودت وقتی تا خوادنمی دلم: گفت

 .میگم جمله یه فقط. بشی معذب دادنش جواب برای

 لطف شما بگی جوابم در خوامنمی. کنمنمی دریغ بیاد، بر کمکی هر دستم از داری، مشکلی هر

 .کنم پر برات رو پدرت خالی جای تونمنمی قطعاً. دارید

 گرا. کنیمی مبارزه مشکلات با بوده، توانت در که اونجا تا دونممی شناسمت،می که مدتی طی اما

 .بشنوم میشم خوشحال بدم، انجام تونممی کاری کنیمی فکر

 

 هگرفت راه صدابی هایماشک. کردممی نگاه خالص و ناب محبت این به ناباورانه و آورده بالا را سرم

 حالیکه در. برنجانم خود از را نازنین مرد این توانستممی چطور. دیدممی تار را صورتش و بودند



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 94 

 و آسایش به اهمیتی و سوختنمی خواهرشان تنها برای دلشان بودند، من خون از که برادرانی

 .اشمب داشته نگه را گرم نگاه و توجه این حرمت تا گفتم،می باید چه. دادندنمی شانناموس راحتی

 باشم، داشته تمرکز تونمخونه؟نمی برم هست امکانش. درگیرِ ذهنم کم، یه... امروز من... من _

 !بیارم بوجود مریضا برای مشکلی ترسممی

 

 سؤالم جواب این گرچه: گفت آرام لحن همان با و کرد نگاهم سکوت در لحظه چند دکتر آقای

 .کنممی هماهنگ بخش سوپروایزر با خودم. برو باشه ولی نبود،

 تونیمی رسیدی، نتیجه این به و داشتی احتیاج وقت هر: گفت که شدم، بلند و کرده تشکر

 .بازِ روت به اتاق این در بدون بذاری، میون در من با رو مشکلت

 .نکنید خودتون شرمنده رو من این از بیشتر. بوده حالم شامل تونمحبت و لطف همیشه شما _

 .نکن پاره تیکه تعارف انقدر! جان دختر برو _

 .خدانگهدار ممنون، _

 .خداحافظ _

 

 *فرزام*

 

 نگاهش تا. شد خارج آنجا از سرخ، چشمانی با محجوب خانم دیدم که رفتم،می پدر اتاق طرف به

. دادم را جوابش کوتاه، خودش مثل هم من. داد آرامی سلام و انداخته زیر را سرش افتاد، من به

 .بود کرده متعجبم اش،آشفته حال ولی
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 کرده اشاره در به دست با. بود پریشان هم پدر نگاه. شدم وارد پدر اجازه از بعد زده، در به ایتقه

 بود؟ شده چش محجوب خانم شده؟ چی: گفتم و

 !دونمنمی: گفت ایخفه صدای با پدر

 

 بیرون قرمز چشمای با دیدمش الان همین دونید؟نمی: پرسیدم شده، گرد چشمانی با و متعجب

 !اومد

. گفتن چیزی ولی پیشم، کرد گریه. بفهمم رو شناراحتی دلیل تا اینجا، بیاد خواستم ازش بله، _

 .بدم بهش مرخصی اجازه خواست فقط

 .ناراحتید چرا شما حالا _

 کمکش خوادمی دلم. بذاره میون در من با نمیده اجازه غرورش ولی داره، مشکلی خونه تو حتماً _

 .کنم

 .برنمیاد شما دست از کاری نیست، مایل خودش وقتی _

 .همینطورِ متأسفانه _

 

 فتگ زد، زنگ من به عزیز خاله: گفتم آمدنم، دلیل یادآوری به با ناگهان رفتم، فرو فکر به کمی

 خبریه؟. زده زنگ هم امید و مامان به گویا. شما پیش بیایم امشب

 نپرسیدی؟ خودش از چرا خبری؟ چه مثلاً _

 .باشیم هم دور خواممی شده، تنگ دلم. همینطوری گفت پرسیدم، _

 میگی؟ چی پس. داد رو جوابت _

 .برم من پس!.. باشه!.. هیچی: گفتم پدر سرد هایجواب از متعجب
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 مهربانم پدر. رفتم بیرون دیگری کلام بدون. نشد هایمحرف متوجه مطمئنم و بود فکر در پدر

 چقدر. نداشت مهری هم خودش فرزند به امواقعی پدر و کند پدری همه برای داشت، دوست

 .بود پدر دو این بین تفاوت

 

 را مهمانی این دلیل هنوز گرچه. شوم آماده شب مهمانی برای تا بروم، خانه به زودتر کردم سعی

. ندهست خانه نزدیک گفت زدم، زنگ آرزو موبایل به. شدم نگران نبود، خانه در کسی. دانستمنمی

 .شوم آماده و داده صفایی را صورتم و سر تا رفتم، حمام طرف به

 با اما. گذاشتم سالن درون پا حال همان در. شود گرفته نمش تا کشیدم،می موهایم روی را حوله

 .زد خشکم مامان دیدن

 .شدید عوض چقدر واقعاً؟ خودتونید مامان _

 .برسه خودش به ذره یه گفتم. آرایشگاه بردمش زور به امروز: گفت خوشحالی با آرزو

 اهرِخو کنهمی فکر ببینه، هم با رو ما کی هر. میاد بهتون خیلی رنگش و کردید کوتاه مدل این _

 .مامانم نه هستید بزرگم

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۷] 

 .نشدم تعریفی هم اینقدر دیگه تو؟ میگی چی: گفت و زده بازویم به آرامی مشت لبخند، با

 دل وت و خوشگل هم خیلی. نیستید تعریفی چرا: گفت و بوسید را لپش و کرده بغل را مامان آرزو

 .ندارید قبول خودتون. شدید برو

 !شد دیر شو، آماده زودتر برو ها،هندونه این جای به _

 .نخور حرص شما قربان، اطاعت: گفت و زد لپش روی دیگری بوسه
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 پیر دیگه باشه، داشته خونه تو دخترا این از دونه یه کس هر: گفتم کرده، اشاره آرزو به سر با

 .نمیشه

 ینه،ا آرزوم تنها: گفت غمگینی لحن با و کرد نگاه بود، رفته آرزو که راهی همان به لبخند با مامان

 .نشه پاک لبش رو از هاخنده این هیچوقت، هم ازدواجش از بعد

 

 بیاید، بیرون فکرش از اینکه برای. افتاده خودش زندگی غمگین خاطرات یاد به شدم، متوجه

 نبودید؟ خونه اومدم بودید؟ رفته کجا شما: گفتم

 اراجب به و بودم مریض سری اون! زشته نریم، خالی دست بخریم، چیزی یه بریم گفتم آرزو به _

 .هاشونزحمت بابت کردممی تشکر باید شدیم، شونمزاحم

 شوندیدن به بیشتر شما خوادمی دلش گفت، من به عزیزخاله بار چندین اتفاقاً. نبود احتیاجی _

 .اومده خوشش شما از. برید

 مونه،می دلم رو شدنت بزرگ ندیدن حسرت همیشه، گرچه. هستن شریفی هایانسان بس از _

 و تقدیر کنم،می شکر رو خدا شدی، بزرگ ایخانواده همچه تو کنم،می فکر این به وقتی ولی

 .خورد رقم خونواده این کنار در سرنوشتت

 

 .زدن گپ به نشستید خودتون بعد باش، زود میگید من به. پسر و مادر گیدمی چی _

 کنم؟ اختلاط مامانم با کلمه دو نمیشه! خانم حسود چیه: گفتم و کشیده را لپش

 ..هاَه داری؟ تو بدیِ عادت چه این. ولپم کندی! فرزام.. یآی: گفت و گذاشته لپش روی را دستش

 یورش از تا بستم، را در بلافاصله. کندنش داره مزه نرمِ، آخه: گفتم اتاقم به رفتن حال در

 .بمانم امان در اشاحتمالی

 بیرون؟ میای که بالاخره: گفت و کوبید در به محکم دست کف با
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 هم مینا و امید. کردند دعوت داخل به را ما خوشرویی با و داشته گرمی استقبال پدر و عزیزخاله

 .رسیدند ما از بعد دقیقه چند

 پوست مشغول و بود پائین سرم. کردممی صحبت پزشکی مسائل مورد در و نشسته پدر کنار

 ه،کرد بلند را سرم نشنیدم، جوابی وقتی. ماندم منتظر و پرسیدم سؤالی. بودم سیب گرفتن

 .کردم نگاهش

 چسبانده، هم به را انگشتش پنج نوک. بود داده تکیه مبل طرف دو هایدسته به را هایشآرنجش

 .رسیدم مامان به گرفته، را نگاهش رد. بود زده زل روروبه به متفکر

 

 ریدیگ گوشه هم مینا و آرزو و امید. بود خانم نرگس و عزیزخاله با صحبت مشغول لبخند با مامان

 .بودند کارشان مورد در صحبت مشغول

 .دادم تکان پدر صورت جلوی و زده چنگال سر به سیبی تکه

 .کرد تشکر و گرفته دستم از را چنگال. آمده خود به! بفرمایید _

 ندادید؟ رو سؤالم جواب _

 پرسیدی؟ چی. نشدم متوجه ببخش، _

 کنید؟می فکر چی به میگم _

 .شده خوب کاملاً حالشون ظاهراً: گفت و کرد اشاره مامان به دستش، در چنگال با

 یخیل سابق به نسبت مامان میگه آرزو. شکر رو خدا بله: گفتم و کرده نگاه مامان به لبخند با

 .شده جوون سال چند انگار اصلا. شده ترسرحال
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 .کردن تغییر خیلی قبل دفعه به نسبت شون،دیدم امروز بله _

 من ولی. کرد ایجاد تغییراتی و آرایشگاه برد زور به رو مامان آرزو اینِ، خاطرِ به که تغییر اون _

 .شده نشاط با و انرژی پر خیلی  میگه آرزو. هست شروحیه منظورم

 داری؟ خبری چطوره؟ بابا. الحمدالله _

 نشونش رو خودم نمیره، جلو پام و دست اما. هستم وضعیتش پیگیر میزنم، سر بار یه ایهفته _

 .بدم

 نشونش رو خودت و میری اونجا هفته هر یعنی: گفت و کرد نگاهم شده گرد چشمان با پدر

 نمیدی؟

 بر و کنممی جو و پرس رو بابا وضعیت و میرم بیمارا ویزیت برای: گفتم و دادم مثبت جواب سر با

 .گردممی

 

 نمیرن؟ هم اونها چی؟ آرزو و امید _

 هم امید. مونهمی پیشش زیادی زمان و کنهمی استفاده زدن سر برای فرصتی هر از که آرزو چرا _

 .دیدنش میره دوبار یکی ایهفته

 

 بدی؟ انجام تونیمی کاری یه: گفت لحظه چند از بعد و رفت فرو فکر به دوباره پدر

 .قبول بسته چشم باشه، چی هر _

 باهاش دوستی ارتباط نشه، مشکوک محجوب خانم که جوری یه کنی، خواهش آرزو از تونیمی _

 .بشم مطلع وضعیتش از بتونم تا کنه، برقرار
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 تموم درسش وقتی از ولی. داشتم رو هواش دور دورا و دیدمشمی پرورشگاه و دانشگاه تو قبلا

 .بینمشمی کمتر شده کار مشغول اینجا و شده

 .باشم ارتباط در باهاش تونممی کمتر. قلب اون و هستم اطفال بخش تو من

 .بده بروز چیزی نشد حاضر ولی. شدم روزش و حال متوجه تصادفاً هم دیروز

 

 .دمب رو جوابش تونمنمی میده، خرج به کنجکاوی زیادی بگم، آرزو به چون. میگم مامان به باشه _

 زدیکن بهش منظور و قصد با بشه، متوجه خوامنمی فقط. کن رفتار بهترِ کنیمی فکر که جور هر _

 .شدید

 هست؟ چی بهش نسبت تونتوجه همه این دلیل بپرسم تونممی فقط باشه، راحت خیالتون _

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۷] 

 رفتنش و ایستاده دانشگاه در دم دیدم. بود پدرش همراه دانشگاه اومد که اولی روزای دوبار یکی

 کنم؟ کمکتون تونممی اومده؟ پیش مشکلی پدرجان: پرسیدم. کنهمی نگاه رو

 و دانشگاه وضعیت از و بود دخترش نگران و دلواپس خیلی. شد باز موقع همون آشناییمون باب

 .کردمی جو و پرس محیطش

 

 د،اوم ناخواسته شکیبا گفت، دید رو من تعجب و دخترمِ گفت وقتی. پدربزرگشِ کردم فکر اول

 .مونخونه به آورد صفا و گرمی ولی

 .شده برادراش حسادت باعث ما زیاد توجهات همین ولی مونِ،خونه برکت گفتمی
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 خواستمی. بودم کرده جور رو کار براش من که موقع همون. شونخونه کرد دعوتم هم بار یه

 به دل برادراش گفتمی. باشم داشته رو هواش خواست ازم همونجا. باشه کرده تشکری اینجوری

 .بمونه باز تحصیل از نداشت، دوست و نمیدن دلش

 گردنم به دِینی کنم،می احساس حالا. بدم انجام بیاد بر دستم از کاری هر دادم، قول بهش هم من

 .باشم مراقبش باید و هست

* 

 به محجوب خانم مورد در مختصری توضیح صبحانه موقع بیمارستان، به رفتن از قبل بعد روز

 بتوانند و کرده ایجاد او با بیشتری مراوده داند،می صلاح که شکلی هر به خواستم و دادم مامان

 .باشند حالش کمک

 .بسپارم او به را کار و نباشم چیزی نگران کرد، راحت را خیالم مامان

 

 *شکیبا*

 

 خوبی؟ جون، شکیبا سلام الو، _

 هستن؟ خوب بابا مامان چطوری؟ تو. خوبم قربونت، جان، آرزو سلام _

 .شدم مزاحمت کار سرِ ببخش. ممنون خوبن الحمدلله، _

 .خدمتم در بفرمائید،. کنممی خواهش نه _

 فضای یه به نیاز شده، داده بهمون کاری یه. برات داشتم زحمتی یه شدم، مزاحمت راستش _

 آشنا باهاشون هست؟ قدیمی خونه شما بر و دور بدونم خواستم. قدیمی خونه یه داریم، سنتی

 بگیرم؟ عکس تا چند میدن اجازه هستید؟
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 ما یا کردن بازسازی یا دارن قدیمی خونه که هم هاییاون. آپارتمانِ همش هاطرف این آخه

 .بِدَن ما به عکاسی اجازه که نداریم، باهاشون آشنایی

 

 چه دونم،نمی من ولی. دارن قدیمی خونه هم هامونهمسایه از تا چند. قدیمیِ خودمون خونه _

 میاد؟ کارِت به اینجاها. هست نظرت مد چیزی

 .ببینم بیام امروز همین میشه. شد خوب خیلی! عالی چه! میگی راست! وای _

 .نیست مشکلی آره _

 میشه؟ تموم کارِت کی امروز _

 .میشه جا به جا شیفتا پنج ساعت _

 اشکال. تونخونه بریم هم با مونم،می منتظرت بیمارستان در جلوی پنج ساعت سر من خوبه _

 نداره؟

 .میشم خوشحال اشکالی، چه نه _

 .بعد تا بدم نشون بگیرم، عکس تا چند یه ببینم، خودم بیام حالا _

 .منتظرم باشه _

* 

 آرزو. مرفت بیمارستان در طرف به عجله با. بود گذشته بودیم، گذاشته قرار که زمانی از ساعت نیم

 .نشد آمدنم متوجه و بود اشگوشی توی سرش

 شدی؟ معطل خیلی ببخشید، سلام _

 نیست، منتظرم کسی دیدم دور از ولی. میومدم بدو بدو داشتم. رسیدم تازه هم من نه، سلام _

 .کردم آروم رو قدمام
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 .بگیریم دربست برات، سختِ اگر نداری؟ مشکلی تو. کنممی آمد و رفت آرتیبی با روز هر من _

 .بهترِ میدونی خودت جور هر. ندارم مشکلی من نه، _

 .شیممی معطل کمتر بریم، ویژه خط از ولی. ترافیکِ پر و شلوغ مسیر آخه _

 .بریم باشه، _

 انتهای صندلی روی نشستن از بعد. رسید راه از اتوبوس و نشدیم معطل زیاد خوشبختانه

 با قطف. بزنه دست بهش هیشکی ذاشتنمی. کردمی قلقی بد خیلی مریضا از یکی: اتوبوس،گفتم

 نجااو از کلک با آخر. رفتنمی بار زیر. برم باید شده تموم شیفتم گفتم،می هرچی. میومد راه من

 .بیرون اومدم

 

 .دارن دوسِت کنی،می رفتار باهاشون محبت، با بس از معلومه _

 و اباب جوونی، من که باشه، این دلیلش یه شاید. کنممی برقرار ارتباط راحت مسن، افراد با من _

 .خوانمی محبت و توجه کم یه فقط. بودن مریض و پیر هااون میاد، یادم وقتی از. ندیدم رو مامانم

 .بشنوم ناله و آه همش ندارم، تحمل من. سالمند هم اون پرستاری، خوادمی حوصله خیلی _

 انجام که کاری از چی؟ تو. دارم من که خواد،می زیاد حوصله و صبر پرستاری کلاً نداره، فرقی _

 هستی؟ راضی میدی

 کسل و یکنواخت کار. سدوستانه و خانوادگی جمع یه اینکه مهمتر همه از. خوبه خیلی آره، _

. ودب امید پیشنهاد قدیمی خونه طرح همین. باشیم داشته نو ایده و طرح باید مدام. نیست کننده

 .میره بالا کار جذابیت اینطوری. مدرن هایخونه با کنیممی تلفیق رو هاعکس
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. برم دنبالش نداشتم، هم رو فرصتش یعنی. ندارم ایرشته سر هیچ هنر و عکاسی از که من _

 انتخاب رو رشته این هم همین برای. بودم مامان و بابا پرستار گفت، میشه جورایی یه همیشه

 .آفریده شغل این برای فقط رو من خدا کنم فکر. کردم

 .باشی راه تو باید ساعت چند روزی. دورِ خیلی بیمارستان به تونخونه _

 .هبود حالم شامل لطفشون هم همیشه. هستن فرهمند دکتر آقای من پارتی تنها. نیست ایچاره _

 

 از شوق و شور ورود، لحظه همان از. شود وارد او اول کردم تعارف دست با و کرده باز را در کلید با

 در. نداد جواب ولی کردم، صدا را مامان بار چند. بود گرفتن عکس حال در و دادمی نشان خود

 .آمد در صدای که بودم پذیرایی وسایل کردن آماده حال

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۷] 

 او به مامان. گرفت بعهده را معرفی خودش آرزو. شد داخل دست در سبزی ایکاسه با مامان

 ردن؟ک پاک سبزی سراغ رفتید، باز: گفتم عصبانیت و اخم با. آمد آشپزخانه به و گفت آمد خوش

 تگف هم اون گفتم، خانم مونس به. داشتم لازم قورمه سبزی. شنوهمی دوستت زشته، ،..هیسس _

 سبزی که مجانی. کردم کمکش کاسه همین قدر به هم من. کنهمی پاک داره مشتری یه برای

 .نمیده دستم

 .گیرممی براتون بخواید موقع هر خودم. بگیرید اون از داره، لزومی چه اصلا _

 بذار وکردن غرغر! مونده تنها زشته دوستت، پیش برو داری؟ کردن پاک سبزی وقت کی تو _

 .بعد برای
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 گرفتن عکس مشغول جدیت با آرزو. رفتم حیاط به هادستیپیش و میوه ظرف گرفتن دست با

 .بود

 .کنهنمی فرار هست، جاش سر خونه این. بخور چیزی یه کن، دَر خستکی کم یه بیا _

 تیرآهن جاش و کوبنمی رو قدیمی هایخونه دارن همش. کاهشِ به رو هاخونه این تعداد اتفاقاً _

 .میشه پیدا کم دونست، رو جاهایی همچین قدر باید. میره بالا سیمان و آجر و

 .رفتم فکر در ناخواسته و انداخت برادرانم تصمیم یاد به مرا حرفش

 .کردم ناراحتت زدم؟ بدی حرف ببخشید _

 .افتادم چیزی یاد نه،: گفتمو زده زورکی لبخندی

 .مادر بریز بیا شد، آماده هم چایی جان شکیبا _

 .اومدم چشم _

 

 رها کاره نیمه را ریختن چای. آمد گفتن یاالله و در شدنِ باز صدای که بودم چای ریختن حال در

 .بود آورده مشتری خانه، برای حمید دوباره. رفتم حیاط به و کرده

 کل به و بود کرده فوران شدت به ام،خواسته به اشتوجهیبی این از عصبانیتم، و خشم آتش

 .دارم حیاط در مهمانی کردم، فراموش

 

 .خوریمنمی تکون اینجا از ما نگفتم، مگه: توپیدم حمید به رو

 تهزش هیس،: گفت و کشید خود طرف به را بازویم آمده، بیرون بلافاصله صدایم، شنیدن با مامان

 .غریبه جلو
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 و بنگاهی مامان، منظور کردم فکر بودم، برده خاطر از را آرزو وجود عصبانیت، خاطر به که من

 شته؟ز بریم اینجا از نیستیم، راضی اینکه زشته؟ چی: بردم بالا را صدایم عمد به است، اشمشتری

! ساکت شکیبا: گفت و زد دیگرش دست روی دستش کف با و گرفت دندان به را لبش مامان

 .پائین بیار وصدات

 .دهنت تو نزدم تا تو برو: غرید حمید

 بعد کن، راضی وعیال و اهل اول من، برادرِ: گفت حمید به رو شد، ما بحث متوجه که مشتری

 .نیستیم که بیکار. ما دنبال بفرست

 

 میشه حل: گفت و ایستاد شانراه جلوی دارند، خروج قصد مشتری و بنگاهی دید وقتی حمید

 .جُزمیِ اختلافِ یه. نیست مشکلی جناب،

 .کنیم صحبت بیا. شد حل وقت هر. ندارم کاری شکلی و جزئی به من _

 .کنممی حلش من. میشه مونمعامله اصلاً ببین بنداز، نیگاه یه شما حالا _

 معامله دنبال بعد کنی، راضی رو مادرت اول بهترِ: گفت و گذاشت حمید شانه روی دست بنگاهی

 .همتونِ خواستِ این کردم فکر من. باشی

 رو خدا. بودن من دوستان از بیامرز خدا محجوب آقای. بیارم برات مشتری تونمنمی اینطوری

 .لرزهمی گور تو تنش باشن، ناراضی بچش و زن نمیاد، خوش

 .اجازه با هستید، راضی هم شما کردم فکر من! خانم حاج ببخشید: گفت و کرده مامان به رو

 

 آورد، حجوم طرفم به در، شدن بسته و مردها رفتن با. آمدنمی در خونش میزدی، کارد را حمید

 .کنمنمی نگاه روتم تو دیگه بخوره، بهش دستت: کرد بلند صدا مامان اما
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 بگوید، چیزی کند باز دهان خواست. کرد مشت را دستانش و شده متوقف امقدمی یک در حمید

 .بودیم برده یاد از را او کل به مانهمه که شد، آرزو حضور متوجه تازه

 

 و برگشتم آرزو جیغ صدای با لحظه همان. شد خارج خانه از و گفت یالله الا اله لا لب زیر تنها

 .بردمی حیاط گوشه تخت سمت به را او و گرفته را مامان بغل زیر آرزو دیدم

 برای سراسیمه. میارم رو داروهات الان شدی؟ چی! برم قربونت! مامان: گفتم و دویدم طرفش به

 و چسبانده گوشش به را گوشی آرزو دیدم برگشتم وقتی. رفتم اتاق به مامان داروهای آوردن

 .است صحبت مشغول

 به آب لیوانی و گذاشته مامان دهان به کرده، خارج غلافش از را قرصی اش،مکالمه به توجه بدون

 .دادم خوردش

 

 .شدم صورتش از عرق، کردن پاک مشغول و نشسته مامان کنار

 .رسونِمی رو خودش زود گفتم، فرزام داداش به: گفت ناراحتی با آرزو

 .میاد جا حالش مامان الان. زدیدمی زنگ بهشون نباید: گفتم و چرخیده سمتش به تندی به

 .نداره ضرر کنِ، شمعاینه دکتر یه حالا _

 .داشتن کار شاید شدید،می شونمزاحم نباید _

 .بود شده تموم کارش ساعت. خونه برم شدم،می آماده داشتم گفت اتفاقاً نه، _

 .دونهنمی گفت چنده؟ تونپلاک فقط _

 .۱۲۲ پلاک _
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 ردمک فراموش شدم، عصبانی مشتری و بنگاهی دیدن از لحظه یه ببخشید،: گفتم شرمندگی با

 .هستید اینجا هم شما

 .شدم مزاحم موقعبی بخوام، معذرت باید من _

 .بیاره مشتری خوادمی نداشتم، خبر هم من داری؟ تقصیری چه شما _

 .باشید ناراحت بهتون میدم حق. سخته خونه این از کندن دل واقعاً _

 رو بخوان هم باز مخالفم، گفتم وقتی کردمنمی فکر. کردیم صحبت پیش روز چند ما _

 ضیهق تا کنن، صحبت منطقی شینننمی که شدم، ناراحت این از فقط. کنن پافشاری شونخواسته

 .بشه حل بینمون

* 

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۶:۵۷] 

 و ناراحت من و شده حاکم بینمان بدی سکوت. بود حالبی همچنان اما شده، آرامتر کمی مامان

 ناشایستی برخورد با ام،خانواده با برادر و خواهر این مواجهه اولین در اینکه، از بودم شرمنده

 .بودند شده روروبه

 .کرد خارج پریشانم افکار از را من در زنگ صدای

 .فرزامِ داداش حتماً: گفت خوشحالی با آرزو

 بالاتر کوچه سطح چون. زد خشکم لحظه یک اسپرت، جذب لباس آن در دیدنش و در شدن باز با

 بود، کرده جلوه زیبایی به لباس آن با که پهنش، سینه مقابل درست صورتم بود، مانخانه حیاط از

 .آمدم خود به گیرایش و بم صدای با. داشت قرار

 داخل؟ بیام هست اجازه _
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 .خواممی معذرت. تو بفرمائید. کنممی خواهش بله، بله، _

 .سلام: گفت من به رو

 .اومدید خوش سلام، _

 .مادر سلام: گفت بلندتر و گرداند مادر سمت به را سرش

 .شدم زحمت باعث پسرم، سلام _

 .سوظیفه نفرمائید، _

 .اینجاست که هم گلم خواهر بَه،: گفت خواهرش به رو لبخند با آخر در

 !کردما خبرت خودم اینکه مثل: گفت و چسبید برادرش بازوی به آرزو

 .نبود حواسم میگی، راست آره: گفت شوخی و لبخند با

 چطورید؟ شما! خانم حاج خب،: گفت و کرد نگاه مامان به

 .نشده قسمتم حج هنوز ولی پسرم، باشی زنده _

 اجازه. بشید مشرف هم حج شاءاللهان: گفت کیفش، از فشارسنج و گوشی آوردن در حال در

 کنم؟ تونمعاینه فرمایید،می

 .بهترم الان. شدنمی شما مزاحم نباید پسرم، ممنونم _

 .اجازه با. نداره ضرر ساده معاینه یه حالا: گفت و داده قرار گوشش روی را گوشی

 

 ایشون: گفت و کرده مامان داروهای به نگاهی من، از سؤال چند پرسیدن و دقیق معاینه از بعد

 دارن؟ هم آرتروز
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 .وقته خیلی بله، _

 بکشید؟ کار خودتون از زیاد نباید دونیدمی: گفت و کرد نگاه مامان به

 .بشینم تونمنمی هم بیکار اما. شکیبامِ دوش رو کارا بیشتر _

 .کنید اجتناب میاره، فشار کمرتون و زانو به که کارهایی از باید حال هر به _

 نمسک بیشتر هم داروها این. بینمنمی خاصی مشکل حاضر حال در: گفت و کرد نگاه من به دوباره

 .هستن بخش آرام و

 نیاز آیا بگیریم تصمیم بعد. بشه انجام کامل چکاپ یه تا بیمارستان، بیاریدشون بهترِ کنم فکر

 .خیر یا بشه عوض داروهاش هست،

 .هستم پدرتون و شما دردسر باعث همیشه من ممنونم، _

. کنممی معاینه مریض همه این روز در نکردم، خاصی کار حال به تا من اما دونم،نمی رو پدرم _

 .نداره فرقی خودم، مادر مثل هم شما مادر

 شده؟ دیر نشه نگران مامان، گفتی! آخ: گفت نگرانی با آرزو

 

 ینجاا دیگه اگه. رسیممی دیرتر دونهمی. دنبالت اینجا میام دارم گفتم زدم، زنگ بهش راه تو نه، _

 .بریم نداری، کاری

 .بخوریم هم دور میشه، پیدا پنیر و نون لقمه یه پسرم؟ کجا _

 .میشه نگران منتظره، مامان. بزرگوارید تشکر، _

 مه دور بیارید، تَشیف مادر اتفاق به دفعه یه پس. گرفت نادیده نمیشه مادرو، انتظاری چشم _

 .باشیم

 .حتماً فرصت سر چشم، _
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 خداحافظی مامان داروهای مورد در نکته چند تذکر و سفارشات دوباره تکرار از بعد دکتر آقای

 دچن هر گفتم و کرده راحت را خیالش که بیاید؟ عکاسی برای تواندمی باز پرسید، هم آرزو. کرد

 .نیست مشکلی بیاید، دارد دوست بار

 

 در لیو بود، خونگرم و صمیمانه. بودم دیده او از قبلاً آنچه با بود، متفاوت بسیار دکتر امروز رفتار

 ریکدیگ به برادر و خواهر این آمیز محبت نگاه. داشت رسمی و خشک رفتاری همیشه بیمارستان

 .آوردمی درد به را دلم پناهی، و پشت چنین نداشتن حسرت و

 ....این مثل گاهی، تکیه هم من کاش ای بودم، فکر در و مانده در به دستم

 .تو بریم بردار رو اینا بیا زده؟ خشکت اونجا چرا _

 

 ذهنم اما. شدم شام کردن آماده مشغول و برده داخل بود، مانده استفاده بلا که را پذیرایی وسایل

 بخشآرامش تواند،می کنارت در مردی چنین داشتن چقدر. نمیشد خالی آنها کوتاه حضور از

 .بردارد دوشم از باری که ام،نداشته را کسی امزندگی در وقت هیچ. باشد

 برایم کاری بتواند میشد، آن از مانع اش،ناتوانی و پیری اما. کردمی حمایتم لفظاً بود، وقتی تا بابا

 .دهد انجام

 

. باشد امپایههم و همراه زندگی در و کرده دَرکَم که کسی. خواستمی صحبتهم و همدم دلم

 .کنیم صحبت مشترکمان علائق مورد در او با هاساعت بتوانم، که کسی
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 به او با بتوانم شد، خواهد پیدا کسی یعنی گویم،می خودم به. کنممی هابافیخیال این از شب هر

 و آسایش برای بودم، مجبور که هاییحسرت و آرزوها. بگویم هایمکمبود و هاغصه از راحتی

 .بگیرم شاننادیده و بگذرم آنها از مامان و بابا راحتی

 

 سنهم و بازیهم که شدم بزرگ ایخانه در چون کنم، رفتار سنم از بزرگتر بودم، مجبور همیشه

 .نداشتند مراوده و آمد و رفت به چندانی علاقه برادرانم، هایخانم و بودند برادرم هایبچه من

 کله و سر حوصله و حال مامان، و بابا. نبود اختیارم در چندانی تفریح و سرگرمی و بازی اسباب

 رفتار بالغ و عاقل آدم یک مثل بایستیمی همیشه دارم، یاد به وقتی از. نداشتند را من با زدن

 این تخلیه به نیاز خیلی. نداشته فعالیت اجازه و خوابیده ایگوشه درونم کودک. کردممی

 .دارم هابازیگوشی و هاشیطنت

* 

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۶۱] 

 گوشش از را دستش در گوشی نوازی خانم که بودم، بیماران از یکی همراه با صحبت حال در

 .کرد صدایم و داده فاصله

 .بله _

 .اونجا ببرید تشریف خواستن گرفتن، تماس اورژانس از _

 .میرم الان _

 کنم، یبررس بیشتر رو شونوضعیت باشن، نظر تحت روز چند بدید اجازه. برم باید فعلاً ببخشید _

 .بدم نظر قطعیت با بتونم تا

 .نکنه درد دستتون. دکتر آقای ممنونم _
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 .خدانگهدار کنم،می خواهش _

 

 با. گرفت قرار برابرم در خیس صورت و قرمز چشمان با محجوب خانم آسانسور، در شدن باز با

 .گفت مادرش از مختصری حال شرح دستپاچگی و عجله

 شگو پشت رو ایمسئله همچین بعیدِ شما از! بیارید کامل چکاپ برای رو مادرتون بود قرار شما _

 .بندازید

 خوب حالش واقعاً ، روز چند این. کردنمی قبول خوبم، گفتمی همش. کنم شراضی نتونستم _

 ...دفعه یه که زدیم،می حرف داشتیم بود، اومده داداشم صبح اما. نداشت مشکلی بود،

 .شد بلند اشگریه صدای و گذاشته صورتش روی را دستش

 بدتر ببینه، حال این با رو شما. میدم انجام باشه، لازم کاری هر خودم. بمونید همینجا شما _

 .میشه

 .کرد تشکری بود، فهم قابل زور به که صدایی با

 

 .داد را جوابم لب زیر آرامی، به. کردم سلام و شده نزدیک تخت به

 دیدن تحمل یعنی بدم؟ انجام آزمایش سری یه من بیارید، تشریف نشد، قرار مگه خانم حاج _

 نکردید؟ قبول بود،که سخت انقدر من دوباره

 مه الان. بشم دردسر باعث نخواستم. بود خوب حالم! پسرم نگو اینطوری: آمد حرف به سختی به

 .میشم راهروبه بگذره، کم یه وگرنه کرده شلوغش شکیبا

 برای هستیم، تونخدمت در اینجا که حالا میدید اجازه فقط. میشید بهتر زودی به حتماً _

 !شماست دلواپسِ خیلی دخترتون بدیم؟ انجام بیشتری بررسی اطمینان
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 .باشم کارش مزاحم خواستمنمی فقط. دونیدمی صلاح جور هر _

 .کنیممی رو خودمون کار هم ما میرسه، خودش وظایف به ایشون _

 صدام شد آماده بگیرید، ایشون از( نوارقلب)ECG یه: گفتم بود، ایستاده کنارم که پرستاری به رو

 .کنید

 .دکتر چشم _

* 

 بمونید؟ اینجا رو شب تمام دارید تصمیم شما _

 .خونه برم تونمنمی _

 

 .نیست تحمل قابل مامان، بدون خونه: داد ادامه غمگینی صدای با و انداخته زیر را سرش

 ...شما دونستممی اگر. بمونن رو امشب خواستم بیشتر، اطمینان برای. نداشتن حاد مشکل _

 .گرفتید تصمیم مامان، صلاح به شما دونممی. نیست مشکلی.. نه، نه، _

 .گذرهمی سخت بهتون جوری این(. پزشکان استراحت محل) پاویون برید حداقل پس _

 .باشم پیشش دیگه کم یه. میرم چشم _

 .باشید سرحال و سالم باید خودتون اول کنید، مراقبت شوناز خوبی به بخواید _

 .تونتوجه از ممنونم _

 

 بخوریم؟ چیزی یه تریا بریم موافقید. خوابن مادر که فعلاً _
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 .ممنون ندارم، میل چیزی من _

 چطور؟! اجباره یه این بگم اگه و _

 بفهمد تا زد، زل چشمانم به ایلحظه بلند، هایمژه و زلال چشمان آن با و کرده بلند را سرش

 .شد همراهم اجبار به ندارم، آمدن کوتاه قصد فهمید وقتی. هستم جدی یا کنممی شوخی

 

 تریبیش آرامش به نیاز مادرتون کنم فکر: گفتم و شده جاگیر کنارش کیک و چای سفارش از بعد

 .شما همچنین و دارن

 مچش صورتم به و گرفت بود، کرده قفل هم در میز روی که انگشتانش از را نگاهش کوتاه ایلحظه

 بگو و هابحث سری یه شاهد مادرم ندارم، دوست: گفت و انداخته زیر را سرش دوباره. دوخت

 .ناپذیرِ اجتناب هم گاهی اما باشه، مگوها

 ...باشم مراقبش کردم سعی خیلی رفته، بابا وقتی از

 .کنه پر براتون رو بابا خالی جای یکی که دارید، نیاز هم خودتون اما _

 .بود شده جمع چشمش در اشک اینبار و آورده بالا را نگاهش دوباره

 

 به ،نیست قرار بگم خواستم فقط. نداشتم رو تونکردن ناراحت قصد متأسفم،: گفتم ناراحتی با

 .باشه شما دوش رو زندگی بار تنهایی

 قهرمان تنه یه کنید، سعی خوایدمی چرا. دارید هم شما داره، آرامش به نیاز مادرتون که همونقدر

 .کنن تقبل رو بخشی هم توناطرافین بدید اجازه باشید؟ تونزندگی

 

 .داد فشار را فنجان دست دو با و داده تکان طرف دو به را سرش
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 .بدهد بیشتری توضیح نیست، مایل فهمیدم

 یه ه،برنمی خوابتون کنیدمی فکر هم اگر. کنید استراحت کمی هم بعد و نشده سرد تا بخورید _

 .بخوابید بتونید ترراحت که بخورید، بخشآرام دونه

 .میشم خوب بخوابم. کنهمی درد سرم کم یه فقط. نیست نیاز تشکر _

 

 .پزشکِ یه اکیدِ دستور. نیست توصیه این. بکنید رو اینکار حتماً پس _

 هب و گرفت فاصله غمگین حالت آن از کمی هم او صورت دید، که را لبخندم و کرد نگاهم تعجب با

 .چشم: گفت آرامی

 مواجه مشکل با همه این دکترا باشن، کن گوش حرف همینطور همه اگه. آفرین. بلابی چشمت _

 .نمیشن

 بلند و داده هل عقب به را صندلی بخورد، خجالت بدون را کیکش و چای بتواند راحت آنکه برای

 .آمد بالا همراهم سرش. شدم

 

 زنگ بهم بود نیاز موقع هر. روشنه موبایلم. خونه میرم بعد و میزنم مادرتون به سر یه میرم _

 .رسونممی رو خودم فوراً بزنید،

 به. کشاند هایشلب روی را نگاهم که شد، نمایان لبش روی کمرنگ لبخندی طرح بالاخره

 .شد مشغول فنجانش با دوباره ام،خیره نگاه خجالت از و کرده تشکر آهستگی

* 

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۶۱] 
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 خبر؟ چه. سلام _

 خبر؟ چه چی از سلام، _

 شد؟ مرخص محجوب خانمِ مادرِ _

 .رفت پیش ساعت یه همین آره، _

 بود؟ چی مشکلش _

 .عصبی فشار _

 اینجایی؟ کی تا _

 داری؟ کاری چطور. دارم عمل یه ظهرم از بعد. دانشکده برم باید بعدش. هستم ظهر تا _

: گفت مِن مِن با. سرش پشت خاراندن مشغول دیگر دست با و بود کمرش به دستش یک برنا

 آزادی؟ جمعه پنجشنبه.. یعنی.. چیزه.. میگم

 کاری. بیمارا ویزیت برای آسایشگاه، میرم هاجمعه که دونیمی: گفتم و شده خیره صورتش به

 داری؟

 و تو بدونم خواستم. کنیم نام ثبت کویر روزه دو تور هفته، آخرِ برای خوایم،می مبینا و من _

 بیاید؟ دارید دوست هم خواهرت

 خودت بیا، باهام داری وقت اگه. خونه میرم سر یه ظهر ولی. ندارم کویر به ایعلاقه چندان من _

 .بگو بهش

 .شد دور عجله با و. میام باشه،: گفت و آمده لبش به لبخندی

 .کردم نثارش ایدیوانه و آمد لبم به لبخندی اشعجولانه و شتابزده حرکات از
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. مانمیم منتظرش ماشین توی دادم پیامک رفتم،می پارکینگ طرف به وقتی شیفتم، پایان از بعد

 .هستم ماشینت کنار من. داد جواب بلافاصله

 که نزدیک. بود آماده من از زودتر که دارد، عجله انقدر یعنی. شد گرد چشمانم پیام، خواندن با

 نداری؟ زندگی و کار مگه تو: گفتم شدم،

 هست؟ مشکلی. گرفتم مرخصی ساعت دو _

 .چه من به نه، _

 .بریم کن آتیش پس _

 کو؟ خودت ماشین _

 .رفت و رسوند صبح ور من داشت لازم مبینا _

 گردی؟برمی جوری چه _

 ممیگ شده، تموم کارش مبینا موقع اون تا. شدم موندگار هم شب کرد، تعارفم مامانت شاید حالا _

 .دنبالم بیاد

 نگذره؟ بد. گیرهمی تحویل هم خودش چه _

 .نیست بخیل تو مثل که شما جان مامان بگذره؟ بد چرا نه، _

* 

. کردمی تعریف اشدانشجویی دوران خاطرات از و میزد حرف یکریز برنا ناهار، خوردن حال در

 آرزو صورت خیره لحظه چند و شده ساکت ناگهان. بود درآمده چشمش اشک زیاد، خنده از آرزو

 .شد

 شدی؟ میخ چیه؟: گفت و داد تکان طرف دو به را سرش صورتش، روی باقیمانده خنده با آرزو

 .دیدم اورژانس در جلوی رو شما بار اولین که افتادم، روزی یاد _
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 نمیشه دیدم، بعد. هستید فرزام مؤنث همزاد شما، کردم فکر. زد خشکم دیدنتون، با لحظه یک

 دافتا یادم اما. باشه قلوش دو خواهر نکنه گفتم، خودم با. باشه داشته فرق جنسش آدم همزاد که

 .نداره خواهر فرزام، اصلاً

 و سدیگه هم شبیه همتون ابروی و چشم شدم، متوجه دیدم، رو امید داداشتون و مامان وقتی

 .داشت شباهت فرزام به خیلی شما، توپر صورت ولی. فرزامِ ابروی چشم کپی

 کپیِ کاملاً تون،صورت ترکیب کلاً و بینی و لب فرمِ ولی شماست، از لاغرتر صورتش امید آخه

 که باشید، فرزام خانواده شما نکنه کردم، شک این به همونجا. دخترانه ظرافت با ولی فرزامِ،

 !دنبالشِ سالِ چندین

 .انصاف بی دونهنمی قدر ولی منِ، مدیونِ رو شما کردن پیدا فرزام یعنی

 

 و دوقورت بازم خوری،می رو نمکم و نون داری نشناس، نمک نامردِ: گفتم و زده او به گردنی پس

 باقیه؟ نیمت

 تو غتی زیر که مریضایی بیچاره تبر؟ یا داری تو دستِ این: گفت گردنش پشت ماساژ حال در برنا

 .میرن

 .کنیممی شوخی هم با دانستندمی و زدندمی لبخند فقط ما کَلکَل این به مامان و آرزو

 رو تو خوایمی میرم، دارم من شد، تموم تسخنرانی اگه: گفتم میز، پشت از شدن بلند حال در

 برسونم؟

 دیگه؟ کنیمی بیرونم رسماً داری یعنی _

 جواب؟ از وقت یه نیاری کم. کن حساب داری دوست جور هر _
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 هفته آخر مبینا و من: گفت و چرخید آرزو طرف به. رفت یادم اصلی حرف زدیم، حرف همه این _

 آقا و شما بپرسم اومدم. نمیاد خوشم کویر از من گفت گفتم، ذوقبی این به. کویر بریم خوایممی

 بیاید؟ همراهمون دارید، دوست امید

 .میان هم مینا و امید مطمئنم. میام حتماً آره. برم داشتم دوست بود وقت خیلی! عالی چه! وای _

 نه؟ ای بیان توننمی دونمنمی دارن، کوچولو پسر یه اونا البته بگم؟ هم خانمش و مانی به تونممی

 .نداره مشکلی آژانس نظر از نکنه، اذیتشون بچه اگه _

 بدم؟ جواب هست فرصت کی تا. میگم بهشون _

 

 .بشه پُر ممکنِ چون. بهتر زودتر چه هر _

 .میدم خبر گیرم،می تماس باهاشون امروز همین باشه، _

 .کنم امن ثبت بتونم که بفرستید برام میان، که کسایی مشخصات و تلفن شماره زحمت بی فقط _

 .ممنون حتماً، _

 .بدید اطلاع شد، قطعی زمان هر. داره رو تلفنم فرزام _

 هک من. کنم سیو بگید، الان همین: گفتو برداشته اُپن روی از را موبایلش شد، بلند فوراً آرزو

 .میدم رو خبرشون دیگه، ساعت چند تا هم هااون شدم، اومدنی

* 

 را امانم توانستممی هفته آخر برای. رفتم دانشکده طرف به و کرده پیاده بیمارستان جلوی را برنا

 .شده کسل ماندن خانه از هم او حتماً. شود عوض هوایش و حال کمی تا ببرم، بیرون

* 
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 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۶۱] 

 شدن؟ بهتر چطورن؟ مادر محجوب، خانم _

 .داره شسینه رو سنگینی احساس گاهی فقط. ندارن مشکلی شکر خدارو بله، _

 پیگیر خودشون بمونیم، منتظر اگه چون. بشم مزاحم شونمعاینه برای امروز نمیشن ناراحت _

 .ندازنمی گوش پشت باز باشن، درمان

 .نیستم تونزحمت به راضی من ولی بیارید، تشریف _

 .بریم هم با بمونید شد،منتظر تموم تونشیفت موقع هر پس. نیست زحمتی _

 .کنیدمی لطف ممنون، _

 

 *شکیبا*

 

. بود کرده مشغول را فکرم مامان، معاینه بهانه به من، با شدن همراه برای دکتر آقای درخواست

 و بم صدای. شدمی کشیده دنبالش چشمم ناخواسته بود، آمده مانخانه به که روز آن از بعد

 .بود کرده خود مجذوب مرا گیرایش،

 چقدر آغوش این در رفتن فرو گفتم خود با بود، زده خشکم در جلوی که ایلحظه یادآوری با

 .باشد تواندمی امنی گاهتکیه چه سینه این و بود خواهد بخشآرام

 

 کردم سعی. نرود هاممنوعه سوی تا ببندم، دلم بر افسار بایستی کرده؛ خود نثار حیایی بی

 .نیاورم بوجود جدیدی خرابکاری تا دارم،نگه کار روی را تمرکزم
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 حد این تا چرا. شد آب بر نقش صدایش شنیدن و دیدنش با خودداری، برای تلاشم همه اما

 بود؟ آهنگ خوش صدایش

 

 و دست با. ماندمی منتظر بیمارستان درب جلوی ماشین در کرد، یادآوری بخش از خروج حال در

 .داد را جوابم و زده لبخندی. کردم سلام و شده ماشین سوار لرزان پایی

 .کردیم علیک سلام هم با صبح اول کنم فکر ولی میاره، سلامتی سلام گرچه _

 .ببخشید: گفتم و انداخته زیر را سرم زده، خجالت شدن ضایع این از

 .کرد بیشتر را آشوبم دل و شده بلند زیبایش خنده صدای دوباره

 ...خوب دختر خوادنمی خواهی عذر _

 

: گفت لبخند با و برداشته داشبور روی از. شد بلند موبایلش زنگ صدای اش،جمله ادامه از قبل

 .جان مامان جانم

...... 

 .شد راحت خیالت سلامتی، به _

...... 

 .نیست که تنها چرا؟ دیگه _

...... 

 .بشه مستقل کم یه بذار. نیست که بچه. جان مامان نگیر سخت زیاد _

...... 
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 .زنممی زنگ بهتون خودم. کنممی رانندگی دارم ندارید؟ کاری باشه، _

...... 

 .خداحافظ چشم، _

 

 از. کویر رفته تور با آرزو. نداره تمومی شوننگرانی و دلواپسی وقت هیچ. مادرا این از امان _

 نیستید مادر میگه هم آخر. زده زنگ بهش بار ده گذاشته، بیرون خونه از ور پاش که ایلحظه

 چی؟ یعنی بچه دلشوره بفهمید،

 رفتن؟ تنها مگه _

 آروم دلش هم باز ولی. هستن هم دیگه نفر چند و خانمش برادر و خانمش و امید بابا، نه _

 .گیرهنمی

 .حالش به خوش: گفتم آرامی به لب زیر

 گفتید؟ چیزی بله؟ _

 .برگردن سلامت امیدوارم بهشون، بگذره خوش نه، نه، _

 .تشکر _

 

 رخب مامان به میرم، جلوتر من اجازه با: گفتم و شده پیاده عجله با.کرد پارک کوچه سر را ماشین

 .آوردید تشریف شما بدم،

 ندادید؟ اطلاع بهشون مگه! ببخشید _

 هخون میره ها،وقت بیشتر تنهایی بخاطر نبوده، خونه احتمالاً. نداد جواب زدم، زنگ دوبار یکی _

 .هاهمسایه
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 .بفرمائید. نیست مشکلی _

 

 دیدم و شده وارد. آمد داخل از ضعیفی صدای. زدم صدا را مامان بلند صدای با کردم، باز که را در

 .نالدمی و کرده کز ایگوشه رو و رنگ بی

 شدی؟ اینجوری چرا شده؟ چی مامان؟ _

 .نشو نگران. نیست چیزی _

 !ندادی جواب زدم زنگ بار چند بودی؟ خونه _

 از خوره،می زنگ تلفن هی دید. زدممی حرف باهاش داشتم. بود اومده حمید. بودم خونه آره _

 .آورد دَرِش پریز

 

 تمعاینه اومده دکتر آقای مامان: گفتم سرش، روی گذاشتن حین در آورده، را مامان گلدار چادر

 .کنم صداشون برم بشین، بیرون بیا پاشو، یواش یواش. کنه

 .میشم خوب خورم،می رو هاقرص همین. شدیمی شونمزاحم نباید _

 .گردمبرمی الان. بیان خواستن خودشون! نگفتم من _

 

 او با اما. شدم خارج و کرده باز را در سرعت به. نماند معطل کوچه در این از بیش که کردم تند پا

 .کردم برخورد بود، ایستاده منتظر در به پشت که

 ایهآهست صدای با و گزیدم دندان به لب گرفته، گر هایمگونه بودنم، چلفتی پاو دست از شرمنده

 .بفرمائید ببخشید،: گفتم

 .افتادم راه جلوتر و کرده خواهی عذر. شوم وارد من اول کرد، اشاره دست با
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 .کرد احوالپرسی و سلام مامان با و شده داخل پشتم

 .مادر خوبم من. میومدی اینجا تا کشیدی،می زحمت نباید. پسرم سلام _

 .کردمی نگاه را مامان موشکافانه کیفش، از وسایل آوردن در حین در

 خوراکتون و خورد به. کردید ضعف میرسه نظر به. پریده روتون و رنگ خانم حاج. نیست زحمتی_

 رسید؟نمی

 .نداشتم اشتها نخوردم، چیزی کشید،نمی میلم امروز _

 

 من. نخوردنِ غذا مال شون،حالیبی این: گفت من به رو آخر در و کرد مامان معاینه به شروع

 .بزنید براش بار یه روز سه نویسم،می تقویتی تا چند براشون

 بیرون لحظه چند میشه. کنن مصرف موقع به کنید، کنترل روز هر حتماً هم رو هاشونقرص

 .کنم صحبت باهاتون

 .باشید خودتون مراقب بیشتر. اجازه با خانم حاج: گفت لبخند با و کرد نگاه مامان به

 .شد بد که اینجوری. بخور چایی یه بمون پسرم _

 .تنهاست خونه مامان ، برم باید تشکر. خوبه هم خیلی _

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۶۱] 

 هک ایتوصیه. دارن امنیت و آرامش به نیاز. باشه روحی مادرتون مشکل بیشتر کنممی فکر من _

 اشداروه و خوراکو خورد به تا باشه، شونپیش کسی نبودتون در کنید پیدا راهی بکنم، تونممی

 .کنه رسیدگی
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 آرامی صدای با تنها. اندگرفته او از را امنیت و آرامش برادرانم اینکه دادم؟می باید جوابی چه

 .چشم: گفتم

 هب ناخواسته، هایحرف و گرفته راه اشکم ترسیدممی. آورم لب به کلامی نتوانستم، آن از بیش

 .شود جاری زبانم

 

 فکر او به و نشسته حوض لبه. رفت و کرد خداحافظی زود خیلی و شده ناراحتم صدای متوجه

 مسئولیت، احساس و محبت همه این با. شودمی همسرش که کسی حال به خوش. کردممی

 تواند،می عاطفه و مهر با همراه محکم، پناه و پشت یک وجود. داشت نخواهد زندگی در کمبودی

 .کند تزریق زنی هر وجود به را آرامش

 

 .شد وارد...  و ماست و شیر از پر نایلونی با حمید. چرخیدم عقب به در شدن باز صدای با

 زدی؟ غَمبَرَک اینجا چرا _

 شد؟ بد حالش دوباره که گفتی، مامان به چی _

 اینورا باز نشد؟ آدم خورد کتک بار یه بود؟ پلاس اینجا همین واسه سوسوله، پسر این پس _

 .شده پیداش

 فروخته؟ بهت تری هیزم چه. داده انجام که شاهکاری به کنه،می هم افتخاری چه _

 این بدرد دکتر آق. بکشه خیط رو ما وَر و دور بوگو بهش. نمیاد خوشم هاپاستوریزه بچه ازین _

 .خورهنمی هامحله

 .نداریم ایشون التفاطِ به نیازی. بیایم دَر خودمون کارِ راسِ بَلَتیم خودمون ما

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 127 

 هت اینکه عوض بودی، خواهرت و مادر فکر به اگه تو: گفتم دستش درون بزرگ نایلون به اشاره با

 .کردیمی شونخرج محبت ذره یه براشون، بیاری کنی بار رو تمغازه هایمونده

 .جونِت مامان بغل برو خوایمی نازکِش. ندارم رو قَنبیلا و قِر این حوصله من _

 ،زندگیت سر رفتی فردا دو که کردنِت، لوس عوض ،کنه نصیحتِت یُخدِه گفتم، ننه به بعدشم

 .شودنمی گرفته پس شده، فروخته جنس چون. بِرفِستَت پس نزنه، دلِشو روزه دو شوهرت

 .خودشه مشکل درآورده، غریبم من ننه و برخورده بهش حساب حرف کلوم دو این حالا

 ،پاسخی هر از بهتر سکوت. کنم برخورد منطقی آنها با فکر، طرز این با توانستممی چطور واقعاً

 .بود مهربی برادران این برای

* 

 را اتصال دکمه بسته چشم همانطور. کرد بیدارم موبایل زنگ صدای که بود شده گرم چشمانم تازه

 .بله: گفتم آلود خواب صدای با و زدم

 کردم؟ بیدارت بودی؟ خواب. ببخشید جون شکیبا! وای: آمد صدا مکث ایلحظه از بعد

 .خونه رسیدم تازه. بودم شیفت دیشب جان، آرزو سلام _

 .میزنم زنگ بعداً. دونستمنمی خوام،می معذرت _

 داشتی؟ کاری عزیزم، بفرما نیست، مهم _

 عکس هاتونهمسایه از یکی خونه از بشه، اگه خواممی بار این هستی؟ خونه کی بدونم خواستم _

 .بگیرم

 بیای؟ ظهر از بعد فردا میتونی _

 .ممنون خوبه، آره _

 .منتظرم پس _
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 .فردا تا خداحافظ کردم، بیدارت ببخش بازم _

 .خداحافظ. بینمتمی کنم،می خواهش _

* 

 هستی؟ راضی گرفتی که هاییعکس از _

 .بودن نشسته دورش که هاییخانم و سبزی همه اون مخصوصاً. شدن خوب خیلی آره، _

 .خواممی مامان برای کنه؟می قبول هم سفارش

 ادهاستف تبلیغات برای هم رو هاعکس این. کنن آماده میگم بهشون بگو، خواستی وقت هر بله، _

 کنی؟می

 کارخونه یه اینکه مگر. خورهنمی تبلیغات درد به که هااین! دیگه نه: گفت و کرد ایخنده آرزو

 .بیاد کارمون به شاید کنیم، تبلیغ براش بخواد ازمون کنی،پاک سبزی

 برگزار که هایینمایشگاه تو گاهی. باشم داشته گیرم،می عکس ببینم جالبی سوژه جا هر من

 .کنممی استفاده ازشون و کنممی شرکت میشه،

 .باشی موفق اینطور، که! آها _

 .کنم مشورت باهات خواستممی هست، موضوعی یه شکیباجون راستی. ممنون _

 دعوت رو ما مخصوصاً ایشون، نگو. بود اعتمادی دکتر آقای دعوت به بودیم، رفته که توری این

 اآشن هم با بیشتر داد پیشنهاد بهم. کنه باز رو حرف سرِ گشتمی فرصت یه دنبال. بود کرده

 .بشیم

 گفتی؟ چی تو. سلامتی به! جداً _
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 فرزام هب بهترِ گفت گفتم، امید به موقع همون. کنممی فکر شدرباره گفتم! بگم چی دونستمنمی _

 چه دونمنمی. نیومده دستم فرزام اخلاق خیلی هنوز راستش ولی. همکارن هم با چون بگم،

 .باشه داشته ممکنِ العملیعکس

 هست؟ آدمی چطور. بینیدمی رو همدیگه اونجا بالاخره. بپرسم تو از اول گفتم، همین برای

 اررفت که بیمارستان تو. همکارِ یه حد در شناختم. شناسممی رو ایشون نیست، وقت خیلی من _

 دکتر به نسبت کم یه. کننمی برخورد همه با صمیمی و خونگرم خیلی. ندیدم ازشون بدی

 .کننمی برقرار ارتباط افراد با ترراحت داداشتونِ، منظورم فرهمند،

 و سنگین رفتارشون، کار محیط تو فرهمند، دکتر آقای. میشن خودمونی زود..  بگم؟ چطور.. یعنی

 .کننمی برخورد رسمی همکارا با. کسی با نمیشن قاطی زیاد. خاصِ چارچوب یه تو

 فهمه؛نمی آدم هاوقت گاهی. ذارنمی سر به سر و کننمی شوخی همه با اعتمادی، دکتر آقای ولی

 شوخی؟ کدوم جدیِ، حرفش کدوم

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۶۱] 

 چه. من برادرهای و او برادرهای بین بود، تفاوت چقدر. رفتم فرو فکر در انداخته زیر را سرم

. شوم صحبت هم مردی با نداشتم، جرأت حتی من و بخواهد مشورت آنها از توانستمی راحت

 .بکنند ناجور فکرهای مبادا

 

 نمیدی؟ جواب چرا کجایی؟: گفت و داد تکان صورتم جلوی را دستش آرزو

 .نشدم متوجه پرسیدی؟ چی ببخش _

 بگم؟ فرزام داداش به نظرت به میگم _
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 خواهب ایشون از. بگو مامانت به اول بگی، مستقیم خودت نمیشه روت اگه من نظر به! .. دونمنمی _

 .بگن دکتر آقای به

 .کنم زحمت رفع اجازه با دیگه، خب. کنممی رو کار همین! خوبی فکر چه. میگی راست آره، _

 .نکردم کاری زحمتی چه _

 

 *فرزام*

 

 داری؟ وقت بگم، خواستممی چیزی یه جان فرزام _

 .دارم وقت همیشه شما برای جان، مامان بله _

 .کرده خواستگاری خواهرت از نفر یه. باشی زنده _

 هست؟ کی. سلامتی به مبارکه! واقعاً  _ 

 .شماست همکارای از _

 گفته؟ شما به بگه، من به اینکه جای به همکارِ، کدوم _

 .دوستتِ واقع در _

 هست؟ کی بگو کنده پوست و رُک خب کنی؟می مطرح سؤالی بیست جان، مامان _

 .اعتمادی دکتر آقای _

 

 راه بالاخره تا زد پشتم بار چند مامان. افتادم سرفه به و پرید گلویم در چای نامش شنیدن با

 من؟ جای به شما سراغ اومده چرا اونوقت: گفتم زحمت به و شده باز گلویم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 131 

 .گفته خواهرت به نکرده صحبت من با _

 خودش؟ سراغ رفته راست یه که نداره، بزرگتر آرزو! غلطا چه. روشن چشمم به،به _

 .نبش آشنا هم با بیشتر خواسته ازش فقط. نکرده خواستگاری که رسماً میزنی؟ حرفیِ چه این _

 داده؟ جواب چی آرزو _

 .کنم فکر باید گفته _

 برمیاد؟ من از کاری چه ام؟کاره چه وسط این من _

 امید از. بده جوابی چه دونهنمی آرزو. ششناسیمی سالِ چندین. دوستِ تو با چی؟ یعنی _

 شکمک تونیمی بهتر تو. همکارِ و دوست تو با چون. کنه مشورت تو با بهترِ گفت امید پرسید،

 .کنی

 .کجاست خودش _

 .بگم خواست من از بگه، بهت شدنمی روش _

 .شدم خارج آشپزخانه از و داده عقب را صندلی

 نمیدی؟ جواب چرا _

 .کنم صحبت خودش با باید _

 

 .شد باز در بلافاصله که زدم، در به تقه چند

 بودی؟ وایستاده گوش در پشت: گفتم شده گرد چشمان با

 ...چیزه.. خب.. نه، _

 کشی؟می خجالت من از _
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 بگم؟ بهت جوری چه دونستمنمی من: کردمی بازی انگشتانش با و بود انداخته زیر را سرش

. آوردم بالا را سرش و برده اشچانه زیر را دستم. نشاندم تخت لب خود همراه و گرفته را دستش

 .گفتی امید به که همونجوری: گفتم و کرده نگاه چشمانش به

 !یبش عصبانی یا ناراحت شاید کردم فکر چیه؟ مسائل این مورد در نظرت دونستم،نمی من آخه _

 

 نم نظر: گفتم و زده سرش به ایبوسه. چسباندم امسینه به را سرش و کرده حلقه دورش را دستم

 چیه؟ تو نظر. باشه تو خوشحالی باعث که هست، چیزی همون

 من: گفت و شد انگشتانش با بازی مشغول زیر، به سر دوباره و کشیده عقب کمی را خودش

 یمشکل شما بین وقت یه که بگم، چی دونستمنمی هست، تو دوست چون. شناسمنمی رو ایشون

 .نیاد پیش

 .بگیری تصمیم باید خودت. ماست دوستی از مهمتر تو، آینده _

 

 .ندارم شناختی هیچ. دونمنمی موردشون در هیچی من _

 !خوادمی دلت اگه البته. شبشناسی و بذاری وقت باید پس _

 کنی؟می تأییدش تو  _

 باید. هباش تو برای مناسبی همسر تونهمی حتماً که نمیشه، دلیل این ولی. خوبیه پسر من نظر از _

 .بیاید کنار هم با تونیدمی حد چه تا ببینید و باشید ارتباط در مدتی هم با

 چی ه،بگ بتونه ایدیگه کسِ هر یا من که نیست چیزهایی هااین. سازگارِ هم با تونروحیات ببینید

 تونممی مجموع در تنها من. نه یا خوریدمی هم بدرد بفهمید باید خودتون. غلط چی و درستِ

 .خودتِ بعهده شبقیه. خوبِ خانواده یه از راه به سر پسرِ یه بگم،



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 133 

 

 همین منتظر ممنونم،: گفت و زده لپم به ایبوسه. آمد لبش به لبخندی و کرده بلند را سرش

 بشم؟ آشنا بیشتر باهاش میدی اجازه پس. بودم تأییدت

 پشل. بیاد دستش کار حساب که بپیچونم، رو گوشش کم یه بذار اول: گفتم و زده لبخندی هم من

 .میگم بهش رو نظرت: گفتم و شده بلند جایم از. آمد در آخش صدای که کشیدم، را

* 

 کردی؟ رَم چرا بابا امروز؟ شده چت! کن صبر دیقه یه! فرزام _

 ضربه چند اشاره، انگشت با و کرده هم در را هایماخم. چرخیدم برنا طرف به و کرده توقف ناگهان

 خواهرم؟ سراغ رفتی گرفتی، اجازه کی از تو: گفتم و زده اشسینه به

: گفت پته تته با و داد قورت آرامی به را دهانش آب. پرید رخش از رنگ ام،جمله شدن تمام با

 دبع. نیومد پیش موقعیتش دیگه. باهامون نیومدی تو اما.. بگم بهت خواستممی... دونیمی.. من

 ...اصلاً شاید چیه؟ خودشون نظر ببینم کردم، فکر

 .کنهمی خیس وخودش حالا بابا خب خیله _

 

 تم،گف هم من. بگیره اجازه بزرگترش از باید اول دونهمی. کنهمی کار عقلش تو از بیشتر خواهرم _

 از اگه. دارم شروط و شرط سری یه. نمیزنه دل به چنگی چندان. نیست بَدَک.. ییاِی پسر این

 .....دیدی رو گوشت پشت وگرنه جلو بیاد دادم، اجازه شاید اومد، بر شعهده

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۶۱] 

 کرده ریز را چشمانم. کند غش است ممکن آن هر و کرده تغییر رویش و رنگ امجمله هر با دیدم

 .کردم برانداز را او موشکافانه و
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 کردی؟ زرد اینطور که برده، رو دلت کِی ما خواهر این ببینم: گفتم تردید و شک با

 ،باباتون بابات،... بعد. شوندیدم! نه دیدمش، تونمامان خاطر به اول: آمد حرف به لکنت با هم باز

 .بودی بستری خودت هم روز یه. میرفتن و میومدن... شدن، بستری

 راگ بشیم، آشنا خواممی فقط. ندارم بدی قصد من! کن باور فرزام: گفت و کرده آرامتر را صدایش

 ....بزرگترا با رسیدیم تفاهم به

 

 قدر همین. بود ترسیده امجذبه از واقعاً. زدم رویش به لبخندی و گذاشته اششانه روی را دستم

 .ببرد حساب که بود کافی برایش

 لیو نیست، بدی پسر گفتم هم من. بشه آشنا باهات بیشتر گرفت، اجازه آرزو: گفتم آرامی به

 .یریبگ تماس باهاش منتظرِ. خودتِ با تشخیصش نه، یا باشه تو برای خوبی شوهر تونهمی اینکه

 دگن گفتم. شدممی روح قبض داشتم! وای: گفت خوشحالی با و داد بیرون را اششده حبس نفس

 .مونساله چندین رفاقت به زدم

 هیچ با خواهرم سرِ من. کن جمع رو حواست! هی: گفتم و نشاندم چهره به اخمی دوباره

 .بخوره تکون دلش تو آب حالت به وای. ندارم شوخی احدالناسی

 

 رس دو دیو بابا. خواهرت رو گذاشتم دست اینکه از کنی،می پشیمونم داری! فرزام: گفت تردید با

 .بکش نشون و خط بعد. برسیم جایی به تونیممی اصلاً ببینیم، بذار حالا. نیستم دیگه

 .کشت حجله دم باید رو گربه نخیر،: گفتم جدیت با

 حجله؟ کو _

 تو، از هترب کی: گفتم لبخند با و زده بازویش به ضربه چند دستم با. بمونه یادت که گفتم! .. حالا _

 .بسپرم دستت تونم،می راحت خیال با که مطمئنم. خواهرم برای
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 ونههند این به نه کُشونت، گربه اون به نه! فرزام؟ کنه کارِت چی بگم خدا: گفت آسوده حالتی با

 کنم؟ باور رو کدوم. گذاشتن

 دلِ خوایمی اگه. جُنبهمی زیاد هم گوشِتو سر ولی دارم، قبولت که حال عین در! رو تا دو هر _

 .کنار بذار رو هاشیطنت این بیاری، دست به رو خواهرم

 .نکردی بارم دیگه چیزای و نشدی پشیمون تا برم زودتر چشم، _

 دارد، برنا که زبانی این با. برسد خواهرم داد به خدا. دادم تکان طرف دو به را سرم و گرداندم رو

 .کرد خواهد خودش رام را او قطعاً

* 

 .مامان جانم _

 .ببینن رو همدیگه گذاشتن قرار هم با. کرد صحبت آرزو با زد، زنگ اعتمادی آقای الان _

 کنید؟می صحبت دارید آرزو جلوی الان _

 .دارن قرار هم با ناهار برای گفت. دفتر رفت نه، _

 ناراحتید؟ شما هست؟ مشکلی خب _

 داری؟ اعتماد دوستت به شما میگم ولی. نیستم که ناراحت _

 آشنا هم با بیشتر تا میزنن، حرف هم کمی و بخورن ناهار بیرون میرن دارن مامان؟ چی یعنی _

 کجاست؟ اشکالش. بشن

 !میزنه شور دلم آخه _

 نگران رو خودتون بیخودی. بیفته نیست قرار بدی اتفاق که خیابون تو چی؟ برای دلشوره _

 تونهب تا بذارید، جلوش راه باید. خونه کنید دعوتش گاهی بیرون، برن هم با دوبار بذارید. نکنید
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 شما. مبگیری تصمیم بجاش تونیمنمی که ما. کنه پیدا بیشتری شناخت نگرانی، و استرس بدون

 .مانع نه باشی، پشتیبانش باید

 

 .کنم کمکش خواممی. بشه دچار من سرنوشت به خوادنمی دلم بگم؟ چی _

 به بیاد رو هاشحرف راحت خیال با دلهره و ترس بدون بدید، اجازه هست این کمک بهترین _

 .کنه انتخاب درست بتونه تا نگیرید، جبهه برابرش در. بگه شما

 .بشیم آشنا هم شخانواده با باید ولی باشه، _

 انوادهخ آشنایی به بعد رسن؟می جایی به خودشون ببینید بدید، اجازه اول. نکنید عجله کم،کم _

 .کنیممی صحبت بیشتر اومدم شب دارم، کار من مامان. رسیممی هم

 .نیاورد طاقت دلم. زدم زنگ بهت موقع بد ببخش. نمیشم مزاحمت _

 .خدانگهدار فعلاً نداره، اشکال _

 .خداحافظ قربونت، _

 

 یمشکلات ظاهراً. بردارد موردبی هاینگرانی از دست تا کنم، صحبت مامان با کمی گرفتم تصمیم

 نشان حساسیت آرزو سرنوشت به نسبت عادی غیر شکلی به شده باعث داشته، زندگی در که

 مشاور یک از باشد، نیاز شاید. دارد وحشت آرزو به شخصی هر شدن نزدیک از نوعی به. دهد

 .بگیرم کمک

* 

 کجاست؟ آرزو مامان، _
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 دیر ممکنه چون مونه،می امید خونه هم شب گفت. بود شونبچه تولد مینا، داداشِ خونه رفته _

 .برگردن وقت

 بودی؟ نگران و داشتی استرس قدرهمین هم، امید ازدواج موقع شما _

 دم،کرمی سفارش امید به همش. بودم مینا نگران بیشتر من اما. برسه نظر به دارخنده شاید نه، _

 .نکنه پنهون ازش رو چیزی و کنه برخورد صادقانه اول برخورد همون از

 دلواپسی؟ انقدر آرزو برای که چیه دلیلش _

 

 از نذاریم، و باشیم مراقب ماست، وظیفه این. بخوره گول ترسممی. ایِساده و صاف دختر آرزو _

 .بگیره تصمیم احساسات روی

 نم برنا، مورد در حداقل. کنیدمی برخورد وسواسی دارید شما کنم،می فکر ولی. شماست با حق _

 اگه کنید،می فکر. داشتیم باهاشون خونوادگی آمد و رفت. دوستم باهاش دبستان دوران از

 بذاره؟ مونخونه تو پا دادممی اجازه داشتم، شک بهش ایضره

 .ندارم راحت خواب خیال، و فکر زور از هاشب. نیست خودم دست! میگی درست _

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۶۱] 

 دیگه؟. هستم خواهرم و شما مخلص دربست من چشم،: گفتم و گذاشته چشمم روی را دستم یک

 نمیری؟ بیمارستان مگه صبح بخوابی؟ خواینمی. تو سلامتی دیگه _

 .بیمارستان میرم دیرتر. دانشگاه برم باید اول _

* 

 .بود سرحال و شنگول. شناختنمی پا از سر برنا
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 .. و گرام و ارجمند برادر بر سلام _

 .مطلب اصل سر برو نمیشه، دراز الفاظ این با گوشام من _

 مسلا کدومه؟ مطلب اصل: گفت و شد ناراحت وضوح به باشند، کرده خالی را بادش انگار حرفم با

 !هاواجبِ  سلام جواب. کردم

 بود؟ چی شبقیه سکلمه یک فقط سلام. سلام علیک _

 گیرم؟می تحویلت بَدِ. احترام شبقیه _

 .نباشه پشتش منظوری و هدف که شرطی به. نیست بد نه، _

 .کنم سلامتی چاق زنم برادر با اومدم منظوری؟ و هدف چه _

 د؟ش حساب زنت که تشناسنامه تو رفت اسمش و گرفتی بله کی: گفتم و کرده نگاهش اخم با

 .بگن داداشام چی هر گفت خواستگاری، بیایم خواستم اجازه ولی! نه که اونجوری بله _

 .خب _

 .بذاریم خواستگاری قرار بگیرم، اجازه داداش جناب از اومدم. جمالت به خب _

 

 ولی نبود؟ منظوربی هاتفشانی دُر دیدی: گفتمو زده اشسینه به ضربه چند اشاره انگشت با

 .سدیگه یکی بزرگه داداش! اومدی اشتباه

 .داده اجازه بزرگِ انگار بدی، اجازه شما. نداره بزرگ کوچیک _

 با نخودشو بگیره، تماس مامانم با ،بگو مامانت به. کن دیگه کار یه اصلاً. کنهمی فرق یکی این _

 .بهترِ خیلی اینطوری. بذارن مدار قرار هم

 رسیدید؟ تفاهم به شما زودی این به یعنی! ببینم ولی
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 بشه، پشیمون وقت یه ترسممی راستش. خواممی رو خاطرش جوره همه. ندارم مشکلی که من _

 .کنم اقدام زودتر گفتم

 

 کافی اندازه به اگه ضمن در. شیطونِ کار عجله: گفتم و داده تکان طرف دو به لبخندی با را سرم

 داشته شَک خودت به اینکه مگر. نمیشه پشیمون باش مطمئن باشی، گرفته جا خواهرم دل تو

 .باشه داشته خُرده شیشه جنست یا باشی

 چه دیگه بزنه، رو حرف این مونساله چندین رفیق: گفت ناراحتی با و افتاد ابرویش به یگره

 بوس دست برم، بهترِ همون. تو پیش اومدم کردم، اشتباه اول از باشم؟ داشته غیره از انتظاری

 .گیرنمی تحویلم بیشتر! جان مامان

 .بده خبر شد مشخص روزش: گفتم خنده با. گرفت فاصله من از ها،حرف این گفتن حین در

 (.بابا برو معنای به) داد تکان هوا در را دستش بود، من به پشتش حالیکه در فاصله همان از

 

 بیارن؟ دست به رو خواهرتون رضایت تونستن، سلامتی به _

 کی؟ بله؟: پرسیدم میزند، حرف کسی چه مورد در محجوب خانم اینکه از متعجب

 اعتمادی؟ دکتر آقای _

 دارید؟ خبر شما مگه _

 گفت بهم. عکاسی برای ما خونه اومد فرداش بود، برگشته تور از که روز همون جون آرزو بله، _

 .خواستمی ایشون مورد در رو من نظر. بشن آشنا هم با بیشتر خواستن ازشون دکتر آقای

 .شدم خبردار که بودم، نفر آخرین من ظاهراً پس _

 ندارید؟ خبر شما دونستمنمی من! ببخشید _
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 ردیدک تأیید رو اعتمادی دکتر آقای شما حالا. کرده صحبت شما با بود نگفته ولی دارم، که خبر _

 تکذیب؟ یا

 از مه ناشایستی رفتار ولی ندارم، ایشون به نسبت چندانی شناخت من گفتم. گفتم رو واقعیت _

 .ندیدم ایشون

 

 دبگی بود، نیاز موقع هر چطوره؟ مادرتون حال راستی: گفتم و داده تکان حرفش تأیید به را سرم

 .بیام شونمعاینه برای

 رانگا. رمقِ بی و حال بی خیلی..  بگم؟ چطور..  اما. نداره خاصی مشکل. نیست بد. ممنون خیلی _

 .نیست مهم براش روزش و حال. نداره زندگی برای ایانگیزه هیچ

 تأثیر شروحیه تو خیلی. برممی مشاور یه پیش رو مامان جدیداً من. افسردگیِ علائم همه اینها _

 .کنم معرفی هم رو شما مادر هستید مایل اگه. داشته مثبت

 چه نیست، رفتن دکتر به راضی هم، شجسمی دردهای برای حتی. بشه راضی دونممی بعید _

 .ببخشید برسم، کارَم به برم باید اجازه با. ازتون ممنونم. روحی دردهای به برسه

 

. دهد راه اشخصوصی حریم در را کسی و دهد ادامه نیست، مایل این از بیش یعنی کردن فرار این

 باشیم؟ دختر این حال کمک بتوانیم ما دارد، انتظار پدر چطور

 بود؟ ناراحت شد؟ چی _

 بود؟ ناراحت کی. پیشتون بیام داشتم تصمیم سلام،: گفتم و چرخیده پدر سمت به

 .محجوبِ خانم منظورم: وگفت کرد اشاره محجوب خانم رفتن مسیر به سر با

 .آرزو هم بزنم، حرف باهاتون خواستم،می ایشون بخاطر هم _
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 بگی؟ میخواستی چی شاالله،ان خیره _

 .اومده خواستگار آرزو برای. بگم رو خوش خبر اول _

 .مبارکه سلامتی، به _

 

 خواستگاری مراسم تو شما خواستم. داشت انتظاری ازش نمیشه دونید،می که رو بابا وضعیت _

 .باشید داشته شرکت

 هستن؟ راضی بقیه و مامان مطمئنی اما. میشم خوشحال هم خیلی _

. ریمبگی کمک شما نظرات از افتخارِ من برای باشن؟ ناراضی باید چرا. نگفتم بهشون چیزی هنوز _

 .شناسیدمی هم رو داماد آقای که خصوصاً

 هست؟ کی جداً _

 .برنا _

 خودمون؟ برنا _

 .بله _ 

 بدی؟ شیرینی ما به خواینمی تو چی؟ تو پس! شده زرنگ! باریکلا _

 .نمیشه دیر. بعد زندگیش و خونه سر بره آرزو بذارید _

 بگی؟ خواستیمی چی محجوب خانم مورد در _

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۶۱] 

 .شهب کم هاتوننگرانیدل این از کمی شاید. کنید صحبت باهاش مشاور یه پیش بریم موافقید _
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 کنه، کمکم تونهمی مشاور یه کنیمی فکر یعنی: گفت تردید با بعد و ماند خیره صورتم به ایلحظه

 برسم؟ آرامش به کمی

 .گیرممی وقت براتون. کنممی پیدا مناسب نفر یه پرسم،می نه؟ که چرا البته، _

 امبی کنار مشکلات با خودم کردم، سعی خیلی: گفت لرزانی صدای با و شد جمع چشمش در اشک

 ظرفیتم از بیشتر ها،چیز بعضی کردن تحمل گاهی واقعاً اما. بذاره اثر هابچه روحیه تو نذارم و

 .کشمنمی دیگه آوردم، کم. بوده

 

 .باشید آرامش دنبال باید، دیگه الان. بیارید فشار خودتون به نداره لزومی _

 .ندارم آرامش هست، مشناسنامه تو اسمش وقتی تا _

 ات من: گفتم و گرفته دستم دو بین را دستش. کرد پیدا حل راه میشه هم، مسئله اون مورد در _

 .نباشید هیچی نگران. هستم تونهمراه باشه، لازم جا هر

 .کنم پیدات تونستم و شد حالم شامل لطفش، خدا که خوشحالم خیلی _

 .تونمخدمت در دربست خودم. نخورید رو چیزی غصه دیگه: گفتم و زده دستش به ایبوسه

 تنهامون زود اما. بود مهربون تو مثل هم اون. ندازهمی پدرم یاد رو من هاتمحبت. باشی زنده _

 .رفت و گذاشت

 .کنه رحمتش خدا _

 

 موقعی شب و کار سرِ میرفت مونشدن بیدار از قبل زود، صبح ولی. بود مهربون خیلی _

 روزهای میشد مجبور بود، مزد روز صورت به کارِش چون. بودیم خواب ما که خونه، گشتبرمی

 .میزد حرف باهامون محبت و حوصله با همیشه ولی. بود خونه تو کم خیلی. کنه کار هم تعطیل
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 .نداشتیم مشغولیت و سرگرمی همه این هاوقت اون. کردمی تعریف آموز پند هایداستان برامون

 .کردمی تعریف قشنگ خیلی اینکه مخصوصاً. بود شیرین برامون خیلی بابا هایقصه

 

 رو تو که حالا. بود پرکار و پرتلاش خیلی. نشست لبش روی روزها آن یادآوری از لبخندی مامان

 .بردی ارث به او از رو رفتارهات این کنممی احساس بینم،می

 که کنم،می شکر رو خدا: گفت و گذاشت صورتم روی و کرده خارج دستانم بین از را دستش

 .شمارِ انگشت نظیرش که بود، اینمونه آدم. شده پدرم شبیه اخلاقت

 

 لقو به تا. کنم ازدواج گرفتم تصمیم باشم، مخونواده دوش رو اضافه بار خواستمنمی چون هم من

 باور زود و ساده. نداشتم افراد به نسبت کافی آگاهی و شناخت اما. بشه کم خور نون یه معروف

 .نباشه یکی باطنشون و ظاهر ممکنِ هابعضی کردمنمی فکر. بودم

 رو خودش خیلی بگم، بله بهش اینکه از قبل هم پدرت. کردممی باور گفت،می هرچی هرکی

 .گفتنمی نه ذاشتم،می شروطی و شرط هر. داد نشون زیر به سر و مظلوم

 

. نداشتم برگشت راه من ولی. داد نشون رو واقعیش ماهیت گذشت، پل از خرش که همین اما

 .برگردم قبلی زندگی به بچه یه وجود با تونستمنمی من و اومد دنیا امید زود خیلی

. بیاد در تنهایی از تا شدم، باردار دوباره بود، سالش سه امید وقتی. بگذرم تونستمنمی هم مبچه از

 .شد خراب مروحیه خیلی کردی، فوت گفتن بهمون اینکه از بعد. اومدی دنیا تو که
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 روز یه. بودم شده افسرده و منزوی خیلی. رفتنمی کاری هیچ به دلم و دست. زدمنمی حرف

 ردخت. بشم گرم دل زندگی به تا بده، بهم دختر یه خواستم ازش و کردم دل و درد خدا با نشستم،

 .خونه به میاره نشاط و برکت

 توی طاقت، و صبر برای من، انگیزه شدن تا دو این. داد هدیه بهم رو آرزو و شنید رو صدام خدا

 .حسرتم پر زندگی

 

 بیمارستان؟ تو کردید ول رو من چرا کنید، تعریف میشه کنه،نمی تونناراحت اگه مامان_

 تو م،تونستنمی بود، بد حالم خیلی ولی. نکردم وِلِت من: گفت و گرفت طرفم به را سرش تندی به

 دردی هچ به ناقص بچه یه. نیست بشو خوب بچه این گفت،می هم بابات. بمونم پیشت بیمارستان

 .کنیم بزرگش تونیمنمی ما. خورهمی

 

 تدیدن و گفتهمی دروغ من به فهمیدم، شدنت پیدا از بعد حالا ولی. دیدنش میرم گفتمی من به

 به که .بپرسم پرستارها از رو حالت خودم و بیمارستان بزنم زنگ گرفتم تصمیم روز یه. رفتهنمی

 .رفتم حال از و افتاد دستم از گوشی همونجا. رفتی دنیا از گفتن من

 

 زندگی به رو من امید، شیطنت و بازیگوشی آخر. زدمنمی حرف و شدممی خیره جا یه به مدتها تا

 .بگیرم روحیه دوباره کردم، سعی اون بخاطر. برگردوند

 نقاب یه و ریختم دلم تو رو هامغصه و غم. هست که امید ولی رفت، بچه اون گفتم خودم به

 .درآوردم رو خیالبی آدمای ادای. زدم صورتم به خوشحالی
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 حالا کردم، انبار دلم تو هاسال این تموم که ایغصه و غم: گفت و گذاشت قلبش روی را دستش

 .دراومد صداش و نداشت بیشتر گنجایش دیگه قلبم. کرده بیمار رو قلبم

 اشه،ب لازم کاری هر تنهایی به خودم. بخورید رو چیزی هیچ غصه نباید دیگه: گفتم و کرده بغلش

 .میدم انجام براتون

 .هستم آرزو نگران فقط _

 رو آرزو اسم همش میشه، حسودیم کمکم داره: گفتم شده، ریز چشمان با و کرده کج را سرم

 چی؟ من پس. میارید

 ربیشت باید رو دخترا کن، قبول ولی. میارم رو تو اسم همش بگیری، زن خواستی وقت هر هم تو _

 حمایت به همیشه دخترا اما. میان بر خودشون عهده از زیاد و کم پسرا. داشت رو هواشون

 .دارن نیاز شونخانواده

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۶۱] 

 جریان در حدودی تا. باشیم حالش کمک بتونیم تا بشیم نزدیک بهش بودید، خواسته شما _

 شک هم زیاد اصرار. بشیم شخصوصی حریم وارد زیاد نمیده، اجازه اما. گرفتم قرار مشکلاتش

 ناراحتش کردن دخالت ولی. شوناوضاع از بود، ناراحت خیلی هم آرزو حتی. میشه برانگیز

 .کنهمی

 کرد؟ باید کار چه دونمنمی. میگی درست بله، _

 فکر به چندان برادراش، فهمیدم، که هم جایی تا. میشه ترافتاده کار از روز،روزبه هم مادرش _

 .باشه مادرش مراقب تنهایی، به مجبوره اون و نیستن شونراحتی و آسایش
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 خرج و کنه کار باید تحصیل ادامه جای به استعدادی، با دختر همچین چرا داره، تأسف جای _

 از شونجیبی تو پول که نازپرورده، تنبل عده یه ها،دانشگاه تو اونوقت. دربیاره رو زندگیش

 .کردن اِشغال رو هاصندلی بیشترِ، دختر این درآمد

 دزیا توجه هستم، هم این نگران. کنم دخالت حد از بیش تونمنمی غرورش، و شخصیت حفظ برای

 .بشه شغیرتی برادرای برداشت سوء باعث ما

 دوباری یکی این دیدم، برادرش از که ایاولیه برخورد به توجه با و خاطر همین به هم من اتفاقاً _

 هاداداش مبادا نباشم، اونجا زیادی زمان کردم سعی مادرش، معاینه بهونه به شونخونه رفتم که

 .کنن ایجاد مشکل هم باز و برسن سر

 میشه دختر این به کمک برای راهی چه ببینم دار،نگه دست مدتی یه فعلاً. کردی خوبی کار _

 کرد؟ پیدا

 

 *شکیبا*

 

 .مامان و شما برای دعوت کارت این بفرما،! جان شکیبا _

 بیاره؟ بدست رو دلت تونست دکتر آقای بالاخره. خوشحالم عزیزم، مبارکه _

 بهتری شناخت ماه چند این طی شد، باعث پدرجون خانواده و فرزام با برنا ساله چندین دوستی _

 .بگیرم تصمیم بتونم ترراحت و کنم پیدا

 !پدرجون؟ _

 زشته، دیدم دیگه هم من دخترم، دخترم، گفتن مدت این بس از. هستن فرهمند دکتر منظورم _

 بودن، مونخونه خواستگاری برای که شب اون. کنممی صداشون دکتر، جناب دکتر، آقای همش

 .پدرجون برای ببر رو این گفت دستم، داد رو آب لیوان فرزام
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 یه و زد برق چشاش دیدم. شما به بدم رو این گفت فرزام پدرجون، گفتم فرزام، مثل هم من

 ونا از بعد دیگه. کردم کیف دخترم، نکنه درد دستت گفت غلیظ همچین لبش، رو اومد لبخندی

 .پدرجون میگم همش

 .کنهمی منتقل آدم به رو واقعی پدر یه حس واقعاً ایشون رفتار. خوبِ خیلی _

 

 هم کارت رو( گذاشت رویش انگشت و کرده باز جلویم را کارت.)ببین رو اینجا! همینطوره آره، _

 .کنیم برگزار رو نامزدی مراسم اونها خونه تو باید گفت. نوشتیم رو شونخونه آدرس

 امانج رو کارها همه گیریم،می کارگر تا دو. سرتون فدای گفت میشه، پاش و ریخت گفتیم، چی هر

 .نباشید هیچی نگران. بدن

 .نداشت گنجایش مراسم این برای دکتر آقای آپارتمان بزرگِ، شونخونه! این از بهتر چی _

 کنیم هزینه کلی مجبوریم و زیادِ هامهمون تعداد دید، وقتی ولی. نمیشد راضی اول هم مامان _

 .کنه قبول شد ناچار سالن، برای

 ولق ازت که بدم، بهت رو کارت بیام شخصاً خودم گفتم. رفته پیش خوبی به چی همه که جا این تا

 .آوردم تو برای هم نفر اولین. بیای حتماً بگیرم

 

 هستن؟ کجا اعتمادی دکتر آقای دونینمی: گفت و کرده اطراف به نگاهی

 یار؟ دیدار اومدی بود؟ بهانه دادن کارت پس! بلا ای: گفتم زده بازویش به آرام

 .آوردم تو برای همه از اول که گفتم! خدا به نه: گفت ناراحتی با

 .شاءاللهان بشی خوشبخت کنم،می شوخی: گفتم لبخند با
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 و خوب زندگی امیدوارم. هستن اعتماد قابل مشخصه هم شوناسم از اعتمادی، دکتر آقای

 .باشید داشته هم کنار خوشی،

 

 کنم؟ پیدا تونممی کجا رو دکتر آقای نگفتی. برم دیگه من خب،.ممنون خیلی _

 .بشه تموم کارشون تا بمون منتظر نداری، عجله اگه. باشن بخش تو باید احتمالاً _

 گرفته؟ وقت بدونم خواستم. کنیم هماهنگ عقد برای بود قرار راستش _

 نمیشه؟ انجام عقد جشن، روز همون مگه _

 قدع نمیشه که هم پدر اجازه بدون. ببریمش اونطرف طرف این بخوایم، سخته بابا برای آخه نه، _

 گاهآسایش تو. بابا پیش بریم هفته تو روز یه کنیم، هماهنگ محضردار با گرفتیم تصمیم. کرد

 .بدیم انجام رو عقد مراسم

 .کنیدمی خوبی کار _

 

 .گشتممی دنبالت آسمونا تو! اینجاست که من خانم اِ، _

 محضردار با رو زمانی چه بدی، خبر من به امروز نبود قرار مگه. کردم باور منم گفتی، تو _

 کردی؟ هماهنگ

 ستانبیمار اومدم منم. کنهمی پیگیری خودش گفت. بودم بابا منتظر واقعیتش! میگی راست آخ _

 .بزنم زنگ نشد فرصت شدم، کار درگیر

 رسمپمی الان بریم بیا: گفت و کرده خارج جیبش از را موبایل دیگر دست با و گرفته را آرزو دست

 .میگم بهت
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: تگف و گرداند طرفم به را سرش میشد، کشیده دکتر آقای دنبال که حینی در! کن صبر کجا؟ _

 .کنمنمی قبول نیومدن برای هم ایبهونه هیچ. هاهستم منتظرت جان شکیبا

  

. شحال به خوش گفتم دل در و کرده نگاه را رفتنش. دادم تکان برایش دستی و زده لبخندی تنها

 خوشحال اندازه همین کنم، ازدواج بخواهم هم من که روزی یعنی. است شاد و سرخوش چقدر

 .بود خواهم

* 

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۶۱] 

 در جلوی نفر یک بود، باز خانه در. رفتم دکتر آقای خانه طرف به و کرده حساب را آژانس پول

 با. امشده استرس دچار مامان با خداحافظی لحظه از. گفتمی آمد خوش مهمانان به و ایستاده

 تنها برگشتنم موقع تا که بماند، مامان پیش امشب کردم، خواهش خانم مونس از آنکه وجود

 .نکرده رهایم نگرانی و دلشوره این ولی نباشد،

 با چرا دانمنمی اما. دادم انجام مامان وضع بهبود برای داشتم، توان در چه هر گذشته، ماه چند طی

 ندارد، زندگی ادامه برای ایانگیزه گویا. است شدن آب حال در تقویتی، داروهای از استفاده وجود

 .نداشته اشسلامتی پیشرفت در تأثیری هایم،مراقبت و توجهات وجود با که

 

 

 وجل برای پاهایم و ایستاده در جلوی فهمیدم و آمده خود به دکتر، آقای گفتن آمد خوش صدای با

 .دهندنمی فرمان رفتن
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 از کراواتی با. داشت تن به روشن طوسی شلوار و کت. ماند باز تعجب از دهانم او، به نگاه با اما

 اشبرازنده بسیار که کتش رنگ از ترروشن پیراهنی و روشن و سیر هایرگه همراه رنگ همان

 .بود

 .بفرمائید کنممی خواهش: گفت و داده نشان را داخل دست با

 هدایت ساختمان داخل به مرا لبخندی با که آورده، بوجود مضحکی وضعیت بودنم، خیره ظاهراً

 .کردم حرکت سریع و انداخته زیر را سرم. شدم شرمنده خود کار از. کرد

 

 برای شدند، معرفی اعتمادی دکتر آقای مادر که دیگری خانم و دکتر آقای مادر ورودی، در جلوی

 زا یکی راهنمایی با و گفته تبریک احوالپرسی، و سلام از بعد. بودند ایستاده گویی آمد خوش

 .رفتم اممانتو درآوردن برای پله، راه کنار در اتاقی به خدمه،

 شده منزدیک لبخند با آرزو که کنم، پیدا نشستن برای خلوتی کنج تا گرداندم، چشم خروج از پس

 گردی؟می کسی دنبال: گفت و

 دکتر آقای! باشی خودت کردم، شک لحظه یه! شدی خوشگل چقدر آرزو وای: گفتم و خندیدم

 هک نبود، خوشگل قبلاً مگه: گفت و گذاشته آرزو کمر پشت را دستش شده، نزدیک هم اعتمادی

 .کردید شک

 امیدوارم. میگم تبریک! نداشتم جسارت قصد. کردن تغییر خیلی بود، این منظورم! نه _

 .بشید خوشبخت

 

 با رو مامان چرا. کردی قبول رو دعوتم شدم، خوشحال خیلی. عزیزم ممنون: گفت خنده با آرزو

 نیاوردی؟ خودت

 .بگم تبریک قولشون از گفت و رسوند سلام نبود، سرحال زیاد مامان _
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 .شو آشنا برنا خواهر با بیا. بشن بهتر امیدوارم. باشن سلامت _

  من، دوست ایشون جون، مبینا: گفت و کرد دراز قدبلندی و جوان دختر طرف به را دستش

 غریبی نذارید سپرده، شما دست. بیمارستان تو هامون،داداش همکاران از و هستن عزیز شکیبای

 .بگذره بد بهشون و کنن

 .دارم رو هواشون خودم. راحت خیالت چشم، _

 

 معرفی: گفت و گذاشته پشتم دست. شد نزدیک کوچکی جمع به کرده، همراه خود با مرا مبینا

 .هستن دکترها آقایون همکاران از و خانم عروس دوستان از جان، شکیبا کنم،می

 آقا خانم برادر مانی، آقا ایشون: کرد معرفی به شروع و داده نشان را هامهمان یکییکی دست با

 و پدر هم محبی آقای و خانم. شیطون و تخس نیمای نازشون، کوچولوی پسر و شونخانم و امید

 .باشی ترراحت بشینی، اینجا کنم فکر. هستن مانی آقا مادر

 دهکر خوشبختی اظهار هم آنها. خوشبختم تونآشنائی از: گفتم آنها به رو. نداره فرقی ممنونم، _

 .کردند کنارشان در نشستن به تعارف و

 

 آقای مادر و مبینا هم دوبار یکی. داشتم کنارشان در خوبی حس و بود ایصمیمانه و گرم جمع

 هامهمان از کدامهیچ با آنکه وجود با. آورند جابه را نوازیمهمان رسم تا شده، ملحق جمع به دکتر

 .آورد بوجود برایم را خوشی ساعات آنان، آلایش بدون و ریابی رفتارِ  ولی نداشتم، آشنائی

 

 نگران جهتبی شدم، متوجه حالا و اندکم هایلباس میان از لباس انتخاب برای بودم، مردد چقدر

 .بودند پوشیده برق و زرق از دور به و ساده هایلباس بودن، شیک عین در مهمانان اکثر. بودم
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 رنگ هماهنگی و بگذارد نمایش معرض در را بدنش آنکه بدون عروس، رنگ شیری لباس حتی

 .بود آورده وجود به زیبایی جلوه عروس، لباس با داماد شلوار و کت کِرِم

 

 زمان گذر از مرا جمع، آن دلنشین فضای. شد بلند کیفم از موبایل زنگ صدای شام، خوردن موقع

 و کرده خارج را موبایل شتابزده. باشم مامان حال جویای کردم، فراموش کل به و کرده غافل

 .دادم جواب

 دستم از گوشی و کرده حسبی را پایم و دست گوشی، پشت خانم مونس هایحرف شنیدن اما

 نزمی روی از را گوشی بلافاصله و شده حالم متوجه بود، ایستاده رویمروبه که دکتر آقای. افتاد

 .شد صحبت مشغول خانم مونس با و برداشت

 دبیای بشید آماده: گفت من به رو و کرده قطع را گوشی. میفتیم راه الان همین: گفتن با تنها

 .بیارم رو ماشین برم هم من بیرون،

 

 اوضاع متوجه که دکتر، آقای مادر. شوم آمدنش از مانع و کنم تعارف نداشتم، را آن توان حتی

 .بروم کن رخت اتاق طرف به کرد، کمکم و شده نزدیکم بود، شده عادی غیر

 شده؟ بد مادرت حال _

 .دادم مثبت پاسخ سر، تکان با فقط. دادنمی دادن جواب اجازه بغض و اشک

 .گذشت بد بهت اگه ببخش. نیست چیزی که شاءاللهان عزیزم، نباش نگران _

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 .کنید خواهی عذر جون آرزو از من قول از. میرم دارم اینطوری ببخشید: گفتم لرزانی صدای با
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 .سلامت به برو. ترِمهم چیزی هر از مادرت حال _

 

 اب. کرد باز برایم را جلو در داخل از و کرده ترمز پایم جلوی دکتر آقای رسیدم، حیاط در به وقتی

 ....خواهرتون عروسی: گفتم او به رو و شده سوار لرزان پایی و دست

 .ببند رو کمربندت: گفت اخم با دهم، ادامه را حرفم نگذاشت

 ....نیستم راضی من _

 بود؟ تنها مادرتون امشب _

 .بود پیشش کرد، صحبت باهاتون که.. خانم همون.. نه، _

 .کرد پائین و بالا فهمیدن، معنی به را سرش

 

 نجات موظیفه و دکترم یه من: گفت و شد زدنم حرف از مانع آورم، زبان به ایجمله کردم باز دهان

 .بگید چیزی مورد این در خوامنمی دیگه. شرایطی هر در هاست،انسان جون

 پشت صندلی روی و کرده خارج سرش از را آن. شد کراواتش گره کردن شل مشغول دست یک با

 شده گتن تنفسش راه گویا. کشید عمیقی نفس و کرده باز را پیراهنش بالای دگمه دو. کرد پرتاب

 .بود

 .گرفت من از را حرفی هر گفتن اجازه محکمش، لحن و کرده گره ابروهای

 

 هخوشبختان اما. کنیم تصادف داشتم، انتظار لحظه هر طوریکه کرد،می رانندگی زیادی سرعت با

 ینگهبان به را سوئیچ. برسیم زود خیلی شد، باعث هاخیابان بودن خلوت و رانندگی در مهارتش

 .رساند اورژانس به را خود دو با و سپرد
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 مامان رسیدم، اورژانس به وقتی. بروم راه تند توانستمنمی بودم، پوشیده که لباسی و کفش آن با

 .دهدب را جوابم توانستنمی و بود بیهوش اما. کردم صدایش گریه با. بردندمی آسانسور طرف به را

 تونیدمی. بشه مشخص شونمشکل تا آنژیو، برای برمشونمی: گفت و برگشت طرفم به دکتر آقای

 .شد دور آنجا از سرعت با و بمونید منتظر عمل اتاق جلوی

 

 دید اومد، آقا حمید ولی. بودم مراقبش من: گفت و گذاشت بازویم روی را دستش خانم مونس

 چند. نباشن معذب که بیرون، بودم اومده اتاق از من. زد غُر مادرت سر و شد عصبانی نیستی

 نداد، جواب کردم صداش. است بسته چشماش دیدم اتاق تو رفتم داداشت، رفتنِ بعدِ دقیقه

 شآوردیم هاهمسایه از یکی ماشین با شوهرم، همراه شدیم مجبور. نداشت فایده دادم تکونش

 اب راستش. زدم زنگ مجید آقا به اینجا، رسیدیم هم وقتی. بدم خبر زدم، زنگ بهت راه تو. اینجا

 .بدم خبر بهش نکردم جرأت کرد،می آقا حمید که هواری و داد

 

 .شدم تونزحمت باعث خیلی. ازتون ممنون _

 اومد، داداشت مونم،می جاهمین من. مادرت، پیش برو تو. میخوره روزا همین درد به همسایه _

 .هستی کجا میگم بهش

 آن با و دیدمی تار زیاد، گریه از چشمانم. گفتم آرامی ممنونم و کرده نگاهش قدرشناسانه

 .بروم راه توانستممی سختی به وضعیت،

 زمان از بعد. افتادم ورودی در جلوی صندلی روی حالی بی از و رسانده عمل اتاق به را خود

 .رسیدند راه از هم حمید و مجید کوتاهی
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 مجید. بودم مادر حال این آمدن، بوجود باعث من گویی کرد،می نگاهم اخم و غیض با چنان حمید

 کجاست؟ مادر: گفت و رسانده من به را خود زودتر بینمان، تنش از جلوگیری برای

 .دادم نشانش را عمل اتاق در

 کنن؟ عملش بردن _

 نه؟ یا داره گرفتگی عروقش ببینن کنن،می آنژیو: گفتم و دادم منفی جواب سر با

 !فهممنمی چی؟ یعنی میگی که اینایی _

 خوایمی چی هر میاد، دکتر آقای الان. کن صبر دقیقه چند: گفتم نداشتم، دادن توضیح حوصله

 .بپرس ازش

 

 سراغم به هم درد سر کمکم. سوختمی زیاد گریه از چشمانم. گذشتمی کندی به برایم زمان

 به. زد پوزخندی دیدنش با حمید. آمد بیرون دکتر آقای و شده باز عمل اتاق در که بود، آمده

 چطوره؟ مادرم حال: گفت و شده نزدیک مجید. رفتم طرفش به و ایستاده پا روی زحمت

 بالون با میشه. داره گرفتگی هاشرگ از یکی: گفت و گذراند نظر از را ما همه دور یک دکتر آقای

 .هبش انجام گذاشتم نوبت وقت، اول صبح فردا برای. کردم صحبت شکوهی دکتر با. کرد بازش

 

 میشه؟ خوب دیگه بعدش یعنی _

 حتت تنش، از دور به و آروم محیطی تو باید. دارن بیشتر مراقبت به نیاز شون،سن به توجه با _

 .باشن کنترل

 باید شما رو، روحی مشکلات اما. کنیممی رفع مونتوان حد در رو، شونجسمی مشکل ما

 .اجازه با. کنید رسیدگی
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 فهمید شاید. بگویم بیشتری حرف نداد، اجازه و شده دور سرعت به ولی کردم، تشکر دکتر از

 .شودمی شانبرداشت سوء باعث صحبتی، هر برادرانم جلوی

 

 *فرزام*

 

 خصمانه هاینگاه از. آمدنمی بر دستم از هم کاری اما سوخت،می بیچاره دختر این برای دلم

 برای ترسیدممی. دانندمی مادرشان حال شدن بد مقصر را او که بود، مشخص برادرانش

 ودز شدم مجبور. بگیرد قرار آنها غضب مورد پیش، از بیش شود باعث و گفته ایکلمه اشدلداری

 .نکند ناخواسته العملیعکس دادن نشان به وادار مرا نزارش حال دیدن تا کرده، ترک را آنجا

 

! هستم کنارت من نباش، هیچی نگران: بگویم و گرفته آغوش در را او داشتم، دوست چقدر

 .میشد گم آغوشم در ظریفش و ریز جثه. آمد لبم به فکر این از لبخندی

 ذهنم از انحرافی افکار تا بزنم، خود به گردنی پس یک باید! رسید؟ ذهنم به کجا از دیگر این

 .شود خارج

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 ینهم بود، بهتر پس. بروند عسل ماه به بود قرار و داشتند بلیط بعد روز صبح برای برنا، و آرزو

 حاضر بیمارستان در عمل برای باید. نبود امکانش صبح چون کنم، خداحافظی آنها با امشب

 .برسانم را خود موقع به توانستممی بود، فرصت هنوز کردم، نگاه ساعت به. میشدم
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 هاخیابان در زدن دور مشغول داماد، و عروس گفت. دادم شرح را اوضاع و گرفته تماس پدر با

 از. روندمی برنا و آرزو خانه به خانم نرگس و عزیزخاله رساندن از بعد مامان، همراه به او. هستند

 .برسند بقیه تا بمانم منتظر آنجا خواست، هم من

 

. فتمر فرو فکر به و داده تکیه صندلی، پشتی به را سرم. بود نیامده هیچکس هنوز رسیدم وقتی

 نه. آوردمی بوجود را کشش این که بود، او در چه. میشد کشیده سمتش به فکرم همه این چرا

 را انمچشم پنجره به ایتقه با. کند ایجاد را جاذبه این که رفتاری نه داشت، فرد به منحصر زیبایی

 .کردمی نگاهم لبخند با پدرجون. کردم باز

 !میرسی نظر به مشکوک _

 .انمی دارن شو، پیاده: گفت فقط اما. بگوید ترواضح را منظورش تا بودم، خیره دهانش به متعجب

* 

. نفرشان دو هر برای بودم خوشحال. نمیشد جدا او از لحظه یک و گرفته محکم را آرزو دست برنا

 یکل از بعد مامان. داشتم برایشان را هابهترین آرزوی وجود تمام با و بودند هم برای مناسبی زوج

 .برگردیم خانه به داد رضایت بالاخره گریه، با همرا سفارش

 بیاد گفتم امید به. باشم بیمارستان باید وقت اول صبح من مامان،: گفتم خانه به بازگشت راه در

 .فرودگاه به رفتن برای دنبالتون

 

 کنی؟ خداحافظی ازشون رفتن، از قبل خواستینمی مگه _

 .کردم خداحافظی همینجا فرودگاه بیام تونمنمی گفتم بهشون _

 چطوره؟ شکیبا مادر حال راستی _
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 امیدوارم. میرسید نظر به رنجورتر خیلی دیدمش، که باری آخرین از. نداره تعریفی چندان _

 .بدم انجام رو کاراش شخصاً خودم خواممی همین برای. باشه خوب فردا عمل نتیجه

 .کنممی دعا براش هم من. کنیمی خوبی کار _

* 

 .هستن ریکاوری تو فعلاً کردیم، باز رو رگ ما: گفتم محجوب خانم به رو و شده خارج عمل اتاق از

 .کنید دعا براشون. بدم قطعی نظر تونمنمی نیومدن، هوش به تا

 .نداره وجود... شانسی... یعنی: ...گفت و گرفت راه دوباره بود، نشده خشک که اشکی

 خوامینم. باشید داشته رو چیزی هر آمادگی باید.... جسمانی ضعف و سنشون به توجه با ببینید _

 .بدم الکی امید

 کنم؟ تحمل رو نبودنش چطور بیارم؟ طاقت چطور من _

 نخوابیدی؟ حالا تا دیشب از. نیست معلوم چیزی هنوز _

 .پیشش برم خواممی _

 

 ....ببینه؟ اینجوری رو تو و بیاد هوش به اگه. کن استراحت کم یه برو _

 کنم؟ کارچی من: گفت و داد تکان طرف دو به را سرش پریشان

 نیومدن؟ داداشات زن کجان؟ داداشات _

 .بمونم اونجا تونمنمی من. نداره روح مامان بدون خونه _

 بمونه؟ پیشت بیاد بگم، مامانم به خوایمی _



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 159 

 ینبلدرچ: گفت و زد زل چشمانم به. کنم درست سوپ براش باید: گفت و کرد نگاه عمل اتاق در به

 نه؟ خوبه براش

 کنید کمک: گفتم میشد خارج عمل اتاق از که پرستاری دیدن با گرداندم، اطراف به را سرم

 .کنه استراحت کم یه تا کنید، تزریق براش بخش آرام یه ببریم، بخش به رو ایشون

* 

 بود؟ چطور عملش _

 رد کاری هر: گفتم ناراحتی با و گرفته دوست بین را سرم بود، زانویم روی هایمآرنجم که همانطور

 ره. شده رنجور و ضعیف حد از بیش. ندارم بهبودش به امید خیلی اما. دادم انجام براش بود، توانم

 .بره دست از عمل زیر داشتم، انتظار لحظه

 از عدب: گفتم آرامی صدای با و بسته را چشمانم. دادم تکیه صندلی پشتی به و کرده بلند را سرم

 .داره احتیاج حمایت به بیشتر این

 

 کجاست؟ الان: گفت اما نشنیده، را صدایم پدر کردم فکر

 .بخوابه کم یه بتونه تا بزنن، بخش آرام براش گفتم. نبود خوب حالش _

 ناراحتی، بخاطرشون دونممی. بزنم سر بهشون میرم: گفت و گذاشته امشانه روی را دستش پدر

 .برسی کارِت به بری بهترِ. نمیشه حل مشکلی خوری خود با اما

* 

 .میفتی پا از اینطوری. کردیمی استراحت کم یه خونه، میرفتی کاش جان شکیبا _

 .گیرهمی وحشتم مامان بدون خونه اون تو. باشم دور ازش تونمنمی _
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 تو ات فرهمند، دکتر آقای خونه بره میگم فرزام به ما؟ خونه بیای تو یا پیشت، بیام من میخوای _

 .باشی راحت

 .هست داداشام خونه. بشم کسی مزاحم خوامنمی ممنون، نه، _

 .بکنم کمکی بتونم میشم، خوشحال حال هر به _

 خوبه؟ حالشون دارید؟ خبر جان آرزو از _

 .میزنه زنگ روز هر. گذروننمی خوش دارن که هااون بله، _

 .برم جایی باید تونبرسونم بریم مامان _

 .باش خودت مراقب. بشن خوب مامان زودتر کنممی دعا جان، شکیبا خب. پسرم باشه _

 .ممنون. کشیدید زحمت _

* 

 کرده؟ فرقی چطوره؟ مادرش وضیت _

 رنهوگ. برگرده زندگی به خوادنمی دلش میرسه، نظر به. ندارم بهبودش به امیدی. متأسفانه نه، _

 .نداشت آنچنانی مشکل

 .شده نصف  حالا تا هابچه عروسی روز از. سوزهمی براش دلم بینم،می رو دختر این _

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 اینکه مثل. برن ایهفته یه بود قرار برگردن؟ خواننمی شد، روز ده. کارتازه عاشقای از خبر چه _

 .بهشون گذشته خوش خیلی
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 تو نوبت میشه کی. نیست راحت کندن دل فهمی،می بچشی رو شمزه هم تو بگذره؟ بد چرا _

 بشه؟

 .من سراغ بیاید بعد. بشه خشک هااین ازدواج مهر جوهر بذارید _

 اونوقت کنه، ازدواج بزرگت خواهر تا باشی، منتظر که دختری مگه داری؟ هااون به کار چی تو _

 .بشه تو نوبت

 .شیدمی تنها شما کنم، ازدواج من _

 

 رو طلاقم کارای خواممی نداری؟ سراغ وکیلی راستی. باش خودت فکر به تو نیار، رو من بهونه _

 .بدم انجام

 مطمئنید؟ کردید؟ رو فکراتون. براتون پرسممی ولی ،نه من _

 انجام میشه، آرامشت باعث کار این کنی،می فکر اگه گفت. کردم صحبت هم مشاورم با آره، _

 .بده

 .کنممی خبرتون کردم پیدا باشه، _

 گردن؟می بر کی نگفتن بچه،ها

 .یمبخر براشون چیزی یه هم با بریم. کنم دعوتشون پاگشا باید. بیان هفته آخر تا کنم فکر _

* 

 .روز دوازده شد هفته یه که گذشت، خوش خیلی معلومه خبر؟ چه _

 بود؟ شده تنگ دلت! داره دقیق هم حسابش چه _

 گدلتن خواهرم برای معلومه نمیشه، تنگ که تو برای دلم. دارم رو حسابش ایدیگه دلیل یه به _

 .بودم
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 ویلتح ذره یه شدیم، فامیل مثلاً میشه؟ کم ازت چیزی بزنی، الکی تعارف یه حالا. نیست که رو _

 !بگیر

 کسی به چیه؟ جریان بگو: گفت و کرده نزدیک گوشم به را دهانش زد، پهلویم به آرنجش با

 .مونهمی خودمون بین! تو جان گم،نمی

 

 !چی؟ جریان: شدم بُرّاق صورتش در و کرده اخم

 داشتی؟ رو ما عسل ماه حساب دیگه، دلیل یه به اینکه _

 .محجوب خانم مادرِ خاطر به _

 !شده؟ چی مادرش مگه! مادرش؟ _

 

 .کردیم بستریش بیمارستان. شد بد حالش شما، عروسی شب همون _

 چطوره؟ حالا! جدی؟ _

 !نیست خوب _

 !رفت؟ زود شب اون همین برای پس _

 .کردم آنژیو هم شب همون. بیمارستان رفتم همراهش خودم! آره _

 !نفهمیدم؟ من چرا پس! کِی؟ _

 کسِ یار جز چشمات بود، داغ تکله. بودی گرفتن قلوه و دادن دل مشغول شما اینکه برای _

 .دیدنمی رو ایدیگه
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 !نشدم متوجه رفتید؟ موقع چه! میگم شوخیبی نه، _

 حدس. نیومده هوش به هنوز ولی. کردیم عملش هم بعد روز صبح. دادن خبر بود، شام سر _

 توان شده، ضعیف خیلی هم بدنش. باشه کرده حرکت خون لخته زدن، بالن خاطر به میزنم

 .نداره مقاومت

 !شدم متأسف واقعاً _

 .بینیدنمی رو بقیه دیگه افتادید، هم به تا دو شما باز: گفت و شده نزدیک امید

 .بفرمائید. جان داداش شام بریم: گفتم و زده لبخندی

* 

 .باشه آخرتون غم میگم، تسلیت _

 .آوردید تشریف کشیدید زحمت ممنونم،: گفت بود، تشخیص قابل زور به که صدایی با

: گفت و فشرد را دستم. کردم تکرار را هاجمله همان و کرده دراز برادرش طرف به را دستم

 .دارید که رو آدرس. باشیم خدمت در منزل بفرمایید

 

 .شونبرسونم باید. اومدم مادرم با تشکر،: گفتم و کرده اشاره مامان به

 .تهس درویشی کلبه یه بفرمائید،. باشیم تونخدمت در ناهار خانم، حاج: گفت و کرده مامان به رو

 .باشه شما عمر بقای مرحوم، اون خاک. ممنون خیلی _

 ازب. کنه شونرحمت خدا. بده صبر بهت خدا: گفت و بوسید را صورتش کرده، بغل را شکیبا مامان

 .دیدنت میام هم

 لطف: گفت اشگرفته صدای با کرد،می پاک را اشنشدنی تمام هایاشک دستمال با که همانطور

 .ممنونم. آوردید تشریف کردید
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* 

 هگر را مشتم. بودم داده تکیه ماشین پنجره به را دیگرم دست آرنج و بود فرمان به دستم یک

 جلوی از را پریشانش و گریان چهره توانستمنمی. زدممی ضربه لبم به دستم، پشت با و کرده

 .کنم دور چشمانم

 سکوتش کرد؟ خواهد سپری را روزگارش حامی، بدون چگونه آمد؟ خواهد سرش بر چه این از بعد

 در حضور که داشت، خود در فریادها میشد، سرازیر آرامی به که اشکهایی و مادرش مزار سر بر

 .میشد صدایش کردن بلند از مانع جمعیت آن

 

 بالای بردمشمی. کردممی دورش پرستمرده جمعیت آن از و گرفته را دستش داشتم، دوست

 قلب درون را آنها! کن خالی را هایتعقده تمام و بزن داد! بزن فریاد: گفتممی و خلوت ایتپه

 ترسنگین را قلبت بار فقط سکوتت، با مادرت، مثل مادرم، مثل هم تو وگرنه! نکن انبار کوچکت

 .کرد خواهی

 این که نحیف، تن این حیفِ. نبود امکانش که! حیف! حیف اما! کن سبک را خود و بیرون بریز

 .آوردمی تاب باید را سکوت حجمِ

 

 بهش مه نفر یک. بدم دلداریش و کنم بغلش برم خواستممی. بکنم براش کاری تونستممی کاش _

 آدم! برسه دادش به خدا. بیارن در براش حرف جور هزار جلو، برم ترسیدم ولی. نداشت توجه

 !بده طاقت و صبر بهش خدا. میاد درد به پناهیشبی و تنهایی برای دلش

 .نداره خوشی صورت برم من. بزنه سر بهش بگم آرزو به باید

 نگفتید؟ چیزی آرزو به _

 نگفتم، هم عروسی شب. نکنم تلخ رو شونکامِ شونِ؛خوشان خوش و زندگی اول تازه دیدم نه، _

 .رفت زود ناخوشِ، کم یه مادرش گفتن زدن؛ زنگ شونخونه از گفتم. رفتی شکیبا همراه تو
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 ،نبودنم متوجه اصلاً. گفتید بهشون شما کردم، فکر! کردم تعجب دونه،نمی هیچی برنا دیدم _

 .بود نشده

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 *شکیبا*

 

 و مامان با کلی فهمیدم، وقتی. دیدنت اومدم دیر انقدر هستم، شرمندت واقعاً من جان، شکیبا_

 .نگفتن بهم زودتر چرا که کردم، دعوا فرزاد

! ننک دعوا باهاشون: گفتم بود، روان اشکم صدابی که حالی در و کرده نگاه صورتش به تعجب با

 نخواستن که دارن، دوسِت خیلی هااون. نعمتِ برادری و مادر همچین داشتن بدون، رو قدرشون

 .باشی من عزاداری شریک زندگی اول

 

 برای دوست آخه ولی. مهربونی انقدر که برم، قربونت: گفت و کرده حلقه دورم به را دستانش

 .خورهمی دردی چه به دوستی گرنه و. هست نیاز روزهایی همچه

 خیره روبرو به. نیست روز دو و روز یه مال من غم این ولی. هستی فکرم به که ممنون خیلی _

 .هست همراهم تنهایی و غم این هستم، زنده تا: دادم ادامه و شده

 تو وقت هر هم فرزام و برنا  مامان، و من. هستن هاشونبچه و داداشات زن داداشات، تنها؟ چرا _

 باهات ما از قبل که اون جون، پدر ترمهم همه از. بگی کافیه فقط باشی، داشته کاری هر بخوای،

 .نداره دریغ کمکی هیچ از مطمئنم. بود آشنا
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 نازشو بیشتری چیز نمیشه، روم دیگه. داشتن محبت من به اندازه از بیش حالا تا دکتر آقای _

 .بخوام

 کمک از چقدر دیدم شناختم، رو ایشون که یکساله، همین تو من. نگو اینجوری خدا رو تو _

 .شدن حامی و بودن پدر برای آفریدتش خدا انگار. میبره لذت دیگران به کردن

 یغدربی باشه، حمایت نیازمند کی هر به همین برای. باشه داشته بچه خودش از نخواست، خدا ولی

 .کنهمی کمک

 .کشید زحمت برام فرزام همه از بیشتر عروسیم توی. آورده بار خودش کپی هم رو فرزام داداش

 

 .کنی افتخار شونداشتن به باید: گفتم و زدم زورکی لبخند اما. حالت به خوش: گفتم دلم در

 نیست؟ پیشت کسی مونی؟می تنها خونه این تو _

 و کشیده آهی. دونمنمی بعد به امشب از ولی. نبودم تنها. بوده شلوغ همش خونه که هفته یه این

 .شدم خیره بود، اتاق گوشه کوچک میز روی هم کنار سیاه، روبان با که مامان و بابا عکس قاب به

 

 گاهن چشمانش به. بودن وابسته هم به خیلی بابام و مامان: گفتم و آمد لبم روی کمرنگی لبخند

 .ببینم واضح را صورتش میشد، مانع هایماشک اما کردم،

 گفت دکتر آقای کردن؛ عملش و شد بد حالش وقتی. رفت دنیا از بابام فوت سالگرد تو مامانم

 شون،فوت تاریخ تا کرده، صبر هم روز چند اون رسیدمی نظر به. نداره بخشی رضایت وضعیت

 .باشه هم مثل

 اشسینه به را سرم و گرفته آغوش در مرا. شد بلند هقمهق و گرفته صورتم جلوی را دستانم

 .چسباند
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 هیچ که برات، بمیرم. کردی هلاک رو خودت بسه. کنیمی گریه همه این دختر، میشی کور _

 .کنه آرومت کم یه تا نیست، ساخته اَزَم کاری

 دنیا یه خواهرانت، آغوش همین: گفتم آرامی صدای با بود، اشسینه روی سرم که همانطور

 .ارزهمی

 برات تونممی که کاریِ، کمترین. بشی آروم تا بمون، همینجا پس: گفت و فشرد خود به بیشتر مرا

 .بکنم

* 

 در که من.داشت قرار رویم پتویی و سرم زیر بالشی. کردم باز را چشمانم بیرون، صدای و سر از

 آمد؟ کجا از بالش و پتو این رفت؟ کجا آرزو شد؟ چه! بودم آرزو آغوش

 چند این خوابیبی شد باعث که کرد، تزریق جانم به آرامش آنقدر آرزو خواهرانه آغوش کنم فکر

 .رفتم فرو عمیق خوابی به و داده نشان را خود روز

 کلی پاشو تو؟ خوابی: گفت و آمده داخل حمید شد، باز صدا با در که بودم، افکار این گیج هنوز

 !داریم کار

 

 .بودم وقتمبی خواب منگِ و گیج هنوز. کنم درک را موقعیتم توانستمنمی

 !بده خودت به تکونی یه پاشو، یالا دِ. کنهمی نگا منو بِروبِر نشسته! نیستم تو با مگه دِ _

 کنم؟ کارچی: گفتم گرفته و دارخش صدایی با

 کنم؟ کارچی میگه تازه _

 

 کردید؟ کار چی بودی اینجا وقت، همه این پَ: گفت راحله همسرش به رو و گرداند را سرش
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 .بود خواب شکیبا اومدم، من _

 کرد؟ وا روت درو کی پَ بود، خواب اگه: گفت و برافروخت ناگهان! نبود که مرگ خواب _

 و جمع رو آشپزخونه وسایل داشتم منم. رفت بعدش خرده یه اومدم، که من. بود اینجا دوستش _

 .کردممی جور

 

 و شده بلند حالیبی با. فهمیدمنمی را هایشانحرف مفهوم و چرخیدمی دوآن بین سرم بُهت با

 جور و جمع رو آشپزخونه چرا شده؟ خبر چه: گفتم حال همان در. شدم پتو کردن تا مشغول

 کردی؟می

 هک کنیم، خالی رو اینجا باید. بستیم قرارداد بگم، بودم اومده شد، بد حالش مامان که روز همون _

 .بگیرم مهلت روز ده هفته یه شدم مجبور و افتاد اتفاقا این بعدش

 بگم؟ بازم یا افتاد دوزاریت. بدیم کارفرما تحویل رو خونه زودتر چه هر باید حالا

 

 تخلیه خبر مامان، حال شدن بد دلیل پس. افتاد و خورد لیز دستم از پتو و ماندم مات زد، خشکم

 .نبودنم بخاطر کردممی خودخوری من و بود خانه

 یا ؟شدممی شاننچسب هایخانم آن با نامهربانم، برادرانم سربار رفتم؟می کجا باید بعد به این از

 دادم؟می شانانتخابی خواستگارهای با اجباری ازدواج به تن

 

 یک و کردممی فکر خوب باید. نبود راهش هم جنگیدن اما. خواستمنمی را کدامهیچ. هرگز..نه،

 ایچاره فرصت سر تا ندارم، مخالفتی دهم، نشان است بهتر فعلاً. کردممی پیدا مناسب حل راه

 .کنم پیدا

* 
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 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 فکر هرچی. نداشتم ایچاره دیگه شدم، مجبور. شدم مزاحمتون مشرمنده واقعاً من دکتر آقای _

 اما بشم، مستقل دارم دوست. باشم برادرام دِین زیر خوامنمی. کنم پیدا حلی راه نتونستم کردم،

 .نمک شونقانع تونمنمی. میره آبرومون زشته، میگن،. کنم زندگی تنهایی به نمیدن اجازه من به

 ساخته من از کاری داره، تعلق هااون به سهم بیشترین قانوناً و شده بسته خونه قرارداد چون 

 مدت سخته اما. هستم کوچیکم داداش خونه فعلاً و کنم جمع رو وسایلم شدم، مجبور. نیست

 .بدم ادامه شکل این به طولانی،

 

 عقاید به توجه با: داد ادامه متفکر و زد گره هم در را دستش دو انگشتان. کنم فکر بده، اجازه _

 نها،ت و تک دختر یه نیست، هم صلاح اون از گذشته. نیست درستی کار شدنت، مستقل برادرات،

 راحتی کار دونیمی و هستی عاقل کافی اندازه به هم خودت. کنه زندگی ناامن شهر این توی

 .نیست

 انمخ پیش پرورشگاه برم رسید، فکرم به حتی. بگیرم کمک کی از دونستمنمی. متوجهم بله _

 .بذارم درمیون شما با اول دیدم، بهتر ولی بمونم؛ اونجا شبها بدن، اجازه بخوام ازشون و قنبری،

 .بدم انجام رو اینکار دونید،می صلاح اگر

 

 کنم؟ پیدا مناسب راهکار یه تا کنی، تحمل روز دو یکی تونیمی _

 .بندازم رو شما به شدم ناچار ببخشید، بازم. میشم ممنون هم خیلی. البته بله _

 رصب روز دو. کنیمی تعارف چقدر. دیگه بسه: گفت داد، ابرویش به که مصنوعی اخم و لبخند با

 خوشم تعارفات این از که دونیمی. نگو چیزی هم دیگه. نباش هیچی نگران. کنممی حلش. کن

 .شدی لاغر چقدر برس، خودت به کمی یه.  نمیاد
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 !اجازه با چشم،: گفتم و بیاورم لب به کمرنگ چند هر لبخندی کردم سعی

 .کنممی خبرت خودم. برس کارت به برو _

 .خداحافظ ممنون، _

 .خدانگهدار _

 

 *فرزام*

 

 دعوتیم؟ دکتر آقای خونه امشب رفته یادت مگه کردی؟ دیر انقدر چرا جان فرزام _

 ور شرایط داشتم. کردم پیدا براتون که وکیلی پیش بودم رفته. نکردم فراموش جان، مامان نه _

 به دیگه که کنه، آماده رو لازم مدارک خواستم ازش. کشید طول هامونصحبت دادم،می توضیح

 .نباشه نیاز شما ضورح

 .قانونی مراحل پیگیری برای بدید، وکالت بهش برید باید روز یه فقط

 

 نمیاد؟ پیش مشکلی نداره؟ وجود منعی قانونی لحاظ از _

 مریضی از گزارش یه بهترِ، ولی بگیرن، ایرادی دونممی بعید گفت. دادم توضیح رو شرایط من _

 .کنه استفاده اون از نیاز صورت در تا باشه، پرونده تو شما

 جدیدی دغدغه و استرس تحمل. نکشه طول زیاد امیدوارم: گفت و کشید عمیقی نفس مامان

 میخوری؟ چایی: گفت و رفت آشپزخانه طرف به. ندارم

 .بیفتیم راه اومدم بشید، آماده هم شما. بگیرم دوش میرم نه، _
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* 

 .فکرید تو شده؟ طوری پدرجون _

 خواست؟می کمک ازم پیشم، بود مدهاو محجوب خانم امروز _

 رد بشه، راضی وقت هیچ کردمنمی فکر! واقعاً: گفتم کمک برای شمستقیم تقاضای از متعجب

 .بندازه رو کسی به مشکلاتش حل مورد

 بستن قرارداد برادراش گفت. شده تحمل قابل غیر و سخت براش شرایط چقدر میده نشون این _

 .برادرش خونه رفته الان. کنه تخلیه رو خونه شده مجبور و

 خواست؟ ازتون کمکی چه _

 

. شهب ناخواسته ازدواج به مجبور بود نگران. کنم تحمل رو وضع این طولانی مدت تونمنمی گفت _

 .نمیدن بهش رو اجاره این برادراش ولی کنم؛ زندگی تنهایی به میدم، ترجیح گفتمی

 براش؟ کنید کار چه دارید تصمیم شما _

 تزریق به نیاز روز هر و رفته بالا قندش عزیزخاله. رسید نظرم به فکری ناهار، خوردن موقع ظهر

 و ارهند کافی اطلاعات خانم نرگس. باشه داشته پرهیز و بشه کنترل باید هم غذاش. داره انسولین

 رنف یه هست نیاز نیستم، خونه همیشه ولی. بدم تذکر باید مدام کنه،نمی رعایت هم عزیزخاله

 .باشه خوراکش و دارو مراقب

 

 که وقت چند. کنه رها رو بیمارستان تو کار و اینجا بیاد بگم پرستار عنوان به خوبیِ، بهانه دیدم

 .کنه اقدام فوق گرفتن برای کنم،می تشویقش. بده تحصیل ادامه کنممی کمکش گذشت،
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 نتوانستم. شد ایجاد دلم در خوشی از موجی اش،شده حساب ریزی برنامه و پدر پیشنهاد از

 خیلی که این: گفتم بود، پوشانده را صورتم تمام که لبخندی با و بگیرم را احساساتم بروز جلوی

 گفتید؟ بهش. عالیه

 

 میشه؟ کار این به راضی ببینم باید اول. نزدم حرف عزیزخاله با هنوز

 !کنه مخالفت عزیزخاله دونممی بعید _

 سیک اینکه از ولی. بله بکنه، دختر اون به کمکی بخواد که جهت اون از: گفت و زده لبخندی پدر

 چقدر که دونیمی. دارم شک کنه ناپرهیزی نده، اجازه و باشه خوراکش و خورد مراقب مدام باشه،

 .جاتِشیرینی عاشق

 

: گفت برنا و شد جلب ما خنده به بقیه توجه. افتادم ایخاطره یاد و گرفت امخنده پدر حرف از

 !بگید هم ما به خندید،می تنها تنها

 .کن تعریف خودت: گفت من به رو و خندممی چه برای بود، فهمیده هم پدر

 کمی ارمقد قندش بخاطر عزیز،خاله برای. صبحانه برای بود گرفته حلیم پدر بار یه: گفتم خنده با

 دیگه من! سمزهبی چقدر: گفت و خورد میلیبی با قاشق، دو یکی عزیز خاله. بود ریخته شکر

 .خورمنمی

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 بینم،ب شدم بلند. شدیم نگران شد، طولانی برگشتنش. آشپزخونه تو رفت و برداشت رو شکاسه

 ندت داره و گذاشته دستش کنار هم رو شکر ظرف نشسته، آشپزخونه میز پشت دیدم! نیومد چرا

 .خورهمی حلیم تند، و



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 173 

 حلیم من اونوقت خورید،می شکر با همتون: گفت و شد عصبانی برداشتم، رو شکر ظرف وقتی

 .بخورم مزهبی

 

 پدرت که رنگیبی و مزهبی غذاهای این تونمنمی من: گفت روز آن یادآوری از ناراحت عزیزخاله

 بدم؟ عذاب رو خودم که هستم، زنده دیگه سال چند مگه. بخورم رو ذارهمی جلوم

 ؟چی کنه درست خوشمزه رژیمی غذای بشه، پیدا نفر یه اگه: گفت و نشست عزیزخاله کنار پدر

 کنید؟می قبول

 هست؟ کجا هست؟ کی حالا. نکنه درد هم دستش نخورم؟ چرا باشه، خوشمزه اگر _

 خوشمزه رژیمی غذاهای عزیزم یخاله برای کنه،می قبول ببینم کنم، صحبت باهاش بذارید _

 .میگم شما به بعد کنه، درست

 ینوا کنی،می نهی و امر من به تو وقتی تا. بیاد زودتر بگو: گفت و آمد عزیزخاله لب به لبخندی

 .میشم تلف غذاییبی از بشم، تلف قند مرض از اینکه جای به نخور، اونو بخور

 

 .شد حل این، از هم این: گفت و نشست کنارم دوباره پدر

 .برسید نظر مورد نتیجه به که بشید، وارد راهی چه از دونیدمی خوب جون، پدر: گفتم خنده با

 کنید؟ متقاعد خواهیدمی چطور رو محجوب خانم گیرِسخت برادرای بدونم، دارم دوست

 اینقطه همون از کافیه، فقط. نداره کاری که هااون کردن راضی: گفت و گذاشت زانویم روی دست

 سرانجام به زودتر که میدن، بهم دستی دو هم چیزی یه. بشم وارد دارن حساسیت روش که

 .برسه
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 جل بدتر وقت یه بکنید؟ قراره کاریچه! کردید کنجکاوم: گفتم و کرده نزدیک هم به را ابروهایم

 .نکنن

 کرد؟ تغییر نظرت زودی این به. کردیمی تعریف ازم داشتی الان همین _

 .هستن بینی پیش قابل غیر هااون. ندارم شک که شما به نه _

 .کنم کار چه دونممی. خودم به بسپار گفتم _

* 

 همعاین بیمار درباره سؤالاتی که( پزشکی کارآموز) استاژر تعدادی برای مواردی، توضیح حال در

 .بودم پرسیدندمی شده،

 رفت،می پرستاری ایستگاه طرف به رمقبی و سست هاییقدم با که شدم، محجوب خانم متوجه

 .کرد سقوط زمین به و داده دست از را تعادلش ناگهان اما

 

 رهاییپرستا به رو. میزد ضعیف و کند بسیار. کردم کنترل را نبضش و دویده طرفش به بلافاصله

 .کنم شمعاینه کامل تا بخوابونیدش، تخت روی ببریدش: گفتم بودند، ایستاده سرش بالای که

 دو به رو و داده سرم دستور. شده خون فشار افت و ضعف دچار شدم، متوجه معاینه از بعد

 شد؟ اینطوری چرا دونیدنمی: گفتم بودند، کرده کمکش که پرستاری

 .کردند اطلاعی بی اظهار و داده تکان طرفین به سری دو هر

 .هستم فرهمند دکتر آقای اتاق من. کنید خبرم اومد هوش به موقع هر _

 شدهن وقت هیچ حرفِ، کم خیلی. میشه صحبتهم سعیدی مینو با بیشتر: گفت پرستارها از یکی

 .بگه چیزی خودش مورد در
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 پایین منتظر و زده را آسانسور دگمه. شدم خارج اتاق از و داده تکان فهمیدن معنای به را سرم

 .بودم آمدنش

 

 دکتر؟ آقای _

 .گرفت قرار رویمروبه تپل کمی و کوتاه قد دختری و چرخیدم

 پیش براش مشکلی چه... محجوبِ خانم منظورم!... جون شکیبا دوست هستم، سعیدی من _

 .رفت حال از شنیدم الان اومده؟

  نشدید؟ کنه جلب رو تونتوجه که وضعیتش، تو اینکته متوجه امروز شما _

. نداد درستی جواب پرسیدم، ازش چی هر. سپریده رنگ و حالبی دیدم،می بود روز چند _

 داره؟ خاصی مشکل

 هوش به منتظرم. شده فشار افت دچار حالیبی و ضعف بخاطر میرسه، نظر به حاضر درحال _

 .بدید اطلاع بهشون دارید، رو شخانواده تلفن شماره اگر. کنم پیدا بیشتری اطلاعات تا بیاد،

 رفته تنهایی بخاطر مادرش، فوت از بعد دونممی. دارم رو موبایلش شماره فقط! متأسفانه نه، _

 .نداده من به ایشماره اما. برادرش خونه

 ور وضعیتش و بگیرید رو شخونواده شماره کنید، راضیش تونستید اگه اومد، هوش به وقتی _

 .بدید اطلاع

 .شدم آسانسور وارد و کرده خداحافظی. حتماً چشم، _

 

 حتوضی را محجوب خانم وضعیت و کرده سلام. شدم داخل پدر بفرمائید با در، به ایتقه زدن از بعد

 .دادم
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 افتاده؟ روز و حال این به اومده، پیش مشکلی چه ندارید، اطلاع شما _

 اب بعد و بکنه رو فکراش شد قرار. کردم صحبت پیشنهادم مورد در باهاش پیش روز سه دو من _

 .بذاره میون در برادراش

 رمنتظ هم من. میدم اطلاع بهتون گفت. کنم صحبت باهاشون خودم هستی، مایل اگه گفتم بهش

. نشه نپشیمو تا بگیره، تصمیم عجله بدون و بکنه رو فکراش بدم، اجازه دیدم بهتر. بده خبر بودم

 .کرد کارچی ندارم خبر دیگه

 .بده اطلاع بهش و بگیره ازش رو برادرش شماره تونهمی اگه گفتم دوستش به _

 .بمونیم منتظر باید پس _

 

 .آورد داخل را سرش سعیدی خانم و شد باز در پدر، گفتنِ "بفرمائید" با. شد زده در به ایضربه

 هوش هب الان شکیبا. بدم اطلاع بهتون بودید خواسته ببخشید،: گفت من به رو و کرد سلام پدر به

 .شده بد حالش دادم خبر و برداشتم رو برادرش شماره موبایلش تو از قبلش ولی. اومد

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 ناراحت! اجازه؟بی: گفتم شده، گرد چشمان با در به شدن نزدیک حال در و شده بلند جایم از

 !میشه

 روز این به که دونستن،می شخانواده اگه. نمیگه چیزی کس هیچ به باشه، خودش امید به _

 .ندارن روزش و حال از خبر هم هااون مطمئنم. افتادنمی

 پیش بره بعد من، اتاق بیاد بگید اول اومد، برادرش وقت هر: گفت سعیدی خانم به رو پدر

 .خواهرش

 .حتماً چشم بله، _
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 خانم که اتاقی سمت به خواستممی. کردم حرکت بخش طرف به و کرده خداحافظی پدر از

 مشغول و نشسته صندلی روی پرستاری ایستگاه در شدم، متوجه بروم، بود خوابیده محجوب

 .است بیماران پرونده به رسیدگی

 کردید؟می استراحت دیگه کمی نبود بهتر! محجوب خانم _

 ردردس باعث ببخشید. ممنون دکتر، آقای خوبم: کرد سلام زیر به سر شده، بلند صندلی روی از

 .شدم

 بوده؟ چی تونرفتن حال از دلیل بشه، مشخص باید _

 

 چیزی نشد بودم، مشغول اینجا وقت دیر تا هم دیشب. نخوردم صبحونه بود، شده دیرم صبح _

 .نشه تکرار میدم قول. رفتم حال از همین بخاطر. بخورم

 .شهب رفع هست مشکلی اگر کنم، کمک  خواممی! میارید دلیل دارید نکردم، تونتوبیخ که من _

 .نیاد پیش دیگه باشم مراقب کنممی سعی. نیست مشکلی هیچ نه، _

 کرد، نگاهم و کرده بلند را سرش نشنید، من از حرفی وقتی. کردم نگاهش کمی

 .کنمنمی اصرار باشه،: گفتم و داده تکان را سرم

 

 .برد فرو فکر به مرا هایشحرف  شنیدن. گرفت تماس مامان وکیل شیفتم، پایان از قبل

 کافی اندازه به من برسد؟ اشخواسته به تا دهد، ادامه باید هم باز آیا است؟ درست مامان رفتار آیا

 گیر بدی راهی دو در. کنم قضاوت توانمنمی پس. خبرمبی آنها گذشته از و شناسمنمی را بابا

 .امکرده
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 گشا مشکل تنها نه او هایحرف. دهم شرح برایش را ماجرا و گرفته تماس امید با شدم مجبور

 .کرد ترمگیج بلکه نبود،

 مامان نهایی تصمیم ببینم، باید آن از قبل اما. کنم صحبت مامان مشاور با شوم، مجبور شاید

 چیست؟

* 

 !میشه تموم شیفتت شیش ساعت بودی گفته اومدی؟ زود _

 .بیام زودتر شدم مجبور. نبود متمرکز فکرم. بزنم حرف باهاتون باید _

 !شدم نگران شده؟ چی: گفت و شده ناراحت مامان

 .کنم تعریف بشینید، بیاید: گفتم و نشسته مبل روی

 بابا تدس به که احضاریه نامه گفت. بود زده زنگ وکیلتون: گفتم نشست مبل روی روبرویم وقتی

 .شده بد حالش رسیده،

 .میشه بد حالش و نمیاد خوشش که معلومه: گفت و شد درهم هایشاخم

 

 بدید؟ ادامه آخر تا دارید اصرار هم هنوز بدونم، خواستممی _

 بشم؟ منصرف باید چرا. کردمنمی شروع اصلاً خواستمنمی اگه. خواممی حتماً _

 ریهاحضا نامه که هم حالا. کرد سکته برگردید، خونه به خوایدنمی دیگه فهمید، وقتی بابا چون _

 .داره علاقه بهتون و بشه جدا شما از خواد،نمی دلش میده نشون این. شد بد حالش دوباره دید، رو
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 خیلی!... دیره: گفت لرزانی صدای با بود، شده شفاف اشک برق از چشمانش حالیکه در مامان

 ینا از بهتر تونستمی که زندگیی نجات برای دیره. داره علاقه من به اینکه فهمیدن برای.. دیره

 .نکرد تلاش شدنش بهتر برای.. اما باشه؛

 

 و حفظ برای نیازهام و هاخواسته ترینساده از. کردم دفن دلم تو رو آرزوهام همه سال همه این

 .گذشتم زندگیم تداوم

 بار یه حسرت کوچیک، کادوی یه حسرت. موند دلم به ازش آمیز محبت کلمه یه شنیدن حسرت

 خوشگل چه شنیدن بار یه حسرت پرمحبت، و گرم آغوش یه حسرت دارم، دوستت شنیدن

 .نباشه درک قابل تو برای هااین ممکنه! شدی

 

 جایی کنم، تحمل بودم مجبور حالا تا. بشه محو زندگیم از کلی به وجودش خواد،می دلم الان اما

 خواممی .بدم ادامه وضع این به نیستم، مجبور دیگه ولی. ببرم پناه بهش نبود، کسی. برم نداشتم

 .میشه روانم و روح آزار و اذیت مایه که رو چیزی هر کنم، رها

 ود خلوت تو فقط که هست، چیزهایی یه ولی. کنم تعریف برات رو زندگیم جزئیات ندارم دوست

 جور تونممی مدرک و دلیل نه و دارم شاهد نه هااون اثبات برای. داره وجود شوهر و زن یه نفره

 .سدهنده آزار برام یادآوریش و کردن فکر حتی. کنم

 

 طرفی از. نداشته رو نرمال و سالم آدم یه رفتار اون. بوده آزار و تحقیر سراسر که هایینفره دو

 تو گفتمی. بده انجام کاری روابطمون بهبود برای نبود، حاضر و داره مشکل که نداشت قبول

 .کنی درمان رو خودت باید تو. بسازی من با تونینمی که داری مشکل

 .خسته و افسرده روان و روح یه. بیمار قلب یه شد؟ چی زندگی این حاصل
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 چند و. بشم آزاد زندان این از خواممی. باشه مشناسنامه تو اسمش خوامنمی دیگه!... هرگز..  نه،

 .بگذرونم آرامش در رو عمرم باقیمانده سال

 به فقط راحتی به و گرفت نادیده رو من نیازهای و هاخواسته سالها این تمام در اون که همونطور

 .کنم تحمل هم باز ندارم، اجباری هیچ الان. بود خودش تمایلات درآوردن اجرا به فکر

 ،رو زندگیی تقاص داره اون. نمیشم هم وجدان عذاب دچار بیفته، اتفاقی هر. سوزهنمی براش دلم

 .میده پس کرد حروم من به که

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 قلب نگران. گرفتمی بیشتری شدت هایشاشک و شده تربرافروخته لحظه به لحظه مامان

 .شود یادآوری برایش تلخش گذشته شده، باعث هایمحرف اینکه از پشیمان و بودم بیمارش

 و رفتار از مامان و مامان نبودن از بابا. بودند عذاب در دو هر. بابا یا باشم مامان جانب دانستمنمی

 .بابا دهنده آزار گفتار

 

. کنیم گریمیانجی شانبین توانیمنمی که بود، رسانده نتیجه این به مرا هم امید هایحرف

 وریک گره به تبدیل شان،ماندن لاینحل و سالها گذشت با و بوده عمیق و دارریشه آنها اختلافات

 کردم، سعی و گرفته آغوش در را او. رسیدمی نظر به رابطه این قطع اش،چاره تنها که بود، شده

 .کنم آرامَش

 

 شدرباره دیگه میدم قول. بدید انجام بهترِ کنید،می فکر کاری هر. بگید شما چی هر باشه، _

 .نکنم صحبت

 چطوره؟. من مهمون شام هوم؟ بزنیم؟ دوری یه بیرون، بریم موافقید
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 برای راهی توانستم، شدم خوشحال. داد تکان مثبت معنای به را سرش و زده لبخندی زور به

 .یامم زود بشید، آماده شما بگیرم دوش یه من تا: گفتم و شده بلند آورم، بدست اشروحیه تغییر

* 

 چه شب وقت این اینکه، از متعجب بود، پدر. خورد زنگ موبایلم رستوران از شدن خارج حال در

 .سلام: دادم جواب باشد، داشته تواندمی واجبی کار

 نیستین؟ خونه خوبی؟ سلام، _

 .شه عوض هواش و حال کم یه بزنیم، چرخی یه بیرون آوردم رو مامان نه، _

 اومده؟ پیش مشکلی: پرسید تردید و شک با پدر

 .کنممی صحبت توندیدم وقت هر!.. نه که.. مشکل..ماِم _

 

 .باشیم هم دور اینجا بیاید بیرونید که حالا نیستید، خسته اگه _

 زدید؟ زنگ همین برای _

 میام دیرتر کم یه فردا من بگم، خواستممی. شدم نگران ندادید جواب خونه زدم زنگ نه، _

 . باشی جریان در بیمارستان،

 برید؟ خوایدمی جایی _

 .کنممی تعریف اومدی نه، _

 نیست؟ خسته ببینم بپرسم، مامان از بدید اجازه _

 .اونجا بریم خواسته پدر: گفتم مامان به رو

 .بریم بخوابی زود خواینمی خودت اگه. ندارم حرفی من _
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 .میشیم مزاحم دیگه دقیقه چند تا پس: گفتم پدر به

 .منتظرم خودته، خونه _

 .خداحافظ فعلاً _

 .خدانگهدار _

* 

 بهت هم قبلاً. زدیم حرف هم با خیلی. پیشم اومد محجوب خانمِ برادرِ رفتنت، بعد دقیقه چند _

 .کنهمی برخورد ترمنطقی کوچکترش برادر بودم، گفته

 اصلاً یا ه،خورمی غذا کم خیلی خونه تو گفتمی. بود ناراحت خواهرش وضعیت از هم اون

 سربارِ نداره، دوست و معذبِ دونستمی. خورممی بیمارستان تو بعداً یا خوردم میگه و خورهنمی

 .باشه هااون

 

 ات صبح. میشه راحت خیالتون نظر هر از باشه، اینجا گفتم. کردم صحبت پیشنهادم مورد در من

 اتاق. نیستم خونه اغلب هم من. نداریم چندانی آمد و رفت. هستن خونه خانم تا دو فقط شب

 .کنه قفل رو درش تونهمی هاشب ذاریم،می اختیارش در اختصاصی

 .کردم تعریف تونستم تا. بهترِ خیلی بیمارستان تو کردن کار از خلاصه

 شد؟ چی نتیجه _

 رزودت خواهرش داره، اصرار بزرگه ظاهراً. میگه رو نتیجه بعد کنه، صحبت بزرگش برادر با گفت _

 .بشه برداشته شوندوش رو از مسئولیت بار تا کنه، ازدواج
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 گفتم هم من. کنه ازدواج شناختی هیچ بدون رسید، راه از کسی هر با خوادنمی محجوب خانم اما

 زندگی نتونه وقت هیچ ولی کنه؛ ازدواج اجبار سرِ از ممکنه. بذارید فشارش تحت نیست، درست

 .بیاره بدست رو دلخواه

 یدام این به نمیشه نداره؟ بهش ایعلاقه که کنه، زندگی کسی با عمرش آخر تا میشی راضی شما

 اهر چی؟ نیومد بوجود علاقه این اگر. کنید خراب رو شآینده بشن، علاقمند هم به بعداً شاید که

 داره؟ برگشت

 شد؟ قانع حرفاتون با _

 

 .میگم رو نتیجه کنم، صحبت برادرم با کردمی تکرار فقط. نداد جوابی _

 میاید؟ دیرتر گفتید که چیه فرداتون برنامه

 خاله و شما خونه بیایم برادرم با فردا نداره اشکال اگه گفت زد، زنگ بهم غروب محجوب خانم

 .بگه رو نهایی تصمیم و ببینه باشم پرستارش قراره که رو تون

. کرد استقبال خیلی گفتم، رو ماجرا عزیزخاله به تلفنش بعدِ. گذاشتم قرار صبح فردا برای هم من

 .کنممی راضی رو برادرش خودم گفت

 

 .بمونه اینجا بِدَن اجازه و بشن راضی امیدوارم _

 اگه میشن؟ استعداد با هایآدم پیشرفت مانع خود،بی تعصبات با عده یه چرا خورممی افسوس

 با یفرق چه ما پس کنن، مثل تولید و بخوابن و بخورن بشه؛ خلاصه این در هاآدم زندگی باشه قرار

 داریم؟ حیوانات

 استفاده داده قرار هاانسان ما وجود تو خداوند که استعدادهایی، و هاتوانائی این از باید زمانی چه

 کنیم؟
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 بینیممی وقتی ولی. بده انجام تونهمی هم عادی و سوادبی آدم هر که رو مثل تولید و داریخونه

 بشیم؟ مانعش زندگی تشکیل خاطر به باید چرا داره، پیشرفت شایستگی یکی

 جهل اب که باشن، کسانی ما بر و دور باید کِی تا میفته؟ اتفاقی چه کنه، ازدواج دیرتر سال چند اگه

 بِدَن؟ هدر هااون از محافظت و جامعه ناامنی بهانه به رو، افراد ذاتی توانائیهای شون،فکریکوته و

 هعلاق گرفتن نادیده  و کافی آگاهی نداشتن مشکلات، از خیلی علت. موافقم کاملاً حرفات با _

 .پیشرفتِ مستعد افراد

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 م؟کنیمی صحبت بعداً گفتی اومد، پیش مشکلی امروز: پرسید میوه گرفتن پوست حال در پدر

 دلیل بودم، گفته بابا مورد در براتون کنم؟ کار چه باید دونمنمی بگم؟ چطور..! که.. مشکل _

 .بوده چی شسکته

 بهش فوراً خوشبختانه. شده بد حالش دیده رو احضاریه بابا وقتی داده، طلاق درخواست مامان

 بیفته، اتفاقی هر میگه. بده ادامه آخر تا خواد،می مامان ولی. شد رفع خطر و کردن رسیدگی

 .نمیشه پشیمون

 کجاست؟ مشکل خب _

 و بودمن شونگذشته زندگی تو من. برانگیزِ ترحم خیلی بابا وضعیت. شونِکدوم با حق دونمنمی _

 و میشن اذیت دارن شکلی به کدوم هر بینم،می حاضر حال در اونچه ولی. کنم قضاوت تونمنمی

 .گرفت رو کدوم هیچ طرف نمیشه
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 .گذشته شونزندگی چطور دونم،نمی میگی خودت. بگیری رو شونکدوم هیچ طرف نباید تو _

 و ه؟دار حق کی میگه؟ راست کی کنی، تعیین نیست تو وظیفه. کنی شونقضاوت نداری حق پس

 !بگیری رو اون طرف بخوای

 سهم و تفرزندی سهم اندازه به کدوم هر برای فقط تو. قاضی و دادگاه بعهده بسپری بهترِ

 .کن وظیفه انجام تانسانی

 

 وقتی از .کنم مشورت شما با تونم،می که خوبه چقدر: گفتم و گرفت شکل لبم روی کمرنگی لبخند

 .خونه برم و بکشم کار از دست شدم مجبور. ریختم هم به کردم، صحبت مامان وکیل با

 فتنگ از رو من که زد، هاییحرف اما. کنه فکر بیشتر خواستم و گفته چی وکیلش گفتم مامان به

 کمی تا بیرون، بردمش همین برای. کنهمی بد رو حالش گذشته، یادآوری بار هر. کرد پشیمون

 .بشه عوض حالش

 

 هک چیزی هر. کنه شروع رو جدید زندگی یه کن کمکش. کنه فراموش رو گذشته کن سعی پس _

 .کن دوری هااون از بشه، تداعی براش گذشته، دهنده آزار خاطرات میشه، باعث

 یشزندگ از کلی به بابا سایه خواد،می دلش مامان. بکنم رو کار همین دارم، تصمیم بعد به این از _

 .خودش بعهده میذارم. زنمنمی حرف باهاش مورد این در دیگه. بشه محو

 ور سختی هاسال که کسی. گیرهمی تصمیم احساساتی داره بگی که نیست، سنی تو مادرت _

 .بگذرونه آرامش در رو عمرش هایسال بقیه خوادمی. بریده دیگه حالا کرده، تحمل

 .گفت خودش که هاییجمله همون دقیقاً هااین _

 

 *شکیبا*
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 توانممی بود، تأییدش مورد اگر. برویم اشخاله و دکتر آقای دیدن به مجید همراه است، قرار امروز

 م؛رفت حال از که روز آن دانمنمی اما شود، مانع کرد سعی خیلی حمید. کنم مکان نقل شانخانه به

 .آمد پایین موضعش از کمی مجید که کرد، هاییصحبت چه بزرگ فرهمند دکتر آقای

 ،کنندمی فکر خودشان پیش گفت. امبرده را آبرویش که آورد، در سرم را اشتلافی بعدش گرچه

 .رفتی حال از ضعف بخاطر که دهیم،می گرسنگی تو به ما

 

 خالی را اشدلی و دق دهم اجاره و کنم سکوت شد باعث همین دهد، رضایت رفتنم به شاید گفت

 و بود نخواهم برادرانم دِینِ زیر اینکه اما داد؛ خواهم دست از را بیمارستان در کار گرچه. کند

 .دارد را چیزها بعضی از گذشتن ارزش بدهم، ناخواسته ازدواج به تن نیستم مجبور

 در و کنم صبر باید. دارد موجهی دلیل حتماً. نداده را پیشنهاد این جهتبی دکتر آقای مطمئنم

 .بیاورم در سر آن از مناسب فرصت

* 

 جاست؟همین _

 

 .بله _

 که وحمید. گیرممی تصمیم بعد چطوره، اوضاع ببینم. نزن صابون ودلت زیاد بگم، حالا از ببین _

 مونخونه وقتی تا فعلاً باشی، موندنی شد قرار اگه. کنم راضیش تونستم سختی با! شناسیمی

 .خودمون پیش برگردی باید بعدش میمونی، موقت بشه، ساخته

 وگرنه. بدیم رضایت شدیم مجبور بیاد؛ در خونهصاحب صدای ممکنه و مستأجریم چون الان

 رفته؟ کجا خواهرمون بگیم! داره افت برامون
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 "تو بفرمایید" صدای. فشرد را زنگ خودش. نزنم حرفی دیدم بهتر. بدهم نداشتم جوابی هیچ

 .شد باز در و آمد خانم نرگس

 

 !توپه شونوضع معلومه! ایخونه عجب_

 .کرده بازسازیش دکتر آقای فقط. بهشون رسیده ارث خونه این _

 .کرد تشکر و داد دست دکتر آقای با. بدهد را جوابم نداد اجازه دکتر آقای گفتن "آمدید خوش"

 دم،ش ناراحت خیلی. میگم تسلیت: گفت و کرد احوالپرسی و سلام گرمی به هم دکتر آقای خاله

 وقتی. ببرم یاد از رو دخترم تونمنمی هنوزه که هنوز من. سخته عزیز دادن دست از غم. شنیدم

 .کردم دعاش کلی مراقبت و زدن آمپول برای بیاره، رو کسی گرفته تصمیم گفت دکتر آقای

 دکتر آقای بمونی؟ پیشم امروز از خواینمی مگه کو؟ لباسات و وسایل پس جون مادر راستی

 .نیست خونه وقت هیچ وگرنه موند خونه شما اومدن خاطر به هم الان همین

 نگاه داداشت به چرا مادر! اِوا: درآمد جانخاله صدای که دهد، جواب خودش تا کردم نگاه مجید به

 بگیری؟ اجازه ازش زدن حرف برای باید مگه کنی،می

 جاجاب جایش در کمی. باشد پاسخگو خود تا کردم، رو مجید به باز و آمد لبم به کمرنگی لبخند

 .رسیدیم خدمت امروز آشنایی برای خانم حاج راستش: گفت مکثی با و شد

 .بیاریم خواهرت سر بلایی قراره، اینجا مگه اون از بعد. نشدم خانم حاج هنوز من که اولاً _

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 م،وهن از غیر. کنیممی زندگی اینجا نفر سه ما فقط: داد ادامه خانم نرگس و دکتر آقای به اشاره با

 .کنهنمی آمد و رفت اینجا صورت اون به ایدیگه کسی شناسیدشون،می که مادرش و فرزام
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 تا صبح خدا بنده ولی هست؛ پیشم خانم نرگس. خواممی همزبون و همدم یه بیشتر که هم من

 برام که تونهنمی بعدم. میفته کارش از بگیرم، حرفش به بخوام. کارِ اون کار این مشغول شب

 .نمیاره در سر داروها این از یا بزنه آمپول

. کنیمی خوشحال رو پیرزن من بمونه، اینجا خواهرت امشب همین از بذار هستی؟ راضی اگه حالا

 .بده خیرت خدا

 

 .کنم مشورت برادرم با باید مادر،... خ حاج.. بگم؟ چی.. والا _

 برید هم بعد. بزن داداشت به زنگ یه حیاط تو برو. کنی امضا خواینمی که نامه قطع..! اوو _

 .برهنمی وقت هم ساعت دو جمع سر. بیاد کنید جمع رو وسایلش

 یتاریک قبل بود موافق. کنم صحبت داداش با حضوری بشیم، مرخص فعلا بدید اجازه اگه پس _

 .میارمش

 .بده خیرت خدا. باشی زنده _

 ساکن خواهرتون قراره که رو اتاقی بیارید، تشریف اول: گفت و کرد صاف گلویی دکتر آقای _

 .بدم توننشون بشه،

 باید ولی ندارم، مشکلی که من. فراهمِ جهت هر از رفاهی امکانات مشخصه. نیست احتیاجی نه، _

 .باشه داشته رضایت برادرمم

 .دونیدمی صلاح جور هر _

 .باشه آماده کنید، تمیز رو اتاق شب تا: گفت خانم نرگس به رو دکتر آقای

 .چشم _

* 
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 رایمب تحملش دکتر آقای خانواده نزد بودن اما شوم، مستقل و کنم شانقانع نتوانستم اینکه با

 و زد زنگ بعد یکساعت. رفت مغازه به خودش و رساند اشخانه جلوی تا مرا مجید. بود ترراحت

 زیاد آنجا در آزاد وقت مطمئناً. بردمی دکتر آقای خانه به مرا غروب کنم، جمع را وسایلم گفت

 .ببرم خود با را کتابهایم همه گرفتم، تصمیم پس. داشت خواهم

 

 گوش تنها زیر به سر همچنان من. داشت ادامه درشت و ریز سفارشات هم باز مسیر طول تمام در

 در خداحافظی، موقع. آورد دوم طبقه در اتاقم تا را وسایل کرد، کمک مجید. کردم سکوت و دادم

 مورد هایمحدویت و آمد ورفت مورد در  احتمالاً. کردند صحبت ایدقیقه چند دکتر آقای با حیاط

 .کردمی گوشزد نظرش

 

 واهشخ بشین،: گفت و داد نشانم را مبل دست با. ایستادم احترامش به برگشت دکتر آقای وقتی

 .کنممی

 اینجا بده رضایت شده، مجبور اینکه بابت داداشت: گفت و نشست مقابلم مبل روی هم خودش

 خونه تو داره، حق خب. نداشته هم ایچاره رسیدمی نظر به اما. بود ناراحت خیلی بمونی،

 رو خیالش حال هر به. میاد پیش شوهر و زن بین هاییحدیث و حرف گاهی همینطور و مستأجری

 .نباشه نگران کردم راحت

 

 خونواده این از عضوی منبعد. بدون خودت خونه رو اینجا امروز از. میگم هم خودت به حالا

 به بودی، هم خودم واقعی دختر بِدون شد، ناراحتیت باعث که زدم حرفی وقت یک اگر اما. هستی

 .کردممی برخورد شکل همین
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 آمدها و رفت جریان در رو من لطفاً. نیاد پیش برات مشکلی باشم، مراقب دادم قول برادرت به من

 هب نیاز که هست، باوقار و سنگین رفتارت کافی اندازه به خودت دونممی گرچه. بذار هاتبرنامه و

 .بگم رو نکته چند برادرت، خواست به بنا بودم مجبور ولی. نباشه سفارشها این

 

 رو نم بمونم، اینجا بیام دادید پیشنهاد که همین. نکنید مشرمنده:  گفتم زیر به سر و زده خجالت

 ..من.. فقط.. فقط. کردید خودتون مدیون

 .بزن رو حرفت راحت. باش نداشته رودرواسی دخترم، بگو _

 .خوندم درس داشتم، کار این به که ایعلاقه بخاطر. کنم کار بیمارستان تو داشتم دوست من _

 

 پیش رو صحبتش که حالا. کنم صحبت باهات بگذره، وقت چند داشتم تصمیم مورد این در _

 .گممی رو دلیلش کشیدی،

 ادرتم از مراقبت بخاطر قبلاً. ندی تحصیل ادامه حیفه داری، پیشرفت استعداد و توانایی واقعا تو

 .نیست راهت سر مانعی دیگه الان اما. کنه شونرحمت خدا تونستی،نمی

 

 مالهخ اینکه اول. بود چیز دو باشی، مخاله پرستار بیمارستان، تو کار جای به گفتم اینکه دلیل

 براش که رژیمی غذاهای و کنهمی ناپرهیزی. نیستم اینجا همیشه من و داره مراقبت به نیاز واقعاً

 .خورهنمی کنممی آماده

 باب غذاهای بتونی کنم فکر بودی، مریضت مادر و پدر مراقب همیشه اینکه و شغلت به توجه با تو

 ختشپ دستور کافیه کنی، درست خودت نیست لازم البته. ببینی تدارک نباشه مضر که طبعش،

 .بشه خوردن به راضی تا بیاری، دست به رو خاله قِلِق ایشیوه به و بگی خانم نرگس به رو
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 نخواهی کافی فرصت بدی، ادامه بیمارستان تو کار به بخوای اگر. بود تحصیلت ادامه دوم دلیل

 .رفتن دانشگاه و خوندن درس برای داشت،

 کم هاشوننگرانی از بهانه این به خواستم. دارم اطلاع برادرات هایحساسیت از اینها همه بر علاوه

 .باشی داشته پیشرفت برای کافی فرصت هم تو تا کنم،

 

 و هیبت در ایفرشته او شک بدون. بودم خیره دهانش به واج و هاج و شده جمع چشمم در اشک

 کنم؟ جبران رو هاتونمحبت باید چطور من: گفتم لرزان صدایی با. بود دکتر آقای شمایل

 .تحصیلیتِ عالی مدارک و خوشحالی دیدن و زندگی در پیشرفتت و موفقیت جبرانش راه تنها _

 .نبوده نتیجهبی تلاشم فهمممی اینطوری

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 .بگیرم رو هانمره بهترین برم،می کار به رو مسعی تمام. کنمنمی امیدتون نا _

 ناییشتوا و لیاقت. تونیمی که مطمئنم: گفت و نشست مهربانش و پدرانه صورت به زیبا لبخندی

 .داری رو

 .بخونم نماز برم گذاشتم، تنهاتون دقیقه دو. من سر پشت کنیدمی غیبت چی _

 تحصیل ادامه و کار مورد در داشتیم کنیم؟ غیبت شما سر پشت چی برای! جان؟خاله _

 .کردیممی صحبت جانشکیبا

 

 .گفتید رو اسمم شنیدم خودم _

 .بودید وایستاده فالگوش یا خوندیدمی نماز شما!.. خاله _
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 .شنیدم رو اسمم خوندم،می دعا داشتم _

 .شده تونانسولین تزریق موقع راستی. کردممی صحبت داروهاتون درمورد _

 زریقت وسایل: گفتم دکتر آقای به رو. بدم انجام من بدید اجازه: گفتم و شده بلند جا از بلافاصله

 بردارم؟ کجا از رو

 .کن استراحت هم بعد و کن مرتب رو وسایلت برو. میدم انجام خودم _

 

 الاشک: گفتم و کرده نگاه خاله به. نکردم کاری نیستم، هم خسته. کنممی مرتب نمیشه دیر _

 کنم؟ صدا خاله رو شما نداره

 .دارم دوست بیشتر کنی، صدام عزیزخاله فرزام، مثل فقط اشکالی؟ چه عزیزم، نه _

 کنم؟ تزریق رو تونانسولین من دیدمی اجازه چشم، _

. ردهک کبود رو بدنم همه که پسر این: گفت و کرد نگاه دکتر آقای به اخم با نه؟ چرا دخترم، بله _

 .کنم پیدا خلاصی شمزهبی غذاهای و غرغرا دست از بشم، خوب باشه سبک تو دست شاءاللهان

 

 گرانن دیگه غذا درمورد: گفتم برویم، اتاق به تزریق برای تا گرفتم،می را بازویش زیر حالیکه در

 فقط نکنید فکر که خورم،می تونهمراه هم خودم. بلدم رژیمی خوشمزه غذاهای کلی من. نباشید

 چطوره؟ بخوریم، هم با کنیممی درست همه برای اصلا. بخورید مجبورید شما

 خدا از چی هر الهی. حرفت این با اومد حال جگرم: گفت و کرد ایسرخوشانه خنده عزیزخاله

 و گرداند دکتر آقای طرف به را سرش رفت،می اتاق طرف به که همانطور. بده بهت خواهیمی

 .بخورم زور به نکنی مجبور ومن دیگه. داره ایمزه چه ببین بخور رژیمی غذای حالا: گفت
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 .ندارم مشکلی که من خورم،می باشه: گفت و گرفت اشخنده دکتر آقای

 نداری؟ مشکلی آره _

 هنوز. دادم انجام را تزریق و رفته اتاق به تا داد، ادامه شکایت و گله به یکریز همینطور

 .شد تموم: گفتم که بود نرسیده پایان به هایشحرف

 همه این میزنه پسر این چرا پس نفهمیدم؟ چرا زدی؟ سوزن کی اصلاً شد؟ تموم: گفت تعجب با

 .گیرهمی دردم

 .بود مندگله چیز همه از و گرفتمی بهانه هابچه مثل. بود گرفته امخنده خاله هایگلایه از

 

 ینهم از! سبکه دخترم گل این دست دیدی: گفت و شد جاگیر مبل روی و برگشت سالن به وقتی

 دست بهم ذارمنمی دیگه زد؟ سوزن کی نفهمیدم اصلاً. میشه بهتر داره حالم کنم،می حس حالا

 .بزنی

 نشده، خونِش وارد دارو هنوز: گفت بشنوم، من فقط که طوری آرام خیلی و لبخند با دکتر آقای

 .شده خوب کنهمی خیال

 الهخ ناراحتی باعث تا کرده کنترل را لبم کردممی سعی اما بود، گرفته امخنده دکتر آقای حرف از

 .نشوم

 

 ینا کنی،می پچپچ لب زیر چی: گفت دکتر آقای به رو و کرد بدل و رد نفر دو ما بین نگاهی خاله

 ؟نخنده گیرهمی گازرو لبش دختر

 .خندیدیم بلند صدای با دو هر باشد، کرده صادر را خنده مجوز گویا خاله حرف

 .نگفتم چیزی که من. بگید خانم شکیبا به داشتید، کاری هر بعد به این از جانخاله هیچی _
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 .کنم اختلاط دخترم با خواممی برس کارت به برو. بزنه گول خوادمی رو پیرزن من. برو برو، _

 .گرفت بالا تسلیم حالت به را دستش دو و برخواسته دکتر آقای

 

 شکیبا بده اجازه شب آخر جانخاله فقط. نکردن مونبیرون خودم خونه از تا برم من چشم، _

 .کنن جا به جا رو شونوسایل برن، زودتر خانم

 هم برس، کارت به تو هم اتاقت، بریم پاشو: گفت من به رو و شده بلند جایش از شب؟ آخر چرا _

 .زنممی حرف من

. ادد تکان تأیید علامت به سری و گذاشت هم روی پلک که کرده، دکتر آقای به نگاهی لبخند با

 و کمد در شانچیدن و ها،کتاب و هالباس آوردن بیرون مشغول. رفتیم اتاقم به خاله همراه

 .شدم هاقفسه

* 

 میز پشت دکتر آقای. رفتم آشپزخانه طرف به و شده بیدار زود صبح روز، چند این عادت به

 .کشیدم عقب نشستن برای را صندلی و کرده سلام. بود صبحانه خوردن مشغول و نشسته

 .بخواب بیشتر نداری کاری. شی بیدار زود انقدر نیستی مجبور دخترم _

 .کمه خوابم دارم، عادت من: گفتم آرامی صدای با زیر به سر

 .خوندن درس به کنی شروع و بنویسم برات درسی برنامه یه موافقی پس _

. کنم شروع کجا از بودم گرفته عزا. ممنون! وای: گفتم خوشحالی با و آورده بالا را سرم تندی به

 .کنم باز رو کتابی هیچ لای نتونستم ایخرده و یکسال این

 یعنی: دادم ادامه ناراحتی با و شده خیره داشت، قرار میز روی که امشده قفل درهم انگشتان به

 .بودم ایبرنامه یه درگیر روز هر. نشد پیدا فرصتش اصلاً
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 بریز ور گذشته: گفت گرفتم بالا را سر وقتی. زد میز به ضربه چند انگشتانش نوک با دکتر آقای

 دارم، وقت ایدقیقه چند بیار، مداد و کاغذ برو. کنهنمی دوا رو دردی نشد؟ چرا و شد چی. دور

 .بنویسیم برنامه برات

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 یا نم از داشتی، اشکالی و سؤال هر. کنه تهیه برات تونست، کتابی یا جزوه سپرممی هم فرزام به

 کنیم؟ کار باهات فرزام یا من که کنم، تعیین رو هاییساعت هست احتیاج اگر. بپرس فرزام

 خوامنمی این از بیشتر دیگه میفتید، زحمت تو کافی اندازه به جوریهمین. ممنونم نه،! وای_

 .باشم دردسر باعث

 تعارف از بگم چقدر. بیار کاغذ زودتر برو پاشو: گفت محکمی صدای با و کرده رویم به اخمی

 .بیفته سرت از تا بشی، تنبیه باید اینکه مثل نمیاد؟ خوشم

 پاکله بود نزدیک و خورده سکندری بار چند خوشی از. رفتم اتاقم به سرعت با و زده لبخندی

 .شوم

* 

 اندنخو درس صرف وقتم بیشتر. گذاشتنمی برایم مجالی و بود فشرده و سخت دکتر آقای برنامه

 رژیمی غذاهای پخت دستور یا بودم عزیزخاله پیش مدت تمام را، مانده باقی هایفرصت و میشد

 یکنوع مانهمه شد قرار چون ولی نبود، پسندش مورد غذاها بعضی. دادممی خانم نرگس به را

 .کند اعتراض توانستنمی بخوریم، غذا

* 

 مشغول اکثراً و شده کمتر فعالیتم چون. رفتم حمید و مجید دیدن به دوبار یکی مدت این طی

 .بود شده اضافه وزنم به کمی بودم، خواندن درس



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 196 

 معلومه: گفت ملیحه بودم، رفته شاندیدن به که آخر بار و نمانده دور دیدشان از موضوع این

 .شده وا روت و رنگ. گذرهمی خوش حسابی

 کن، کاری یه. خدا بنده اون به تا رسی،می بیشتر خودت به انگار کردنِ، پرستاری جور چه این

 .باشه حلال گیریمی که پولی لااقل

 اعضای از یکی همچون من با که دکتر، آقای خانه افراد آمیز محبت رفتار و آرامش و آسایش 

 و نیش و هاحرف جواب در بود، شده باعث کرده، تقویت را امروحیه کردند؛می رفتار خانواده

 .کنم سکوت و زده لبخند تنها هایشان،کنایه

 

 و زده در به کوتاهی ضربه خانم نرگس. بودم دروس خواندن مشغول دکتر آقای ریزی برنامه طبق

 .تو بیام میشه: گفت

 راچ اجازه اختیارید، صاحب شما: گفتم لبخند با. کردم باز رویش به را در و رفته اتاق در سمت به

 گیری؟می

 دکتر آقای از. داریم مهمون امشب. بیام داخل اجازهبی ادبیِبی شماست، مال اینجا فعلاً _

 وصمخص فقط رژیمی غذای قبلاً گفتم! پرسیدی؟نمی من از قبلاً گفت کنم؟ درست چی پرسیدم،

 .بپرسم شما از گفت کنم؟ کار چی حالا. کردممی درست خاله

. کنیم درست غذا هم با میام الان هم من برو، شما: گفتم و کردم جمع را کتابها رفته میز طرف به

 کرد؟ درست میشه چی ببینم نفرن، چند مهمونا بگید فقط

 .نجاای میان و مادرشون دنبال میرن شد، تموم بیمارستان تو کارشون گفتن. مادرشونن و فرزام آقا

 

 بیخودی. گذشتمی ایهفته چند بودم، دیده را دکتر آقای که باری آخرین از. کردم مکث ایلحظه

 ارزید،می دلم و دست چرا. بودم شده دستپاچه و کردممی آنطرف و اینطرف میز روی را کتابها

 بودم؟ دلتنگش یعنی
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. آوردمی بوجود من در قشنگی حس صدایش، شنیدن. بگویم دروغ توانستمنمی که خودم به

 .مرفت آشپزخانه طرف به و کرده رها میز روی را کتابها. انداختمی لرز دلم به صلابتش با هایقدم

 

 قرار دکتر آقای که بود بار اولین. ببرم کار به دارم چنته در چه هر کردم، سعی خانم نرگس کمک با

 فکر این به حتی. دهم نشان را هنرم شکل بهترین به خواستمی دلم. بخورد مرا دستپخت بود،

 .کردممی فکر کار نتیجه بودن خوب به تنها. دارم قصدی چنین چرا کردم،نمی

 گیاهی غذایی مواد از اصلی غذای برای. کردم آماده پرک جو با قارچ و مرغ سوپ غذا پیش برای

 .گذاشتم فر در را ظرف شانپختن برای و کرده استفاده

 درون و ریخته آب مقداری جداگانه ظرفی در همین برای شود، آماده بخارپز حالت به خواستممی

 .نشود خشک و شده پخته بهتر موادش تا پوشاندم، فویل با هم را اصلی ظرف روی. دادم قرار فر

 

 .بودم کرده درست زده یخ موز با که ایخامه همراه.پختم ذرت کیک دسر برای

 شدم، سالن وارد وقتی. کردم عوض لباس و گرفته کوتاهی دوش سریع. داشتم رضایت کارم از

 هایبو چه نباشی، خسته: گفت لبخند با دکتر آقای. بودند نشسته مبل روی خاله و دکتر آقای

 .کشیدی تو رو غذاها زحمت گفتمی خانم نرگس. پیچیده خوبی

 ردم،ک سعی. کردیم درست هم با خانم نرگس با نکردم، کاری: گفتم لبخند با و انداخته زیر را سرم

 .آبرومندانه مهمونی یه مناسب هم و باشه رژیمی هم

 

 هم مهمون خاطر به. نمیشه طوری نخوریم، رژیمی غذای شب یه حالا: گفت حرص با کمی خاله

 .بخوریم خوشمزه غذای شب یه شید،نمی راضی

 .بگویم چه دانستمنمی اما بود، گرفته امخنده
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 هم بعد! کن اعتراض بعد بود، مزه بد اگر! جان خاله بخور اول: داد جواب من جای به دکتر آقای

 س؟مزهبی غذاها دیگه روزای مگه

 شیرین و چرب غذای نمیشه، چیزی شب یه ولی! سمزه بد گمنمی که من: گفت اکراه با خاله

 .نیست هم سابق مثل.. خب.. ولی نیست، مزهبی هم دیگه روزای. بخوریم

 

 به در کردن باز برای بقیه از زودتر. شد بلند زنگ صدای بدهد، جواب کرد باز دهان دکتر آقای

 روی دکتر آقای تصویر به نگاه با کلامی بدون و شده شرمنده بودنم عجول از اما. رفتم آیفون طرف

 .فشردم را دربازکن دگمه مانیتور،

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 از و رفته بالا قلبم ضربان کردممی احساس. ایستادم شانآمدن منتظر زیر، به سر ورودی در کنار

 ترسیدممی بودم، گرفته پایین را سرم داشت، جا که جایی تا. شودمی خارج حرارت هایمگونه

 .شوند هایمگونه داغی متوجه یا بشنوند را قلبم ضربان صدای بقیه

 قدری به. نشست خاله کنار احوالپرسی و سلام از بعد و شد داخل زودتر دکتر آقای مادر

 .نداشت من حال به توجه برای مجالی که بود، غمگین و درهم اش،چهره

 آقای تا کشید، طول دقیقه چند. نبود من حال تغییر به حواسش کسی کشیدم، آسوده نفسی

 را ماشینش خانه از دورتر شده، مجبور و کردهنمی پیدا پارک جای گفت. آمد داخل هم دکتر

 .کند پارک

 

 درگیر مادرشان و دکتر آقای رسیدمی نظر به و بود شده حاکم سنگینی جو کردم، تعجب

 گذشت، منوال همین به دقیقه چند. دادندمی جواب کوتاه و زدندمی حرف کم. هستند ایمسئله

 .کنیم صدایشان شام موقع و روندمی حیاط به گفتند و برخواسته جا از پدرشان و دکتر آقای تا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 199 

 .کرد دنبال را شانرفتن نگاهش با خاله

 

 هیچ نیستید سرحال: گفت و گذاشته دکتر آقای مادر دست روی را دستش شانخروج محض به

 برمیاد؟ ما از کمکی. کدومتون

 .شد تموم طلاق کارهای بالاخره: گفت و گرفت بلندی نفس دکتر آقای مادر

 

 هب خاله و گذشت کمی. شدند شوکه غیرمنتظره خبر این از همه گویا. درنیامد صدایی کس هیچ از

 کسی که نیستی، سن کم. دونیمی هرکسی از بهتر خودت رو زندگیت صلاح و خیر: آمد حرف

 .غلط چی و درسته چی بگه و کنه تکلیف تعیین برات بخواد

 چیه؟ برای تونناراحتی پس! گرفتی نظر در رو خوبش و بد و سنجیدی، رو عواقبش حتماً

 

 با. هنمیگ چیزی فرزام. کردن بستریش بیمارستان بردن. شده بد حالش خبر شنیدن با باباش _

 .ناراحتن نوعی به شونکدوم هر اما. نزدم حرف مورد این در هم آرزو و امید

 قح و کرده پدری که تبچه دوتا اون برای. کردیمی شک شونتربیت به باید بود، این غیر اگه _

 چه سوزونه،می دل هم هاغریبه برای شناسمشمی من که جایی تا هم فرزام. شونگردن به داره

 .نداره تعجب جای. باشه خودش خون از یکی اینکه به برسه

 .میشه همون باشه، کرده مقدر جور هر خدا رضای به باشید راضی

 

 .کنه تغییر باهام رفتارشون و بدونن مقصر رو من هستم، این نگران _
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 باعثش شما کار برسه، نظر به اینطور امر ظاهر شاید. اُفتهنمی درختی از برگی خدا اذن بِدون _

 .بوده

 دلیلش دنبال اتفاقی، هر برای باشه قرار اگه. ماست درک و فهم از بالاتر الهی، مشیت و قدرت اما

 .شدیم منکر رو توانائیش و خدا یعنی بگردیم، خودمون تو

 اپ بیمارستان اون از سلامت و سالم کنه، کاری تونهمی حالا همین بخواد، خدا اگر نکن شک ایذره

 .باشه رومون پیشِ اتفاقاتِ دارِ جلو تونهنمی کاری هیچ نخواد، هم اگر. بذاره بیرون

 زد، ناحق حرف کی، هر جلوی محکم و سِفت بوده، دُرُست کارِت مطمئنی اگه. نکن خودخوری پس

 .والسلام. نیستم پشیمون و نکردم اشتباهی من بگو و بایست

 

 رو آب حرفاتون. شما پیش اومدم امشب شد، خوب چقدر. کردنمی فکر شما مثل همه کاش _

 .ریخت دلم آتیش

 شکیبای دستپختِ چون. داره خوردن امشب غذای. خودمون کار به برسیم حالا. شکر الهی _

 .هست گلمون

 :گفت و کرد نگاه من به بود، نشانده لبش روی زور به که کمرنگی لبخند با دکتر آقای مادر

 .افتادید زحمت به نکنه، درد دستتون

 ماومد وقتی از اما دارم، علاقه آشپزی به اتفاقاً. نبود زحمتی: گفتم جوابش در لبخندی با هم من

 .بکنم کاری نمیدن اجازه من به زیاد اینجا

 

 دید؟نمی اجازه چرا: گفت متعجب و کرد نگاه خاله به دکتر آقای مادر

 رو آمپولم که همین. هست خانم نرگس. اینجا نیومده که آشپزی برای دختر گل این خانم، زهرا _

 .ندارم ایدیگه انتظار باشه، پیرزن منِ صحبتهم یا بده، وقت سر رو داروهام و بزنه
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 پاهام و دست. بده خیرش خدا. زنیممی قدم بیرون میریم هم با کشه،می زحمت هست روزی چند

 مه خدا بنده خانم نرگس. کنهنمی وقت هم تورج. برم تونستمنمی که تنها. میشد خشک داشت

 نمیاد دلش آدم یادگاریِ، اما. سخته نگهداریش بزرگی این به خونه. ریخته سرش کار انقدر

 .بده تغییرش

 

 .خونه این دادن دست از حیفِ. شماست با حق بله، _

 الدنب حیاط این تو هاشبچه. کنه زندگی همینجا بیاد بگیره زن فرزاد خوادمی دلم میگه تورج _

 .خونه این به بیاره شادی صداشون و سر و کنن هم

 .نشده پسندش کسی حالا تا حتماً. شاءاللهان _

 ....والا دونمنمی _

 قرار شدید؟ غافل ما گرسنه شکم از شد، گرم تونصحبت: گفت شدن داخل حال در دکتر آقای

 خبر رو ما سخوشمزه دیدید خوردید، تنها تنها نکنه، کردم فکر بده؟ شام ما به کسی نیست

 .نکردید

 تا دمش آشپزخانه وارد دنبالش به هم من. کنممی آماده الان: گفت و شد بلند بلافاصله خانم نرگس

 .ببرم من بدید رو هاظرف: گفت و آمده داخل دکتر آقای بعد لحظه چند. کنم کمک

 .میشه زحمتت جان فرزام _

 .میاد خوبی بوهای چه. کشیدید شما رو هازحمت _

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 .شدم غذا کشیدن مشغول و کرده پشت آنها به آمده، لبم به لبخندی تعریف این از
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 کمکش فقط من. شکیباجانِ دستپخت امشب غذای: گفت ظروف کردن آماده حال در خانم نرگس

 .کردم

 دارید؟ آزاد فرصت خونید؟نمی درس مگه. جداً _

 یخیل. خودم به دادم آنتراک یه امشب اما س،فشرده خیلی نوشتن برام دکتر آقای که ایبرنامه _

 .بود شده هوسم نکردم، آشپزی وقتِ

 بود؟ شما بعهده خونه آشپزی قبلاً _

 .بله بودم خونه موقع هر _

 

 درست غذا حوصله و حال مامان اواخر این: گفتم و گرفت غم رنگ صدایم روزها آن یادآوری از

 هستم، خونه که مواقعی بودم مجبور. خوردنمی غذا اصلاً بود، خودش حال به اگه. نداشت کردن

 .باشه داشته خوردن برای چیزی تا کنم، آماده بیشتری غذای

 برنامه روز یه. کنه شونرحمت خدا: گفت و داد دکتر آقای به را هابشقاب از ایدسته خانم نرگس

 .بره دخترش مزار سر خواستمی دلش هم عزیزخاله. شونخاک سر بریم بذاریم

 

 *فرزام*

 

 این هب کردم،می فکر خوب وقتی طرفی از. بود ریخته بهم اعصابم بابا شدن بستری خبر شنیدن با

 که کند، تحمل را مردی وجود عمر آخر تا بایستی که کرده گناهی چه مادر رسیدم،می نتیجه

 .بیاورد بدست را دلش نکرد سعی هیچوقت

 کرده اگر که. نکرد اقدامی مامان خوشبختی و خوشحالی برای بود، پرانرژی و سرحال که زمان آن

 .کردنمی رهایش داشتند، نیاز یکدیگر به دیگری زمان هر از بیش که روزها این در بود،
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 از هیچگاه که بگذراند، مردی کنار را عمرش باقی بخواهد و کند خوش دل باید چه به مامان حالا

 .نکرده دریافت مهری جانبش

 اشم،ب داشته حضور مامان و بابا گذشته لحظه لحظه در نیست نیاز و پیداست ناگفته چیزها خیلی

 .بشوم شانروابط سردی متوجه تا

 دیگران شَوَم، آن از مانع و کرده برخورد دو هر با طرفانهبی شرایطی هر تحت بستم، عهد خودم با

 .کنند مکدر طلاقش بابت را مامان خاطرِ

 

 همیشه هایش،نصیحت و هاصحبت. برویم پدر خانه به امشب گرفتم، تصمیم شد خوب چقدر

 .بوده گشایمراه و بخشآرامش

 آن از بعد و شام موقع. داشت اشروحیه در مثبتی تأثیر امشب، مهمانی هم مامان برای ظاهراً

 .بودند بخند بگو مشغول یکسره

 به رنگ این عجیب و شود،می سفید و سرخ کردم احساس افتادمی محجوب خانم به نگاهم هرگاه

 شوند،می رابطه و دوستی شروع قدم پیش خود دختران که ایدوره در. بود دلبرانه شدن رنگ

 .است ارزشمند حیا و حجب این با افرادی وجود

 

 شناخت طریق این از بتوانم تا کشیدم، پیش را خصوصی آموزش بحث و جزوه تهیه عمد به

 .کنم پیدا او به نسبت بیشتری

 کردیم،می شدستپخت و غذا از که هاییتعریف برابر در شام موقع کشیدنش، خجالت یادآوری

 ماتاخ تونست که کنی،می فکر چی به: پرسید و کرده کنجکاو را مامان که آورد، لبم به لبخندی

 کنه؟ باز هم از رو
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 .افتادم شکیبا یاد! هیچی ؟...هااا: گفتم بودم، برده یاد از خود کنار را مامان وجود لحظه یک

 !شکیبا؟ _

 .محجوب خانم _

 .گفتی رو کوچیکش اسم کردم تعجب فقط! خوبه شکیبا همون نه _

 

 و درپ اینکه با. دادمی جواب متواضعانه چطور میشد، تعریف شدستپخت از وقتی بود جالب برام _

 رفتارش خیلی اما نداشتن، شتربیت برای کافی حوصله و حال حتماً و داشته پیری مادر

 .سمؤدبانه و سرسنگین

 و وقار همه این برادراش؟ با دختر این رفتار بین باشه، تفاوت همه این میشه، باعث چی واقعاً

 . گرفته یاد کی از رو متانت

 

 وت مثلاً اکتسابی؟ کدوم و ارثیه چقدرش هاآدم رفتار که میاد، پیش سؤال این گاهی هم من برای _

 مشخص اما. بردی ارث ما از رو رفتارهات بعضی حتماً ولی نشدی، بزرگ واقعیت مادر و پدر پیش

 حتی.داره نقش آدمی هر شخصیت اومدن بوجود تو مختلفی چیزای. نیست راحتی کار کردنش

 .ندارن هم شبیه رفتارهای هم دوقلوها گاهی

 

 گیبست چیزا خیلی به باشه، برادراش از متفاوت شکیبا رفتار شده، باعث مسائلی چه اینکه _

 شبرادرا از بیشتر اون به نسبت مادرش و پدر محبت و توجه. هست شونسنی تفاوت یکیش. داره

 ارب خود به متکی باشه، حالش کمک نبوده کسی چون و شده شنفس به اعتماد باعث این و بوده

 رمدا دوست. جالبه برام رفتارش و شخصیت. باشه برادراش سلطه زیر نتونست همین برای. اومده

 .بشناسمش بیشتر. کنم کشفش
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 او به کوتاهی نگاه نداد، جوابی وقتی. کردمی نگاهم سکوت در و آمده لبش به لبخندی مامان

 شدید؟ ساکت شد؟ چی: گفتم و انداخته

 تو هاینک با. ببینمش بیشتر دارم دوست هم من خوبیه؟ فکر ،..هیچی: گفت لبخند همان حفظ با

 .بده نشون شاد رو خودش و کنه پنهون اطرافیانش از رو اون کنهمی سعی اما داره، غم چشماش

 .شده اینطوری مادرش و پدر دائم بودن مریض بخاطرِ کنم فکر

 

 داره مشکل که هاییدرس تو و کنم تهیه براش داره نیاز که رو هاییجزوه دادم قول بهش _

 .کنم کمکش

 نرگس کنار. بیام همراهت هم من بگو اونجا، بری داشتی تصمیم وقت هر. کنیمی خوبی کار _

 .گذرهمی چطور زمان فهمم،نمی عزیزخاله و خانم

* 

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 ایبر. کردیم ریزی برنامه جمعی دسته مسافرت یک برای و داشتیم رو پیش تعطیلی روز سه دو

 .باشند ما همراه بقیه و بیاوریم ماشین امید و من فقط شد، قرار جوییصرفه

 و فتگر تماس مجید با خودش پدر. ندهند اجازه برادرانش بود نگران و بیاید نبود مایل شکیبا اول

 .کند مخالفت نتوانست هم او داد، اطلاع
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 اجازه کاش ،میشه تنگ جاتون اینطوری: گرفت سر از را تعارف هم باز شدیم، که ماشین سوار

 .نیام تونهمراه دادیدمی

 ماشین تو آرزو و برنا همراه هم خانم نرگس. میشن جا راحت نفر سه عقب ردیف: گفتم بلافاصله

 بخوره؟ هوا مغزتون بدید، خودتون به خوایدنمی فرجه یه خوندید، درس همه این. شیننمی امید

 سوار خواینمی که ما کول رو. دختر هستی تعارفی تو چقدر: گفت من حرف تأیید به هم مامان _

 خوش بهت ما همراه اینکه مگه. نداره توفیری بیشتر و کمتر نفر یه میره، داره ماشین این شی؟

 .ایِدیگه بحث اون که گذره،نمی

 

 فاقاًات. اینطوری نگید نه،..! وای: گفت که زدم، زل او به آینه از و جوابش شنیدن برای شدم کنجکاو

 .بخشِ لذت هم خیلی بودن شما کنار

 اب همراهی اگه پس: گفت بود، شنیده را شکیبا آخر جمله و شده ماشین سوار لحظه همان که پدر

 روزهای و کنی جمع انرژی حسابی تا بده، استراحت خودت به روز سه دو این دیگه بخشِ، لذت ما

 .بخونی درس بتونی خوبی به رو امتحانت تا موندهباقی

 .کرد سکوت و گفته چشمی تنها افتاده پایین سر و خجالت با پدر جواب در

 

 هک هفته چند این طی. داشتیم نگه صبحانه صرف برای مناسب جای اولین شهر از خروج محض به

 سالن در ناهارخوری میز روی را هایشکتاب رفتم، پدر خانه به دروس بعضی آموزش برای

 تربیش کنم،می دقت رفتارش و حالات در بیشتر چه هر. برویم اتاقش به نبود مایل و گذاشتمی

 .میشوم گفتارش و رفتار شیفته

 ایتیره هایلباس اما. کنم آگاهش امعلاقه از گیرم،می تصمیم و داده دست از را توانم و تاب گاهی

 .کندمی منصرف امخواسته ابراز از مرا دارد، تن به مادرش فوت از ماه چند گذشت از بعد هنوز که
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 .بگذارم پا زیر را حریمش شود،می آن از مانع کشیده، خود دور به کردارش با که حصاری طرفی از

 .برسانم گوشش به آرزو یا مامان طریق از را موضوع سفر این پایان در گرفتم، تصمیم آخر دست

 

 کمکشان از منظور این برای توانممی که دارم، کنارم در خواهری و مادر حالا اینکه به کردن فکر

 .کردمی چندان دو را امخوشحالی کنم، استفاده

 همراهانم تکتک روی لبخند با همراه نگاهم. خوردممی را چایم ذره ذره و داده تکیه ماشین به

 .گرفت قرار امشانه روی امید دست که چرخید،می

 .نرسیدیم دریا به هنوز کجایی؟! شدی غرق _

 چیه؟ متأهلی زندگی مورد در نظرت: پرسیدم مقدمه بدون

 از بعد .گرداند بودند نشسته سفره دور که جمعی میان را نگاهش بعد و کرد نگاه صورتم به بهت با

 و کرد نگاه صورتم به لبخند با بودم، خیره که سمتی به نگاهش برگشت رفتُ و مکث ایلحظه

 !مبارکه! عالیه: گفت

 

 مبارکه؟ چی: گفتم و برداشته ماشین از را امتکیه

 دیگه؟ متأهلی زندگی: گفت و کرد اشاره سفره دور جمع به سر با

 !پرسیدم خودت زندگی مورد در من: گفتم و کرده هم در اخم

 .باش خودت فکر تو داره؟ تو به دخلی چه من زندگی: گفت لبخند با اما کرد، اخم من مثل هم او

 .باشم فکر به خوبه اگه بدونم، خواممی خب _

 نکرده؟ تعریف برات هیچی حالا تا جیکِ، تو جیک تو با همه این که برنا کنم، باور یعنی _
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 رزوآ الان. خونه برم باید میگه زنی،می رو تهش و سر تا بینمش؟می کم خیلی الان میشه باورت _

 جمع تو ولی. کنه شیرینی خود خوادمی من جلوی کردممی فکر اوایل. بهمانِ آرزو الان فلانِ،

 و میره بزنه، زنگ بهش آرزو و باشه پیشم وقت یه اگه یا. نمیشه جدا ازش هم دقیقه یه بینممی

 .میزنه غیبش

 دل و رنج زود خیلی آرزو. بودم نگران براش خیلی: گفت خوشحالی با و کرد نگاه آنها به امید

 کنار هم با خوب ظاهراً  اما. بخره رو نازش بتونه میشه پیدا کسی اصلاً ترسیدم،می همیشه. نازکِ

 .اومدن

 اضرح کی گفتممی بهش همیشه که داشت، شیطنت انقدر هم برنا اتفاقاً: گفتم و گرفت امخنده

 .برسن توافق به آرزو با نمیشد باورم بشه؟ زنت میشه

 

 .اومد در آب از غلط دومون هر محاسبات اینکه مثل _

 چی؟ تو: گفتو کرد بازی پایش زیر هایسنگریزه با کمی

 چی؟ من: پرسیدم تردید با

 سرته؟ تو فکرایی: گفتو کرد اشاره جمع به دوباره

 رگوندگ رو حالم گفتارش و رفتار بینمشمی وقتی. نیستم مطمئن: گفتم و کرده نگاهش تأمل با

 .مبرسی تفاهم به تونیممی یعنی میگم خودم به کنم،می فکر بهش خودم، خلوت تو اما. کنهمی

 .عقلت با تنهایی وقتی ولی گیری،می تصمیم دلت با بینیشمی وقتی اینکه برای _

 کنم؟ کار چه _
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 فکر بهش جدی دو هر و کنید صحبت موردش در هم با. بذاری میون در باهاش اینه کار بهترین _

 م،محک بنای زیر با زندگی یه داشتن برای. ظاهرِ رو از فقط هم به نسبت تونشناخت الان. کنید

 .کنید پیدا هم از بیشتری آگاهی باید

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 اجازه هیچوقت چون. بگن بهش بخوام آرزو یا مامان از برگشتیم، وقتی داشتم تصمیم اتفاقاً _

 سئلهم درس و کار بحث از غیر نتونستم حالا تا. باشیم تنها هم با که بیاد بوجود شرایطی نمیده،

 .کنم مطرح باهاش رو ایدیگه

 .کنیم فراهم رو شرایط مینا و آرزو کمک با اینجا خوایمی _

 

 یمرفت بار هر مدت این چون بگم، مامان به فقط بهترِ کنم فکر. بفهمه کسی فعلاً خوامنمی نه، _

 .بود همراهم هم مامان پدر، خونه

 با مادرش، و پدر سن بودن بالا بخاطر میاد نظر به اما کمترِ، آرزو با شسنی فاصله که درسته

 .کنهمی برقرار ارتباط بهتر بزرگترن ازش که افرادی

 ینکها مثل: گفت رفت،می بقیه طرف به حالیکه در بده؟ انجام بهترِ کنیمی فکر کاری هر باشه، _

 .بیفتیم راه بیارم، رو هاوسیله برم. کننمی جمع دارن

 

 ویجل وسیع تراسی همراه به پایین در بزرگ اتاق دو که کردیم، اجاره طبقه دو روستایی خانه یک

 آشنایی قبل از خانه صاحب با امید چون. داشت دوم طبقه در کوچکتر اتاق سه و اتاقها ورودی

 .بودند دیده تدارک برایمان هم ناهار بود، کرده هماهنگ اجاره برای قبلاً و داشت
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 محلی غذای نوع چند و کرده پهن ایسفره بزرگش ایوان روی که بودیم، وسایل جاییجابه حال در

 .شد چیده مخلفات با

 

 رد بزرگ هایاتاق از یکی .رفتیم هایماناتاق به استراحت برای ناهار، خوردن و شدن جاگیر از بعد

 قرار شکیبا و عزیزخاله و خانم نرگس و مامان اختیار در را دیگر اتاق و بود صاحبخانه اختیار

 .دادیم

 .رفتیم آخر اتاق به هم با پدر و من. شد تقسیم بقیه بین هم بالا هایاتاق

 هک هاییبلال. کنیم درست آتش روی بلال عصرانه عنوان به و رفته ساحل به ظهر از بعد شد قرار

 .بود کرده تهیه همانجا داران مزرعه از امید سفارش به صاحبخانه

 

 یک تنها اما کشیدم، نشان و خط برایش بار چندین. خوردنمی جُم آرزو کنار از مدت تمام برنا

 را هابلال من. بود امید و من دوش به کارها همه بالاجبار. بود جوابم انداختن بالا ابرو و لبخند

 شدن آماده از بعد و گذاشته نمک آب در را آنها شکیبا و میزد باد  را آتش امید کردم،می پوست

 .دادمی یک هر دست به

 خورید؟نمی رو بلالتون چرا: گفتم بود، آتش به نگاهش شکیبا

 چی؟ شما پس: گفت و خورد تکانی من سؤال با که بود فکر در ظاهراً

 .میفته دهن از بخورید شما. امیدِ و من مال آتیشه، رو تا دو _

 .نشستم هاماسه روی نزدیکش جایی. کرد زدن گاز به شروع آرامی به

 

 اید؟آماده امتحان برای  _
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 .بخونم رو هادرس تونستم، خوب خیلی دکتر آقای و شما لطف به شکر، رو خدا بله، _

 باشیم؟ قبولی شیرینی منتظر پس خوبه،: گفتم و داده تکان سری

 .حتماً چشم،: گفت انگشتانش با بازی حال در و انداخت زیر را سرش

 هک خوام،می ذرت کیک اون از من: گفتم شیطنت با انداختم، صورتش به نگاهی و کرده کج را سرم

 .بودید کرده درست اول دفعه

 

 من نگاه شاید یا. بود شده مسخ انگار. شد صورتم میخ چشمانش و گرفت بالا را سرش ناگهان

 .بود زده خشکش او و بود جادویی

 .بزنیم قدم مینا با میرم: گفت ما بین نگاهی با و کرد دراز طرفم به را بلال امید

 نمک؟ آب تو بذاریدش میشه: گفتم و داده شکیبا دست به را بلال

 فتگر را آن آرامی به و احتیاط با. بود نزدیکی این هیجان از قطعاً که داشت، خفیفی لرز دستانش

 .داد دستم به را آن نمک آب محتوی ظرف در چرخاندن از پس و

 

 شدن بلند قصد دستم به بلال دادن از بعد. نکند تلاقی من نگاه با نگاهش دوباره بود مراقب

 بزنیم؟ حرف کم یه میشه: گفتم که داشت،

 مورد؟ چه در: گفت لرزانی صدای و مکث با

 .بشینید لطفاً: گفتم و کرده اشاره بود، نشسته آن روی که سنگی به دست با

 ...ممکنه. زشته آخه.. آخه: گفت و نشست آرامی به و تردید با
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 یچه ببینید: گفتم و کرده اشاره بقیه به دست با. نداره زشتی هیچ: گفتم و دهد ادامه نگذاشتم

 .کردن فرو تونگوش تو داداشاتون رو هاحرف این. نیست ما به حواسش کس

 خلافی کار چه م،خانواده جلوی محیط، این توی: دادم ادامه و داده حرکت اطراف به را دستم

 !همین کنیم، صحبت قراره فقط داد؟ انجام میشه

 

 نگاه روروبه به فقط کند، توجه هایمحرف به آخر تا و نشده معذب آنکه برای و کرده مکثی

 .کردممی

 رمپد و برنا هایتعریف بخاطر اولش شاید. شد جلب تونسمت متوجه توندیدم که اولی دفعه از _

 ازدواجش قبل تا هم برنا: گفتم و خندیدم. کنهنمی تعریف کسی از الکی پدرم آخه. بود شما از

 .باشه داشته دکترا هاخانم شناخت زمینه تو کنم فکر که میذاشت، هاخانم سر به سر انقدر

 

 دست به رو خواهرم دل راحت تونست همین برای: گفتم و کرده آرزو و برنا به ایاشاره چانه با

 .خورهنمی جُم کنارش از هم لحظه یه حالا و بیاره

 .کننمی طرفداری ازتون که دیدن شما در چی پدرم و برنا بود، جالب برام تفاسیر این با خب

 قبل از بیشتر. آرزو آخر در و پیوست طرفداراتون جمع به شدید پرستارش وقتی مامانم هم بعد

 .کنم پیدا بیشتری شناخت کردم سعی و شدم کنجکاو

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 چطور.. شدید ساکن پدر خونه که مدت این. نداد رو بیشتر شدن نزدیکتر اجازه مادرتون فوت اما

 زا بعد بینممی وقتی ولی. کرد ایجاد نزدیکتری ارتباط.. بشه شاید.. مکرد احساس خب... بگم
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 سست اومدن جلوتر برای پاهام برنداشتید، مادرتون برای عزاداری از دست هنوز ماه چند گذشت

 .میشه

 خراب چیز همه کل به و برنجانمش ترسیدممی. بود سخت برایم اصلی حرف و مطالب ادامه گفتن

 مراقب چشمی زیر. زدممی حرف طمأنینه با و کردممی انتخاب را کلمات زیادی احتیاط با. شود

 .دهم رویه تغییر لزوم صورت در تا بودم، العملهایشعکس

 

 بخوام، مامان از گرفتم تصمیم. کنم صبر دیگه تونمنمی فهمیدم کردیم، شروع رو سفر این وقتی _

 .بدونم رو نظرش تا گذاشتم میون در پدر با دیشب. کنن صحبت تونخانواده با مونبرگشتن از بعد

 نچو. بدونم رو نظرت و بگم خودت به اول بهتره گفت دارن، برادراتون از که شناختی به توجه با

 .دیب مثبت جواب میلت خلاف بر بذارن، فشار تحت رو تو و باشن موافق وصلت این با اونها ممکنه

 

 من: بگویم را آخر حرف و دهم تشخیص اشچهره در را حرفم تأثیر تا کردم نگاه صورتش به

 مشآرا با و کنید فکر موردش در. بشیم مشترک زندگی وارد مصلحت به بنا و ناخواسته خوامنمی

 .بگیرید منطقی تصمیم

 این که کنیممی صبر مادرتون سال تا موافقید اگر نداریم، هم به نسبت زیادی شناخت دو هر

 .میدیم رسمی جنبه مونارتباط به بود، مثبت جوابتون زمان اون اگر. کنیم ایجاد رو شناخت

 

 در. یدکن درست ذرت کیک برگشتید امتحان جلسه از وقتی بیشتر آشنایی با بودید موافق اگر

 .کنممی حفظ باهاتون همکار یک حد در رو مفاصله اینصورت غیر

. بگیرد تصمیم بتواند و کرده خلوت خود با تا شدم دور او از برخواسته، جا از حرفم شدن تمام با

 .ندادم تشخیص دیگری چیز ناباوری و بهت جز اشچهره در
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 پدر بعد لحظه چند. کرد هوشیارم پچپچ صدای آن از بعد و شد زده در به که هاییضربه صدای

 کجاست؟ سوئیچت فرزام؟: گفت و گذاشته امشانه روی دست

 شده؟ طوری کار؟چی خوایدمی سوئیچ: گفتم خواب از شده دورگه صدای با و کرده باز چشم

 .بخرم سِرُم داروخانه برم خواممی نیست؟ چیزی _

 شده؟ طوریش کسی: گفتم بیشتری هوشیاری با و نشسته جایم در جمله این شنیدن با

 .بزنه سِرُم براش خوادمی برنا. بَده حالش کم یه آرزو. نیست مهمی چیز نه، _

 

 اج از. رفتند اتاقشان به استراحت برای برنا همراه زود خیلی و بخورد نتوانست شام آمد یادم به

 خودم: گفتم بودم لباس تعویض مشغول که همانطور و کرده مرتب را موهایم دست با شده بلند

 شده؟ چش. خرممی میرم

 تمسافر اومدیم روز دو باشه مراقبش تونستنمی چسبیده، بهش برنا همه این: دادم ادامه تَغیُر با

 نشه؟ مریض

 

 ور سوئیچ اون من بده: گفت انگشتانش حرکت با کرد، دراز طرفم به را دستش و کرد ایخنده پدر

 .نداره ایدیگه گناه وگرنه بشی دایی کنهمی لطف بهت داره که اینه فقط برنا تقصیر! میزنه غر هی

 .مکن درک را حرفش معنای تا بودم خیره پدر دهان به. ایستاد حرکت از شلوار کمربند روی دستم

 برم؟ خودم یا میری: گفت و داد تکانی را بازویم پدر

 گفتید؟ چی شما_
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 نابر. شده حالبی حالا. آورده بالا رو همه. نساخت بهش بود سنگین خورد که بلالی. بارداره آرزو _

 ،بزنه براش سرم خوادمی اطمینان برای. بیاد شونکدوم یه سر بلایی مبادا داشته، ورش ترس هم

 .طبیعیه چیزا این بارداری تو وگرنه

 نیست؟ زود الان.. کردن؟ ازدواج وقته چند مگه اینا ؟..ها _

 خواب بزن صورتت و دست به آب یه رفتن قبل: گفت و داد هل در طرف به مرا خندید، دوباره پدر

 .مربوطه خودشون به! نه؟ یا زوده چه تو به. نگی پرت و چرت بپره، سرت از

 

 و بودم حیرت و بهت در بود چه هر خواهرم، بد حال فهمیدن یا بود آلودگی خواب بخاطر دانمنمی

 منگی و گیج از تازه لازم وسایل خرید از بعد. کردم پیدا را روزی شبانه یداروخانه سختی به

 .شدن دائی بابت باشم خوشحال باید فهمیدم و درآمده

 

 بود ایستاده در پشت گویا برنا. زدم در به تقه چند آرامی به آمد،نمی داخل از صدایی چون

 با د،بو سرم کردن آماده مشغول و گرفته دستم از را نایلکس که همانطور کرده، باز را در بلافاصله

 .رفتممی خودم میدی لفتش انقدر دونستممی کردی؟ دیر چقدر: گفت ناراحتی

 و دلرزمی برنا دستان دیدم وقتی. بودم مانده واج و هاج آرزو رنگیبی و حالیبی و برنا رفتار از اول

 .شدم مشغول خودم و زده کنار را او کند، فرو رگ داخل را آنژیوکت تواندنمی

 .کنم منحرف را ذهنشان خندان و شوخ لحنی با کردم سعی استرس کردن کم برای

 ییشهش ترسهمی نگو خوره؟نمی تکون کنارت از دقیقه یه برنا این چرا بگو پس. میگم تبریک _

 .برداره ترک خواهرم دل توی
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 شده؟ طوری: پرسیدم و شده نگران. نشد ایجاد حالشان در تأثیری اما کردم نگاه دو هر به

 هست؟ مشکلی

 خواستیمنمی: گفت و کرد آرزو صورت و دست نوازش به شروع و نشست تخت لب آرزو کنار برنا

 غم اب و کرده نگاه صورتم به و کرد بلند را سرش.. دونمنمی.. نشد.. اما. بشیم داربچه زودی این به

 .ندارم رو روزش و حال این دیدن طاقت: گفت

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 به رو .نبودند سفره کنار هم مینا و امید برنا، و آرزو از غیر رفتم، پایین صبحانه خوردن برای وقتی

 .باشن خواب شاید گفتم سراغشون نرفتم بهتره؟ آرزو: گفتم مامان

 .بهتره گفت. برد براش خوراکی کم یه اومد برنا پیش ساعت نیم آره: داد جواب مامان

 صبحانه؟ برای نیومدن چرا خوابن؟ هنوز مینا و امید _

 

 .بخوره چیزی تونهنمی گفت نبود، خوب حالش مینا _

 شده؟ چش دیگه مینا! بابا ای _

 .شد بد حالش خورد، زیاد ترشی سیر کرد، مزه بهش دیشب _

 .خورد زیاد چرا بدِ براش اگه خوب _

 .گرفت رو جلوش نمیشه کنه ویار. نیست خودش دست حامله زن دیگه _

 ....ربطی چه سحامله آرزو _
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 .بودند خوردن مشغول لبخند با همه. کردم نگاه بقیه به بعد و مامان به شوکه ناگهان

  شدم؟ خبردار نفر آخرین اونوقت عمو، هم بشم دایی قراره هم: گفتم عصبانیت با

 .فهمیدیم خورناشون هم به حال از دیشب هم ما: گفت لبخند با مامان

 .شدم گرفتن لقمه مشغول و برداشتم نان ایتکه برده، جلو دست

 .سلامتی به مبارکه،: گفتم دلخوری با

 موندی عقب: گفت نمیشد جدا و بود چسبیده صورتش روی دیشب از که لبخندی همان با پدر

 !بجنبون دست! پسر

 میقیع نفس. نمیشد دیده صورتش که بود برده پایین قدری به را سرش کردم، شکیبا به نگاهی

 .وقتش به کم،کم: گفتم و گرفته

 

 *شکیبا*

 

 بتصحهم هم با بینممی زیاد جدیداً. رفتند روی پیاده برای دکتر آقای مامان و پدر صبحانه از بعد

 که ما خانواده برعکس. نیست مهمی چندان موضوع خانواده این افراد برای ظاهراً ولی شوند،می

 .دانندمی ناپسند و زشت را نامحرم مرد با صحبت هم جمع در حتی

 لب. کنند کمکشان ناهار تدارک در تا بودند، رفته خانهصاحب اتاق به عزیزخاله و خانم نرگس

 .بودم کتاب خواندن مشغول و کرده آویزان را پاهایم نشسته، ایوان

 روز ود این: گفت و کرد نگاه دقت با صورتم به. ایستاد رویمروبه و رفت پایین ایوان از دکتر آقای

 عقبید؟ توندرسی برنامه از مگه. کنید استراحت خوایدنمی هم
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 .فراغتِ اوقات برای. نیست درسی: گفتم و داده نشانش را کتاب جلد

 کشید؟می کار چشماتون از هم فراغت اوقات برای خوبه،: گفت و داده تکان را سرش

 .کرد پیدا نمیشه ایدیگه سرگرمی اینجا _

 .کابینتل بریم موافقید. مشغولن جوری یه کدوم هر که بقیه. رفت میشه جاها خیلی _

 نداره؟ ترس..! دونمنمی نرفتم، حالا تا من: گفتم آرامی صدای با

 .یارزهب کردنش امتحان بار یه به کنم فکر ولی. باشید داشته ارتفاع از ترس اینکه مگه! نه ترس؟ _

 

 آرامش در و بود گذاشته ملایمی آهنگ. کردیم حرکت و داده اطلاع خانم نرگس و عزیزخاله به

 بابا: تمگف و انداخته او به کوتاهی نگاه سکوت، شکستن برای مسافتی طی از بعد. کردمی رانندگی

 نشدن؟ بهتر چطورن؟

 وضعیت این تو رو کس هیچ ندارم تحمل. کنهمی بد رو حالم دیدنش: گفت و کشیده بلند آهی

 احتمالش آن هر. نداره چندانی تحرک پایین به گردن تقریباً. کشهمی زجر داره مشخصه. ببینم

 بکشه؟ عذاب کمتر تا کرد، براش میشه کار چه دونمنمی. بشه بستر زخم دچار هست

 که کسانی به کمک برای داشت وجود راهی کاش. بگم چی دونمنمی. سخته خیلی دارید، حق _

 .میشن افتاده کار از اینطوری

 

 .شکست را سکوت دکتر آقای اینبار. گذشت کمی

 اومدید؟ شمال حالا تا _
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 مادرم چادر سفت ترسیدم،می دریا از خیلی هست یادم فقط. بودم کوچیک خیلی وقتی بار یه _

 وت گذاشت رو پام زور به و کرد بغلم حمید. بشم نزدیک آب به خواستمنمی و بودم چسبیده رو

 .کردممی گریه و کشیدممی جیغ. بودم ترسیده بودن، شده جمع پام دور ریزا ماهی. آب

 اما بگیرم، یاد شنا دارم دوست خیلی. ترسممی بینممی آب زیادی حجم جا هر شده باعث همین

 .دارم وحشت استخر آب عمق به کردن نگاه از

 

 .کنهمی بدترش فرار. بشید روبرو باهاش باید تونترس بردن بین از برای _

 برم نیومد پیش موقعیتش ولی. دارم قبول رو تونحرف: گفتم و داده تکان حرفش تأیید به را سرم

 .میشه شروع کلاسا بشم قبول اگه هم بعد و خونممی درس دارم که الان. بگیرم یاد شنا

 وصیخص کلاس همه این خوایدمی یعنی. بشید قبول باید. نداریم اگه: گفت و کرد نگاهم لبخند با

 بره؟ هدر هاجزوه تهیه و

 ...کنممی سعی! نه:گفتم زیر به سر و لبخند با هم من

 

 دبگی خودتون به. ببرید کار به رو تونهمت و توان همه. نه کنممی سعی: گفت و آمد حرفم میان

 .بشم قبول باید من

 و ردهک داشت بیشتری جذابیت آفتابی عینک آن با آفتاب نور در که نیمرخش به کوتاهی نگاه

 !چشم: گفتم

 .آفرین بلا،بی چشمت _

 نه؟ یا کنیم حلش که دارید هم ارتفاع از ترس ببینیم بریم. رسیدیم خب، _ 

 .بگویم باید چه دانستمنمی اما بود، گرفته امخنده
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 را مدست خواستمی دکتر آقای. ترسیدممی کمی خوردنش تکان بخاطر کابین به شدن سوار موقع

 کمک به و شد پیاده دید مرا تردید وقتی بود، شده سوار من از جلوتر. شدم مانع که بگیرد

 اخلد اطراف، به کردن نگاه بدون من و نخورد تکان تا داشتند، نگه را کابین طرف دو آنجا متصدی

 .شدم

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 دببری لذت اطراف منظره از الان. گذشت بخیر اول مرحله: گفت سرخوشی با نشست، که روبرویم

 .شدن پیاده مرحله به برسیم تا

 .بگریزم سرخوشش و شوخ نگاه از تا شدم اطراف سرسبزی تماشای مشغول

 گاهن با ترسیدممی. بود گرفته بازی به را دلم شاد و مهربان لحن و هانگاه این کوچک، فضای آن در

 منتظر! حیاییبی دختر چه گفت خواهد خود با حتماً. برود آبرویم و شده رو دلم دست صورتم به

 .بدهد وا تا بود دادن نخ یک

 

 لقب دفعه مثل و شده پیاده من از زودتر دکتر آقای. بودم ترراحت شدن پیاده موقع خوشبختانه

 .شدم پیاده آسوده خیالی با و شود خوردنش تکان مانع تا داشت نگه را کابین

 شیطنت میل درونم کودک و آورده وجد به مرا که بود، ماناطراف در زیبا و بکر مناظری حقیقتاً

 .نمیشدم سیر محیط شادابی و سرسبزی دیدن از و چرخیدممی طرف هر به داشت،

 

 بشینیم؟ کم یه بریم شدید خسته اگه _

 .شده اضافه انرژیم کنممی احساس بلکه نشدم، خسته تنها نه: گفتم خوشحالی با

 .خوشحالم خوبه، خیلی _
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 .نبودم شاد دل ته از اینطور بود وقت خیلی. ممنونم: گفتم ملایمی لحن با و کرده نگاهش

 ترتند را قلبم تپش که زیبایش صدای با و بگیرد صورتم از نگاه آنکه بدون مهربانی، با هم او

 غمگین هیچوقت دیگه کنممی آرزو و شدم تونشادی باعث که خوشحالم: گفت کرد،می

 .توننبینم

 

 و بود خورده گره هم در هایماننگاه مدت چه دانمنمی نه؟ یا دادم را جوابش دانمنمی

 ...بود کرده داغ را صورتم نگاهش حرارت گویا. بگیریم هم از چشم توانستیمنمی

 منبع طرف به. کرد خارج خلسه آن از را ما کودکی گریه صدای آن دنبال و جیغی صدای ناگهان

 ارضای برای و کرده استفاده سوء مادرش و پدر غفلت از ایبچه پسر شد معلوم. رفتیم صدا و سر

 .بود شده زخمی  و افتاده کردندمی نگهداری ایگوشه در که چوبی ضایعات روی کنجکاوی، حس

 

 :پرسید مردم میان نگاهش با. کنممی کمکش دکترم من: گفت و زده کنار را جمعیت دکتر آقای

 ندارید؟ اولیه هایکمک وسایل اینجا

 ردک اشاره من به سر با. بیارم میرم الان: گفت داشت تن به هانگهبان شبیه لباسی که نفر یک

 .شوم نزدیکش

 قاب را کودک صورت دست دو با. بگیرم رو خونریزی جلوی بتونم تا کن، پرت رو بچه حواس تو _

 .شدم او با زدن حرف مشغول و کرده

 و اخم با کرده، اشاره بودند شده جمع که افرادی به چانه با و گرفت نگهبان دست از را کیف

 .بمونن مادرش و پدر فقط کن، متفرق رو جمعیت: گفت جدیت

 لویج تا کنم،می پانسمان موقتاً من. نداره وجود کافی وسایل کیف این تو: گفت کودک پدر به رو

 .داره نیاز بخیه چون بیمارستان، برسونیدش سریع باید ولی. بشه گرفته خونریزی
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 پیر هم پای به شاءاللهان بودید، اینجا شما کرد، رحم بهمون خدا. ممنون خیلی: گفت پدرش

 .بشید

 اب. بود آمده خوشش گویا که فرزام. گرفتم فاصله فرزام از کمی و شده دستپاچه حرف این با من

 پایان به که کارش. شد مشغول خود کار به دوباره و کرده نگاهم خندان لبی و شوخ چشمانی

 برگردیم؟ موافقی: گفت من به رو و برگردانده نگهبان به را کیف رسید،

 بلافاصله برگردم، خود خلوت به زودتر خواستممی و درنیامده مرد حرف خجالت از هنوز که من

 بلایی تونمنمی جمعیت این میون دختر آخه: گفتو گرفت اشخنده بودنم، هول از. کردم قبول

 .ترسیمی انقدر که بیارم، سرت

 .نیست خودم دست ببخشید، _

 نداشت؟ وجود مرد مگه اونجا. بودی دانشگاه و بیماستان تو کهتو _

 چیز مورد در کار از غیر هم بیمارستان تو. کردممی حفظ باهاشون رو مفاصله همیشه من _

 .کردمنمی صحبت ایدیگه

 .بریزه خجالتت و ترس این باید کمکم. برسیم ناهار به که بریم _

 

 درپ به فرزام راه بین. شدم پیاده و سوار ترراحت و شده کمتر ترسم برگشت موقع خوشبختانه

 مک یه. برگردیم صبح فردا شد قرار: گفت تلفن قطع از بعد. بخرد هست نیاز چیزی اگر زد، زنگ

 نداری؟ نیاز چیزی شما. راه تو برای خرممی ریز خرده

 .ممنون نه، _
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 میشه؟ تموم کی رسیده؟ کجا به تونپدری خونه _

 و پدر حضور خاطرات یادآور جایش جای و شده بزرگ آن در که ایخانه رفتن بین از یادآوری

 .کردم بسنده «دونمنمی» گفتن به تنها و کرده غمگین را صدایم ناخواسته بود، مادرم

 ناراحت قصد متأسفم،: گفت و داد رویش پیش  مسیر به را توجهش دوباره و کرده نگاهم متعجب

 .نداشتم رو کردنتون

 که خونه اون توی. بود مادرم و پدر یادگار و خاطره از پر قدیمی خونه اون. نیست شما تقصیر _

 حالا ولی. کرد شونحس خونه اون وسایل و دیوار و در روی از میشد شونفوت از بعد حتی بودم،

 .کنممی تنهایی احساس خیلی

 

 تا نم،ک پیدا قلبت تو جایگاهی بتونم امیدوارم: گفت مهربان لحنی با و گرفت عمیقی نفس فرزام

 .برسه پایان به تنهائیت این

 ترساندمی مرا نزدیکی این طرفی از. خواهممی چه دانستمنمی هنوز چون نداشتم، برایش جوابی

 خود جذب مرا بود دلنشینی صمیمیت و گرمی با همراه که اشمحترمانه رفتار دیگر طرف از و

 .کردمی

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۱۰] 

 انهم را خرید هاینایلکس فرزام. بودند بخند بگو مشغول نشسته، ایوان روی همه رسیدیم وقتی

 هایخانم: گفت سرخوش صدایی با چرخید،می جمع روی نگاهش حالیکه در گذاشته، ایوان جلوی

 شدید؟ خوب چطورن؟ باردار

 ازویب دور دستش کردن حلقه با و کرده اکتفا سر تکان به تنها و کرد نگاه برنا به لبخند با آرزو

 .انداخت زیر به سر و گفت ممنونمی هم مبینا. گذاشت اششانه روی را سرش برنا
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 ایدب ولی: گفت تحکم با  و داد تکان گونه تهدید را اشاشاره انگشت زده، کمر به دست یک فرزام

 از ای. دلخورم ازتون فهمیدم نفر آخرین اینکه بابت. کنید مهمونم حسابی و درست شیرینی یه

 در سرتون رو شتلافی و کنممی یکی به دست مبرادرزاده و خواهرزاده با بعداً یا بیارید در دلم

 .میارم

 

 .ندارم شوخی: گفت و نشسته مادرش کنار دلخوری و اخم با فرزام. شد بلند شانخنده صدای

 هر! نگو هیچکس به شد، باردار خانمت وقت هر هم تو نداره، کاری: گفت پسرش به رو خانم زهرا

 .کن خبرشون اومد، دنیا تبچه وقت

 .گذاشتمی سرشان به سر و شده شانهمراه هم فرزام خود اینبار افتادند، خنده به همه دوباره

 

 زودتر را شب شد قرار و رفتیم ساحل کنار دیگر بار کوتاه استراحتی و  ناهار خوردن از بعد

 آقایان شکستند،می تخمه و نشسته زیرانداز روی هاخانم. کنیم حرکت زود صبح که بخوابیم

 .بودند والیبال بازی مشغول

 امتحانت؟ به مونده روز چند: پرسید من به رو آرزو

 .روز بیست _

 

 .بشی موفق امیدوارم. نمونده چیزی _

 .دادم قول بشم، موفق باید: گفتم آرامی صدای با و کرده نگاه مردها بازی به

 وقته؟ چند: گفتم و کرده اشاره شکمش به لبخند با شوم، خارج خیال و فکر از کردم سعی
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. سفر قبل روز فهمیدیم، تازه: گفت آن به کردن نگاه درحال و کشیده شکمش به دستی

 .رفت در دستمون از دیگه. باشه زودی این به خواستیمنمی

 

 .بیاد دنیا سلامتی به باشه، قدم خوش _

 دو یناا اما: گفتو کرد اشاره شکمش به اشچانه با کرده، نگاه مینا به لبخند و اخم با بعد. ممنونم _

 بگی؟ خواستینمی نمیشد، بد حالت دیروز اگه یعنی. نگفتن چیزی ما به گذشته ماه سه

 

 جو دزیا گفت امید. بود شده بد بابا حال که فهمیدیم وقتی آخه: گفت غمگین نگاهی با و خندید

 هک نداشت طاقت وروجک این انگاری ولی. بدیم خبر بهتر موقعیت یه تو بذاریم نیست، مناسب

 .داد لو خودش دیروز

 رو فرزام بچه مونممی زنده من یعنی. بشید فارغ سلامتی و راحتی به شاءاللهان: گفت عزیز خاله

 ببینم؟ هم

 هر هم فرزام! نزنید مردن حرف خوشی میون حرفیه؟ چه این! خاله..! اِا: گفت دلخوری با زهراخانم

 .کنهمی عروسی بشه گیر دلش وقت

 .شاءاللهان: گفت و گرفت آسمان به رو را هایشدست عزیز خاله

 

 .میگید شاءاللهان سخت و سفت اینطور چیه جریان خاله: گفت شیطنت با آرزو

 که اول. بود زندگیش تو مشکلاتی یه درگیر ایدوره هر فرزام آخه: گفت و کشید آهی عزیزخاله

 روزروزبه مشکوه حال بعدش. بشه خوب کامل حالش تا کشید طول سال چند بود، مریض همش

 .بستری هفته دو بود، خوب هفته یه. مریض روز دو بود، خوب روز یه. شد بدتر



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 226 

 خانم نرگس همه از بیشتر رو فرزام زحمت: گفت و گذاشت خانم نرگس دست روی را دستش

 .کشیده

 

 فرزام دلنگران خیلی شکوه. کرد دوری ازمون و نیستیم شخانواده ما فهمید هم شکوه فوت بعد

 .باشیم داشته رو هواش که کرد،می تورج و من به رو سفارشش مدام و بود

 سامون و سر زندگیش تا اما هستن، شخانواده حالا که درسته: داد ادامه خانم زهرا به نگاه با

 .بدیم انجام براش کاری تا ماست، به چشمش شکوه کنممی خیال نگیره،

 

 ونا و بودید مراقبش خودتون بچه مثل که همین: گفتو گرفت را خاله دست مهربانی با خانم زهرا

 .باشید نگرانش نباید دیگه. کردید حقش در رو لطف بزرگترین رسوندید، ثمر به رو

 بگم رو چیزا این ندارم جرأت خودش به. گیرهنمی آروم دلم نبینم، رو عروسیش تا. تونمنمی _

 .انتظاره چشم هم اون انگار میاد، خوابم به شکوه گاهی اما. بشه ناراحت مبادا

 

 مُردم: گفتو گذاشت آرزو پاهای روی را سرش کرد، پهن زیرانداز روی را خودش خستگی با برنا

 !اینا کنننمی ول! بابا

 :گفت و داد تکیه آنها به و برده عقب را دستش دو. کرد دراز را پاهایش نشست، برنا کنار فرزام

 .رفت در زِوارت نیومده دنیا تبچه هنوز پیرمرد؟ چته

 ارکپ میریم هم با تایی دو خودمون. برم مبچه قربون: گفت و زد آرزو شکم به سریع ایبوسه برنا

 .نده ما به رو بودنش ورزشکار پُز بسوزه، دایی این دل تا کنیم،می ورزش

 رد خواستیمی شد، تنگ خانومت برا دلت تو دادم؟ پز کی من: گفتو زد برنا پای به مشتی فرزام

 . کردی بهونه رو خستگی. بری



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 227 

 .شدیم هلاک بخوریم بدید چیزی یه حالا. میگی تو چی هر اصلاً _

 ستنیب شناسم،می نزدیکی همین جا یه بریم کنید جمع: گفت شانکَلکَل به دادن پایان برای امید

 زچی یه همونجا. شیممی سنگین بخوریم شام بخوابیم، زود قراره چون امشب. داره تازه یآبمیوه و

 .بخوابیم ترراحت تا شام جای به بخوریم، سبک

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۱] 

 جلسه از که ایلحظه از. رسید پایان به بودم کشیده زحمت برایش هاماه که امتحانی بالاخره

 فرزام درخواست به جوابی چه داشتم را این دغدغه برسم، خانه به که زمانی تا شدم خارج امتحان

 جواب به باره این در دهد اجازه آنکه بدون دلم و پا آخر در نه؟ یا بپزم ذرت کیک آیا بدهم؟

 .شدم کیک پختن کار به دست و بردند آشپزخانه به مرا برسم،

 تا آمد، خواهد دیدارم به کمتر امتحانم زمان تا گفت خداحافظی موقع برگشتیم، سفر از که زمانی

 داشتند مادرش همراه کوتاهی دیدارهای مدت این طی. بگیرم تصمیم و کرده فکر بتوانم ترراحت

 .رفتندمی زود خیلی و

 

 بزرگتری کیک هم من و داریم مهمان امشب گفت خانم نرگس بودم، کیک پختن حال در وقتی

 .کردم درست قبل دفعه به نسبت

 جبتع کمال در. رفتم پایین و کرده تن بودم، خریده تازگی به که را لباسی گرفتن، دوش از بعد

 .بودند آمده همیشه از زودتر مادرش و فرزام

 زهرا و دکتر آقای. شدنمی کنده من از فرزام سرخوش و شاد نگاه هاپله از آمدن پایین حال در

 هب ایلحظه هانگاه من سلام با. بودند صحبت مشغول اطراف به توجهبی و نشسته هم کنار خانم

 .شد کشیده سمتم
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 لباس شاءاللهان. رنگِ و آب خوش چقدر ،میاد بهت لباس این چقدر ماشاءالله: گفت عزیزخاله

 نهآشپزخا به خانم نرگس به کمک برای و گفته آرامی «ممنونم» لب زیر. ببینم تنت رو عروسی

 .رفتم

: گفت بود مانده ثابت من روی نگاهش که همانطور و آمد آشپزخانه به فرزام بعد لحظه چند

 .میاد فر داخل از خوبی بوهای که بینممی

 مشغول آشپزخونه اومد راست یه رسید راه از جان شکیبا آره،: گفت ماجرا از خبربی خانم نرگس

 رو مواد کرده، دعوت رو خانم آرزو و امید آقا و شما خان تورج گفتم. شد کردن درست کیک

 .نیاد کم وقت یه که کرد اضافه

 

 من ولی: گفت میشد، تروسیع لحظه به لحظه که لبخندی با من، از گرفتن نگاه بدون فرزام

 !باشه من برای اختصاصی کیک این خواستممی

 از تنها که خانم نرگس هایحرف. روم فرو آن در و کند باز دهان زمین خواستممی خجالت از من

 .بگیرم بالا را سرم توانستمنمی شوم، عرق خیس شد باعث بود، اشدلیساده روی

 گرمته؟ شدی؟ قرمز انقدر چرا! مادر اِوا: گفت شد، من دستپاچه و هل رفتار متوجه وقتی

 

 هدیگ بشین، برو: گفت و گرفت دستم از بودم، هامیوه کردن خشک مشغول آن با که دستمالی

 استراحت اومدی جلسه از شدی، خسته هم تو. میدم انجام رو شبقیه خودم نمونده، کاری

 .نکردی

 الان هم من بشین، برو! مادر برو: گفت و داد هل بیرون به مرا و گذاشته کتفم پشت را دستش

 .میام

 .نیستم خسته مونممی نه: گفتم بودم، شدن آب حال در فرزام هایهنگا زیر که من
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 .نیست کاری خواد،نمی _

 .میارم رو هامیوه من بشین، برو شما: گفت و رفت هامیوه طرف به فرزام

 

 مبل روی و آورد پذیرایی به خود همراه را دستیپیش تنها و نداد اجازه هم او به خانم نرگس

 که دادی، رو فرصت این خوشحالم: گفت و کرده کج طرفم به را سرش کمی. نشست امکناری

 .بذارن میون در تخانواده با بخوام مامان از دونیمی لازم اگر. بشیم آشنا هم با بیشتر

 اگر. هستن چیزها این مخالف اونها. وجه هیچ به نه،: گفتم قطعیت با و کرده بلند را سرم بلافاصله

 .میشه بد خیلی بفهمن

 فقط. متوجهم: گفت و گذراندمی نظر از را صورتم زوایای بکشد عقب را خود آنکه بدون فرزام

 .بیاد پیش مشکلی شما برای وقت یه خوامنمی

 

 برای. هست خبر یه دادن بخاطر امشب دعوت مناسبت: گفت جمع به رو پدر شام خوردن از بعد

 .بدم رو خبر و باشیم هم دور همه خواستم. عازمیم ماه این آخر. کردیم نام ثبت حج سفر

 .کردند خوش و خوب سفری آرزوی و کرده خوشحالی ابراز همه

 

 و کرده خانم زهرا به طولانی نگاهی. دادممی رو خبر این اول باید شاید یا... اینکه دوم خبر اما و _

 تصمیم. گرفتم مثبت جواب ماه چند از بعد بالاخره و کردم خواستگاری مادرتون از من: داد ادامه

 .بشه جاری عقد صیغه اونجا رسیدیم وقتی داریم،

 ابراز و گفته تبریک عزیزخاله همه از اول. بودند شوک در همه گویا و شده برقرار سکوت ابتدا

 حظهل چند از بعد. دادندنمی نشان العملیعکس هیچ و کرده نگاه یکدیگر به بقیه. کرد خوشحالی
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 تکرار را کار همین نوبت به بقیه و گفت تبریک و بوسید را مادرش و شده بلند جایش از آرزو

 .خوشحال نه و بودند ناراحت نه. بود خنثی اکثرشان قیافه اما. کردند

 

 شکیبا بیان، ما همراه هم خانم نرگس و عزیزخاله قراره چون( کرد نگاه من به) آخر مطلب اما و _

. رزامف خونه بری ما برگشتن تا هستی، مایل اگر مدت این رسید فکرم به. مونهمی تنها اینجا جان

 چیه؟ نظرت

 ؟...بگم چی دونمنمی.. خب.. من: گفتم لکنت و مکث با. سخت جوابش و بود ایمنتظره غیر سؤال

 کنم؟ فکر کم یه میشه

 بتث شنا کلاس تونید،می باشید مایل اگه هم شما. نیستم خونه زیاد که من: داد جواب فوراً فرزام

 .نره سر تونحوصله که کنید نام

 فرصت موقع اون تا کنم؟ کارچی دونمنمی: گفتم ایآهسته صدای با بود پایین سرم حالیکه در

 .کنممی فکر شدرباره هست،

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۱] 

. نداشت گفتن برای حرفی کسی و بود شده سنگین جو گویی دکتر آقای هایصحبت از بعد

 هب خداحافظی برای خانم زهرا و دکتر آقای وقتی. کردند رفتن عزم یکییکی و گذشت لحظاتی

 در خانم نرگس. رفت اتاقش به خواب برای و کرده عذرخواهی هم عزیزخاله بودند، رفته حیاط

 .بود کردن جور و جمع مشغول آشپزخانه

 

 .بشیم آشنا هم روحیات با نزدیک از بتونیم تا خوبیه فرصت: گفت و ایستاد روبرویم فرزام

 .کنی قبول میشم خوشحال
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 .بفهمن برادرام اگه.. من ،..برام.. من _

 خوانمی کجا از اومدن؟ دیدنت به مگه بودی، اینجا ماه چند این طی. بزن سر بهشون برو گاهی _

 .میدی نشون حساسیت حد از بیش تو هستی؟ من خونه بفهمن

 .کنم فکر بیشتر بدید اجازه _

 

 اساحس که بده انجام رو کاری اون. کنی قبول اجبار رو از و بگیری قرار تنگنا تو خوامنمی باشه _

 یاتخصوص به نزدیک از باشه، فرصتی تونهمی شدن همخونه این بگم خواستم فقط. بهترِ کنیمی

 .کنیم زندگی آرامش با هم کنار در عمر یه تونیممی ببینیم و ببریم پی هم

 ..من. ترسممی من _

 .کشیدی زحمت خیلی. نکنه درد دستت جان شکیبا. بریم دیگه هم ما مامان جان، فرزام _ 

 به. دارند نظر زیر را حرکاتم و من روی اندشده زوم همه کردممی فکر آمد،می در صدایم زور به

 .نه یا شنیدند نبودم مطمئن که گفتم، کنمیمی خواهش سختی

 

 را ماتاق به رفتن قصد و کردم کمک آشپزخانه کردن تمیز برای خانم نرگس به شانرفتن از بعد

 .کرد صدایم دکتر آقای که داشتم

 .دوختم چشم دهانش به منتظرو نشسته روبرویش مبل روی. بمون لحظه چند لطفاً _

 برادرت، خونه بری مدت این اگر اینه مسئله ولی. فرزام خونه به رفتن از هستی معذب دونممی _

 شپی براشون سؤال این بده؟ انجام رو خاله پرستاری قراره کسی چه پس که کننمی شک اونوقت

 چیه؟ اینجا موندنت دلیل پس نیست، ضروری پرستاری برای تو وجود اگر که میاد
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 براشون کاست و کم بی رو حقیقت تمام نیستی، هم مجبور اما! بگی دروغ بهشون نیست قرار

 .کنی تعریف

 مورد در فرزام. کنی عنوانش خودت نداره لزومی پس. نشن ما نبودن متوجه اصلاً هااون ممکنه

 .برد زمان این از رو استفاده نهایت میشه نظرم به. گفته بهم ازدواجش پیشنهاد

 به برادرات خونه قطعاً. اعصاب تمدد و استراحت برای مناسبیِ موقعیت کنممی فکر اینکه هم

 .بود نخواهی راحت فرزام خونه اندازه

 اب. بگیرم درستی تصمیم تا کنممی فکر شدرباره خوب چشم. هستید فکرم به که ممنونم _

 .بخیر شب اجازه،

* 

 به ودب قرار که روزی. بروم فرزام خانه به رسیدم، نتیجه این به بندی جمع و زیاد کردن فکر از بعد

 مورد لوازم هم من تا رفتم اتاقم به وقتی. بود آمده اینجا به صبح از خانم زهرا بروند، فرودگاه

 در. خواست ورود اجازه در به ضربه چند با خانم زهرا کنم، جمع فرزام خانه در اقامت برای را نیازم

 .کردم دعوتش اتاق به خوشرویی با و کرده باز رویش به را

 .بگم بهت دونستم خودم وظیفه رو چیزایی یه ولی. شدم مزاحت ببخش _

 

 من به رفتن قبل بایستی که ستضروری حد این تا موضوعی چه بودم، نگران و متعجب

 گفتند؟می

 .بفرمایید( دادم نشان را تخت  دست با. )کنممی خواهش _

 فرزام دیشب: گفت طمأنینه با مکث اندکی از بعد. انداخت اتاق به نگاهی و نشست تخت روی

 اهمتف به هم با بتونید امیدوارم. شدم خوشحال خیلی خبر این از. داده ازدواج پیشنهاد بهت گفت

 .برسید
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 موقع اون. بشه دچار من سرنوشت به کس هیچ خوادنمی دلم نداشتم، موفقی ازدواج چون من

 .بشناسم رو مقابلم طرف چطور کنم؟ انتخاب باید چطور نداد یاد من به کسی

 که اینهایی خب. باشه آورتعجب برات شاید. بذارم اختیارت در رو متجربه دارم دوست حالا

 جریان در اونها حاضر حال در اما. کنن تعریف برات باید خودت خانواده معمولاً بگم، خواممی

 .مبگ هم تو برای گفتم، رو هاحرف این دخترم به که همونطور دونستم، خودم وظیفه پس نیستن،

 موشکافانه و بده قرار بینذره زیر رو مقابلت شخص خصوصیات و اخلاق تمام ازدواج از قبل

 شبهه و شک برات که مسائلی از ساده. باش دلیل دنبال حرکتش و حرف هر برای. کن بررسی

 .نگذر کنهمی ایجاد

 

 تعریف جایبه هستم شوهری مادر چه من میگی خودت پیش حتماً: داد ادامه و خندید خانم زهرا

 هر هاحرف این با من دید از اما. میگم بهت رو خواستگارت شناخت روش و راه دارم پسرم، از

 .بریدمی سود دوتون

 جبران ی،کن اشتباه خرید یا معامله یه تو وقتی شما. نیست خرید یا معامله یه مثل زندگی تشکیل

 .ناپذیره جبران اشتباهات بعضی مشترک زندگی تو ولی. نداره بزرگی تاوان اشتباه اون

 

 هم خودم پسر نفع به باشی، داشته درستی انتخاب تو و بدم نشون رو درست راه تو به اگه من

 صرف به تنها و احساسات روی از نباید. هاشِبچه خوشبختی دیدن مادری هر آرزوی. هست

 .کرد ریزیپایه رو زندگی یه داشتن، دوست

 هم فرزام به دیشب من. نیست کافی اما هست، ضروری و لازم زندگی شروع برای علاقه و عشق

 نیاز گرا. بیاد پیش برات مشکلی نذاره و باشه مراقبت که کردم سفارش خیلی. گفتم چیزهایی یه

 .بگیر کمک مینا یا آرزو از بود
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 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۱] 

 عقب صندوق از را کوچکم ساک. رفتیم فرزام خانه به یکراست فرودگاه، از بازگشت از بعد

 به قادر طریقی هیچ به و لرزیدمی دستانم ناخواسته. شدیم آسانسور سوار هم با و برداشت

 و انداخت من به کوتاهی نگاه که بود پریده هم رویم و رنگ کنممی فکر حتی. نبودم کنترلش

 خوبه؟ حالتون: گفت

 لداخ تا کشید کنار و کرده باز را در. کردم اکتفا «بله» گفتن به فقط و داشت لرزش هم صدایم

 .شوم

 

 من: گفت و داد قرار اتاق درون را ساکم. کنم چه دانستمنمی و بودم ایستاده ورودی جلوی همان

. دکنی آماده خودتون برای دارید، احتیاج ایدیگه چیز هر یا چایی اگر. بخوابم میرم مخسته خیلی

 .بخیر شب

 دزو که بود، شده خرابم حال متوجه انگار. کردم نگاه رفتنش به و دادم لب زیر آرامی به را جوابش

 .گذاشت تنهایم

 

 *فرزام*

 

 در و بودم خیره روبرو دیوار به و داده قرار سر زیر را دستم دو. خزیدم پتو زیر و درآورده را لباسم

 هک اند،ترسانده مردها از را او آنقدر میزنم حدس. ترسیده من با بودن تنها از که بود مشخص. فکر

 .لرزیدمی و بود باخته رنگ اینچنین
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 آشنایی برای بتوانم تا کنم، جلب را اعتمادش چطور ببرم؟ بین از او در را ترس این باید چطور

 .دارم راهنمایی و کمک به نیاز. کنم مشورت نفر یک با باید بردارم؟ را بعدی هایقدم بیشتر

 دیرتر هم شب گرفتم تصمیم. شدم خارج خانه از همیشه از زودتر صبحانه خوردن بدون بعد روز

 .کند غلبه ترسش بر و آمده کنار خود با کمی بتواند تا گردم، باز خانه به

* 

 بودم، در شدن باز منتظر و زده را ریموت پارکینگ روبروی پرکار و کننده خسته روز یک از بعد

 این.. من خدای وای... »و شده پیاده سرعت به. شدم ورودی در کنار شده مچاله جسمی متوجه که

 .«سرد هوای تو و بارون زیر کنه،می کار چی اینجا. شکیباست که

 

 عقب صندلی روی را او و کرده باز را عقب در زحمت با برده، گردنش و پا زیر دست بلافاصله

 وارد و کرده بغلش دوباره. زدم را آسانسور دگمه و شده پارکینگ وارد سرعت با. خواباندم

 .شدم آسانسور

 کجا اصلاً آمده؟ در شکل این به که مانده، باران زیر مدت چه یعنی. بود خیس هایشلباس تمام

 نم از رفتن بیرون قبل حداقل، کاش. بدهم او به را یدک کلید بودم کرده فراموش! آخ بود؟ رفته

 .گفتممی را جایش تا پرسیدمی

 

. کنم عوض را هایشلباس شدم مجبور. بگذراند بخیر خدا..  و داده آب به گل دست روز اولین در

. لرزیدمی و بود بالا بدنش حرارت. کردمی پهلو سینه قطعاً کردم،می رهایش وضع همان با اگر

 .بیاورم پایین را تبش تا داده، انجام تزریقی

 اثر ارود تا ماندممی منتظر باید. کردم اشمعاینه کامل و بازگشته اتاق به هایملباس تعویض از بعد

 او هب و نشسته روبرویش صندلی روی  گذاشته، پاهایش روی نمدار دستمالی فاصله این در. کند

 .داشت دلنشینی سادگی و ملاحت هم رنگشبی صورت. شدم خیره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 236 

* 

 قرار بد و شدن کج بخاطر گردنم. برد خوابم کی فهمیدمن. شدم بیدار آرامی هایناله صدای از

 ار دستم پشت. شدم نزدیک شکیبا به و داده ماساژش کمی دستم با. بود شده دردناک گرفتن،

 به. بود آرام نا اما شده، کمتر بدنش حرارت خوشبختانه. گذاشتم اشپیشانی و صورت روی

 .آوردم برایش آب لیوانی همراه را قرصی و رفته آشپزخانه

 دوباره و داده خوردش به آب همراه را قرص. کردم بلندش کمی و داده قرار سرش زیر را دستم

 .خواباندمش

 

. ستمنش تخت پایین گرفت، عادی نظم تنفسش وقتی. شدم خیره اشمهتابی صورت به لحظه چند

 .بشنوم راحت کرد، ناله خواب در هم باز اگر تا بستم، چشم و داده تکیه آن به

 با و داشت آغوش در محکم را پتو. برخاستم جا از زدهوحشت شکیبا گفتن!« وای» صدای با

 ...جوری چه.... من... چرا.. اینجا.. شما.. شما: گفت لکنت و نگرانی

 .من به بده گوش خوب.. نترس ببین، _

 

 شده؟... چی اینجام؟.. چرا.. من: گفت و کرد نگاه را اتاق اطراف ترسیده و شده گرد چشمانی با

 خونه رسیدم وقتی: گفتم و داده نشان را اتاق بیرون دست با. خوردی سرما نیست، مهمی چیز _

 زنگ من به قبلش چرا بودی؟ رفته کجا. بودی شده مچاله آبکشیده، موش مثل ورودی در جلوی

 نزدی؟

 .گذشتهاو بر چه آورد،می بخاطر تازه گویا. کردمی نگاهم مبهوت و مات

 دیر اما.... برگردی شما تا.. زدم قدم پارک تو.. کم یه. داشتم لازم.. چیزی: داد پاسخ کندی به

 ....کردی
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 روب فاصله این تو. کنم آماده رو صبحانه میرم: گفتم و رفتم اتاق در طرف به. نیست مهم باشه _

 .بشی سرحال بگیر، دوش

 کرد؟ عوضرو لباسم کی: گفت ناراحتی با و انداخت خود به نگاهی

 دم،میش خارج اتاق از درحالیکه. کنم کنترل را اعصابم تا گرفتم سقف به را صورتم و کرده پوفی

 .کنیممی صحبت بعد بیا، بگیر دوش برو: گفتم

 .ریختم لیوان درون را گرم شیر شنیدم، را حمام از خروجش صدای وقتی

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۱] 

 نزدیک. کردمنمی نگاهش و انداخته زیر را سرم. شدم گرفتن لقمه مشغول و نشسته میز پشت

 .شد متوقف میز کنار و شده

 بهترِ. یشهم سرد شیر بشینید، بفرمایید: گفتم و کرده اشاره صندلی به دست با گرفته، بالا را سرم

 .بذارید کنار رو تعارف و بدونید خودتون خونه رو اینجا هستیم، هم کنار که مدت این

 هر بدونید باید باشه، خودم خونه اینجا اگر حتی: گفت سینه گرفتگی از ناشی دارخش صدای با

 .بشه گذاشته پا زیر نباید که داره، خصوصی حریم خودش برای کس

 

 تپش او به و داده عقب عصبانیت با را صندلی. کردم پرت میز روی ناراحتی با را دستم درون لقمه

 رارهق وقتی تا: گفتم گونه اخطار اشاره انگشت با او به رو سپس و کشیدم عمیق نفس چند. کردم

 یه اب ندونستید، لایق منُ حتی شما. منِ با شما مسئولیت باشیم، سقف یه زیر خونه این توی هم با

 .بیرون میرید خونه از دارید کنید، مطلع تلفن
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 ارکچی بود، چسبیده تنتون به خیسی شدت از که لباسهایی با شب، موقع اون داشتید انتظار

 کنم؟

 را صدایم) بگم بزنم رو همسایه در برم خواستیدمی: گفتم و داده نشان را آپارتمان در انگشت با

 دامها عصبانیت با دوباره. )کنید عوض رو خانم این هایلباس بیاید لطفاً میشه( کردم ملایم کمی

 چی باید کنه،می کارچی شما خونه تو شب وقت این خانم، این پرسیدنمی ازم اونوقت( دادم

 گفتم؟می

 

 تا ن،کنی زندانیم بخواید اینکه مگه! هستم اینجا من فهمنمی که بالاخره: گفت مظلومی صدای با

 !نشه ممتوجه کسی

 خور،ب چیزی یه بشین.. کن ولش.. پوف.. واقعاً: گفتم و گرفته امخنده تکلفشبی و ساده لحن از

 .نمیشه خالی معده با بخوری، رو داروهات باید

 .بشه روشن قضیه این تکلیف باید ولی: گفت جدیت با و کرد درهم اخم

 قضیه؟ کدوم: گفتم تعجب با

 ...تو بیاید کنید وا رو در یهو سخته، برام من... خب یعنی.. شما... اینکه خب.. خب _

 

  خوبه؟. میزنم زنگ در کردن باز از قبل _

 .داد تکان تأیید به را سرش

 دیگه؟ _

 هستم؟ اینجا من نفهمه، کسی خوایدمی _
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 لیمشک وگرنه. ببینه من خونه تو را شما کسی نبود صحیح وضعیت اون در بود، این من منظور _

 .کنه دخالت مخصوصی زندگی تو ،نمیدم اجازه کسی به من! نداره وجود

 نباید دیگه هم شما: گفتم حال همان در و شود گرم دوباره تا گذاشتم ماکروویو درون را شیرش

 باشم هداشت خبر باید ولی. بگیرید اجازه باید رفتن جایی برای اینکه نه. برید جایی من از خبربی

 قبوله؟. نشم نگران تا کرد پیداتون میشه کجا نیستید، که مواقعی

 رد صبحانه. نشده سرد دوباره تا بخور: گفتم و گذاشته جلویش را شیر. کرد تأیید سر با هم باز

 خودم میشه، دیرتون شما: گفت که بودم وسایل کردن جمع مشغول. شد خورده آرامش و سکوت

 .کنممی جمع

 

 .بزنم رو آمپولتون بیام تا اتاق تو برید. نمیفته اتفاقی برم دیرتر کم یه _

 .میزنم جایی درمونگاهی، بیرون میرم چرا؟ شما: گفت دستپاچگی و تعجب با

. بمونید خونه بهترِ نشدید بهتر تا ثانیاً. محرمم پس دکترم، من اولاً: گفتم و کرده ایخنده

 .زدم آمپول بهتون هم دیشب: گفتم و( کرده بالایش و قد به نگاهی و کرده مکثی...)ثالثاً

 و زیر به سر و شد ترسرخ بیماری از اشانداخته گل هایلپ خجالت از و چیست منظورم فهمید

 .رفت اتاق طرف به حرفبی

 .منشو اشناراحتی باعث تا کرده، کنترل را صدایم کردم سعی اما گرفت، بیشتری شدت امخنده

 

 به دارد نیاز چه هر کردم تأکید و کرده آویزان در کنار کلیدی جا روی را یدک کلید خروج از قبل

 .کرد خواهم تهیه غذا برایش ظهر و کند استراحت گفتم. کنم تهیه بگوید خودم
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 و دهکر آزاد را وقتم تا بدهم تغییراتی را ظهر از بعد کارهای کردم سعی رسیدم، که بیمارستان به

 یمارستانب آشپزخانه از سوپ مقداری. کنم رسیدگی شکیبا به بیشتر بتوانم و بروم خانه به زودتر

 .کنم تهیه برایش دارد نیاز چیزی به اگر تا کردم، تلفن شکیبا به حرکت از قبل و گرفته

 

 و لیمو مقداری. کردم تهیه را نیازش مورد لوازم دیروزش، رفتن بیرون دلیل آوردن بخاطر با

 با مکث اندکی از بعد و فشرده را زنگ شدن داخل از قبل. خریدم هم شلغم و آبگیری برای پرتقال

 خواب از نشان اشکرده پف چشمان و بود ایستاده ورودی در جلوی.کردم باز را در کلید

 .بوده داروها تأثیر تحت که داشت، اشطولانی

 ؟بهتری: گفتم دادن جواب از بعد و انداخته صورتش به دقیقی نگاه. کرد سلام گرفته صدای با

 .بله _

 چطوره؟ دردت گلو. شده بهتر روت و رنگ صبح به نسبت میده نشون هم ظاهرت _

 

 .بهترم ولی میسوزه، کم یه _

 شده دیر چون ببخشید. بیمارستان از آوردم سوپ برات: گفتم و داده نشانش را ظرف. خوبه، _

 .کنممی آماده بهتر چیز یه شب. شدم مجبور بود

 .بهترم الان ولی بودم، کسل صبح. تونممی خودم _

 همان در. رفتم اتاق طرف به لباس تعویض برای آشپزخانه، پیشخوان روی ظرف گذاشتن از بعد

 غذا تو باشه، بودی بهتر اگه فردا. مطلق استراحت امروز کن، گوش دکترت حرف به: گفتم حال

 مضر خودت برای کنی، درست چیزی که شرطی به میاد؟ بدش خونگی غذای از کی. کن درست

 .نباشه
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 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۱] 

 .شدم خریدها کردن مرتب مشغول و رفته آشپزخانه به لباس تعویض از بعد

 کجاست؟ کدوم هر جای دونستم،نمی اما کنم جاشونجابه خواستممی _

 به نگاهی. ندارم زیادی وسایل. گیریدمی یاد رو جاشون کنید، درست غذا خوایدمی که فردا _

 ااینج م،خونه اومد خانمم وقت هر. میفته راه کارش همینا با مجرد پسر یه: گفتم و کرده چشمانش

 .کنممی مجهز رو

 .کنه مجهز عروس باید که رو خونه وسایل: گفت خجالت و لبخند با و داد پایین را نگاهش

 

 عروس خانواده که مرز و حد تعین. ندارم نبایدها بایدُ و رسومات رسمُ این به اعتقادی من ولی _

 غیر و پاگیر دستُ قوانین سری یه اینکه جز کنه، چنان باید داماد خانواده کنه، چنین باید

 .نداره ایدیگه خاصیت ضروریِ،

 سومار و رسم این تو اگه یا میفته؟ اتفاقی چه نشه تهیه وسیله فلان نوعروس برای اگه مثلاً حالا

 هک بیاریم، بوجود قوانینی باید خودمون برای چرا. میشه ایجاد مشکلی چه بیاد، بوجود تغیراتی

 داره؟ ایرادی چه قوانین این کردن زیاد و کم دونیم،نمی هم خودمون حتی

 

 و لیمو آبگیری مشغول. شود گرم تا گذاشتم گاز اجاق روی و ریخته مناسبی ظرف در را هاغذا

 عدب. هستیم مسببش خودمون داریم، زندگی تو که مشکلاتی از سری یه: گفتم و شده پرتقال

 .ذاریممی بدشانسی و تقدیر و روزگار گردن رو تقصیر

 .نمکمی آماده بهتر چیز یه شام برای. بفرمائید: گفتم و گذاشته میز روی آبمیوه همراه به را غذاها

 بلدید؟ آشپزی شما _

 .نیمرو و املت حد در: گفتم شوخی به
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 و لبخند از که بگوید، چیزی خواست و داشته نگه هوا در بود، برده دهانش طرف به که را قاشقی

 .امگذاشته سرشسربه فهمید نگاهم

 

 کردید؟می آشپزی خودتون بودید، تنها که سالی چند این تو _

 اینجا، فرستادمی رو خانم نرگس همیشه عزیزخاله. داشتمرو شحوصله و حال که هاوقت بعضی _

. خوردممی غذا بیمارستان گاهی. کردمی مرتب و تمیز رو خونه. کردمی درست غذا مدل چند برام

 .گذشت جوری یه

 

 به عدب به این از خوادمی دلم اما: گفتم و کرده نگاه صورتش به مستقیم گذاشته، میز روی را آرنجم

 .موندم عقب میگه راست پدر: گفتم و خندیدم. بدم نظم زندگیم

 اینِ از بهتر بمونه، عقب آدم من نظر به: گفت آرامی صدای با سوپ، در قاشقش چرخاندن حال در

 .باشه نافرجام یا بگذره سختی به که بشه زندگی یه وارد

. موافقم کاملاً: گفتم دهانم، درون غذای دادن قورت از بعد و داده تکان حرفش تأیید به را سرم

 .شد مشترک زندگی وارد شده، حساب و سنجیده باید

 

 از. شدم یادآور را استراحت تجویز که بشورد را هاظرف داشت اصرار غذا، شدن تمام از بعد

 .رفته سر اشحوصله بود مشخص. داشتم نظر زیر را شکیبا آشپزخانه

. ندارم زیادی هایفیلم من: دادم توضیح و گذاشته آن درون فیلمی رفته، پخش دستگاه طرف به

 رویروب زانو چهار که همانطور. نیومد پیش موقعیتش ببینم، داد بهم برنا پیش وقت خیلی رو این

 موسیقی ای ببینیم هم با موافقید: گفتم و گردانده طرفش به را سرم بودم، تنظیم مشغول تلویزیون

  کدوم؟ هیچ... یا.. تلویزیون یا بذارم
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 .دارید دوست خودتون جور هر نداره، فرقی نه، _

 .گذرونممی تخصصم با مرتبط هایکتاب خوندن به رو اون که ندارم زیادی آزاد وقت تقریباً من _

 .بدم اختصاص خانواده به رو بیشتری زمان آینده در گرفتم تصمیم

 کس هیچ و چیز هیچ رسوند، نتیجه این به رو من اومد، پیش بابا برای که وضعیتی راستش

 وجودشون نعمت از و دونست رو قدرشون باید هستن وقتی تا بگیره، رو خانواده جای تونهنمی

 .کرد استفاده

 

 را خودم. بود جاری اشگونه روی صدابی هایش،اشک مروارید. کردم نگاهش و کرده بلند را سرم

 .بیاورم یادش به را مادر و پدر نداشتن داغ باید چرا کردم، لعنت

 طرف به و برداشته میز روی بسته از دستمالی. شدم نزدیک او به و کرده حرکت زانو با همانطور

 بلندش هایمژه. بود نمدارش چشمان قفل چشمانم. کشیدم هااشک رد روی آرام و بردم صورتش

 .بزنم آنها بر بوسه کردمی اموسوسه که داشت، زیبایی یجلوه اشک شبنم با

 تمدس در را دستمال. کردممی تداعی برات رو شوننبودن نباید. خواممی معذرت: گفتم ناراحتی با

 .رو مرواریدا این نریز دیگه: گفتم و فشردم

 

 .شد شروع: گفت و کرد اشاره تلویزیون به سر با آمد، لبش به لبخندی

 .کنم پر توانم حد در رو هاتنداشته جای کنممی سعی: گفتم و داده دستش به دیگری دستمال

 بوی خواهدمی کردم حس. داشت نگه صورتش روی و کرده خارج دستم از را دستمال آرامی به

 ندچ فقط. بگیرد قرار دستش روی تا رفت پیش دستم. بکشد مشام به دستمال آن از را دستانم
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 صورتم و دست روی نگاهش. شد متوقف من دست و کشید پایین را دستش که بود، مانده سانت

 .بود گردش در

 در و کرد جمع را خودش کمی. نشستم مبل روی کنارش و کرده مشت را دستم عاقبت

 .نشست مبل قسمت ترینانتهایی

 

 دانستمنمی. بود خودم به دادنش عادت هدفم اما اندازد،می دلش به ترس نزدیکی، این فهمیدممی

 ایدب. کند مبارزه گریزی مرد این با باید بقبولانم او به بتوانم تا بشکنم، را سد این راهی چه از

 چگونه؟ ولی کردم،می جلب را اعتمادش

* 

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۱] 

 بیرون را او سرگرمی و تنوع برای گرفتم تصمیم. بود شده بهتر حالش روز چند گذشت از بعد

 لفتمخا خوشبختانه. برویم بیرون تا باشد آماده آمد، خواهم زودتر گفتم و زدم زنگ خانه به. ببرم

 .شده کسل ماندن خانه از بود معلوم. نکرد

 خوبی؟ سلام، _

 .ممنون سلام، _

 .بیا منتظرم ماشین تو پایین من حاضری؟ _

 .میام الان بله، _

 .بیار همراهت هم گرم لباس یه _
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 آن یراس بگویم، بلند صدای با توانستممی کی. قشنگ چشم بلابی چشمت گفتم دل در. چشم _

 دزدی،می چشم حیا و حجب روی از وقتی چشمانت، کردن بسته و باز که. شدم بلندت هایمژه

 .کندمی رو و زیر را دلم

 

 اینکه مثل: گفتم صورتش به کوتاهی نگاه با و خندیدم. کرد سلام دوباره و شده ماشین سوار

 داری؟ علاقه کردن سلام به خیلی

 کردم؟ سلام کی. بینمتونمی اول بار حالا، تا صبح از من: گفتو کرد نگاهم تعجب با

 !تلفنی دوبار _

 .داره فرق رو در رو با تلفنی _

 بهتری؟ _

 .شدم خوب شما لطف به بله، _

 زد؟ زنگ بهت مامان _

 کردن؟ عقد بپرسم، نشد روم ولی. کردم صحبت باهاشون صبح بله _

 

 به لاو روز همون بله،: گفتم دادم،می تکان تأیید به را سرم حالیکه در لبخند با و گرفته نفسی

 .آوردن بجا رو مراسم و مسجدالحرام رفتن راست یه ورود محض

 !بود؟ زنده سر و بشاش صداشون انقدر بود همین برای پس _

 در ربیشت ازدواج از قبل هاآدم میشد کاش: گفتمو کشیده آهی. همینطوره بله: گفتم خوشحالی با

 هک شخصی این ببینن باشن، داشته نگری آینده کمی و کنن دقت هم خصوصیات و اخلاق مورد
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 هم باز شد، ترزشت کمی شد، ترخلق بد کمی دیگه، سال بیست دیگه، سال ده کردن انتخاب

 .نبذار پیش پا بعد کنن، خوشبختی احساس کنارش در توننمی هم باز کنن؟ تحملش توننمی

 یتواقع به حد چه تا دارن، همدیگه از که انتظاراتی ببینن کنن، قاضی رو کلاهشون بشینن اصلاً

 ازدواج، قبل من بابای و مامان مثل ای،عده یه که اونطور نه. بدن تشکیل زندگی بعد نزدیکه،

 جامعه تو ایعده یه مثل نه. نبودن بلد مشترک زندگی از هیچی و بودن ندیده مهتاب آفتابُ

 ونمقابلش طرف از رویایی و نامعقول انتظارات و باشن نکرده تجربه نمونده چیزی دیگه که امروزی

 .دارن

 

 تا هم همیشه. کردن ازدواج هم با علاقه و عشق با اما بودن، قدیم نسل از هم من مادر و پدر _

 کنم،می فکر حتی: داد ادامه و شد غمگین صدایش لحن. بودن هم حامی میاد، یادم که جایی

 .پیشش رفت زود و نداشت رو دوریش طاقت. شد مریض بابام نبود غصه از مامانم

 رو هم نیازهای بتونن و کنن درک رو همدیگه شوهر و زن خوبه خیلی. کنه شونرحمت خدا _

 کننده ناراحت افکار از آنکه برای. میشن معضل دچار هاخانواده کمتر اینطوری. کنن برآورده

 بازی؟ شهر بریم موافقی: گفتم کنم، دورش

 نیست؟ هابچه مال شهربازی مگه شهربازی؟: گفت و خندید

 زده؟ حرفی همچین کی نه، _

 هاازیب لوس این شدی؟ بچه گفتن.نذاشتن داداشام برن، خواستنمی دانشگاه تو دوستام بار یه _

 .هاستشهری بالا مال

 موافقی؟ نگفتی. نداره بزرگ کوچیکُ و پایین بالا کردن بازی: گفتمو خندیدم صدا پر

 .کنم امتحان بار یه نمیاد بدم: گفتو کرد نگاهم لبخند با داد، تکان را سرش

 .بازی شهر بسوی پیش پس _
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 سرما دوباره میاد، باد اینجا بود، گرم ماشین تو. بپوش رو ژاکتت: گفتم شدیم، پیاده که ماشین از

 .خوریمی

 .نیست سردم ولی _

 خودش کار سرما. نداره فایده پوشیدن ژاکت دیگه شد، سردت که بعد ولی نیست، سردت الان _

 .کرده رو

 خجالت. دادنمی حرفم به گوش میشد، رویش اگر بود معلوم و شد پوشیدن مشغول مظلومانه

 .بود دیدنی هم کشیدنش

 .کنی امتحان رو هاوسیله کدوم داری دوست _

 .نداره فرقی من برای. مناسبه کنیدمی فکر کدوم هر. دونمنمی _

 ممیری بعد هیجان، به کنی عادت کمکم تا نچرخه، تند زیاد که کنیممی شروع ایوسیله یه از _

 .ترهاسخت سراغ

 

 ییهوا ترن سراغ بریم بیشتره، هیجان نوبت حالا خب: گفتم وسیله دومین از شدن پیاده از بعد

 .عاشقشم من که

 اومدید؟ زیاد قبلاً شما _

 به مه دوبار یکی اون. کنممی پر خوندن کتاب با رو وقتم بیشتر که گفتم. دوبار یکی زیاد، نه _

 .شدممی سوار رو هوایی ترن همین هم فقط. بود برنا اصرار

 ..من بخاطر امشب پس _

 .بشی دلزده که هیجانش پر سراغ بریم یهو نخواستم _
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 عجب. گفت آرامی «ممنونم» و کرد نگاهم قدرشناسانه لبش روی کمرنگ لبخند و نگاهش با

 .چسبید دلم به و بود شیرین

 اینجا گفتید،می راست: گفت کمربندش بستن از بعد. شد نوبتمان بالاخره ولی بود، طولانی صف

 .هاستبچه از بیشتر بزرگا آدم تعداد

 آرومتر هم کوچیکتره، هم هابچه مخصوص وسایل. بزرگاست مخصوص اینها بیشتر همینطوره، _

 .چرخهمی

 آرامی به. آمده سراغش به دلهره و ترس کردم حس کمکم. خندیدمی و داشت هیجان حرکت اول

 ترس از اما. کشید را دستش هاگرفته برق مثل که گذاشتم، دستش روی و برده نزدیک را دستم

 .شده ناراحت و رفته درهم هایشاخم کردم، حس آن از بعد. چسبید را جلویش میله محکم دوباره

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۱] 

 نکهآ برای. کند حفظ را تعادلش توانستنمی و رفتمی گیج کمی سرش گویا شدیم، پیاده وقتی

 .کشاندمش نیمکتی سمت به گرفته، را آستینش گوشه نزند، پَسَم دوباره

 .پریده رنگت بگیرم، آبمیوه برات برم اینجا بشین _

 .خورد و گرفت را آبمیوه من به کردن نگاه بدون. بود شده بهتر رویش و رنگ برگشتم، وقتی

 .کردم نگاه روبرو به و نشسته فاصله با کنارش

 ....خواستمنمی من _

 .حساسم زیادی من ببخشید،. نیست شما تقصیر نه، _

 

 گذشته در: پرسیدم احتیاط و تأمل با. نگرفت بالا را سرش اما کردم، نگاهش طولانی و دقت با

 ....اتفاقی
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 .بله: گفت و داد تکان را سرش

 .کنممی مراعات بیشتر بعد به این از. متأسفم: گفتم و کشیده بلندی نفس

 که دیدگاهی با.. سخته.. اما. کنم اصلاح رو خودم باید من. کنید سرزنش رو خودتون نباید _

 .باشم درمان پیگیر نشد.. دارن مخانواده

 .کنم تونمعرفی کسی به هستید مایل _

 .....نفر یه با باید... بگم چطور... گفتن من به.... بودم دنبالش کمی دانشگاه دوران تو راستش _

 .بشید درمان کامل نتونستید تونخانواده دیدگاه بخاطر و. فهمیدم _

 

 .بخوریم شام بریم موافقید اگه: گفتم بعد و ماندم منتظر کمی. داد تکان تأیید به را سرش

 خونه؟ بریم میشه _

 خونه بریم گیرم،می چیزی یه باشه،: گفتم. بود پایین سرش همچنان. کردم نگاهش هم باز

 .بخوریم

 .بگیرید خودتون برای ندارم، میل من _

 راه تونیمی نمیره؟ گیج دیگه سرت. داره سالاد انواع دارم سراغ جا یه. گیرممی سبک چیز یه _

 بری؟

 .خوبم بله، _

* 

. بود کرده اشاره آن به بازی شهر در که بود ایمسئله درگیر ذهنم شدت به بعد روزهای

 از. شود قدم پیش خودش داشتم دوست. کنم صحبت به وادار را او میلش رغمعلی خواستمنمی
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 به دست اتفاق آن و کند دوری مردها از که اندخوانده گوشش در آنقدر رسید،می نظر به طرفی

 .شودمی هراسان مردی هر نزدیکی از شکل این به او اند،داده هم دست

 و آرام نزدیکی را اشچاره تنها گذاشتم، میان در را مسئله بود، مامان مشاور که دکتری با وقتی

 هر و بروم پیش او هایگفته طبق باید گفت. او با مشورت و نظر زیر البته و دانستمی شده حساب

 .کنم بازگو برایش مو به مو را نتیجه بار

* 

 .بگم بهت باید رو مطلبی بشینی، لحظه چند میشه _

 اومده؟ پیش مشکلی: گفت نگرانی با و بود شده متعجب منتظره غیر شدن مخاطب این از

 موافقید اگه خواستم. گردنبرمی بقیه و مامان هفته آخر. درخواستِ یه واقع در. نه که مشکل _

 ...کنه صحبت برادراتون با مامان

 !کنید؟می صبر مامان سال تا گفتید که شما: گفت و پرید حرفم میان دستپاچه

 

 این: دادم ادامه و شود بیشتر حرفم تأثیر تا کردم، نگاه چشمانش به. هستم حرفم سر هنوزم _

.... بره بین از هاحساسیت این خواممی... بشیم نزدیک بیشتر خوادمی دلم... فهمیدم مدت

 ارکن چطور توندرون تضادهای این با کنید، فکر این به دلهره و تردید با موقع اون تازه خوامنمی

 .بشیم محرم هم به بهتره. بیاید

 خلاف بر رو کاری و کنممی رعایت رو حدود و حد که میدم، بهت بخوای که تعهدی جور هر من

 هر بعدش. بشه حل مشکل این تا کنی، همکاری من با هم تو که شرطی به. نمیدم انجام میلت

 .هست مشکلت رفع برای کمک هدفم فقط. کنمنمی مخالفت بگیری که تصمیمی
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 اجازه دیگه شدیم، محرم هم به بدونن برادرام اگه: گفت آرامی به شالش هایریشه با بازی حال در

 .... نمیدن

 ....و دارم نگه حرمت خواممی چی هر ،..ففاوف _

 دادم،می رد جواب خواستگارام همه به که هاییدلیل از یکی.... بدونید باید تصمیمی هر از قبل _

 .کنن برخورد ممکنه چطور اونها دونستمنمی. بود مسئله همین

 و پدر. کنهمی فوت کرد،می زندگی شهرستان تو که پدرم اقوام از یکی. بود سالم ده موقع اون من

 همراهشون تونستمنمی و میرفتم مدرسه من. کنن شرکت ختمش مراسم تو خواستنمی مادرم

 یهخون گرفتن تصمیم. بمونم خونه تو تنها نمیشد و بودن مغازه تو شب تا صبح از داداشام. برم

 .بمونم بود نزدیک مدرسه به که اقواممون از یکی

 ....خواستمی.... خواستمی.... سراغم اومد پسرشون اول شب همون

 

 .ندید ادامه کنهمی تونناراحت اگه _

 و دش بیدار صدا و سر از مامانش. برسه سخواسته به نشد موفق اون..بدونید باید.. بگم باید.. نه _

. نذاشت دخترش ولی بزنه، کتکم خواستمی مادرش. کرد بیرون اتاق از رو پسرش فوراً

 حق دیگه گفت. زد بهم هاحرف خیلی و کرد بداخلاقی باهام خیلی چیه؟ گناهم فهمیدم،نمی

 من دل به کسی ولی خواست،نمی دلم هم اول از گفتم دلم تو. اونجا بیام مامانم بدون ندارم،

 .نداد اهمیت

 

 همراهی باهات بگیری تصمیمی هر. کن فکر شدرباره هفته آخر تا. نیست مهم خب، خیله _

 همه نداره لزومی. کنیم حل باید خودمون بین هست چی هر بگیر، نظر در رو این فقط. کنممی

 .بدیم توضیح همه برای رو چیز
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 حرف مادرم با. کنی مشورت یکی با داری دوست حتماً. دارن فرق خانما دونممی.... اینکه دیگه

 .کنی اعتماد بهش میتونی. میزنم

 راحت خیالت پس. پسرش تا بوده مینا طرف بیشتر هم امید عروسی موقع گفتمی: گفتم لبخند با

 .نمیاره در برات بازی مادرشوهر باشه،

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۱] 

 *شکیبا*

 .گرفتند جشنی حج سفر از بازگشت ولیمه همچنین و خان تورج و خانم زهرا ازدواج مناسبت به

 از ترزنده سر بسیار هم خان تورج حتی. بود شده ترجوان سال چند انگار خانم زهرا نمیشد باورم

 .باشند داشته رو پیش شادی و خوش روزهای داشتم، آرزو قلب صمیم از. بود شده قبل

 .داشتن دلچسبی عسل ماه معلومه: گفت گوشم کنار آرزو

 نشودیدم که اولی روزهای با مقایسه قابل. شونبینممی حال این تو خوشحالم: گفتم و خندیدم

 .نیستن

 اینطور هیچوقت مامان ندارم یاد به بگم اگه نمیشه باورت: گفت و شد هم در صورتش کمی آرزو

 هک میومد، لبش به خنده کمتر داشت، اخم همیشه ،بود ناراحت و غمگین همیشه. باشه بوده شاد

 طول در نتونستن و داشتن هم با زیادی هایتفاوت بابام و مامان. بود مصنوعی و زورکی هم اون

 .برسن تفاهم به و کنن کم رو هافاصله شونزندگی

 

 نارک در تونه،می بعد به این از که کنیم شکر رو خدا باید: گفتم و گذاشته دستش روی را دستم

 .بده ادامه رو زندگیش دونه،می رو قدرش و هست ششایسته که کسی

 .خوشحالم براش خیلی بله، _
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 چطوره؟ کوچولو: گفتم و کرده اشاره شکمش به

 ولی. شده کمتر خوردنام بهم حال کم یه خوبه،: گفت لبخند با و گذاشت شکمش روی را دستش

 .دممی انجام خونهتو رو کارها بیشتر نمیرم، زیاد هم دفتر. ندارم کاری هیچ حال. شدم تنبل خیلی

 و بذاری سر پشت سلامتی به شاءاللهان. داره رو خودش هایسختی هم دوران این حال هر به _

 .بیاد دنیا سالم

 .نبود سخت گذشت؟ چطور داداشم با. ممنونم _

 .نداشت وجود مشکلی نه،: گفتم و انداخته زیر را سرم

* 

 صحبت هم با کمی و برویم اتاقم به خواست، من از خانم زهرا هامهمان رفتن از بعد شب آخر

 خواستمی بود، گفته محرمیت مورد در قبل هفته فرزام که هایحرف مورد در احتمالاً. کنیم

 .کند صحبت

 .بفرمایید: گفتم و ایستادم کنار کرده، باز را اتاق در

 نگاهم و کرده قفل هم در را دستم دو. بنشینم کنارش خواست هم من از و نشست تخت روی

: گفت انداخت،می مادرم یاد مرا که مهر پر صدایی با و گذاشت دستم روی را دستش. بود پایین

 رو ونا موفقیت با کنه سعی باید که بزرگِ مرحله و تحول یه کسی هر برای مشترک زندگی شروع

 .بگذرونه

 الس تا باقیمونده ماه چند این بگیری، رو نهاییت تصمیم اینکه از قبل داره دوست گفت فرزام

 گفتمی. بشید آشنا هم خوی و خلق به باشه، امکانش ترراحت که بشید، محرم هم به مادرت

 .بشه ناراحت مبادا بگیرم، رو دستش حتی کنمنمی جرأت که داره، حیا و حجب قدری به شکیبا
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 واقعیتش. بگذرونی اون خونه تو رو مدت این بودی موافق اگر و بپرسم رو نظرت خواست من از

 قاطعانه تونمنمی هست، خودت اندازه به باهاش آشناییم مدت و نکردم بزرگ رو فرزام من چون

 تعریف کسی از دلیلبی که دونیمی و کنهمی تعریف ازش خیلی تورج اما. پسریه جور چه بگم

 .کنهنمی

 به وادار رو تو میلت، خلاف بر کس هیچ باش مطمئن بگی، چی هر و شرطِ خودت نظر حال این با

 .کنهنمی کاری انجام

 نگاه صورتش به... دونمنمی واقعاً... دارم دوست هم ترسم،می هم درسته؟ کاری چه دونمنمی من _

 نیست؟ اشتباه کار این: گفتم و کرده

 

 نکنم فکر باشه، هم بیشتر شناخت تونهدف فقط و کنید رعایت رو مرزها و حد بتونید اگر _

 .باشه اشتباه

 مردی کنار در شدم مجبور رو عمرم از زیادی هایسال فکرها طرز همین بخاطر هم من ببین

 و آگاهی با میدادن اجازه هامونخانواده اگه. نداشتیم هم با سنخیتی جور هیچ که بگذرونم،

 از را خودشون واقعی خصوصیات و اخلاق کنن سعی طرف دو اگه بریم؛ پیش بیشتری شناخت

 گیزند تو آینده در کنی، انتخاب رو مقابلت طرف درایت و منطق با اگه نکنن؛ پنهون مقابل طرف

 .خورد خواهید مشکل به کمتر مشترک

 

 راه نیبتو بیشتری آگاهی با تا بدید، خودتون به فرصت یه خوایمی چیه؟ نظرت اوصاف این با حالا

 کنی؟ پیدا رو درست

 .ندارم حرفی من باشه... نیست، اشتباه کنیدمی فکر شما اگه _
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 هر از کنیم سعی باید اما درسته، میرم دارم که راهی بگه، تونهنمی صد در صد کس هیچ _

 نتیجه هب اگه کن؛ خلوت خودت با دیگه کم یه. پایین میرم من. ببریم رو استفاده بهترین موقعیتی

 .پایین بیا و کن جمع رو وسایلت رسیدی،

 

 ؟بدهم آنها به باید جوابی چه شوند، متوجه برادرانم اگر بودم نگران. بود سختی گیریتصمیم

 آخر، در داده قول فرزام طرفی از. داشت نخواهم گشتی باز راه دیگر کنم؟ توجیه را عملم چگونه

 لممشک بر بتوانم تا بود عالی موقعیت یک این و کرد نخواهد مخالفت باشم، داشته انتخابی هر

 تیفرص باقیمانده ماه چند این در رسیدم، نتیبجه این به مسائل، تمامی بندیجمع با. آیم فائق

 .بگیرم تصمیم آینده برای بهتر توانستممی آن از بعد بدهم؛ خود به مشکلم رفع برای

. کنم بندیبسته را چیز همه نمیشد و بود وقت دیر. ضروری وسایل کردن جمع به کردم شروع

 .رفتم پایین کوچکی چمدان همراه و گذاشته دیگر فرصتی برای را بقیه

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۱] 

 را چمدان تا بود شده دولا که همانطور و آمده طرفم به دستم، در چمدان دیدن محض به فرزام

 .گرفتی درستی تصمیم که خوشحالم: گفت بزرگی لبخند با بگیرد،

 در کنار چمدان گذاشتن از بعد فرزام. نشستم مبل اولین روی و رفته سالن طرف به آرامی به

 .پیوست جمع به ورودی

 حاضر حال در چون: گفت و کرد خود متوجه بود، من روی که را فرزام نگاه ایسرفه با خان تورج

 با رده،ک مکثی. نیاد پیش مشکلی باشید مراقب خیلی باید نیستن، جریان در جان شکیبا خانواده

 و بشم جزئیات وارد خوامنمی. لحاظ هر از: داد ادامه جدیت با و کرده نگاه ما دوی هر به دقت

 .بفهمید رو منظورم خودتون امیدوارم
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. امانتِ ام پیش شکیبا. شماست با صحبتم روی بخصوص: کرد تأکید انگشتش با و کرده فرزام به رو

 .نکنی دارخدشه رو اعتمادم کن سعی پس پذیرفت، نخواهم رو ایبهانه و عذر هیچ

. مواظبشم چشمام از بیشتر. چشم روی به: گفت و گذاشته چشمش روی دست لبخند با فرزام

 خوبه؟

 .باش هم چشمت مراقب پس هست، نیاز مراقبت برای هم چشمات به _

 

 زا. آورد را رساله سالن گوشه کتابخانه از و شد بلند خان تورج. افتادیم خنده به همه حرف این از

 .بنشینیم هم کنار قبله به رو خواست ما

 و کرده جیب در دست بلافاصله فرزام گرفته؟ نظر در ایمهریه پرسید فرزام از خواندن از قبل

 .گرفت من به رو و آورد در رنگ قرمز قلب شکل به کوچک ایجعبه

 لندب خانم زهرا. رفتنمی پیش گرفتنش برای دستم دیده، هم مهریه تدارک قبلاً اینکه از زده بهت

 جیرزن و میداد نشان انگلیسی حروف به را نامم که گردنبندی و کرده باز رویم جلوی را جعبه شد،

 چی همه: گفت لبخند با خان تورج به رو. بست گردنم دور بود، وصل آن به طرف دو از زیبایی

 .سآماده

* 

 دمنفهمی میروم، کلنجار افکارم با پتو زیر که الان تا شد بسته گردنم به زنجیر که ایلحظه از

 .آوردممی زبان به چیزی یا کردممی حرکت ارادی غیر و میدیدم خواب انگار. گذشت چگونه

 به. گذاشت خود حال به مرا و برده روزم و حال به پی ام،قیافه دیدن با تنها فرزام شکر را خدا

 بخیر شب با و گذاشته اتاقم درون را چمدان حرفی بدون پیش دفعه مثل خانه به رسیدن محض

 .رفت اتاقش به کوتاهی
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 موضوع به پی برادرانم اگر کنم؟ چه بیاید اتاقم به شب نیمه اگر. کندنمی رهایم دلهره و ترس

 یدارب وقتی. بردنمی خوابم و بودم درگیر خود با ساعت چندین. ندارم بازگشتی راه دیگر ببرند،

 .ومش بیدار دیر اینقدر نداشت سابقه حال به تا. بود شده ظهر نزدیک کردم نگاه ساعت به و شدم

 بار چند و عجله با. پراند جا از مرا تلفن زنگ صدای که بودم، شدن بیدار دیر این درگیر هنوز

 هب آبی که رفتم دستشویی سمت به. بود شده قطع ولی رساندم، آن به را خود خوردن سکندری

 .شد بلند تلفن صدای دوباره بزنم، صورتم

 

 ای؟خونه! شکیبا الو: شنیدم را فرزام نگران صدای گفتن الو محض به

 .بله _

 اینجوریه؟ صدات چرا شده؟ طوری خوبی؟: گفت شَک با بعد و کرد مکث لحظه چند

 .شدم بیدار تازه. نیست چیزی خوبم، _

 نشدی؟ متوجه یعنی موبایلت به حتی. زدم زنگ بار چند من شدی؟ بیدار تازه: گفت تعجب با

 خوردی؟ ایدیگه چیز یا خواب قرص ببینم

 مموبایل. نفهمیدم رو زنگ صدای. خوابیدم دیر برد،نمی خوابم دیشب: گفتم مکث با و مردد! نه _

 .نشدم صداش متوجه. بود مبل روی کیفم تو

 .خونه بیام داشتم تصمیم. دختر دادی دق منُ که تو: گفتو داد بیرون راحت خیال با را نفسش

 .نکن من با اینکارُ دیگه

 زدید؟ زنگ داشتید کاری. چشم: گفتم تنها و آمد لبم به توجهش این از لبخندی

 در قبلاً. پیشش بریم هم با ظهر از بعد کردم، هماهنگ مامان دکتر با. میرفت یادم داشت آره _

 تا کنه، صحبت هم خودت با خواستمی. بود داده بهم راهکار تا چند کردم، صحبت باهاش موردت

 .بره پیش بهتر درمانت روند
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 شرایط این با مواجهه از همیشه. دهم نشان را تمایلم عدم چطور دانستمنمی گزیدم، را لبم

 .پیش نه و داشتم پس راه نه. بودم گرفته قرار تنگنا در حالا و بودم گریزان

 هستی؟ شکیبا الو _

 .بله _

 نمیگی؟ چیزی چرا _

 باشم؟ هم من لازمه حتماً : پرسیدم استیصال با

 ذهنت که چیزهایی اون درباره: گفت بخشآرام صدایی با لحظه چند از بعد و کرد مکث دوباره

 یه نهمی. کلیاتِ سری یک درباره صحبت و آشنایی برای فقط جلسه این. نکن فکر رفته سمتش

 .نیست اجبازی هیچ. نده ادامه دیگه نداشتی دوست اگه بیا، بار

 .بیاید دنبالم پنج ساعت شد قرار و پذیرفتم بلافاصله پیشنهادش از خوشحال

* 

 فرزام از. رفت پیش کردممی فکر آنچه از ترراحت روانشناس و مشاور صالحی دکتر خانم دیدن

 صحبت بودم گریزان آنها از و کندمی ناراحتم که چیزهایی مورد در. شود خارج اتاق از خواست

 .بود آمده پیش برایم که اتفاقی درباره. کردم

 قبل دفعات به نسبت شدیم، ماشین سوار وقتی. آمدم بیرون من و خواند اتاق به را فرزام آخر در

 و نامعلوم آینده نگران برادرانم، دیدگاه نگران دیگران، قضاوت نگران. نبودم ناراحت و نگران

 .دیگر چیزهای خیلی
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 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۱] 

 بودی؟ راضی بود؟ چطور فکری؟ تو _

. بزنم ور حرفام بتونم راحت انقدر کردمنمی فکر. بود خوب: گفتم مکث با و کرده نگاهش لبخند با

 یول. ساشتباه هاشونخیلی برسم باور این به باید و خودمِ ذهن زاییده هامدلهره بیشتر فهمیدم

 بلند دنبای دختر باشه، سنگین باید دختر کنن،می فرو گوشمون تو گیبچه از. نیست راحتی کار

 پسر کاشکی گیممی و شیممی متنفر بودن دختر از گاهی.... باید دختر.... باید دختر بخنده،

 .بریم جایی هر و بکنیم کاری هر باشیم، آزاد تا بودیم،

 

 مبفهم تونستمنمی دخترها بقیه و من بین هست تفاوت خیلی دیدم و شدم جامعه وارد وقتی اما

 جواب. ندارن محدویت اینهمه و باشن راحت اینطور توننمی اونها چرا کجاست؟ کار اشکال

 .باشم داشته مراوده باهاشون نباید و نیستن درستی هایآدم هااون بود این مخانواده

 ندارن، شونخانواده طرف از رو من بندهای و قید اون اونکه وجود با هاشونخیلی دیدممی اما

 مرزی و حد خودشون برای و سپسندیده و معقول رفتارشون. ندارن هم سبک و جلف رفتار

 .بود مرسوم ما فامیل تو که شکلی به نه ولی قائلن،

 

 .امخسته هم و گشنمه هم ما؟ به بدی چی شام قراره امشب حرفا، این از بگذریم حالا _

 یه جلوی رو من. خوادمی زیادی مخلفات ولی میشه، درست اسفناج با هست سالاد جور یه _

 .میام و خرممی زود میرم خودم کنید، پیاده فروشگاه

 .کنم همراهیت نتونم کوتاه خرید یه برای که اندازه اون تا نه ولی هستم، خسته _

 منتظره غیر حرکت این از اول. گرفت دست در را دستم و شده نزدیکم ماشین کردن قفل از بعد

 ردنک نگاه بدون و کرده بیشتر را انگشتانش فشار اما بکشم، عقب را دستم خواستم و خوردم جا
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 بارتره فقط: داد ادامه و کرد من به نگاهی. باشه چپ سمت بارشتره قسمت کنم فکر: گفت من به

 بریم؟ باید هم دیگه هایقسمت یا لازمه

 ..هم دیگه.. چیز.. تا چند.. چن: گفتم لکنت با

 .توش بریز میخوای چی هر برداریم، سبد یه بریم. باشه _

* 

 با حالیکه در گرفتن، دوش از بعد فرزام. بودم اسفناج سالاد کردن آماده مشغول آشپزخانه در

 چرا: گفت تعجب با. انداخت ظرف درون نگاهی و آمد آشپزخانه به گرفت،می را موهایش آب حوله

 نمیشه؟ حس بویی هیچ

 .داره رنگ و طعم فقط. نداره بو که سالاد _

 جامان را کارم آرامی به. داشتیم فاصله هم با میلیمتر چند تنها که بود، شده نزدیک من به آنقدر

 حس خوبی به را افترشیوش و شامپو بوی. باشم داشته او با تماسی ناخواسته مبادا دادم،می

 ."بگیر فاصله کم یه لطفاً" بگویم نداشتم جرأت اما کردم،می

 

 آسودگی به نفسی. کرد گرد عقب و گذاشت دهانش به را ظرف درون محتویات از تکه چند

 هب تبدیل کمکم داری تصمیم کنم فکر: گفت رفت،می اتاقش سمت به که همانطور. کشیدم

 .بشیم گیاهخوار

 بده؟ مگه _

 اب کوتاه آستین جذب شرتتی حالیکه در بعد لحظه چند. نشنید را سؤالم شاید نداد، جوابی

 وارگیاهخ: گفت و کرد نگاهم لبخند با. آمد آشپزخانه به بود، کرده تن به همرنگش ورزشی شلوار

 و باشی داشته شیوه این مورد در کافی آگاهی و اطلاعات اونکه شرط به! خوبه هم خیلی شدن

 .نشی هاریزمغذی کمبود دچار
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 جدی تصمیم هنوز. بگیرم یاد گیاهیِ شاولیه مواد که غذا نوع چند کنم،می سعی دارم فعلاً من _

 .نگرفتم موردش در

 

 تپش بلافاصله و کشید اشاره و شصت انگشت دو با را لپم کوتاه و سریع و آورد جلو را دستش

 نتیجه تا باش، داشته هم مطالعه همزمان: گفت رفت،می تلویزیون طرف به که حال همان در و کرد

 .بگیری بهتر

 انچن. حرکتش به یا کنم فکر حرفش به دانستمنمی. زد خشکم لحظه یک حرکتش از زده حیرت

 .گرفتمی من از را العملیعکس هر توان که میشد، دور فوراً و نزدیک عادی

 هکوچیک روده: گفت تلویزیون از گرفتن نگاه بدون و بود کانالها کردن عوض حال در کنترل با

 نشد؟ آماده سالاد. شد بزرگه روده طعمه

 .میشه تموم الان..چرا..چرا: گفتم دستپاچه و هول

 

 عدب. بخورم را غذایم راحت خیال با توانستم و کرد حفظ من با را اشفاصله شام موقع خوشبختانه

 نیست، زیادی ظرف" گفتم که بشوید، را هاظرف خواستمی و کرده تشکر غذا شدن تمام از

 .شد روزنامه خواندن مشغول و نشست مبل روی. "میشورم خودم

 اینجا که مدتی طی در قبل، روزهای! بودم اتاقم به رفتن و ماندن بین مردد شد تمام که کارم

 غلبا. نباشد انجام برای کاری و باشیم خانه در دو هر که بود، نیامده پیش موقعیتی داشتم، اقامت

 خواندن کتاب مشغول خودم اتاق در من یا. میرفت دروسش خواندن برای مطالعه اتاق به او

 !کنم؟ چه باید دانستمنمی حالا ولی. شدممی

 

 و کرد تا را روزنامه. دید آشپزخانه ورودی کنار ایستاده بلاتکلیف مرا و کرد بلند روزنامه از سر

 انگشتانش، کردن بسته و باز با و کرد دراز را دستش یک. گذاشت دستش کنار کوچک میز روی
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 دنباله با بازی حال در زیر به سر. رفت طرفش به غیرارادی پاهایم. بروم نزدش کرد اشاره

 .بودم ایستاده نزدیکش ام،روسری

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۵] 

 بضمنق اختیاربی بدنم. بنشینم مبل روی کنارش تا کشید،و گرفت را دستم و آورد پیش دست

 نوازش را پشتشان آهسته و نرم شصتش انگشت با و بود گرفته دستانش در را دستم دو. شد

 .کردمی

 نشانه و شصت انگشت دو با که میشدم، آرام داشتم. داد ادامه کارش به تغییر بدون لحظه چند

. کاویدمی را چشمانم نگاهش با. شویم هم چشم در چشم تا آورد، بالا را سرم و گرفت را امچانه

 .میداد ادامه نوازش کار به دیگرش دست

 از کن، کمک هم خودت. بشه ناراحتیت باعث که نمیدم انجام کاری من: گفت لحظه چند از پس

 از ندناخوشای حس این تا کنیم، طی رو مسیر این هم کمک به باید. بیرون بیای دفاعی پوسته این

 .بره بین

 هک خانمایی برای بیشتر اما بود، خوب شام: گفت و گرفت دست به را کنترل کرد، رهایم ناگهان

 خود بالای و قد به بود، گرفته را کنترل که دست همان با. مناسبه باشن اندام خوش خوانمی

 .کاری ورزش هیکل نه: گفت و کرد اشاره

 

 غذای شما برای بعد به این از چشم: گفتم و گرفت امخنده زدنش حرف لحن و شوخ نگاه از

 .کنممی درست ورزشکاری

 و ادد تکان برایم گونه تهدید را اشاشاره انگشت بود، داشته نگه را کنترل که دستی همان با باز

 کلاهمون که نکن حذف رو گوشت و مرغ ولی غذا، تو بریز سبزیجات خوادمی دلت چقدر هر: گفت

 .هم تو میره



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 263 

 .چشم: گفتم و خندیدم دوباره

 ...نکن کاری خندی؟می: گفت و گرفت دست دو با را لپم دو هر و انداخت کنارش را کنترل

 خیلی. ماند خیره چشمانم به لحظه چند و داده قرار صورتم طرف دو را دستانش کف دفعه یک

 .بست محکم را در و رفته اتاقش طرف به عجله با و نشاند امپیشانی به کوتاهی بوسه سریع

 میرس و متشخص دکتر آن. بود باور غیرقابل و عجیب برایم اشناگهانی هایحالت تغییر و حرکات

 بپذیرم؟ و کنم باور باید را کدام کجا؟ سرزنده و شیطان پسر این و کجا بیمارستان داخل

* 

 هراز. کرد صحبت فرزام با بیشتر که داشتیم، صالحی دکتر با دیگری جلسه روز ده از بعد امروز

 .برویم آنجا کارمان شدن تمام از بعد بود قرار و بود کرده دعوتمان شام برای خانم

 روی راستش دست. انداختم طرفش به نگاهی آرامی به. بود رانندگی مشغول سکوت در فرزام

 .بود لبش روی پشت از انگشتانش و پنجره به داده تکیه چپش دست آرنج فرمان،

 فکرید؟ تو زده حرفی دکتر شده؟ چیزی _

 پرسیدی؟ چیزی. نشدم متوجه ببخشید بله؟ ؟..هاا _

 افتاده؟ اتفاقی میاید؟ ناراحت نظر به _

 

 .داره بستگی خب،! هوم: گفت و کرد من به طولانی نگاهی وسیع لبخندی و شوخ نگاهی با

 شما؟ ناراحتی داره؟ بستگی چی _

 میزنی؟ حرف رسمی باهام هنوز مدت این بعد چیه، دلیلش کنممی فکر دارم. آره جورایی یه _

 باشم؟ داشته باهات ایصمیمانه رفتار نتونستم من کجاست؟ مشکل
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 اب خیلی همیشه شما... سخته برام.. خب... من. نیستید شما مشکل! ابداً نه،: گفتم بلافاصله_

 ....احترام

 را کلمات. گرفت دست در را چپم دست و آورد پیش را راستش دست میزدم، حرف که همانطور

 ن،م به کردن نگاه بدون عادی، خیلی او ولی. بگویم خواستممی چه دانستمنمی اصلاً و کردم گم

 .کردنمی رها را دستم هم، دنده کردن عوض برای حتی و بود رانندگی مشغول

 

 تنبیه کدوم هر ندادن انجام و بدی انجام باید که داریم مقررات سری یه بعد به امروز از ببین _

 .بزنی حرف رسمی من با نباید دیگه که همین یکیش. داره

 هست؟ چی شتنبیه اونوقت: گفتم لرزیدمی صدایم حالیکه در

 نبیهت یه بار هر تعدادش به بسته بعد شمارم،می رو خطاهات تعداد. کردنیه عمل نیست، گفتنی _

 .گیرممی نظر در براش

 کنم؟ رعایت باید رو مقرراتی چه دیگه _

 .میگم اومد پیش که موردش. ندارم ذهن حضور الان _

 .نشد رها هم دستم ولی نشد، دیگری صحبت خان تورج خانه به رسیدن تا

* 

 حین رد فرزام. برگشتم سالن به و نیست کاری گفت خانم زهرا ولی رفتم، آشپزخانه به کمک برای

 من به کاملاً را خود. بنشینم پهلویش تا کرد دراز طرفم به را دستش خان تورج با صحبت

 خان تورج حضور در نزدیکی همه این. داشت قرار امشانه روی پشت از دستش و بود چسبانده

 .بود گرفته گُر شرم از صورتم و بگیرد راه پشتم از عرق بود، شده باعث

 و بودم چسبانده امسینه به را امچانه. برخاست آنجا از اشجمله شدن تمام از بعد خان تورج

 رفت؟ کجا نشدم متوجه
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 تماشای مشغول و گرداند خودش طرف به را سرم و آورد امچانه طرف به را آزادش دست فرزام

 .بود سانتیمتر چند تنها صورتمان فاصله. شد چشمانم

 هک دادم، پایین را نگاهم شرمزده. بودم نکرده نگاه مردی صورت به نزدیک فاصله این از حال به تا

 را هایشلب لبخندی کنه؟می چه من دل با نگاهت دونیمی. نگیر نگاهتُ: گفت التماس با بلافاصله

 خوری؟نمی جُم من کنار از جمع، تو اینه دوم قانون: گفت آرام و داد کش

 ..باید.. که.. نمیشه: گفتم لکنت با

 اجازه و بود گرفته محکم را امچانه اما دهم، نشان را آشپزخانه و بچرخانم را سرم خواستممی

 .دادنمی حرکت

 اشجمله شدن تمام از بعد. میده باد به رو دینم و دل هاتمژه. میکنه جادو رو آدم چشمات _

 .کرد رهایم

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۵] 

 تا کشید طول کمی. نبودم حرکت به قادر و شده خارج پایم و دست از حس انگار شدنم رها با

 و بود گرفته راه پشتم تیره از عرق. برگردم عادی حالت به و شده مسلط خود به توانستم

 .بزنم حرف توانستمنمی

 چه نفهمیدم. نداشتم را او به کردن نگاه روی من اما. میزد لبخندی و کرده نگاهم گاهی فرزام

 .آورد خود به مرا کرد،می دعوت شام خوردن به را ما که خانم زهرا صدای. ماندم حال آن در مدت

 آرام و ریخت غذا برایم خودش. بنشینیم میز پشت کرد، اشاره سر تکان با و گرفت را دستم فرزام

 .کنم هضم را شوک آن بودم نتوانسته هنوز اما من. شد خوردن مشغول

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 266 

 نداری؟ دوست رو غذا جان شکیبا _

 .خورممی ممنون.. خوبه،.. بله؟ _

 شستن و کردن جمع در هم بعد. نشوم توجه جلب باعث این از بیش تا خوردم غذا از کمی _

 از ماندن دور برای بود فرصتی همین. نشد مانعم کسی باراین خوشبختانه. کردم کمک هاظرف

 .احساساتم کنترل آوردن بدست و فرزام

 داشت دنبال به هم خوشایندی حس اما لحظات، آن تحمل بود سخت برایم بسیار آنکه با واقع در

 را احساساتم شدیداً ناگهانی هایشدن دور و آرام هایشدن نزدیک این. بود انگیز وسوسه که

 .کردمی تحریک

 برسد راه از مادرت هستی نگران اما بزنی، ناخنک خوشمزه خوراکی یک به بخواهی که وقتی مثل

 دوگانه هایحس این درگیر امروز هم من. شودمی زهر کامت به چشیدنش لذت کند، توبیخت و

 .بودم

 

 ناهار برای دونمنمی. برادرام دیدن برم دارم تصمیم فردا من: گفتم فرزام به برگشت موقع

 .ماکروویو تو بذارید کافیه فقط. گذاشتم بخچال تو براتون غذا. نه یا گردمبرمی

 .شد نوشته پات به جریمه اولین خب _

 کردم؟ کار چی مگه _

 .بستی جمع رو من _

 .کنار بذارم یهو کردم عادت وقت همه این سخته. نبود حواسم اصلاً وای _

 فرار دستم از هم شام از بعد داری جریمه تا دو تازه. نمیره یادت دیگه شدی جریمه وقتی _

 .مهمتره و بیشتر تنبیهش اون که. کردی
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 آب داشتم خان تورج جلوی. میکشم خجالت بخدا: گفتم آرامی صدای با و دادم پایین را سرم

 .شدممی

 یحت پیشکش، کارا اون حالا کرد؟نمی ول رو دستش و بود چسبیده پدر به چطور مامانم ندیدی _

 .بخشمتنمی نشی تنبیه تا. بشینی پیشم نیومدی

 چیه؟ تنبیهم: دادم ادامه آرام صدای همان با هم باز

 .وقتش به بماند، فعلاً _

 

 کفشم آوردن در از بعد و کرده روشن را برق کلید. شوم داخل تا کشید کنار و کرده باز را در

 .شد راهم سد و داده تکیه دیوار به را دستش که بروم، اتاقم سمت به خواستممی

 نزدیکتر را صورتش ذره ذره حال همان در و رفته هایملب سمت به آرام آرام چشمانم از نگاهش

 .پیش نه و داشتم پس راه نه و بودم شده اسیر بدنش و در میان. آوردمی

 رده،ک فلجم گویی اشنزدیکی. میرفت بالاتر اندازه همان به هم، قلبم ضربان میشد نزدیکتر چه هر

 گرفت، قرار صورتم میلیمتری چند در صورتش وقتی. کردمی سلب من از را حرکتی هر قدرت که

 و ردهک نفوذ امپی و رگ در عطرش بوی اما کنم، جلوگیری سقوطم از بتوانم تا گرفتم عمیقی نفس

 .شد بسته چشمانم

 چی هر. منه چنگال تو شدن اسیر تجریمه: زد لب گوشم کنار و چسباند صورتم به را صورتش

 زده وشمگ کنار سریع ایبوسه حرفش پایان با. میشه تر طولانی اسیری این زمان کنی، خطا بیشتر

 .شد دور شتاب با و

 

 ار عطرش بوی هنوز. نشستم زانو چهار و خرده سر در، به تکیه و شده تا حسمبی زانوان رفتنش با

 خوشایندی حس آن یا بود، ترس از دانمنمی اما بودم، شده رمق بی و حالبی کاملاً. کردممی حس

 .بود سخت برایم باورش بودم؟ تحول و تغییر حال در آیا میشد؟ چه مرا. داشت نزدیکی این که
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 دهم اجازه باید. نباشم گریزان آن از و دهم وفق شرایط این با را خود باید بود گفته دکتر خانم

 و موردبی هایترساندن حاصل من هایحالت گفتمی. شوند بیدار و بگیرند جان احساساتم

 .باشدمی امخانواده نابجای

* 

 تونمن ممکنه: گفت و کرد پیاده حمید خانه نزدیک مرا بیمارستان به رفتن از قبل فرزام بعد روز

 .برگرد آژانس با. دارم هم پشت عمل تا چند امروز. دنبالت بیام

 .نباش.. نباشی نگران باشه _

 .بشه نوشته پات به جریمه یه بود نزدیک آی، آی، _

 زا یکی قضا از که افتاد، حمید دوستان از یکی به چشمم. کردم خداحافظی و شده پیاده خنده با

 راحله و من فقط ظهر تا. رفتم حمید خانه طرف به و گردانده رو اخم با. بود سمجم خواستگاران

 .باشیم هم دور تا بود کرده دعوت هم را مجید و ملیحه ناهار برای. بودیم

 

 جوابم خلقی بد با و رفته هم در هایشاخم کردم، سلام حمید به وقتی آمدند، برادرانم ناهار موقع

 دیدنشان به که مدت همه این از بعد باید چرا فهمیدمنمی و شدم متعجب رفتارش از. داد را

 خود که بودم شده مرتکب گناهی چه. شوم روبرو اشاَخمی بد با بودن خوشحال جای به ام،آمده

 بودم؟ خبربی آن از

 

 که حمید به. کردم شانتعارف و ریخته چای همه برای هاظرف شستن و ناهار خوردن از بعد

 سوزن واسش باس هنو یا روبراس چطوریاس؟ پیرزنه اوضاع: پرسید جدیت و اخم با رسیدم،

 بزنی؟
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 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۵] 

 راشب بار دو روزی باید داره، قند: دادم جواب دلی دو با و بودم افتاده پته تته به سؤالش از متعجب

 .بشه تزریق انسولین

 نه؟ دیگه؟ میزنی شوسوزنِ  تو اونوخ: گفت و گرفت طرفم به را اشاشاره انگشت

 همراه و دادم مثبت جواب سر، مختصر تکان با. دیدم خود متوجه را همه که کرده، بقیه به نگاهی

 .نشستم ملیحه کنار چای استکان آخرین

 کنه؟می جیم سین رو تو داره چرا چیه؟ جریان: پرسید آرام و کرده گوشم در سر ملیحه

 اخم با همش اومده وقتی از. کردم تعجب خودمم دونم،نمی: گفتم و داده تکان طرف دو به را سرم

 شده؟ چی ندارم خبر. میزنه حرف باهام تشر و

 به آژانس گرفتن با بعد ساعتی هم من و رفتند مغازه به چایشان خوردن از بعد مجید و حمید

 .برگشتم فرزام آپارتمان

 

 مانتوام هایدکمه کردن باز مشغول و کرده آویزان کلیدی جا روی را کلید در، کردن باز از بعد

 .آمد در صدا به آیفون زنگ که بودم،

 میزند را آپارتمان در زنگ همیشه او افتاد یادم بعد آمده، زود که باشد فرزام شاید کردم فکر اول

 .بله: گفتم تردید با. نبود پیدا کسی تصویر اما کردم نگاه را مانیتور. را آیفون نه

 .فرهمند آقای منزل: گفت نامفهوم صدایی

 .بفرمائید بله، _

 .بدم تحویل تا کنید، امضاء رو دفتر باید. آوردم پستی بسته یه _

 .پائین میام الان _
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 .رساندم پائین را خود عجله با و نشود بسته تا دادم قرار در لای را آپارتمان در جلوی پادری

 

 *فرزام*

 

 برنگشته؟ حالا تا یعنی دیگه، بردار.. ههاَه _

 آوردی؟ جوش اخوی، چته _ 

 .ندارم حوصله نذار، سرم به سر برنا _

 افتاده؟ اتفاقی شده؟ چی: گفت اخم با و شد جدی برنا

 موهایم درون طرف دو از را هایمپنجه بود، زانوهایم روی آرنجم درحالیکه و کرده خم را سرم

 فرزام؟: گفت و داد قرار امشانه روی آرام را دستش برنا. دادم فشار محکم را سرم و زده چنگ

! تنیس: گفتم عصبانیت و خشم با. کردم بند پهلوهایم به را دستم دو و برخواسته جا از شدت با

. باشه ادهافت براش اتفاقی میترسم. گرفتمرو موبایلش و خونه تلفن دفعه ده از بیشتر! نمیده جواب

 چه وت نمیگه بگم؟ چی داداشش خونه در برم بگردم؟ دنبالش باید کجا. گشتبرمی حالا تا باید

 سراغش؟ اومدی ایکاره

 

 شپی میرم منم. بزن خونه سر یه برو تو ببری؟ پیش از کاری تونینمی که اینجوری. باش آروم _

 .بعد نبود اگه خونه، برسی تو کنیممی صبر اول البته. بگیره تماس داداشش با که پدرت

 بهش هم رو اتاق کلید پدر، بده کن جمع رو وسایلم: گفتم و برداشته را موبایلم و سوئیچ بلافاصله

 .بده

 .راحت خیالت برو باشه _
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 که پادری از متعجب آپارتمان در جلوی. رفتم بالا عجله با و کرده پارک مجتمع جلوی را ماشین

 با و کرده باز یکییکی را درها همه. کردم صدایش و شده وارد دلهره با بود، گرفته قرار در لای

 .نبود اما گشتم دنبالش بلند صدای

 ار موبایلش و گشتم درونش. داشت قرار کفشی جا روی که افتاد، کیفش به نگاهم خروج موقع

 .شد نمایان امرفته دست از هایتماس فقط کردنش روشن با. کردم پیدا

 به. مرفت پایین آسانسور با بودم، پدر با تماس برقراری مشغول که همانطور و بسته را آپارتمان در

 .بود باز هم آپارتمان در لای. سخونه تو موبایلش و کیف نیست،: گفتم پدر، گفتنِ الو محض

 بالدن دکتر، آقای ببخشید: گفت و آمده سمتم به مجتمع نگهبان که شوم، خارج در از خواستممی

 گردید؟می خانم اون

 .میزنم زنگ برادرش به الان: گفت هم پدر همزمان

 !نهدومی چیزی موننگهبان کنم فکر! کنید صبر لحظه چند پدر: گفتم گوشی درون بلافاصله

 رفت؟ کجا دونیدمی دیدینش؟ شما: گفتم نگهبان به رو و آورده پایین را گوشی

 ومدنا عجله با دیدم بعدش دقیقه پنج که بالا بودن رفته تازه. دیدمش ولی رفت؟ کجا دونمنمی _

 قاییآ یه دیدم که بیرون رفتم عجله با. شنیدم جیغ صدای گذاشتن، بیرون رو پاشون تا. پایین

 به. داداششم من گفت و نداد اجازه که برم جلو خواستم. کنهمی ماشین سوار زور به رو خانم داره

 واقعاً و میگه راست آقا اون فهمیدم، شونقیافه از ولی بود ترسیده گرچه دیدم کردم، نگاه خانم

 .کنم دخالت نتونستم هم من.  دادنمی نشون العملیعکس یه وگرنه. هست داداششون

 

 .کردید بزرگی کمک ممنون، خیلی _

 شنیدید؟ رو هاشمی آقای هایحرف پدر _
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 .شخونه میرم الان بفرست برام رو آدرسش. باشه بزرگش برادر میزنم حدث بله، _

 .بیام خواممی هم من _

 .بندازن راه دعوا دوباره ممکنه ببینن، رو تو. برم تنها بهتره _

 تقریباً و هستیم محرم هم به حاضر حال در نرفته، که یادتون! میام هم من: گفتم قاطعیت با

 .میشه محسوب همسرم

 .بریم هم با دنبالت میام باش منتظر خب، خیله: گفت و کشید ایکلافه پوف پدر

 رو قدم و کوبیده زمین به را پایم محکم آنقدر. بود تحمل قابل غیر برایم حد از بیش انتظار این

 .بود آمده درد به پایم کف که بودم، رفته

 عجله با وقتی و زد ترمز روی ناگهان پدر. رفتم طرفش به دو با دیدم، دور از را پدر ماشین وقتی

 ...بگیرم زیرت بود نزدیک: گفت عصبانیت با نشستم؛ صندلی روی

 .بیارن سرش بلایی ترسممی! برو کنممی خواهش پدر _

 .فهمیدن چیزایی یه حتماً. شد بد خیلی _

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۵] 

 آوردید؟ سر خبره؟ چه: اومدم: شد بلند برادرش صدای بالاخره زدن در بار چند از بعد

 گرفت قرار بینمان ما پدر که بیاورد، یورش سمتم به خواستمی من دیدن و در شدن باز محض به

 فرمایش؟: غرید و کرد نگاهم خشم با. نداد اجازه و

 ..دنبال اومدیم _

 بشیم؟ مزاحمتون لحظه چند میشه: گفت و دهم ادامه نداد اجازه پدر
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 بشه؟ چی که: گفت خشم با

 هایصحنه دیدن منتظر و شده جلب شانتوجه نفری چند که انداخت، بر و دور به نگاهی پدر

 ...بقیه چشم جلوی نباشه درست کنم فکر: گفت و کرد اشاره آنها به سر با. بودند مهیج

 

 بلافاصله و بست پشتمان را در. شدیم حیاط وارد سرش پشت هم من و پدر. کرد باز بیشتر را در

 خواید؟می چی. مطلب اصل سر برید راس یه. ندارم چیدن کبری صغری حوصله: گفت

 چیزی کرد اشاره سر با و گرفت را دستم مچ پدر که بگیرم، را شکیبا سراغ خواستم و آمده جلو

 .نگویم

 ....بود قرار خواهرتون: گفت آرامش با پدر

 .برد لولو رو مَمِه اون. شد تموم دیگه: گفت و مالید هم به را دستش دو.. بوووود قرار _

 چی؟ یعنی: گفتم ترس با

 شوما. داخله خانواده عمو؟ کجا! هی: گفتو ایستاد جلویم که بروم، ساختمان طرف به خواستم

 تو؟ بری خوایمی و انداختی وسرت حَسَنیکارهچه

 آوردی؟ سرش بلایی چه ببینم باید _

 .کارَشهمه میشه شووَرش اون، بعدِ. کنن عقدش قراره هم هفته آخر. بزرگترشم چی؟ هر _

 !بکنید اینکارو تونیدنمی: غرّیدم هایمدندان بین از و گرفته هایممشت میان را اشیقه

 خوادمی کی اونوخ: گفت و کرد آزاد را اشیقه پایین، به آن فشار با و پیچاند مچم دور دست

 !سوسول بچه توی بگیره؟ جلومو
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 به ور خواهرت بخوای، زور با نمیشه که اینطوری پسرم، ببیبن: گفت آرامی به و رفت نزدیکش پدر

 .نیست رضا دلش وقتی بیاری، در کسی عقد

 رفح: گفت گرداندمی پدر و من بین قلدری با را نگاهش حالیکه در. نیست رضا دلش کرده غلط _

 .کنم جَمش اون و این خونه از باید حالا  که کردم، گوش رو متشخص مثلاً آقای شوما

 نگاه هم رو سرمون پشت و میریم ما بود، راضی خودش اگه. ببینیمش لحظه چند ما بدید اجازه _

 .کنیمنمی

 .گذاشتیم محضر قرار هفته آخر نباشه، یا باشه راضی _

 !محرمه بهم! زنمه اون! تونیدنمی شما: زدم فریاد عصبانیت با

 دماغم روی حمید محکم مشت ناغافل و شد بلند هم با پدر گفتن فرزام و حمید گفتن چی صدای

 گریه و جیغ صدای همزمان و گذاشتم زد، بیرون آن از خون که دماغم روی را دستم دو. آمد فرود

 .شنیدم

 تادنماف مانع و گرفته را بازویم زیر پدر که کنم، سقوط بود نزدیک و رفت سیاهی چشمانم ایلحظه

 .شد

 

 دنبالش که کسی صدای اما شنیدم،می را نفر چند صدای. کنم باز را چشمانم توانستمنمی درد از

 بند ار خون موقتاً بتادین، و پنبه کمک با و رفته داخل کرد کمک پدر. نبود میانشان در بودم، آمده

 ور ورمش بذارید، روش: گفت و داد پدر به را یخ کیسه کرد،می ماننگاه نگرانی با که خانمی. آورد

 .خوابونهمی

 .باشه شکسته ممکنه ازش، بگیریم عکس باید: گفت ناراحتی با پدر

 کجاست؟ شکیبا بگید فقط خوبم،: گفتم ایخفه صدای و ناله با
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 باشد، حمید زن میزدم حدس که خانم آن به رو و داد قرار امبینی روی آرامی به را یخ کیسه پدر

 اینجاست؟ خوبه؟ حالش جان شکیبا: گفت

 

. انداخت پایین را سرش روبرو اتاق به ابرو و چشم کوتاه اشاره با و کرده همسرش به نگاهی زن

 تونجان شکیبا که شده، صمیمی باهاتون خیلی معلومه! جان شکیبا! هه: گفت و زد پوزخند حمید

 !شده

 محرم هم به شدیم مجبور ما: گفتم و کرده دستیپیش اینبار که بدهد را جوابش خواست پدر

 ....چون بشیم،

 دیگر بار و شد بلند چی؟ چون هااا؟ چی؟ چون: گفت تندی با. دهم ادامه را حرفم نگذاشت

 نیست؟ بس کردی داغون رو دماغش: گفت و شده مانع همسرش ولی بیاورد، یورش خواستمی

 .بزن کتکم خواست دلت چقدر هر مقصرم، من دیدی اگه بعد بزنم، حرف بده اجازه _

 ببافی؟ هم به اراجیف که بدم اجازه _

 رو دلیلش. بشه بازگو همه جلوی خوامنمی من و نداره اطلاع ازش کسی که هست چیزایی یه _

 برای اصرارم دلیل هم مادرم و پدر حتی. بقیه جلوی نه میگم، شما و شکیبا حضور در فقط

 رو ههمدیگ بتونیم ترراحت خواممی و علاقمندم شکیبا به من گفتم بهشون. دونننمی رو محرمیت

 .بشه بازگو جمع حضور در نباید رازها بعضی. بشناسیم

 

 هم او فهمید پدر متعجب نگاه از و بود کنجکاو و زدهشگفت هایمحرف شنیدن از که حمید

 لهخی: گفت داد،می تکان تهدید به را انگشتش حالیکه در و آمده کوتاه است، موضوع از اطلاعبی

 !بدی تحویلم وِر و شِر حالت به وای ولی خب،
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 با. شوم داخل کرد اشاره سر با. کرد باز را آن و آورده در جیبش از کلیدی رفت، اتاق در طرف به

 چه! شکیبا من، خدای: نالیدم عجز با. زدم زانو جلویش و رفته سمتش به هراسان شکیبا دیدن

 .آوردن سرت بلای

 کاش به چشمان با و گرفت را لباسم رمقشبی دستان با که کنم حمله برادرش طرف به خواستم

 .بمانم کنارش کرد خواهش اشنشسته

 که برادرش به رو آنها نوازش حال در و گرفته دست دو میان بود، نگهداشته را لباسم که دستی

 .کردم بود مانده ما حرکات مات

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۵] 

 مردها از میشه باعث مسئله همون که میفته، براش بدی اتفاق بوده سالش ده وقتی شکیبا _

 که بوده؛ همین میداده رد جواب خواستگاراش به که مهمی دلایل از یکی. باشه گریزون

 .کنه تحمل رو مردی هیچ نزدیکی تونستهنمی

 کی ناموسبی اون نگفتی؟ چیزی حالا تا چرا پس: گویدمی عصبانیت و اخم با شکیبا به رو حمید

 کرده؟ کارتچی بوده؟

 باشه؟ راس حرفاتون معلوم کجا از اصلاً گفته؟ تو به چرا: داد ادامه و کرد نگاه من به دوباره

 

 من. انشهرست بودن رفته عمه ختم برای بابا و مامان یادته. داداش راسته بخدا: گفت ناله با شکیبا

 .بود مدرسه نزدیک شونخونه چون شکوری، آقای خونه برم شدم مجبور

 روز اون بعدِ همین برا پس: گفت و کرد نگاهش چشم گوشه از و کرده باریک را چشمانش حمید

 شد؟ قطع آمدا و رفت
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 فک محکم را مشتش بود، شده قرمز خشم از صورتش که حمید. داد تکان تأیید به سری شکیبا

 هب چرا پَ. کردیم حفظ باهاش رفاقتمونو همچنان که بوگو رو ما هِی، کِه اَ : گفت و زد دیگرش دست

 آورد؟ سرت بلایی چه اصلاً نگفتی؟ هیچکی

 دچن تا. بودم ترسیده خیلی من ولی. بکنه کاری نذاشت فهمید زود مامانش! داداش هیچی بخدا _

 .سراغم میاد یکی بخوابم تا کردممی فکر. ترسیدممی هم خوابیدن و تاریکی از وقت

 

 خواب از هم گاهی. ببره خوابت تا موندمی پیشت مامان وقت چند تا یادمه: گفت ناراحتی با حمید

 اچر. کردن لوست گفتممی و شدی اینطوری نبودن، پیشت روز دو چون کردممی فکر پریدی،می

 .بذاریم دستش کف رو حسابش تا نگفتی موقع همون

 ودب فهمیده که مامان ولی. بگی هیچکس به نداری حق گفتمی. بود ترسونده منو خیلی مامانش _

 سیک به خواست ازم ولی گفت، رو موضوع هم بابا به کنم فکر. کردم تعریف براش شده، چیزی یه

 .کنی تعریف کسی برای رو چیزا این نباید زشته؛ گفت. نگم چیزی

 کردی؟ تعریف سوسول آقا این واسه چرا حالا خو: گفت و کرد اشاره من به سرش با

 

 اصرار خیلی وقتی. کرد مخالفت ولی کردم خواستگاری ازش چون: دادم جواب شکیبا از زودتر

 .بگه رو مخالفتش دلیل شد مجبور کردم،

 و مآرو نزدیکی ها،ترس این بردن بین از راه تنها گفت من به که کردم مشورت دکتر یه با بعدش

 مشکلش تا کنم کمک کردم قبول دارم، خواهرتون به که ایعلاقه بخاطر من. سشده حساب

 .بشیم محرم شدیم مجبور همین برای. بشه برطرف

 یمدت که دختری با میشه، حاضر دیگه کسه کردی فکر اونوخ. شد برطرف مشکلش که گیریم _

 کنه؟ وصلت بوده دیگه مرد یه خونه تو
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 ازدواج هم با باشه، راضی شکیبا اگه: گفتم و کرده نگاه شکیبا به مهربانی با دیگه؟ مرد یه چرا _

 .کنیممی

 

 ضربه دچن. بود رفته فرو فکر به ما به خیره حمید. گزیدمی دندان به لب و بود پایین سرش شکیبا

 نشد؟ تموم مذاکراتتون: آمد پدر صدای آن متعاقب و خورد در به

 اهنگ حمید به عصبانیت و اخم با شکیبا دیدن با پدر. برخواستم جا از من و کرد باز را در حمید

 انداختیش؟ روز این به که بوده، چی دختر این گناه: گفت و کرده

 نک کمکش: گفت من به رو و گرفت را شکیبا بازوی زیر  آمد، جلو پدر. بدهد نداشت جوابی حمید

 .ماشین تو ببریمش

 باشین؟ اختیارش صاحب که نکردین، عقدش هنوز کجا؟: گفت قلدری با و آمد جلو حمید

 

 اختیار، صاحب از منظورت اگه: گفت و شد اشپیشروی مانع گذاشته، حمید سینه روی دست پدر

 .بهتره براش نباشه سرش بالا اختیاری صاحب همچین که نواست،بی دختر یه کردن لاش و آش

 عقد به تا  میایم گرفتید، وقت هفته آخر برای که محضری همون کردنِ، عقد مشکلتون هم اگه

 .بیان در هم

 ی،ورود جلوی و کرد تند پا حمید. نداریم کاری اینجا دیگه! بریم: گفت تحکم با و چرخید سپس

 ینکشید راحتونو همینطوری صاحبه و سربی مگه. ببریدش ندارید حق شما: گفت و کرد سد را راه

 میرین؟ دارین

 

 و کوباند اشسینه روی بار چند را اشاشاره انگشت و شده نزدیکش غلیظ اخمی با و تندی به پدر

 زنگ الان همین وگرنه بشه، تموم خوشی و بخیر چی همه بذاری و کنار بکشی نفعته به: گفت

 نداره، جانی امنیت اینجا دختر این میگم و پلیس میزنم
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 تو یمدت یه ت،پرونده رو بیاد قانونی پزشک گواهی و شکایت و ببینن رو دختر این قیافه اونوقت

 با انتخاب حالا. کنی شرکت خواهرت کنون عقد تو تونینمی و خوریمی خنک آب هلفدونی

 .خودتِ

 

 عقب صندلی روی را شکیبا. شدیم خارج در از و شد شل دستانش زندان، و پلیس نام شنیدن با

 هیچی نگران امنِ، جات دیگه: گفتم گوشش در آرام. گرفتم جای کنارش هم خودم و نشاندم

 .نباش

 را ماجرا داشت سعی بود، نامفهوم گریه و بغض زور از که کلماتی با و ریختمی اشک صدابی

 .آوردمنمی در سر چیزی اما کند، تعریف

 ربهت وقت هر بگی، چیزی خوادنمی! باش آروم.. ششهیش: گفتم و گذاشته گوشش کنار ایبوسه

 .کن تعریف شدی

 نمیرید؟ اشتباه: گفتم و کرده خیابان به نگاهی پنجره از

 تونیمین که تو داره، مراقبت به نیاز شکیبا. باشه تو خونه نیست صلاح فعلاً: گفت جدیت با پدر

 ات. بشه پیدا شکله و سر حمید ممکنه هم باز ضمن در. باشی مراقبش بمونی، خونه تو روز تمام

 .بهترِ براش بمونه ما پیش نکردید عقد وقتی

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۵] 

 بازویش روی دست پدر. ایمکرده تصادف کرد فکر ما داغان و درب هایقیافه دیدن با مامان

 املک اتاق، تو ببر رو شکیبا: گفت من به رو. کنممی تعریف برات نشده چیزی: گفت و گذاشته

 م،بگیری تبینی از عکس بریم بیا خودت نه اگه بیمارستان، بریم هست نیاز اگه. کن معاینه

 .باشه نشکسته

 .نیست نیازی شده، کم دردش خوبم، من _
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 نم،ک بازشان تا بردم اشمانتو هایدگمه سمت به دست. بردم اتاق به را او و کرده کمک شکیبا به

 .تونممی خودم: گفت ایآهسته صدای با و گذاشت دستم روی را دستش

 .کنم تمعاینه باید: گفتم آرامی به خودش مثل و کردم نگاه چشمانش به

 .خوبم _

 !نه یا خوبی میدم تشخیص من _

 .برام سخته. تونمنمی _

 را دستش دو و نشسته کنارش. نشاندم تخت روی آرام را او و گرفته دست دو با را هایشبازوی

 .کردم نوازشش به شروع و گرفته دستانم میان

 شمب مطمئن خواممی و دکترم یه فقط الان من: گفتم شد، یکی نگاهم با که نگاهش. منو ببین _

 کرف این از غیر ایدیگه چیز هیچ به. نمیرم بیرون اتاق این از نشه، راحت خیالم تا. نداری مشکلی

 رازد آروم حالا. بشه تموم کارم تا کن نگاه سقف به یا ببند رو چشمات کشیمی خجالت اگه. نکن

 .بکش

 

 به ایبوسه کارم شدن تمام از بعد. کردم بررسی را چیز همه راحت خیال با و بست را چشمانش

 .بیارم برات مسکن و پماد پایین میرم: گفتم و زده پیشانیش

 .متأسفم _

 چی؟ برای _

 .بینیدمی آسیب من بخاطر باره دومین: گفت و کرد اشاره امبینی به

 .آمد در آخم صدای و کشید تیر دماغم ولی خندیدم

 داره؟ خنده چیش: گفت و آمد لبش به لبخندی
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 ...نشه سه تا. بشه تکمیل بخورم کتک بخاطرت دیگه دفعه یه باید _

 .بیفته براتون اتفاقی دیگه نکنه خدا _

 یسمنومی فعلاً بستی، جمع منو دوبار. داره ادامه همچنان تنبیهی برنامه نرفته که یادت راستی _

 .کنممی حساب نقداً جا یه رو همه بعد. بشه خوب حالت تا حسابت به

 شتخو تنبیه این از نکنه چیه؟: گفتم رفتممی در طرف به که همانطور. شد تررنگ پر لبخندش

 میزنی؟ لبخند که اومده

 میشه؟ چی حالا: گفت و کرده اخم ناگهان

 .نباش نگران کن، فکر شدنت خوب به فقط فعلاً _

 

 دیده؟ آسیب خیلی: پرسید نگرانی با مامان. بودند نشسته انتظارم به مبل روی پدر و مامان

 شجون به لگد و مشت با کنم فکر. میشه دیده بدنش رو مردگیخون و کوفتگی آثار بیشتر _

 بهش باید. قرمزِ و شده خراشیده جایی چند. نداره ناجور زخم یا شکستگی خوشبختانه. افتاده

 .براش بمالم پماد و بدم مسکن

 کاری تبینی برای خواینمی: گفت من به رو بعد. پیشش بری تو بهتره: گفت مادر به رو پدر

 بکنی؟

 .یدمم نشون میرفخرائی دکتر به بیمارستان رفتم صبح باشه، دیده جدی آسیب کنمنمی فکر _

 جای اگر: گفت و دهد نشانش را لازم داروهای تا داد، پدر دست را اولیه هایکمک جعبه مامان

 .بزن بتادین کم یه روش بود عمیق هاخراشیدگی

 .برم خودم دادیدمی اجازه _
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 با. دارم کارِت بمون: گفت و شدن بلند برای بودم شده خیز نیم که گذاشته زانویم روی دست پدر

 بلد رو اولیه هایکمک حداقل باید پزشک یه همسر ضمن در: گفت و کرد نگاه مامان به لبخند

 .باشه

 آموزشی دوره یه قبلاً پزشک، همسر جناب که شرطی به: گفت و زده رویش به لبخندی هم مامان

 .باشه گذاشته

 .سفارشی فشرده ویژه دوره. خانم میذارم برات هم دوره _

 .بودم پدر هایحرف منتظر لب به لبخند شانخوب روابط از خوشحال

 از شکیبا کردن دور هدفم فقط زدم، رو هاحرف اون برادرش جلوی: گفت تأمل ایلحظه از بعد پدر

 دارید؟ ازدواج قصد واقعاً! زنمه زدی فریاد اونطور گرفتی؟ تصمیمی چه. بود اونجا

 .بفهمم رو شکیبا نظر بودم منتظر. گرفتم رو تصمیمم وقتِ خیلی: گفتم و بود دستانم به نگاهم

 دونی؟می رو نظرش حالا _

 ه،بکش رو پرسیدنش زحمت مامان اگه. کردم نگاه پدر صورت به و گرفته بالا را سرم نه، دقیقاً _

 .بزنه رو دلش حرف بتونه ترراحت کنم فکر

 تهخون میریم زودتر صبح. نباشی تنها اومد پیش برات مشکلی وقت یه که بمون اینجا امشب _

 بسپار ور کارها بقیه. کنی استراحت بری بهترِ. بیمارستان بریم و کنی عوض رو لباسات بتونی که

 .مادرت و من به

 

 دلش چطور. شده کبود و قرمز بدنش جای همه. خوابید بالاخره: گفت و آمد پایین هاپله از مامان

 براش بده اجازه کردم، راضیش سختی به بگیره؟ لگد و مشت زیر رو ظریف و ریز هیکل این اومد،

 .حیاست و باحجب و مظلوم چقدر. بزنم پماد
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 استراحت باید گفتم. ندادم اجازه شه بلند خواستمی بود، خوابیده من جلوی کشیدمی خجالت

 هک کردممی نوازش رو پشتش و گرفتم رو دستاش.برد خوابش تا کرد اثر مسکن کنم فکر کنی،

 .ندازیدمی مامانم یاد رو من شما گفت

 سن به هم من. ندازهمی خودم جوونی یاد رو من خیلی. مونهمی پناهبی و ترسیده جوجه یه مثل

 راهنمام یا باشم راحت باهاش بتونم نداشتم رو کسی. کردممی تنهایی احساس خیلی بودم اون

 تازه. اومدممی بر زندگیم پس از باید کم امکانات با و کافی اطلاعات بدون و تنهایی به خودم. باشه

 .بدم انجام نقص و عیببی و درست رو کارها همه داشتن توقع همه

* 

 

 

 

 ریخته دورش دارشموج موهای و خوابیده پهلو به. زدم اتاقش به سری رفتن بیرون از قبل صبح

 روز روشنایی در. داشتم را شانلمس وسوسه عجیب و دیدممی را موهایش بود بار اولین. بود

 رد مسببش سر را درازیدست این تلافی بتوانم خواستمی دلم چقدر و بودند ترنمایان هاکبودی

 .شدم خارج اتاق از و گذاشته موهایش روی آرامی بوسه. بیاورم

 

 *شکیبا*

 

 صدای و عطرش بوی از اما کنم، باز را چشمانم خواستم شنیدم، را در شدن باز صدای وقتی

 خودم دادم ترجیح ندارم سر به روسری آنکه یادآوری با و است فرزام فهمیدم محکمش هایقدم

 توانستممی نه و بود محرمم درحالیکه کنم، سر به روسری عجله با میشد نه. بزنم خواب به را
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 خارج زودتر تا بود زدن خواب به را خود راه بهترین پس. بگیرم قرار رویش در رو پروابی همانطور

 .شود

 

 کردمی اموسوسه که بود، شیرین چنان گوشم کنار هایشنفس صدای شنیدن و کوتاهش بوسه

 .شوم شدنش دور مانعو بگیرم را دستش و کنم باز چشم

 جیبع و. بگیرد بازی به را دلم توانسته خوب فرزام آمد، لبم به لبخندی. دلم بود شده حیابی چه

 ستدو. بروم پایین و بگیرم دوشی گرفتم تصمیم. بود دلچسب و شیرین هاحس این شدن بیدار

 انستمتو و بود باقی اتاق در هنوز وسایلم از اندکی خوشبختانه. کنم ترحم جلب تمارض، با نداشتم

 .کنم عوض لباس و گرفته دوش

 

 زدهحیرت. گفتم بخیر صبح و سلام. دیدم را خانم نرگس و عزیزخاله که رفتممی پایین هاپله از

 .بدهند را جوابم کردند فراموش و کردندمی نگاهم

 هاومد روزت به چه. بده مرگم خدا: گفت و کوبید دیگرش دست پشت دستش کف با خانم نرگس

 .افتادی هاپله از رفته گیج سرت نکنه. نداره بزن دست که دکتر آقای. دختر

 طرفم به را دستش. شدهچی بگه خودش دخترم بده مهلت: گفت عزیزخاله و گفتم اینکنه خدا

 .آورده سرت رو بلا این کی بفهمم کن تعریف. ببینم پیشم بیا: گفت و کرد دراز

 

 تعریف را دیروز اتفاقات از مختصری و انداخته کردمی نگاهم مهربانی با که خانم زهرا به نگاهی

 ننکمی قضاوت ندانسته ایعده یه چرا: گفت خانم نرگس. داد تکان سر تأسف به عزیزخاله. کردم

 .کننمی صادر حکم خودشون و

 خور،ب چیزی یه فعلاً برم قربونت بریم بیا: گفت و برد آشپزخانه به مرا گرفت، را دستم خانم زهرا

 .کرد باید چیکار ببینیم بعد تا بگیری جون کم یه
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 برات دیگه دور یه اتاقت تو بریم: گفتو بزنم چیزی به دست نداد اجازه صبحانه خوردن از بعد

 الاب طبقه به بود دستش در دستم که همانطور. کنیم دل درد دختری و مادر هم خرده یه بزنم، پماد

 کنم؟ مادری برات بتونم و باشم قابل اگه البته: داد ادامه رفتیممی

 

 هم من مامان: گفتم و گرفت غم رنگ صدایم. دارید محبت من به خیلی شما! نکنید مشرمنده _

 .بده انجام برام بتونه زیادی کار داد،نمی اجازه بهش شناتوانی و پیری ولی بود، مهربون خیلی

 و کبود هایقسمت به مالیدنش مشغول و کرده باز را پماد در حالیکه در. کن ولش رو هاگذشته _

 امفرز کنه؟ کارچه خوادمی گرفته؟ تصمیمی چه پرسیدمی فرزام از تورج دیشب: گفت بود، قرمز

 هایییزچ با. بگیره رو تصمیمش تا هستم شکیبا منتظر گرفتم؛ رو تصمیمم وقته خیلی من گفت

 و کنم صحبت باهات گفت من به. خوادمی رو خاطرت خیلی معلومه کرد، تعریف برام تورج که

 .بپرسم رو نظرت

 

 کاری به رو تو نداره حق کس هیچ: گفت و داد قرار تخت کنار میز روی را پماد و کرد مکث کمی

 .بگیر تصمیم عاقلانه و کن فکر خوب. میلتِ خلاف که کنه، وادار

 اما .برم پیش فکرم و عقل با و نگیرم قرار احساسات تأثیر تحت کردم، سعی ازدواجم موقع هم من

 رو خودش خیلی اولش. کرد پنهون من از رو رفتارش و اخلاق از خیلی همسرم بود این من مشکل

 هک نمیشد، باورم هم من و کردنمی مخالفت گفتممی چی هر. داد نشون ساده و زیر به سر و مظلوم

 .کنه فرق هم با باطنش و ظاهر کسی ممکنه

 دو ره باشیم، نداشته خوبی زندگی آینده در وقتی بگه؛ دروغ داره دلیلی چه گفتممی خودم پیش

 فهمیدم، تدریج به ولی کنه؟ شروع رو زندگیش دروغ با نفر یک باید چرا پس. کشیممی عذاب

 یه اسیر هم من و باشه رفتارش اصلاح و درمان فکر به نیست حاضر و داره رفتاری مشکلات اون

 .کنم تحمل بودم مجبور و نداشتم گریزی راه هیچ که بودم، شده زندگی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شیرازی فیروزه - بشنو رو سکوتم صدای

telegram.me/romanhayeasheghane 286 

 

 میلت خلاف بر کنه مجبورت کسی دیم،نمی اجازه تورج و من. کنی انتخاب راحت تا آزادی تو اما

 میدی؟ پسرم دل به دل اوصاف این با حالا. کنی رفتار

 امیآر به. منتظر و بود ساکت خانم زهرا. بدهم جوابی چه دانستمنمی و بودم انداخته پایین را سرم

 .....من. باشم پسرتون لایق نتونم نگرانم! ترسممی من: گفتم و کرده بالا را سرم

 گرانن! بشی خوشبخت! باشه مبارکت: گفت و بوسیدم کرد بغلم خوشحالی با دهم ادامه نگذاشت

 !نترس هم چیزی از! نباش هیچی

 هم رو عاشقی رمز رازُ و من از رو زندگی رمز رازُ. هست متخصص و دکتر برت و دور بخواد دلت تا

 دونینمی. داریم کار کلی که بدم خبر برم: گفت و بوسیدم دوباره. بگیری یاد تونیمی آرزو از

 .داشتم رو فرزام عروسی دیدن آرزوی چقدر

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۵] 

! نفهمیدم خودم چرا بودم؟ داده مثبت جواب یعنی. بودم بُهت در دقیقه چند خانم زهرا رفتن با

 ....شوم مانع زودتر باید! دانمنمی گفتم که من شد؟ چه. اخیرم وقایع گیج هنوز

 انخ تورج خانه بمانم؟ توانمنمی دیگر که فرزام خانه بروم؟ کجا کنم؟ چه بدهم منفی جواب اگر اما

 گردی منفی جواب دادن با من ولی کرد، نخواهند بیرونم بمانم اینجا مطمئنم البته! توانمنمی هم

 .ندارم ماندن روی

 چه خدایا. شدم خم جلو به بودم، نشسته تخت لب حالیکه در و گرفته دست دو میان را سرم

 و کردممی نگاه تلفن به ترس با. پراند جا از مرا موبایلم صدای که بودم افکار همین در کنم؟

 .بود آن مات نگاهم همچنان من و شد قطع صدایش. دهم جواب و ببرم جلو دست توانستمنمی
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 کنارو کرده روشن را گوشی لرزید،می دستم حالیکه در. آمد در صدایش مجدد ثانیه چند از پس

 لحظه چند. نداشتم پاسخگویی توان من و آمدمی فرزام گفتن الو الو، صدای. دادم قرار گوشم

 !شکیبا: گفت ملایم و مهربان لحنی با فرزام اینبار و گذشت

 .واداشت تپش به را قلبم خواند،می را نامم آهنگ خوش و زیبایی به که صدایش تن

 دختر؟ شده چی گی؟نمی چیزی چرا شنوی؟می صدامو شکیبا، _

 ...دونمنمی.. من _

 شدی؟ ناراحت که گفته چیزی مامان _

 !هیچوجه به نه،: دادم جواب تندی به

 شده؟ چی پس _

 ... خواستمنمی.. من شد؟ چی... نفهمیدم... اصلاً.... من _

 و بچینم هم کنار را کلمات توانستمنمی. شود سرازیر هم اشکم بود مانده کم و لرزیدمی صدایم

 سعی من! بگی چیزی خوادنمی خب خیله: گفت و آمد حرفم میان فرزام. برسانم را منظورم

 لاًاص! نکنه کاری هیچ میگم مامان به باشه؟. کنیم صحبت درموردش تا خونه بیام زودتر کنممی

 خوبه؟ شدی، منصرف تو میگم

 

 !دونمنمی: گفتم کوتاهی مکث از بعد! نه: گفتم تندی به دوباره

 دردت. کنممی درستش خودم! نباش نگران خب، خیله باشه،: گفتو خندید سرخوشی با فرزاد

 .بخور دیگه مسکن یه داری درد اگه شده؟ کمتر

 .نیست نیازی. خوبم نه _
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 تعریف برام روتوشبی رو شده تردیدت باعث که چیزی هر. برسم من تا باش خودت مراقب پس _

 فکر اگه. نیست کار در اجباری هیچ. چیز همه درباره کن، فکر خوب. کنیم حلش هم با که کن،

 خوندم که بعد. بنویس کاغذ یه روی رو هاتخواسته بزنی، حرف تونینمی راحت رو در رو کنیمی

 خوبه؟ اینطوری. کنیم کار چی گیریممی تصمیم هم با

 خوبه؟: گویممی تنها آرام خیلی

 نداری؟ کاری ظهر، از بعد تا پس _

 .ممنون نه، _

 .خداحافظ _

 جای هب نیست قرار دیگری کس. گرفتممی تصمیم باید. رفتم فرو فکر به کردم، قطع که را گوشی

 فکر چیز همه به فرزام آمدن تا. کنم انتخاب را راهم خودم برای باید خودم پس کند، زندگی من

 .نوشتم کاغذ روی را نکات بعضی حتی کردم

 

 و در به ضربه چند از بعد. رساند اتاقم به را خود یکراست و آمد خانه به همیشه از زودتر فرزام

 هایکبودی روی آرام را دستش. شد نزدیک و کرده صورتم به عمیق نگاهی. شد داخل من اجازه

 ربطیبی حرف که گیرممی رو خودم جلوی اما.... دستش بگم خوادمی دلم: گفت و کشید صورتم

 .نزنم

 اب که همانطور و نشسته آن لب. کشاندمی تخت سمت به مرا و گیردمی دستش دو در را دستم دو

 .گیردنمی چشمانم از نگاه است، نوازش مشغول شصتش انگشت

 کرد؟ خودش اسیر منُ چیزت چه دونیمی _

 چشماتُ که بلندت هایمژه بعد و متانتت و وقار اول: دهدمی ادامه باشد پاسخم منتظر آنکه بدون

 .کرده قاب زیبایی به
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 آیدمی بیرون حلقش ته از که گیراو بم صدایی با و دستم به فشار با. اندازممی پایین را نگاهم

 ناراحتی؟ چی از بگو و کن نگاه چشمام تو! نگیر نگاهتُ! نه: گویدمی

 

 گفتم من. کردن فکر اینطوری خودشون یعنی.... چیزی مادرتون به اصلاً  من... دونمنمی.. من _

 کار نای دونمنمی واقعاً. مبارکه گفتن و کردن بغل منُ یهو بعد. باشم پسرتون لایق نتونم شاید

 خوریم؟می هم درد به ما آیا نه؟ یا درسته

 ببینی؟ کم رو خودت میشه باعث چیزی چه نیستی؟ لایق کنیمی فکر چرا _

 برطرف دونمنمی و دارم که مشکلی مون،تحصیلات تفاوت هامون،خانواده تفاوت. چیزا خیلی _

 هست؟ همراهم همیشه یا میشه

 در کنممی اعتراف خب. میریم پیش صالحی دکتر خانم مشورت با داریم که مشکلت مورد در _

 .سختیِ کار خودم کردن کنترل تو، کنار

 زد، حرف باهام خیلی دکتر خانم اونروز بودم؟ فکر تو همش و بیرون اومدیم مطب از روز اون یادتِ

 جلوی سختی به اما. کردممی شروع رو لمسی ارتباط زود انقدر نباید برم، پیش تند نباید که

 ونیدگرگ باعث هاتجاذبه تا کنم، فرار مجبورم گاهی. نکنم پیشروی بیشتر که گیرممی رو خودم

 .نشه حالم

 ارکن هم با هاتفاوت این وجود با بتونیم که هستیم، تو و من مهم گفتی که هاییتفاوت مورد در

 که م،بینمی خودم در رو آمادگی این من. برسیم تفاهم به و کنیم کم رو مونفاصله بتونیم. بیایم

 ؟هستی تلاش آماده ببینی باید هم تو. ببرم بکار تو به بیشتر نزدیکی برای رو توانم تمام

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۵] 

 گها نشدم، موفق اگه اما. بسازم بهتری زندگی تا ببرم بکار رو توانم همه دارم، دوست که معلومه _

 نداری؟ رو تفاوت همه این تحمل فهمیدی مدت یه بعد اگه شدی، خسته دستم از
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  ..اگه.. اگه.. اگه. میری داری گاز تخته همینطور دختر؟ خبرته چه اووووه،: گفت و کشید هم در ابرو

 تو نیفته؟ اتفاق هیچوقت شاید که چیزهایی نیفتاده؟غصه اتفاق هنوز که خوریمی رو چیزی غصه

 .بیای کنار مخانواده و من با تونیمی حد چه تا ببینی، و بسنجی رو دتخو باید

 

 .کنم جبران رو هاشونمحبت بتونم امیدوارم. مهربونن خیلی شما خانواده _

 و بشی عروسشون خوایمی یعنی: گفت و کرد نگاهم چشم گوشه از و کرد کج را سرش فرزام

 کنی؟ جبران

 .نکن اذیت! فرزام.. اِ: گفتم و زده بازویش به ایضربه ناخواسته

 !بگو دیگه بار یه: گفت و ماند صورتم خیره لحظه چند

 بگم؟ رو چی _

 .کردی صدا بار اولین برای رو اسمم _

 .نبود حواسم! وای ای: گفتم و گذاشته دهانم جلوی دست

 .تو دهان از اسمم شنیدن بود دلپذیر خیلی ولی! نکردی بدی کار: گفت و خندید

 

 مقاومی و قوی دختر. برداری راهت سر از رو مشکلات همه تونیمی تو: داد ادامه و شد جدی بعد

 عروس نذار انتظار چشم منُ این از بیشتر. کرده خودش جذب رو من هاتخصلت همین و هستی

 .خانم

 .بودم کرده سکوت و انداخته پایین را سرم

 شد؟ چی هوم؟: گفت چشمم دو بین گرداندن نگاه با و گذاشته امچانه زیر دست

 .باشه: گفتم بود اشمردانه و جذاب صورت به نگاهم حالیکه در آرامی صدای با
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 آرامی همان به و کرد شکار آرامی به را هایملب بجنبم، خود به تا و آمد جلو اندک اندک سرش

 هب بود، داشته نگه را امچانه دستش با که همانطور صورتم سانتی چند فاصله در. کشید کنار

 .داد ادامه نگاهش با صورتم کاویدن

 

 مرا. شد فرزام خنده شلیک باعث که فشردم، دهانم جلوی دست دو. گرفت امسکسکه ناگهان

 مطمئنم تو کنار! من خدای: گفت و ایستاد مقابلم شد، بلند بعد. فشرد خود به کوتاه ایلحظه

 که نمممنو. بخشِ لذت و شیرین بهش یافتن دست و لطیفت بکرُ روح کشف. نمیشم پیر هیچوقت

 .کنم تجربه رو شیرین زندگی یه کنارت در پذیرفتی

 دافر. کن استراحت خوب رو روز چند این: گفت و کرد باز را در رود کنار لبش از لبخند آنکه بدون

 .میزنم زنگ بهت. مراحل بقیه و آزمایش دنبال بریم بگیره، رو محضر نامه میگم پدر به

 یادآوریش با....! یعنی بود؟ شده چه. گذاشتم لبم به را دستم. بودم مانده مات همچنان خروجش با

 از تا پاشیدم، صورتم به آب کمی اتاق داخل سرویس در و شدم بلند. گرفت امسکسکه دوباره

 چه فهمید خواهند صورتم از کردممی فکر بروم، پائین کشیدممی خجالت حتی. شوم خارج شُک

 .افتاده اتفاقی

*** 

 عقد، روز برای مناسب لباسی خرید حلقه، خرید آزمایش، انجام. گذشت سریع خیلی بعد روزهای

 و رفتن بیرون مشغول مینا گاهی و آرزو همراه روز هر خانم زهرا. فرزام برای شلوار و کت خرید

 .بودند خرید

 مادرم سال از بعد به عروسی جشن و داشته محضری عقد یک فقط بود قرار که ما فهمیدمنمی

 ید،آبرمی من از کمکی گفتم بار چند. بود چه برای تکاپو و تدارک همه این پس بود، شده موکول

 .کند استراحت باید عروس گفتند تنها جواب در

* 
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 کسی امخانواده از دانستمنمی. نداشتم برادرانم از خبری روز چند این طی و رسید فرا عقد روز

 زا بعد و بودم دیده برویم بیرون کاری برای بود قرار که مواقعی فقط را فرزام داشت؟ خواهد حضور

 .رفتمی خود خانه به فوراً رساندم،

 حضور ام،خانواده از کسی اگر بودم نگران و داشتم دلشوره و استرس شدم، بیدار که صبح از

 نوبت قبلا که آرایشگاهی به خود همراه مرا و آمده زود صبح مینا و آرزو کنم؟ چه باشد نداشته

 .بردند بودند گرفته

 ابمحج راحتی به بتوانم تا باشد، ساده هم آرایشم خواستم بود، معمولی و ساده لباسم که همانطور

 .کنم حفظ را

 

 دیدن از دو هر. بود ایستاده انتظار به آرایشگاه در جلوی زیبایی و ظریف گل دسته همراه فرزام

 بازویم روی طرف دو از را دستش دو داده، دستم به را گل دسته فرزام. بودیم زده بُهت یکدیگر

 بعد .شدی دلبر بودی، زیبا: گفت صورتم در گرداندن نگاه با و زده پیشانیم به ایبوسه .داد قرار

 .بنشینم کرد کمک و کرده باز برایم را ماشین در و گرفت فاصله کمی

 ناباوری کمال در  دیدم، شدم پیاده وقتی. رفتیم محضر طرف به و نشسته پشت هم مینا و آرزو

 خیلی آمدنشان بابت. کردم سلام و رفته طرفشان به. بودند آنجا هم هایشانخانم و برادرم دو هر

 .بودم خوشحال

 این توی: گفت و داد دستم به را پاکتی آمد، طرفم به حمید گرفتیم، قرار خودمان جایگاه در وقتی

 .بود بضاعتمون در قدر همین ولی نیست، توجه قابل مقدارش. هست رمزش با کارت یه پاکت

 هکرد بد را حالم خشکشان و سرد رفتار. کردم تشکر کوتاه و سرد خودش مثل و گرفته را پاکت

 .رسید پایان به مراسم چطور نفهمیدم و بود
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 پس. نریزم اشک تا کردم، کنترل را خودم خیلی و آمدمی چشمم به بسیار بابا و مامان خالی جای

 خداحافظی زود خیلی و گفتند تبریک و کرده روبوسی هایشانخانم و برادرانم مراسم پایان از

 .رفتند و کرده

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۰] 

. گرفتمنمی آرام چیزی هیچ با که نشانده، گلویم در بغضی مجید و حمید خشکِ و سرد رفتار

 نوازشش مشغول و گرفته دستش در را دستم مدت تمام و شده امدلگیری متوجه خوبی به فرزام

 .بود

 پس. خوردیم بودند داده سفارش بیرون از که را غذایی و رفته خان تورج خانه به همگی محضر از

 .بچرخیم کمی بیرون بریم ما بدید اجازه اگه: گفت فرزام لحظاتی از

 .راحتید جور هر: گفت خان تورج

 هم من. بود خونه تو همش شد خسته روز چند این شکیبا جان، مامان برید: گفت خانم زهرا

 دور هستن هابچه. اینجا بیاید شام برای بخورید، هوایی یه برید. باشم پیشش نشد بودم سرگرم

 .باشیم هم

 .خودمون خونه بریم شب بدید اجازه اگه ممنون، نه _

 .بگذره خوش سلامت به برید: گفت برنا

 .کنمنمی اصرار. راحتید جور هر: گفت و خندید خانم زهرا

 

 مدست روی را دستش فرزام شدیم، ماشین سوار وقتی. کردم عوض را لباسم و رفته بالا طبقه به

 جنتای زودی به. شد تموم هانگرانی دیگه: گفت داده آنها به فشاری. بود زانوهایم روی که گذاشت

 .میشه شروع کلاساتو میاد هم آزمونت
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 راتب ایشایسته و لایق همسر بتونم امیدوارم: گفتمو کرده نگاهش نشسته اشک به چشمانی با

 .باشم

 .یبود ننشسته من کنار اینجا الان نبودی، دلخواهم همسر اگه. نگیر کم دست رو خودت. هستی _

 .....مخانواده که متأسفم من _

 

  

 .مهمی خودت فقط و فقط. نده ادامه.... ششهیش _

 کننده ناراحت افکار از را ذهنم متفرقه مسائل درباره صحبت با داشت سعی فرزام راه ادامه در

 مراهه که بودند، کرده درست زیبایی نمایآب پارک وسط. زدیم قدم و رفته پارکی به. کند منحرف

 نور با هماهنگ و آهنگ با موزون و زیبایی به هافواره میشد، پخش که شادی آهنگ و افشانی نور

 .کردندمی حرکت

 

 راه پایکوبی ما عقد جشن برای کردم،می حس و بود آورده وجد به مرا نور و آب رقص تماشای

 .بگذارد یادگار به برایم عقد روز در زیبایی خاطره توانست خوبی به فرزام. اندانداخته

 نروش با و آمده بوجود تغییراتی کردم، حس ورود بدو در. برگشتیم خانه به و خورده سبکی شام

 .ماند باز تعجب از دهانم هاچراغ شدن

 

 چیدمان و شاد های رنگ با نو وسایل. بود آمده در زیبایی شکل به خانه و شده عوض چیز همه

 .بود آورده چشمم پیش را جدید ایخانه جالب،

 خیلی کیه؟ کار اینا: گفتم و رفته فرزام طرف به آخر در و گذراندم نظر از را جا همه خوشحالی با

 .شده قشنگ
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 اومد؟ خوشت: گفت فرزام

 !سالعادهفوق! عالیه اومد؟ خوشم _

 .کردنمی آماده رو اینجا داشتن آرزو و مینا همراه ذاشت،می تنهات همش مامان روز چند این _

 

 هب بلافاصله. باشم پاسخگو را شانمحبت همه این چطور دانستمنمی و آمده چشمم به شوق اشک

 مامان فرزام،! الو: پبچید گوشی در خانم زهرا صدای. گرفتم را خان تورج خانه و رفته تلفن سمت

 .اومد خوشش شکیبا شد؟چی! جان

 .کنم جبران رو تونمحبت جوری چه کنم؟ تشکر ازتون جوری چه من: گفتم اشک و بغض با

 بهترین شما شادی دیدن. کنید زندگی خوشی با و باشید خوشبخت فقط. برم قربونت الهی _

 .بدونید رو همدیگه قدر و ببرید رو استفاده نهایت تونجوونی از. منه برای هدیه

 .کنممی رو تلاشم و سعی تمام چشم، _

 .عزیزم خوش شبت. اومد خوشت خوشحالم. باشید خوش _

 .بخیر شب ممنونم، _

 

 .فشرد خود آغوش در مرا و آمد طرفم به. ممنون زدم لب و برگشتم فرزام سمت به تلفن قطع با

 اعصاب جنگ و خستگی. باشم داشته آرامش کنارت در خواممی فقط: گفت و زد سرم به ایبوسه

 .کنم فراموش تو کنار در رو

 خوای؟می چی تو. نکرد رهایم اما داد، فاصله را خود کمی

 نیاز و بشنوه رو سکوتم صدای که شنوا گوش یه امن، آغوش یه گاه، تکیه یه پناهگاه، یه من _

 .حرفم بودن حق برای بیارم برهان و دلیل بزنم، زجه بزنم، فریاد نباشه
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 .باشه من دیدن نیازمند فقط که نگاهی. باشه من جای فقط که قلبی. خواممی محبت فقط من

 

 خاموش را چراغها. گذاشت ملایمی آهنگ و رفت پخش دستگاه طرف بهکرد، رهایم لحظه یک

 در پنجه و کرده باز را امروسری گره آرام آمد، نزدیکم. گذاشت باقی را هاکوب دیوار تنها و کرده

 .کشید موهایم

 گرفتن بدون. افتاد دلم به لمسش وسوسه عجیب دیدم، رو موهاتو بودی خواب اونروز وقتی _

 .کرد خارج تنم از را آن و گشود یکییکی را اممانتو هایدگمه چشمانم از نگاه

. آورد بند را نفسم داغش هایلب و کرد کج کمی را سرش نهاد، صورتم طرف دو را دستش دو کف

. دوخت چشمانم به را تمنایش پر نگاه و گرفت فاصله میلیمتر چند گیرنفس لحظاتی از پس

 دیگرم دست و انداخت کمرم دور دست یک. بود شدن منقبض حال در بدنم و لرزیدمی چشمانم

 .دادمی تکان خود همراه مرا و کرد رقصیدن به شروع آهنگ همراه و گرفت دست در را

 

 قرار قلبش روی را گوشم و کرده نزدیک را سرم تدریج به و بود شدن آب حال در یخم کمکم

 حس امن جایگاهی در را خود. بود درآمده صدا به من برای گویی قلبش کوبش پر ضربان. دادم

 .فشرد خود به بیشتر مرا و پیچید دورم به پیچک چون را دستانش حرکتم با. کردممی

 

 [ ,*۱۷,۶۷,۲۷ ۶۲:۰۰] 

 راحت خیال با و نباش نگران پس. کنمنمی تحمیل بهت رو چیزی هیچ نباشی، آماده وقتی تا _

 .بشی آروم تا بمون همینجا

 ایبوسه هم او و گرفت اشخنده حرکتم از. زدم اشچانه به ریزی بوسه و داده فاصله کمی را سرم

 .کاشت لبم کنار
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 هستی؟ عواقبش پای! هاداره عواقب کنی شیطونی خانمی _

 .کنم تجربه دارم دوست ولی ترسم،می: گفتم و زده لبخندی

 داختهان پایم زیر دست ناگهان. بیابد نگاهم در را اطمینان و صداقت تا کرد نگاه چشمانم به دقت با

 .شد بلند جیغم که گرفت، آغوش به مرا و

 بی من خواستی خودت. زنممی کتکت دارم کننمی فکر الان ش،شهیش: زد لب گوشم کنار آرام

 .گذاشت تخت روی آرام مرا و کرده باز را خواب اتاق در پا با. تقصیرم

 

 حال در من به پشت فرزام داشتم؟ را توانش آیا گفتم؟ چه کردم؟ چه. لرزیدم خود به لحظه یک

! کیباش: گفت آرامی به و نشست کنارم دید، را هراسانم نگاه و برگشت وقتی. بود لباسش تعویض

 هم کنار فقط امشب. نیستم هیولا هم من. بگیره صورت نیست قرار وحشتناکی اتفاق هیچ

 قبوله؟. بزن مسواک و کن عوض رو لباست برو حالا. کنی عادت بِهِم تا خوابیم،می

 زا بعد. رفتم بهداشتی سرویس داخل راحتی، لباس برداشتن با و داده مثبت جواب سر تکان با

 دبای دیگه، روز یه نه امروز چی؟ که بالاخره: گفتم خود به و کرده نگاه آینه در کمی کارم، پایان

 .گذاشتم اتاق به پا و کرده جزم را عزمم داره؟ ایفایده چه کردن فرار. بیفته اتفاق این

 

 قرار اشسینه روی دیگرش دست و بود اشپیشانی روی آرنجش و خوابیده تخت گوشه فرزام

 روی که را دستی و چرخیده پهلو به آرام. نکرد حرکتی هیچ کشیدم، دراز کنارش وقتی. داشت

 هب را سرم. شد موهایم با بازی مشغول و چرخید پهلو به آرام هم او. گرفتم دست در بود، اشسینه

 لز چشمانش به و گرفته بالا را سرم چی؟ از دونمنمی اما ترسم،می من: گفتم و چسبانده اشسینه

 بیفته؟ اتفاقی چه قراره که باشم، داشته دلهره روز هر خوامنمی: گفتم و زده

 .امآماده من: گفتم خجالت با و کرده پنهان اشسینه درون را صورتم
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 نداد، نشان واکنشی اینکه از متعجب. داد ادامه موهایم نوازش به آرام همانطور و نکرد حرکتی

 .کرد ارشک را هایملب که بفهمم، را دلیلش تا گرفته بالا را سرم. نشنیده را صدایم شاید کردم فکر

 که کرد، تزریق امپی و رگ در را شیرین تجربه این وسوسه و رفت پیش شده حساب و آرام چنان

 را هایمدلهره و هاترس و کرده نفوذ وجودم بندبند در وصال این شیرینی. نیستم توصیفش به قادر

 .زُدود

 

 و. دریابم ار زندگی زیبای حقیقت توانستم. باشم خودم توانستم.برسم بلوغ به توانستم او کنار در

 .شویم رستگار که باشد. آن از بردن بهره و خلقت پاک خصایص درک است بخش لذت چه

 

 *دارتان نگه حق*               

 

 (شیرازی فیروزه کاربری نام با محمدی زهرا)

 «۰۰/۰/۱۷=  تهران»            

 

 پایان                       

 

 :من دیگر هایرمان

 راه پایان ��

 وصال معجزه��
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 بشنو را سکوتم صدای

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر

 

www.romankade.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


