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 چندقدمی... بود تهران شمال در تمیزی و شیک ی محله. انداخت نگاهی اطرافش به و شد پیاده شیکش ماشین از

 بار هزارمین برای بود دستش در که کاغذی به «الله ی کوچه» کرد راچک کوچه اسم دوباره و برداشت عقب به

 هب کوچه انتهای...بست بن ی کوچه یک انداخت نگاهی کوچه به دلهره با...الله ی کوچه بود خودش انداخت نگاهی

 و کرد جمع را خودش سریع ماشینی ممتد بوق باصدای میشد ختم طالیی و سفید رنگ به شیکی و بزرگ دروازه

 !!!...دیواانه گفت زیرلب...پرواز اولین از بعد گنجشکی مثل میلرزید دلش برد پناه رو پیاده ی گوشه به
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 از عدب که غمی هنوز...بود نگفته چیزی زهرا مادرش به اینبار....شود امید بی امیدش تمام دوباره اینکه از میترسید

 تن اش آوری یاد از...بود نکرده فراموش نشست مادرش زیبای چشمان در که را اش شده امید بی امید آخرین

 ردهک رانندگی تهران تا شیراز از یکسره را شب تمام و بود افتاده راه به دیروز عصر از بود خسته...لرزید ظریفش

 راه به بود رفته دانشگاه به که لباسهایی باهمان بود شده متوجه تازه انگار کرد نگاهی وضعش و سر به بود

 ی ازهاج ظریفش اندام به و میداد نشان بلندتر را بلندش قد سفید عمودی های باخط مشکی بلند مانتوی...افتاده

 هک رنگش خرمایی موهای. عروسکی کفشهایی با داشت پا به تنگی و رنگ آبی جین شلوار بود داده خودنمایی

 آنها از را نمایی خود ی اجازه بار هزارمین برای و راند اش مقنعه داخل را میزد طالیی به آفتاب نور زیر در حاال

 انتهای در مشکی دودر پرادوی شد خیره شود مرگش بانی بود نزدیک پیش لحظه چند که ماشینی به...گرفت

 بهم محکم را ماشینش در اشکان...شدند پیاده آن از جوان پسر دو و ایستاد خانه همان مقابل درست و کوچه

 یچیز لب زیر بهم لبهایش فشردن با و کرد نگاهی خشم سر از بود برده ماتش سرکوچه که دختری به و کوبید

 نشماشی سمت به او لبهای حرکت به توجه بی...بود غیرممکن برایش اشکان لبهای خوانی لب فاصله آن از گفت

 رشماد انداخت سرسری نگاهی موبایلش بزرگ ی صفحه به و کرد قفل را ماشین در کشید بیرون را اش کوله رفت

 با بود هگرفت تماس او با خدابیامرزش پدر وکیل رحمانی آقای وقتی دیروز که افتاد یادش به بود گرفته تماس بار دو

 انهخ در را روزی چند ترم پایان امتحانات خاطر به که فرستاد پیغام مادرش برای و زد بیرون دانشگاه از شتابی چه

 های نصیحت شنیدن از بعد و گرفت تماس مادرش با کند کمک درسها در او به تا میگذراند دوستش سارا ی

 یادآوری با و بود داده تکیه ماشینش به خورده گره ابروهایی با اشکان...کرد قطع را تماس مادرانه همیشگی

 شده سیر زندگیش از نداشت را چیز هیچ و کس هیچ تحمل دیگر میشد کشیده آتش به وجودش دیشب ماجرای

 باخود و میکند خانه این از را اش سایه میخواست دلش بود شده سخت برایش هم کشیدن نفس تحمل حتی بود

 خم کمر به کند نگاه مادرش چشمهای در چطور که فکرمیکرد این به میبرد میشناخت که جایی ترین دوردست به

 و دش نزدیک او به شایان بود اتفاقات این تمام باعث که بود بیزار خودش از کشید آهی و کرد فکر پدرش ی شده

 فشرد دست در را اش مردانه بازوهای

 ...تو ولی نداره و لیاقتت گفتم بهت خیلی -

 باعث زیتون های نگاه سنگینی شد پشیمان حرفش ی ادامه از بود او ی شده مشت دستهای ی متوجه که شایان

 بگیرد را او نگاه رد شایان که شد

 داشتید؟ امری خانم بفرمایید -

 دبو فشرده دستانش در را آن بس از کرد نگاهی بود دستش در که کاغذی به دوباره داد بیرون را نفسش زیتون

 را سرش انداخت نگاهی میکرد توجه جلب آن زیر که قدیمی عکس به بود شده کهنه قاجار عهد کاغذهای مانند

 به شایان صدای با یادآورد به مادرش با را او چشمان شباهت دل در ماند خیره شایان آرام چشمان به و کرد بلند

 میخکوبش اشکان خشمگین صدای که بازکرد لب میزد موج چشمانش در که اضطرابی و باترس و آمد خودش

 ...کرد
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 ازم و خونت پول االن وگرنه نخورده بهت ماشینمم ی سایه که خوبه حاال میخوای؟ پول نکنه چیه؟ خانم؟ کری -

 !میگرفتی

 اتقریب و گرفت زیتون ی زده بهت چشمان مقابل در و کشید بیرون را نخورده تا تراول دو و کرد جیبش در دست

 کمه؟ نکنه چرانمیگیری؟ چیه؟...شو گم چشام جلو از و بگیر فریادکشید

 کرد شایان روبه او حرفهای به توجه بی و داد بیرون را نفسش دوم بار برای زیتون

 تمنتونس متاسفانه ولی ست کوچه همین توی گفتن بهم کدومه؟ دادفر مهندس منزل بپرسم میشه ببخشید -

 .بیارم گیر و خونشون پالک

 خجالت رفتارش از اشکان ای لحظه برای میچرخید هم روی جوان دختر آن سوال از متعجب شایان و اشکان نگاه

 !دادفر؟ کدوم پرسید زیتون روبه و کشید

 گفت میشد شنیده چاه ته از انگار خستگی فرط از که وآرام لرزان باصدایی و کرد تعجب اشکان سوال از زیتون

 دارم کار دادفر علی مهندس با من! هست؟ کوچه این توی دادفر تا چند مگه

 دارید؟ چیکارشون بپرسم میشه پرسید نگران نگاهی با شایان

 بگید میشه!خانوادگیه مهم ی مسئله یه کنید فکر شما گفت قبل از آرامتر نداشت زدن حرف نای که زیتون

 .دارم باهوشون هم مهمی کار اومدم دوری راه از من کدومه؟ منزلشون

 شک های نگاه زیرکی با که او کردند نگاه زیتون به باشک هردو و خورد سر هم روی باز اشکان و شایان های نگاه

 !مهمه خیلی...لطفا... کرد جمع چشمانش در را التماسش تمام بود خوانده را دو آن آلود

 .بیاید دنبالم... خب خیلی...انداخت باال را هایش شانه اشکان

 کت جیب از را کلیدش شایان ایستادند کوچه انتهای بزرگ در مقابل در هم ی شانه به شانه شایان و اشکان

 زا هردو به نگاهی با او کرد دعوت داخل به را زیتون بفرمایید گفتن با و کرد باز را در و کشید بیرون سفیدش

 راحتی به که اشکان کنند حرکت جلو جوان دوپسر که ماند منتظر و شد خانه وارد و گذشت بزرگ ی دروازه

 مه زیتون و کردنند حرکت هم ی شانه به شانه هردو و داد هل جلو به را شایان بود فهمیده را زیتون تعجیل معنای

 بودند چهارشانه و بلند قد مردانی هردو بود هردویشان مردانه اندام مجذوب هایش نگاه. افتاد راه به آنها سر پشت

 .لرزید تنش باز مادرش و شایان آبی چشمان یادآوری با

 یک و بهاری سفید کت یک. متناسب بینی و گوشتی های لب و آبی چشمان و بور باموهایی بود پسری شایان

 یانشا خالف بر اشکان داشت پا به اسپورت و سفید کفشهایی و بود پوشیده آبیش جین شلوار همرنگ پیراهن

 استخوانی بینی داشت سبزه پوستی و روشن ای قهوه رنگ به موهایی و روشن خیلی عسلی رنگ به چشمانی

 تن هب سفیدی کتان شلوار همراه به جلوبسته نخی پیرهن یک داشت اش گوشتی لبهای با متناسب و تراش خوش
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 ی محوطه به را دروازه که راهی. بود پیرهنش ای قهوه و سفید چهارخانه رنگ به تیره ای قهوه کفشهایش و داشت

 و تردخ ی خنده صدای. بود پوشانده قطور درختان و گلها را اطرافش که بود باریکی و سنگی راه میکرد متصل باغ

 دهرسی باریک راه انتهای به کشید بیرون خیالش و فکر از را او میدویدند هم بدنبال استخر دور که جوانی پسر

 و ودب زیبا باطرحی استخر یک چپش سمت! عمارت!..نه که خانه البته بود سفید نمای با ای خانه رویش روبه بودند

 میز آالچیق وسط آمد می چشم به واقعا درختان انبوه میان در که بود بزرگی و شیک آالچیق راستش سمت

 هوب زد لبخندی اشکان روی به شایان بودند شده جمع دورش همه و بود مهیا رویش صبحانه بساط که بود بزرگی

 دنبالش اینطوری یاسی که آورده یاسمن سر بالیی چه باز سینا نیست معلوم...کرد نگاهی جوان پسر و دختر

 !میکنه

 !میشن بزرگ کی دوتا این میدونه خدا...داد تکان را سرش اشکان

 را او اشکان ی مردانه صدای که بود نکرده حس شایان و اشکان پهن های شانه پشت را زیتون حضور کسی هنوز

 انهنش بود نشسته آالچیق در که پیرمردی سمت به را دستش اشکان و رفتند کنار زیتون مقابل از هردو لرزاند

 ...هستن دادفر علی مهندس ایشون خانم بفرمایید...گفت بشنوند همه که طوری بلند صدای با و گرفت

 کردن بلند توان اوکه ماند ثابت زیتون روی و چرخید شایان و اشکان روی ها نگاه ی همه اشکان بلند صدای با

 یعل که میترسید...میترسید...میکرد حس خود روی را خانواده اعضای تک تک سنگین های نگاه نداشت را سرش

 را شموهای دوباره لرزان دستانی با...شود امید بی امیدش بار هزارمین برای که میترسید...نباشد بزرگش پدر دادفر

 وجودش دیروز از...میلرزید تنش...میشنید اش سینه قفسه به را قلبش کوبش صدای...راند داخل به خشونت با

 ار هوا اشتیاق با کشید عمیقی نفس! ای آمده درست را اینبار میگفت او به حسی... بود مبهمی شادی از سرشار

 دهانش در زبانش... کند چکار و بگوید چه باید نمیدانست... بود زندگیش نفس آخرین انگار بلعید

 با خانم فیروزه که که کرد آرزو... خواند را زهرا مادرش نام بعد و خدا نام دل در... بود شده قفل تنش...نمیچرخید

 فیروزه انگار...کرد زمزمه را زهرا نام لب زیر... میفهمید را چیز همه بود مادرش شبیه خیلی که اش چهره دیدن

 از خبری ی مژده او به و میکرد قراری بی فیروزه قلب...زهرا...زهرا...زهرا...بود خوانده را زیتون لبهای حرکت

 او بود دیده را همسرش حال که علی فشرد قلبش روی را دستش و کشید آهی...میداد را پیش سال 23 ی گمشده

 ...باش آروم...میدونم...کرد نجوا گوشش در آرام و نشاند صندلی روی را

 زیتون روح سوهان که سکوتی بود حکمفرما عجیبی سکوت...نداشت همسرش حال از کمی دست هم او حال انگار

 نامش که واقعا چکید چشمانش از اشکی قطره ناخودآگاه و گذاشت برهم آرام را رنگش زیتونی چشمان...بود شده

 خود به...بود سخت هم خودش برای هایش حس این درک حتی بود عجیب حالش بود متناسب چشمانش رنگ با

 چشمان دیدن با کرد بلند آرام را سرش...همیشه مثل...زیتون باش محکم...شنید خود درون از صدایی زد تلنگری

 رنگ به چشماش فیروزه مامان جان زیتون... آورد یاد به را مادرش حرفهای زد خشکش فیروزه رنگ ای فیروزه

 ...!آبی آبیِ...است فیروزه
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 و مهربان صورت تپل کمی و کوتاه قدی پیربا خانمی.. بود بزرگش مادر... بود خودش...لرزید و لرزید تنش بازهم

 بلند اش خسته نهاد از آهی... بود دیده فیروزه در را مادرش ی چهره انگار! رنگ صورتی لبهای و سفید پوستی

 قلبش رو محکم را دستش فیروزه... رسیده پایان به اش خانواده از مادرش دوری رنج بالخره نمیشد باورش... شد

 وجم آن در شادی از برقی و بود شده خیس زیبایش ای فیروزه چشمان کشید آهی کشید قلبش که تیری از فشرد

 تسم به فیروزه بود کرده گواهی را چیز همه هایشان قلب بگشاید لب زیتون که نبود نیازی دیگر گویا...میداد

 در ار او میشنید را مادربزرگش قرار بی قلب کوبش صدای زیتون که آنقدر شد نزدیکتر و نزدیک... رفت زیتون

 گریه هق هق میان و کرد پر داشت را زهرا حکم فیروزه برای حاال که زیتون عطر از را نفسش تمام و کشید آغوش

 ...بگو...داری من زهرای از خبر بگو... زهرایی بگو... دخترم...زهرا... خواند را زهرا نام هایش

 خیس رنگش زیتونی چشمان بود شده خیس مادربزرگش اشکهای از زیتون های شانه نداد امانش گریه ودیگر

 زیتون ظریف های شانه سربر فیروزه که همانطور فشرد را فیروزه ی چروکیده دستان میدرخشید و بود شده

 ...فیروزه مامان... خواند گوشش در آرام بود گذاشته

 زهرا بلند صدای بود باز نیمه چشمانش... نفهمید چیزی دیگر و رفت هوش از تا کرد گریه آنقدر... کرد گریه و

 معلق آسمان و زمین میان و شد کنده زمین از پر یک مانند که کرد حس میشنید را فیروزه های گریه و گفتن

 ... ماند

 و بود فهمیده را چیز همه... میرفت عمارت سمت به و بود داشته نگه اش مردانه دستان روی را زیتون اشکان

 و برد عمارت باالی ی طبقه اتاق به اورا... دارد اش گمشده ی عمه از خبر کشیده آغوش در که دختری میدانست

 تدبایس بیرون که فهماند او به دست ی اشاره با و شد اتاق وارد اشکان پزشکی کیف با یاسمن خواباند تخت روی

 و کرد باز را مانتویش های دکمه گرفت او از را اجازه این مانتویش تنگ آستین اما کند چک را فشارش میخواست

 به را یاسمن و کرد چک را فشارش عریانش نیمه بدن به توجه بدون. کشید بیرون مانتو از را زیتون چپ دست

 هی جان یاسی... خودآمد به اشکان صدای با بود برده ماتش زیتون گل همچون بدن دیدن با که او خواند اتاق درون

 ...بیار غلیظ قند آب لیوان

 گرم بازوان به دستش اتفاقی که کرد باز را فشار دستگاه اشکان شد خارج اتاق از و... میارم االن داداش چشم -

 تن... دوخت چشم او به غریب نگاهی با بود شده زیتون زیبای و عریان نیمه تن متوجه تازه انگار خورد زیتون

 بند یک را آن اشکان که بود کوچک آنقدر لبهایش بود رنگ زیتونی چشمانش... بلند قدی و داشت ظریفی

 در و اول لحظه همان در را اشکان توجه که آنقدر! درشت خیلی بود درشت چشمانش پنداشت کوچکش انگشت

 بچگی دوران عروسکهای بینی یاد به اورا که بود ریز و تراش خوش آنقدر اش بینی بود کرده جلب خشمش اوج

 ار قند آب و شد اتاق وارد قند آب لیوان یک با یاسمن بست نقش لبش بر لبخندی فکر این با انداخت خواهرش

 او به را آن از کمی و کشید باال تخت روی را زیتون کمی اشکان... رفت بیرون اتاق از و گذاشت کناری میز روی

 دش بلند جایش از شدن خارج قصد به و کشید او روی نیمه تا را پتو و آورد در تنش از را مانتویش و مقنعه خوراند

 ی بهل و برگشت عقب به نکند اذیتش که میکرد باز را سرش گل خواب وقت که افتاد خواهرش یاد کرد تردید کمی
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 میکرد حس صورتش روی را زیتون های نفس گرمای کند باز را سرش گل بتواند که کرد خم را خود نشست تخت

 دختر یک در زیبایی همه آن دیدن از... کرد رها اش برهنه های شانه روی و بازکرد را رنگش خرمایی و بلند موهای

 هب.... بود مانده خیره او به و میسوخت درون از... بود کرده گیر آتش وسط انگار بود شده گرمش... بود کرده حیرت

 با و کرد مشت را دستهایش... شد پشیمان حسش از و آمد بدش خودش از کرد لعنت را خود لب زیر و آمد خودش

 با ببیند را حالش که نیست آنجا کسی که کرد خداراشکر کوبید بهم محکم را اتاق در و شد بلند جایش از خشم

 حالش... چرخید اشکان روی ها نگاه ی همه دید جمع پذیرایی سالن توی را همه رفت پایین ها پله از عمیقی نفس

 ...خوابه االنم کرده پیدا فشار افت یکم خستگی بخاطر فقط خوبه

 یاسی... گفت خواهرش گوش در آرام اشکان شد راحت همه خیال میشد شنیده اشکان زبان از که هایی جمله با

 کن بیدارش و بزن سر بهش برو دیگه ساعت یه جان

 جون داداش چشم... داد جواب آرامتر یاسمن

 دادفر ی خانواده... میکردند شلوغ را عمارت همیشه که سینا و یاسمن حتی نداشت گفتن برای حرفی هیچکس

 ایجاد مزاحمت یکدیگر برای اینکه بدون همه که بود بزرگ آنقدر عمارت میکردند زندگی عمارت آن در همگی

 که وقتی پیش سال 23... زهرا و محمد احمد داشتند دختر یک و پسر دو خانواده این. کنند زندگی آنجا در کنند

 تنها کردن پیدا برای فیروزه و علی تالشهای و بود شده گم ساله 7 زهرای بودند رفته مشهد به زیارت برای همگی

 ...امروز اینکه تا بود مانده نتیجه بی دخترشان

 فیروزه؟ مامان -یاسمن

 جان؟ یاسی جانم -

 ...که مطمئنی انقد چطور یعنی... خب... دختر این فهمیدید چطور مامانی -

 .بده گواهی بهت قلبت که نشدی مادر هنوز. بگی چی میخوای میدونم -

 ...قلبتون گواهی بخاطر فقط یعنی... کشید نفسی یاسمن

 شباهت هم ظاهری شباهت هم دارن خاصی شباهت جور یه تونه عمه شبیه خیلی دختر این عزیزم نه -علی

 ...زهراس شبیه هم سکوتش حتی! باطنی

 یاسمن نقش خوش دستان به داشت دست در زیتون که بود عکسی همان ی لنگه که را قدیمی عکس فیروزه

 !ببین رو شباهتشون... بود سالش هفت زهرا که وقتی... مشهد توی ما جمعی دسته عکس آخرین... سپرد

 تنها شاید فهمید را او با زیتون شباهت زمان آن در زهرا کم سن باوجود شد خیره اش عمه ی چهره به یاسمن

 ...بود چشمهایشان رنگ تفاوتشان
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 یجگ هنوز بود آور خوف برایش اتاق تاریکی بود شده تاریک هوا کرد باز را چشمانش ترس با و خورد تکانی زیتون

 ....نمیدید را جایی اتاق تاریکی در کند مرور را امروز اتفاقات نمیتوانست و بود

 !نرفتی هنوز توهم و شد هواتاریک گفت یاسمن گوش در اشکان

 ازویب اشکان راه میان در رفت ها پله سمت به شتاب با و شد بلند جایش از بود افتاده یادش تازه که انگار یاسمن

 میرم خودم پایین برو بری نمیخواد! میری؟ در چرا... کشید را خواهرش

 گفت اش همیشگی شیطنت با و زد برقی یاسمن رنگ خوش و آبی چشمان

 !داداشی؟ گرفته و چشات نکنه! اِاِاِ -

 کار... زد داد پایین از و دوید پایین ها پله سمت به یاسمن که برداشت خیز یاسمن طرف به خنده با اشکان

 خان داداش ندی دستمون

 مکثی برد در ی دستگیره سمت به را دستش بود روشن اتاقش چراغ رفت زیتون اتاق سمت به و خندید اشکان

 صدای که براشت عقب به قدم چند برگرداند را رویش و کشید عقب را دستش شد پشیمان رفتن داخل از و کرد

 دید را زیتون شد وارد زدن در بدون و رساند زیتون اتاق به را خود سریع خیلی کرد نگران را او چیزی شکستن

 شهشی کوچک و بزرگ های تکه به میفشرد دیگرش دست با را خونیش دست و بود افتاده زمین تخت ی گوشه که

 هب را خود بلند گامی با و برداشت اتاق ی گوشه از را اش پزشکی کیف کرد نگاهی نیم زیتون اطراف و زمین روی

 هنگا اشکان آرام ی چهره به رنگش زیتونی چشمان با گرفت دست در بود خون غرق که را دستش و رساند زیتون

 دمیلرزی درد از که صدایی با بود خورده گره اشکان رنگ عسلی نگاه در نگاهش میلرزید درد زور از تنش تمام کرد

 میکنه درد دستم...دستم گفت آرام میچکید اختیار بی که اشکهایش درمیان و

 درون از و ایستاد زانوهایش روی زیتون مقابل زمین روی خودش و نشاند تخت ی لبه و گرفت را او بازوان اشکان

 اهینگ زیبایش ی چهره به گرفت دست در را زیتون دست دوباره کشید بیرون را ضدعفونی وسایل و باند کیفش

 به بود رفته فرو دستش در که را بزرگی ی شیشه تکه نالید درد از و نشست زیتون ابروان در ای گره انداخت

 لمشغو که همانطور فشرد رو اشکان ی مردانه دست درد از و نشست زیتون پیشانی در چینی کشید بیرون آرامی

 چیه؟ اسمت... پرسید بود کارش

 میپرسید را نامش اشکان و مینالید درد از او میکرد لعنت را او دل در زیتون

 چیه؟ اسمت پرسیدم نشنیدی؟ -

 !زیتوون... کشید کوتاهی جیغ درد از

 چیه؟؟ اسمت! که داری دوس چی نگفتم پرسیدم و اسمت -

 !زیتون گفتم -
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 !زیتونه؟ اسمت -

 !زیتونه ام عمه اسم! نه... فشرد بهم را لبهایش حرص با زیتون

 درآورد بیشتر را زیتون حرص که زد لبخندی اشکان کشید کوتاهی جیغ دوباره و

 کاناش زیتون سکوت دیدن با... خانم زیتون خوشبختم دیدنت از... هستم پسرداییت احتماال و اشکانه منم اسم -

 بودی؟ خسته انقد که اومدی ازکجا نگفتی راستی... داد ادامه

 شیراز... کرد مشت را دستش حرص و درد از زیتون

 شد کارش مشغول دوباره و انداخت اش چهره به نگاهی نیم گرفت زیتون دست از را نگاهش اشکان

 !ول ای! عمه دختر گرم دمت خداییش! کردی؟ رانندگی بکوب تهران تا شیراز از یعنی! واقعا؟ -

 ...کرد سکوت هم باز زیتون

 !میکردم عوضش بودم تو جای من! زیتون؟ گذاشتن و اسمت که بود قحط اسم راستی -

 دوخت اشکان رنگ عسلی چشمان به را سبزش نگاه باشد آرام میکرد سعی که زیتون

 ر؟دکت جناب بدی انجام و کارت کنی پیچ سوال و من و بگیری ایراد من اسم از اینکه جای به و کنی لطف میشه -

 !یرهم ازش خون داره همینجوری که بکنم دستم و خودم حال به فکری یه که نیستم بلد بگو نیستی بلد هم اگه

 یدکش بلندی جیغ زیتون که فشرد را زیتون ی شده زخم دست لجبازی سر از و زد آمیزی شیطنت لبخند اشکان

 کرد گاهن زیتون رنگ زیتونی چشمان به و کرد بلند را سرش اشکان... کرد نگاه میزد لبخند که اشکان به خشم با و

 شد تموم... گفت لب زیر و

 گفت زیتون به جدی لحنی با و رفت در سمت به و شد بلند جایش از

 .ایم گشنه همه که پایین بیا و بپوش هست لباس کمد تو نیاوردی لباس گه -

 اپت به شده گرد چشمان با که کرد نگاهی زیتون به و برگشت شیطنت با گرفت در ی دستگیره روی را دستش

 میکرد نگاه داشت تن به که کوتاهی و قرمز

 را حرفش! بستن واسه نه بازگذاشتنه واسه فقط وبلند فر موهای! خوشگلترمیشی باز موهای با زیتون راستی -

 راه اوتتف بی بود گفته زیتون حال دادن تغییر برای فقط را حرف این کرد ترک را اتاق بلند ای خنده با و کرد تمام

 عکس دادن نشان فرصت داشت تن به که بود کوتاهی تاپ گیج هنوز که زیتون... گرفت پیش در را ها پله راه

! بود دهنش متوجه که بود کرده تمام را دستش باندپیچی کی او اصال نکرد پیدا را اشکان حرفهای به نسبت العملی

 لال پسر یک درمقابل که بود اولی بار جوید را لبهایش و گرفت حرصش! انداخت می تیکه زیتون به مدام که او

 به هآین مقابل زده بهت نمیکرد کسی نصیب هرگز را شانس این داشت تن به مناسبتری لباس اگر شاید میشد
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 را تلفنش! کرده باز را موهایش و درآورده را مانتویش کی نداشت یاد به کرد نگاه اش شده رها موهای و خودش

 پیغام مادرش برای و گرفت را منزلشان ی شماره و برداشت را تلفنش افتاد مادرش یاد به دید آرایش میز روی

 واسه فردا خواااهش؟ یه مامان؟... نباش نگران خوبم منم... نباشی خسته خوبی؟ جونم مامان سالم... گذاشت

 اتفاق هن نشو نگران اصال دنبالت میام بزن زنگ رسیدی! چرا نپرس قسم بابا روح تورو ولی بگیر بلیط یه تهران

 .خدافظ باش خودت مراقب دارم دوست گلی مامان منتظرتم دارم خوب خبرای واست بیافته قراره نه و افتاده بدی

 در شال یک و پیرهن یک همیشه عادت روی از درآورد رنگ آجری پیرهن یک بود تخت کنار که اش کوله توی از

 همرنگ آبی شال و ریخت پیشانیش توی را آن از کمی قسمت و کرد جمع سرش باالی را موهایش. داشت کیفش

 یب!« میشی خوشگلتر باز موهای با زیتون راستی» افتاد اشکان حرف یاد به انداخت سرش روی را جینش شلوار

 با و انداخت رنگش طالیی ی دخترانه ساعت به نگاهی گذاشت شلوارش جیب توی را موبایلش او حرف به توجه

 تاقا چراغ و کشید عمیقی نفس میگیرد تماس او با حتما برگردد وقت هر و برنگشته هنوز مادرش اینکه یادآوری

 . کرد خاموش را

 عالرغم و شد سالن وارد زهره در زنگ صدای با بود گرفته نظر زیر را برادرش آمیزش شیطنت های نگاه با یاسمن

 را سالمش جواب بلندتر صدایی با و کرد سالم همه به عمیق لبخندی با میزد فریاد اش چهره تمام در که خستگی

 چشم بود انداخته ابروهایش در که ای گره با شایان گرفت پس بود عاشقشان که ای خانواده اعضای تک تک از

 راه به اتاقش سمت به زهره. بود زندگیش عشق تنها واقع در... نه...بود دخترعمویش زهره. رفت زهره به ای غره

 اتاق اردو بشنود صدایی اینکه بدون در به ضربه چند از بعد. شد روانه دنبالش به شایان و رفت باال ها پله از و افتاد

 اینکه بدون و درآورد سرش از را سیاهش ی مقنعه... نشست زهره تخت ی لبه خشم از مملو نگاهی با و شد زهره

 غمش از هیچ اما را خشمش حتی داشت دوست را چیزش همه و بود شایان عاشق او نشست کنارش کند باز لب

 نبود سختی کار آورد می در دلش از باید آمد نمی خوشش

 فکر بخ دارم جلسه فردا که گفتی دیشب افتاد یادم ولی دنبالم بیای بزنم زنگ بهت میخواستم شایان جون به -

 ...کردم

 ی اشاره با و خواند آبی ی تیله دو آن درون از را حرفش ی ادامه و کرد غافلگیر را زهره نگاه نگاهش با شایان

 هیچ بی بغض رنجانده را شایان اینکه از ناراحت و انداخت پایین را سرش نگوید چیزی که فهماند زهره به دست

 و باشدن موقعیتش فکر به بود گفته بارها رنجاند اش بچگانه فکرهای با اورا بازهم انداخت چنگ گلویش به رحمی

 کرد حس کمرش روی را شایان دستهای گرمای انداخت خط صورتش روی اشکی قطره بگیرد تماس او با فقط

 بیشتر را زهره نمیخواست دلش زد را حرفهایش مالیم صدایی با و گرفت آغوش در را زهره آرامی به شایان

 ...کند ناراحت
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 و ننک فکر گفتم بارها میدم و جوابت باشه کنارم عزرائیلم اگه حتی بزن زنگ داشتی کاری هر گفتم همیشه -

 جان زهره! نشده فلج نکرده خدایی که اشکان! نمرده جونش از دور که سینا خورد من گردن اصال بزن زنگ فقط

 !ونه؟خ برگردی تنها شب موقع این کنم تحمل چطور آخه دنبالت بیام که مه وظیفه نرم دندم کور چشمم گلم خانم

 زد ای زیرکانه لبخندی و کرد پاک را اشکهایش و کشید زهره های گونه روی را دستش دو

 !میده صیقل یکی رو تیله تا دو اون که انگار میزنه؟ برق چشمات آبی میکنی گریه وقتی میدونی -

 گرفت خود به جدی رنگ نگاهش زهره سکوت با

 سفیده شب بگی تو اگه... ندارم چشمام به اعتمادی هیچ مقابلت در که اونقدر دارم اعتماد بهت من... عشقم -

 هب من دارم ایمان خودم به نسبت تو عشق به و تو به نسبت عشقم به!... سفیده شب! میگه راست زهره اره میگم

 !نه شهر این به ولی دارم اعتماد تو

 اتفاقات ی همه از خبر بی میکردند صحبت امروز جلسه درباره که حالی در باهم همراه برادر دو محمد و احمد

 را خود یاسمن و سینا که وقتی از انداخت هردو جان به را ترس خانه غیرعادی سکوت شدند خانه وارد امروز

 دو آن که هم گاهی! سکوتی همچین هم آن بود ندیده خود به را سکوت رنگ عمارت آن وقت هیچ بودند شناخته

 را خانه سکوت بیچاره خدمتکارهای برسر شیرین و مهناز زدنهای غر نبودند حاضر عمارت سکوت زدن برهم برای

 ...میزد برهم

 کرد بلند را صدایش نارضایتی با و کرد باز اعتراض به لب بود آمده تنگ به شکمش صدای از که سینا

 شروع ونزمست انگار! بخوابه؟ میخواد کی تا! گشنگی از مردیم بابا! پایین بیاد بگه دختره این به بره یکی! ااااااه -

 راستی! میگذرونه و زمستونیش خواب داره بیخیالی با و برف زیر کرده و سرش دختره! نداریم خبر ما و شده

 چیه؟؟؟؟؟؟ اسمش

 را عینکش آورد باال تاپش لب روی از را سرش بود شده کشیده بیرون خودش دنیای از سینا حرفهای با که اشکان

 ...زد مسخره پوزخندی و برداشت خوشرنگش چشمان از

 ...!هه! اسمش؟ -

 !چیه؟ اسمش مگه! میخندی؟ چرا -یاسمن

 میک... راستش... ولی! میاد هاشم چشم رنگ به واقعا اینکه مخصوصا! قشنگه خیلیم ها؟ قشنگه اسمش -اشکان

 !دیگه ست ضایع خب... یعنی! میزنه سه همچین

 سبزه؟! چیه؟ اسمش خب -سینا

 زد لبخدی اشکان
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 !داره گناه طفلی ها؟ نخندید بهش ولی بگه خودش بذارید! مسخره -

 !بردی رو از و نور سرعت دیگه تو! نفهمیدیم؟ ما که کردن پسند کی آقا! اوه اوه -سینا

 کرد سینا روبه زیبا لحنی با یاسمن

 !میندازی؟ سنگ بقیه راه جلو چرا بگیری سامون و سر نمیخوای خودت! دیگه نکن اذیت و داداشم! سینا! اِاِاِاِاِ -

 برگرداند را رویش ساختگی دلخوری احساس با فیروزه

 هش خشک تنش به راه عرق بذارید دارید نگه و احترامش یکم ها؟ تونه عمه دختر مثال! زشته! کنید بس! ها بچه -

 !بزنید اش کله و سر تو خواستید هرچقدر بعد

 ی همه عرق دیگه حاال کنم فکر که خوابیده انقدر قطبی خرس یه مثل ما عمه دختر این فیروزه مامان واال -سینا

 !باشه شده خشک تنش به عمرش

 زا چشمی زهر و چرخاند سینا سمت به را رویش بود گرفته قرار جریان در شیرین همسرش ی بوسیله که که احمد

 !!سینا....گرفت او

 !نکن کثیف و خودت خون شما! جون عمو کردم غلط! باشه باشه -سینا

 زد سینا به چشمکی یاسمن

 !نمیگیرید؟ و جلومون دیگه شد خشک عرقش که مطمئنید فیروزه مامان حاال -

 !شما دست از....زد لبخندی فیروزه

 بیچاره دختره این شام یه خاطره به تا بچینید و میز کم کم... چرخاند عروسش دو مهناز و شیرین روبه را رویش

 ! نکشیدن دار به رو

 نهخا درآن بود عجیب نکرد حس را حضورش کسی بازهم ماند ثابت زمین روی پایش و رفت پایین ها پله از زیتون

 تراح و تر شاد احساسش بلکه نمیکرد خفگی و غربت احساس هیچ بود رفته قبال که دیگری های خانه برخالف

 ودب بزرگی اتاق چپش میشد،سمت باز باغ به که بود بزرگی ورودی در مقابلش چرخاند را سرش. بود همیشه از تر

 بود رفته عقب متر چهار یا سه ی اندازه به که بود فضایی آشپزخانه از دورتر کمی است آشپزخانه نداشت شک که

 های شیشه و بود کرده خوش جا آن در سلتنطی زیبای های طرح با ایی نفره 23 تقریبا خوری نهار بزرگ میز و

 باز را اشتها واقعا خوردن غذا هنگام که بود زده رقم برایش را باغ از زیبایی ی منظره مقابلش سکوریت تمام

 شده یهتعب دیوار در بزرگی تلوزیون میرفت، پایین پله یک که بود کوچکی پذیرایی سالن راستش سمت میکرد

 دلش کمی ناخودآگاه دید آنجا را جمعیت حضور که بو شده چیده مقابلش در شیک راحتی مبل سری دو و بود
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 بود شنیده سینا از را ماجرا که زهره برگرداند را رویش سریع و کرد حس اش شانه روی را دستی گرمای لرزید

 زد گرمی لبخند

 !شما محمد دایی دختره زیاد احتمال و ام زهره من اومدی، خوش عمه دختر سالم -

 از بارها را محمد دایی نام... کاشت اش گونه روی محبت روی از کوچک و گرم ای بوسه و کشید آغوش در را زیتون

 هک نمیدانست اما باشند برادر و خواهر که زد حدس دید زهره و شایان بین که شباهتی از بود شنیده مادرش زبان

 دست در را زیتون ی زده یخ دست زهره! است رسم خانواده دراین داشتن روشن پوستی و آبی هایی چشم انگار

 قدی با بود دختری زهره کشاند جمعیت سمت به خود دنبال به را او و زد لبخندی دستش سردی از و فشرد

 و ریفظ قیاقه و نمک با البته صد و بود زیبا داشت متناسب لبهایی و بینی و آبی هایی چشم بور موهایی متوسط،

 وشگ در زهره صدای که نکشید طولی بود شده عجین مهربانش لبخند با که داشت یه مینیاتوری زیتون قول به

 انداخت طنین همه

 ...ما ی عمه دختر از اینم -

 زیتون برای نگاه همه آن سنگینیه تحمل چرخید زیتون روی یاسمن و سینا اشکان، های نگاه زهره صدای با

 دازدبیان زیر را سرش شد باعث که دادند تغییر زیتون سمت به را نگاهشان مسیر همه کم کم بود تحمل غیرقابل

 رو و دونفر نگاه نداری نفس به اعتماد انقدر هنوز توکه... گفت دلش در و زد پوزخندی زیتون حرکت از اشکان

 به الشی آدم هنوز که شانسی خوش خیلی! تهران اومدی تنهایی افتادی راه شیراز از چطور کنی تحمل خودت

 هاوک! بود عصبانی او از انقدر چرا نمیدانست هم خودش!... کنه داغون و کاذبت نفسه به اعتماد تا نخورده پستت

 بخاطر شاید گرفت؟ جبهه مقابلش در یکهو چرا پس نداشت اهمیتی برایش زیتون حضور پیش لحظه تاچند

 .... شد برقرار سکوت و نشست دونفره مبل روی زهره کنار در زیتون! بود سینا حرفهای

 !...بشنویم که منتظریم همه ما بزنی؟ حرفی نمیخوای دخترم؟ خب -علی

 به زیتون! میزدند برق حقیقت شنیدن برای که سیاه هایی چشم! دوخت علی پیر ی چهره به را نگاهش زیتون

 چهره با و یادآورد به عکس آن در را پدربزرگش های جوانی تصویر میدید علی صورت روی را زمان پای رد راحتی

 ازای در که زیادی رنگ سفید غنیمتهای و اش چهره روی زمان ردپای از غیر به کرد مقایسه علی ی شکسته ی

 همان... نگاه همان...ها چشم همان... نداشت گذشته با فرقی هیچ بود کرده سرش تاج و گرفته زندگی از جوانیش

 کرد شروع ای مقدمه هیچ بی و کرد خیس را لبهایش زیتون! خمیدگی کمی ی عالوه به قامت همان و... لبخند

 باید نداشت ای مقدمه هیچ روی کردن تلف برای وقتی! بود شده خسته هرکتاب ابتدای های مقدمه از دیگر

 میکرد خالص بود افتاده دوشش روی پدرش مرگ از بعد که باری سنگینی از را خودش و میگفت

 ...تون قبل ساله 23 ی گمشده... شما ی گمشده دختره... زهرام دختره من -
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 دراین که بود کرده تمرین سالها! میکرد مجسم ذهنش در را لحظه این سالها! کرد لعنت را خودش چقدر دل در

 هجلو ضعیف اول برخورد در نباید! نه اما بست را گلویش راه بغض بود شده سنگین زبانش! بگوید چه شرایط

 !نبوده ضعیف وقت هیچ چون میکرد

 بابابزرگ؟ بدونید میخواید چی دیگه -

 نقشه عمارت این به ورود برای مردم از خیلی! ببخشید! کنم اعتماد حرفات به نمیتونم نیومد؟ چرا کجاس؟ زهرا

 دمرد نگاه از زیتون را ها این ی همه! بیار مدرک کن ثابت بیار دلیل! باشی همونا از یکی توهم میترسم کشیدن

 حق! مردی این دختر کن ثابت بیا! بیا زهرا؟ مامان! وفایی بی دنیای چه... زد ریزی پوزخند خواند پدربزرگش

 تا ندنشا لب بر را همیشه ی مسخره لبخند! بگوید دروغ نمیتوانست که خودش به حداقل شد دلخور کمی! داشتند

 شک او به اگرهنوز ولی! بود ماهر کار این در! شد موفق هم خوب کند قایم نقاب این پشت را احساسش و خودش

 شود راحت افکارش شر از تا کرد بسته و باز محکم را چشمهایش! پذیرفتند خود میان را او چرا داشتند

 ایدش! نیستن کسی کم دادفر ی خانواده میدم حق بهتون من کنید دل دل حرفاتون گفتن برای نیست نیازی -

 مبیار مدرک بیارم دلیل باید من میگید راست شما! کنم پیداتون بتونم سال 23 از بعد شد باعث شهرتتون همین

 !خودشه پدره دختره زهرا کنم ثابت تا

 گذاشت علی مقابل میز روی را افتاده خط عکسی قطعه

 از که شیطون و آبی چشم ی ساله 7 ی بچه دختر یه! مشهد توی پیش سال 23! شما جمعی دسته عکس آخرین -

 راربااص قبلش روز! بازی و شیطونی دنباله میره و میکنه استفاده رضا امام حرم تو خوندن نماز موقع مادرش غفلت

 اصرار بخاطر بده بهش و جمعی دسته های عکس اون از یکی که میکنه راضی و پدرش همیشگیش زبونی چرب و

 دختره دادفر زهرا. خودشون برای یکیش زهرا برای یکیش میکنه چاپ رو ها عکس اون از دوتا باباش زهرا

 برام بارها چون کرد تعریف من برای خانم فیروزه یه ایی فیروزه ازچشمهای بارها و بارها چون دادفر آقای شماست

 هیچ احمدم و میبرد پناه احمد بزرگترش داداش به میشد دعواش محمد با بازی موقع وقتی چطور که کرد تعریف

 باباش چشمهای رنگ فقط شون نفره 5 ی خانواده توی که بود گفته برام چون نمیکرد دریغ ازش و حمایتش وقت

 !دخترتونه زهرا که کنم ثابت باید چطوری نمیدونم... نمیدونم بود سیاه

 وا حداقل! داشت نابجایی ی خواسته او از علی بود کرده داغ حسابی... بود مسخره برایش موضوع این اثبات چقدر

 اب ولی بود شده عصبانی! میکرد؟ کار چه باید میکرد اذیتش حسابی زور حرف! میکرد فکر اینطور شرایط آن در

 تحمل جهنم به گفت دلش در میکرد تحمل باید بود هرجوری گرفت آرام مادرش منتظر همیشه ی چهره یادآوریه

 !حرفام این از صبورتر من میکنم

 شونین و خط هیچ خانوادتون و شما برای و نمیگم دروغ من بشه ثابت بهتون که بگم چی باید چیکارکنم؟ باید -

 اونقدری هم خودم شهر تو و نباشه کسی مال به چشمم که هستم حدی در مالی لحاظ از خوشبختانه نکشیدم؟
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 ربیشت مادرم نمیخوام فقط من! کنم سواستفاده ای دیگه کس جایگاه از نخوام که دارم شهرت و حرمت و شخصیت

 !کنه زندگی خانوادش کنار راحت داره که کمی زمان مدت تو حقشه! حقشه! دادفر جناب بکشه دوری عذاب ازاین

 از خورد بهم دنیا های مدرک و دلیل ی همه از حالش مادرش کم زمان یادآوری با انداخت چنگ گلویش به بغض

 در! کند باور را غرضش بی تالشهای نمیخواست کسی چرا آمد بدش خانه آن آدمهای تمام از آمد بدش پدربزرگش

! نداشت باور را غرض بی تالش یک دیگر چشمهایشان که بود خوابیده غرضی هرکاری پشت آنقدر دنیا این

 میداد حرصش علی سکوت

 مگه آخه! میخواید مدرک من از انقدر شما که نمونده براش وقتی! مریضه مادرم... دادفر کنیدآقای باور خدا تورو -

 با و هاش آشتی و قهر و ها بازی جز مادرش؟ و پدر چشمهای رنگ جز یادشه چی ساله 7 ی بچه دختر یه

 برادراش؟

 نه! نیست وقتش حاال گفت اشکهایش به محکمی نه اش همیشه غرور و سرسختی با بود کرده اش خفه دیگر بغض

 کند التماس بود حاضر مادرش شادبودن بخاطر فقط بپذیرند را او که میکرد التماس باید میکرد کاری باید! زیتون

 دیگری ی خانواده دنبال که نداشت وقت آنقدری زهرا! نمیزد زمین دیگری کس هیچ برای را غرورش وگرنه

 خشم از پر چشمهای و نشست پیشانیش در عمیق چینی... شد تکرار ذهنش در صبایی دکتر حرفهای. بگردد

 روی او مقابل و دوخت فیروزه ی خورده نم های چشم به را نگاهش داد غم دنیایی به را جایش پیش لحظه چند

 نشست زانوهایش

 زهراتون جون به... میدم قسمتون ولی! نیست دخترتون زهرا باشه! میگید راست شما باشه... خانم فیروزه -

 و پدر کناره اینک خیال با باشه شاد مونده براش که ماهی 01 این تو بذارید! نگذرید من مادر از میدم قسمتون

 فقط نمیکنه اذیتتون ماه 01 از بیشتر داره سرطان مادرم میدم قول نمیبینید و من اصال مدت این تو بخدا! مادرشه

 !میشه شاد شماهم زهرای بخدا باشه شاد من زهرای بذارید

 حسابی زهرا غم! میشنید چه حاال و بود کرده فکر چه خود با شد کوبیده علی سر بر و شد پتکی زیتون حرف

 فرو بهت در همه... تر خمیده بار هزار قامتش و شد خورد شنید که حرفی سنگینیه زیر کمرش بود کرده پیرش

 میدانست خوبی به که علی بود سوال از پر همه نگاه شد تر آور عذاب و تر سنگین بار هزار خانه سکوت رفتند

 !داد را یاسمن پاسخ که بود خودش او! داد زیتون گفتن راست بر گواهی که بود خودش او! نگفته دروغی زیتون

 همه! نداشت؟ باور را زیتون های گفته تمام مگر! زهراست؟ شبیه هم زیتون سکوت حتی که بود نگفته مگر

 هایش بازی ی خاطره! مادرش ی خانواده چشمان رنگ! است واقعیت زده زیتون که حرفهایی تمام که میدانستند

 پس! بود؟ گفته هم دیگری چیز واقعیت جز مگر! زهرا شدن گم ماجرای! عکس قطعه دو آن داستان! برادرهایش با

 فیروزه زیبای صورت اشک! کرد؟ له را جوان دختر آن غرور چرا! کرد؟ سکوت زیتون های ضجه مقابل در علی چرا

 از رکمت در و دوید فیروزه داروهای ی کیسه سمت به اشکان... کشید آهی کشید قلبش که تیری از بود پوشانده را

 هک او زد حرف پروا بی انقدر که کرد لعنت بار هزار را خود زیتون... خوراند او به را بزرگش مادر قرصهای ثانیه چند
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 یرو فیروزه... دوخت فیروزه آبی نگاه به را التماسش پر چشمهای و کرد نفرین را خود نبود صریح انقدر گاه هیچ

 کشید دست سرش

 میخوای زندس ماه 01 من زهرای که دروغ یه با چرا...میزنی؟ ضجه چرا... ماست زهرای همون تو زهرای دخترم -

 !بوده؟ خودش مال اولم از که بیاری ای خونه تو و اون

 و ممامان من... کنه گریه مامانم نذاشتم وقت هیچ... نکنید گریه زهرا مامان جون خانم فیروزه نکنید گریه -زیتون

 ...بکشم عذاب اشکتون دیدن با نذارید نکنید گریه خدا رو تو دیدم شما وجود تو

 پایش روی را زیتون سر میشد کشیده آتش به قلبش میشنید سبز چشم دختر این زبان از را زهرا نام که هربار

 ...شد خیره فیروزه آبی چشمان به... کرد نوازش را عریانش موهای از قسمتی و گذاشت

 هک اشکهایی نمیتونم میشم زنده و میمیرم من میذارید قلبتون رو دست وقت هر... میبینم و تون گریه هروقت -

 و رفح این دکتر یه فقط گفتم دروغ من... نکنید گریه فیروزه مامان... کنم تحمل و میریزن آبی چشم جفت یه از

! یرازهش تو دکتر یه حدسه فقط این بدیم انجام بیشتری آزمایشای باید میگفت... داشت شک اونم تازه... تازه زده

 !...همین

... حدس... حدس... میشد تکرار ذهنش توی مدام... داد دست از را کنترلش اشکان زیتون، های حرف شنیدن با

 غرید نداشت تاب دیگر... حدس

 با کردی فکر چی تو میفهمی؟؟ بکشی و آدم یه بود نزدیک احمقانه حدس یه بخاطره حدسه؟؟ یه فقط این -

!! بفهم و میاد در دهنت از که حرفی میکنی؟؟ بازی مریض پیرزن و پیرمرد یه احساس با راحت انقدر که خودت

 ...هست کی تو مگه

 ...اشکان شو ساکت -

 ...کرد نگاه پدرش به اش نشسته خون به های چشم با کرد خاموش را اشکان که بود احمد صدای

 عشقی احساس بود شده سیر حسابی آدمها آن از عمارت آن از... بود ممکن غیر زیتون برای هوا آن تحمل دیگر

 اش شده له غرور از... همه از بود دلخور... نه که تنفر... داد تنفر به را جایش داشت خانواده آن اعضای به نسبت که

 به بگیرد را بغضش جلوی نمیتوانست! همه سکوت از فیروزه اشکهای از اشکان فریاد از پدربزرگش تردید از

 ساعتش به نگاهی زد برهم را خانه سکوت موبایلش صدای!... همیشه مثل! زیتون باش محکم... زد تلنگری خودش

 بر را اش مسخره لبخند کرد جمع صدایش در را نیرویش تمام... است مادرش حتما... بود درست حدسش انداخت

 ...نشاند لب

 ...زیتون؟... دخترم؟ خوبی...کجایی؟.. زیتون؟..الو...الو -

 ...نباشی خسته شماخوبی؟ خوبم مامانم سالم -
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 شد آرام کمی زیتون صدای شنیدن با زهرا

 شده؟ چیزی جان؟ زیتون تهران برم گفتی چرا توکجایی؟. عزیزم خوبم -

 هراز برای که کشید عمیقی نفس دهد توضیح برایش میتواند چطور نمیدانست نداشت حرفی سکوت جز زیتون

 زیتون؟؟... زد صدا را نامش نگران نداشت دخترش تنها بودن خوب از نشان

 مامان؟ جانم -

 دخترم؟ خوبی -

 ...همیشه از خوبتر...انداخت اشکان به تحقیرآمیز نگاهی..مامان خوبم... خندید بود که زحمتی هر با

 ...بگو بهم و راستش... میشناسم خوب و لحنت این -

 مامان؟... کشید آهی...شدم دلتنگت فقط... مامانم نیست چیزی -

 عزیزم؟ مامان جان -

 باشه؟ تهران بیا فردا -

 زیتون؟ توکجایی.... شد نگران زهرا

 .تهرانم من -

 ...سارا با گفتی که تو! زیتون؟ چرا تهران -

 ...مامان؟...مامان؟ -

 !میکنی؟ چیکار تهران شده؟ چی بگو -

 شیرینی دلم تازه... انداخت فیروزه به نگاهی...ام داشتنی دوس ی خانواده یه پیش االن من نشو نگران مامان -

 ...تموم هات رنج همه...شد تموم دیگه...شما وصال شیرینی... مامان میخواد

 ...بب بگو میکنی نگرانم داری دیگه! خوبه؟ حالت! زیتون؟ میگی داری چی -

 ...بود شده زیتون حرف متوجه تازه انگار کرد قطع را حرفش گذشت زهرا ذهن از برق مثل فکری

 مامان؟ -

 جانم؟...گفت آرامتر لحنی با زهرا

 بشنوی؟ رو فیروزه مامان صدای میخوای -
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... گفت گرفته صدایی با زهرا داشت زدن حرف حق که بود سکوت فقط شد برقرار طرف دو بین سکوت مدتی برای

 ...شیطون ی دختره!... کردی؟ و کارخودت بالخره

 ردک تحسینش دل در شد نرم قلبش دید را اش خنده بار اولین برای او به خیره اشکان...خندید زیبایی به زیتون

 روی های چاله بود گرفته را صورتش تمام اشک و بود زده جا بار هزار بود زیتون جای هرکسی بود محکم چقدر

 ...بود خریده را اشکان نگاه زیتون گونه

 ...بدم بهش و گوشی صبرکن -

 کرد فیروزه به رو و گرفت موبایلش دهنی روی را دستش

 ...بفهمه نمیخوام... نگید بهش بیماری راجب هیچی -

 این از ربیشت نمیتوانست دیگر رساند باغ به را خودش و داد فیروزه به را موبایلش داد اطمینان او به فیروزه لبخند

 ... بگیر را شدنش رسوا جلوی

 حال به تا...صدا بی و آرام همیشه مثل کرد گریه خود تنهایی در بازهم بود شده آزاد نفسش راه کرد رها را نفسش

 صبور، آرام، دختری اورا پدرش... میخواست اینطور پدرش بود نشنیده را اش گریه صدای مادرش جز کسی

 را زنانه ظرافتهای تمام حال عین در و بود کرده تربیت واقعی مرد یک مانند و بود آورده بار وقار با و متین محکم،

 تنهایی به مشکلی هیچ بدون عمرش آخره تا میتوانست که بود آمده بار محکم آنقدر بود آموخته مادرش از

 پدرش دان دست از! داشت خبر بیاید اش بیچاره دختره سر بود قرار که هایی بازی از پدرش گویا. کند زندگی

 ویاگ شد خالی پشتش شنید را پدرش تصادف خبر که روزی زندگیش از بزرگی بخش دادن دست از با بود مساوی

 ازهت دلش داغ پارکینگ در شیکش ماشین دیدن با میرسید راه از داشت سختش تربیت دادنه پس امتحان وقت

 و پدر رفک با... بود گرفته پدرش از زبانی چرب با را آن کنکور در کنش پر دهن رتبه مناسبت به پیش سال سه شد

 پدرش اول بود؟ کرده را دادنش بازی قصد سرنوشت که بود کرده چکار سوزاند دل خود برای ناخودآگاه مادرش

 سنگین بغضش بود خورده که هایی بازی از رنجید دلش! میشد خودش نوبت دو آن بعداز احتماال! مادرش حاالهم

 ...بود کرده تربیت که نبود دختری آن این میلرزید خود به قبر در پدرش حتما... شد تر

 ...نشو ناراحت اشکان حرفای از -

 اغب تاریکی در خوشبختانه که کرد پاک را اشکهایش سریع و کشید بیرون خود عالم از را او ایی مردانه صدایی

 نشد متوجه هم کسی

 ...یاسمن و شایان و اشکان پدر واقع در... بزرگت دایی... زد لبخندی... احمدم من -
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 خاطرات از برایش آورد بدست را زیتون مهربان دل مکالمه دقیقه چندین با و نشست کنارزیتون آرامی به احمد

 روی غم سنگینی و کشید بزرگش دایی آغوش در را خود زیتون بود بزرگتر زهرا از سال 7 گفت بچگیشان دوران

 ...سپرد احمد به را دوشش

 دایی؟ -

 دایی؟ جان -

 ...واقعا اون....نمیخواستم... حدسه یه مادرم بیماری اینکه راجب... گفتم دروغ من دایی -

 ...گرفتی پس حرفتو فیروزه مامان بخاطر فهمیدم... نکن اذیت و خودت میدونم -

 ..دا و مامانم فقط دنیا این تو من کنم؟ چیکار احمد؟ دایی -

 هستم من... ندارم و کسی نگو دیگه...داری مارو دیگه حاال... نیستی تنها دیگه تو! نگو -

 احساس بزرگش دایی کنار در ریخت اشک و کرد فرو اش دایی ی سینه در را سرش میشد خفه نمیکرد گریه اگر

 ...کشید زیتون ظریف بازوی روی را اش مردانه و درشت دست احمد داشت راحتی و امنیت

 ...عزیزم بزرگه خدا -

 اتفاقی انگار نه که انگار بودند جمع شام میز دور همه... شدند عمارت وارد و شد بلند جایش از احمد کمک با

 سعیش تمام و خورد غذا کمی نشست میز سر ادب رسم به اما نداشت خوردن شام به میلی کرد تعجب کمی افتاده

 از زرو یک در شد کشیده اشکان سمت به نگاهش. شد موفق همیشه ومثل کند پنهان را بودنش میل بی تا کرد را

 او از...نگرانی... سردی... شناس وظیفه دکتر یک نقش... مهربانی...نفرت و خشم... بود دیده متفاوت رفتار چند او

 هن دیگر! باشد داده خودش به را حق یکبار آید نمی یادش اصال!معمول طبق!داد او به را حق نداشت دل به ای کینه

 یک برای همه داشتنش دوس جز به البته احساساتش تمام! نداشت را عادتش! متنفر نه ناراحت نه بود دلگیر

 و اندیگر از شدن دلگیر...میکرد گوشزد او به همیشه بود پدرش عالی و سخت تربیت همان بخاطر شاید بود لحظه

 میشهه کنه پرواز آسمون اوج تا میتونه باشه آزاد و سبک قلبش اگه آدم دخترم میکنه سنگین رو آدما قلب نفرت

 زد لبخندآرامی پدرش خاطرات مرور از... کنی پرواز توباید شی گیر زمین نمیخوام باش اینجوری

 دلخوری؟ ازما هنوز نکنه... بگی؟ نمیخوای نگفتی ما به و اسمت هنوز تو... خوشگلم ی نوه خب -

 گسست را شیرینش افکار ی رشته که بود فیروزه صدای

 !حرفیه چه این نه -
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 موقع اشکان ی شده گرد چشمان یاد به نماند مخفی چشمش از اشکان دزدکی لبخند که کرد خیس را لبهایش

 بیشتر هم زیتون ی گونه های چاله میشد تر نقش پر اشکان لبخند که همانطور زد لبخندی اسمش شنیدن

 شد بلند سینا اعتراض صدای کرد متعجب را همه دو آن زیبای لبخند میکرد خودنمایی

 !میگم تبریک عمو زن! رفت دست از داداشت یاسمن! عمه؟ دختر خوبی! اشکان؟ شدی خل -

 زیتون روی به خود به خود سینا کرد، سینا به رو جذاب ی چهره و گیرا نگاه و زیبا خیلی لبخند همان با زیتون

 زد پرنقش لبخندی

 !وا... زد ای ضربه اش گونه روی یاسمن

 !واال -سینا

 !توروخدا؟ -یاسمن

 !خودم جون به نه... تو جون به -سینا

 سینا؟ میگی جدی -یاسمن

 گفت کالفگی با زهره زد لبخندی هم یاسمن که کرد یاسمن به ای اشاره چشم با سینا

 !بخندیم باهم تا بگید خب! شما؟ چتونه -

 و سینا ولی میخندیدند زیتون اسم به دو آن خندیدند هم روی به امشب اتفاق به فکر بدون اشکان و زیتون

 خندیدند می خود سرخوشی به یاسمن

 ...خورد را اش خنده زیتون بودند کرده تعجب حسابی همه اشکان و زیتون های ازخنده

 میخندیم من اسم به -

 شد بدل و رد همه بین متعجب های نگاه

 !داره؟ خنده انقدر یعنی عزیزم؟ چیه اسمت مگه -مهناز

 !زیتونه اسمم... اره... اممم...کنم فکر... زد کوچکی لبخند زیتون

 و علی مهربان های نگاه جز ها نگاه ی همه شدند ساکت همه کرد خودنمایی همه بین تعجب زیتون اسم شنیدن با

 در و خورد آّب کمی افتاد سرفه به بود کرده گیر حلقش در اش لقمه که سینا... گرفت خود به تعجب رنگ فیروزه

 گفت بلندی صدای با بود شده آب از پر سرفه شدت از هایش چشم که حالی

 چیــــــــــــــــه؟؟؟ اسمـــت-
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 ...زیتون... گفت دوباره سینا ی زده حیرت چشمان مقابل در و زد ملیحی لبخند زیتون

 کشید زیتون موهای به دستی مهربانی با فیروزه خندید بلند صدای با ناخودآگاه سینا

 ...چشماته رنگ ی برازنده اسمت واقعا -

 ور هم رو قرآن که بعد بذاره زیتون و اسمم گرفت تصمیم چشمام رنگ دیدن با پدرم اومدم بدنیا وقتی -زیتون

 .زیتون شد اسمم که شد اینطوری بود اومده والزیتون والتین ی آیه کردن باز سرم

 همه معرفی به کرد شروع و شد بلند جایش از سینا

 و بنده سره تاج ست زهره خوشگله این خب -

 تیز لیخی که زیتون گرفت سینا بازوی از نیشگونی زهره که خندید و انداخت شایان به آمیز شیطنت نگاهی سینا

 داد ادامه و خندید سینا کرد تعبیر را زهره رفتار و سینا حرف راحتی به بود

 این... جونه مهناز مادرم زیبا خانم این و هستن ایشون که شماییم محمد دایی های بچه زهره و من خب -

 میشه ثبت دنیا مرد ترین بدشانس عنوان به گینس تو اسمش و میشه بدبخت خدا امید به روزا همین که خوشتیپ

 ینا دادفر ی خانواده ارشد ی نوه خانه اشکان بود زهرمار برج مثل دقیقا امروزش عملکرد که خوشتیپم این شایانه

 های بچه یاسمن و شایان و اشکان خانومه یاسمن دنبالمه سرکارم حتی و من عذابه ملکه شده که هم خوشگله

! ها؟ نکن نگا و هاش بچه جونه شیرین من برم قربونش که مهربون خانومه این و هستن عالی جناب احمد دایی

 اب سینا... رفتن کی به هاش بچه نمیدونم! باشه کنارت همیشه داری دوس مهربونه انقدر! میمونه ماه عین خودش

 وزهفیر میشناسی که رو خانوما خانوم این! ها؟ ن کاریه اصل شبیه کنم فکر... کرد اشاره احمد دایی به ابرو و چشم

 !میاد صاحبش االن! دیگه زودباش... خوشگله بده و بوسم... گرفت فیروزه جلوی را اش گونه سینا... خودمه جون

 کرد جدی را لحنش و رفت علی سمت به سینا بوسید را سینا ی گونه خنده با فیروزه

 ویر که هم بنده آقابزرگه، هستم نوکرشم دربست و رودوششه خونه سنگینی سالهاست که اقتدار کوه این خب -

 عمرانه مهندس شایان عروقه و قلب متخصص اشکان بگم رفت یادم جون زی زی خب. سینام کردم کم و بردپیت

 همین دیگه... انشاا خودمم و پرستاره جون یاسی نقاشیه آخره ترم دانشجوی هم زهره داره و خودش شرکت و

 گیرمب تخصص زودتر بزنم و اشکان رکورده تا کندم جون سگ عین بخدا!ها؟ پیرم نکنی فکر گرفتم تخصص روزا

 نوبته حاال. آرایش لوازم ی کارخونه میکنن، اداره و آقابزرگ کارخونه عموهم خان و بابا نزد زمین و روم خداهم

 .توئه

 ممن...کرد جمع را خودش کمی میخندید هایش تشبیه به میکرد معرفی را همه سینا که مدتی تمام در که زیتون

 .آخرم ترم دانشجو

 هستی؟ اینجوری توهمیشه -شایان
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 چطوری؟ -

 آرومی؟همیشه؟ اینجوری -

 بود پیش سال دو کنم فکر شدم عصبانی که باری اخرین...اره اوقات بیشتر خب -

 !کن خدافظی آرامشت با پس... زد چشمکی یاسمن به سینا

 !چی؟ یعنی... نشاند اش چهره به را همیشه لبخند نشد سینا حرف متوجه که زیتون ولی خندیدن همه

 ...خندید یاسمن

 !زیاده وقت عزیزم نکن عجله! بفهمی مشتاقی خیلی انگار -

 هستی؟ ای رشته چه دانشجوی بگو خودت از بیشتر. کن ول و شیطون های دیوونه این -زهره

 .معماری آخره ترم -

 !خودمی استخدام االن همین از! نیستم مهندس من فقط دیگه! خوب چه... زد لبخند اشتیاق با شایان

 مرسی...زد شیرینی لبخند زیتون

 شنوندب خودشان فقط که طوری سینا... رفت اتاقش سمت به و کرد ترک را آنها جمع ببخشید یک گفتن با اشکان

 پرسید

 !!میگرفت پاچه همش امروز! این؟ بود چش-

 النازه ماجرای -شایان

 آدم و عالم!برداره؟ سرش از دست میخواد کی! میخواد؟ ازش چی بیشعور ی دختره این گفت باعصبانیت یاسمن

 ...آد جور چه الناز میدونن

 ثیمک شایان...بره کردم مجبورش یعنی خونش رفت سرزده! فهمید دیشب بالخره! فهمید....گفت مقدمه بی شایان

 ...دیگه یکی با بدی وضع با و الناز.... کرد

 بودند کرده سکوت همه خورد را حرفش شایان

 ...نداره و عشقش لیاقت الناز فهمید که شکر خدارو -زهره

 همه آن دلیل اشکان صبح امروز رفتار یادآوری با و بود فهمیده را چیز همه تقریبا حرفها این شنیدن با زیتون

 ... رفت اتاقش سمت به و گفت بخیر شب همه به بود خسته. فهمید بیش و کم را توهین و خشم
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 تنداش درد کم خودش بخوابد آزرده را دلش فکراینکه با اشکان نمیخواست دلش اما داشت را اتاقش به ورود قصد

 هک برود خواست نشنید جوابی ولی زد در بار چند... رویی روبه اتاق کرد نگاه بود روشن چراغش که اتاقی تنها به

 خود حال به بود ندیده مردد را خود وقت هیچ کرد شک ماندن و رفتن در انداخت زیر به را سرش شد باز اتاق در

 این تنگف خیال با کرد تعبیر خود برای بود دروغش دلیل دانستن برای میل از حاکی که را اشکان نگاه زد لبخندی

 یاهس خط دو که سفید راحت شلوار یک با داشت تن به جذبی کوتاه آستین شرت تی... گذاشت داخل به پا حرفها

 رفهس بار چند بود گذاشته میز روی را سرش و بود نشسته میز پشت تختش مقابل صندلی روی داشت کنارش در

 گشود لب بالخره و کرد من و من کمی نکرد افاقه کردن وجود اظهار برای ولی کرد

... نرنجونده و من امروزت رفتارای از هیچکدوم داری غم خیلی خودت میدونم باشی ناراحت من بخاطر نمیخوام -

 به که نیستم بدجنس انقدر من... فیروزه مامان خاطر به گفتم دروغ هم مادرم بیماری مورد در... راستش...اصال

 فیروزه مامان قلبی بیماری درمورد گفتم و واقعیت برنجونم، رو سالم چه مریض چه آدم یه خودم خودخواهی خاطر

 و شده تایید که ماهه 2 مادرم بیماری... بگیرم پس و حرفم بخوام بعدش که نمیگفتم اصال اال و نمیدونستم اصال

 ...بشه اذیت اگرهم... دیگه ماه 01 تا باشه داشته آرامش اگه گفته دکترش

 بی از بود سکوت شد خارج اشکان زبان از که حرفی تنها ولی شد اشکان از جوابی منتظر و بست را لبهایش

 وتسک موبایلش پیغام صدای... بود توجهی بی میرنجاند را دلش که چیزی تنها شاید رنجید کمی دلش او توجهی

 با اشکان کرد حس دستش مچ روی را اشکان دست سردی که بگیرد پیش را اتاقش راه خواست شکست، را

 ...کرد بلند را سرش غمگین نگاهی

 !زیتون؟ میده پیام بهت کی شب موقع این -

 را ایلشموب نشست تخت ی لبه و برگشت گرمش لبخند و نگاه با زیتون بود گرفته را وجودش تمام تعصب از حسی

 ...داد اشکان به

 نمیده پیام بهم سارا دوستم گاهی و مامانم جز کسی میخورم قسم! کن نگاه خودت -

 کرد زیتون روبه بعد گرفت بدست را گوشی اشکان

 بریم که شو بیدار 5 ساعت فردا -

 !کجا؟ -

 میریم زودتر بخورم شلوغی و ترافیک به نمیخوام فرودگاهه تو صبح 7 ساعت فردا داده پیام مامانت -

 !فرودگاه؟ بیای باهام میخوای تو یعنی -

 !فرودگاه؟ بری کنم ولت تنها شده خراب این تو 5 ساعت میخوای نه پس -
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 کارهایش این دلیل...میزد لطمه شخصیتش و غرورو به... بود سنگین... بود دار نیش زیتون برای اشکان حرفهای

 زد یکمرنگ لبخند انداخت بود اشکان دست در هنوز که دستش مچ به نگاهی... بود عجیب... بود گنگ زیتون برای

 !گرفتی؟ مجرم -

 بود همیشه از سردتر لحنش برگرداند، را رویش و کرد رها را دستش اشکان

 !اصال نمیاد چشمات به گریه! زیتون بخند همیشه -

 و تگف بخیری شب...زهر مانند کرد تلخ زیتون کوچک دل کام به را حرفهایش شیرینی که بود سرد آنقدر لحنش

 متکا به سرش هنوز که بود خسته آنقدر اما بود اشکان حرفهای و کارها درگیر ذهنش رفت اتاقش سمت به

 ...ربود را چشمانش خواب نرسیده

 اتفاقات فکر... بود گرفته چشمانش از را خواب سبز چشم جفت آن خیال فکرو. نگذاشت برهم پلک صبح تا

 اب بود دختری الناز... کرد مقایسه زیتون با اورا... زد کنار را همه بخاطرش که دختری... الناز... میزد آتشش دیشب

 لباسی هرجور که کسی. بلند قدی و عملی و فرم خوش دماغی کرده، ورم الغر،لبهایی اندامی طوسی، چشمهایی

 همیشه... که بود زننده آنقدر رفتارش و میکرد ناز همه برای آمد می خوشش کردن توجه جلب از و میپوشید را

 از دستانش نمیدید، را الناز های زشتی هرگز و بود کرده کورش عشق. میگرفت بر در را جا همه عطرتندش بوی

 یاد به. کرد لعنت را خود کرد مقایسه زیتون معصومیت به دختری با را الناز اینکه از! بود شده مشت خشم زور

 زر گلبرگ یک مثل بود طراوت با و لطیف... شد تنش کوتاه و بندی تاپ متوجه وقتی افتاد زیتون چهره سرخی

 زور زا که ای گره یاد... افتاد بازوهایش و دستها گرمی یاد به... بود گرفته را زیتون مالیم عطر بوی اتاقش... سفید

 !مصمم و اراده با! بود محکمی دختره چقدر راستی بود حیا و شرم دختر آن وجود تمام... نشست پیشانیش در درد

! گذاشت کنار را غرورش مادرش بخاطر پرتواضع چه و بود مغرور چقدر! میکرد پافشاری حرفهایش روی چقدر

 کرد آرزو دل در! نداشت هرگز الناز که چیزی بود استقامت و شرم او وجود تمام! نریخت هم اشک ای قطره حتی

 ردمیک شرم که موقعی را الناز کرد سعی میگذاشت او پای را اش هستی تمام موقع آن بود زیتون بجای الناز کاش

 کرده تجربه را هررنگی الناز جسور و طوسی چشمان داشت حق! کشید آهی تالشش از نتیجه بی ولی یادآورد به

 اموشفر را الناز باید بود گرفته را تصمیمش...برمیداشت قدم یک بخاطرش الناز یکبارهم کاش...شرم رنگ جز بود

 دنبال او بخشیدن برای هرچند کند توجیه برایش را دیشبش زشت وضعیت نمیتوانست چیزی میکردهیچ

 مه همیشه برای الناز فریبنده چشمان داشتن به میل دیگر حتی بود فایده بی ولی بود گشته توجیه هزارجور

 به میل او، به احساسش اش، مردانگی و غیرت تعصبش، غرورش،... باشد او بخشیدن برای دلیلی نمیتوانست

 وصف شادی... شد خشمگین طوسی چشمهای آن خیانت یاد به! بود داده دست از دیشب را همگی او، داشتن

 گرفت دست در را الناز کشیده دستهای که هنگامی را تنش داغی... آورد یاد به محضر از خروج هنگام را ناپذیرش

 و دمیکشی آغوش در را الناز صبح تا که شبی یاد به یادآورد به کرد دستش به را عقدشان زیبای و ساده ی حلقه و

 اطربخ عزیزانش از چقدر... میپرستیدش عاشقانه... بود اشکان ی شده صیغه همسر الناز... گرفت آتش بوسید می
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 اختهاند چنگ گلویش به غریب حسی! لرزید قلبش مادرش های گریه یاد به... لرزید قلبش! بود شنیده حرف الناز

 ودب شده سنگین دلش چقدر دوخت چشم آسمان تاریکی به و کرد باز را اتاقش ی پنجره. بود کرده اش خفه بود،

 که بود کرده چه خانواده این با مگر... یادآورد به را پدرش ی چهره! بود کرده ظلم عزیزانش به الناز بخاطر چقدر

 فرداد ی خانواده ارشد پسر. شد تر سنگین بار این کشیدن از هایش شانه! شدند؟ پیر سال صد چند شبه یک همه

 !بود صالبتی با مرد... داشتند دیگر حسابی او روی همه! بود نکرده که کارهایی چه خیابانی دختر یک بخاطر

! ساله سه ی بچه یک حتی میداشت نگه را همه حرمت و بود رفتار خوش همیشه! بود عام و خاص زبانزد منطقش

 یک همه با اشکان... بود او ی عهده بر وظایف ی همه هم االن هرچند بود همه دار عهده عمویش و پدر از بعد

 صبح ی دقیقه 3551 شد خیره ساعتش به! داشت برایش را سنگینی های مسولیت که تفاوتی داشت آشکار تفاوت

 ونزیت اتاق سمت به. میسپارد فراموشی بدست را الناز باید بود گرفته را تصمیمش. بود نخوابیده هنوز و بود

 نای از بیشتر نداد اجازه خودش به بود خواب فرشته یک مثل پریشانش موهای و قرمز و کوتاه تاپ همان با... رفت

 باز را سبزش چشمهای خواند را نامش که دوم بار کرد صدا را او و نشست تخت ی لبه آرام. کند تجاوز حریمش به

 ...برگرداند را رویش او شرم دیدن با اشکان کشید باال گردن تا را پتویش اشکان دیدن با... کرد

 ...شده 5 ساعت شی حاضر کنم بیدارت اومدم -

 مثل و شد وارد زدن در بار باچند بود روشن مادربزرگش اتاق چراغ. رفت بیرون اتاق از بشنود جوابی انکه بی

 تسبیح زیرلب دید، زیبایش ی شده گلدوزی سجاده روی سفید چادری در را فیروزه ساعت این در همیشه

 بوسید و بویید وجودش تمام با و گرفت دست در را چادرش ی گوشه میگفت

 کنم، کمکش خواستم! نداشت و من توقع بی و پاک عشق لیاقت میگفتید راست مادری، کردم فراموشش -

 ونا بیرون بکشم و اون من اینکه بجای ولی... بدم قشنگ زندگی یه بهش و بیرون بکشمش لجن اون از خواستم

 ...زهرا عمه دنبال فرودگاه میریم زیتون با... میکشید لجن تو و من داشت

 ینا از بیشتر قلبش نمیخواست بود سنگین برایش میزد فیروزه که حرفی هر شد بلند جایش از و زد را حرفش

 فشرد دست در را در ی دستگیره شود سنگین

 اشکان؟ -

 آن در شادی از برقی دوخت چشم فیروزه صورتی لبهای روی زیبا لبخند و آبی نگاه آن به و گرفت در از را رویش

 ...نشست دریا دو

 ...برگردید زود پسرم باشه همراهت همیشه خدا -

 یزندگ که نیست النازی دیگر اینکه از بود خوشحال بود کرده شاد را رنجورش و بیمار قلب بزرگش ی نوه هم باز

 ...زد لبخندی... آمد می زهرایش اینکه از بود خوشحال... کند تباه را قلبش خوش و زیبا پسر

 !شکرت خدایا -
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 اتاق رد به ضربه چند... میکنم جبران...گفت لب زیر و کشید عمیقی نفس. رفت بیرون اتاق از و زد لبخندی اشکان

 آمد بیرون سر به مقنعه زیتون که نکشید طولی زد، زیتون

 نخورد زنگ چرا نمیدونم ساعت رو بودم گذاشته و گوشیم شدی معطل ببخشید... بخیر صبح سالم -زیتون

 چنده؟؟ ساعت شده؟ دیر خیلی ببخشید

 زد لبخندی اشکان

 پایین بیا و کن درست و ات مقنعه توهم کنم روشن و ماشین میرم من. نشده دیر نه -

 ...خندید رواش و پشت ی مقنعه دیدن با و کرد نگاهی دیوار روی ی آیینه به زیتون حرف این با

 *** 

 و اشک انبوه میان در زهرا ساعت چند عرض در شد کامل زهرا آمدن با دادفر ی خانواده شادی که نکشید طولی

 شد خانه وارد و گذشت شده قربانی گوسفند روی از زیتون دست در دست. کرد پر را خالیش همیشه جای لبخند

 و پدرخوانده لطف به حاال پیش سال 23 ای فیروزه چشم ی بچه دختر آن... گرفت جا علی آغوش در و

 ...بود شیراز دانشگاه در ادبیات استاد یک کردند، فوت پیش دوسال که اش مادرخوانده

 در پدرش صدای هنوز میدید را روز این و بود زنده پدرش کاش کرد آرزو... بود دوخته زمین به را سبزش چشمان

 تنها با ار ساعاتی افتاد راه به شیراز از تبریز در علمی کنفرانس یک به رفتن قصد به که شبی... میزد زنگ گوشش

 انوادهخ که بود گرفته قول زیتون از! است بازگشت بی رفتنش بود فهمیده بزرگش روح انگار کرد خلوت دخترش

 امید فردایش به همیشه و نپذیرد را شکست زندگیش در وقت هیچ که بود گرفته قول او کنداز پیدا را مادرش

 دلش چقدر! میدید را امروز و بود کاشکی! بود کرده تالش همسرش خانواده کردن پیدا برای چقدر... بود داشته

 وقتی که روزهایی برای بود تنگ دلش! بود کامل شان خانواده جمع که روزهایی! بود شده تنگ روزها آن برای

 آشپزخانه به سرزده که روزهایی برای بود تنگ دلش! میکرد لوس پدرش آغوش در را خودش میخواست چیزی

 آشپزخانه از را او خنده با پدرش که ای لحظه برای بود تنگ دلش... میدید پدرش آغوش در را مادرش و میرفت

 خاطراتش مرور از! بود تنگ پدرش صدای برای دلش چقدر!... ببند و چشمات! شیطون ی دختره...میکرد بیرون

 .زد کوچکی لبخند

 !جون عمه نکن ناراحت و خودت شما میخنده دیده فرشته! کوچولو! آخی -سینا

 زد آرامی و زیبا لبخند سینا حرف جواب در زهرا

 !نشده؟ آب ما با هنوز هاش یخ یا آرومه و ساکت انقدر همیشه زیتون جون؟؟ عمه -یاسمن

 !باشه خونه تو میکنم شک گاهی که ساکته انقدر اینجوریه همیشه زیتون! عمه عزیزه نه -زهرا

 !میکنی؟ بازی فیلم داری یا هستی اینجوری واقعا خودمونیم حاال -زد چشمکی زیتون روبه یاسمن
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 .اینطوریم واقعا! جان یاسمن نه... گفت آرامش صدای و لبخند همان با زیتون

 !آرومه چقدر دیگه معلومه! میکنه خواب ایستاده و آدم که داره آرامش انقدر صداش تو این بابا -سینا

 رکا درگیر انقدر شایان و اشکان االن البته ندیدیم آروم آدم مون خانواده تو حاال تا ما جون زیتون راستش -زهره

 دیوار از پیش سال سه،چهار همین تا ها؟ نکن نگاه و حاالشون ولی ندارن شیطنت واسه وقتی دیگه که شدن

 !میرفتن باال راست

 !میشم اولیش من حاال خب -

 اسهو که کنید استراحت یکم برید مادرت با پاشید! عزیزم نباشی آخریش خداکنه... فشرد را زهرا دستهای فیروزه

 .دوتاییتون پاشید! ندارید؟ شیفت یاسمن با مگه! دیگه پاشو توهم سینا. باشید آماده امشب جشن

 اناشک از بعد کمی شایان بود رفته ها آن رساندن از بعد که هم اشکان. رفتند و کردند خداحافظی یاسمن و سینا

 وارد زدن در چندبار از بعد و برد اتاقش به را اش عمه زهره. رفتند یاسمن و سینا از بعد هم محمد و احمد بود رفته

 دیدن با میکرد باز را بود آورده برایش مادرش که لباسهایی کوچک چمدان که همانطور زیتون شد، زیتون اتاق

 زد لبخندی زهره

 .بشین اینجا بیا! ایستادی؟ اونجا چرا -

 ... شد خیره زیتون به و نشست اتاق گوشه صندلی روی زهره

 !میکنی؟ نگام اینطوری چرا شده؟ چیزی جان؟ زهره -زیتون

 !میکنم نگا آرامشت به! نمیکنم نگا تو به -

 زد لبخندی زیتون

 !میشه آروم میکنه نگات وقتی آدم که زیاده آرامشت انقدر -

 !میخوره بهم آرامشم اوقات گاهی همه مثل منم! نگو اینجوری! زهره؟ -

 !محاله -

 !میگی راست تو! باشه... خندید زیتون

 !میگم راست همیشه من -

 زهره؟ -

 جانم؟ -
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 میان؟ ها کی چیه؟ مناسبتش هست؟ مهمونی چجور میگی؟ برام امشب مهمونی راجب -

 !میان همه خب... انداخت باال را هایش شانه زهره

 !کی؟ یعنی همه! همه؟ -

 میشی آشنا همشون با امشب! نزدیک و دور فامیالی ی همه! دیگه همه خب -

 !آوره عذاب یکم که این خب -

 !چرا؟ -

 !میکنن زوم مامان و من رو همه امشب میگی تو که اونجوری! باشم توجه مرکز ندارم دوس اصال خب -

 !میکنن زوم دیگه یکی رو امشب های دوربین! نمیشی توجه مرکز زیادی امشب خوشبختانه! نترس... خندید زهره

 !نفهمیدم و منظورت...اممم -

 حالت تغیر که زیتون درخشید خوشحالی برق از آبیش چشمهای و پوشاند را زهره ی چهره تمام بزرگ لبخندی

 !ها؟ بگی خب؟منتظرم... گفت اشتیاق با دید را زهره

 !نمیشه دوماد و عروس بی که نامزدی جشن فیلم! میکنن زوم شایان و من رو ها دوربین امشب... امشب -

 که.. انشاا... عزیزم میگم تبریک بهت... کاشت اش گونه روی ای بوسه و کشید درآغوش را زهره گرمی به زیتون

 !میاید بهم خیلی شما باشید خوشبخت

... دارن کار اونا بعدشم آرایشگاه برم اینا مامان با ندارم دوس... میخواستم.. راستش.. جونم زیتون مرسی -

 شیفت ظهر 2 ساعت تا امروز یاسی! خواهرشوهرشون یا آرایشگاه میرن خواهرشون با یا عروسها معموال میدونی؟

 میشی؟؟ خواهرم امروز زیتون؟؟... میدونی.. خب... داره

 !خواهرگلم میام که البته... کشید زهره حرفهای رخ به را اش گونه چالهای زیتون

 داری؟؟ که لباس! راستی؟... جون زی زی کن استراحت خوب 2 ساعت تا پس... زد لبخندی خوشحالی با زهره

 امشب؟؟ واسه

 !نه... کرد جمع را لبهایش بود افتاده یادش تازه انگار که زیتون

 .زود زوده... برگردیم نهار از قبل تا و خرید بریم که حاضرشو زودی پس -

 ار ایش قهوه نخی شال و ای قهوه عبایی مانتوی و رفت لباسهایش سمت به زیتون. شد خارج اتاق از حرفش این با

. کرد تس اش مشکی کیف با را سیاهش تابستانی و دار لژ کفشهای و پوشید را سیاهش تنگ شلوار کشید، بیرون

 وهایم. کرد بسنده ضدآفتابش کرم به فقط و باشد آرایش بدون گرم هوای این در داد ترجیح و ایستاد آینه جلوی
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 برای فر موهای... افتاد اشکان حرف یاد به هم باز نکند اش کالفه گرما تا کرد جمع سرش باالی را فرش

 سویچ و موبایل داشت رضایت خودش از کرد بررسی آینه در را اش گونه چالهای و زد لبخندی... بازگذاشتنه

 بهم و برد ماتشان دقیقه چند برای هردو برخورد زهره به اتاق در جلوی. رفت بیرون اتاق از و برداشت را ماشینش

 اشک پراز چشمهایشان که خندیدند آنقدر زدند خنده زیر بلند باصدای میچرخید هم روی هردو نگاه شدن خیره

 چهره! بود یکی هم کفششان و کیف مارک حتی و شالشان و مانتو رنگ و مدل بودند زده تیپ هم مثل هردو... شد

 زهرا که گرفت باال آنقدر شان خنده صدای! بودند کرده جمع سرشان باالی را موهایشان و بود آرایش بی هردو ی

 انداخت نگاهی هردو به تعجب با و کشاند بیرون اتاقش از را

 !کردید؟ ست لباساتونم که میرید کجا دوتا شما -

 !شده ست اتفاقی لباسامونم. امشب واسه خرید -زیتون

 کارت که حالی در بعد لحظه چند و رفت اتاقش به... کنید صبر لحظه چند... گفتن با و کرد هردو به نگاهی زهرا

 بخری؟ چی امشب برای میدونی که خودت... گفت بود گرفته زیتون سمت به را اعتباریش

 ... دیگه بریم بیا... کشید را زهره دست!... بیسته بیسته که من سلیقه مامانی راحت خیالت -زیتون

 لباسهای ی همه از اش همیشه وسواس با زیتون ولی بودند گشته کامل را فروشگاه چندین ظهر های نزدیکی تا

 به را ودب پسندیده که لباسی و شد خیره مغازه آخرین ویترین به دور از زیتون. بود گرفته ایراد یک برازنده و زیبا

 مک دوزی مروارید اش سینه جلوی قسمت روی که ربع سه هایی آستین با نفتی آبی بلند پیرهن. داد نشان زهره

 .بود او ظریف اندام و بلند قد ی برازنده کامال. داشت ای پرجلوه ولی

 !شکیل خیلی و ساده! شده دوخته تو واسه انگار! شدی محشر! دختر عالیه -

 گرفت زهره روبه را ماشین سویچ. کرد انتخاب رنگ همان به کوتاه پاشنه کفشهایی زیتون

 میام میکنم حساب من ماشین تو برو تو -

 میریم باهم خب! کاریه؟ چه! نه -

 نکارشو کالس بخاطر ها فروشنده این میدونی بهتر توکه کردم خسته کافی اندازه به و امشب عروس عزیزم نه -

 نشی خسته بذار برو میدن طول و بندی بسته

 میرم من پس باشه -

 فروشی جواهر به را خودش سرعت به پولش پرداخت و لباس گرفتم تحویل از بعد زیتون. رفت و گرفت را سویچ

 و دآم بیرون فروشی جواهر از شیک و ظریف بسته یک با طوالنی نسبتا زمان مدت از بعد و رساند مجتمع انتهای

 ...زد رضایتی لبخند
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*** 

 رنگ همان از هایی حاشیه که رنگ سیاه دوخت خوش دامنی و لجنی سبز کوتاه پیرهن یک پوشید راحتی لباس

 به ها پله روی. آمد می سفیدش و زیبا صورت به واقعا که کرد سر به را سیاهش چهارگوشه روسری داشت سبز

 رنگش خوش چشمهای از را فرمش خوش عینک است خسته که بود مشخص کامال اش چهره از برخورد اشکان

 کرد برانداز را زیتون سرد نگاهی با و برداشت

 زیتون؟؟ کنم خواهشی یه ازت میشه -

 باش راحت! البته -

 کنی؟؟ عوض و روسریت و کنی لطف میشه -

 !چرا؟ -

 ترجیحا خب... ولی ها؟ میاد... نمیاد بهت یعنی... ندارم دوس سیاه رنگ! جوونی خیلی پوشیدن سیاه واسه هنوز -

 نپوش سیاه رنگ

 در و برگشت پوشید پیرهنش رنگ به شالی و رفت اتاقش سمت به حرفی هیچ بی اش همیشه لبخند با زیتون

 ایستاد اشکان روی روبه داشت لبخند هنوز که حالی

 داری؟؟ دوس حاال -

 دیدن با فیروزه آبی های چشم... کرد اشاره ها پله سمت به و داد تکان را سرش پسندیدن ی نشانه به اشکان

 متس به را شیرین نگاه ابرو و چشم ی اشاره با و کرد شیرین روبه و زد پرمعنایی لبخند کنارهم زیتون و اشکان

 کرد منحرف زیتون و اشکان

 !انشااهلل -فیروزه

 !انشااهلل واقعا... زد رضایتی لبخند شیرین

 رفت بود اشکان روی روبه که خالی جای تنها سمت به هم زیتون.  نشست او کنار و رفت شایان سمت به اشکان

 عزیزم؟ خریدی لباس -زهرا

 مغازه بهترین گشته شهرو این های فروشگاه ی همه! مردم!! داری وسواسی دختر چه!!عمه وای وای وای -زهره

 بد یا! بلنده آستینش زیادی اون!نداره آستین این! بلنده این! کوتاهه این! بردمش داشتن شیک لباس که هایی

 من خستگی بخاطر آخرشم! جون عمه کرد دیوونم! بلِ اون! اِله این! ست پوشیده خیلی دیگه هم یکی اون! حجابه

! ساده زیادی نه و برق و زرق پر نه بدحجاب نه تنگ نه گشاد نه بلند نه بود کوتاه نه آخه کرد قبول اکراه با و یکی

 !بذاره عیب روش نتونست همین واسه
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 گذاشت زهره عریان نیمه های شانه روی را دستهایش و ایستاد زهره سر پشت و شد بلند شایان

 !کرده ات خسته حسابی پس -شایان

 !درآورد و پدرم... گفت لب زیر!... میکرد ام خسته کاشکی! خسته؟ فقط -زهره

 .کن اش خسته حسابی و خرید ببرش عقدش روز توهم نداره اشکال... خندید بلند صدای با شایان

 و دکر زیتون ی انداخته گل های گونه به نگاهی زیرزیرکی اشکان کرد عوض رنگ زیتون های گونه شایان حرف با

 زد رنگی کم لبخند

 !بود شده آب آالن واال! نیومده خواستگار واسش خوبه حاال -شایان

 میزد سرخی به دیگر حاال زیتون سفید صورت

 !کنی ازدواج باید که بالخره! جان زیتون که نداره خجالت -فیروزه

 و آروم انقدر چرا! نیست؟ عقدت روز امروز مگه خان شایان اصال! فیروزه مامان شدید خسته ازم زود چقد -زیتون

 !نشستی؟ اینجا دغدغه بی

 !جونم زیتون باشی آروم اینجوری بایدم بسپاری فیروزه مامان به کارهارو ی همه وقتی -زهره

 یه تا ست، آماده عاقد اومدن واسه پذیرایی سالن دادیم شهر آشپز بهترین به غذاهارو سفارش! دیگه بله -فیروزه

 هم خانوم عروس لباس و... شد بلند در زنگ صدای فیروزه حرفهای میان در.. کنن آماده و باغ میان دیگه ساعت

 !رسید

 ...بگیرد تحویل را لباسش تا دوید باغ سمت به و زد بزرگی لبخند زهره فیروزه حرف با

*** 

 چیه؟ جشنتون مناسبت -

 کنم توجه جلب زیادی نمیخوام داییمه دختر عقده... زد لبخندی آرایشگر روبه زیتون

 بکشم ابروهات به دستی یه اول باید فقط راحت خیالت! خوشگله میکنی توجه جلب همینجوریشم تو -

 !نداره ایرادی -

 نوازش ی اجازه باد به و کشید پایین را ماشینش ی شیشه. افتاد راه به زیتون و زهره رساندن از بعد شایان

 هم زمان که کرد آرزو و فشرد گاز پدال ی رو را پایش بود گرفته را وجودش تمام عجیب اضطرابی داد را صورتش

 دشوجو تمام با که ای زهره داشت، تمنا را زهره و میکوبید اش سینه به قراری بی با قلبش بگذرد سرعت همین به

 ... میشی من مال دیگه ساعت 3... گفت لب زیر و کرد نگاهی ساعتش به میپرستید
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 و میز بود پیچیده خانه در عجیبی شور. شدند عمارت وارد همیشگی ی خنده و شیطنت همان با یاسمن و سینا

 یک و بود شده کاری گل داماد و عروس جایگاه بودند شده چیده باغ دور تا دور شده تزئین و شیک های صندلی

 تمیزی از عمارت ی همه بود شده حاضر عاقد آمدن برای پذیرایی سالن. بود گرفته جا آن در دونفره شیک مبل

 ...میزد برق

 !الیزابته ملکه عروسی انگار!یاسی کردن چیکار ببین! اوه اوه -سینا

 که شیم حاضر تو بریم بیا! ها؟ خواهرته عقدکنونه! دیوونه باش بخیل کم... کوبید سینا پهلوی به آرنجش با یاسمن

 ماند خیره در چهارچوب در شایان ی کشیده قامت روی یاسمن نگاه... خیلی

 !شدی الل دیدی و داداشت چیه؟؟! ها؟ -سینا

 دنیاست دنیا تا الهی! گلم داداش شه پرپر پات جلو یاسمن الهی! برم باالت و قد قربون من الهی -یاسمن

 !شه له پات زیر کفشت زیر ی شماره مثل حسودات چشم الهی! لبت رو خنده و باشه راست کمرت همینجوری

 داد تکان را سرش بود گرفته اش خنده یاسمن اداهای از که سینا

 !نیست آدم عین رفتناشم صدقه قربون! دیوونه -

 بوسید را برادرش های گونه یاسمن

 داداشم باشی خوشبخت.. انشاا -

 گفت اش همیشه لحن با و کشید آغوش در محکم را شایان سینا

 !به به! اش سرخونه نوع از تازه اونم! بخوره بدی نون نباید داماد به!! دامـــااد؟ -

 خندیدند هرسه

 یاسی؟ آرایشگاه میری توهم -شایان

 و من زهره زیبایی کردن تحسین جای به همه و بشم هووش نمیخوام! میسوزه زهره واسه دلم آخه نه -یاسمن

 !کنن تحسین

 شدند وارد باهم سینا و شایان داد هل داخل به را او ووروجک گفتن با و گرفت خواهرش بازوی از نیشگونی شایان

 دادند لم راحتی مبل روی و

 !کوچیکه داداش شدی خوشتیپ! کرده چیکار ببین! اوووه -اشکان

 !بزرگه داداش تو اندازه به نه -شایان
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 دلم هک نیستم یاسمن من بالخره! نزنید هم بقل زیر هندونه انقدر دوتا شما که شم خوشتیپ برم منم بهتره -سینا

 !بسوزه براتون

 زد لبخندی شایان

 !سنه هم داداش کنیم تعریف و ببینیم -

 انداخت باال اعتنایی بی با را هایش شانه و زد بزرگی لبخند اشکان

 خانوم؟ شیرین نه مگه!برسن من پای به ها کوچیک داداش این از هیچکدوم محاله -

 رفت اتاقش سمت به سینا و خندیدن هرسه

 !شدید خوشتیپ همیشه مثل هرسه! بشم تون سه هر باالی و قد فدای من الهی -شیرین

 دل نمیاد دلش که گلم مامان فدای... زد اش آراسته و شده رنگ موهای بر ای بوسه و کرد بقل را مادرش شایان

 !تره جذاب و تر خوشتیپ همه از من شایان بگه و بشکنه رو سینا و اشکان

 خندید ظریفش صدای با شیرین

 ها؟ میشه پیداشون دیگه کم کم مهمونا جذابم؟ و خوشتیپ پسره عروست دنبال بری نمیخوای -

 کرد شایان به رو و نشاند مبل روی خودش کنار و کشید را مادرش دست اشکان

 !خودت خانم دنباله برو! منه خانوم خوشگله این! میکنی؟ خیانت زنت به داری عقدت روز نمیکشی خجالت -

 دح این تا را اشکان که بود سالی چند زد برقی آبیش چشمهای نبود، اشکان حرف آن منشا که زد لبخندی شایان

 بود ندیده خوشحال

 میکنه خوشحالت انقدر من عقدکردن میدونستم اگه! بخند همینجوری همیشه فقط تو! داداشم چشم -شایان

 !میکردم عقد اینها از زودتر خیلی

 خندید بلند صدای با اشکان

 !کنی؟ زنجیر و غل و خودت من خوشحالی بخاطر میخواستی! دیوونه ای -

 پوشاند، را اش چهره مصنوعی و شیرین اخمی و کرد نگاه اشکان عسلی چشمهای به معنی پر نگاهی با شیرین

 برد باال تسلیم نشانه به را دستهایش اشکان

 !زنجیرها و غل این از باشه تا اصال! تسلیم من! بابا باشه خب خیلی -

 !!زنجیرها و غل این از باشه تا! میشه توهم نوبت!! بزرگه داداش میبینمت -شایان
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 به بود خوشحال میشنید را پسرش ی خنده صدای سال چند از بعد اینکه از شیرین. خندیدند باهم برادر هردو

 !شکر خدارو... کرد نگاه پسرش خوشرنگ چشمهای

 کاشت مادرش ی برگونه ای بوسه اشکان

 دست از سالهای میخوام کنم جبران و اشتباهاتم ی همه میخوام شد تموم دیگه الناز! جان مامان دیگه شد تموم -

 ...کنم جبران و عمرم ی رفته

 انداخت شایان به نگاهی

 !ها؟ میپره عروست االن! دیگه برو! اونجایی؟ هنوز توکه اِاِ؟ -

 کردی کامل و شادیم! داداش ممنون -شایان

 کرد روانه را او و داد اطمینان کوچکش برادر به نگاهی با اشکان

 راستی؟؟؟؟ -شایان

 مادر؟ شد چی -شیرین

 !و زیتون هم بیارم رو زهره هم نمیتونم که من! ها؟ بود رفته یادم پاک -شایان

 کرد اشکان روبه دار معنا نگاهی با شیرین

 !اشکان با زیتون بیار، و عروست برو تو -

 برگشت عقب روبه مادرش صدای با در قاب در شد برادرش همراه زیبا لبخندی با اشکان

 اشکان؟ -شیرین

 جانم؟ -اشکان

 !باشه اشتباهاتت برای خوبی جبران میتونه زیتون -

 به و خودم باز ولی! ها؟ نیست دلیل بی فیروزه مامان و شما های نگاه گفتم! کشیدی نقشه واسم پس!! کلک ای -

 !من خنگم چه! زدم خاکی جاده

 !زیاد خیلی!میاید بهم خیلی -

 از سالهای برای خوبی جبران میتوانست زیتون مادرش قول به شاید...شد خارج خانه از بلند ای خنده با اشکان

 وزهن اشکان قلب ولی کند جبران را اشکان خطاهای ی همه میتوانست زیتون شاید باشد زندگیش ی رفته دست

 ... بود خسته
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 را خودش توانست می زور به که بود کرده تغییر آنقدر شد خیره خود ی چهره به و ایستاد آیینه مقابل در

 ار فرش موهای از قسمتی. گفت آفرین خالقش به و کرد تحسین دل در را خود زیبایی بار اولین برای. بشناسد

 رنگ همان به خوشرنگی شال و بود کرده رها هایش شانه روی ساده خیلی را بقیه و بود کرده جمع سرش باالی

 با ،بود شده نقاشی هایش پلک روی زیبایی به سیاه کمرنگ ی سایه بود، کرده وصل سرش روی ماهرانه را لباسش

 بخشیده خاصی ی جلوه هایش چشم رنگ به که بود کرده سبز را چشمهایش زیر تیره خیلی سبز رنگ به مدادی

 کرم به ینیاز که بود زیبا و لطیف آنقدر پوستش کشید، دستی صورتش روی بود زده لبهایش رنگ به لبی رژ و بود

 زد دل ته از لبخندی. نداشت پودر

 .تموم دیگه کارمن! کنی تور میتونی بخوای و هرکی امشب که شدی زیبا انقدر خوشگله خب -

 را خودش وقت هیچ میدرخشید اشتیاق زور از هایش چشم. کرد ترک را اتاق بخش رضایت لبخندی با آرایشگر

 !بود ندیده زیبا انقدر

 این یا عروسم من! آرایشگر خانم ندارم قبول من اصال!! شده عروسکی چه ببین و این!!! جونم خدا واااااای -

 !!جون دختر میبری همه سر از هوش امشب توکه! شده ناز چه کن نگاش خدا تورو خانم؟؟

 کشید کوتاهی جیغ زهره دیدن با و برگرداند را رویش زیتون

 !شایان حال به خوش!زهره شدی خوشگل چقدر! وای -

 خندید زهره

 توچی؟؟ راضیم که من! میشم خودت زن بخوای اگه اصال! میکنی؟ حسودی چرا تو -

 !دیوونه -

 وردمیخ چشم به بزرگی سگک اش سینه قسمت پایین که داشت تن به ای حلقه آستین رنگ نباتی لباس زهره

. بود نامزدی شب مناسب کامال کل در کند جلوه بلندتر قدش میشد باعث همین که دنباله بدون و بود لَخت لباس

 ننگی کوچک دستی کیف! بود نگذاشته حرف برای جایی هم صورتش آرایش و بود کرده شنیون کامل را موهایش

 ...کرد دست آن و دست این را اش نباتی ی شده کاری

 شدم؟ چطور -

 زد لبخندی زیتون

 !!خوبه نره هوش از شایان -

 .دنبالتون اومدن خانم؟ عروس -

 کرد زیتون روبه پاچگی دست با بود کرده هول حسابی زهره
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 کنم؟ چیکار حاال! وای ای -

 !کنی؟ چیکار و چی پرسید تعجب با زیتون

 بذارمش؟؟ دلم کجای! دیگه و شایان -زهره

 !میگی؟ داری چی -

 بهم ینامزد بگم شایان به رفت یادم! بشم؟ تو زن نیست قرار مگه! کردیم تکیه کی دیوار به ماروببین! بابا ای -

 !دنبالم نیاد خورده

 کرد زهره روبه و کرد مرتب سرش روی را شالش کشید خود دنبال را زهره دست و خندید زیتون

 میام من بعد برو تو اول -

 بیا بگیر آژانس تو میریم شایان و من پس باشه -

 صدای با بود فهمیده را زیتون نگاه راز که او دوخت زهره به را تعجبش پر نگاه خورد جا زهره حرف از که زیتون

 خندید بلند

 انشای و من دنبالت اومده اشکان! بره؟ بفرستم آژانس با و خوشگل پری یه شدم دیوونه مگه! خله کردم شوخی -

 .میبینمت باغ تو. بیایید باهم هم اشکان و تو میریم

 !اشکان؟ -

 .خدافظ فعال. اشکان اره!! شد باز نیشت! چیه؟! ها؟ -

 کرد نگاهی زیتون به و برگشت در جلوی و رفت پایین ها پله از زهره

 چیزی؟ یه راستی! زیتون شدن ماه هردوشون! جون خدا وای -

 چی؟؟ -

 !نخورتت باش مراقب -

 !میگی؟ و کی! چی؟ -

 !شدی گیج تو عروسم من! خله میگم و اشکان -

 !نشده آب دلش شایان تا برو! زهره کن شیطنت کم -

 !ها خودم با آوردم زاپاس! ای؟ کاره چه اینجا تو پس! نداره اشکال -
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 را زیبایی گل دسته داد قورت سختی به را دهنش آب عروسش دیدن با شایان رفت بیرون زهره و خندیدند هردو

 کاشت زهره پیشانی روی آرام ای بوسه و سپرد زهره دست به

 نکردم پیدا هیچی دیگه گلها این از بهتر ببخشید خوشگلم عروس-

 حتی بود کرده فراموش را چیز همه انگار کاشت ای بوسه آنها روی و گرفت دست در را زهره ظریف دستان شایان

 کرد سرفه چند اشکان! را فیلمبردار و اشکان حضور

 !ها؟ ایستاده بخت دم جوون اینجا! خودتون خلوت واسه بذارید رو کارا این! بابا خب خیلی -

 کرد اشکان به رو بعد بنشیند ماشین در که کرد کمک زهره به و خندید برادرش حرفهای به شایان

 !بزرگه داداش نیافتی پس باش مراقب -

 خندید بلند صدای با اشکان

 !کوچیکه داداش باش خودت قلب ضربان نگران تو -

 نمیدانست گرفت فرا عجیب اضطرابی را وجودش تمام آگاه ناخود لرزید حرفها این شنیدن با زیتون کوچک قلب

 کشید بیرون خود دنیای از را او جوان خانمی صدای داشت اضطراب اشکان با شدن رو روبه از اما! چرا؟

 !کرده هنر نایسته قلبش اگه که شدی خوشگل انقدر! نترس -

 رفت پایین ها پله از داد نمایش زیبایی به را اش گونه چالهای که زد لبخندی زیتون او حرف از

 !بریم بیا! دیگه شد دیر عمه؟؟ دختر -

  فتر بیرون و انداخت پایین را سرش لرزاند را زیتون ایی شیشه قلب دیگر بار در پشت از اشکان ی مردانه صدای

 

 

 !سالم... کشید طول آرایشگاه پول کردن حساب شدی منتظر ببخشید -

 دنکر بلند توان کند حس خود روی را اشکان نگاه سنگینی میتوانست خوبی به بود دوخته زمین به را نگاهش

 ارشلو و کت آن در هیکلش و بود ریخته صورتش توی بلندش تقریبا ای قهوه موهای از تار چند... نداشت را سرش

 دامان و بلند وقد بود پوشیده سفیدی پیرهن میخورد چشم به بیشتر عمودی ی ساده و ظریف های خط با مشکی

 شقلب در تازه حسی دیگر حاال! کرد حیرت زیبایی همه آن دیدن دیگراز یکبار بود نمایان خوبی به اش شانه چهار

 !داشت الناز به که حسی از فراتر حسی بود نکرده تجربه را نظیرش که حسی بود زده جوانه

 ببخشید؟ آقا! میان بهم چقدر وای -
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 کرد نگاه زدند صدایش که جوان دختر دو به و برگرداند را رویش اشکان

 بفرمایید؟ بله -

 خترهد!... نگیم تبریک بهتون اومد می حیفیمون که میاید بهم انقدر شما ولی ببخشید و مون ادبی بی توروخدا -

 بازم! شید پیر هم پای و باشید خوشبخت همیشه ایشاال... فشرد دست در را زیتون ی زده یخ دست جوان

 .خدافظ ببخشید

 اآنه کنار از که هرکس تقریبا. کردند خودنمایی زیتون ی گونه های چال دوباره جوان دختر دو حرفهای شنیدن با

 به همه های نگاه از رفت ماشین سمت به و کشید را زیتون دست اشکان میزد رضایت سر از لبخندی میگذشت

 اشتد اشکان اینکه از فشرد را زیتون ظریف دست خشم از میگفت بیراه و بد همه به دل در بود شده کالفه زیتون

 زیتون بود کرد پر را اشکان وجود تمام حسادت از حسی کرد پر دردی را تنش تمام میکرد خورد را استخوانش

 !دیگری کس نه باشد او مال باید فقط

 کشید درهم را اش چهره

 !نیست تو استخونهای مثل من استخونهای بخدا ندی؟ فشار انقد و دستم میشه -

 کرد باز را ماشین در باعصبانیت اشکان

 !بخورنت همینجا بیارن چنگال و کارد مونده همین شو سوار حاال. نبود حواسم ببخشید -

 ...شد ماشین سوار حرفی هیچ بدون و شد بلند زیتون خنده صدای اشکان حرف با

 کرد او به نگاهی نیم و گرفت دست در را زهره دست لبخند با شایان

 !شدی خودم مال بالخره -

 زد لبخندی زیرکی با زهره

 !نکردیم عقد که هنوز! آزادم دختر یه هنوز نخیرم -

 .میکنن نگاه دار شوهر خانم یه چشم به تو به همه دیگه االن! خانم نخیر -

 !بزنم و یکی مخ میتونم هم االنش همین! نیست اینطور هم اصال -

 !!زهره -

 داشت نگه دست دو هر با را شایان دست و خندید زهره

 !خوشتیپ گذشته سرم از آب دیگه! دارم شوهر یه که ساله چند من دیوونه کردم شوخی -
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 انداخت زهره به داری معنا نگاه شایان

 !مدار برات هاشو گنده اون از یکی میشه منم نوبت! بتازون و اسبت میتونی تا! شماس دور دور! خانوم زهره باشه -

 کرد مصنوعی اخم بود نفهمیده را شایان منظور که زهره کرد پر را فضا شایان ی خنده صدای

 زهره به خریدارانه نگاهی!... بکشمت یا بزنمت که نمیخوام کردم شوخی! خانم؟ عروس کردی اخم چرا! بابا ای -

 !نه؟ ارزه می بیشتر کشتنت به خوردنت نظرم به... خب ولی... داد تکان را سرش و انداخت

 !!شایان -

 !کوچولو ببخشید! نیست من خون تو تالفی اصال! باشه باشه -

 زد رنگی پر لبخند زهره

 !آقا میرسیدم و حسابت واال! داری گناه نامزدیته شب نمیگم هیچی بهت -

 کرد زیاد را پخش حال در آهنگ صدای و انداخت زهره به کوچکی نگاه دار معنا نگاه باهمان و زد لبخندی شایان

 ...دارم دوس تورو

 ...سپید های شکوفه عطر مثل دارم تورودوس

 ...دارم دوس تورو

... خدایاااعاااشقتم... خدااایاااا... زد فریاد دل ته از و برد بیرون را سرش و کشید پایین را ماشین های شیشه

 ...شکرررت خداجووون... خدایاااا... مراااامی با خیلی خداجووون

 !نکردی بدبختم تا تو بیار و سرت! میکنی؟ چیکار داری دیوونه -زهره

 فشرد بیشتر را زهره دستان و کشید داخل را سرش شایان

 ...عشقم دارم دوست...شکرت خدایا شدیم؟ هم مال آخرش دیدی...خوشحالم... زهره دیوونتم... زهره عاشقتم -

 ...عزیزم دارم دوست منم -

 بخوام؟ چیزی یه ازت میشه -

 دوخت اشکان به و گرفت خیابان از را سبزش نگاه... چرخید زیتون روی اشکان پرسشگر نگاه

 چی؟ -

 نباشی؟ چشم تو زیادی امشب کنم خواهش میشه -
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 !!چی؟؟ یعنی -

 اول بار واسه توروهم خب... میشن جمع همه امشب میدونی... نکنی برداشت بد که بگم چطور نمیدونم... خب -

 خاله پسر هم راستش... خودته عروسی انگار که کردی خوشگل انقدر امشب پات کف چشام که توهم... میبینن

 !بیخیال کن ولش اصال...وزهره سینا های دایی پسر هم من های

 اره؟ کنن پهن تور برام ممکنه و نیستن خوبی پسرای بگی میخوای! فهمیدم و منظورت -

 .آره! فهم چیز آدم قربون -

 !نمیدم تله به دم پاییم تیز آهوی من! راهت خیالت -

 .همینه از منم ترس -

 نمیدم؟؟ تله به دم اینکه از ازچی؟ -

 کرد غرق زیتون چشمان جنگل در را اش عسلی نگاه اشکان

 !بوده تر خواستنی همیشه پا تیز آهوی اینکه از -

 کرف اینکه بدون کرد تمنایش ناخودآگاه که دید را چیزی چشمها آن در لرزید اشکان سنگین نگاه آن با دلش ته

 کرد باز را هایش لب کند

 ...خب... منی نگران انقد اگه... خب -

 کرد زیتون به نگاهی نیم بینی تیز با اشکان کرد من و من کمی زیتون

 !نکن من و من! بگو باش راحت -

 زد دریا به را دلش زیتون

 .بمون من کناره امشب نگرانمی انقدر اگه -

 خندید بلندی صدای با اشکان

 !نمیشه! نوووووچ! شی؟ صاحب و من راحتی همین به میخوای! دارم بیایی و برو خودم واسه منم! عمه دختر نخیر -

 منظورم گفت لب زیر و انداخت پایین را اش شده سرخ صورت بود کشیده خجالت حسابی خود حرف از که زیتون

 !نبود این

 باهات میدونم... گرفت دست در را ظریفش دست دید را زیتون ی زده خجالت صورت و آرام صدای که اشکان

 کردم شوخی
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 منم... منم میترسم یکجا اونم همه مالقات از جورایی یه... خب واردم تازه خودت قول به من که بود این منظورم -

 دخترش و زهرا پیداشدن از همه که حاال مخصوصا میاد بدم کنن طمع واسم چشماشون با مجرد پسرای اینکه از

 ...خواستم فقط... من ایم توجه مرکز مامانم و من زهره و شایان از بعد و دارن خبر

 . نمیذارم تنهات راحت خیالت -

 ایانش بود، کرده پر را فضا گالب و اسپند بوی میکشیدند، کِل همه شد باغ وارد ممتد بوق صدای با شایان ماشین

 آمد خوش همه به و کردند احوالپرسی همه با و شدند پیاده ماشین از موسیقی و زدن دست صدای میان در زهره و

 آن در عاقد که پذیرایی سالن سمت به و دادند جواب مجردان برای آرزو و لبخند با را تبریکات تمام و گفتند

 ...رفتند منتظربود

 کشید راحتی نفس و شد پیاده ماشین از زیتون

 .نمیشه ما متوجه کسی که شلوغه انقدر اینجا شکر خدارو -

 کشاند باغ سمت به و گرفت را او دست اشکان

 نشده خلوت تا بریم بیا پس -

 نگاه با یاسمن... رساندند زهره و شایان به را خود همه نگاه از دور به و رفتند عمارت سمت به زیتون و اشکان

 و عروس سر روی را سفید تور هم کمک به و کشاند خود کنار را او و کرد سالم زیتون به تحسینش پر و مهربان

 سفره مقابل زهره... میسایید بهم جوان زوج آن سر روی قندهارا زهره دوست ترین صمیمی و داشتند نگه را داماد

 و دش خیره مقابلش ی آینه به و بود نشسته بودند چیده ظرافت و وسواس با ها طراح و فیروزه که زیبایی عقد ی

 ار رویش و کرد حس ظریفش انگشتهای روی را شایان دست گرمای پوشاند را صورتش پهنای رضایت از لبخندی

 یک کردن گرم برای گرمایش که زدند لبخندی هردوبهم شد غرق همسرش های چشم دریای در و برگرداند

 ابد تا کردند آرزو همه که عشقی! عشق و بود عشق میزد موج که چیزی تنها هایشان نگاه در بود کافی زندگی

 ...بماند

 !بچینه گل رفته عروس -یاسمن

 ...انداخت طنین سالن در دوباره عاقد صدای

 !بیاره گالب رفته عروس -زیتون

 ...میکرد زیباتر و زیباتر را صورتش اشتیاق از لبخندی میرسید زهره گوش به عاقد صدای که هربار

 وکیلم؟ خانم عروس -
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 مقابل در و گرفت زهره روبه و آورد در را کوچکی مخمل رنگ قرمز ی جعبه و برد کتش جیب در دست شایان

 را ابروهایش بست زهره دست مچ به و آورد بیرون آن از را نشانی جواهر و ظریف دستبند زهره شوق پر چشمهای

 انداخت باال

 !میکنم دق دارم دیگه که بگو رو بله نیار بهونه! است اندازه ی اندازه -

 کرد نگاه خود ی چهره به مقابل آیینه در دیگر بار زهره شد بلند جمعیت ی خنده صدای شایان حرف با

 .بله بزرگترها ی همه و فیروزه مامان و بزرگ آقا و مادرم و پدر ی اجازه با -

 به نگاهی زیرچشمی زیتون. بود همیشه از زیباتر و شادتر داشت تفاوت همه برای چقدر اشکان ی چهره امشب

 حتی و یاسمن و اشکان بین شباهتی هیچ چرا دوخت چشم یاسمن معصوم و زیبا ی چهره به بعد و انداخت اشکان

 نظر در شیرین پدریشان خانواده شبیه هم یاسمن و شایان و بود مادرش شبیه اشکان! نبود؟ شایان و اشکان

 سلیع چشمهای که متناسب اندامی و کشیده قدی با زنی میکرد جلوه باال فهم و درک با صبور و متین زنی زیتون

 هن بود مهناز از خونگرمتر و مهربانتر مراتب به شیرین میخورد چشم به اش چهره در که بود چیزی اولین رنگش

 زیتون روی به یاسمن. بود فهمیده روز دو این در را ها این ی همه!بود خوب زیادی شیرین! نه باشد بد مهناز اینکه

 زد عمیقی لبخند

 جونم؟ زیتون پسندیدی -

 یاسی؟؟ و چی -

 !دیگه و من -

 !چی؟ -

 !ترشیدم حسابی دیگه! من بیچاره! آه! کنی خواستگاری ازم میخوای کردم فکر که میکردی نگاه بهم همچین -

 ییاس لباس. بود کرده مخفی سنش نقاب پشت را بچگیش و بود بچه هنوز! بود معصومی و ساده دختر چه یاسمن

 اتو را موهایش بود، اش گردنی پشت بندهای و آن شکل ماهی دوخت اش جلوه تنها که بود پوشیده ای ساده رنگ

 بود کرده فراموش را چیز همه یاسمن ی چهره در غرق زیتون بود چشمش خط و رژلب آرایشش تنها و بود کشیده

 خوبی؟؟ دختر؟؟ میکنی نگام همچین توچرا! وااه -

 شدم ات چهره غرق یهو نیست خودم دست... یاسمن ببخشید -

 !خوشگله؟ شه خودت ی چهره غرق کی پس شدی من ی چهره غرق تو اگه جدی؟! اِاِاِ؟ -

 گفتم جدی! دیوونه -

 کردی؟ کشف چی ام قیافه از حاال! خانووم زیتون دادم جواب جدی منم -
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 یاسمن؟؟! زیبایی و معصوم خیلی اینکه -

 جانم؟ -

 نیست؟؟ کدومتون هیچ شبیه اشکان چرا -

 نیست کس هیچ شبیه اصال اشکان! خداست کاره -

 خاله؟؟ دختر خوبی! خانم یاسی سالم -

 مراقب که فهماند زیتون به ای اشاره با یاسمن بکشد کنار را خودش کمی زیتون شد باعث که بود آشنایی نا صدای

 باشد مرد این

 !شدی خوشگلم چه ماشاال راستی! کردی فراموش مارو که نیست خودت عروسی خانم یاسی برادرته عروسیه -

 !نه یا بشناسمت بخوام که نمیکنم دعوتت اصال خودم عروسی ایشاال دوما! پام کف چشمات اوال -یاسمن

 !خاله دختر شده دار نیش زبونت -

 !کشیدید و زحمتش فرشید و تو که بود نشده شکوفا فقط! عزیزم بود -یاسمن

 چرخاند زیتون روی را اش طمع پر نگاه و زد لبخندی یاسمن حرفهای به توجه بی فرهاد

 جان؟ یاسمن کنی معرفی ماهم به رو زیبا خانم این نمیخوای! به به -

! مبش زیبایی این به گل شدن پژمرده باعث ندارم قصد! نخیر! آشغال نیار کثیفت زبون به و من اسم -یاسمن

 .کن گم و گورت حاالهم

 گزید را لبش فرهاد

 !زشته دوستت جلو بزن حرف درست! جون یاسی! اووو -

 !میاد در خجالتت از چطور اشکان میدونی بهتر که خودت! نیست دادنت جوالن برای خوبی میدون اینجا فرهاد -

 برد جلو زیتون با آشنایی و دادن دست برای را دستش و زد خندی زهر فرهاد

 !کن دور ازش و کثیفت دست -

 مه اشکان پرخشم صدای که بود یاسمن رفتار گیج هنوز لرزاند را زیتون کوچک دل که بود اشکان محکم صدای

 اب و بردارد خیز طرفش به اشکان شد باعث که فشرد را زیتون دست اشکان به توجه بی فرهاد شد اضافه آن به

 زد فریاد تقریبا داشت کنترلش در سعی که بلند صدایی

 ...حیوون نیستم تو با مگه -اشکان
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 آن در نفهمید هم اشکان خود حتی شد خیره چشمهایش به و انداخت چنگ اشکان قوی و پهن بازوی به زیتون

 از هک صدایی با و گرفت زیتون ترس پر چشمهای از را نگاهش بگیرد آرام کمی قلبش شد باعث دیدکه چه چشمها

 کرد فرهاد روبه داشت کردنش پنهان در سعی اما میلرزید خشم زور

 .نکردم گور به گور و جنازت خودم تا فرهاد کن گم و گورت -

 کرد زیتون روبه اشکان العمل عکس به توجه بی فرهاد

 !جوان lady دیدار امید به پس باشه دیدارمون آخرین این نمیکنم فکر -

 برگرداند زیتون سمت به را رویش کرد نظاره را فرهاد شدن دور خشم با اشکان

 کنه؟ لمس و دستت دادی اجازه چرا شه؟ نزدیکت گذاشتی چرا هشدارندادم؟ بهت هام پسرخاله راجب من مگه -

 زیتون؟ چرا

 ها میکنن نگامون برمیگردن همه االن زشته آرومتر جان اشکان -یاسمن

 !میکرد؟ براندازش چطور هیزش نگاه با ندیدی مگه! بکنن که میکنن نگا -اشکان

 اشکان باش آروم!که نداشت بصیرت چشم!آدمیه چطور فرهاد نمیدونه که اون نداره تقصیری که زیتون -یاسمن

 باش آروم! بعیده تو از برخورد طرز این

 کرد فوت بیرون به را نفسش اشکان

 مثل باید حتما! کردی؟ چیکار تو ولی مهمونا پیش رفتم و سپردم تو دست و زیتون من! آرومم! خواهرمن آرومم -

 اره؟ میومدی؟؟ خودت به تا میکشیدن ای نقشه یه براش زهره

... ولی... ولی باشم مراقب فرهاد راجب که گفت من به... نداشت تقصیری اون... اشکان نکن سرزنش و یاسمن -

 ...من

 !شود؟ نزدیکش که داد اجازه فرهاد به چرا واقعا بود فایده بی اما میگشت مناسبی بهانه دنباله ذهنش در

 چه به به گفتی و دیدیش! کردی؟ فکر چی خودت با!چی؟ تو بده جواب ها؟؟ توچی؟؟ زیتون؟ چی ولی -اشکان

 اره؟؟ محترمی؟ آقای چه! شلواری و کت چه قدی چه! ظاهری

 . زشته اینجا کنید دعوا دیگه جای یه برید نکردی توجه جلب این از بیشتر تا کن تمومش اشکان -یاسمن

 کرد رها باغ تاریکی در را دستش و کشاند ساختمان پشت باغ انتهای سمت به و گرفت را زیتون دست اشکان

 به کرد نگاه زیتون به و داد بیرون را نفسش میرفت جلو و عقب به مدام انداخت، چنگ فرمش خوش موهای توی

 ردک لعنت را خودش و فشرد بهم قلبش حالش دیدن با بود انداخته پایین را سرش و بود داده تکیه بزرگی درخت
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 شده متولد تازه حس آن ی جوانه! بود شده گیج حسابی هم خودش! میداد؟ اهمیت زیتون به انقدر باید چرا اصال

 کرد بلند را سرش و گذاشت زیتون ی چانه زیر را دستش و رفت جلو. میکرد رشد بیشتر لحظه هر

 زیتون؟؟.... دلخوری؟....قهری؟.... نمیکنی؟ نگام چرا... زیتون کن نگاه بهم -

 خورد فرو زحمتی هر با را بغضش

 بله؟ -

 نفهمیدم؟ من که گفته چیزی بهت فرهاد نکنه میکنی؟ گریه چرا -

 نه -

 شده؟ چی پس -

 خورد سر چشمش ی گوشه از اشکی قطره

 ...کنم کاری... بگم چیزی نتونستم... شدم گیج که انقدر... اشکان بود سنگین برام خیلی نگاهش... نگاهش -

 اندچسب اش سینه به را سرش و گرفت آغوش در را او اشکان شدند سرازیر اختیار بی اشکهایش و شکست بغضش

 دیب موقع که حیف میده پس و کارش حساب موقعش به تره، سنگین من برای اشکات تحمل...زیتون نکن گریه -

 .بره راحتی همین به نمیذاشتم واال شد سبز جلوت

 کرد بقل محکمتر را او میلرزید هم اشکان مردانه بازوهای میان در حتی ظریفش تن

 ...میده پس و کارش تقاص... زیتون نترس -

 زیبایی به رنگی موضعی نورهای. برد باغ وسط و گرفت را عروسش دست شایان بود پخش حال در مالیمی موزیک

 زدند دست شب آن داماد و عروس افتخار به همه بودند کرده تزئین را باغ

 کشید بیرون صندلی دو و رفت باغ ی گوشه خالی میز سمت به بود گرفته را زیتون دست که حالی در اشکان

 شد خیره زهره و شایان رقص به و نشست صندلی روی اشتیاق با اشکان

 .میان بهم چقدرهم تخته به بزنم! اولشه هنوز اینکه مثل خب -

 اییپسرد و سینا روی نگاهش بزند لبخند او به هم اشکان شد باعث که داد را اشکان جواب گرم لبخندی با زیتون

 داد غلیظی اخم به را خود جای لبخندش و چرخید آمدند می زیتون سر پشت از که اش

 نذار پس ها؟ بکشم و نازت نیستم بلد دیگه بگم االن همین! رسید هم دومی نشده تموم اولیش خیر هنوز! بفرما -

 !نکنم دعوات که شه نزدیکت
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 ردک نگاه بود همراهش که جوانی مرد و سینا به و برگرداند را رویش بود نفهمیده دقیقا را اشکان حرف که زیتون

 فهمید می خوب را سینا های اشاره و ایما معنای اینبار

 خودتون عروسی ایشاال شدم خوشحال واقعا میگم تبریک روهم برادرت ازدواج جان اشکان سالم -

 داد جواب جدی و سرد لحنی با اشکان

 !خودتون دومادی ایشاال! خان کیان ممنون -

 کرد زیتون روبه و زد لبخندی کیان

 نشدم حضورتون متوجه که زیبا خانم ببخشید رو بنده ادبی بی سالم -

 انداخت زیر به را سرش زیتون

 .حرفیه چه این میکنم خواهش... سالم -

 ؟...کردم؟خانمِ پیدا و کی با آشنایی شانس! بودم نکرده مالقات شمارو حاال تا... اممم -کیان

 هستم آریافر -زیتون

 اب حتما شما که میگفتم شک بی بودید شیراز اهل اگه چون هستید تهران اهل که خوبه! جالب چه! آریافر خانم -

 عروقی و قلبی های بیماری تخصص فوق میشناسید؟ رو ایشون! دارید نسبتی مرحوم آریافر پروفسورحسین

 ایستهش مرد واقعا بودند هم ایران علمی ی کمیته رسمی عضو البته و میکردند تدریس شیرازهم دانشگاه تو بودند

 !بودند ای

 کشید آهی پدرش اسم شنیدن با زیتون

 !خوب هم خیلی گفت لب زیر!... میشناختمشون بله -

 کرد نگاهی زیتون غمگین ی چهره به باتعجب کیان

 استاد ممتاز شاگردهای از خودشون قول به من حدودی تا و جان میشناختید؟اشکان رو ایشون چطور جدا؟؟ -

 بودیم

 یاد به دوباره و شاد روحش گفت آرام هم زیتون. شاد روحش گفت لب زیر که انداخت اشکان به نگاهی زیتون

 اشکان به نگاهی دوباره میکرد تعریف اشکان از همیشه پدرش دوخت زمین به را نگاهش و کشید آه پدرش

 !اشکان تعریفی سزاوار که واقعا گفت دل در و انداخت

 .باشید شاد پس کنونه عقد شب! رو گذشته خاطرات کنید ول -سینا

 کنم؟ همراهیتون رقصیدن در که میدید افتخار بهم... کرد زیتون روبه... میگن راست جان سینا -کیان
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 غره چشم او به که اشکان به و گرفت باال را سرش بهت با بود درخواست این جز به حرفی هر منتظر که زیتون

 بیاورد ایی بهانه چه که بود مانده کرد نگاه میرفت

 ...خب...راستش.. امم... من -

 وننبت آریافر خانم فکرنکنم جان کیان راستش میگم جاتون به من! آریافر خانم نکنید اذیت و خودتون -سینا

 چه نبر راه میتونن سختی به حتی دیگه افتادن ها پله از و خورد پیچ پاشون عصر امروز اینکه از بعد آخه برقصن

 بریم ما که بهتره بگن نه نشد روشون خجالتین یکم خودشون چون راستش رقص به برسه

 .دیدار امید به عزیز اشکان تو همینطور آریافر خانم شدم خوشحال دیدنتون از! شد بد چه! اووه -کیان

 برگشت شیطنت با خودش و کرد راهی را کیان سینا

 اشکان؟ راستی -سینا

 بله؟ -

 که شدن گم جمعیت تو دیدی یهو هستن آشناهم نا تازه!!ها؟زشته نکنی ول و آریافر خانم دست موقع یه -

 !میشن ناراحت دستت از هم بقیه و جون عمه! نداره خوبیت

 . برگشت کیان سمت به خنده با و زد را حرفش

 برگشت زیتون سمت به میخندید که همانطور اشکان

 کنم؟ همراهیتون رقصیدن در که میدید افتخار بهم آریافر خانم خب -

 خندید شیطنت با زیتون

 !رقص به برسه چه میرم راه سختی به حتی دیگه ازاون بعد که خورد پیچ پام مچ عصر امروز راستش... اِ -

 !چی؟ کنید حرکت اصال نیست نیاز من با رقص تو بگم اگه خب -

 چطوری؟؟ اونوقت... خب -

 انداخت باال را ابرویش اشکان

 میدید؟ افتخار -

 !میارزه کردنش امتحان به فکرکنم...اونصورت در... اممم... خب -

 کنیم کم و دوماد و عروس روی که بریم بزن پس -
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 دور را دستانش زیتون نبود معلوم هیچکدام ی چهره باغ تاریکی در. رفتند هم دست در دست و خندیدند هردو

 که زیتون زد لبخندی آرام و گرفت را زیتون فرم خوش کمر دستانش با هم اشکان و کرد حلقه اشکان گردن

 شد خیره اشکان خوشرنگ چشمهای به بود اشکان لبخند متوجه

 اشکان؟ میخندی چی به -

 !تو به -

 دارم؟؟ خنده من مگه -

 !میرسن بهم دستام!میکنه لمس کمرت دور و دستم یکی اون انگشتهای دستم که الغری انقدر خب -

 !اندام خوش! نه الغر درضمن! خوبه اینجوری -

 !طبق طبق ها افاده! اوهو اوهو -

 !خان اشکان داره هم افاده رقصیدن زیبا و جوون خانم یه با -

 و خوشگل جوون محترم دکتر آقای یه با البته خب! بنده مال نه بود طبق طبق شما های افاده ببخشید -

 !کنی قاطی که میدم حق بهت! برده سرت از هوش رقصیدن هیکل خوش خوشتیپ

 چه این ها؟ خورده پیچ پام مچ اینکه مثل هیکل خوش تیپ خوش خوشگل جوون محترم دکتر آقای! آخ آخ -

 !رقصیدنه؟ طرز

 گرفت جا اشکان پاهای روی زیتون پاهای که طوری کشید خود سمت به را زیتون حرکت یک با و خندید اشکان

 مثلش تهالب که بنده مثل آقایی یه با رقصیدن بالخره! بدی تکون و پات نیستی مجبور دیگه حاال زیبا خانم خب -

 !داره هم رو ها مزیت این نداره وجود اصال

 کنی؟؟ بقلم راحت انقدر میتونستی تو نبودم باریک کمر من اگه نظرت به خان اشکان خب -

 !کنم بقل باهم رو تو مثل چندتا که دارم زور انقدر! میتونستم که معلومه -

 !وقتی؟ یه نشه کمت! چندتا؟ چندتا!وقت؟ یه نشه سردیت اِاِاِ؟؟ -

 شده؟ حسودیت نکنه سبز؟ چشم ی دختره چیه -

 !عسلی چشم ی پسره نخیرم! هه! من؟ اونم! حسادت؟!کی؟ -

 زد لبخندی اشکان
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 مثل توهم! باهم اونم! چندتا به برسه چه برنمیام یکیش زبون پس از که فعال! نکن حسودی! خوشگله خب خیلی -

 !بقیه پهلوی بذارمت نمیشه! نداری مثل! تکی خودم

 !تکم که مطمئنم خودم درباره ولی دارم شک راجبت نمیدونم که تورو!! نفس به اعتماد بابا -

 برد زیتون گوش زیر را سرش اشکان

 تکی تو فهمیدم اول روز همون از... میدونم -

 ندنمیتوا اشکان باغ تاریکی در که کرد شکر خدارا و انداخت پایین را سرش لرزید کوچکش قلب اشکان حرف با

 ...است آن از تیزتر اشکان چشمهای اینکه از غافل ببیند را اش انداخته گل های گونه

 !نخورده جوش زود کسی با انقدر وقت هیچ اشکان! شدن صمیمی باهم چقدر زیتون و اشکان -احمد

 زد لبخندی برادرش روی به زهرا

 !نشده صمیمی زود انقدر کسی با وقت هیچ هم زیتون -

 نماند مخفی علی چشم از که زدند لبخندی هم روی به شیرین و فیروزه

 فیروزه؟ داری نقشه براشون -علی

 بخوادهمونه خدا هرچی -فیروزه

 چیه؟ تو نظر زهرا! نیستم مخالف همچین منم -احمد

 چرخید مادرش ی چهره روی زهرا نگران نگاه

 فیروزه؟ مامان -

 جانم؟ -

 ... زیتون راستش -

 ردک تر لب و شد خسته سکوت همه آن از اشکان بود سکوت میشد بدل و رد زیتون و اشکان بین که چیزی تنها

 پوشیدی؟؟ دار پاشنه کفش -

 گرفت باال را سرش زیتون

 !چرا؟ نه -

 !میرسه ام شونه به دار پاشنه کفش بدون دختر یه قد که اوله باره -
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 !تکم گفتم که من -

 راستی؟! کردم تایید که منم -

 چی؟ -

 !شده خوشگل خیلی موهات -

 داد ادامه او سکوت دیدن با اشکان و نگفت چیزی زیتون

 غریبه مردم همه این جلو حاال ولی میکنی قایم شالت و لباس زیر و خودت سخت و سفت انقدر توخونه چرا تو -

 !نیستی؟ خونه تو مثل کل در و کوتاهه تقریبا لباست آستین و بازه شالت جلو

 مچینه نباشه اگه آرایشم! نیست کوتاه خیلی لباسمم آستین نیست پیدا خیلی که موهام! چیه؟ بدحجابیم اوال -

! چیه غلیظ آرایش و بدحجابی بفهمی که کن نگاه و اطرافت! نیست معلوم آرایشم که من درضمن نیست جالب

 خان؟ خوشتیپ شده حسودیت چیه دوما

 خان؟ خوشتیپ شدی غیرتی چیه میگفتی باید! نیست مرد یه واسه مناسبی کلمه حسادت! نه -

 خان؟ خوشتیپ شدی غیرتی چیه؟... میپرسم اول از خب -خندید زیتون

 !متعصبم و غیرتی خیلی من باشی فهمیده حاال تا شاید! بخواد دلتم تا اوووووه! واال اره -

 !فهمیدم آرایشگاه جلو امروز از اره -

 !بکن بهم لطفی یه فهمیدی که حاال پس -

 !لطفی؟ چه -

 نخند غریبه یه جلو صدا با وقت هیچ -

 !چرا؟ -

 درآن و برد زیتون گوش نزدیک را لبهایش گذراند همانطور را دقیقه چند و کرد سکوت و کشید نفسی اشکان

 نجواکرد

 چرا؟ بدونی میخوای -

 داد تکان مثبت عالمت به را سرش زیتون

 چرا بگم برات که کن نگاه چشمام تو پس -

 نکند بلند را سرش داد ترجیح و نداشت را تحملش قدرت زیتون که بود سنگین انقدر لحظه آن اشکان نگاه
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 کنی نگاه بهم نمیخوای -

 بگی میتونی هم همینجوری -

 کنه نگاه چشمام تو میزنم حرف کسی با وقتی میدم ترجیح -

 بگو همینجوری و بار یه این حاال خب -

 کنی؟ نگام نمیخوای چرا -

 !دیگه نکن اذیت! اشکان -

 سکوت بازهم... بود زمین به هنوز زیتون نگاه اما کرد بلند را سرش زور به و زد زیتون چانه زیر را دستش اشکان

 را کاناش قلب کوبش صدای وضوح به زیتون میکوبید اش سینه قفسه به بلند صدایی با قلبش...سکوت سکوت

 بود شده معذب میشنید

 بشینیم؟ میشه -زیتون

 !نه -

 کشید عمیقی نفس شنید که جوابی با

 نمیکنی؟ نگام چرا -

 ...نگاهت -

 چی؟ نگاهم -

 خورد گره اشکان عسلی نگاه به بخواهد اینکه بدون زیتون نگاه

 چی؟ نگاهم -

 بود افتاد شماره به نفسهایش

 سنگینه... خیلی...نگاهت... نگاهت -

 نشست اشکان لبهای روی محوی لبخند

 بدونی؟ میخوای و درخواستم دلیل هنوزم -

 ه..ر..آآ -

 زد لبخندی اشکان
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 که قشنگن انقدر هات خنده صدای ولی نشو ناراحت ازم... دوخت زیتون به را پرمهرش نگاه...نمیخورمت نترس -

 کنه بیخود خود از رو مردی هر میتونه راحتی به

 ....انداخت زیر به را سرش زیتون

 زد لبخندی زهره چشمان در و کرد نزدیکتر خود به را او و چسبید را عروسش کمر محکمتر شایان

 !زشته اینجوری نکن شایان -زهره

 انداخت باال را هایش شانه تفاوتی بی با شایان

 !زشته؟ چرا -

 ...و کردی بقلم محکم اینجوری زشته خب میکنن نگاه مارو االن همه -

 زد لبخندی شیطنت با کند رها ناتمام را حرفش زهره شد باعث که کرد نزدیکتر را صورتش شایان

 داره مشکلی کسی اگه شدی خودم مال دیگه تو! کنن نگا رو ما که اومدن همشون اینا اصال! کنن نگا بذار خب -

 !کنم بقلت محکم دارم دوس زنمی! نکنه نگا

 لبخند و کرد حس اش انداخته گل های گونه روی را شایان لبهای گرمی انداخت زیر به را سرش شرم زور از زهره

 ... زد عمیقی

 یاسی؟؟ میگم -سینا

 داد جواب میلی بی با بود زهره و شایان تماشای محو که یاسمن

 هم؟؟ -

 !نمیزنه؟ مشکوک یکم داداشت این میگم -

 یگیم داری چی! میکنن نگاه بهم عاشقانه و میزنن لبخند بهم چطوری کن نگاشون! شکی؟ چه سینا بردار دست -

 !خودت؟ واسه

 انداخت یاسمن به نگاهی نیم سینا

 !داره بو یکم ماجرا این من نظر به ولی -

 بابابزرگ سن هم باشی فکر به باید دیگه توهم! شوهرن و زن قانونا و شرعا و رسما دیگه تازه کن بس!! سینا -

 !نشدی عاشقم حتی هنوز شدی

 داد تکان محکم را یاسمن بازوی دید زهره و شایان در غرق را یاسمن که سینا
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 سرشون از آب دیگه که اونا! دارم؟ چیکار زهره و شایان به من! میگی؟ داری چی! چل؟ و خل ی دیوونه آی -

 !نشدم؟ عاشق میدونی کجا از بعدشم! گذشته

! شه کور حسوداشون چشم و بشن خوشبخت ایشاال بگو چی؟؟ یعنی گذشته سرشون از آب! چیه؟ حرفا این اِاِاِ؟ -

 بود؟ کی منظورت پس ضمن در

 زد یاسمن پیشانی روی اشاره انگشت با سینا

 داداش چندتا اشکان و شایان جز به تو مگه خُلِ؟! شدی؟ پرستار چطور کیو آی این با تو! دیوونه یاسی ای -

 !نمیکنه ولم و گرفته و زیتون دست حاال تا جشن اول از میگم و اشکان! پرید دیگه که شایان داری؟؟

 تو و من کثیف های دایی پسر و ها پسرخاله این انقدر! نیست مشکوک هیچم برم داداشم قربون الهی! نخیرم -

 غیرتشم فدای نشه مزاحمش کسی که برد خودش با و گرفت و دستش گلم داداش که پلکیدن خدا بنده این دور

 !شم

 ...مشکوکم بهش بازم من ولی ها؟ میگی راستم -

 آمد خود به اشکان صدای با

 !میشناختی؟ چطور و آریافر پروفسور راستی -

 بود پدرم -

 !میگی؟ جدی -

 !بگم؟ دروغ باید چرا -

 !ها استادی دختره میزنه داد داره شخصیتت! خنگم چه من -

 زد رنگی پر لبخند زیتون

 بودی؟؟ شاگردش واقعا -

 خیلی اونم داشت لطف بهم همیشه استاد آره -

 !تویی میاورد و اسمش میرفت راست و میرفت چپ بابام که دادفر اشکان آقا اون پس -

 ...استاده چشمهای رنگ مثل دقیقا چشمات رنگ... شد خیره زیتون چشمهای به اشکان... منم اره -

 کرد عوض را بحث زیرکی با اشکان شد کمرنگ زیتون لبخند

 میگفت؟ چی من از استاد! خوشگله خانم خب -
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 شد پیدا صورتش روی دوباره اش گونه های چاله

 !دادفره اشکانِ اونم باشه داشته وجود واقعی مرد یه فقط اگه زمونه و دوره این تو میگفت -

 !گفته راست خب -

 !!!و نفس به اعتماد -

 میگفت؟ چی دیگه -

 یواقع معنای که بشه زندگیت وارد اشکان مثل یکی که میخوام خدا از جونم زیتون میگفت اومد؟ خوشت چیه؟ -

 نه؟؟ بودی کرده جادو و بابام تو! بده نشونت و مردی جوون و بخشش و عشق

 خندید بلند صدای با اشکان

 !کنه خورش چیز و کنه جادو و بابات که دادم بهش هنگفت پول یه و ایران رمال بزرگترین پیش رفتم آره -

 !میره گیج داره دیگه سرم بشینیم؟ میشه -

 .بریم... موافقم منم! نشه چرا -

 خاندچر مادرش بدنبال جمعیت بین را سبزش نگاه نشستند و رفتند باغ گوشه صندلی و میز همان سمت به هردو

 زا بعد زد بزرگی لبخند اوهم مادرش ی خنده از کرد پیدا میخندید که حالی در هایش زندایی و ها دایی بین را او و

 که داشت تن به را ای شده دوزی سنگ رنگ جگری دامن و کت بود ندیده شاد آنقدر اورا وقت هیچ پدرش مرگ

 دکتر حرفهای لرزید دلش مادرش بیماری یاد به بود آورده سوغات برایش ترکیه به سفرش آخرین از پدرش

 زنده دیگه ماه 01 تا حداکثر اینطوری بفهمه که نذارید میدید گوش نصیحتم به اگه... شد مرورو ذهنش در صبایی

 از شما شدن تنها بابت از نگرانیشون و پدرتون دادن دست از غم نمیکشه هم دوماه به بفهمه اگه ولی میمونه

 آمد خود به بازویش روی مردانه دستی گرمای با... میگم دارم آریافر خانم از که شناختی با و این!میاره پادرشون

 بله؟ -

 !کردم صدات خیلی کجایی؟؟ -

 نبود حواسم ببخشید -

 اش چهره در که غمی از و گرفت را نگاهش رد اشکان دوخت چشم مادرش به دوباره و گرفت اشکان از را نگاهش

 کرد تر لب بازهم نیست تسکینی حرفش میدانست اینکه با فهمید را چیز همه نشست

 زیتون خدابزرگه -

 شد خیره اشکان چشمان عسلی به زیتون
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 میترسم خیلی تنهایی از من... ندارم و کسی دیگه بگیره ازم اونم اگه دارم و مامانم فقط من -

 فشرد را زیتون ی زده یخ دست اشکان

 نیستی تنها دیگه تو -

 میکنن؟ زندگی دیگه جا یه بعد به این از زهره و شایان راستی... بیخیال -

 !نه -

 چرا؟؟ -

 خونه میکشه طول کنن زندگی مستقل میخوان ببندن و مردم دهن و شن محرم بهم که کردن عقد فقط خب -

 که میگذریم مسائل این از البته اتاقاشونن تو جدا و هستن خونه همین تو هم موقع اون تا کارها بقیه و بخرن

 ...و همدیگه پیش برن دزدکی

 داد ادامه داشت کنترلش در سعی که درحالی و گرفت اش خنده اشکان حرف از زیتون

 ببندن؟؟ و مردم دهن چرا! دیگه سوال یه -

 میگم برات فرصت سر طوالنیه ماجراش -

 دیگه سوال یه بجاش خب -

 بپرس و سواالت ی همه -

 بودی؟؟ عصبانی اونقدر دیدمت که اولی روز چرا -

 نشست پشانیش در چینی کذایی روز وآن شب آن یادآوری با

 بیخیال بدی توضیح نمیخواد ببخشید اشکان؟؟ -

 نپرس ازمن چیزی راجبش دیگه ولی کنه تعریف برات و الناز ماجرای که بپرس یکی از بعدا بیخیالش اره -

 بشنوم خودت از میدم ترجیح میگی برام خودت بخوای اگه نیست الزم! نه -

 کنم تعریف برات بتونم روزی یه شاید -

 ...میکنم صبر روز اون تا -

 ******** 

 تداش مجهزی و مستقل ی خانه خودش اینکه با داشت بزرگی اتاق شد بیدار تختش کنار رومیزی ساعت صدای با

 دستشویی سمت به داشت دوست دیگر هرجای از بیشتر را آنجا میگذراند پدریش ی خانه در را اوقات بیشتر اما
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. دش خیره خود به عسلی نگاهی با و ایستاد آیینه مقابل آمد بیرون خیس صورتی با دقیقه چند از بعد و رفت

 بزرگ آنقدر کوچکش برادر... بست نقش لبش بر لبخندی شایان فکر با و کرد مرور ذهنش در را دیشب خاطرات

 باید! است داده انجام زمانی چه و چطوری و کسی چه را عقدش مراسم کارهای که نفهمید اصال او و بود شده

 باعث. بود انداخته عقبش زندگی از حسابی و بود ربوده را ذهنش و جوانی و وقت ی همه الناز... میکرد جبران

 لذت شیرینه خوبه عشق... آورد یاد به را استادش حرفهای شود غافل اش خانواده اعضای ی همه از بود شده

 نذار باش گذاشتی قدم توش که راهی مراقب اشکان! بد هم داره خوب هم هرچیزی اما داشتنیه دوس بخشه

 لیو مقدسه عشقت! بندازه عقبت زندگی از نذار کنه خراب و زندگیت ارزش بی دختر یه نذار بگم بهتر یا عشقت

 کالسش سر را آخر ی جلسه چند که شد عصبانی استادش حرفهای از آنقدر روز آن...پسرم نیست مقدس یارت

 ودب محال است آریافر استاد کنار حضور برای شانسش آخرین پایانی جلسات این میدانست اگر ولی نشد حاضر

 حاال... میکشید خجالت کارش از چون کرد امتناع هم او خاکسپاری مراسم در شرکت از حتی بدهد دست از را آن

 با متناسب لباسی که رفت لباسهایش کمد سمت به. میشد آرامش از پر وجودش بودن زیتون کنار از چرا میفهمید

 عینک و زد باال را موهایش بود، گزینه ترین مناسب رنگش ای قهوه شلوار و کت بپوشد بیمارستان در حضورش

 در بیقراری با که دید را زیتون شد باغ وارد و رفت پایین ها پله از. برداشت را چرمش کیف و زد را فرمش خوش

 بود مانده شش ساعت به دقیقه پنج هنوز کرد نگاهی ساعتش به. میزد قدم باغ

 !شدی؟ سحرخیز انقد چرا. بخیر صبح خانم سالم -اشکان

 داد تکان تایید نشانه به را سرش کردو برانداز را اشکان ظاهر نگاهی با زیتون

 !یادم بهت ولی ها؟ خودمونیم هممم! و موهاش مدل! و عینکش! و کیفش! دکتر آقای دیدم پزشکیتم تیپ!! بابا نه -

 کوچولو؟ خوردی و سالمت باز! جون دختر میاد بهم کنم تنم برنجم کیسه اگه من -

 !بخیر صبح دکتر جناب سالم -

 !شدی؟ سحرخیز چرا نگفتی -

 .برگردم میخوام -

 برگردی؟؟ کجا -

 !دیگه خونمون خب -

 !کجا؟ اومدی روزه دوسه توکه دوما اینجاست تو خونه اوال -

 حرف دانشگاه تو مونده همینم. نخوندم هیچیم ها؟ ترمه آخر امتحانای دکتر جناب دوما!داری لطف شما اوال -

 !شد رد آخری ترم مرحوم آریافر استاد دختر که بندازن

 برمیگرده؟ هم عمه! میگی راست... خب -
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 میمونه مامان میرم تنها نه -

 !بری؟ تنها میخوای یعنی -

 اره -

 !تنها؟ دختره یه! جاده؟ تو تنها -

 اومدم؟ تنها رفته یادت! درآوردی؟ شاخ چرا تو! واااه -

 میبرمت خودم فردا نرو امروز... داشت فرق اونموقع خب -

 باشم دانشگاه صبح فردا که برم باید امروز تازه نیستم که بچه! میگی چی -

 بایـــد؟؟ چرا -

 باشم اونجا باید بابامه بزرگداشت مراسم دیگه روز دو چون -

 جدی؟ -

 اره -

 بریم باهم که کن صبر عصر تا بیام میخوام منم خب -

 بیا هواپیما با توهم میرم من ای خسته اونموقع نه -

 فهمیدی؟ میریم باهم عصر کن صبر گفتم -

 !اشکان -

 بله؟ -

 نشده دیرت تا برو توهم میرم من -

 خدافظ. بریم باهم که برگردم عصر میکنی صبر و خونه تو میشینی میری خوب دختر یه مثل حاالهم!نمیری -

 .سالمت به -

 میگرفت تصمیم هم وقتی نداشت را زور حرف شنیدن تحمل گذاشت ماشین توی را چمدانش اشکان رفتن از بعد

 به و دخور اش خانواده کنار را صبحانه پوشید را لباسهایش و برگشت اتاقش به کند منصرفش نمیتوانست کسی

 ...میکرد داغ حسابی کرده سرپیچی حرفش از اینکه بافهمیدن اشکان بود مطمئن افتاد راه

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

 بود شب 0521 ساعت کرد نگاهی نیم ساعتش به رفت عمارت سمت به و کوبید بهم را ماشینش در خسته اشکان

 ردهک کوتاهی داد زیتون به که قولی به نسبت اینکه از کرد جا جابه دستش روی را کتش و داد بیرون را نفسش

 کرد صدا را خدمتکار بود کرده پر را عمارت سکوت بود کالفه

 کجان؟ بقیه -

 با هم دادفر آقای خرید رفتن ها خانم بقیه همراه خانم زهره سرکارن خان شایان و خان سینا و خانم یاسمن -

 شرکت رفتن داشتن قرار قدیمیشون شریکای از یکی

 چی؟ زیتون -

 !آقا رفتن 7 ساعت زود صبح خانم -

 ممنون باشه -

 و دش کالفه بیشتر نکرده اعتنایی حرفش به زیتون اینکه شنیدن با داد رفتن اجازه خدمتکار به دست اشاره با

 چشمش روی را ساعدش و کشید دراز تخت روی لباسها همان با و رفت اتاقش سمت به شد برابر چند خستگیش

 و ودب رفته زیتون حال هر به! داشت فرقی چه اصال! رفتنش از شایدهم بود عصبانی زیتون رفتن تنها از. گذاشت

. میکرد خوردش ذره ذره چیزی درونش در. میکرد خورد بیشتر را اعصابش خانه سکوت! بود رفته تنها البته

 میکرد آرامش که بود سبز نگاهی ذهنش دیگر طرف در که حالی در میزد آتشش طوسی چشم جفت آن یادآوری

 او برای جایی قلبش! بود؟ ساده طوسی چشمهای آن کردن فراموش مگر اما کند فراموش که بود داده قول همه به

 پای بهانه بی چه را عمرش و وقت و جوانی را عشقش. داشت شکست آن غم برای جا میخواستی تا اما نداشت

 باید! کر هم بود کرده کور هم اورا الناز اما بودند داده هشدار او به همه کرد لعنت را خودش دل در گذاشت الناز

 به که نبود مردی او میکرد، سبک میکرد، سفید میکرد، پاک میکرد، صاف را قلبش و میکرد فراموش را همه

 بود شده تمام آموختن درس زنگ دیگر اما بود گرفته درس آن از بود کرده قبول را شکستش. بشکند راحتی

 را هایش غصه خانواده این میکرد خوشحال را مادربزرگش مریض قلب باید... التحصیلی فارغ وقت... بود وقتش

 زندگی باید... آمد می بر ارشدشان پسر ی عهده از تنها آنها شادکردن و بود شادیشان وقت دیگر بود خورده

 اقیات ماند خیره رو روبه اتاق در به چشمش آمد بیرون اتاقش از و پوشید راحتی ولباس شد بلند جایش از...میکرد

 قریبات که فهمید صدا و سر شنیدن با افتاد راه ها پله سمت به... بود سبز چشمان با دختری اتاق صبح امروز تا که

 ...کرد مخفی شلوغی این در را غمش اشکان و شد غرق شلوغی در عمارت بازهم اند برگشته همه

*** 

 یدنرس برای دلش فشرد گاز پدال روی را پایش میتوانست تا رسید شیراز ورودی به که بود شده تاریک کامال هوا

 وارد بالخره شد معطل حسابی قرمز چراغ چند پشت و کرد رد را خیابان چند میکرد بیقراری حسابی خانه به
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 به را خودش سریع خیلی و کرد روشن را ها چراغ ی همه و چرخاند در در را کلید خستگی با...شد کوچه آخرین

 ...رساند تختش

 کش را بدنش کمی و کرد بسته و باز چندبار را چشمانش رساند زیتون اتاق به را خود تمام سماجت با خورشید نور

 یک از بعد شد روانه حمام سمت به و انداخت دستش روی را اش حوله پریدو بیرون تختش از زیادی انرژی با. داد

 یک آشپزخانه میز روی از و برداشت میز روی از را هایش جزوه و پوشید را لباسهایش سریع چسب دل دوش

 دبو خیال یک فقط در زنگ صدای نمیدانست چرخاند را سرش در زنگ صدای با بویید را آن و برداشت قرمز سیب

 جیغ خوشحالی شدت از شنید که صدایی شنیدن با و رفت اف اف سمت به! بود زده را خانه زنگ کسی واقعا یا

 ...کشید بلندی

 *** 

 شد وارد جوانی خانم آن از بعد و خورد اتاق در به آرام ی ضربه چند

 .ببینن رو شما میخوان جوون خانم یه دکتر؟ آقای -

 نگفتنن؟ و اسمشون -اشکان

 ند خاص مریض یه گفتن فقط خیر -

 داخل بیان بگید -

 اتاق در به ضربه چند کرد جا جابه اش صندلی روی را خودش اشکان و شد خارج اتاق از چشم گفتن با منشی

 خورد

 بفرمایید -

 دادفر؟ دکتر آقای دارید وقت قدیمی مریض یه برای -

 !غزل؟ -

*** 

 برداشت صندلی روی از را کیفش و ها جزوه و کرد سایلنت را موبایلش کرد، پارک دانشگاه محوطه در را ماشینش

 پیاده ماشین از نشست چشمانش در برقی صبح امروز سورپرایز از انداخت نگاهی چشمانش به ماشین آیینه از

 از مانع دانشگاه ورودی های پله روی صدایی اما افتاد راه به دانشگاه ساختمان سمت به و زد رنگی پر لبخند و شد

 شد حرکتش

 !اهووو اهووو -
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 زا میزد حدس که بود ایستاده سرش پشت بلند قد و چهره خوش پسری. برگشت عقب به و کشید عمیقی نفس

 کرد برانداز را سراپایش نگاهی با زیتون ست اولی سال دانشجوهای

 بفرمایید؟ -

 !کوچولو خانم بزنی حرف قلم لفظ من با نیست نیازی -

 ...کشید درهم را ابروهایش زیتون

 محترم؟ آقای امرتون -

 !داری خوشگلی ماشین -

 چیه؟ امرتون بگید لطفا دارم عجله دارید لطف شما -

 !کردی پارک بدی جای و ماشینت -

 هم ایرادی هیچ و میکرد پارک همانجا همیشه را ماشینش انداخت ماشینش پارک جای به نگاهی تعجب با زیتون

 انداخت باال را هایش شانه! نداشت

 !نمیبینم مشکلی ماشینم پارک جای تو -

 کردی پارک من ماشین جای که اینه مشکلش -

 زد پوزخندی زیتون

 !بود؟ چی اسمتون راستی! ندیدمت قبال نه؟ واردی تازه زدی؟ سندش -

 !کردی پارک بدی جای و ماشینت! کوچولو خانم گفتم چی نفهمیدی اینکه مثل -

 !نمیبینم مشکلی ماشینم پارک جای تو! گفتم چی من نشنیدی تو نه -

 کن عوض و جاش داری دوس و ماشینت اگه -

 کشید فریاد تقریبا اقتدار با صدایی با بود کرده داغ حسابی! زور حرف بازهم! ااه

 فهمیدی؟! میکنم سیاه چطور و روزگارت ببین اونوقت بیافته ماشینم رو خط یه کافیه خوشتیپ ببین -

 را یشرو خشم با گرفت را دستش مچ پشت از دستی که برگرداند را رویش شود جوابی شنیدن منتظر اینکه بدون

 ی همه. بودند شده خیره زیتون به همه تقریبا نشاند گوشش در محکمی سیلی دیگرش دست با و برگرداند

 یژهو جایگاه بودن آریافر استاد خترد میشدند، قائل احترام برایش و میشناختند را او شیراز دانشگاه دانشجوهای

 نداده اجازه خود به وقت هیچ زیتون ولی داشت گل و آب حق دانشگاه آن در پدرش بالخره بود بخشیده او به ای
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 کسی از که میشد حاضر کالسها ی همه سر و میخواند را درسهایش همیشه کند سواستفاده پدرش مقام از بود

 یط خودش تالشهای بخاطر و است محکمی و زیرک دختر زیتون که یدانستندم همه خوشبختانه نشنود ای طعنه

 پدرش موقعیت بخاطر نه میشد انتخاب نمونه دانشجوی عنوان به سال 3 این

 و دستت گفتم! زدی؟ کری به و خودت یا دارن مشکل گوشات نشنیدی؟... بردار دستم روی از و کثیفت دست -

 !بکش

 ...بکش و دستت سعید -

 دبو گرفته را او جای پدرش مرگ از بعد که شیراز دانشگاه در پزشکی دانشکده استاد بود رسولی استاد صدای

 کشید را سعید بازوی رسولی استاد بود محترمی و شخصیت با العاده فوق و مهربان مرد

 ...پسرم -

 او هب نگاهی نیم و کشید بیرون سعید دست از را دستش مچ بود شده معلوم سعید ادعای همه آن دلیل دیگر حاال

 انداخت

 نم از امیدوارم ببخشید بازم! بعیده پسری همچین شما مثل مردی از ولی ببخشید و من ادبی بی استاد سالم -

 باشید نشده ناراحت

 !افتادی؟ کردن قلط به افتاد پدرم به چشمت تا! چیه؟ -سعید

 !سعید شو ساکت -رسولی استاد

 زد پوزخندی زیتون

 و خونه برو! میشی قایم پدرت پشت که ای بچه انقد توهنوز! باشی آدم یکم کن سعی پدرت بخاطر اقل ال -

 .استاد خداحافظ! بیرون بیا کنی زندگی جامعه یه تو که کردی پیدا و این شعور هروقت

 ماند ثابت حسام روی نگاهش و ایستاد حرکت بی پله سومین روی اما رفت باال ها پله از و برگرداند را رویش

 !دختری که حیف -سعید

 کرده کنترلش زور به که خشمی با افزود زیتون شجاعت به حضورش بود شده سرخ خشم زور از حسام چشمان

 زویبا زیتون بخشید سرعت سعید سمت به را محکمش قدمهای و گذشت زیتون کنار از و آمد پایین ها پله از بود

 برگرداند سعید سمت به را رویش و گرفت را حسام ی مردانه

 بودمن دختر اگه مثال کردی؟ باور که تومردی گفته بهت کی بیچاره میگی؟ اینجوری که آوردی کم چیه؟ -زیتون

 میکردی؟ها؟ چیکار

 .خان حسام شما همینطور ببخش و سعید بچگانه رفتار جان زیتون -استاد
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 ... کشاند خود بدنبال و گرفت را سعید دست حرف این با استاد

 صدای با حسام شد باعث که داد جا آغوشش در را خود و شد خیره حسام چشمان به عشق از پر نگاهی با زیتون

 بخندد بلندی

 !کوچولو خانم شدی بزرگ چقدر نبودم که ماه چند این -حسام

 کوبید حسام پهن سینه به را مشتش زیتون

 !!حسام -

 بچه دختر یه عین میشی میرسی که من به میشی بزرگ که توهرچقدرم میگم؟ دروغ حسام؟ نفس حسام؟ جان -

 !لوسی و شیرین ی

 بود شده تنگ خیلی برات دلم فرودگاه؟ بیام ندادی خبر چرا آقا؟ برگشتی کی! بدجنس -

 هخوب زهرا مامان برسم مراسم کارهای به که اینجا اومدم فرودگاه از مستقیم. صبح امروز! کن ناز بعد برسم بذار -

 کوچولو؟ دختر

 !دارم تازه خبرای انقدر! دارم حرف برات اونقدر! حسام وااای -

 نیافتاده؟ که بدی اتفاق -

 !بابا نه -

 نداری؟ که کالس کن تعریف خوشتیپ آقای این واسه تریا کافه تو بریم بیا پس -

 بریم نووچ -

 ...رفتند تریا کافه سمت به هردو و گرفت را زیتون دست حسام

*** 

 کجاس؟ زهره سالم -شایان

 شد بلند جایش از شایان حال دیدن با مهناز

 شده؟ چی چرا؟ -

 کجاس؟ زهره فقط نشده هیچی -

 دانشگاه رفته -

 خدافظ -
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 فشار را گاز پدال میتوانست تا دوید ماشینش سمت به و شد خارج عمارت از جوابی شنیدن برای انتظاری بدون

 یسرد عرق بود افتاده نفس نفس به که میزد سریع آنقدر قلبش و بود نگران رساند می زهره به را خود باید داد

 هر هک کوتاهی مسافت میکرد بیشتر را سرعتش لحظه وهر پیچید می مختلف خیابانهای در پوشاند را پیشانیش

 نگه دانشگاه ورودی در جلوی وحشتناکی صدای با را ماشین بود همیشه از تر طوالنی امروز کرد می طی روز

 ریزش صورت تمام اشک دوید زهره سمت به و شد پیاده شد بیشتر اش دلهره زهره پریشان حال دیدن با داشت

 برد پناه امنش و همیشگی پناهگاه به و آمد باال نفسش شایان دیدن با بود پوشانده را

 ...پیشتم من نترس...نکن گریه عزیزم نیست هیچی...نکن گریه -شایان

 ازای به را وجودش سردی و گرفت دست در را او دست افتاد راه به عمارت سمت به و نشاند ماشین در را زهره

 ...نداشت تمامی زهره اشکهای خرید تنش گرمای

 عشقم...کنه درازی دست تو به بخواد میکنه بیخود کسی منی مال دیگه تو! مردم؟ من مگه زهره نکن گریه -

 ...نکن گریه وجودم

 به را ترس شایان نشسته خون به چشمان و زهره پریده رنگ ی چهره...رسیدنی چه اما رسیدند عمارت به بالخره

 بود انداخته همه دل

 نگرانی از مردیم همه بگه شده؟یکیتون چی شایان -علی

 ردمنک کاری شما احترام بخاطر مامان نگفتم هیچی بود قائل براتون که احترامی بخاطر حاال تا بزرگ آقا -شایان

 من زن! رو زهره که کرده فکر چی خودش با عوضی ی پسره! ندارم کردن صبر و کردن تحمل طاقتِ دیگه من ولی

 ...خدا بزرگی به میکنه؟؟ تهدید!و

 !کنی کاری نمیذارم من چون نخور قسم -علی

 اون میکنه؟؟بذارم میخواد دلش قلطی هر فرشید ببینم و بذارم دست رو دست بشینم کنم؟ چیکار پس آخه -

 سکوتتونم عاقبت خواستید شما چون شدم ساکت مقابلش در بار یه کنه؟؟ تهدید رو زهره همینجوری کثافت

 ازهت! میومد زهره سر بالیی چه میدونست خدا اونوقت میرسیدیم دیر سینا و من لحظه یه فقط لحظه یه اگه! دیدم

 بعواق سکوتتون دیگه اینبار بزرگ آقا! میشد چی نبود معلوم نمیرسید اشکان اگه! داشت دوسمون خیلی خدا

 دمشای اصال یا! یاسمن اینبار شاید زهره اول! میدونه؟ کی! میافته بدتری اتفاقای اینبار که مسلمه! داره بدتری

 ی رهپس بود؟ دوخته زیتون به و کثیفش نگاه چطور آشغال فرهاد رفته یادتون! سه هر شایدم میدونه کی! زیتون

 به و عشقت میکنم نابود و خانوادت که میفرسته پیغام من واسه! منی مال فقط تو که داده پیغام زهره به اشغال

 !بدید جواب بهم کنید؟ کاری میخواید کی شما پس! میکشم آتیش

 حملت سخته میدونم نمیکنه درست رو کاری عصبانیتت اما منطقین درستن همه حرفات باش آروم شایان -اشکان

 نباید وت ننشستیم بیکار کدوممون هیچ ولی تحمله قابل غیر! سخته بکشن نقشه خانوادمون واسه فرشید اینکه
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 تونستم نجفی سرهنگ کمک با منم سپرده من به رو قضیه این بزرگ آقا بدونی مقصر رو همه و بکشی هوار

 نممیدو خواهرته یاسمن زنته زهره بالخره! میدونم سخته برات کنن کاری نمیتونن برادر تا دو اون بکنم کارایی

! هردوشون میشن زندون روانه ماه همین آخر تا میخواد صبر دیگه یکم ولی کردن طمع واسش دزدیدن رو زهره

 رمامو چندتا که وقتیه چند است شده کنترل تماساتون چون بودم خبر با فرشید و فرهاد جدید تهدیدهای از من

 یادم از و چیز همه شما عقد مراسم و عمه شدن پیدا چون بگم رو اینا نشد وقت هستن اطرافمون شخصی لباس با

 !نمیمونه نگرانی جای دیگه برد

 و رفت سمتش به چرخید زهره ی رفته درهم تن روی نگاهش بود خانواده اعضای همه برای تسلی اشکان حرفهای

 نشست زانو روی زهره مقابل

 تتبشکن چیزی نذار باش محکم شده که شایانم بخاطر الاقل ولی هیچ که بقیه و من بخاطر عمو؟ دختر شنیدی -

 !یاسمن نه و تو نه! نرو جایی تنها فقط بیافته اتفاقی نمیذارم نمیافته اتفاقی باش مطمئن باشه؟

 دوخت اش عمه پرفروغ چشمهای به را نگرانش نگاه آورد یاد به را چیزی تازه انگار

 .دنبالش برم باید! زیتون ونه -

 کرد جمع را مهمش مدارک تمام و برداشت لباس چند عجله با رفت اتاقش سمت به عجله با و شد و بلند جایش از

 ایستاد علی روبه آمد پایین و کرد یکی دوتا را ها پله. گذاشت چرمش کوچک دستی ساک توی را همه و

 خدافظ. شیراز برم باید من -

 !باش زیتون مراقب -زهرا

 و برگرداند را رویش در جلوی رفت خروجی در سمت به و زد ولبخندی داد تکان تایید نشانه به را سرش اشکان

 گشت کسی بدنبال

 کجاس؟ یاسمن -

 بیمارستان سرکار -شیرین

 باشه مراقبش که بگید بزنید زنگ سینا به -

 سالمت به باشه -شایان

 شماره عجیب ای دلهره با. افتاد راه به فرودگاه سمت به و شد ماشینش سوار دوید باغ خروجی در سمت به اشکان

 انگار اما گرفت تماس دوباره و دوباره و دوباره بود بوق صدای میشنید که چیزی تنها ولی گرفت را زیتون ی

 ...کرد بیشتر را سرعتش و گرفت را وجودش تمام غریب ترسی نداشت تمامی شنید می که صدایی

 *** 
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 !باشه! کوچولو خانم باشه! میرقصی خان اشکان با حاال پس! خب -حسام

 !نیافتاده اتفاق بینمون که چیزی! خب دیگه نکن اذیت حسام -

 !بیافته خدا رو تو نه -

 !!!حسام -

 حسام؟ وجود حسام جان -

 !دیگه نکن اذیت -

 !چشم -

 زد شوق از پر لبخندی

 حسام؟؟ راستی. خان حسام بال بی چشمت -

 جانم؟؟ -

 بریم پاشو! میکنن بد فکرای خودشون پیش االن! میکنن نگامون جوری یه دارن همه -

 زد زیتون بینی روی ای ضربه اش اشاره انگشت با حسام

 !برادریم و خواهر میزنه داد داره قیافمون! خُل ی دختره ای -

 انداخت پیشانی در چینی حسام

 !میکردم خودکشی قطعا که بودم تو شبیه اگه من! نیستیم هم شبیه همچینم... خب...البته -

 !باهات قهرم اصال! بدجنس! حسام -

 خندید بلندی تقریبا صدای با حسام

 !میگم؟ دروغ خب -

 گرفت حسام بازوی از نیشگونی زیتون

 !خدا به بدجنسی خیلی -

 عجیبه؟؟ خیلی قیافت میدونی -

 !ها؟ میشی بد خیلی داری دیگه -
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 و چشامون رنگ خب رو زهرا مامان هم میبینم و خدابیامرز بابا هم میکنم نگاه که بهت! میگم جدی کن باور نه -

 و زهراست مامان شبیه خانومیت و صورتت... امممم! بابا شبیه البته و ست همدیگه شبیه که مون گونه روی چاالی

 .بابا شبیه همه اخالقت وجودت آرامش

 گرفت را حسام دست زیتون

 و قد فقط رفتنت راه حتی صدات حتی چیزت همه لبخندت حرفات رفتارت ات چهره! بابایی کپی دقیقا توام -

 !مهربون و پاک! باباس شبیه قلبتم حتی وگرنه داره فرق هیکلت

 که یادب زندگیت تو یکی خداکنه!میکنم دق من که بری کنی شوهر تو! مهربونه انقد که بشم گلیم خواهر فدای -

 بدونه و قدرت

 کشید درهم را هایش اخم زیتون

 امروز تازه بدیه؟ پسر پدرام مگه! دارم زندگیم تو و کسی خودم که میکنی؟من دعا واسم اینجوری حسام؟چرا -

 !تهران رفتم گذاشتم خبر بی که بود ناراحت انقدم خونمون اومد صبح

 فشرد را زیتون دست و کشید عمیقی نفس شد محو حسام لبهای روی لبخند

 پاشو رسیده کجا به مراسم تدارکات ببینیم بریم پاشو دیگه بسه! خوبیه پسر پدرام عزیزم نه -

 حسام کن صبر -

 شده؟ چیزی چرا؟ -

 بگو بهم میشید؟ ناراحت مامان و تو میارم و اسمش هروقت چرا نمیگید؟ من به که میدونید پدرام از چی شما -

 چرا؟

! یگهد پاشو! توییم ی شکننده و قشنگ احساس نگران! نگرانیم فقط مامان و من خوبیه پسر پدرام! جان زیتون -

 بریم پاشو

 ...رفتند اجتماعات سالن سمت به و برد بیرون کافه از خود بدنبال و کشید را خواهرش دست حسام

*** 

 سینا؟ الو؟ الو؟ -شایان

 !سالم میزنی؟علیک داد چته؟چرا تویی؟ شایان -سینا

 کجاس؟ یاسمن سینا -

 شده؟ چیزی چرا؟! بیمارستان تو من پیش -
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 خونه برگرد یاسمن با االن همین -

 !بده و من جواب شایان؟ شده چی میگم -

 نیازی منکن فکر برگردید یاسمن با توهم زیتون پیش شیراز رفته اشکان کرده شروع هاشو تهدید دوباره فرشید -

 ...که خودت باش مراقبش بگم باشه

 دهآم جوش به خونش فرشید نام شنیدن با چرخاند بیمارستان خلوت سالن در یاسمن دنبال به را نگاهش سینا

 بود دیده را فرهاد هیکل ی سایه دور از کرد پیدا پرستاری ایستگاه در را یاسمن بود

 ...شایان باشه دستت گوشی -

 ازویب فرهاد بود داده دست از را کنترلش حسابی برداشت خیز بود فرهاد با بحث درحال که یاسمن سمت به سینا

 مشت های دست در را لباسش یقه و رساند فرهاد به را خودش سرعت به سینا میکشید و بود گرفته را یاسمن

 فشرد اش شده

 آشغال میکنی چیکار اینجا -

 قهوه به کنم دعوت و خالم دختر اومدم نداره ربطی هیچ تو به! بکش و دستت -فرهاد

 !قهوه به برسه چه نمیخوره مارم زهر تو با یاسمن! هه -

 داد هول عقب به را فرهاد سینا

 !بیرون شو گم -

 نرم؟ اگه -

 !کن گم و گورت گفتم! میبینی بد -

 ..یاسمن هستی؟ کی کردی کنی؟فکر چیکار میخوای مثال نمیرم -

 نداشت تمامی خشمش برداشت خیز او سمت به و داد دست از را کنترلش فرهاد زبان از یاسمن نام شنیدن با

 بود شده خون در غرق فرهاد صورت

 کشید را سینا بازوی یاسمن

 کن ولش...میمیره...کن ولش...سینا سینا...سینا -یاسمن

 و نای! نمیذارم ات زنده ببینمت دوباره اگه یاسمن جون به زهره جون به! نشه پیدات هم دیگه فرهاد شو گم -سینا

 کنه مگ و گورش بگو بهش نکردم تصفیه باهاش و پیش ی دفعه حساب هنوز بگو خودتم از تر کثافت داداش اون به
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 واسه سوئیس میکنم پست و تون شده فریز ی جنازه ببینمتون خانوادم بر و دور اگه بیرون بره ما زندگی از

 برو شو فهمیدی؟گم مادرجونت

 شد بلند جایش از سختی به میغلتید خود خون میان در که فرهاد

 !میگیری جواب بدترم خیلی! خان سینا کردی بد امروز -

 !جهنم به برو نزن دهنتم از تر گنده حرفای کن درست و صورتت دکور اول برو -

 میکرد سنگینی سینا صورت روی یاسمن نگران نگاه افتاد راه به خروجی در سمت به حرفی هیچ بی فرهاد

 خوبی؟ -یاسمن

 روی آرام ای بوسه و کرد بغل را او میزد موج یاسمن چشمان در ترس برگرداند یاسمن سمت به را رویش سینا

 نشاند عریانش نیمه موهای

 ماشین رممی منم بریم کن عوض و لباسات برو... برسونه آسیبی شما به نمیتونه کسی نترس نیست چیزی خوبم -

 منتظرم ماشین تو بیرون میارم و

 بیشآ چشمان افتاد راه به پارکینگ سمت به پوشیدبعد را کتش و آورد در را روپوشش رفت اتاقش سمت به سینا

 تاریکی در کرد جا جابه دستش در را کیفش و کشید اش خرمایی موهای توی را دستش میزد سرخی به دیگر حاال

 کوبید بهم را ماشین در دیگر دستی که کرد باز نیمه را ماشین در و درآورد جیبش از را سویچش پارکینگ

 !باشیم خدمت در میبرید؟ کجاتشریف!دکتر جناب! به به -

 !باش خدمتم در! میرم تو قبر سر -

 مقابل ماشین به محکم را او و زد دومی شکم به ضربه چند و داد هول را او و زد آنها از یکی سر به ای ضربه سینا

 ددی را فرهاد بود درست حدسش رفت پارکینگ خروجی سمت به و شد ماشین سوار زد را او میتوانست تا و کوبید

 دمیجوشی حسابی خونش کشید را دستی ترمز و پیچید فرهاد ماشین جلوی بود کرده کمین ماشینش سوار که

 یرو اورا رساند فرهاد به را خودش بلند گام یک با و شد پیاده بود نیامده بیرون هنوز یاسمن که کرد شکر خدارا

 ندگرفت را سینا پشت از دونفر اما زد او پهلوی و شکم به محکم ی ضربه چند پا با شد درگیر او با و انداخت زمین

 با ار ماشین بود رسانده بیمارستان به سریع را خودش بود شنیده را چیز همه و بود نکرده قطع را تماس که شایان

 پیدا ار درگیربود نفر سه با که پاره لباسهایی با را سینا نگرانش چشمان با و کرد رها خیابان در بلند ترمزی صدای

 نبود کمک برای کسی و بود ظهر دوید سینا طرف به! ریخت دلش نبود یاسمن از خبری کرد نگاه را اطراف کرد

 با شایان انداخت ماشین داخل را او و زد صورتش به ضربه چند داد هول را آنها از یکی و رساند آنها به را خودش

 برداشت خیز طرفش به فرهاد دیدن
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 تغیر بی ی مرتیکه! ته خاله دختر میمونه خواهرت مثل یاسمن عوضی ها؟ نداری؟ غیرت مگه تو آشغال کثافت -

 ....فطرت پست چیه؟ غیرت میدونی اصال تو

 به ضربه چند و برد سر پشت را آنها از یکی دست سینا زد صورتش به مشت چند و شد درگیر فرهاد با شایان

 ندهپوشا را صورتش پهنای که بود خون فقط و نبود معلوم دیگر صورتش میزد را فرهاد خشم با شایان زد او پهلوی

 کشید را شایان بازوهای سینا بود

 ..بسه کن ولش خونه ببریم و یاسمن باید... شایان کن ولش... دیگه بسشه -

 کشید کنار محکم را شایان سینا

 آخه؟ داره فایده کی واسه اشغال این موندن زنده بکشمش بذار -شایان

 ...برو تو برمیگردم تا میارم و یاسمن میرم من میشه شر بریم باید نیومده کسی تا -سینا

 در ترس بود گیج بود پریده رنگش حسابی دید ها پله روی مبهوت و مات را kیاسم و برگرداند را رویش سینا

 یناس بود افتاده زمین روی یاسمن میرسید تر دیر لحظه چند اگر دوید سمتش به سریع سینا میزد موج چشمانش

 ازب را ماشین در و گرفت یاسمن از را نگرانش نگاه شایان رفت ماشینش سمت به و کرد بلند دستانش روی را او

 نگاهی یاسمن حرکت بی جسم به جلو آیینه از سینا افتادند را به و شدند هایشان ماشین سوار هردو و کرد

 ...افزود سرعتش به و انداخت

*** 

 مدیریت را چیز همه خوبی چه به که بود شده خیره حسام به و بود نشسته سالن های صندلی از یکی روی زیتون

 نشستن جا یک از کشید عمیقی نفس بود شده تنها حسابی بود کشور از خارج او که ماهی چند این در میکند

 بود شده خسته

 .کردم ضعف بخوریم چیزی یه بریم که بیا تموم کارت بخورم هوا یکم بیرون میرم داداش؟من -

 .میام منم برو عزیزم باشه -

 33 اشکان درآورد کیفش از را موبایلش و نشست حیاط سکوهای از یکی روی و رفت پایین دانشکده های پله از

 ولی سرهم پشت بار چند گرفت را اشکان ی شماره! بود شده گشاد تعجب زور از چشمانش! بود گرفته تماس بار

 قیاتفا که ترسید مادرش نگران! شد نگران... کرده خاموش خودرا تلفن دستگاه نظر مورد مشترک میشنید تنها

 زهره و یاسمن با نشنید جوابی بازهم ولی گرفت تماس مادرش با بود خاموش ولی گرفت تماس دوباره باشد افتاده

 گرفت را مادرش شماره دوباره بود ترسیده حسابی! نداشت دادن جواب قصد کسی انگار اما گرفت تماس هم

 مامان؟ الو؟الو؟ -
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 میلرزه؟ صدات چرا شده؟ چی عزیزم سالم -

 نمیدادی؟ جواب چرا افتاده؟ اتفاقی خوبی؟ شما من خوبم -

 هنوز؟ نرسیده اشکان.راحت خیالت نشده چیزی خوبم -

 برسه؟؟ کجا! اشکان؟ -

 شیراز بیاد که فرودگاه رفت پیش ساعت چند نزد؟ زنگ بهت -

 !نرسیده هنوز! نه -

 زیتون؟ -

 مامان؟ جانم -

 نشده؟ مزاحمت که کسی نیافتاده؟؟ که اتفاقی -

 مگه؟ چطور! نه -

 برگردیدتهران باهم میاد باشه؟اشکان نرو جایی نرسیده اشکان تا عزیزم -

 شده؟؟ چی!ماما؟ میگی داری چی -

 نرو جایی تنها فقط میده توضیح برات برسه اشکان -

 نیستم تنها برگشته حسامم درضمن! میشناسی و من توکه! نگرانی بیخودی جان مامان -

 دش راحت خیالم خب! ام بچه شده الغر هم کلی حتما! برم باالش و قد قربون من الهی برگشته؟ میگی؟کی جدی -

 .رسید صبح امروز!نکن شلوغش حاال خوبه -

 ها؟ تهران بیای اشکان با پس خب -

 بهاریم هوای شیراز بیاید همتون زهره امتحانای از بعد بمون همونجا شما اصال ها؟ دارم امتحان! خوبی؟ مامانم؟؟ -

 !عالیه که

 میزنیم حرف راجبش بعدا خوبیه فکر اره -

 مامی بای بای برسون سالم خب -

 خدافظ باشید خودتون مراقب -

 زیتون؟؟ -
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 قیافه میشناخت را صدا صاحب خوبی به برگرداند را رویش آرامی به کرد میخکوب را زیتون دخترانه صدایی

 کرد روان صدایش در را غم از آهنگی و گرفت خود به مظلومی

 !سالام -

 یرمم من)  گذاشته پیغام یه خانم! نگرانی؟ از میکنه دق بدبخت سارای این نمیگی آخه بکشم؟؟ رو تو بزنم دِ -

 تو؟؟ کجایی دختر!( بای منه پیش زیتون بگو زد ز مامانم تهران

 میگم برات بعدا و ماجراش! ببخسید... خب -

 و کوچولوش یه حداقل بگی باید االن همین اینجوریه که حاال خب -

 تهران رفتم کردم پیدا و مادریم ی خانواده -

 !چطوری؟! توروخدا؟! میگی؟ دروغ -

 !بگم و کوچولوش بود قرار! اِاِاِ -

 !راستی؟! ها شدیم بدهکار چیزم یه! رو پر چه واه -

 شده؟ چی -

 !کوچولو خانم کردی پا به خاک و گرد امروز شنیدم -

 !رسولی استاد حیفه واقعا! رو پر ی پسره! کردم ادبش یکم بود رو پر زیادی! سارا بردار دست! خاکی؟ و گرد چه -

 !محترمی و خوبی اون به مرد

 !بود رو پر زیادی کردی خوبش! بعیده پسری همچین رسولی استاد از! میگی راست واقعا اره -

 !راستی؟ -

 زد ریزی لبخند سارا

 بگو؟! بد دختر نیار در و من ادای -

 !میافتی پس خوشحالی از بگم!بزن حدس -

 بگو نده دقم! دیگه بگو -

 زد زیرکانه لبخندی زیتون

 !!حسام -

 دوید سارا چشمان در شادی از برقی
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 چی؟؟ حسام -

 !!حسام -

 چی؟؟ حسام! خب نشو مسخره! اِاِاِاِ -

 !دیوونه اینجاس حسام -

 کشید کوتاهی جیغ خوشحالی از سارا

 ها؟ بدی قورباغه صدای که دهنت تو میزنم همچین باشی گفته دروغ زیتون ببین خدا؟؟ تورو -

 اجتماعاته سالن تو! چیه دروغم! نگیر مژدگونیم تازه بده خوب خبر کن خوبی و بیا! بابا ای -

 بوسید را اش گونه و کشید آغوش در را زیتون محکم سارا

 اومده؟ کی! ببری لذت که بدم مژدگونی بهت خودم! باشی خبر خوش همیشه! من بشم فدات -

 دیدمش اینجا صبح امروز منم رسیده صبح امروز -

 کشید درهم را ابروهایش کمی سارا

 ...نداد خبر چرا! نامرد -

 بده؟ تو به حاال نداد خبر مامان و من به -

 ...دارم فرق من خُله -

 انداخت پایین را سرش و کرد جمع را لبهایش کمی سارا

 !عشقشم من مثال -

 !میشکنه دلم نکن اخم اینجوری کنم سوپرایزت خواستم!آویزونه انقد لباش که بشم عشقم فدای -حسام

 ...باهات قهرم...نامردی خیلی -سارا

 برگشتم ماه چند از بعد! ها ساراس مقصر داشتیم مشکلی زندگی تو اگه فردا! باش شاهد تو ببین زیتون! اِاِاِ -

 !توروخدا؟ میبینی! میکنه قهر ایشون اونوقت

 شخصیتشان بودند هم کنار حسام و سارا وقتی همیشه بود گرفته اش خنده برادرش و سارا های ادا از زیتون

 میشد متحول

 !دیگه چیکارکنم من مهمون نهار بریم بیاید گشنگی از مردم ماشین تو بذارید و اخماتون -زیتون
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 کرد نگاه حسام به بود اشکان شد حرفش ی ادامه از مانع موبایلش زنگ صدای

 خدافظ فعال میایم باهم بعد اشکان دنبال برم باید من همیشه جای همون برید شما -

 سالم الو -

 کجایی؟خوبی؟ زیتون سالم -اشکان

 دنبالت؟ بیام کجایی تو مرسی خوبم -

 بیای میکنی لطف فرودگاهم تو داد؟ خبر بهت کی -

 !نرو هم جایی باش خوبی پسر میرسم من تا میرسونم و خودم سریع باشه -

 خندید صدا با اشکان

 خدافظ بیا زود چشم!خانم درآوردی زبون خودت شهر رسیدی -

 خدافظ میبینمت -

 اهفرودگ ساختمان مقابل فشرد گاز پدال روی را پایش میتوانست تا و کرد فراموش را مقررات همه گشنگی فرط از

 و درآورد را موبایلش نبود اشکان از اثری ولی انداخت جا همه به گذرا نگاهی و شد ساختمان وارد و داشت نگه

 گرفت را اشکان شماره

 بله؟ -اشکان

 نرو؟ جایی و باش پسرخوبی نگفتم مگه -

 !سرتم پشت! نرفتم جایی خب -

 اشکان دل در عشقش پروراندن ریشه برای که لبخندی زد لبخندی اشکان دیدن با و برگرداند را رویش زیتون

 بود کافی

 اومدی خوش! ندیدمت سالم! اِاِ -

 خوبی؟ سالم -

 بریم؟ توخوبی؟ مرسی -

 ممنون -

 بریم؟ -

 بریم اره -
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 شکست را سکوت اشکان بالخره شدند ماشین سوار و افتادند راه به هم ی شانه به شانه حرفی هیچ بی هردو

 میشناسیش؟؟ دنبالمونه حاال تا فرودگاه از جدیده مزدا همین قرمزه؟ ماشین این -

 انداخت نگاهی کناری آیینه از زیتون

 بگیرم و حالش حسابی باید نمیشه ادب اینجوری!نمیکشه خجالتم بیشعور ی پسره اره! هممم -

 کرده؟ کیه؟چیکار مگه چرا؟ -

 اسدانشگ استادای از یکی پسر! رونفهمیده جامعه تو زندگی با توخونشون زندگی فرق هنوز که لوس ی بچه یه -

 شگو حسابی بگم حسام به باید نشده ادب ولی توگوشش زدم هم یکی و گرفتم و حالش منم میزنه زور حرف که

 !بده مالیش

 !کیه؟ حسام! حسام؟ -

 میشی آشنا باهاش میریم االن برادرمه حسام! بگم بهت نبود یادم وای -

 داری؟؟ برادر تو -

 !درآوردی؟ شاخ چرا! اره -

 !تنهایی تو که میکردیم فکر مون همه یعنی نگفتی؟من چیزی راجبش چرا پس -

 دارم و مامانم فقط! هستم خب -

 حسام؟ پس -

 !در اون به این داره ماجرا حسام! بماند -

 در؟ کدوم -

 !نگفتی برام که الناز در به -

 بقتس سعید که چرخاند خیابان سمت به را رویش و کرد فوت بیرون به را نفسش الناز دوباره نام شنیدن با اشکان

 بلندی جیغ صدای با ماشین که فشرد ترمز پدال روی را پایش محکم زیتون پیچید آنها جلوی و گرفت بدی

 خشم زور از چشمانش مردمک بود ریخته بهم حسابی اعصابش شد پیاده ماشینش از ادعا کلی با سعید ایستاد

 سمت به را دستش فشرد را ماشینش فرمان خشم با نبود پیش لحظه چند آرام زیتون از اثری دیگر میلرزید

 برد در ی دستگیره

 !کنم چیکار باهاش میدونم! نمیشه آدم اینجوری این! نخیر -
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 پایین میرم من کنی؟بشین چیکار میخوای! صبرکن -

 کنم دفاع خودم از بلدم خودم اشکان نکن دخالت لطفا -

 زد فریاد تقریبا و کشید را زیتون بازوی اشکان

 !بشین گفتم -

 حتی و دوید سعید سمت به و شد پیاده او از سریعتر زیتون که برد در ی دستگیره سمت به را دستش اشکان

 را او که زد سعید شکم به ای حرفه و محکم ضربه پا با پوزخندش جواب در و نداد او به هم زدن حرف ی اجازه

 زد فریاد خشم با و انداخت قرمزش ماشین کاپوت روی

 براخ این از بعدش به این از ولی نگفتم چیزی پدرت بخاطر تاحاال آشغال؟ نپیچ من پای پرو به نگفتم مگه -

 ایهس امروز خوشتیپ ببین اره؟ رفته؟ یادت میارم در روزگارت از دمار بیافته ماشینم رو خط یه گفتم بهت! نیست

 ینتماش و خودت ی سایه کافیه بعد بار ولی نمیگم بهت هیچی استاد بخاطر خورد ماشینم ی سایه به ماشینت ی

 ..آشغال...نه؟ یا فهمیدی فهمیدی؟؟ میکشمت قسم خدا خدایی به شه ماشینم ی سایه نزدیک فقط

 ودب شده گشاد چشمهایش تعجب فرط از و بود برده ماتش ماشین جلوی که اشکان به و برگرداند را رویش زیتون

 گرفت اش خنده او حال از و کرد نگاه

 !باشی الت اینقد نمیاد بهت -سعید

 برگرداند را رویش زیتون

 تماح! چیه؟! میاد بهم کامال تو بد شانس از ولی نمیاد بهم تو امثال و تو نظر به که هست هم دیگه چیزای خیلی -

 به... نکنی تالش ام نهفته استعدادهای کردن کشف واسه نفعته به!! قارچی چه به به گفتی خودت با و دیدی و من

 سالمت

 زد خشکش سرجایش اشکان فریاد با ولی شد نزدیک او به پشت از سعید که برداشت قدم اشکان سمت به زیتون

 میکشمت بخوره بهش دستت -اشکان

 !باشن؟ کی آقا اِاِ؟ -سعید

 کن گم و گورت گفت؟ چی نفهمیدی مربوطه خودم به نسبتش -

 توهم ترن خواستنی باشن تر وحشی هرچی خوشگل دخترای! نشده صاف هنوز حسابمون! خانم زیتون باشه -

 ...که

 کاپوت روی را او اشکان رسید سعید به چطور که نفهمید هم خودش حتی کشیدند آتشش به سعید حرف این با

 زیتون به بود داده اجازه خودش به چطور او نمیفهمید را چیز هیچ دیگر زد را او میتوانست تا و انداخت ماشینش
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 حرفهای ی همه دلی دق میخواست انگار بود پوشانده را اش عسلی چشمان خون از ای هاله! کند؟ احترامی بی

 میپیچید گوشش در ضعیف زیتون، صدای کند خالی سعید سر را فرشید و فرهاد

 ولش توروخدا.. بسه اشکان کن ولش...مرد اشکان...کن ولش...اشکان...بسه...توروخدا اشکان..اشکان..اشکان -

 ..اشکان...کن

 رفت فرو بارانی و ترس پراز جنگلهای آن عمق در اش عسلی نگاه کشید را اشکان بازوی دستش دو هر با زیتون

 ...کن ولش زیتون جان -

 برگرداند سعید سمت به را رویش اشکان

 شو گم...نبینمت زیتون بر و دور هم دیگه کن گم و گورت -

 پراز چشمان به نگاهی اشکان شد دور ازآنها سرعت آخرین با و رفت ماشینش سمت به حرفی هیچ بی سعید

 انداخت زیتون ترس

 !ترسیدی؟ چی از دراومدی جلوش شیر عین! نبودی؟ ترسو انقدر توکه -

 ..میکردی چیکارش نبود معلوم..نبود معلوم..میکشتیش..بودم..نداده قسمت اگه..اگه..میکشتیش داشتی -

 بریم بیا دارم تعصب خیلی گفتم که من نگو هیچی هیس -

 نشست فرمان پشت خودش و نشاند کناری صندلی روی را واو کشید را زیتون دست

 بریم؟ کجا -اشکان

 بلدی؟)...( رستوران -

 !بودم شیراز دانشجوی سال چند بالخره! بعله -

 کیهت صندلی به را سرش زیتون رسید سکوت فرمانروایی نوبت بازهم و افتاد راه به و کرد روشن را ماشین اشکان

 روی را اشکان ی مردانه دست گرمی گذشتند چشمانش جلو از پیش لحظه چند اتفاقات بست را چشمانش و داد

 باشد اشکان دست گرمای میزبان که داد اجازه دستش به کرد حس کوچکش دست

 زیتون؟ میگم -

 داد جواب بسته چشمهای همان با

 بله؟ -

 !ها میشی خوب الت یه نخوری ترشی اگه تو میگم -
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 کرد نگاه اشکان به حال همان در و کرد باز را چشمانش و زد آرامی لبخند زیتون

 مگه؟ چطور -

 هم محکمی ی ضربه چه راستی! کنی مراقبت خودت از بتونی اصال نمیکردم فکر! دراومدی جلوش خوب خب -

 !ها؟ زدی بهش

 کرد رنگ پر کمی را لبخندش

 تدس! گذروندم شخصیم دفاع های دوره بابام لطف به تازه! ها؟ تکواندوام کشوری قهرمان و کاراته سیاه کمربند -

 !منو گرفتی کم

 !جنگ؟ بفرسته رو تو میخواسته بابات مگه -

 انداخت باال را هایش شانه

 !داشته خبر بشم تنها کثیف دنیای این تو قراره روزی یه اینکه از حتما! میدونم چه -

 نیستی تنها دیگه تو نزن؟؟ و حرف این دیگه بگم بار چند -

 !نهک درکت و بده گوش حرفات به که نباشه کسی یعنی تنهایی! نیست حساب باشه شلوغ برت و دور اینکه -

 شد خیره بیرون به ماشین ی شیشه از و برگرداند را رویش و کشید عمیقی نفس

 اناشک به و نشاند لب روی را اش همیشگی لبخند شد، پیاده حرفی هیچ بی زیتون و داشت نگه را ماشین اشکان

 کرد نگاه

 بریم باش زود! گشنمه که بود رفته یادم پاک -

 ...شدند رستوران وارد باهم هردو و زد لبخندی زیتون جواب در اشکان

*** 

 با شایان بود شده خیره باغ به و بود ایستاده پنجره جلوی شد اتاق وارد زهره صدای شنیدن با و زد در چندبار

 و یاسمن گفت ضیف صدایی با زهره گرفت بازوهایش میان آرامی به اورا و شد نزدیکش آرامش و بلند قدمهای

 آوردید؟

 گذاشت زهره شانه روی را اش چانه شایان

 ...اهم -

 خوبه -
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 ناراحتی؟ چی از -

 داد بیرون را نفسش زهره

 !عقدم شب! بود شب یه فقط من خوشبختی اینکه از -

 کرد تنگتر را آغوششش شایان

 زندگی هم کنار خوشبخت خوشبخته عمر یه و میگذرونیم و مشکالت این ی همه باهم خانومم، نباش ناراحت -

 پشت سخت راه این تو اینکه از و میکنیم نگاه همدیگه چشمای تو بشن تموم مشکالت این وقتی. میکنیم

 میزنیم لبخند نکردیم خالی رو همدیگه

 سخت خیلی! شایان سخته -

 نگقش که هاشه سختی ی همه با زندگی! عزیزم؟ باشه سختی و مشکل بدون که دیدی و چندنفر زندگی حاال تا -

 مینه گفتی! میشه تلخ میشه یکنواخت زندگی که نباشن ها سختی این اگه گفتی یادته؟ گفتی خودت! میشه

 هنگا سرش پشت به و برمیگرده و میشه پیر وقتی آدم گفتی میسازن و زندگی ی لحظه لحظه که هان سختی

 هگذاشت سر پشت ایمان و عشق با رو ها سختی ی همه که بزنه شاد و گرم لبخند یه میتونه موقعی تنها میکنه

 ستاید و میکنیم نگاه سرمون پشت به و برمیگردیم بعد میریم آخر تا و راه این همدیگه کمک به توهم و من باشه،

 ...ادش و گرم لبخند یه... میزنیم لبخند بهم و میکنیم نگاه همدیگه چشمای تو بعد میگیریم محکم رو همدیگه

 خراش روی را دستش! عشق از پر بود نگرانی از پر نگاهش. کرد نگاه شایان ی چهره به و برگرداند را رویش زهره

 نشست زهره پیشانی در چینی شایان درد از کشید درهم را ابروهایش درد از شایان کشید شایان ی گونه

 ...چرا صورتت...صورتت -

 گذاشت زهره لبهای روی را انگشتش شایان

 ...هیییییس-

 میکرد حس صورتش روی را زهره های نفس گرمی کرد نزدیکتر زهره به را صورتش و زد عمیقی لبخند

 !خمه و پیچ پر راه این یادگاریه نیست، چیزی -

 ...خرید جان به را زهره لبهای گرمی و کرد نزدیکتر را صورتش

 و کرد مرتب را لباسهایش نداد اهمیتی ولی میکشید تیر و بود دیده ضرب کمی کشید کتفش روی را دستش سینا

 پله سمت به و گرفت قلبش روی را دستش سینا رفتند سمتش به نگرانی با همه سینا بادیدن رفت پایین ها پله از

 دوید باال به ها

 !ببینم پایین بیا! میری؟ در کجا! سینا؟ -مهناز
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 برگرداند را نگاهش ترس با سینا

 آشامی خون به تبدیل کرده کاریتون یه شده گور به گور فرهاد این کردم فکر! شکر رو خدا! شمایی؟ مامان! اِاِاِاِ -

 !شدید چیزی خواری آدم

 پایین بیا بود؟ بیهوش چرا یاسمن چیه؟ صورت این! شده چی ببینم پایین بیا نشو لوس -مهناز

 دوخت مهناز به را مظلومش نگاه سینا

 باور جلدم تو رفت شیطون ولی نکنم بازی فرهاد این با گفتی شما بودم خوبی پسر نکردم کاری من مامان بخدا -

 !نکنید دعوام خدا تورو نکردم کاری من کرد اغفالم بود شایان تقصیره همش کنید

 کن تعریف بشین پایین بیا! باشه -زد لبخندی فیروزه

 !نمیام! نوووچ -سینا

 !ببینم پایین بیا! نمیای؟ چرا -محمد

 چگیب یه حاال خب ام بچه! بگید چیزی یه شما! میره غره چشم بهم داره چطور بابام ببینین! بزرگ بابا!! اِاِاِ -سینا

 !نداره که زدن کردم

 پایین بیا بزنتت نمیذارم پایین بیا -زد لبخندی علی

 !نمیام! نووووچ -سینا -

 !چرا؟ دیگه باز -علی

 بخدا!کردید کمین واسم شدید جمع ها پله پایین گرسنه ی خوارها آدم این عین همتون شما باباجون خب -

 !دیگه بشینید اونور برید خب! ندیدید آدم حاال تا انگار!میلرزه تنم ستون چار میکنم نگاتون

 که حالی در شایان. شدند سینا منتظر و رفتند پذیرایی سالن سمت به و زدند کوچکی لبخند همه سینا حرف با

 کشید بلندی سوت آنها دیدن با سینا آمد پایین ها پله از داشت دست در را زهره دست

 !میشه عالی جناب نسیب حالش و عشق میخوریم ما و کتکش! به به -

 زد سینا ی سینه به ای ضربه شایان

 بشینی؟ نمیری چرا میکنی؟ چیکار اینجا! بزن حرف کم -

 !شده چیزیشون یه اینا که بخورم قسم حاضرم شایان -

 !مگه؟ چطور -زهره
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 !باشه کرده کاریشون یه زده جیگر جیز فرشید این میترسم میگم جدی کنید باور -سینا

 !خودت؟ واسه میگی داری چی -شایان

 !کردن پیدا جهش اینا که کرده کاری یه گمونم به -سینا

 !شده چی ببینم بگو درست! سینا -شایان

 !سمتم اومدن خوارها آدم این عین همشون پایین اومدم ها پله از من تا بابا -سینا

 داد ادامه جدیت با سینا زد خنده زیر زهره سینا حرف با

 به سر نمیخوام که قسم فرشید اون مرگ به ولی نه که خودت مرگ به شایان! میگم جدی! من خواهره نخند -

 !چیزی گودزیالیی آشامی خون به شدن تبدیل! شده عوض اینا DNA کنم فکر باشه تنش

 !دار نگه و احترامشون یکم! چیه حرفا این سینا کن بس -خندید بلندی تقریبا صدای با شایان

 که اومدن سمتم همچین بخدا! دیگه شد شروع همینطور اولش! نیست؟ یادت رو 2گودزیالی فیلم! کنید باور بابا -

 موج چشماشون تو گشنگی بود آویزوون شون لوچه و لب از آب بود شده قرمز همشون چشمای! وایساد قلبم

 !میزد

 میخندیدند سینا اداهای و ها حرف به فقط زهره و شایان

 بریم در باهم همه میام و برمیدارم و یاسمن میرم منم کن روشن و ماشین برو زهره با تو شایان میگم -سینا

 !سینا نگو چرت -خورد را اش خنده شایان

 حرف انقدر کی اینا!پایین برم که میرفتن غره چشم و میزدن تشرم ابرو و چشم با همچین بخدا شایان -سینا

 در ونمصداش نمیبینی نشستن اونور رفتن کن گوش حرف های بچه این عین اونور برید گفتم تا! بودن؟ کن گوش

 نم دارم حتم که میزد موج چشماشون تو گشنگی انقد کن باور بخورنمون چطور میکشن نقشه دارن حتما نمیاد؟

 !میرقصه بندری چشمشون جلو داره که میدیدن خوشمزه و بِریون ی بره یه چشم به و

 بودند کرده غش خنده از هردو زهره و شایان

 نگرانی از مردن ها طفلکی سینا بریم بیا دیگه بسه -زهره

 !نمایم! نوووچ -سینا

 !دیگه بریم بیا -کشید را سینا بازوی شایان

 کشید خودش سمت به را زهره دست سینا
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 ها؟؟! کردی؟ یکی به دست اونا با توهم نکنه! خائن ای -

 سینا بریم بیا -خندید شایان

 ی روحیه باش نداشته کمک توقع من از ولی میایم زهره و من بعد نخوردنت اگه برو تو اول! نمیام! نوووچ -سینا

 !من خدای واای! نداره و خشن های صحنه این دیدن تحمل من لطیف

 گفت غم از پر و خاص لحن با و گرفت چشمش روی را دستش سینا

 !روب فقط! نگو چیزی نه نه! برو فقط! برو ندارم تحمل این از بیشتر برو! من خدای آه! من برادره! شایان برو! برو -

 ایستاد سینا صدای با ولی افتاد راه به نداشت را اش خنده کنترل دیگر که شایان

 هی یهو کوچه تو بعد برمیگشتیم دبیرستان از که روزی اون یادته ببخش و من! شایان!! نــــــــــه -سینا

 بودم نم! بود من تقصیر همش! بگو شایان یادته که بگو! شایان یادته؟ گوشت تو کشید یکی و سمتت اومد دختره

 نمم بود؟ کی پرسید من از و برگشت چون بودی تو که کرد فکر اون ولی دختره اون روسر انداختم سوسک یه که

 !من خدای واای! بود پسره اون گفتم

 زدند خنده زیر هردو زهره و شایان

 پرسیدم ازت امتحان از بعد یادته؟ داشتیم؟ ریاضی امتحان دبیرستان اول سال یادته؟ شایان! وای! وای! وای -

 ببخش و من شایان! 7 تو و بودم شده 31 من اومد جواب وقتی ولی اره گفتی اطمینان با تو دادی؟ خوب و امتحانت

 !کردم عوض و هامون برگه روز اون من ولی

 داد سر را مصنوعیش هق هق صدای سینا

 !ببخش و من شایان وای -

 زد زانو زمین روی سینا میخندیدند فقط و بودند گرفته شکمشان جلوی را دستشان زهره و شایان

 !نرو نه!!  نـــــــــــــــــــــــه ولی! برو! نشده کشیده آتیش به قلبم این از بیشتر تا شایان برو! برو -

 !کنی؟ اعتراف میخوای باز نکنه -خورد را اش خنده شایان

 شرط یه به فقط میریم باهم کن صبر نیستم راه نیمه رفیق من! نه! آه -

 شرطی؟ چه -شایان

 !بشینیم خروجیه در نزدیک که سفیده نفره سه مبل اون روی -

 خندیدند دوباره زهره و شایان
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 بریم پاشو باشه -شایان

 !دارم هم دیگه شرط یه -

 مرگته؟؟ چه دیگه -

 !بشینم وسطتون بزارید باید -

 شدند پذیرایی سالن وارد باهم سه هر و کشید را سینا دست بود بسته حلقه چشمانش در اشک دیگر که زهره

 !شده؟ چی بگید نمیخواید خب -علی

 !نشید عصبانی شما فقط! میگیم! چرا چرا گفت پته تته با سینا

 برود آشپزخانه به که شد بلند جایش از بعد کرد نگاهی سینا به چشمی زیر مهناز خندید آرامی صدای با زهره

 آرام و کرد قایم شایان پشت را سرش و انداخت چنگ شایان بازوی به و داد قورت را دهانش آب سختی به سینا

 !میشود وارد گودزیال گفت

 ندبل صدای با هردو زهره و شایان سینا کارهای با میگفت اهلل بسم تر تند هم سینا میشد نزدیکتر مهناز هرچه

 کرد پر را اتاق فضای شان خنده صدای و خندیدند

 !اره؟ دیگه شدیم خوار آدم ما حاال -مهناز

 !بله..بل...ب -سینا

 رفت خانه آشپز سمت به و زد خنده زیر مهناز او جواب با

 آشپزخونه؟؟ میری -سینا

 !چرا؟ اره -مهناز

 کنید؟؟ چیکار میرید -

 چرا؟! نه یا اومده جوش آب قابلمه ببینم میرم -

 گفت هایش خنده میان در سینا زدند خنده زیر باهم هرسه مهناز جواب شنیدن با

 قابلمه زود چه! ها؟ خوارید آدم کردید باور راستکی راست! گرفتن جدی چه اینا! کردم شوخی من بخدا بابا -

 !بودید تعارفی قبال که شما جان مامان! گذاشتن اجاق رو آبشونم

 ...زدند خنده زیر و شدند موضوع متوجه تازه سینا حرفهای شنیدن با همه

*** 
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 نگه ثابت همیشگی میز روی و چرخاند را نگاهش زیتون شدند رستوران وارد هم شانه به شانه زیتون و اشکان

 و اراس بالخره فهمید که زیتون بنشینند دیگری میز سر که فهماند زیتون به ابرو و چشم های اشاره با سارا داشت

 نظر زیر رستوران دیگر کنج در را دیگری میز میزنند حرف شان آینده درمورد جدی شده که هم یکبار حسام

 رفت میز سمت وبه گرفت را اشکان کت ی گوشه و گرفت

 !اینجان سارا و حسام گفتی که تو -

 سارا اونم حسامه اون ببین؟ رو اونجا! نگفتم دروغ -

 پیششون؟ نمیریم چرا پس -

 بهتره بذاریم تنهاشون میزنن حرف مهمی موضوع راجب دارن کنم فکر -

 بخوای تو هرجور -

 میدید؟ سفارش چی اومدید خوش آریافر خانم سالم -گارسون

 زد ای دوستانه لبخند زیتون

 همیشگی غذای همون نباشید خسته سالم -

 دارند؟ میل چی آقا -گارسون

 لطفا باشه همون دادن سفارش آریافر خانم که هرچی -اشکان

 و متانت با. گرفت نظر زیر را زیتون چشمی زیر اشکان غذا صرف حین در رفت کوتاهی چشم گفتن با گارسون

 بخش آرامش اشکان برای اش چهره دیدن چقدر بود انداخته پایین را سرش و میخورد را غذایش همیشگی ارامش

 بود دیده زیتون در را خودش ی نیمه شاید زد آرامی لبخند بود

 !ندیدیم؟ حاال تا -زیتون

 خورد جا کمی اشکان

 !چی؟ -

 !میکنی؟ نگام اینجوری که ندیدی و من حاال تا -

 !نه کن فکر تو -

 کرد بلند را سرش تعجب با زیتون

 !!ندیدی؟ -
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 !اینجوری نه -

 چجوری؟؟ -زیتون

 میکنه؟ زندگی کشور از خارج چرا حسام نگفتی راستی! وقتش به بماند -زد داری معنا لبخند اشکان

 کارش بخاطر -

 کارست؟ چه مگه -

 میکنه کار)...(  شرکت واسه افزاره نرم مهندس! کامپیوتره مغز حسام

 !میگی؟ جدی -

 اهم -

 !افتخاره که من برای! آفرین واقعا -

 !داری لطف -داد نمایش را اش گونه های چاله زیتون

 کیپزش به ای عالقه هیچکدوم آریافر استاد های بچه که عجیبه برام خیلی راستی.نبود تعارف گفتم جدی نه -

 !نداشتن

 کنه تحمیل ما به و نظراتش نخواسته وقت هیچ بابام چون شاید -

 خورد اب جرعه و زد لبخندی زیتون

 !بگی؟ برام و الناز ماجرای نمیخوای... امم -

 !نه -

 وقتش به گفت آرام شد متوجه که اشکان کرد جمع را خودش کمی و خورد جا اشکان اشکان صرافت از زیتون

 میگم برات

 !کی؟! وقتش؟ -

 !کنی صبر شد الزم هروقت تا بود قرار -

 ...نرفته یادم -

 ار حرکاتش چشمی زیر حسام داد صندلی به را اش تکیه و گذاشت بشقابش کنار را چنگالش و قاشق کالفه سارا

 داشت نظر زیر

 !حسام؟ کنی روشن و تکلیفم میخوای کی -سارا
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 عزیزم روشنه تکلیفت -

 نمیشه جواب من واسه این -

 کن صبر دیگه یکم ولی چیه منظورت میدونم -

 داری که نداری خونه رسیدی که نرسیدی ازدواج سن به! چیه؟ مشکلت تو آخه!کنم؟ صبر باید دیگه چقدر -

 !حسام؟ دارم مشکلی من نکنه هستی)...(  شرکت مهندس خدا شکر که نداری کار داری خوبشم که نداری ماشین

 !میام خواستگاریم چشم بیافتم جا اونجا یکم بذار خانومم گلم جان سارا -

 و گرفتم ایراد یه خواستگارام هرکدوم از که انقدر شدم خسته! اونجایی که ساله 3 میخوای؟تو وقت دیگه چقدر -

 اینجوری خانوادش اون ست سبزه یکی این سفیده اون کچله این الغره اون چاقه این! گذاشتم عیب یه روشون

 بود رفته که بود دوستم فالن عموی دختر ی پسرخاله این بود بد برادرش یکی اون بود بد خواهرش این بودن

 یه یشپ ببیرتم میکنه فکر داره مامانم بخدا! بود بد بینیش اون بود کج چشماش این دوستم دوسته خواستگاری

 !روانشناس

 پرکالغی و سیاه ابرویی و چشم و سفید پوستی سارا. شد خیره سارا سیاه چشمان به و زد عمیقی لبخند حسام

 رت کوتاه زیتون از قدش کمی بود بامزه البته و زیبا درکل. متناسب لبهایش وبا بود تراش خوش دماغش و داشت

 مک و بود شده آشنا زیتون با دانشگاه در که شیرازبود دانشجوی خودش و بود کرج اهل داشت زیبا اندامی و بود

 بود شده باز آنها خانه به پایش کم

 !دختر بذار جیگر رو دندون یکم -

 کرد نگاه حسام به درماندگی با سارا

 از که چیه مشکلت میگن همه درآوردن حرف واسم خانواده تو بس از شدم خسته بخدا دیگه؟ چقدر -

 !بدم؟ و جوابشون چی باید من حسام خب!میگیری عیب مهندست و دکتر خواستگارای

 کرد گره درهم را دستانش و داد تکیه صندلی به حسام

 هستی خوبی دختر خیلی تو! بگم چطوری نمیدونم... سارا راستش. میگم میکنی اصرار انقدر که حاال باشه -

 ...تو... میدونی! اجتماعی البته و شخصیت با و خانوم... خوشگلی خیلیم

 خدافظ! حسام نامردی خیلی! اره؟ منه؟ از بیشتر لیاقتت تو سارا متاسفم بگی میخوای -

 بود بسته را گلویش راه بغض شد بلند جایش از و برداشت را کیفش سارا

 بشین -

 !بگیری؟ بازی به و احساسم بیشتر که بشینم -
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 گفت جدی و محکم صدایی با حسام

 !نزن حرفیم و بشین گفتم -

 کرد پاک را خورد سر چشمش ی گوشه از که اشکی قطره و نشست جایش سر سارا

 یا بگم که رفتم کلنجار خودم با خیلی هستی ها خیلی آرزوی و هستی مهربونی و دختر خیلی تو سارا میدونی -

 نه

 کرد پاک را اشکش از دیگری ی قطره سارا

 بخوام ازت خودخواهیم و غرور ی همه با که ایران برگشتم اینبار من ولی میگم اینو که میخوام معذرت سارا -

 رو تو اینبار که اومدم دور راه یه از! بریزی من پای به و جوونیت و زیبایی تمام و و هات خوبی و مهربونیت تمام

 برات میدونم! ببرمت خودم با و بسوزونم رو بود تو داشتن آرزوشون که کسایی ی همه دل و بکنم خودم ماله

 کنی؟ ازدواج باهام حاضری سارا؟؟ میدی من به و وجودت... خودخواهم ولی کمم خیلی

 ...زد لبخند آرامی به و کرد نگاه حسام التماس از پر چشمان به و کند زمین از را نگاهش سارا

*** 

 ادوت را ها پله سینا دویدند ها پله سمت به همه شد شنیده یاسمن اتاق از که وحشتناکی و بلند جیغ صدای با

 شیدمیک جیغ و میزد ضجه و بود پیچیده خود در تخت روی بسته چشمانی با یاسمن کرد باز را اتاق در و کرد یکی

 بکشد نفس باید که کرد فراموش ای لحظه برای زد خشکش جایش سر شد ریش و شد ریش بار هزار سینا دل

 کند بیدارش که رفت یاسمن سمت به شایان

 میشه دیوونه کنی بیدارش اینجوری نزن دست بهش -سینا

 هانداخت طنین عمارت در یاسمن های ضجه صدای برگشت را بود رفته که مسیری و انداخت سینا به نگاهی شایان

 بود

 بیرون برید همتون -سینا

 ارکن و شد نزدیک یاسمن به آرام قدمهای با سینا. بست سرش پشت را در و برد بیرون را همه شایان سنا، حرف با

 ضجه هنوز...کرد زمزمه گوشش در و کرد نوازش را یاسمن موهای آرامی به و زد زانو زمین روی او تخت

 و ترکم هایش ضجه..یاسمن..کنه اذیتت که نیست کسی دیگه..شد تموم...کن باز و چشمات یاسی شد تموم...میزد

 سکوت فقط...پیچید نمی عمارت در دردناکی صدای دیگر...نجوا گوشش در و میکرد نوازشش سینا میشد کمتر

 بود فشرده بهم محکم را چشمهایش هنوز یاسمن میزد حرف همه با که بود

 کن باز و چشمات آروم..امنه دیگه اینجا من یاس کن باز و چشمات..من گل شو بیدار -
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 و کشید آه و گذاشت تخت ی لبه را سرش کشید یاسمن رنگ خرمایی و پرپشت موهای در را اش مردانه دستان

 نگه قلبش ی گوشه در را یاسمن عشق سالها...بود تحمل غیرقابل برایش حال آن در یاسمن دیدن ریخت اشک

 ...بود داشته

*** 

 نیستی؟ خسته -زیتون

 چرا؟ نه -

 ای خسته میده نشون ظاهرت -

 است خسته روحم!جسمی نه ولی ام خسته اره -

 میدی؟ و جوابم چرا بپرسم اگه -

 بیخیال -

 اشکان؟ راستی -

 جانم؟ -

 سالته؟ چند -

 چرا؟ -زد لبخندی اشکان

 !همینجوری -انداخت باال را هایش شانه

 سالمه 30 -

 !محاله! گرفتی؟ تخصص سالگی 32 یعنی! داری؟ مطب که هست سالم سه و گرفتی و تخصصت اونوقت! ؟30-

 زیتون میکنه هرکاری باشه مجبور اگه آدم!هیچه مقابلشون در این که کردم هم دیگه کارای خیلی -

 تو ولی میشی عمومی پزشک سالگی 32 تو تازه باشی رفته پزشکی دانشکده هم سالگی 01 اگه! محاله آخه -

 !میکرد و تعریفت انقدر بابام که نبود بیخود پس! زدی جلو سال 3 یعنی!گرفتی تخصص

 بود دیگری جای فکرش اما میکرد نگاه میز روی لیوان به شاید ماند خیره میز روی اشکان نگاه

 ..اشکان؟..اشکان؟ -

 نبود حواسم ببخشید بله؟ -

 بپرسم؟ سوال یه میکنم خواهش -
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 دارم خواهش یه من قبلش -

 بگو -

 !نگیر اجازه انقدر بپرس داری سوالی هر -

 آوردی؟ فشار خودت به انقدر خوندن درس تو چرا خب. باشه ببخشید -زد لبخندی زیتون

 الناز بخاطر -

 دوخت چشم اشکان غم پر های چشم به زیتون

 من! دمیوم بر واقعی عاشق یه از فقط که کارایی! نمیکنی فکرشم حتی که کارایی کردم کارا خیلی الناز بخاطر -

 به! بمونه وفادار شوهرش به که خواستم ازش فقط! نبود زیادی چیز خواستم وفاداری خواستم عشق ازش فقط

 میخوره زنگ موبایلت کنم فکر کن ولش کنه؟؟ عمل بهش نتونست که بود زیادی من ی خواسته نظرتو

 گشت موبایلش بدنبال کیفش در و آمد خودش به زیتون

 حسام؟ جانم -

 دنبالش؟ تهران رفتی نکنه دیگه بیاید! نشدیم منتظر بودیم گشنه مام کردید دیر!دختر؟ تو کجایی -

 خودت با هم رو سارا فقط داره تاخیر پروازش میایم ماهم خونه برید شما نداره اشکال -زد پرنقشی لبخند زیتون

 باشیم باهم امشب خونه ببر

 دیگه؟ افتادیم و خواهری پخت دست امشب پس! اِاِاِاِ؟ -

 ؟باشه میام خودم تا بیار در فریزر دوم کشوی از سبزی بسته یه رسیدی داره دوس سبزی قورمه سارا شکمو اره -

 نیست؟ ای دیگه دستور خانم آبجی چشم -

 باش دوستم مراقب فقط دیگه نه -

 نبود؟ امری دیگه دارن جا چشام تخم رو ان بنده سرور شما دوست این -

 خدافظ میبینمت عزیزم نه -

 خدافظ -

 برگردیم؟ باهم که پیششون نرفتیم چرا خب -اشکان

 حساسه مسائل این رو حسام آخه بذاریم تنهاشون خواسته سارا بفهمه حسام اگه نداره خوبی ی جنبه آخه-

 مهربونی و مالحظه با چقدر تو -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر L.D.N | عروسک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

88 

 

 مرسی -

 دیج! ندیدم تو، اقتدار و تو شجاعت با تو شخصیت به تو محکمی به تو مثل دختری حاال تا جدا میگم جدی نه -

 !مردتری مردا خیلی از میگم

 لبخند ونزیت...خب البته! باشم انسان که گرفتم یاد بابام لطف به فقط من نیست اینجوری -کرد سرفه چند زیتون

 !ها؟ دارم هم زنونه های ظرافت خب...زد ریزی

 مامت خانوم یه که صدالبته زهرا عمه خانومی به مادری دختره! بعله که اون -خندید بلندی تقریبا صدای با اشکان

 !عیاره

 ممنون – کرد نگاه اشکان عسلی چشمهای به زیتون

 !میکرد خود شیفته را اشکان بیشتر لحظه هر که داشت چه زیتون مگر لرزید ای لحظه برای اشکان بیمار دل

 گرفت زیتون از را نگاهش

 شو ماشین سوار برو توام بدم و صورتحساب میرم من دیگه بریم پاشو خب -

 !منی مهمون االن! کنی حساب تو نمیذارم اصال نه! آ!آ!آ -

 کن حساب تو بعد بار -

 نمیشه نه -

 ندلبخ و عمیق نگاه از زیتون کرد نگاه زیتون به عمیق و زد اش چانه زیر را دستش و زد پرمعنایی لبخند اشکان

 زد ریزی لبخند اشکان خاص

 تو دست همراهشه که خانمی که میخوره بر ایرانی مرد یه مردونگی و شخصیت و غرور به! فهمیدم خودم! آها -

 کن حساب تو باشه خب خیلی!کنه کیفش

 !تیزت کیوی آی اون قربون -

 ...رفت صندوق سمت به و گرفت او از را نگاهش انداخت طنین اشکان گوش در بازهم زیتون ی خنده صدای

 ...کرد پارک در جلوی را ماشین زیتون

 اومدی خوش! خودت ی خونه والبته! دایی پسر ماست ی خونه اینجام خب -

 بیافت جلو خودت! نیستم بلد و راه که من -

 بیا! بشه گم توش آدم که نیست شما عمارت مثل که اینجا! بابا ای -
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 سرش پشت هم اشکان و افتاد راه جلو خودش

 بدم نشونت و اتاقت بیام بعد کنم روشن و سماور که بشین.. کجایی؟.. سارا؟... حسام؟...حسام؟ -زیتون

 ببخشید» خورد یخچال در روی داشت یاد به چشمش و رفت آشپزخانه سمت به میزد صدا را حسام که همانطور

 کند یخچال روی از را داشت یاد «بای بوس برنمیگردیم هم شام بیرون میریم سارا و من نازم آجی

 !کنم چیکار اشکان با من حاال! حسام میکشمت -

 ریخت دلش باشد تنها اشکان با باید شب تا اینکه فهمیدن با

 !!حسام غیرتت به خوشا -

 زد تشر خودش به ترسیده چه از نمیدانست هم خودش

 !خطره بی کبریت طفلی! ترسیدی؟ چی از! میشه سفید و سرخ مدام میزنه حرفم باهات بیچاره!دختر؟ تو چته -

 شچشمهای و بود داده تکیه را سرش و بود نشسته مبل روی اشکان رفت پذیرایی سمت به و کشید عمیقی نفس

 مچش تعجب با اشکان کرد روشن را چراغها ی همه و رفت برق کلید سمت به و گرفت اشکان از نگاه بود بسته را

 زد زل زیتون به جدیش نگاه با و کرد باز را هایش

 !میکنی؟ روشن رو چراغها ی همه چرا -

 کشید خجالت اشکان جدی نگاه از ای لحظه برای زیتون

 !میترسم...آخه.. خب -

 چی؟؟ از -شد تر جدی اشکان نگاه رنگ

 !تاریکی از -کرد جمع را لبهایش کمی زیتون

 نیست؟؟ کافی کنی روشن رو دوتا! میکنی؟ روشن رو چراغها ی همه چرا باشه خب -

 !نه -

 کنی؟؟ روشن رو چراغها ی همه باید حتما یعنی -

 !اره -

 چرا؟؟ خب -گرفت اش خنده زیتون رک و کوتاه جوابهای از اشکان

 !میمونه تاریک خونه از قسمتایی نکنم روشن رو همه اگه آخه -

 کنی؟ خاموششون میکنی جرات چطور تنهایی وقتی خواب موقع شبا اونوقت خب -
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 !نمیکنم خاموششون خب -

 بمونن؟؟ روشن صبح تا میذاری یعنی -

 !اره -

 !جورشه یه اینم! خب -داد تکی مبل به و انداخت پا روی را پایش اشکان

 بدم نشونت و اتاقت که بیا برنمیگردن شامم بیرون رفتن سارا و حسام راستی -خندید زیتون

 کاری منه اتاق هم رویی روبه اتاق این. اتاقت اینم خب -کرد باز را اتاقها از یکی در و رفت باال ها پله از زیتون

 کن صدام داشتی

 !شد هم روی روبه اتاقامون بازم -زد لبخندی اشکان

 !!قسمت -انداخت باال را هایش شانه و زد کمرنگی لبخند زیتون

 کرمی رنگ به ای پرده با که بود بزرگی ی پنجره کرد جلب را نظرش که چیزی اولین و شد اتاقش وارد اشکان

 غروب خورشیدِ رنگ سرخ نور و کشید کنار را پرده و کرد رها زمین روی را اش دستی ساک. بود پوشیده روشن

 ...کرد روشن را اتاق تمام

 اشکان داخل بیا... برگرداند را سرش خورد اتاق در به که ضربه چند با

 نمایش زیبایی به را عضالنیش هیکل که داشت تن به جذبی ای سورمه شرت تی شد وارد و کرد باز را در اشکان

 بود ریخته صورتش توی خیسش موی تار چند و داشت پا به راحتی و ای سورمه کتان شلوار همیشه مثل و میداد

 آمد خود به او صدای با که بود خیره اشکان به هنوز زیتون. زد باال کامال را موهایش دستش حرکت با که

 !منم؟ فهمیدی چطور -

 بشین بیا! ایم خونه توی تو و من فقط آخه -کشید اشکان قلب رخ به را اش گونه های چاله زیتون

 نیستم؟ که مزاحم -

 !چیه؟ حرفا این -

 ستینآ بلوز انداخت زیتون به نگاهی اشکان نشست کنارش و کشید بیرون میز پشت از را زیتون کناری صندلی

 داشت رنگی زرد ی شده دوزی منجق گلهای که رنگ نارنجی دامنی داشت تن به ای دخترانه کامال زرد بلند

 رویش روبه حاال که زیتون زیبای ی چهره به اشکان بود کرده سرش نارنجی و زرد گلهای با شالی و بود پوشیده

 را رویش زیتون بود زده موهایش جلوی ریزی سر گل و بود کرده جمع سرش روی را فرش موهای شد خیره بود

 فقط ویدبگ چیزی اینکه نه بکند را نگاهش که داشت را این توان نه اشکان کرد غافلگیر را اشکان نگاه و برگرداند
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 ردک سرخ را هایش گونه اشکان سنگین نگاه لرزید چیزی کوچکش قلب ته... بود خیره زیتون چشمهای جنگل به

 انداخت پایین را سرش

 چایی تا دو برم.. من..من -

 چرا نمیدانست هم خودش بود ناراحت خودش از دل در...رفت بیرون اتاق از سریع و گذاشت تمام نیمه را حرفش

 اما میکند معذب اورا کارش این با میدانست میشدخوب او های زیبایی محو ناخودآگاه میزند زل زیتون به مدام

 !!گرفت زیبایی همه آن از چشم میشد مگر

 دستش اختیار بی میزد بهم را خانه سکوت ها فنجان خوردن بهم صدای برداشت را سینی لرزانش دستان با

 نشست صندلی روی مردد و گذاشت میز روی را سینی. شد وارد و کشید بلند نفس چند اتاق در پشت میلرزید

 از را رویش شوند وارد هایش ریه به داد اجازه بود هِل همراه به که چایی عطر به و کشید باال را نفسش اشکان

 کرد نگاه زیتون به و گرفت چینی تراش خوش های فنجان

 !نباشم میکنی؟مزاحم چیکار داری -

 قشنگن؟! روببین ها ساختمون این طرح..نگو اینجوری نه -

 !خیلی اره -

 !ببین هم پذیرایی سالن این معماری -

 قشنگه واقعا -

 چیه؟ راجبشون نظرت -

 کیه؟ کار! زیباس!دارن هم سنتی معماری از هایی رگه ولی ان مدرن! ان العاده فوق -

 خودم -

 میگی؟؟ جدی -

 !مه نامه پایان موضوع! اهم -

 استخدامت برگرد برو بی ببینه و هات طرح نمونه اگه شایان! همم -داد تکان تایید نشانه به را سرش اشکان

 !میکنه

 میگی؟ راست -جهید زیتون چشمان در شادی از برقی

 چیه؟ دقیقا ات نامه پایان موضوع حاال! نه که چرا! اره -

 .نوینه معماری همون یا امروزی مدرن معماری با گذشته سنتی معماری هنر تلفیق ی درباره -
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 کردی؟ چیکارا حاال تا خب. داره زیاد دادن مانور واسه جا! میرسه نظر به جالب! خوبه -

 معماری که معتقدن ها خیلی! مدرنه هنوزم دوره اون معماری بابا که بگم میخوام جورایی یه من اشکان میدونی -

 که میگن ها آرشیتکت از دسته این بود امروزی باید و امروزه هم وامروز! گذشته! خودشه رو اسمش گذشته

 برج حکم خودش دوران تو و است گذشته ماله دیگه! افتاده مد از دیگه... و خان شاهرخ صفویه ی دوره معماری

 کهی و شده ساخته جدید سبک یه با استیت اِمپایر برج چون نداره! نداره دیگه حاال ولی داشته رو اِمپایراستیت

 هپیشرفت ابزارآالت با امروزه چون!نیست معماری شاهکار دیگه شاد گوهر مسجد که معتقدن مثال! شده میدون تاز

 گوهرشاد همین میگم من اما! نیست امروز علم از فراتر یعنی! ساخت گوهرشاد هزارتا میشه راحت خیلی نو علم و

 ابیحس بشن ساخته اگه ولی نشدن ساخته هنوز که باشه هایی ساختمون از خیلی طرح بخش الهام میتونه قدیمی

 نییع!درمیان دنیا معروف ساختمونهای از دیگه وخیلی سفید کاخ وساختمان دبی برج و اِمپایراستیت خجالت از

 !بدن قورت درسته و اِمپایراستیت میتونن یعنی!میکنن سفید و رومون حسابی

 زیتون؟ داری تعریفی چه بودن مدرن از تو -

 ولی نمونی جا هاش تکنولوژی و دنیا از اینکه یعنی مدرن. راحتن باهاش آدمها که چیزی یعنی مدرن من نظر به -

 طراحی ای دیگه جور رو دنیا مدادم با میخوام من! کنه فراموش رو چیزها خیلی آدم که نشه باعث نموندن جا این

 سعی ها آدم ی همه بگم بهتره! نه که هم شبیه! بشن هم شبیه میکنن سعی دارن همه! کن نگاه دنیا به. کنم

 کنن ررفتا اونا مثل میکنن سعی! هالیوود های ستاره مثل مثال خاص دسته یه بشن خاصی دسته یه شبیه میکنن

 محلی لباس یه مثال کن نگاه خودمون سنت و فرهنگ به! بمیرن اونا شبیه حتی و بپوشن بخوابن بخورن اونا مثل

 لباسای حاال ولی زندگیه های حس و رنگها از سرشار که رنگارنگ لباس یه! بگیر نظر در و شلوار و شلیته مثل

 لباس هم شبیه داریم همه تقریبا االن! دادن کوتاه و دکولته های پیرهن و شب لباسهای به و جاشون قشنگمون

 !ها ایرانی حتی و ها فرانسوی ترکها ها انگلیسی ها آمریکایی ها مصری میپوشیم

 !باشه راحت دکولته لباس تو و نباشه راحت شلوار و شلیته تو یکی شاید خب راحتی یعنی مدرن میگی تو -

 انتخاب اینکه بجای آدمها ولی دارن انتخاب حق و آزادن چیز همه تو اصال آزادن پوششون سبک تو آدما ببین -

 شبیه نمیخوام من نیست؟؟! تقلیده یه خودمونم میالد برج همین! میکنن تقلید دارن کنن ابداع اینکه بجای کنن

 هی وقتی مثال که بکشم طوری رو ساختمونها میخوام! باشه کسی ی خونه شبیه هم خونم نمیخوام! باشم کسی

 سپ داره پرباری و غنی تاریخ ایران!« خودمونه فرانسه همون شبیه که اینجاهم! بابا ای» نگه ایران میاد فرانسوی

 ونوا میخوایم که آوره شرم و تلخ برامون انقدر مون گذشته یعنی! نکنیم؟ استفاده معماریمون تو تاریخ این از چرا

 سال 3511بیشتراز کشورم که ایرانی من چرا! کنیم؟ قایم ساختن برامون ها خارجی که نقابی پشت شده هرجور

 من اینکه بجای چرا! منه؟ کشوره ازقدمت کمتر خیلی کشورشون قدمت که کنم تقلید کسایی از باید داره قدمت

 یه ونمخ تو میخوام مدرن آدم یه عنوان به من! کنه؟ تقلید من از نمیکنه سعی دنیا کنم، تقلید دنیا از کنم سعی
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 ونهخ تو رو تکنولوژی نمیشه یعنی! باش داشته! من عزیزه باشه خب. باشم داشته دی ایی اِل بعدی سه تلوزیون

 !داشت؟ مدرن حال عین در و زیبا و سنتی معماری با ای

 بده ادامه! جالبن حرفات -

 بخواد دلشون هرکاری روزا این ها خیلی!گرایی مدرن مخالف البته و ام گرایی سنت مخالف شدت به خودم من -

 آدم کنه سعی باید 30قرن آدم یه!دیگه میشه افراط داره خب!روشنفکرم و متجدد آدم یه من میگن بعد میکنن

 به نم ولی بود شده تفریط خیلی هم گذشته تو البته میکنن سواستفاده دارن مردم بیشتر متاسفانه اما باشه

 !کنم برقرار و تعادل میخوام زندگی سالها و سالها بعداز 30 قرن انسان یه...انسان یه عنوان

 رو تاجایی! ساختمونها ی درباره نه درموردآدمهاست تو عقاید اینا میشی دور ات نامه پایان موضوع از داری -

 .سنتی مدرنِ ساختمونهای بزن حرف ساختمونها ی درباره. میشی حاشیه وارد داری ولی رفتی خوب

 ساخته هم روی باید اجبار به بنا ساختمونها که دارم قبول و میشه بیشتر روز به روز داره جهان جمعیت خب -

 توی و برگردن گذشته به میخواد دلشون که هستن ها آدم خیلی هنوز اما بودنه مدرن جور یه خودش این که شن

 یارودن میتونه که سبکی یه بسازم معماری تو جدید سبک یه میخوام من. کنن زندگی قدیمی قشنگ فضای اون

 و یسنت مبل روی که حالی در ببره گذشته به و آدم میتونه ای قهوه ی ساده رنگ یه از استفاده مثال بده تغییر

 نه؟؟! میکنه پایین باال و بعدیش سه تلوزیون کانالهای داره و داده لم چوبش با شده کاری کنده

 کن کار روش!مبتکر خانم نیست کننده قانع معماری استاد یه برای ولی! توجهه قابل نظرت -

 میدونم... همم - کرد جمع را لبهایش کمی زیتون

 !میترکونه طرحات ولی -زد عمیقی لبخند اشکان

 کرد ذوق کمی اشکان حرف با زیتون

 استخدامم؟؟ پس -

 !برگرد برو بی -

 *** 

 یاسی؟ خوبی -سینا

 را خود زحمت به بود شده سرخ چشمهایش سردردگرفته بازهم بود معلوم گذاشت سرش روی را دستش یاسمن

 کند درک را موقعیتش توانست و آمد خودش به تا زد پلک بار چند کشید باال تخت روی

 یاسمن؟ -

 کرد نگاه سینا به فقط یاسمن
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 یاسی؟ -

 فشرد گرمی به و گرفت را یاسمن دست سینا...ونگاه نگاه و نگاه وبازهم

 یاسی؟ خوبی -

 و داد رونبی را نفسش سینا. داد تکان تایید نشانه به را سرش بعد کرد مکث کمی کرد نگاه سینا به بازهم یاسمن

 نشست تخت ی لبه

 یاسمن؟ -

 ست ای شکننده و حساس دختر که میدانست و میشناخت را یاسمن ی روحیه خوبی به... نشنید صدایی بازهم

 در ومیتمعص و غم کرد نگاه یاسمن چشمان به. بمانند باقی وجودش در بیشتر خیلی امروز اتفاقات تاثیر میترسید

 فیلم از داشت سن سال 35 یاسمن که حاال چه و زمان آن چه افتاد شان بچگی دوران یاد به میزد موج چشمهایش

! یندبب را اش زندگی فیلم از واقعی و اکشن هایی صحنه بود شده مجبور امروز ولی میترسید ترسناک و اکشن های

 و گرفت دست در را یاسمن ظریف ی چانه سینا! نمیکرد بلند رویش هم را صدایش حتی هیچکس که یاسمنی

 پسرش و شیرین جز به دادفر ی خانواده در... شد غرق چشمهایش آبی در و چرخاند خود سمت به را صورتش

 بخشیده همه به را چشمهایش فیروزه گویا داشتند ای فیروزه هایی چشم همه حسام و زیتون تازگی وبه اشکان

 بود

 !بگو بزنی؟؟ بگی؟حرفی چیزی یه نمیخوای -

 کرد سکوت بازهم...کرد نگاه بازهم و کشید عمیقی نفس یاسمن

 !نکن نگرانم بگو چیزی یه من مرگ یاسی؟؟ -

 کرد ریش ریش را سینا دل میشد شنیده چاه ته از گویی که یاسمن دار خش صدای

 !بگم؟ چی -

 ...میخواد دلت هرچی -

... نگاه و بود سکوت فقط! داشت؟ فرقی چه اصال... سکوت بعد...نگاه اول هم شاید...نگاه بازهم... سکوت بازهم

 انداخت چنگ دلش به یاسمن لرزان و دار خش صدای بازهم که رفت در سمت به و شد بلند جایش از مردد سینا

 سینا؟ -

 سینا؟ جان -

 ...نرو -
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 مهه آن از...لرزید دلش..کرد نگاهی یاسمن نمناک چشمان به میگشت بهانه یک دنبال فقط ماندن برای که سینا

 زندگیش شاید...لرزید وجودش شایدهم!..دلش؟ فقط...لرزید دلش میزد موج یاسمن چشمان در که پناهی بی

 وا نمیخواست که انگار گرفت درآغوش محکم را او و رفت یاسمن سمت به تعللی هیچ بی! نفسش شایدهم...لرزید

 موهای در را اش مردانه دستان و چسباند پهنش سینه به را سرش! خودش با حتی... شود سهیم کسی با را

 شیدک باال و کرد پر یاسمن عطر از را نفسش کرد موهایش تار تار نثار را هایش بوسه و برد فرو او کوتاه و پرپشت

 دیگر...نه...میشد کشیده آتش به یاسمن اشک قطره هر با او و میپیچید گوشش در یاسمن هق هق صدای

 را اآنه هایش داشته از دفاع برای که ای بچه پسر مثل...کرد تنگتر را آغوشش...کند دور ازخودش را او نمیتوانست

 دهمشای... بسپارد دیگری کس به را او نمیخواست نداشت را دادنش دست از تحمل... میچسباند سینه به محکمتر

 دیگرمیتوانست چقدر اصال! نه،میتوانست! میخواست نه، که بود این مهم! بود؟ چه فرقش مگر ااه! نمیتوانست

 او از قبل کسی اگر! سال؟ صد اصال! سال؟ سه! سال؟ یک! ماه؟ ده! ماه؟ پنج! ماه؟ یک! کند؟ پنهان را اش عالقه

 35...بود حقش!..بود او مال یاسمن!... نه...فشرد بهم را چشمهایش محکم فکرش از! چه؟ آورد می بدست را یاسمن

 او از چشم سال 35!... بالیی؟ چه نه!...ااه!..چه؟ آمد می یاسمن سر بالیی اگر اصال! بود؟ کم!...بود مراقبش سال

! بیاید؟ یاسمن سر بالیی که بود مرده مگر! رویش دیگر سال 35 هزاران اصال!رویش هم دیگر سال 35 برنداشت

 کاش! است فرهاد چقدر...است مجنون چقدر...است عاشق چقدر که بگوید او به االن همین میتوانست کاش

 اگر...میدید ضربه اگر...میشکست یاسمن اگر...نبود وقتش!...نه اما... بیاورد زبان به را احساسش تمام میتوانست

 ...نبود آماده هنوز یاسمن!...نه...میخورد لطمه

*** 

 !میکنی؟ چیکار داری -اشکان

 !میاد بدم سوال این از چقدر! اّاّاّه -زیتون

 !چرا؟ -

 یبینهم اینکه با میپرسه و سوال همین همیشه حسامم!میپرسی باز ولی میکنم آبکش برنج که میبینی داری آخه -

 میپزم غذا دارم! میپرسه بده حرصم اینکه واسه بازم میاد بدم سوال این از میدونه اینکه با میکنم چیکار دارم

 !میپرسه باز میکنم طراحی دارم میپرسه باز میدم آب باغچه گلهای به دارم! میپرسه باز ولی ها؟ میبینه

 خورد را اش خنده بود، گرفته اش خنده زیتون خورن حرص از که اشکان

 !کن غرغر کم ببخشید! بابا خب خیلی -

 میاد بدم سوال این از نمیدونستی که تو میکنم خواهش نه -

 میپزی؟ چی حاال -
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 سبزی قورمه -

 همب میز روی را دستانش و کشید جلو میز روی را خودش کمی نشست و کشید بیرون را میز پشت صندلی اشکان

 کرد گره

 !به به! هممم -

 انداخت اشکان به نگاهی نیم میرسید آشپزیش به که حال همان در زیتون

 داری؟ دوس -

 !باشه؟ نداشته دوس سبزی قورمه که هست هم کسی مگه اصال! خیـــــــــلی اره -

 !من! اره -

 !نمیگی جدی! نــــه -انداخت باال را ابروهایش اشکان

 میخورمش مجبوری! ازش میاد بدم کن باور -

 !نخورش خب -

 !نخوردش نمیشه خب -

 !چرا؟ -

 عشق با ساعتها که و غذایی کسی اگه میکنم تصور و میذارم آشپزش جای و خودم. میشه ناراحت آشپزش آخه -

 !بشم ناراحت میتونم چقدر نخوره، و کردم پختنش صرف وقت عالقه و

 و کارها تاثیر و میکرد فکر غرورش و خودخواهی و خودش به همیشه که الناز برخالف زد گرمی لبخند اشکان

 هب میگرفت، نظر در را همه دلسوزی و مهربانی با زیتون میگرفت، نادیده اشکان خصوص به همه بر را رفتارهایش

 الناز از قبل زیتون با کاش... خورد حسرت دل در میسنجید را جوانب ی همه و میداد اهمیت هرکسی احساس

 ...میشد آشنا

 !ندیدم تو مثل دختری میگم بازهم -

 زد کوچکی لبخند فقط جوابش در زیتون

 اشکان؟-

 بله؟ -

 بکنم؟؟ خواهش یه میشه -
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 باشه هرچی اره -

 نکنی؟؟ تعریف من از انقدر دیگه میشه -

 میشی ناراحت نمیدونستم ببخشید -

 میشه تعریف کسی از وقتی میدونی...میشم معذب جورایی یه اممم میکشم خجالت فقط ها؟؟ ازم نشی ناراحت -

 کرف بقیه که نباشه اونی هم واقعیش شخصیت اگه حتی مثال میگیره قرار دربایسی رو تو جورایی یه شخص اون

 باشم خودم دارم دوس من! نباشه خودش میکنه سعی دیگران بخاطر باز اما میکنن

 که سوالی... بود؟؟ خاکی هم زیتون واقعا...کرد حیرت دختر این از...کرد حیرت فقط و زد عمیقی لبخند اشکان

 !بود رویا یک فقط دختر این و نداشت وجود زیتونی هم شاید...بود کرده درگیر را اشکان ذهن

 !دکتری خودت که خوبه راستی -

 شیرین آرزوی یک...نبود رویا...نبود خواب بود هرچیزی اگر زیتون قطعا...نه...انداخت ابروهایش در ای گره اشکان

 ...انسان یک واقعیت...بود واقعیت...نبود هم اشکان خاطر های کوچه پس در

 مگه؟؟ چطور -

 !دیگه کنی چیکار باید میدونی خودت بشه بد حالت اگه خب -

 قابلمه به و زد ولبخندی داشت را بزرگ سوال عالمت یک حالت که کرد نگاه اشکان متعجب ی چهره به زیتون

 کرد اشاره اجاق روی

 ...و مسمومیت! میگم و سبزی قورمه -

 خندید بلندی تقریبا صدای با شد زیتون منظور متوجه تازه که اشکان

 !نکنم فکر -

 !و؟ چی -

 !کنه مسمومم که باشه بد انقدر نکنم فکر -

 !مگه؟ چطور -

 !است معرکه معلومه بوش از -

 !ها؟ نمیکنم تضمینش -زد آمیزی شیطنت لبخند زیتون

 !کنی منصرفم خوردنش از نمیتونی بریزی هم سم توش اگه حتی -
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 چرا؟؟ اونوقت! میخوری؟ بریزم سمم توش! جدی؟ -

 بشه ناراحت که حیفه خوشگلی همه این با آشپزش آخه -

 !نریزم سم توش که کنی پشیمونم نمیتونی کنی سعی هرچقدرم! نریز زبون! نخیرم -

 ...خندید بلند صدای با اشکان

*** 

 شانه! داشت؟ ای فایده مگر ولی میکرد نجوا گوشش در و میکشید پرپشتش موهای روی را اش مردانه دستان

 فرو خیسش چشمهای عمق در و کرد بلند را سرش و زد اش چانه زیر را دستش...میلرزید همچنان یاسمن های

 رفت

 شد تموم...یاسی دیگه بسه -

 کرد پاک ریزش صورت از را اشکهایش

 ..نکن گریه -

 بیرون را قلبش کسی!...زد؟ چنگ قلبش به کسی...چرخید سینا صورت های کبودی روی یاسمن نمناک نگاه

 نگچ آن به یا بکشد بیرونش کسی که ماند برایش قلبی سینا صورت روی ها کبودی آن دیدن با اصال!...کشید؟

 کشید سینا صورت روی را سردش دست!..بندازد؟

 شده پاره لبت...لبت گوشه...شده کبود...صورتت -

 خاطر به...من خاطر به...من خاطر به...میشد تکرار ذهنش در...بمیرد میخواست دلش داشت بدی حس

 ...خندید انگار سینا چشمان...من

 میمیرم برات ببین بخواه جون تو...سرت فدای -

 زد ریزی ولبخند زد یاسمن بینی نوک به آرامی ضربه اش اشاره انگشت با

 !شدی؟ بزرگ کو!کشیدی قد فقط! ترسو کوچولوی یاسی -

 ...خندید هم یاسمن های چشم شاید

 سینا؟ -

 سینا؟ جان -

 ...بخاطر ازت ممنونم -
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 خوشگلت موی تار یه فدای! سرت فدای! که گفتم -

 نه...بود سنگین چقدر قلبش...کند تمام را حرفش میداد اجازه او به سینا کاشکی انداخت زیر را سرش یاسمن

 مخفی این از بیشتر نمیتوانست...بگوید دروغ سینا به این از بیشتر نمیتوانست...کند پنهان نمیتوانست دیگر

 میگفت را راستش او به باید حداقل...نبود شنیدن دروغ حقش داشت دوستش سینا...کند

 سینا؟ - یاسمن

 جانم؟ - سینا

 میبخشی؟؟ و من -

 نداری تقصیری توکه! ببخشمت؟ چرا -

 ته از سینا...داشت باور را او چقدر...بود صادق چقدر...بود ساده چقدر سینا...انداخت پایین را سرش دوباره

 ...بود غلط فکرش کاشکی خواند را چیزی یاسمن چشمهای

 کردی؟ قایم من از و شده؟چیزی چیزی...یاسمن؟ -

 !نه -

 یاسی؟...باشم؟؟ مطمئن -

 کرد بلند را یاسمن سر سینا

 باشم؟؟ مطمئن -

 ...اره -

 ندارم دوس دروغ که میدونی -

 ...میکرد خالص عذاب این شر از را خودش باید...بود گفته دروغ و میدانست...میدانست

 ...زدم زنگ فرهاد به من -یاسمن

 ای فایده اما چرخاند یاسمن صورت روی شوخی از ردی کرد پیدا بدنبال را سوالش و تعجب از پر نگاه سینا

 تلنگر خودش به شد پررنگ پیشانیش های چین...شوخی جز بود هرچیزی یاسمن ی چهره و نگاه در...نداشت

 دلیل یاسمن کرد آرزو دل در! بود؟ مانده هم حرفی مگر اما دهد گوش یاسمن حرفهای به و باشد آرام که میزد

 را رهادف با یاسمن گرفتن تماس که داشت وجود هم دلیلی مگر ولی باشد داشته کارش توجیه برای ای کننده قانع

 هک نرسیده جایی به هنوز سینا خشم که داد دلداری خودش به کمی دید را سینا سکوت که یاسمن!..کند؟ توجیه

 ...یاسمن برای بود خطری زنگ سینا پیشانی روی پررنگ های چین اما نشود حرفهایش شنیدن به حاضر
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 ...زد زنگ خودش یعنی...یعنی -یاسمن

 ...کم هرچند...بود کافی خاطرش کردن آرام برای جمله همین...داد بیرون را نفسش سینا

 !بزنه؟ زنگ بهت باید چرا -

 میکنم تعریف برات رو همه باشی آروم اگه -

 وت بین چی مگی! همه؟ کدوم! یاسمن؟ تعریفی چه... کرد تکرار ذهنش در...شد طوفانی دوباره سینا سنگین نگاه

 انداخت پایین را سرش یاسمن!...میکنم؟ تعریف میگی که! همه؟ میگی که گذشته وفرهاد

 ..نکن نگام اونجوریم -یاسمن

 شد خیره رو روبه دیوار به سینا

 میشنوم...خب خیلی -

 بل به لبخندی یاسمن دیدن با و شد وارد زهره آن از بعد و خورد در به ضربه چند که کرد خیس را لبهایش یاسمن

 نشاند

 خانم؟ شدی بیدار بالخره -زهره

 کرد سینا روبه بعد نشست تخت ی لبه و شد اتاق وارد زهره

 جان؟ سینا بذاری تنها یکم و خواهر تا دو این نمیخوای -

 دوخت یاسمن به را سنگینش و پرمعنی نگاه سینا

 ...بدی توضیح برام باید و موضوعی یه که نمیره یادم -

 رها زهره آغوش در را خود یاسمن. رفت بیرون اتاق از بیاندازد نگاهی سرش پشت به اینکه بدون و زد را حرفش

 داد پرکشیدن ی اجازه بغضش به و کرد

 !خب شده چی ببینم نکن گریه...یاسمن؟... شده؟؟ چی...بدی؟ توضیح باید و چی!.. یاسی؟ شده چی -زهره

 شک با بود فهمیده را چیز همه زهره...دوخت زهره چشمان به بود هایش حرف ی همه گویای که را نگاهش یاسمن

 پرسید

 !فهمید؟ -

 بگم بهش باید... میفهمید میرسیدی دیرتر اگه ولی... نه -
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 اشکان یا شایان شاید! تورو هم میکشه و من هم سینا بخدا! دختر! بگم؟ بهش و چی چی شدی؟؟ دیوونه -زهره

 دهز کنی؟؟ حالل واسش و خونت میخوای! رو تو مخصوصا! میکشه و جفتمون سینا بخدا ولی بگذرن ازمون بتونن

 رسیدی؟؟ آخرش با نکنه یا سرت؟؟ به

 میشنوه سینا زهره نزن داد -

! ونهبد اشکان الاقل بذار گفتم چقدر!نکن بد خودت با! نکن! نکن گفتم چقدر! تو؟ کردی چیکار یاسمن! واااای -

 !میکنه چیکارت نیست معلوم! تو! درک به من! میکشه و هردومون! یاسمن

 یب به و خودت االنم! همین داشتی خبر فقط تو نکردی کاری تو تقصیری بی تو! نشده چیزی! زهره باش آروم -

 !تموم میزنی خبری

 این من آبروی بخاطر من بخاطر تو! کلیه خودش نگفتم چیزی و داشتم خبر که همین! نکردم؟ کاری! هــــه -

 ...میکنیم درستش باهم! تموم؟ بزنم خبری بی به و خودم من حاال کاروکردی

 بگم باید بالخره! شایان نه اشکان! اشکان نه سینا حاال. بگم سینا به که اینه کردنش درست راه تنها -

 شه خیالبی فعال که بگو سینا به کن سرهم داستانم یه نگو هیچی فعال اصال! بگی نباید وجه هیچ به! یاسی نه -

 شبیه چقدر راستی...کشید زهره برآمده ی گونه روی را دیگرش دست و گرفت را زهره لرزان دست یاسمن

 !بودند هم شاید...خواهرند یاسمن و زهره که میکردند فکر همه مدرسه در همیشه...بودند

 ذارب بگم بذار...میشه بدتر این از کنم قایمش دوباره بخوام اگه...نترس!خواهرکوچولو نباش هیچی نگران -یاسمن

 میدونم...میشن عصبانی ازم میشن ناراحت ازم همه میدونم! گلکم میدونم..شه تموم همیشه واسه بدبختی این

 !حقمه بشم طرد اگه حتی! حقمه همش! حقمه ولی... بدم دستش از همیشه واسه شاید میدونم...نمیبخشتم سینا

 اگ بشنوه آشغال فرهاد اون از اینکه تا بهتره خیلی بشنوه خودم از اگه... من و کرد چیکار من بخاطر امروز سینا

 ...شه تحقیر فرهاد جلو که بهتره خیلی شه خورد من پیش غرورش

 ابلمق غرورسینا شکستن به که بود رسیده جایی به کارش! هـه! بود؟ کرده چکار...انداخت پایین را سرش یاسمن

 دوخت زهره به را عاجزش نگاه! بود راضی خودش

 نوادهخا آبروی! کردم چیکار من! همه با اشکان با شایان با تو با سینا با زندگیم و خودم با! زهره؟ کردم چیکار من -

 !دادم باد به رو

 گزید را لبش ی گوشه

 !نمیبخشه و من هیچکس -
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 بخاطر کردی اینکارو من بخاطر تو میدن حق بهت میکنن درک رو تو موقع اون شرایط همه...یاسی بزرگه خدا -

 ..کردی کارو این من بخاطر میگم همه به من...باری و بند بی سر از نه هوس سر از نه من آبروی

 زهره؟؟ -

 جانم؟ -

 ...و گناهم میتونه مرگم فقط -

 به حتی میگم همه به و چیز همه خودم اصال! دیوونه؟ کردی چیکار مگه میگی؟؟ داری چی! یاسمن شو خفه -

 !سینا

 میگم بهش خودم بیاد بگو سینا به برو زهره؟ -

 مطمئنی؟ -

 ... رفت بیرون حرفی هیچ بی زهره و داد تکان تایید ی نشانه به را سرش یاسمن

 را شخود...بود نکرده نگاه گناهش به بزرگ انقدر وقت هیچ لرزید دلش و کرد فکر بود کرده که کاری گناه عمق به

 سرش... کرد را مرگش آرزوی...خواست بار هزار و بار هزرا...بگیرد را جانش خدا سینا آمدن تا کرد آرزو کرد لعنت

 شههمی لبهایش...میزد برق همیشه یاسمن های چشم!...نه!...بود؟ یاسمن... ماند خیره اتاقش آیینه به و کرد بلند را

 را هرکس تصویر آینه مگر!...قرمز نه! بود آبی هم هایش چشم کنم فکر!.. نه!..بود؟ سیاه چشمهایش زیر... میخندید

 ودب پریده رنگش...کشید صورتش روی را سردش دست! بود؟ که نبود یاسمن اگر دختر این پس! نمیدهد؟ نشان

 رد کرد منجمد هم را قلبش صورتش روی دستش سردی! بود کرده یخ انگار... بود شده سفید هم لبهایش

 هب...بود سینا دستهای گرمای پذیرای پیش لحظه چند تا که زده یخ صورتی... گرفت صورتش روی را اشکهایش

 چه از...بکشد آن ی شیشه از ای تکه با را خودش میتوانست کاشکی کرد نگاه آیینه کنار ای شیشه گلدان

 هب را سنگینش قدمهای و شد بلند جایش از! ترسید؟ چه از! بمیرد؟ ها زودی همین به نبود قرار مگر! میترسید؟

 یاسمن از اینطورهمه! نبود؟ بود بهتر میکشت را خودش خودش اگر...رفت گلدان سمت به و کشید خود دنبال

 اینطور! نشسته خون به چشمهایی و زده یخ تنی با دختری نه داشتند را معصوم و آبی چشم دختر تصویرهمان

 سمت به را دستش...پیچید ذهنش در سینا قدمهای صدای!...نه!..میکرد؟ نمیکرد شک معصومیتش به هیچکس

 عقب را دستش یاسمن شد اتاق وارد زدن در بدون سینا... شش... پنج...چهار...سه...دو...یک...کرد دراز گلدان

 زنده باید! نه!..مرد؟...کرد را مرگش آرزوی آخر بار برای و گذاشت هم روی را پلکهایش بود شده دیر خیلی...کشید

 اش عالقه از حال به تا که سینا اصال... خورد سر چشمش ی گوشه از اشکی قطره...میمرد بار هزار روز هر و میماند

 گول و خودت...خواند گوشش در کسی زد پوزخندی دلش در! میترسید؟ چه از پس بود نزده دم یاسمن به

 ولی لرزید وجودش تمام یاسمن حال دیدن با سینا!..داره دوست آسمون هفت ی اندازه میدونی خوب!میزنی؟

 نگاه...نشست تخت ی لبه و گذشت یاسمن کنار از سردی به دهد بروز را اش نگرانی نداد اجازه اش مردانه غرور
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 آغوشش در چرا! نرفت؟ سمتش به چرا نگفت؟؟ چیزی نکرد؟چرا کاری سینا چرا... گرفت را سینا رد یاسمن

 چیزی چرا پس! اّاّاّه... یاسی؟خوبی؟!...نیانداخت؟ طنین یاسمن گوش در نگرانش صدای با چرا! نکشید؟

 !..حقته...پیچید ذهنش در!...گفت؟ کسی!...گفت؟ درونش صدای!..گفت؟ خودش!..حقته!...نشنید؟

 دروغ بدون و چیز همه. میشنوم -سینا

 هوزن یک اش سینه قفسه روی انگار بود شده سنگین هایش نفس حتی بود شده خفه درون از آمد درنمی صدایش

 خودش در بار هزار!میگفت؟ کجا از! میگفت؟ چه از! رویی؟ چه با! میگفت؟ باید چه بودند گذاشته کیلویی هزار

 اسین به!...بود شده خفه!...نه!...بود؟! نبود که خودش دست...نیامد در صدایش ولی کرد باز لب بار هزار کرد تکرار

 نگینس نگاه سنگینی نبود مجبور حداقل بود تر راحت یاسمن برای اینطور...بود رو روبه دیوار به نگاهش کرد نگاه

 ایفض چقدر بود آورده کم هم نفس میشد خفه داشت کلمه واقعی معنای به دیگر کند تحمل را سینا همیشه از تر

 بست را هایش چشم بود شده سنگین برایش بود، پناهگاهش همیشه که اتاقش

 ...من...من -

 کرد باز لب همیشه از تر ضعیف صدایی با شد جاری اختیار بی اشکهایش

 ...داشتم رابطه فرهاد با من...با من -

 هم...شد خورد هم...شکست شاید،هم یا! شد له هم شاید! شد؟ خورد یا شکست سینا که بود یاسمن حرف بار زیر

 آتش به عشقش یاد به! عشقش؟ یا! فرهاد؟ از یا یاسمن از خشم...شد مشت خشم زور از دستهایش! شد له

 ی یشهش از تیز ای تکه کوبید میز ی لبه به محکم و برداشت را آیینه کنار ای شیشه گلدان یاسمن...شد کشیده

 نشست زمین روی مقابلش خودش و گذاشت سینا روی روبه میز روی را شکسته

 دلت هرکاری اصال کن گورم به زنده کن ام تیکه تیکه! سینا کن راحت رو همه هم و خودت هم و من هم بکشم -

 ...بکن باهام میخواد

 کرد نگاهی سینا شده منقبض فک به یاسمن

 وقته؟ چند -سینا

 ...گرفتم تصمیم افتاد زهره واسه که اتفاقی از بعد -

 بود افتاده شماره به یاسمن های نفس

 میزدم پسش قبل ی دفعه از بدتر رفتاری با هربار من ولی بود کرده عالقه ابراز بهم بارها اون از قبل -

 توجه منیاس به کسی اینکه تحمل... بود آمده سرش بالخره میترسید که چیزی از فشرد بیشتر را مشتهایش سینا

 همان...حرفهایش...صدایش...شود خفه یاسمن میخواست دلش! نداشت را تحملش! نه! بود خارج توانش از کند
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 همان...باشد صحبت هم او با داشت آرزو همیشه سینا که یاسمنی همان...میشد آرام شنیدنش با که صدایی

 کشید فریاد!بود شده روحش سوهان امروز...حرفها همان...صدا

 شو خفه یاسمن شو خفه -

 هم یاسمن شد بلند جایش از

 ...گوش ندارم اون به ای عالقه هیچ من سینا -

 نکرده هضم را سیلی اولین سوز هنوز...ماند بهت در...شد کشیده آتش به اش گونه که بود نشده تمام اش جمله

 درونش در چیزی کرد احساس فقط...نشد دلگیر...داشت را برخوردی هر انتظار...خورد هم را دومی که بود

 دلگیر...حقته...شنید بازهم...شکست چیزی...نمیدانست هم خودش...بود؟غرورش؟وجودش؟ عشقش...شکست

 آرام دیگر سینا آبی چشمهای!...داشت؟ هم را شدن دلگیر حق مگر اصال... هیچ...نشد عصبانی نشد ناراحت نشد

 پیچید درگوشش سینا فریاد بود چشمهایش جلوی فرهاد خون نبودند

 نمی دلم من! یاسمن؟ کردی چیکار عشقمون با! یاسمن؟ کردی چیکار تو!!شو عاشقشم بیا!! توروخدا نه -سینا

 !بخوره ضربه میترسیدم! بشکنه من یاسمن...من یاسمن میترسیدم...میترسیدم! شم نزدیک بهت حتی اومد

 ...با من با! کردی چیکار تو اونوقت

 ی شیشه تکه روی کردنگاهش پایه مقابلش میز روی را دستهایش برگرداند را رویش و گذاشت ناتمام را اش جمله

 همه اسین میکشید بیرون ازتاریکی را سینا باید...نگاه و سکوت...بود یاسمن سکوت بازهم...ماند ثابت میز روی

 گرفت را سینا بازوی...بود رفته قاضی نزد طرفه یک و بود نشنیده را چیز

 ...من کن گوش خدا تورو -

 زد پس را یاسمن دست سینا

 !اره؟!شم؟ متنفر تو از و بفرستم لعنت خودم به بیشتر که بدم گوش! کنم؟ گوش که مونده هم حرفی -

 دست...شیشه تکه... ماند ثابت میز قرمزی روی نگاهش ایستاد سینا کنار میز مقابل و رفت نزدیک یاسمن

 هک ترسید ای لحظه برای...ترسید...برد سینا سمت را دستش دوید اولیه های کمک ی جعبه سمت به...خون...سینا

 نگاهی سینا ی چهره به رود فرو دستش در بیشتر شیشه و بزند پس را دستش سینا

 نگاه اش چهره به بازهم گرفت را سینا دست و برد نزدیک را دستش! جهنم به...خشک..جدی...سرد...انداخت

 از آرام ار شیشه تکه! بود بهتر که خشمش از تفاوتیش بی موقعیت این در داد بیرون را نفسش! ندید تغییری...کرد

 دهمشای! خشم از! درد از نه ولی بود پیشانیش در چینی انداخت سینا ی چهره به نگاهی نیم کشید بیرون دستش

 بیشتر هرلحظه بود اش گونه روی که سوزی...رفته فرو دستش عمق در شیشه که بود نشده متوجه اصال خودش

 ستد جز چشمانش میکرد فکر سینا خون غرق و بریده دست به تنها میکرد محلش بی غرورش تمام با ولی میشد
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 ناسی های سیلی از که بود دردی از بیشتر هزاربار میکشید سینا دست دیدن از که دردی نمیدید را چیزی هیچ او

 سینا دست روی را پنبه اش کشیده های انگشت با و گرفت ظریفش دستهای با را اش مردانه دست میکشید

 و ساکت سینا مدت این تمام در کرد کشیش باند بعد و شد اش ضدعفونی مشغول و کرد پاک را خونش و کشید

 نگاهش، ذهنش، که میداند خدا تنها و بود خیره باغ وبه بود دوخته پنجره به چشم العملی عکس هیچ بدون

 ...بود کجا روحش فکرش،

 بردا سرم از دست گفتم بهش روز یه... اینکه تا زدم پس و اش عالقه ابراز بارها کردم رد و فرهاد بارها من سینا -

 داغ یا میکنی ازدواج من با یا گفت...گفت دیگه حرف کلی و داره دوس و من اونم...دارم دوس رو سینا من...من

 میدی؟؟ گوش بهم سینا...سینا؟... به رو سینا

 ولی دیکر خیانت اینکه با بگو...میشنوم یاسمن بگو...بگو!...نداد؟ جوابی چرا پس...میشنید...میشنید...میشنید

 در حرفهایش... من یاسِ...یاسمن بگو....بخشیدنت واسه بهانه یه...کنم پیدا بهانه یه حرفات تو میخواد دلم

 پس...« بخون و چشمام حرف بخون...بخون و چشمام »میزد فریاد...میزد فریاد...میزد موج چشمانش

 چشمهای مگر! نبود؟ بخشش برای بهانه یک دنبال مگر بود؟؟ سخت! آورد؟ نمی زبان به چرا!اش؟ سردی!رفتارش؟

 میخواست اگر!...نه!...بود؟ این از غیر چیزی رفتارش چرا پس...بگو که نمیزدند فریاد صادقش و صاف همیشه

 دلیل بگو یاسمن بزن حرف» که میگفت باید خودش ببخشد میخواست اگر...میبخشید ای بهانه هیچ بی ببخشد

 ...«بگو و کارت

 هم مصلحتی و راستکی! نداره هم اجباری و بخواهی دل! خیانته خیانت! داری حق...میشم خفه...باشه -یاسمن

 خدافظ...پسرعمو باشی خوشبخت...میدادی گوش کاشکی...کاشکی فقط...فقط!...نداره

 چه منظورش...کرد رها تنش عطر با را سینا و رفت بیرون پناهگاهش از اتاقش از و زد را حرفهایش

 از...ودب کالفه... نمیدانست!..بود؟ دلگیر!بود؟ عصبانی یاسمن از! چه؟ یعنی...اجباری خیانت...مصلحت...اجبار!...بود؟

 کنار خوشبختی از را خودش همیشه برای اجباری خیانت یک بخاطر باید! میبخشید؟ باید...کس همه و چیز همه

 دست با را اش شده باندپیچی دست!...چه؟ یعنی!...اجباری؟ خیانت!...میکرد؟ محروم عشقش آخرین و اولین

 آرزو دل در...کند بلند دست یاسش روی یاسمنش روی عشقش روی بود توانسته چطور...گرفت دیگرش

 ...نداشت دست تولدش اول روز از کاشکی...کرد

*** 

 آشپزخانم ممنون بود خوشمزه خیلی -اشکان

 جان نوش -زیتون

 خانم؟؟ پرورده...جون؟ زی زی...کجایی؟...خواهری؟ -حسام

 زد لبخندی اشکان روبه زیتون
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 بیا ام آشپزخونه تو! شد پیدا اش سروکله -

 ستنش میز پشت صندلی یک روی و داد دست اشکان با برادرانه زیتون به توجه بدون و شد آشپزخانه وارد زیتون

 کرد زیتون روبه و

 !پرورده خانم بخورم بده چیز یه!ها؟ گشنمه -

 انداخت ابروهایش در ای گره زیتون

 !مرسی! خوبم منم!! خان حسام سالم علیک -

 !نیست حالیش چیزا این که گرسنه شکم! بابا خب خیلی -

 !نخوردی؟ شام! بیرون؟ نرفتی خانم سارا با مگه -

 !میشد گشنم باز بودم خورده هم فیل اگه آخه دِ انداختی راه که بویی این با پریده ور ای -

 کشید را زیتون لپ حسام

 !است دیگه چیز یه خواهری پخت دست -

 !میکنه درد!پوسته همش میکشی که اینی ندارم لپ من بخدا حسام -

 !جیگرم پوستت یدونه و استخونت تا دو همین فدای -

 یرونب میرید خانوم سارا با تنهایی...میزد حرف میکشید غذا حسام برای که همانطور زیتون...نریز زبون بیخودی -

 تاس خونه تو تنها زیتون اسم به پوست یدونه و استخون تا دو میره یادتون رستوران میرید بعد گذرونی خوش

 !میداشتید نگه و طفلکی این احترام الاقل! بیچاره اشکان این! هیچ من اصال

 گذاشت حسام جلوی را غذا بشقاب

 !جون پرورده کنیش کوفتم نمیتونی بازم بزنی غر هرچقدرم! به به! همــــــم -حسام

 زد رنگی پر لبخند زیتون

 !پرورده نگو بهم بگم چندبار! زنته پرورده -

! است دیگه چیز یه پرورده زیتون خب ولی! باشه بد اینکه نه ها؟ خوبه زیتون! میاد؟ بدت چرا خواهری خب -

 یه بودنت پرورده همین بخاطر شاید تازه میای چشم به ترم مرغوب اینجوری! پرورده زیتون بگم بهت بخواد دلتم

 !خواستگارید اومد شد خر من از تر خر خرِ

 شدید؟؟ خر چرا شما االن اونوقت ببخشید -
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 !دیگه عالی جناب دوست خواستگاری برم میخوام چون شدم خر خب -

 !میکنی؟ اذیت باز یا میگی جدی خدا رو تو -

 !خر؟ بگم خودم عزیزه شخصیت به شوخی به که داره شوخی خودشم با آدم مگه! بابا ای -

 یها گونه روی را درشتش و ریز های بوسه و کرد بغل را حسام و کشید کوتاهی جیغ حسام حرف شنیدن با زیتون

 کاشت حسام

 گلم داداش باشه مبارکت -

 !باره به نه داره به نه هنوز -

 چی؟؟ یعنی -

 حرفا این از میدونم چه و زوده! ام بچه هنوز! میخونم درس! ندارم آمادگی فعال میگه میکنه ناز فعال سارا خب -

 !دیگه

 گله پیش هفته همین تا که سارا! زد بیرون حدقه از تعجب زور از چشمهایش حسام حرفهای شنیدن از زیتون

 !نمیداند بود آورده در کجا از سر خرکی کردن ناز این حاال!نمیکند روشن را تکلیفش حسام چرا که میکرد

 !میگی؟ جدی -

 دوخت زیتون متعجب چشمهای به را اش جدی نگاه حسام

 !ندارم شوخی شخصیتم و زنم و ازدواجم با باشم داشته شوخی هرچی با من -

 هنوز!...چه؟ یعنی! آمد نمی در جور عقلش با چیز هیچ...دوخت میز روی بشقاب به را اش متفکرانه نگاه زیتون

 حسام چشمهای به را اش موشکافانه نگاه! نبودند سارا حرفهای اینها نه...است؟ بچه میخونه؟ درس زوده؟

 ...پرید سرش از برق گذاشته سرکارش بازهم حسام اینکه فکر از میزد موج چشمانش در شیطنت...دوخت

 !؟ حســـــــــــــــــــــام -

 چیه؟؟چته؟! دختر کردی پاره و گوشم پرده! بابا ای -

 ندلبخ و زد زل حسام چشمان به میکشید ماست از را مو که تیزش و سنگین نگاه با و کرد ریز را چشمانش زیتون

 !حسام به برسد چه آورد می حرف به هم را سنگ نگاهش و لبخند طرز این... نشاند لب روی را اش خاص

 چی ستنی معلوم میکنی نگاه اینجوری وقتی! نکن نگاه اونجوری!میکنی؟ نگاه اینجوری چرا حاال! بابا خب خیلی -

 !میگذرونی فکرت تو

 داد تکان تهدید نشانه به و برد باال را اش اشاره انگشت زیتون
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 ...واال حسام بگو و راستش -

 زد خنده زیر حسام

 کوچولو؟؟ خانم چی واال -

 نمیگی؟؟ -

 خندید بازهم حسام

 درموردش مامان با میخوام...کرد قبول...دوخت زیتون به را شادش و مهربان نگاه...کردم شوخی...خب خیلی -

 ...دیگه بحرفم

 کرد اشکان روبه بعد بوسید را حسام ی گونه و زد لبخند دلش ته از زیتون

 !بشه داماد میخواد شیطونم داداش بالخره اشکان؟ میبینی -

 نشاند لب روی را جذابش و زیبا لبخند اشکان

 باشی خوشبخت حسام بهت میگم تبریک -

 خودم کوچولوی خواهر این واسه خودت واسه ایشاال! ممنون -حسام

 کوتاه هرچند ای لحظه برای نگاهشان...هم زیتون کرد، نگاه زیتون به گیرا نگاه و جذاب لبخند همان با اشکان

 فکر زیتون و زیتون فکر اشکان که بود کافی...بود کافی دو هر برای بازهم کوتاه هرچقدرهم...کرد تالقی باهم

 اهنگ که بود کافی!...میشه؟!...زیتون با زندگی....بپیچد اشکان ذهن در که بود کافی...بگذراند سر از را اشکان

 ...عشق یک برای حتی...بود کافی چیز همه برای...بلرزاند را زیتون کوچک قلب اشکان

 پذیرایی سالن وارد میوه سبد یک و بشقاب چند با زیتون که بودند شده صمیمی باهم حسابی اشکان و حسام

 میوه خودش برای که همانطور حسام نشست اشکان روی روبه خودش و چید میز روی را بشقابها و سبد. شد

 کرد زیتون روبه میگذاشت

 !ها؟ نره یادت داری نوبت احمدی دکتر پیش فردا پس -

 گرفت اشکان به رو و گذاشت بشقاب توی گیالس کمی حسام

 !من واسه هم بزرگه سبد این جون پرورده و تو سهم این جون اشکان بیا -

 گفت آرام زیتون...خندیدند حسام شوخی به هردو زیتون و اشکان

 نمیرم احمدی دکتر پیش دیگه -
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 داد تکان را سرش قاطعیت با درآورد دهنش از را گیالس هسته که همانطور حسام

 !میری -

 برم نمیخوام خوبه حالم دیگه -

 کشید جلو را خودش کمی و گذاشت میز روی را بشقابش حساب

 خوب خودت واال کنی قبول و واقعیت نمیخوای خودت! ببین من خواهر! خوبه؟ حالت این کجای ببخشید -

 !چیه واقعیت میدونی

 !برم روانشناس پیش که نیستم دیوونه من! نمیرم! حسام -

 هم؟! روانشناس؟ پیش میرن ها دیوونه فقط مگه -

 خواهر سالمتی با داشت شوخی باهرچیزی...بود جدی دیگر شد خیره زیتون به اش جدی و جذبه پر نگاه با حسام

 ...نداشت کوچکش

 میفهمی؟؟ زیتون شی دنیا تارک نمیخوام -

 ...نم پدرام...نمیشم -

 !چی؟ پدرام! زیتون؟ها؟ چی پدرام -

 کشید درهم را ابروهایش زیتون

 کنید؟؟ باور و پدرام نمیخواید چرا -

 داد تکیه مبل پشتی به کالفگی با و کشید فرمش خوش موهای توی دستی حسام

 !حیفی بخدا! میکنی؟ اینجوری خودت با چرا!زیتون کن بس! اولمون ی سرخونه اومدیم بازم! اّاّاّاّه -

 شد بلند جایش از زیتون

 بخیر شب... میخوابم میرم من شیم بیدار زود باید فردا -

 مادرش و حسام های توجهی بی از بود پر دلش...رفت اتاقش سمت به جوابی شنیدن برای انتظاری هیچ بدون و

 مارهش و برداشت را موبایلش بود کرده را هوایش...میپرستید وجودش تمام با زیتون که پدرامی...پدرام به نسبت

 ار موبایلش کرد قطع را تماس و نشد جمله ی بقیه شنیدن منتظر...خامو نظر مورد مشترک دستگاه...گرفت را اش

 ...انداخت تخت روی را خودش و کوبید تخت روی حرص با
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 کل به را قبل شب اتفاقات انگار داد کش کمی را بدنش بود 5 هنوز ساعت کرد باز ازهم زور به را چشمهایش

 دباش یادش اینکه بدون شست را صورتش و رفت دستشویی سمت به و شد بلند تخت روی از. بود کرده فراموش

 کردن آماده مشغول آرام آرام... رفت آشپزخانه سمت به کند سرش روسری و بپوشد تری مناسب لباس باید

 و بود حساس خیلی خوردن صبحانه روی مادرش چید اش همیشگی ذوق و سلیقه تمام با را میز و شد صبحانه

 راه به اتاقش سمت به. بود 2521 ساعت هنوز و شد تمام کارش بود بارآورده خودش از تر حساس راهم حسام

 توی دخترک...کرد نگاه میکرد خودنمایی آیینه کنار که عکسی قاب به و ایستاد اتاقش بزرگ آیینه جلوی...افتاد

 لپ...میخندید چشمهایش ساله 35 شاید مردی آغوش در!...انگار بود دل ته از...داشت لب بر عمیقی لبخند عکس

 نگاه آیینه به و گذاشت جایش سر را عکس قاب...بود شاد چقدر...بود سرزنده چقدر...بود آمده باال چقدر هایش

 دیگر چشمهایش....نبودند دیگربرآمده هایش لپ...آمد می چشم به تر کشیده اش کشیده صورت...کرد

 ونزیت همان این...نمیدرخشیدند سابق مثل دیگر...کشید اش رهاشده موهای به دستی...نبود سرزنده...نمیخندید

 ...زد پوزخندی...زده چهره به را سابق زیتون نقاب فقط که بود فهمیده خوب خودش نبود

 برادری واسه زندست؟؟ دیگه ماه 01 که مادری واسه! کی؟ واسه! کنم؟ زندگی چی کی؟؟واسه واسه چی؟؟ برای -

 ...که پدرامی واسه! سالمت؟ به و میگیره و زنش دست روزا همین که

 ...زد پوزخندی

 !بزنی؟ گول خودتم میخوای! کن بس!زیتون کن بس -

 لبخندی و کرد نگاهی خودش به...کشید اش باخته رنگ لبهای روی کمی و برداشت را رژلبش...زد پوزخندی

 زد محو هرچند

 ...شد هروقت تا...کی؟؟ تا!...هه!..خانم زیتون بزن نقاب بازم! شد بهتر حاال -

 یرهت ای قهوه رنگ به مانتویی و رفت لباسهایش کمد سمت به بعد کرد جکع سرش باالی همیشه مثل را موهایش

 سمت به و آمد بیرون اتاقش از کرد سِت اش روسری رنگ با را کفشش و کیف رنگ و پوشید مشکی شال ویک

 کمد سمت به است حمام در حسام که بود معلوم دوش ازصدای شد وارد و زد در به ضربه چند رفت حسام اتاق

 حسام اتاق از گذاشت تختش روی و کرد جدا را دوختش خوش و مشکی شلوار و کت و رفت حسام لباسهای

 جذب نگاه یک در و شد وارد اشکان صدای شنیدن با و زد در به ضربه چند رفت اشکان اتاق سمت به و آمد بیرون

 غلیظ خاکستری پیرهن یک و بود پوشیده زیتون مانتوی همرنگ درست تیره ایی قهوه شلوار و کت...شد او

 کرد جمع را خودش عجله با زیتون...آمد می هیکلش و قد به واقعا که بود پوشیده زیرش

 !بخیر صبح! سالم -زیتون

 بخیر توام صبح سالم -

 !شدی خوشتیپ -
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 زد آمیزی شیطنت لبخند و کرد برانداز آیینه در را خودش اشکان

 !بودم -

 زد عمیقی لبخند زیتون

 پایین بیا حاضره صبحونه بگم اومدم خوشتیپ آقای خب خیلی -

 میام برواالن تو ممنون -

 ...شد خارج اتاق از و داد تکان تایید نشانه به را سرش زیتون

*** 

 هرکسی کند مرور را قبل روز اتفاقات که نداشت دوست کسی. یاسمن جز بودند جمع صبحانه میز دور همه

 صبحانه ساکت و آرام و بود کشیده درهم را ابروهایش سینا همیشه برخالف بود کرده مشغول کاری با را خودش

 به مهربانش نگاه با و گذاشت سینا شانه روی را دستش میفهمید را برادرش درد زهره تنها شاید...میخورد را اش

 گفت آرام و زد بخشی اطمینان لبخند و کرد نگاه سینا ی کشیده درهم ی چهره

 بزنیم؟ حرف باهم داری وقت -

 راجب؟ -سینا

 ...رفت عمارت سمت به و کشید خود دنبال به را سینا دست یاسمن

 داد مبل به را اش تکیه کالفه سینا

 !اینجا کاشتی و من ساعته یه! دیگه بزن و حرفت! میری حاشیه چقدر! زهره کن بس -سینا

 داد بیرون را نفسش زهره

 !نیست میکنی فکر تو که اونجوری هیچی! سینا ببین -زهره

 !چیه؟ منظورت -

 ...فره و یاسی منظورم -

 شد بلند جایش از و شد تر غلیظ اخمش

 بزنم حرف راجبش نمیخوام -

 ..کن صبر -

 زهره کن تمومش -
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 اره! میکنی و فکرش تو که ای رابطه اون نه ولی داشت رابطه فرهاد با یاسمن اره! سینا بود من بخاطر همش -

 ی همه آبروی بخاطر! آبروم و من حفظ بخاطر! من بخاطر همش داشت رابطه! هوس روی از نه ولی داشت رابطه

 !دادفرها

 کرد نگاه خواهرکوچکترش به غیظ با...زد خشکش سرجایش سینا

 چیه؟؟ منظورت -

 میدم توضیح برات رو همه بشینی اگه -

 نشست زهره روی روبه درست و برگشت سرجایش حرفی هیچ بی سینا

 ...میشنوم -

 دبع...بگه واست و چیز و همه خودش که بخوای ازش و بری که میگم...گناهه بی یاسمن بفهمی که میگم خالصه -

 نابود چشمات جلو ذره ذره رو سینا که کرد تهدیدیش فرهاد داره عالقه تو به که گفت فرهاد به یاسمن اینکه از

 میکنم

 ...شدند تر رنگ پر هایش اخم ی گره

 دست از هرکاری فهمید که بود موقع اون کرد نزدیک من به و فرشید فرهاد، ولی نگرفت جدی اولش یاسی -

 ماا خواستگاری بیا گفت فرهاد به کنه ازدواج فرهاد با که کرد قبول همه بخاطر تو بخاطر من بخاطر...میاد بر فرهاد

 که گهب فرهاد به میتونست چطور یاسمن آخه ولی دارم دوست بگی بهم باید تو میگفت نمیکرد قبول دیوونه اون

 ...من واسه اتفاق اون وبعدشم گفت بیراه و بد فرهاد به کلی یاسمن و شد دعواشون بخاطرهمین! داره؟ دوسش

 ...انداخت سینا ی شده مشت دست به نگاهی نیم زهره

 هضج از...من از که میگفت کرد شروع دوباره فرهاد شد پخش فامیل کل تو شایان و من ازدواج خبر اینکه از بعد -

 ...داره فیلم هام

 بود شده منقبض خشم زور از فکش

 ...بود راست ولی دروغه کردیم فکر -

 پس...کرد باز را اتاق در زدن در بدون دوید یاسمن اتاق سمت به و شد بلند جایش از بود خارج تحملش از دیگر

 !بود؟ کجا

 ...رفت باغ سمت به و برداشت مبل روی از را کتش

 کجاس؟ یاسمن عمو؟ زن -سینا
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 !نرفتی؟ چطور تو عزیزم سرکار رفت -شیرین

 ...شد خفه گلویش در که بود سوالی! رفته؟ من بی یعنی

*** 

 را کتش اشکان بودند کالفه هوا گرمی از شدت به هرسه آمدند بیرون اجتماعات سالن از که بود ظهر 3 ساعت

 کرد جا جابه دستش روی

 فرودگاه برم. برگردم دیگه من بهتره -اشکان

 زود؟ انقدر چرا -حسام

 بدم انجامشون باید دارم تموم نیمه کارهای سری یه -

 !برگردی که زوده خیلی آخه خب -زیتون

 جان زیتون مجبورم -

 کرد حسام روبه و انداخت باال را ابروهایش زیتون

 میرسونم و اشکان منم بیرون میری سارا با که تو خب -زیتون

 فشرد برادرانه را اشکان دست حسام

 باشید خودت مراقب اشکان دیدنت از شدم خوشحال خیلی -

 تهران بیاید باید حتما زیتون امتحانات از بعد جان حسام همینطور منم -

 !خیر امر یه واسه هم مادرفیروزه و بزرگ آقا دستبوسی واسه هم!حتما که و اون -

 !میاید حتما خیر امر اون واسه که راحته خیالم حداقل خداروشکر خوبه -

 میگذاشتند سر پشت دیگری از بعد یکی را شیراز خلوت و شلوغ خیابانهای حرفی هیچ بی اشکان و زیتون

 میشه؟ تموم کِی امتحانات -اشکان

 چرا؟ دیگه ی هفته شش یا پنج -

 دارم خواهش یه! همینطوری -

 بگو هست هرچی! چیه حرفا این -

 استاد؟ مزار سر بریم ازفرودگاه قبل میشه -
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 چرخاند را ماشین فرمان و زد رنگی پر لبخند زیتون

 !نه که چرا -

 زحمت به هک بودند شده سنگین آنقدر پاهایش میکرد پایین و باال سختی به اش سینه قفسه استادش قبر دیدن با

 به را قبرش سنگ داشت دست در که گالبی با. رساند مزارش به را خود سختی به...میکشید خود دنبال را آنها

 حرف راحتی به که بود کسی تنها بود شده خیره قبراستادش به...فرستاد فاتحه لب زیر بعد و شست آرامی

 شآغو در وضعی چه با را الناز بگوید که بود آمده...بوده او با حق بازهم بگوید که بود آمده...میخواند را چشمهایش

 شما کالس از و زندگی درس واحدهای نتونستم بازم...باتوبوداستاد حق بازهم...زد پوزخندی...بود دیده دیگری

 پاکت عشق گفتی چقدر! نداره و لیاقتت الناز استاد؟چقدرگفتی دیدی...زد پوزخندی سرنوشت بازی به...کنم پاس

 زندگیم از و الناز که بود شما خیر دعای شاید! گفتی راست استاد! شنوا؟ گوش کجابود اما! هه! نکن حرومش و

 در دیگری از بعد یکی را حرفهایش!...دراومد؟ ازآب من ی دخترعمه دخترت، چطور دیدی! میبینی؟...کرد بیرون

 به ار زیتون کارهایش...میپوشاند را صورتش پهنای پوزخندی گاهی و شیرین لبخندی گاهی و تکرارمیکرد دلش

 میکنی نگاه چشماش تو وقتی که داره مهربونی و صاف قلب انقدر پسر اون زیتون...انداخت پدرش های حرف یاد

 زندگیم وارد و پسرآسمونی همون خدا ببینی که کجایی بابا؟ کجایی...کشید آهی...میفهمی رو حرفهاش ی همه

 ...بودند زالل چشمهایش چقدر...کرد نگاه مزار سر اشکان ی شده خم قامت به...کرده

 مثل و رساند خانه به را خودش اش خسته تن با زیتون. شد هواپیما سوار اشکان که بود عصر 2 تقریبا ساعت

 ...انداخت تخت روی را خودش لباسها باهمان و رفت اتاقش سمت به بعد کرد روشن را چراغها ی همه همیشه

*** 

 رفت پرستاری ایستگاه سمت به همیشه از تر رمق بی بود شده خسته خیلی

 بشیری؟ خانم ببخشید -سینا

 بفرمایید دکتر جناب سالم -بشیری

 نباشید خسته سالم، -

 نباشید خسته شماهم ممنون -

 ندیدید؟؟ رو دادفر خانم -

 رفت و کرد خداحافظی پیش ساعت نیم تقریبا! و؟ یاسمن -

 !داشت کم را همین امروز سخت جراحی یه وخستگی کالفگی ی همه با

 خداحافظ نباشید خسته.بشیری خانم ممنون -
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 نباشیدممنون خسته شماهم -

 که یاسمن...کرد روشن را ماشین پخش دستگاه کند گوش آرامی موسیقی به داد ترجیح خودش کردن آرام برای

! ؟شلوغیش اون مترو؟؟با! نکن وهم تاکسی؟؟فکرش! اصال اتوبوس؟؟نه! بود؟ برگشته چطور پس! نداشت ماشین

 نآ! بود برگشته تنها که بالخره آژانس چه اتوبوس با چه آخرش داشت فرقی چه اصال! آژانس حتما پس! نه قطعا

 زمان برای هرچند آرامش این به شاید میراند آرام همیشه برخالف! شده تاریک کامال هوا که روز از ساعت آن هم

 را وا چقدر...کشید آهی و انداخت بود یاسمن جای دیروز تا که کناریش صندلی به کوتاه نگاهی!داشت نیاز کوتاهی

 میخواست دلش...کرده قایم او از یاسمن اینکه از بود رنجیده دلش! بود شده دور ازاو چقدر حاال و داشت دوست

 هکرد پنهان او از یاسمن...بود شنیده دروغ زندگیش صداقت الهه از یاسمن از...نمیتوانست اما کند درک را یاسمن

 خودش قول به اما اجبار روی از هرچند کوتاهی مدت برای هرچند داشت رابطه فرهاد با...بود کرده انکار...بود

 دیدن خیانت...میکرد درک خوب را اشکان شب آن حال حاال!نداشت که بخواهی دل و اجباری بود خیانت خیانت

 ضعف یاسمن آبی چشمهای دیدن برای دلش هنوزهم که میدانست خوب هم خودش اما سخت خیلی بود سخت

 خواهد را او فردا و امروز همین که میدانست...ندارد گناهی معصومش یاسِ...یاسمنش که میدانست...میکرد

 دشای...میداد فرصت خودش به باید...بود سخت برایش موضوع این با کنارآمدن بازهم اما میدانست را همه بخشید

 صدا را خدا دلش در!...میشه؟ تموم کی پس...کشید بلندی آه دلش در...کند راضی را اش مردانه تعصب میخواست

 شکل ذهنش در یاسمن تصویر کرد نگاه خالی صندلی به دوباره...ایستاد قرمز چراغ پشت...خواست کمک و زد

 چقدرآن...لرزید خشم زور از دستش...شود فرهاد ی بازیچه که بود حیف!بود حیف یاسمن! بود حیف....گرفت

 آمد نمی دلش میشکست سادگی به که آنقدر بود ظریف...داشت دوست را برآمده های گونه آن و معصوم ی چهره

 هگذاشت قلبش ی طاقچه ترین محکم و بلندترین روی را او چینی عروسک یک مانند...شود هم نزدیک او به حتی

 چطور فرهاد...میکرد نگاهش فقط و ایستاد می رویش روبه ها شب و روزها خودش و ببیند آسیبی مبادا که بود

 کدام! نداشت؟ عشق ادعای مگر! بیاورد؟ در را اشکش بود توانسته چطور! دهد؟ آزار را یاسمن بود توانسته

 ذهنی تصویر که بکشد یاسمن برآمده های گونه روی که برد نزدیک را دستش! آزارد؟ می را معشوقش عاشقی

 کرده گم را حقیقت و رویا مرز و بود زده زل اش خیالی یاسمن به مدتها بازهم...زد پوزخندی...شد دود اش

 هچ چراغ شدن سبز از بعد میدانست کسی چه ایستاد همینطورمی دنیا و نمیشد سبز وقت هیچ چراغ کاش...بود

 به حتی میداشت نگه را او باید...ترسید یاسمن بدون آینده از...ترسید آینده از!...میافتاد؟ اتفاقی

 چراغ که حاال...یاسمن با اش آینده ساختن امید به فشرد گاز پدال روی را پایش...شد سبز چراغ..0..3..2!...زور

 ...قیمتی هر به حاال میشد پیروز باید...میجنگید باید بود شده سبز

 برگرداند را رویش اش همیشه عادت طبق کرد پارک باغ توی را ماشین

 ...رسیدی بیدارشو یاسی -

 !نبود او با امروز که یاسمن...زد گنگی لبخند و خورد را حرفش
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 و کرد سالم همه به شد ساختمان وارد...بود برگشته پس...دید را اشکان ماشین رفت عمارت سمت به و شد پیاده

 کرد زهره به رو کرد فوت بیرون به را نفسش اشکان...رفت اتاقش سمت به

 !حال؟ این با! برگشتن جدا جدا! دوتا؟ این بود چشون -

 ...داد تکان را سرش و انداخت باال را هایش شانه تنها زهره

 اما بزند حرف یاسمن با و برود که کرد تردید لحظه یک...کرد مکث جلویش و کرد نگاهی کناری اتاق در به

 گفت لب زیر و شد پشیمان

 ...باشم کرده پیدا راهی که پیشت میام موقعی تنها -

 به را خودش پشتی در از و کرد عوض را لباسهایش...شد خودش اتاق وارد و کرد باز را کناری در و گرفت را نگاهش

 موهایش توی دستی کالفگی با نشست باغ انتهای حوض کنار و افتاد راه به باغ انتهای سمت به و رساند باغ

 !...؟شود پیروز که میجنگید باید چطور!میداشت؟ نگه خودش برای را یاسمنش چطور!...میکرد؟ چکار باید...کشید

 را قرمزش رژ... بود برداشته ترک لبهایش دوباره و داشت اضطراب دوباره...انداخت نگاهی خودش به آیینه جلوی

 اسین بود زده رژقرمز که اولی بار...زد لبخندی سینا حرف یاد به... زد لبهایش به کمی و برداشت آیینه جلوی از

 ی همه بزنی رژقرمز اگه تو خوشگله جون یاسی آخه...کند پاکش که بود کرده مجبورش و بود کرده دعوایش کلی

 دهکر حس خودش به نسبت را سینا عالقه موقع آن!...بزنی شوهرت برای باید فقط! که میکنن نگات همش پسرا

 یخودنمای زیبایی به سفیدش صورت و گوشتی لبهای روی رژقرمز کرد نگاهی خودش صورت به و کشید آهی...بود

 کشید بلندی آه...کرد نگاه خودش به و ایستاد آیینه مقابل ساعتها...داد سینا به را حق دل در...میکرد

 !میکنی؟ اشتباه داری چرا تو کردم اشتباه من میکنی چیکار داری سینا آخ -

 دوردست به را چشمهایش. بود تاریکی در باغ زدن دید عاشق...رفت پنجره سمت به و رفت کنار آیینه مقابل از

 باغ انتهای آب حوض و بزرگ درختان زیر بارها داشت خاطره باغ آن درخلوت سینا با چقدر دوخت باغ نقطه ترین

 ...بود داده بروز را اش عالقه از هایی نشانه سینا

 شپشت درخت به و بود نشسته باغ آب حوض کنار بود شده عمومی پزشک تازه سینا داشت دانشگاه ترم امتحان

 بود شده آویزان یاسمن پشتی درخت ی شاخه از همیشه مثل سینا میخواند درس و بود داده تکیه

 یاسی؟ -سینا

 هم؟ -

 یاسی؟؟ -

 هم؟؟ -
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 خانــــم؟؟ یاسی -

 هـــــم؟؟ -

 یاسی؟ -

 بابا؟جانم؟ چیه -

 گرفت یاسمن دست از را شناسی زیست بزرگ کتاب سینا

 !دیگه بحرفیم باهم تا بده گوش بهم کن نگام دقه یه خب -

 بگو میدم گوش! باشه خب خیلی -

 یاسی؟؟ -

 بله؟ گفتم! میذاری؟ برام اسم -

 یاســــی؟؟! نشد دیگه نه -

 جانم؟....خندید سینا لحن به یاسمن

 یاسی؟؟! بال بی جانت! شد حاال -

 !سینا؟ کردی مسخره و من -

 یاســـــی؟؟! دیگه نکن خرابش! اِاِاِاِ -

 کرد فوت بیرون به را نفسش کالفه یاسمن

 جانم؟ -

 رنگیه؟؟ چه عشق نظرت به -

 کرد جا جابه چشمش روی را بزرگش کائوچوی عینک و کرد جمع را خودش کمی یاسمن

 قرمز؟؟ -

 !نوچ -

 صورتی؟ -

 !نچ -

 سفید؟ -
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 !نه -

 سیاه؟ -

 داد تکان نه نشانه به را سرش و کشید درهم را ابروهایش سینا

 !رنگیه؟ چه نظرتو به نمیدونم خب -

 !تو ی چهره رنگ به! توئه رنگ به...امــــم...رنگِ به عشق من نظر به...امــــــــــم -

 خندید بلندی صدای با سینا انداخت گل سینا حرف از هایش گونه

 !نیستی هم ای تحفه همچین حاال خوبه کردم شوخی! میشی؟ سفید و سرخ انقدر چرا حاال -

 فتنمیگ چیزی سینا هرچند بود آگاه خودش به نسبت سینا حس از کامال انداخت سینا به داری معنا نگاه یاسمن

 از را کتابش!.. نیستن هم مثل که همه! عاشقیه سبک یه اینم! خب...گفت دلش در و زد لبخندی سینا روی به

 کرد بلند که را سرش ولی گذشت مدت چه ندانست هم خودش شد خواندن مشغول دوباره و کشید سینا دست

 دلش انداخت پایین را سرش دوباره و خواند چشمهایش از را سینا عشق تمام و دید خود مجذوب را سینا نگاه

 ...زد بیخیالی به را خودش ولی میکرد ضعف و غش نگاه آن برای

 زیر درست کالفه و تنها سینا چرخاند حوض اطراف درختهای در را نگاهش زد لبخندی خاطراتش یادآوری از

 اسین دیدن با قلبش...است کالفه خیلی حتما بود انداخته چنگ درموهایش بود نشسته حوض کنار درخت همان

 ..شد غم از پر

 !...افتادی حال این به که کردم چیکار باهات! من به لعنت -

 کرد مرتب را لباسهایش و شد بلند جایش از و گذاشت میز روی را اش چایی فنجان اشکان

 کجاست؟ بزرگ آقا فیروزه؟ مامان -

 زد لبخندی و انداخت محبوبش ی نوه ی چهره به جذاب نگاهی فیروزه

 چرا؟ عزیزم کارشه اتاق توی -

 گفت میرفت سالن دیگر قسمت سمت به که همانطور اشکان

 دارم حرف باهاشون یکم همینطوری -

 شد وارد بود باغ روبه که پشتی در از سینا که داشت نگه در ی دستگیره روی را دستش. داد ادامه راهش به بعد

 !سالم -اشکان
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 بود؟ خوب زیتون..اومدی خوش..سالم -سینا

 زد لبخندی اشکان

 !بدی نشون خوب و حالت نکن سعی -

 !ام؟ ضایع خیلی -

 !میزنه داد داره که قیافت -

 بدهچلی تو...کرد چیکار باید میدونی همیشه تو بزنم حرف باهات میخوام داری؟ وقت پیشت بیام میخواستم -

 !میافتادم هچل این تو ناخواه خواه البته! انداختن گیرم یعنی! اشکان کردم گیر

 چی؟ راجب -

 همه زهره تو من! یاسمن -

 فهمیدی؟؟ -

 انداخت اشکان به گنگ نگاهی سینا

 و؟؟ چی -

 ...خب ولی نیستم مطمئن هنوز میدونی -اشکان

 اشکان؟ گفته بهت چیزی یاسمن -

 چی؟ راجب -

 فرهاد راجب -

 !داره حقیقت پس -

 گفت؟ بهت فهمیدی؟؟یاسمن چطور -

 میکنم تعریف برات باغ تو بریم! نه -

 ..بعد برس خودت کار به آقابزرگ پیش برو اول -

 ...بریم...بود کارخونه راجب نبود مهمی کار بریم نه -

 کرد تر لب دید را سینا سکوت که اشکان بودند نشسته هم روی روبه صندلی دو روی هردو

 کن شروع خب -اشکان
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 دوخت اشکان چشمان به را نگاهش و گذشت مدتی بود خیره باغ در ای نقطه به و بود کرده سکوت سینا

 !فهمیدم -سینا

 !و؟ چی -اشکان

 !کنم چیکار باید اینکه -

 و آب با و نپیچون رو ماجرا ات همیشه عادت طبق که میکنم خواهش فقط بفهمم منم که بگو اول از خب خیلی -

 !نکن تعریفش هم تاب

 زد لبخندی بالخره سینا

 تیمد بود شده مجبور ها کس خیلی و چیزها خیلی حفظ بخاطر و دالیلی بنابه یاسمن که فهمیدم دیروز اشکان -

 باشه داشته رابطه فرهاد با

 گفت؟ بهت کی -

 بوده چیز همه درجریان اول از هم زهره البته گفت دیروز دعوای از بعد! خودش -

 !بود درست پس -

 داشتی؟؟ خبر -

 کشید عمیقی نفس اشکان

 عکس چندتا و بود دی سی یه توش فرهاد رسیدازطرف بدستم بسته یه زهره و شایان نامزدی بعدازمراسم -

 ...ها ضجه فیلم حتما -

 شاپ کافی چندتا تو کنارهم فرهاد با یاسمن های عکس ی عالوه به... اره -

 !داره رو ادعاش فرهاد که عشقیه جور چه این نمیدونم من -

 یاسمن به نسبت نه ولی عشقه -

 انداخت پیشانیش در چینی سینا

 !چی؟ یعنی -

 به عشقه! نیست یاسمن به نسبت عشق مطمئنم هست که هرچی کرده درگیر و من ذهن که چیزیه دقیقا -

 !نمیدونم! یه؟ ای کینه چه این! نمیدونم! چرا؟! دادفره ی خانواده نابودی

 است؟؟ مهره یه فقط هم یاسمن که بگی میخوای یعنی -
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 !دقیقا -

 

 کرد بلند میز روی از را سرش در به ضربه چند صدای با

 بفرمایید -شایان

 کشید سرک در الی از زهره

 داخل؟ بیام اجازه -

 زد گرمی لبخند شایان

 عزیزم داخل بیا! میخوای؟ اجازه تاحاال کی از -

 روی شده کشیده ساختمانهای طرح به. رفت شایان سمت کشیدو داخل به در الی از را الغرش و ظریف تن زهره

 کرد نگاهی میز

 !کشیدی؟ االن اینارو -

 گذاشت گوشش پشت را مدادش شایان

 خوشگلن؟ اره -

 !خیلی! اهــــم -

 شده؟ چیزی ناراحتی؟ چرا -

 !نووچ -

 چی؟ پس -

 !بشه؟ خودمون مال میکشی و طرحش که هایی خونه این از یکی میشه یعنی! هـــــم -

 نشاند پایش روی اورا کشیدو خود سمت به را زهره دست و زد لبخندی شایان

 بخواه توجون! نداره نشد کاری هیچ باهامی که وقتی تا! عزیزم نشه چرا -

 نه؟ مگه! بده که کیه ولی بخوام جون من -

 !نه -

 زد ریزی لبخند زهره
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 شایان؟!...کردم شوخی -

 جانم؟ -

 داری؟ دوسم -

 !دیوونه اره که معلومه! افتاده؟ یادت تازه -

 خط به شروع سفید های کاغذ از یکی روی حوصلگی بی با و برداشت گوشش پشت از را شایان مداد زهره

 کرد کشیدن

 خودش روی به ولی ها میدونست یعنی نمیدونست پسره بعد داره دوس و یکی که دارم دوستی یه من شایان؟ -

 ادکهافت اتفاقاتی! نمیاورد خودش روی به بازم میدونست اینکه با دوستمم ولی داشت دوس و دوستم اونم نمیاورد

 ام دختره اون من فکرکن اصال...میدونی خب امـــم...کرد مخفی ازش گفت دروغ بهش کرد خیانت بهش دوستم

 میکردی؟؟ چیکار اونوقت پسره اون توهم

 !میکشتمت -

 میگی؟؟ جدی -

 !میکشتمت که قسم زهره جون به -

 نمک تظاهر میشدم مجبور دارم دوسش یاسمن مثل که کسی آبروی حفظ بخاطر من اگه...بگم اینجوری بذار خب -

 میکنی؟ چیکار اونوقت کنم خیانت تو به همینم خاطر به و متنفرم ازش درواقع که دارم دوس و کسی که

 !میکنم ات تیکه تیکه -

 همه به خواهرشه عین که کسی آبروی حفظ بخاطر شده مجبور من دوست...شایان!...شد بدتر که این! بابا ای -

 به تو حاال کنه پنهون ازشون و حقیقت یه و بگه دروغ داره دوسشون که کسایی همه و دارن دوسش که کسایی

 میکردی؟ چیکار میفهمیدی وقتی خانواده اون از عضوی عنوان

 باشه چی شده پنهان حقیقت اون و دروغ اون که داره بستگی -

 ...بگم چطور...خب -

 شده؟ چی! بزن و حرفت راحت -

 کنی؟؟ گوش و حرفام آخر تا و نگی چیزی نشده تموم حرفم تا میدی قول -

 میدم قول -

 ..یاسمنه و فرهاد درباره موضوع -
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 شد جدی نگاهش رنگ و داد تکیه صندلی به شایان

 خب؟ -

 ..بکنه کاری یه شد مجبور...شد مجبور خانواده ی همه و من آبروی بخاطر یاسمن..شایان ببین

 کاری؟؟ چه -

 و نداره ای عالقه هیچ من به فرشید! یاسمن ترسوندن برای بودم مهره یه فقط مسخره بازی این تو من شایان -

 فرهاد فرهادبوده یه بازی اتفاقات این ی همه یاسمن آوردن بدست واسه بازی یه بود بازی اینا ی همه نداشته

 با ام ازدواج روز تا شد مجبور افتاد من برای که اتفاقی بعداز یاسمن! شه دیوونه! نیست عاشقش یاسمنه ی دیوونه

 منیاس به بارها فرهاد اون از قبل. کنه حفظ کثیف برادره دوتا اون شرِ از و من بتونه که باشه داشته رابطه فرهاد

 نهمیک من کردن اذیت به شروع فرشید کمک با فرهاد اینکه تا بود کرده رد بارها یاسی ولی بود کرده عشق ابراز

 ازش که فرهادی به کنه تظاهر شد مجبور من بخاطر یاسمن اون از بعد اینکه تا بیاره بدست و یاسی بتونه که

 از همیشه واسه خودش بعد باشه کرده سرش به دست جوری یه ما ازدواج روز تا میخواست داره عالقه متنفره

 و شایان؟؟حرفام...یاسمن کردن تهدید به شروع همونم با و داشت فیلم من های ضجه از کثافت اون ولی بره ایران

 !میشنوی؟

 !بگوید؟ میتوانست چه...بود شده خیره زهره چشمان به فقط شایان

*** 

*** 

 کسر اتاق توی سماجت با خورشید نور میکرد درد و بود شده کوفته تنش تمام کرد باز را چشمهایش سختی به

 ای دقیقه پنج دوش یک شاید بود خسته و کالفه نبود سرحال امروز آزرد می را سبزش چشمهای و میکشید

 گرفتن دوش حتی ولی رفت حمام سمت به و کند دل خوابش رخت از بالخره زحمتی هر به میکرد بهتر را حالش

 را سرش و گذاشت گاهش گیج روی را دستش شد خیره خودش به مدتی و نشست آیینه جلوی نکرد افاقه هم

 کردهرچند رها و زد شانه خیسی همان با را موهایش معمول طبق شد کم دردش سر از کمی فشرد دستانش میان

 ایصد که رفت آشپزخانه سمت به و گفت ی«جهنم به» لب زیر ولی میکند تجدید را سردردش کار این میدانست

 یدارب زود صبح زیتون بخاطر حسام یعنی ماند خیره شده چیده ی صبحانه میز به ناباوری با کند خفه را شکمش

 این مهم غرض بی چه غرض با چه حاال!نبود غرض بی حسام کار هیچ! نه! بود؟ کرده ردیف را صبحانه و بود شده

! ودب مهیا کردن، حاضر صبحانه به برسد چه نداشت هم را خودش ی حوصله امروز که زیتونی برای صبحانه که بود

 داشت یاد به چشمش که خورد را آن از ای تکه و برداشت سبد روی از خشک نان تکه یک و نشست میز پشت

 امروز»کرد باز میلی بی با را یادداشت! نبود غرض بی حسام کار هیچ! بود زده حدس درست افتاد میز روی

 تکه کرد پرت زباله سطل سمت به و فشرد اش شده مشت دستهای بین را کوچک کاغذ «احمدی دکتر 01ساعت
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 می کوفتش کرد می درست حسام که ای صبحانه همیشه کرد جمع را میز و گذاشت میز روی را دستش توی نان

 برایشان جوابی هم خودش حتی که هایی چرا پراز ذهنش و بود کالفه فشرد دستهایش بین را سرش دوباره! شد

 هب اش زیبایی به جوانیش به چرا! میکرد؟ بازی داشتند دوستش که کسانی همه و خودش زندگی با چرا! نداشت

 پذیرفته خیاالتش جای به را واقعیت و واقعیت جای به را خیاالتش چرا! میکرد؟ ظلم زندگیش تمام به خودش

 ...بود شده خسته درماندگی این از هم خودش!واقعیت؟ کدام و رویاست کدام که بود کرده فراموش چرا! بود؟

 سرش میکشید خودش دنبال را پاهایش زور به آمد پایین همیشه از بدتر حالی با را احمدی دکتر مطب های پله

 فرمان روی را سرش شد سوار و رساند ماشین به را خودش زحمت به میرفت سیاهی چشمانش و میرفت گیج

 و خودت میکنی ظلم خودت به! خودت با اینجوری نکن...پیچید گوشش در احمدی دکتر تلخ های حرف گذاشت

 در پدرش صدای خواند را پدرش نام و کشید آهی بود بد خیلی حالش!...دختر کن باز و چشمات میکنی نابود

 من که نیستی دختری اون تو نباز رو زندگی!بیا خودت به! زیتون بودی قوی دختر توکه...انداخت طنین گوشش

 به برمیگشت دانشگاه از خسته که موقعی را پدرش خندان ی چهره...دخترم بکشم عذاب نذار! بالیدم می بهش

 افذن های چشم تنها اما ببیند بیشتری وضوح با را اش چهره ی سایه که فشرد بهم را هایش پلک چندبار...یادآورد

 زد فریاد...مشکی مشکیِ...گیرا و نافذ...بود مقابلش در پدرام

 اختیس برام که زندگی به لعنت آوردی سرم که بالیی به لعنت چشمات به لعنت من به لعنت! تو به لعنت! اّاّاّاّه -

 ...تو به لعنت...توپدرام به لعنت

 های خنده سر بالیی چه! بود؟ آمده همیشه زیتون آن سر بالیی چه...ریخت اشک مهابا بی نداد امانش دیگر بغض

! بودند؟ کجا! پدرام؟! حسام؟! مادرش؟! بود؟ کجا پدرش!بودند؟ کجا براقش چشمان! بود؟ آمده اش حقیقی

...« خامو نظر مورد مشترک دستگاه»  شنید بار هزارمین برای و گرفت را پدرام ی شماره و برداشت را موبایلش

 که مردابی از حالش میخورد بهم اپراتور ی جمله این از حالش دیگر کرد پرت کناری صندلی روی را موبایلش

 مرداب این در که بود کرده گم را خاطراتش کجای! پدرام خود از حتی پدرام نبود از میخورد بهم میکرد تقال درآن

 ی تکه کرده پیدایش مدتهاست که بود کرده گم را چیزی بود کرده فراموش گذشته از را چیزی!بود؟ گیرکرده

 کامل که میگذاشت پازل این کجای را آن باید اما! پیش وقت خیلی! بود کرده پیدا را خاطراتش ی شده گم پازل

 زیتون این از مرداب این از بودن گنگ این از درماندگی این از هم خودش...فشرد دستانش بین را سرش! شود؟

 عدد عین میشد کوچکتر و کوچک مدام اش زندگی های رادیکال زیر که بود عددگنگی عین دقیقا...بود کالفه

 مگر میکرد کم خودش از باید میکرد خوردتر و ریزتر را خودش باید رادیکال هر از رهایی برای که بود گنگی

 زری مدام میشکست مدام!میشد؟ قبل از ریزتر روز هر زیتون چرا پس! میکند؟ بزرگ را آدم مشکالت نمیگفتند

 اش زندگی از و باشد خوش پدرام که اینجا به! میرسید؟ کجا به! میرسید؟ چه به آخرش میشد کوچک مدام میشد

 ثلم باشد؟ پدرش پیش نمیخواست او مگر! نیامد هم بد نظرش به! شود؟ نزدیکتر پدرش به روز هر او و ببرد لذت

 پدرش به آخرش بالخره! میشد نزدیکتر پدرش به و مرگ به روز هر! که بود خوب این پس همیشه؟

 هشب همیشه که دختری اون بابا سالم »میگفت باید میکرد؟ میگفت؟چه چه باید رسید وقتی ولی..ولی...میرسید
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 بکشد آغوش در شادی و خنده با را پدرش که میخواست دلش او! نه!« پیشت؟ اومده خورده شکست نازیدی می

 تونزی که میکرد ثابت همه به پدرام به باید میجنگید باید! کند دوری آغوشش از زده خجالت نگاهی با اینکه نه

 ...!را خودش نه میشکست را رادیکالها باید! است زیتون

*** 

 ...باال ها برگه تمومه وقت -

 و مدآ بیرون دانشگاه ساختمان از. گرفت دستش از را برگه مراقب و گرفت باال را امتحان برگه بزرگی لبخند با

 لذتی چه کرد پر بهار اواخر هوای عطر از را نفسش و داد دنیا تحویل بزرگی لبخند داد کش را بدنش در جلوی

 !داشت

 خوشگله؟ کردی چیکار -سارا

 !عالی همیشه مثل -زیتون

 !شد تموم بالخره! آخیــــــــش! مشخصه که اون -

 کرج؟ برمیگردی! شد تموم بالخره سخت دوماه اره -

 میکنی؟ چیکار تو اهم -

 شده تنگ براشون دلم تهران برم احتماال برنگشته مامان! من؟ -

 انداخت باال را ابرویش سارا

 !براشون؟ -

 زد بزرگی لبخند زیتون

 و هام دایی پسر واسه هام دایی و هام زندایی واسه بزرگ آقا و فیروزه مامان برای! ام خانواده برای! براشون اره -

 !مامانم واسه!هام دایی دختر واسه

 کرد بقل محکم را زیتون و زد لبخندی دل ته از سارا

 قبلی زیتون همون میبینم اینکه خوبه حالت میبینم اینکه! چقدر نمیدونی! زیاد خیلی! زیتون خوشحالم خیلی -

 !زیتون میکنه خوشحالم چقدر نمیدونی شدی

 و مامان اصال دوماه این تو! دیگه بسمونه! حسام واسه هم مامانم واسه هم بسه خودم واسه هم! سارا دیگه بسمه -

 واممیخ ببرن لذت میبیننم وقتی میخوام برمیگرده هفته این آخر و برگشت پیش دوماه همون که حسامم ندیدم

 !نه؟!کافیه دیگه کنم فکر کردم خلوت خودم با دوماه بخنده همیشه بابام
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 یحت اصال باشی شاد کنی زندگی وقتشه!کردی تلف و عمرت دوماه از بیشتر تو! عزیزم تره کافی هم کافی از -

 !کردنته ازدواج وقت

 خندید زیتون

 !چی؟ بگو ازدواج گفتی راستی!ندارم عجله تو مثل که من زوده فعال! خانم دیگه نرو تند! اوه!اوه -

 کرد نگاه زیتون به اشتیاق با سارا

 چی؟؟ -

 !کنی آماده و بابات مامان دیگه ی هفته آخر واسه و کرج برگردی بگم بهت گفت حسام -

 کرد نگاه زیتون به گنگ سارا

 چی؟؟ یعنی -

 !دیگه وبعله خواستگاری میایم دیگه ی هفته آخر یعنی! خنگ -

 بوسید را اش گونه و کرد بقل را زیتون و کشید بلندی جیغ خوشحالی از درخشید سارا چشمان

 ها؟؟ میخواد حیا با و نجیب و خانم عروسِ مامانم میگم االن همین! رو پر انقدر عروس! واه -زیتون

 !دربست نوکرشم -

 ...خندیدند بلندی صدای با هردو

*** 

 آن بدود میخواست دلش سال چندین از بعد داشت زیادی انرژی بست را در و شد باغ وارد وافر شوقی با اشکان

! میخندید و میدوید دوید میشد صرف درآنجا صبحانه همیشه که جایی تا باغ ورودی در از! خوشحالی فرط از هم

 بود برگشته شوق همه این با صبح امروز و بود برنگشته خانه به را دیشب کردند تعجب اشکان دیدن با همه

 چرخاند محبوبش ی نوه روی را نگاهش فیروزه! میدوید باغ در که درحالی

 !اشکان باشه خیر -فیروزه

 خندید بلندی صدای با اشکان

 !بخندید! بابا باشید شاد! کنید تعارف شیرینی دیگه بهم! خیره بخدا! خیره! خیره -

 !گرفتی؟ من زن نکنه -سینا

 !چیکار میخوام زنجیر و غل! گرفتم جشن و آزادیم امروز من! جون سینا چیه زن -
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 کرد شیرینی اخم شیرین

 !اشکان! اِاِاِاِ -شیرین

 !اشکان جان! خانوم شیرین فدات به اشکان -

 بدوئه؟؟ باغ تو سالها از بعد دادفر اشکان شده باعث چی بدی توضیح میشه برادرم -شایان

 هرهز! تو سینا! بخندید همتون اصال! من مثل!باشی شاد باید بخندی باید توهم! بخند نازم یاسمنِ! گلم خواهر -

 بخند توهم بخند خانم فیروزه!باش شاد شایان بخند

 گفت ای گرفته و آرام صدای با یاسمن

 بخندم؟؟ باید چی به بگی میشه -

 بوسید را اش گونه و رفت یاسمن نزدیک اشکان

 !بده آزارت که نیست فرهادی دیگه اینکه به! عزیزم آزادیت به -

 یافتن پی اما!چه نمیدانست هم خودش گشت اشکان چشمان در گنگ چیزی یافتن پی یاسمن پرسشگر نگاه

 بود اشکان چشمان عمق در چیزی

 یاسی بخند -

 !چیه؟ منظورت!میگی؟ داری چی -

 محکوم اعدام به اشیاعتیقه قاچاق+ مخدر مواد فروش+مزاحمت ایجاد جرم به هردو فاتحی فرشید و فرهاد -

 !کوچولو خواهر باش شاد! بخند!شدن

 و زندب فریاد خوشحالی و شوق زور از باید که میدانست نمیتوانست اما بخندد باید که میدانست! بود شده شوکه

 چرا کرد حس اش گونه روی را اشکهایش گرمی!بود شده قفل پاهایش بود شده خفه صدایش ولی بپرد پایین و باال

 آزاد بود شده خالص بود شده راحت بود که هرقیمتی به بود شده راحت بالخره! خوشحالی زور از! میکرد؟ گریه

! دبو رفته یادش پرواز اشتیاق زور از و بودند کرده باز را قفسش در مدتها از بعد که بود ای پرنده مثل! بود شده

 ودشخ اختیار به اینکه بدون میریخت اشک کند گریه بلندی صدای با و بکشد آغوش در را اشکان توانست تنها

 لرزش از اشکان مردانه و پهن های شانه بود شکانده را قفسش قفل و بود کرده آزادش بزرگش برادر بالخره باشد

 ...میلرزید یاسمن ظریف تن

*** 

 نباشید خسته سالم الو -زیتون
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 بفرمایید سالم -

 میخواستم امشب واسه تهران بلیط یه خانم ببخشید -

 کی؟ نام به...امشب...تهران واسه -

 آریافر زیتون -

 1ساعت امشب. حتما -

 خدانگهدار نباشید خسته ممنون خیلی -

 .خداحافظ ممنون -

 که رفت اتاقش سمت شدوبه بلند اشتیاق با بود عصر 3 ساعت هنوز کرد نگاه ساعت به و زد ای گنده لبخند

 ...داشت کارها خیلی کند حاضر را وسایلش

*** 

 چیزی هب اینکه به گاهی و نمیکرد فکر چیزی هیچ به میکرد نگاه حوض وسط ی فواره به و بود نشسته باغ در تنها

 را کردن نگاه و برگشتن زحمت ولی کرد حس اش شانه روی را ظریفی های دست گرمای. میکرد فکر نمیکند، فکر

 نداد خود به

 میکنه؟ فکر چی به من خوشگل دختر -شیرین

 نیاورد خودش روی به ولی خورد جا مادرش صدای شنیدن با یاسمن

 هیچی -

 !نخنده؟ دوماه من شیطون و شر دختر شده باعث هیچی یعنی -

 غریبگی احساس او با نداشت خوبی ی رابطه مادرش با وقت هیچ چرخاند شیرین سمت به را نگاهش یاسمن

 دوست او از بیشتر را شایان و اشکان مادرش میکرد فکر همیشه نبود کالم هم او با وقت هیچ چون شاید میکرد

 که غریبی رنگ همان شاید ببیند شیرین چشمان در را محبت رنگ که بود نداده اجازه وقت هیچ حسادت. دارد

 سالم به دختریشان و مادر رابطه سالها میگشت دنبالش سالها که بود چیزی همان میدید مادرش چشمان در حاال

 به را اش ماهه دو غم دلیل که باشد داشته انتظار میتوانست چطور حاال بود شده محدود خشکی احوالپرسی و

 حرف سر ها این از زودتر چرا نخندیده که است دوماه دخترش میدانست که او اصال! بگوید؟ برایش راحتی همین

 !شود بهتر حداقل ولی! نه که بهشت مادرش درکنار میتوانست بود جهنم مثل که دوماهی! بود؟ نکرده باز او با را

 دادفر؟ شیرین خانم بشنوی چی میخوای -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر L.D.N | عروسک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

129 

 

 !و دخترم دل درد -

 که مادری همون توهم و گفته مادرش به و دلش راز همیشه که دختریم همون من که انگار میگی همچین! هه -

 !داشته شنوا گوش یه حداقل دخترش تنها واسه همیشه

 کشید یاسمن ی زده یخ ی گونه روی را گرمش دست

 !یبزن حرف شنوا گوش این واسه نخواستی وقت هیچ که بودی تو این! داشتم همیشه! من کوچولوی یاس داشتم -

 من و بودی تو اینکه یا نبودی تو و بودم من کند ثابت اینکه ی حوصله نداشت دعوا ی حوصله کرد سکوت فقط

 هم را مادرش از خستگی ی حوصله دیگر! بود خسته چیز همه از! بود خسته کافی ی اندازه به نداشت را نبودم

 !نداشت

 بوده؟ چی دلت تو نمیدونم میکنی فکر گذشته؟ چرا و گذشته چی بهت نمیدونم میکنی فکر -شیرین

 دوخت شیرین به را آلودش غیظ نگاه و کشید درهم را ابروهایش

 ها؟!گذشته؟ چرا و گذشته چی بهم میدونی چی! کیه؟ یا چیه دلم تو میدونی چی! میدونی؟ چی تو -

 !گلم دختر میدونم رو همه یاسمن میدونم -

 جز به داشتی وقت همه واسه تو! دیده رو زهره و سینا همیشه! دیده و شایان و اشکان همیشه تو چشمای!هه -

 رو داره عموم دختر به نسبت مادرم که محبتی بود آرزوم همیشه ولی است مسخره خیلی! بودم دخترت که من

 !باشه داشته هم من به نسبت

 هب و میکردی فرار غم دست از ها شب نصفه که وقتی حتی! بودی چشمام جلو همیشه تو! گلکم نکن اینجوری -

 که تیوق حتی! میشد دعوات سینا با که وقتی حتی! میکردی گریه زهره بقل تو که وقتی حتی! آوردی می پناه باغ

 !بذاری بیابون به سر داشتی دوس هاش اذیت و فرهاد دست از

 کرد نگاه مادرش به متعجب

 دلت ماحت! آره؟!ببینی؟ و کشیدنم درد که ایستادی کنار! بشم؟ آب من که ایستادی کنار و میدونستی رو همه تو -

 یا! میاد خودش باشه داشته نیاز بهم اگه گفتی خودت با حتما یا! بشی عزیزت دختر خلوت مزاحم نمیخواست

 شیرین نمیکنم باور! نمیکنم باور که نگو! آره نگو! آره؟! بشینه لرزشم پای باید کرده خودش خودشه زندگی گفتی

 !بشه کمک درخواست منتظر حاضر همیشه رسان امداد همون خانم

 بیدار سرت رو صبح تا شبایی چه نمیدونی بودم نزدیکت چقدر که نمیدونی تو ولی! عزیزم داری حق تو -

 دمنش نزدیکت وقت هیچ همین بخاطر! میبینم تو کشیدن درد باعث و خودم من! میکشیدم زجر باهات و میموندم

 بودم پیشت همیشه که درحالی
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 !حرفت؟ چی یعنی اتفاقاتی؟؟ این باعث تو چرا! تو؟ -

 این برنمیگشتم امریکا از وقت هیچ بودم نشده آشنا پدرت با که موقعی پیش سال خیلی من اگه شاید! یاسمنم -

 !نمیوفتاد تو واسه وقت هیچ اتفاقات

 کرد سعی دهد نظم ذهنش در اواخر این اتفاقات و مادرش های حرف به کرد سعی کرد نگاه مادرش به گیج یاسمن

 کرد تر لب تالشش از امید نا ولی بیابد آنها بین ای رابطه

 !چی؟ یعنی -

 بیاد یاسمنم گفت خرید بره میخواد عمه بیا االن بزنیم حرف باهم دیگه وقت یه بذار -

 بگی؟ االن نیست بهتر! نشده؟ پنهون ازم خیلی نظرت به باشه که هم چیزی هر موضوع -

 رسید گوش به دور از زهره صدای

 ها؟ منتظریم یاسمن؟ زندایی؟ -

 ...عزیزم میایم داریم -شیرین

*** 

 همه برای میخواست دلش برود خالی دست را اینبار نمیخواست دلش شد سوار و گذاشت ماشین توی را چمدانش

 را پایش...زیتونه همون این...زد بزرگی لبخند و کرد نگاهی خودش به ماشین جلوی آیینه از باشد خریده سوغاتی

 از ای گوشه را ماشین رسید خرید بزرگ مرکز به که نکشید طول زیادی مدت افتاد راه به و فشرد گاز پدال روی

 بوتیکی جلوی میگذراند نگاه از خاصی وسواس با را ها مغازه ی همه ویترین. شد وارد و داشت نگه پارکینگ

 این هبزرگ این تنگه این...زد زیبایی لبخند زهره حرف یاد به زیبا و شب لباسهای از بود پر ویترینش که ایستاد

 ایانش و زهره عقد روز بود رفته خرید به که باری آخرین...است پوشیده زیادی این بدحجابه این بلنده این کوتاهه

 ای هوهق خوشرنگ کراوات جفت یک وشایان سینا برای بود گشته را ها مغازه بیشتر تقریبا. پیش ماه دو دقیقا بود

 و محمد دایی و شیرین زندایی و احمد دایی برای زیبا، و دار طرح روسری دو یاسمن و زهره برای بود خریده

 برای و عقیق انگشتر یک علی برای و رنگ آبی زیبای پیراهن فیروزه برای جفت، های ساعت مهناز زندایی

 میشوند خوشحال چقدر اش خانواده اینکه فکر وبا کشید عمیقی نفس خرید زیبا نقره سرویس یک مادرش

 و ستهجلوب خاکستری نخی پیراهن یک که ویترین توی مانکن هیکل و سایز ایستاد بوتیکی جلوی. شد خوشحال

 و شد مغازه وارد درنگی هیچ بدون آورد می یادش به را اشکان داشت، تن به ای سورمه جین شلوار یک و جذب

 سریع پس زد سرش به خودش برای ادکلن یک خریدن هوس خرید مرکز از خروج موقع خرید اشکان برای آنهارا

 اما چرا نمیدانست هم خودش خرید دار مارک ادکلن یک وسواس با و رفت مجتمع انتهای فروشی عطر سمت به
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. داد انجام را میخواست دلش که کاری همان همیشه مثل بخرد اشکان برای راهم اش مردانه ست میخواست دلش

 ...دیربود...بود 7ساعت کرد نگاه ساعتش به

*** 

 را اتاقش در رفت اتاقش سمت به چیز همه به توجه بی و کرد رها سالن توی مبل روی را خرید های کیسه خسته

 شد خیره سقف از ای نقطه به! بود کالفه الکی های خندیدن این از چقدر...کرد رها تخت روی را خودش و کرد باز

 چیز همه از خودش مضخرف زندگی از سینا های کنایه و ها اخم از میخورد بهم زندگی این از داشت حالش دیگر

 کس یلیخ و چیزها خیلی به نسبت میکرد متنفرش میکرد اش کالفه میکرد عصبانیش نبخشیده اورا سینا اینکه

! سینا جز به بود داده او به را چیز همه خدا ولی بود نخواسته خدا از سینا جز را چیزی هیچ عمرش ی درهمه. ها

 اورا سینا! میکشید دارش نیش زبان و سینا از باید حاال که بود نکشیده فرهاد از کم! بود بسش! بود خسته

 بعد و ندک تحلیل و تجزیه را چیز همه تا نبود اشکان اوکه نداشت انتظار او از هم این از بیشتر البته بود نبخشیده

 اولِ از کند گوش هایش حرف به که میخواست را کسی دلش چقدر! ببخشد اخر در و کند قبول بعد و کند درک

 دلِ از ار چیز همه که کسی! میشنید فقط که کسی! نمیکرد قضاوت که کسی! نمیداد کسی به را حق که کسی! اول

 !...میپرسید یاسمن درد پر

*** 

 هم روی را هایش پلک و گذاشت میزکارش روی را سرش و کشید بلندی نفس کرد ویزیت راهم بیمار آخرین

 عمل یک با آنهم بود شده خسته حسابی گرفت را اش عسلی چشمان خواب کوتاهی مدت برای شاید گذاشت

 و کرد بلند را سرش آمد خودش به در صدای با که بود خواب نیمه هم شاید بود خواب گرم چشمانش...قلب سخت

 کرد جمع را خودش کمی بود رفته حال به تا حتما که هم منشی و بود شده شب00ساعت کرد نگاه ساعت به

 بفرمایید -اشکان

 شد نمایان در الی از دختری ظریف تن

 دکتر؟ جناب هست اجازه -

 زد ای برادرانه و گرم لبخند اشکان

 اومدی خوش غزل داخل بیا -

 شد اتاق وارد لب به لبخند همیشه مثل غزل

 !نباشی خسته سالم -غزل

 بشین اینجا بیا خوبی؟ عزیزم ممنون -
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 خوبی؟ تو مرسی -

 !خسته حسابی ولی خوب -

 کرد نگاه اشکان چشمان به اش عسلی چشمان با غزل

 !قیافت از معلومه -

 میکنی؟ چیکار خبر؟ چه -

 !پوسیدم آپارتمان اون تو تنهایی! هیچی بخدا -انداخت باال را هایش شانه غزل

 بمونی ما ی خونه بهتره گفتم که من -

 !نیست من جای اونجا! گفتم که منم -

 !نمیکنه یاد بدی با تو از هیچکی خونه اون تو! غزل نگو اینجوری -

 ...امــــــم..ولی داره و داشته لطف بهم خیلی بزرگ آقا! میدونم -

 خانم؟ چی ولی -

 تو میکشم خجالت کن باور...من برادرای و مادرمن عوض در و خوبید انقدر شما! میکشم خجالت خودم ولی -

 !کنم نگاه یاسمن یا زهره چشمای

 بزرگ ما کنار تو اصال! همه واسه! نه من واسه فقط! نداری یاسمن با فرقی هیچ من واسه تو! نگو اینجوری دیگه -

 نه !فرها نه! سیناست! شایانه! منم تو واقعی برادر! نمیشه مربوط خونی ی رابطه به فقط که خواهری و برادر! شدی

 !فرشید

 که همین کن باور خورد؟ دردت به حرفام کردی؟ چیکار راستی! اشکان میکنی ام زده خجالت بیشتر داری -

 کنم کمکت که برگشتم امریکا از و نیاوردم طاقت شنیدم موضوع این راجب

 کرد کمکم خیلی معما این کردن حل تو حرفات اره. گلم ممنون -

 رسیدی؟ کجا به خب؟ -

 شدن اعدام به محکوم و دستگیرشدن هردوشون که اینجا به -

 خونی برادران طرفی از ناراحت یا باشد خوشحال باید که نمیدانست پرید چشمانش از شادی برق ای لحظه برای

 انداخت باال را هایش شانه همیشه مثل بودند شده پیروز اش حقی برادران طرفی از و بودن مرگ به محکوم اش

 !بگم باید چی نمیدونم واقعا -
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 سخته برات میدونم -

 زد تلخی لبخند غزل

 خوشحالم ولی هست که سخت خب اره! نمیدونی اشکان نه! میدونی؟ تو اونوقت نمیدونم هنوز خودم من -

 و چیزم همه و زندگیم و تحصیلم خرج و شدم بزرگ پیششون که یه ایی خانواده طرف یه غمگین شایدم نمیدونم

 برادراتن اینا گفتن بهم اول از که ان کسایی هم دیگه طرف یه تکشونم تک عاشق من و کردن محبت بهم و دادن

 هستن خونت هم و

 و زد بزرگی لبخند بعد کرد سکوت خیره، را ای لحظه چند شد خیره مقابلش میز به و کرد سکوت و زد را حرفش

 شد پیش ی لحظه چند ی سرزنده غزل همان

 !01 به 11 نسبت! خوشحالم بیشتر اما ناراحت هم خوشحالم هم -

 چی؟ اش دیگه تای 01 اون پس!! 01 شد که این خب -

 انداخت باال را هایش شانه دوباره

 ی همه گرمایی ماشین بیان به ترمودینامیک دوم قانون طبق! است شده تلف احساسات اش دیگه تای 01 اون -

 !!شه کار به تبدیل نمیتونه که انرژی

 خندید بلندی تقریبا صدای با اشکان

 !باشی یخچال شاید هستی؟ گرمایی ماشین شبیه تو گفته کی اونوقت! شیطون -

 انرژی و شور همه به و میدم انجام کار و میکنم جذب و اطرافم انرژی چون ام گرمایی ماشین من! دیگه نه -

 قانون طبق و! میکنی سرد و اطرافت فضای و میکنی تلخی و میدی انجام کار چون یخچالی تو ولی میدم وشادی

! میشهن منتقل من یعنی گرم جسم به تو، یعنی سرد جسم از خود به خود گرما یخچالی، بیان به ترمودینامیک دوم

 یطمح تو که بشه باعث و کنه روی پیاده تو اعصاب رو که باشه داشته وجود چیزی یا کسی محرک، یه باید یعنی

 !کنی سرد و اطرافت

 خورد را اش خنده اشکان

 !رو ما کردی کچل بابا! برمیداری؟ بیچاره فیزیک و ریاضی این سر از دست کی آخرش تو -

 ریاضی و فیزیکی معادالت همین برمبنای داره دنیا! عزیزم دوست! برادرخوبم! گرامی ی پسرخاله! عزیزمن -

 ینا ی همه اگه! میریزه بهم دنیا! نمیافته؟ که اتفاقاتی چه بکشم دست معادالت این از من اگه میدونی! میچرخه

! مکن انکار رو همه وجود کنم نقض رو همه و خودم تورو باید که میرسم جایی به کنم نقضشون و ردکنم و معادالت

 با زندگی! ریاضی یعنی زندگی! کنم انکار رو داره وجود که چیزی وجود بخوام که نیست فلسفه درس مثل زندگی
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 هیچ به! دارم وجود پس دارم وجود من اگه میگه زندگی! نداره کاری...و میدم احتمال و میکنم فرض من اینکه

 یناخالص ی همه از که میاره سرم بال انقدر دارم وجود که وقتی تا پس! کنم انکار و خودم وجود نمیتونم هم صورتی

 به سیمبر که میاریم بیچاره اعداد این سر بال انقدر که ریاضی عین دقیقا! خودم به برسم و بشم خالص بشم پاک ها

 !ناب و خوشگل عدد همون به! نمیشه تجزیه دیگه که اولی عدد اون

 !دادن یادت چی امریکا های دانشگاه تو نیست معلوم! غزل تو ای دیوونه -

 !دیگه ی شیوه! دیگه لحن! دیگه زبون یه با فقط! دادن یاد تو به که چیزی همون -

 برد باال تسلیم ی نشانه به را دستهایش اشکان

 !که نمیشم تو زبون حریف! تسلیم من! خب خیلی -

 خندید غزل

 ببینمت گفتم میشدم رد اینجا از دیگه برم من نداری کاری! داداشی فدات -

 !میری بعد میکنی محکوم و من میای که توهربار -

 !ایسته می تو مقابل در که اونیه محکوم! نیستی تو محکوم -

 !چی؟ یعنی -

 !برمیگرده درازتر پا از دست میخوره سنگ به سرش آخرش میکنه مخالفت تو با که هرکی یعنی -

 نیست اینطوری نه -زد لبخندی

 که کنم دعا میتونم فقط میرسی بهش روزی یه! بمونه یادت و من حرف این! خان داداش همینجوریه اتفاقا -

 !قرارمیگیره تو درمقابل که باشه اونی محکوم همیشه که بمونی همینجوری بمونی، همینجوری همیشه

 کاشت غزل موهای روی برادرانه ای بوسه اشکان

 گلم تو فدای -

 باالانداخت را هایش شانه دوباره

 خدافظ!خودت فدای -

 باش مراقب عزیزم میبینمت -

 بابای چشم -

 .سالمت به -
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 زد لبخندی!... ایسته می تو مقابل در که اونیه محکوم...کرد تکرار ذهنش در دوباره را اش جمله کرد راهی را غزل

 ...برداشت را کتش و کیف و

*** 

 به هروقت ولی بود شده کالفه حسابی فرودآمد تهران زمین روی شب 00521 ساعت تاخیر کلی با پرواز بالخره

 نشست فرودگاه سالن های صندلی از یکی روی میرفت در تنش از خستگی ی همه میکرد فکر اش خانواده دیدن

 لذت ترکیب چه! به به! ناآشنا تنها، تهران، در شب موقع آن هم آن ترسید رفتن تنها از! چرا؟ دروغ بود دیروقت

 را شا شماره شایان؟. داشت رودربایسی که او با نه سینا؟ میگرفت؟ تماس کی با باید یعنی! بود زیبایی و بخش

 زهره! کشوراند از خارج محمدهم و احمد دایی که بود شنیده هم ازمادرش! مریضش؟ حال آن با مادرش؟! نداشت

 توق دیر میکشید خجالت ولی آمد می مناسب نظرش به اشکان تنها! نه میشد؟ چه شایان تعصب پس یاسمن؟ و

 چیز به اینکه بدون بود 03 ساعت بود داده دست از را دیگر ساعت نیم افکار همین در کرد نگاه ساعتش به بود

 ...داد جواب خوردن بوق دوبار از بعد و گرفت را اشکان ی شماره کند فکر دیگری

 الو؟ -اشکان

 زیتونم خوبی؟ اشکان سالم -

 رسید گوشش به اشکان ی خنده صدای

 شده؟ خوبی؟چیزی!نمیکنم فراموشت که دوماه با دخترعمه میدونم -

 ...فقط...راستش...نه -

 زیتون؟ شده چی -

 تهالب دنبالم بیای بتونی اگه کردم فکر خونه بیام تنها نخواست دلم بود دیروقت فرودگاهم تو من راستش -

 ...ببخشید

 نرو جایی اونجام دیگه دقیقه بیست تا من کردی کارخوبی -

 ...لزومی ایی خسته یا داری کاری خودت اگه اشکان ببخشید -

 خدافظ فعال میام نرواالن جایی فقط. دارم کار نه ام خسته نه -

 میبینمت. ممنون ببخشید -

 کمی! بود ندیده دیگری کس محتاج حد این تا را خودش وقت هیچ! بود شده زده خجالت چقدر کرد قطع را تماس

 کرد تکرار لب زیر! که نمیشد واقعا ولی! نمیگرفت تماس اصال کاشکی ریخت بهم اعصابش

 !!کوچولو خانوم داری نیاز حامی یه به بازم خودش قول به باشی الت هرچقدرم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر L.D.N | عروسک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

136 

 

 گفت لب زیر و زد لبخندی دید دور از را اشکان هیکل ی سایه که نکشید طول دقیقه ازبیست بیشتر

 !قولش و مرد -

 که رفت اشکان سمت به! بود شده قرص دلش ته چقدر میکرد امنیت احساس چقدر او وجود با شد بلند ازجایش

 داد جواب و زد لبخندی بود اشکان خورد زنگ تلفنش او به نرسیده

 نرو؟ جایی نگفتم مگه! تو؟ کجایی -اشکان

 و اشب پسرخوبی نگفتم مگه... بود رفته شیراز فرودگاه به اشکان تماس از بعد که افتاد روزی یاد به ناخودآگاه

 زد لبخندی روز آن یاد به!...سرتم پشت! نرفتم جایی خب.... نرو؟ جایی

 !سرتم پشت! نرفتم جایی خب -زیتون

 داشت لب بر بزرگی لبخند که درحالی برگرداند را رویش و کرد قطع را تماس اشکان

 !خیر به رسیدن! کوچولو خانوم سالم -اشکان

 خوبی؟ممنون! سالم -

 توچی؟ اره -

 !عالی -

 داره؟ خاصی دلیل جدی؟چرا؟ -

 چی؟ -

 !عالیه حالت اینکه -

 ببینم و ام خانواده قراره آخه همینجوری نه! آها -

 !تنهام من نمیگی دیگه پس! عالیه! کردی قبول خانواده یه عنوان به رو ما االن پس -خندید اشکان

 تنهام نمیگم دیگه اره -خندید هم زیتون

 مهم این تنها خواندند را چیزی چه هم چشمان در که نفهمیدند کدام هیچ خورد گره درهم نگاهشان لحظه یک

 بل به لبخند هردو نمیگفتند چیزی کدام هیچ عشق جنس از شاید برقی نشست برقی هردو چشمان در که بود

! رفتند؟ می! ماندند؟ می! میکردند؟ چکار باید بودند شده گیج هردو! همراه شایدهم، جدا هردو افکار هم مقابل

 گفت اشکان که بود سکوت شکست برای تنها شاید! میخندیدند؟! میزدند؟ حرف

 خبر؟ چه -
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 سالمتی -

 نه؟ االن بریم باید کنم فکر -

 انداخت پایین را سرش و خندید زیتون

 کنم فکر! اره -

 !لب به لبخند تنها! حرفی هیچ بی ایستادند هم مقابل بازهم هردو

 بریم...خب -اشکان

 بریم اره -

 من بده و چمدونت -

 ...نیاز نه -

 خود دنبال را زیتون دست دیگرش دست با و گرفت دستش از را چمدان اشکان که بود نکرده کامل را حرفش

 ...کشید

 ویت را کلید اشکان بود داشته نگه باز زور به را چشمهایش و بود خسته رسیدند باغ به که بود 0521 ساعت تقریبا

 ربیشت بودند افتاده زهره و شایان عقد مراسم یاد به هردو کشید خود دنبال به را زیتون دست دوباره و چرخاند در

 ایستادند عمارت مقابل شد تکرار دوباره امشب مشترکشان خاطرات

 خانم زیتون خودت ی خونه به اومدی خوش -

 مرسی -زد لبخندی بود، ایستاده اشکان مقابل زیتون

 از را کنترلش!! بود درد سر وقت چه حاال اُاُاُه دردگرفت سرش بازهم رفت گیج سرش و رفت سیاهی چشمهایش

 شد افتادنش مانع و گرفت را هایش شانه اشکان انداخت چنگ اشکان بازوی به و داد دست

 !میافتادی داشتی! باش مراقب -

 ببخشید -

 خوبی؟ -

 ...نمید یعنی...میرفت سیاهی چشمهایش و کشید تیرمی سرش...نه -

 میان را زیتون...بود افتاده زمین روی نبود اشکان حاضر دستهای اگر و رفت حال از که بود نکرده تمام را حرفش

 یتونز مکرر های ضعف از است خستگی فرط از میدانست نشد نگران! میکرد؟ چکار باید بود داشته نگه بازوهایش
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 وا از نمیتوانست...کنم؟ چیکار باید االن...پرسید خودش از بازهم بود تاریک تاریک باغ. بود شنیده اش عمه از

 یپرکاه مثل را زیتون و کرد رها را چمدان ی دسته میلرزید بیشتر قلبش میکرد نگاهش که هربار بگیرد چشم

 کری... فریادش و خشمش بیاد افتاد دیدارشان اول روز یاد به رفت عمارت سمت به و کرد بلند دستانش روی

 ازم و خونت پول االن وگرنه نخورده بهت ماشینمم ی سایه که خوبه حاال میخوای؟ پول نکنه چیه؟ خانم؟

 خالی سرش را الناز عشق در شکستن از خشمشش تمام روزی که دختری زد روزگارلبخند بازی به!...میگرفتی

 ...بود شده قلبش صاحب حاال بود، کرده

 به میکرد درد شدت به سرش کرد باز را هایش چشم باغ سبز های شاخه روی گنجشکان جیک جیک صدای با

 کند درک را خودش موقعیت توانست تا آورد فشار ذهنش به خیلی! بود؟ کجا اینجا بود گیج کرد نگاه اطرافش

 ودب شده تکرار خاطراتشان بیشتر دیشب بود آورده اتاق به اورا بازهم اشکان حتما و رفت حال از باغ توی دیشب

 کنار قند آب لیوان به چشمش بود صبح 2 ساعت کرد نگاه کناری میز روی ساعت به. زیتون کردن غش حتی

 اب اشکان و میبرید را خودش دست که بود کم این فقط خاطراتشان شدن تکمیل برای زد لبخندی و افتاد ساعت

 را نامش اشکان و میپیچید خود به درد از او گرفت اش خنده روز آن یاد به میکرد پانسمانش شیطنت صبرو

 ددر دستش اگر قطعا آمد می وجدانی بی آدم اشکان نظرش به چقدر بود گرفته حرصش چقدر موقع آن میپرسید

 های بسته و رفت چمدانش سمت به و شد بلند جایش از خندید چیز همه یاد به بود رسیده را حسابش نمیکرد

 باغ خوش هوای کرد باز را آن و رفت پنجره سمت به بعد کرد کادو اش همیشگی وسواس و دقت با را سوغاتی

 الشش پوشید آبی سرخ بهاری تونیک یک با مشکی جین شلوار یک و رفت لباسهایش سمت به بود کرده مستش

 از و میگذشت درختان الی البه از بود شده غرق سکوت در عمارت و نبود بیدار کسی رفت بیرون و کرد سرش را

 ازیب و بود سبز جا همه میدید را باغ زیبایی بار اولین برای و بود نگشته باغ در وقت هیچ میبرد لذت چیز همه

 آخر به داشت کم کم بودند پراکنده هوا در را عطرخوشی باغ وحشی گلهای بود شده طراحی زیبایی به سبز فضای

 دهش هرجورکه میخواست دلش بود شده روانه صدا دنبال به میرسید گوشش به ای فواره صدای میشد نزدیک باغ

 ناگهان شد تر نزدیک و نزدیک کرد پیدا را باغ انتهای آب حوض بالخره گشت خیلی کند پیدا را آن

 زانوهایش و بود نشسته بود پیچیده خود دور را شالی که درحالی حوض مقابل صندلی روی! بود؟ یاسمن...ایستاد

 چشمهای! بودند؟ رفته کجا چشمهایش درخشش آمد شکسته زیتون نظر به چقدر اش چهره بود کرده بقل را

 یشههم مثل چرا! نبودند؟ خندان و خوشرنگ سابق مثل لبهایش چرا بودند تیره ی تیره نبودند زالل دیگر آبیش

 میزد موج یاسمن چشمان در که غم همه آن از زیتون دل! نمیشد؟ پیدا اش برآمده های گونه و نمیزد لبخند

 هک بود چقدرغرق یاسمن و بود شده نزدیک چقدر نشست صندلی روی کنارش و رفت تر نزدیک و نزدیک...لرزید

 کشید یاسمن ی شده خم پشت روی را گرمش دست! بود نشده او متوجه

 یاسمن؟ -
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 آرامش چقدر بود بخش لذت چقدر پیچید وجودش در بخش لذت گرمایی پیچید یاسمن درگوش دخترانه صدایی

 ای فرشته شاید بود بعید خانواده این یخی اهالی از گرم دستهای این گذاشت هم روی را هایش پلک بود بخش

 ...بود شنیده را صدایش خدا شاید! بود آمده او به کمک برای

 خوبه؟ حالت. زیتونم یاسی؟ -

 نمیفهمید را چیزی هیچ است دوماه که او! داشت؟ اهمیتی چه! بود؟ نفهمیده او که بود آمده کی زیتون! زیتون؟

 بود این مهم! هیچی! میکرد؟ چکار آمده زیتون میفهمید اگر مثال! داشت حالش به فرقی چه اصال! رویش هم این

 ...کرد باز را چشمهایش! بود پرسیده را حالش بالخره یکی که بود این مهم بود گرم زیتون دستهای که

 سالم -یاسمن

 خوبی؟ -

 یک که حاال! است؟ خوب میگفت باید! بگوید میتوانست چه دوخت زیتون سبز چشمان به را غمش پر چشمهای

! یستن خوب که بزند فریاد میخواست دلش! میکرد؟ انکار را است بد حالش که این باید بود پرسیده را حالش نفر

 خوب نه بگوید که کرد تر لب! کند راحت را خودش وکمی بزند را دلش حرف ای مقدمه هیچ بدون میخواست دلش

 خوب نه کنم کم دلم سنگینیه از میخوام بگم میخوام بشنوه فقط که کسی به تو به دارم نیاز بهت تنهام نیستم

 کرد اکتفا ای کلمه به تنها ولی کرد باز لب! نیستم

 !خوبم -

 هابرایش چشم آن توی چقدرغم! بودند گنگ برایش آبی چشمهای آن چقدر کرد رابقل یاسمن آرام زیتون

 کرد زمزمه یاسمن گوش در آرام! بود سنگین

 ...عزیزم نیستی خوب که میدونم -

 آغوش...لرزید و لرزید و لرزید شدت به هایش شانه بود کافی یاسمن ی دوماهه بغض شکاندن برای جمله همین

 ... بود گرمی و امن پناهگاه چه زیتون

 شد پشیمان ولی بپرسد را حالش و شود داخل میخواست دلش کرد نگاه مقابل اتاق در به و بست را اتاقش در

 نیاز کمک شاید شود حالش جویای بود بهتر شاید کرد جا جابه چشمش روی را عینکش باشد خواب هنوز شاید

 جا همه شد اتاق وارد نشنید صدایی ازاینکه وبعد زد در بار چند! باشد بریده را دستش قبل بار مثل شاید داشت

 رخوردب سینا به که آمد بیرون اتاق از رفته باغ به شاید که زد حدس نبود زیتون از اثری ولی باز پنجره و بود مرتب

 دادفر؟ جناب کرده هندوستان یاد فیلت -سینا

 !ها؟ الله سینا نمیگه کسی نزنی حرف اگه -اشکان
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 نمیزنی؟ حرف چرا میپرسیدن همه نمیزدم حرف که سریع اون رفته یادت چرا -

 !نبودم همه اون عضو من که خداروشکر -

 میکردی؟ چیکار رویی روبه اتاق تو! دیگه حاال -

 !بود کرده هندوستان یاد فیلم خودت قول به -

 جدی؟؟ -

 !اره -

 اره؟ یعنی -

 .اره یعنی -

 !واه -

 !وهلل -

 !العالمین رب الحمدللله -

 !الرحیم الرحمن -

 !القریب فتح و اهلل نصرمن -

 !العظیم علی اهلل صدق -

 اره؟ جدی حاال -

 !آوردی؟ کم چیه؟! جون سینا نپیچون -

 من؟؟! کی؟! نه -

 !کوچولویی هنوز نذار من سر سربه! من نخیر -

 !گشنمه که پایین بریم بیا! بزرگ پدر بابا -

 ...بریم -

 

 بهتر حالش میکشید یاسمن پشت روی را دستش زیتون بود شده کم بارش یه سنگینی از میکرد سبکی احساس

 ...بود شنیده را کمکش صدای خدا میکرد اش خفه داشت دیگر دوماهه لعنتی بغض این بود
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 جان؟ یاسی بهتری -زیتون

 داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش

 میخواد دلت اگه البته باش راحت باهم! کنی حساب من رو میتونی شده چیزی اگه یاسی -

 میخواد دلم -

 کنه سبک و آدم نمیتونه زدن حرف ی اندازه به هیچی! شی راحت که بگو! بگو خب -

 خودم؟ خستگی از هاش؟ کنایه و سینا از آزاراش؟ و فرهاد از کجا؟ از زیتون؟ بگم ازچی -

 مقدمه بی! رو همه بگو اول اولِ ازهمون -

 غم آورد زبان به را غمش ی همه بگوید میخواست دلش بزند حرف که بخواهد او از کسی میخواست دلش چقدر

 دیگر هک تراژدی یک تعریف کرد باز لب مقدمه بی کند کم غمش از و بگوید میخواست دلش بود سنگین دلش توی

 ...بود بودنش مقدمه بی به داستان زیبایی! نمیخواست چینی مقدمه

 قبل. کردم رد من و کرد عالقه ابراز بهم پیش وقت خیلی دیدیش؟ جشن تو شب اون یادته؟ امه پسرخاله فرهاد -

 یه ناسی به وشناختم خودم که وقتی از میدونم قدر همین ولی! کی از نمیدونم.بشن نامزد یاسمن و شایان اینکه از

 بود سالم 01 بودم داشته نگه دلم تو و حسم شایان یا اشکان به حتی نداشتم کس هیچ به که حسی داشتم حسی

 توی دارش سرمایه و معروف و قدیمی دوستای از یکی با پدربزرگم شراکت مناسبت به بود سالش 31 سینا و

 نتشیط از دست بار اولین واسه کشیدم صورتم به دستی و آرایشگاه رفتم بار اولین واسه شد برپا جشن عمارت

 داربی بودم کرده اش خفه خودم تو مدتها که حسی شد باعث سینا شب اون نگاه شدم عیار تمام خانم یه و کشیدم

 وقت هیچ غیرمستقیم ولی کرد عالقه ابراز بهم بارها و بارها بعدها سینا دارم دوسش که فهمیدم شب اون بشه

 هر هاش نگاه کاراش حرفاش ولی دارم دوست نگفت و نکرد نگاه توچشمام وقت هیچ نگفت بهم مستقیم و حرفش

 نم نه گفتم و نکردم صبر هم لحظه یک دارم دوست گفت بهم فرهاد که موقعی دارم دوست که میگفتن بهم روز

 ولی دارم دوس رو سینا من فهم چیز آدم گفتم بهش روز یه اینکه تا زدم پس رو اش عالقه بارها ندارم دوست

 ای تو میکشم چشمات جلوی ذره ذره رو سینا که گفت خورد قسم کرد تهدیدم! نمیگفتم و میشدم الل کاشکی

 که باشی کی سگ! نیستی مردش گفتم باخودم خندیدم بهش روز اون! برسه بهت کسی دست نمیذارم یا منی مال

 اینبار کرد شروع تهدیدهاشو دوباره زد زنگ روز یه اینکه تا نبود ازش خبری گذشت! کنی؟ تهدید رو سینا

 پای فطرت پست اون بود شده قبول دانشگاه تازه زهره کنه راضی و من که کنه استفاده زهره از میخواست

 همون فرستادش و داد قلم زهره چاک سینه عاشق و اون و کرد باز مسخره یه بازی این تو رو فرشید برادرش

 هک بود موقع همون بیاره زهره سر بالیی هر میتونست بود شده نزدیک زهره به خیلی میرفت زهره که دانشگاهی

 !کنه هرکاری میتونه فهمیدم

 نخواستی؟ کمک چرا نگفتی؟ کسی به چرا -
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 کسی اگه دبو کرده تهدید! خیلی بودم ترسیده خیلی نیستم ای دیگه کس هیچ یا تو مثل من! زیتون نمیتونستم -

 فکر همه بود ایستاده کنار خودش! بود کرده و چیز فکرهمه بود زرنگ خیلی اون! نمیکنم چیکاراکه بفهمه

 نچو کنه خراب و خودش نمیخواست! فرشیده تقصیره اتفاقات ی همه و تماشاچیه یه بقیه مثل م فرهاد میکردن

 !نمیکنن قبولش من ی خانواده دیگه بشه خراب اگه میدونست

 !اتفاقاتی؟ چه -

 ردمک قبول کنه نابود رو زهره میتونه دیدم اینکه بعداز بکنه هرکاری میتونه دیوونه اون فهمیدم اینکه بعداز

 ازش محافظت خواهرکوچیکمه داره ارزش خیلی من واسه زهره! داشتم دوس رو سینا اینکه با کنم ازدواج باهاش

 بهش ای دیگه کس دست میخوان و هم هردوشون و روشه شایان اسم اینکه با ببینم نمیتونستم! منه ی وظیفه

 داقلح! نه که بهتر یعنی! بود بهتر اینجوری! نبود چیزیم هرچند کنه فراموش و چیز همه میتونست سینا بخوره

 بودم متحرک ی مرده یه عین بود شده یکی روزم و شب میکردم خودخوری میشد اذیت داشت روحم! نبود بدتر

 یناس دیگه طرف بود شایان بود زهره دل و آبرو طرفی از کردم انتخاب و بد بالخره که رفتم کلنجار خودم با انقدر

 گاریخواست بیا گفتم! بشه آبرو بی زهره که بود بهترازاین ولی! اره میشکست سینا دل بود فرهاد بودم خودم بود

 زبونم ولی بگم میخواستم بگم میخواستم! دارم دوست بگی بهم باید که داد گیر بهم روز یه اینکه تا باشه گفت

! ندارم دوست فرهاد گفتم کردم باز لب که همین ولی دارم دوست دارم دوست فرهاد کردم تکرار ذهم تو نچرخید

 میرب برو نداشتم دوست وقت هیچ گفتم بهش خورد بهم چیز همه همین سر! داد تغییر و زندگیم ناخواسته واج یه

 ایدب زهره ساعت اون خونه برگشتم!نمیذارن ات زنده بخوره زهره به دستت کافیه بکن میخواد دلت قلطی هر برو

 غامپی فرشید که دادم خبر شایان و سینا به سریع خودشه کار کار زدم حدس! نبود ولی بود برگشته دانشگاه از

 هی اگه رفتن هردو شایان و سینا نبود خونه اشکان کردم سرهم داستان یه بعدشم...و منه پیش زهره که فرستاده

 آدم همه اون مقابل شایان و سینا وجود ولی! ببخشم و خودم نمیتونستم وقت هیچ بودن رسیده دیرتر لحظه

 ...میافتاد اتفاقی چه نمیدونه کس هیچ نمیرسید اشکان اگه! نبود کارساز

 ...کشید بلندی نفس و شد خیره ای نقطه به

 و میشد تر کمرنگ زندگیم تو اون وجود روز هر نبود ازش خبری دیگه شد عادی چیز همه کم کم اون بعداز -

 چرا هک میگفتن همه اونوقت بزنم حرف موضوع این راجب کسی با نمیتونستم میشد نزدیک بیشتربهم سیناهم

 که شد پخش فامیل ی همه تو زهره و شایان نامزدیه خبر. ببخشه و من نمیتونست هیچکس...و نگفتی زودتر

 های ضجه از میگفت میبره رو زهره آبروی نرم باهاش اگه گفت کرد تهدیدم بازم شد پیدا اش کله و سر دوباره

! دبو کافی زهره کردن آبرو بی واسه همون فرستاد واسم و فیلمش میگفت راست ولی نکردم باور داره فیلم زهره

 دمش منجمد کردم یخ گرفتم آتیش شدم گرم لرزیدم! بود کافی دادفرها ی همه کردن آبرو بی واسه! نه زهره فقط

 که خواستم ازش و گفتم و چیز همه زهره به! زیتون؟ میکردم چیکار باید نداشت جریان دیگه رگهام تو خون

 دست با میکردم کاری کنم سر به دست و فرهاد میتونستم موقع اون تا منم بندازه جلو و نامزدیشون مراسم

 کارم همین! میکردم ترک و ایران همیشه واسه و میزدم چیز زیرهمه بعدش بشکنه رو ها دی سی اون خودش
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 و کارام ی همه زدم چی همه زیر منم و کردن نامزدی شایان و زهره برد بین از و فیلم اون بخاطرم فرهاد کردم

 زن یه که زهره جون به و فرشید دوباره طرفم اون از سراغم بیمارستان اومد روز یه که بود کرده جور رفتن واسه

 به عشقش ولی میزد هرکاری به دست داشت من داشتن نگه واسه داشت دوسم واقعا اون. انداخت بود شوهردار

 ردرگی شایان و سینا با شدیدا که ببره خودش با زور با و من که بیمارستان بود اومده روز اون بود کشیده جنون

 عشقمون به اینکه به کردم خیانت اینکه به کرد متهمم سینا شد آشکار من های کاری پنهان ی همه روز اون شد

 اون از بعد! چی همه به آبرویی بی کاری پنهان دروغگویی فاحشگی خیانت شدم متهم چی همه به کردم ظلم

 همه خوب اینکه با... میکشتم میکنه خوردم میده عذابم داره روز هر...سینا ولی نیاورد روم به و هیچی هیچکی

 ...دا که حقمه حتما میکنم فکر اوقات گاهی میده شکنجه و روحم میده آزارم ولی میدونه و چی

 اشب شاد! دیگه بسته کشیدی و عذابت تو! نیست کشیدن عذاب باشه که هرچی حقت! نگو اینجوری! یاسی نه -

 زدممی پا پشت چیز همه به بودم من اگه شاید! بزرگه خیلی مهمه خیلی ارزشمنده خیلی کردی تو که کاری بخند

 !بده انجام نمیتونه کسی هیچ و کردی تو که کاری! چه من به! همه و زهره بابای گور میگفتم و

 !میزنی و حرف این که باشی نفری اولین شاید -

 داره هم سینا میبینی اگه! نیاوردن روت به و هیچی که فهمیدن و این خوب همه! نیستم اولیش باش مطمئن -

 زمان میشه خوب! بودی منگنه الی تو که میدونه خوب اونم واال کرده لج خودش با باش مطمئن میکنه اینجوری

 نمیتونن وقتی ها آدم میدونی؟ کنه راضی و خودش شایدم یا و تعصبش کارش این با میخواد فقط شاید میخواد

 ایدش! بدی سینا به باید تو و آرامش اون همدیگه آزردن به میکنن شروع کنن پیدا مقابلشون طرف توی و آرامش

 یاسمن همون تو که میده آزارت داره اون شاید اصال شه درست چیز همه بزنی حرف باهاش و بری خودت اگه

 تورو وقتی اون باش مطمئن! داشت آستینش تو آماده جواب یه سینا هرکار و حرف هر واسه که همونی! شی سابق

 بین؟ب! میکنه اذیت توروهم مدام میشه اذیت داره بده نشون بهت اینکه واسه شایدم میشه اذیت میبینه اینجوری

 ربخاط کارهاش ی همه که میبینی میکنی نگاه وقتی ولی کرد پیدا میشه هم دیگه دلیل هزارتا سینا کار واسه

! اسیی است عالقه بخاطر همش لیلی؟ بشکست مرا ظرف چرا میلی هیچ نبودش بامن اگر! توئه به نسبت اش عالقه

 فاصله یه به دوتون هر کنید فکر و بگیرید تصمیم بتونید بهتر هردوتون باشید دور ازهم مدت یه اگه شاید میدونی

 بیای من با میتونی باشی داشته دوس اگه برمیگردم دیگه ی دوهفته من دارید نیاز

 به اینطور شده که یکبارهم خودش چرا! بود منطقی و بخش آرامش زیتون های حرف چقدر زد برقی چشمانش

 ..بود دیده امیدی کورسوی دلش ی خرابه در شاید زد کمرنگی لبخند! بود؟ نکرده نگاه موضوع

 !خوبی خیلی -

 ماه هی کشید تیمارستان و روانپزشک به کارم گرفتم سخت خودم به خیلی مدت یه منم! یاسمن دنیا بیخیال -

 !کنه کمکت نمیتونه روانپزشکی هیچ نخوای خودت تا ولی بودم بستری

 !بود؟ بستری ماه یک آرامش همه این با زیتون..کرد نگاه زیتون به گنگ
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 باشن بهترین برام میتونستن که سالهایی. بشه یادآوری واسم ندارم دوس بیخیالش ولی! اره! نکن نگام اینجوری -

 نگیر سخت خودت به! میفهمه رو دردکشیده یه دردِ دردکشیده یه فقط. شدم پیر جوونیم تو دادم دست از و

 بوسید را اش گونه و کرد بقل را زیتون

 برمیگردی؟ دیگه ی دوهفته گفتی! هستی که مرسی -

 اره -

 بیام باید منم پس -

 بود خوشحال بود شده یاسمن یاسمن، اینکه از زیتون خندیدند هردو

 اومدی؟ کی راستی. ان جمع صبحونه میز دور و شدن بیدار همه االن که بریم بیا -یاسمن

 رسیدم 00521 ساعت دیشب -

 جدی؟ -

 فرودگاه اومد کشید زحمت اشکان اره -

 !...اومدی خوش! میبینمت که هستم نفری دومین پس -

 روی با معمول طبق و کرد سالم همه به بلندی صدای با نبود او از اثری ولی چرخاند میز دور را نگاهش اشکان

 نشست اش همیشه سرجای و گرفت را سالمش جواب خوش

 ندیدید؟ و زیتون شما -

 کردند نگاه بهم متعجب همه

 !اومده؟ مگه -زهرا

 دنبالش رفتم رسید شب نصفه دیشب اره! ندیدیدش پس -

 نداد؟ خبر چرا پس -فیروزه

 کو؟ یاسمن پس. بپرسید خودش از کردید پیداش اگه -

 !نبود اتاقش تو یعنی! نیست اونم -زهره

 !باهمن دوتاییشون پس -مهناز

 !احتماال -
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 شدند نزدیک لب لبخندبه بودند بحث شاهد دور از که یاسمن و زیتون

 بخیر صبح سالم -زیتون

 !بخیر صبحتون سالم -یاسمن

 دبودن شوکه یاسمن بودن شاد از انقدر همه کرد خوردن به شروع اشتها با و نشست سرجایش و کرد سالم یاسمن

 یینپا بود کنارش که را زیتون دست و زد ای موذیانه موذی لبخند اشکان بودند کرده فراموش کل به را زیتون که

 گفت بشنود زیتون فقط که طوری آرام و نشاند خود کنار را او و کشید

 !نداره خریدار نازت انگار بشین بیا -

 خندید بلندی تقریبا باصدای زیتون

 داره؟؟ خریدار تو ناز یعنی -

 !!نبودم مجرد االن که داشت اگه -

 یاسمن روی سینا خوشحال اما گنگ نگاه...بود شده تنگ ها چاله آن دیدن برای اشکان دل چقدر...خندید دوباره

 بود مانده خیره

 خبریه؟! سرحالی امروز خانوم؟ یاسی باشه خیر -سینا

 !خان سینا نمیخواد دلیل بودن شاد واسه آدم -یاسمن

 !میخواست که دیروز تا اِاِاِ؟ -

 !امروز امروزم و بود دیروز دیروز -

 !خوبه! امروز امروزم و بود دیروز دیروز! اینطور که! بعله! آها -

 !میشه ترم خوب -

 !معلومه! مشخصه کامال! بعله -

 !برنمیخوره کسی به اگه البته کنم زندگی بعد به این از میخوام! میشه ترم معلوم -

 !بربخوره؟ بهم باید جرا -

 !برمیخوره؟ تو به گفتم من مگه میگیری؟؟ خودت به چرا -

! صبحانه هب برسد چه نمیرفت پایین گلویش از هم کوفت حتی دیگر! بود نگذاشته برایش حرفی کرد، سکوت سینا

 ار دادن جواب حق یاسمن به اصال شاید! ندهد جوابی او و بیاندازد متلک یاسمن به مدام که بود کرده عادت شاید
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 هک میکرد نگاه یاسمن به تنها سینا و بود شلوغ جمعیت! بود ریخته بهم را هایش گمان ی همه او امروز اما! نمیداد

 دبلن جایش از و شد تمام خوردنش صبحانه بالخره میخندید بقیه های شوخی به و میخورد را اش صبحانه لذت با

 ردک کنترل را خودش خیلی شود حاضر رفتن برای که میرود اتاقش به اش همیشه عادت طبق میدانست سینا شد

 گیر اتاقش در نزدیک را او بالخره تا دوید ها پله سمت به و شد بلند جایش از نیاورد طاقت ولی نرود دنبالش به که

 زد فریاد تقریبا و کشید عقب به محکم و گرفت را بازویش انداخت

 !میکنی؟ اینجوری چرا! تو؟ چته -

 کرد جمع را خودش سریع ولی شد شوکه یاسمن

 هدار زور بهت چیه؟! کردی؟ داغ انقدر که کردم چیکار! شدی؟ دیوونه مگه! چته؟ بپرسم باید من ولی ببخشید -

 یهرچ قبال مثل دیگه بعدم به این از! علیکه سالم جواب گفتن قدیم از خان سینا نخیر اره؟ دادم؟؟ و جوابت که

 !!کنی مجازاتم زبون زخم با تو مثال و بکشم عذاب بخاطرش که نکردم کاری! نمیکنم سکوت بگی

 !نکردی؟ کاری! هه -

 که ودمنب من اگه! بگیری باال خیابون تو و سرت نمیتونستی االن تو که نبودم من اگه دیوونه آخه! نکردم نخیر -

 میومد سرهمه بالیی چه نبود معلوم نبودم من اگه! بده ادامه و درسش دانشگاه تو راحت انقدر نمیتونست زهره

 که کن سعی شده یکبارم واسه! بفهم اینارو! میشد ورشکست هم تون خانوادگی تجارت حتی نبودم من اگه

 ام خانواده میکردید ادعا که شماهایی تک تک بخاطر کافی ی اندازه به! بسمه کشیدن عذاب! دیگه بسمه! بفهمی

 ستمنی مجبور دیگه کردم بقیه و تو واسه که ارزشمندی کار بخاطر نمیکشم بعد به این از کشیدم عذاب هستید

 گها نبودی تو اگه! سوختم تو پای به سوختم تو مثل یکی بخاطر من! نگم چیزی و بشنوم توروهم های زبون زخم

 میذاشتم تنهاتون فرهاد با و میرفتم ایران از و میکردم ول و چیز همه اول روز همون نبود تون همه و زهره آبروی

 که تویی! من نه! من نه میگی دروغ که تویی! میکنی انکار که تویی! لیاقتی بی که تویی! بیاد سرتون هربالیی که

 دروغ هزارجور خودت به داری نکنی حمایت من از اینکه واسه که تویی! میکنی انکار و من فداکاری ارزش داری

 گها! داری؟ دوسم! جهنم به باش نداشته خب! نداری؟ دوسم! سینا نداری لیاقت که تویی! مقصره یاسمن که میگی

 !میاری؟ در داری که چیه اداها این دیگه داری

 !نبود روزم و حال این نداشتم دوست اگه -

 نبودم که فاحشه! سینا؟ کردم چیکار من مگه! میکنی؟ من و خودت با داری که کاریه چه این عزیزمن آخه -

 زتع که نکردم کاری گفتم؟ دارم دوست نگفتم که ای دیگه کس به شدم؟ نشدم خواب هم ای دیگه کس با بودم؟

 !نیمیک مجازاتم داری نکرده گناه کدوم بخاطر بفهمم که بگو! بگو کردم اگه شرف بی! کردم؟ بره باد بر آبروت و

 چرا! نمیزد؟ حرف چرا! نمیگفت؟ چیزی چرا پس بود دوخته سینا ی کشیده درهم ی چهره به را ناکش نم نگاه

 دستش نداشت اورا حال این دیدن طاقت! نداشت دوست آرام اینطور را سینا او! آورد؟ نمی کارهایش برای دلیلی
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 روی سختی به میلرزید زانوهایش کوبید بهم محکم را در و شد اتاقش وارد و کشید بیرون سینا دست از را

 ستهایشد پوشید را رسید دستش به که چیزی اولین بود کالفه رفت لباسهایش کمد سمت به بود ایستاده پاهایش

 احساس کرد رها زمین روی را خودش و شد کالفه بود عصبی ببندد را مانتویش های دکمه نمیتوانست میلرزید

 ...میداد آزارش بغض میکرد خفگی

 گرفت فیروزه مقابل را کادویی ی بسته زیتون

 مامان ناقابله -

 خورد سر بود کرده جاخوش زیتون دستان در که ای بسته روی نگاهش بعد کرد نگاه اش نوه به گنگ فیروزه

 !عزیزم؟ کشیدی زحمت چرا -فیروزه

 !کنم حس رو ام خانواده واسه خرید لذت داشتم دوست فقط نیست زیادی چیز ببخشید -

 و اسین و یاسمن جز داد را همه های سوغاتی زیتون کشید آغوشش در گرمی به و بوسید را زیتون پیشانی فیروزه

 .بودند رفته هرسه که اشکان

 !برم میخوام من بیت؟ اهل ندارید کاری -شایان

 داد جواب همه جای به مهناز

 همراهت به خدا عزیزم نه -

 شایان؟ ببخشید -زیتون

 دخترعمه؟ جانم -

 شرکت؟ بیام باهات امروز نداره اشکالی -

 بود شنیده برادرش از را زیتون کارهای تعریف زد لبخندی سریع ولی خورد جا زیتون درخواست از کمی شایان

 !نمیکرد تعریف هرکسی از اشکان

 منتظرم!شو حاضر زود! البته -

 کرد باز لب اعتراض حالت به زهرا

 سری !بمونی باشه داشته دوست کسی اینجا شاید کنی؟ چیکار شرکت بری میخوای رسیدی تازه توکه! زیتون؟ -

 !رفتی و موندی روز دو که قبل

 بوسید را زهرا ی گونه
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 شایدم! بدونم و ام رشته کار شرایط دارم دوس بعدشم! باشم توخونه همش که نمیشه میمونم دوهفته بار این -

 !باشم موثر بیشتر اونجا

 اسبمتن رنگ با شالی و پوشید قرمز های طرح با مشکی کوتاه تقریبا مانتوی دوید اتاقش سمت به و زد را حرفش

 و بود طوالنی مسافت... دوید شایان ماشین سمت به و کرد خداحافظی همه از و برداشت را کیفش کرد سرش

 شایان شرکت کرد باز را در نگهبان و زد بوق چند شایان بالخره شد خسته تهران ترافیک از حسابی زیتون

 زد رضایتی لبخند و ایستاد ساختمان مقابل بود تهران های محله ترین شیک از یکی در شیکی و زیبا ساختمان

 چطوره؟ -شایان

 چی؟ -

 مکانش؟ ظاهرش؟ نماش؟ -

 کیه؟ کار ساختمون طراحی! عالیه! آها -

 !خودم -

 !محشره! واو -

 !کرده معطلمون حسابی ترافیک که داخل بریم بیا! قربونت -

 نگاه البته میداد را همه جواب خوشرویی با او و میکردند سالم شایان به همه افتاد راه جلو خودش و گفت را این

 وارد اول که داد اجازه زیتون به و کرد باز را اتاقی در شایان بالخره! بماند زیتون به حاضر، دختران چپ چپ های

 داشت باز را شایان منشی دار جیغ صدای شود

 مهندس؟ ببخشید -

 سعادتی؟ خانم بفرمایید -

 شده مواجه مردم اعتراض با برخورده مشکل به رامسر ی پروژه که گذاشتن پیغام نام نیک جناب -

 داخل برو تو جان زیتون -

 شد اتاق وارد حرفی هیچ بی زیتون

 رفتن؟ کجا خودشون نام نیک مهندس -

 برمیگردن دیگه االن شهرداری رفتن -

 من پیش بیان بگید برگشتن -
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 چشم -

 ممنون بیارن قهوه دوتا محبی آقای بگید راستی. نباشید خسته -

 همه که هایی قاب بود مانده خشک دیوار روی های قاب از موجی روی زیتون نگاه...شد اتاق وارد و زد را حرفش

 توانست تنها...داشت گروه مهارت و شایان صحیح مدیریت از نشان و بود افتخار و دانی قدر و تشکر از حاکی

 بگوید

 !آفرین -

 خندید شایان

 اداره و شرکت یه سالمتی نا! ام زهره فرمان به گوش خونه تو نکن نگاه! خانم؟ زیتون رو ما گرفتی کم دست -

 نمک کوتاه و کارمند صدتا زبون میتونم چطور! ها؟ موندم حکمتش تو فقط! میچرخونم باهم رو پروژه صدتا! میکنم

 !است شده قیچی خدادادی انگار خودم زبون میرسم که زهره این به ولی

 !دیگه است زهره زهره، خب -

 دارم؟ سوال یه راستی! بعله که اون -

 نشست خودش و گفت را این

 بپرس -زیتون

 خوندی؟ یاسمن گوش تو چی -

 !!چی؟ -

 لبخندم یه دختر این ولی درآورده مو ما زبون که ماهه دو! بود؟ خوب حالش انقدر امروز که گفتی بهش چی -

 !نزده

 !و حقیقت -

 رفت؟ کتش تو که گفتی زبونی چه به فقط! معلومه که این -

 ...خودش زبون به -

 ...!کشیده درد یه زبون به...داد ادامه دلش در

 !دختر تو میکنی معجزه -

 کرد تبسمی
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 مرسی -

 !حالجه مرده چند مملکت معماری لیسانسه ببینم کمکم بیا پاشو خب خیلی -

 کرد پهن میز روی را بزرگ ی نقشه چندتا و رفت کارش میز سمت به و زد را حرفش شایان

 اینجا بیا دختر ببینم بیا -

 کنم؟ چیکار... خب -

 ...ا بسم بگیر دستت کش خط اینم مداد این -

 و طوسی پیراهن یک با باالیی و قد خوش مرد آن از بعد و خورد در به تقه چند که بود گذشته ساعت دو تقریبا

 ته کمی ی عالوه به داشت استخوانی و جذاب صورت شد اتاق وارد خورده واکس های کفش و مشکی جیر شلوار

 شدت به خنکش عطر بوی آمد می چشم به شدت به که لبهایی و استخوانی بینی و نافذ و مشکی چشمانی با ریش

 !متشخص چقدر که کرد فکر خود با زیتون و بود کرده پر را اتاق فضای

 مهندس؟ داری مهمون -

 خودمونیه داخل بیا! بابا نه -شایان

 اجازه با پس -

 خودمانی دختری هیچ به شایان کرد فکر خودش با و گذراند نظر از را زیتون گذرا نگاهی با و شد اتاق وارد

 !نمیگفت

 و معاون و شرکت ی کارپشته و مجرب های مهندس از هستن نام نیک سعید مهندس ایشون جان زیتون -شایان

 !ام عمه دختر هستش خانم زیتون ایشونم سعید! بچگیم دوران دوست البته و من راست دست عبارتی به

 بیآ های چشم از خبری! نه کرد نگاه زیتون به تر دقیق اینبار! نداشت عمه که شایان کرد فکر سعید لحظه یک

 اچهدستپ کمی زیتون آگاه ناخود کرد زیتون روبه جدی لحنی با! بود آشنا برایش زیتون ی چهره چقدر ولی نبود

 کرد دراز سعید سمت به را دستش سریع. شد

 نام نیک جناب آشناییتون از شدم خوشحال -

 فشرد را دستش دوستانه و کوتاه سعید

 !جان زیتون همینطور منم -

 نباشد رسمی او با که فهماند زیتون به سعید صمیمی لحن و

 کنه کار به شروع همینجا دیگه وقته چند زیتون احتماال! شدید که آشنا خب -شایان
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 اینجا بیا! شایان داشتم مشکل یه من راستی آها. میشم خوشحال -سعید

 کرد پهن میز روی را ایی نقشه و رفت کار میز سمت به بعد

 !نمیخونه دیگه های نقشه با شده رسم اشتباه دارم مشکل خیلی اینجا من ببین -سعید

 !دیگه کنه اصالحش بگو کیه؟ طراحش خب -

 !تو پیش اومدم که نرسیدیم نتیجه به ولی ریختیم روهم و فکرامون طراحش و من حتما! زرنگ آقای -

 کیه؟ طراحش -

 عزیزی خانم -

 داره؟ مشکل کجاش! باشه داشته مشکل طرحش که بعیده عزیزی خانم از -

 نداره مشکلی هیچ طرح خود! نمیاد در میکنم که حساب زمین سر میبرم رو نقشه. اینجا ببین؟ و قسمت این -

 !نمیاد در میکنم حساب زمین سر میبرم وقتی ولی ها؟

 مطمئنی؟؟ -

 !بعله -

 !داریمن که تر بین ذره مطیعی از کردید اشتباه جایی یه شماها شاید کنه بررسی بار یه مطیعی آقای به بده خب -

 !تو پیش اومدم نرسیدم نتیجه به وقتی کردم امتحان رو همه کن باور! شایان دادم -

 بگم؟ چیزی یه میتونم ببخشید -زیتون

 !البته -شایان

 شاید! ودهب برداریش نقشه تو مشکل شاید خب میکنه پیدا مشکل زمین سر فقط نداره مشکلی تنها نقشه وقتی -

 !شده تعیین اشتباه مقیاسش

 زیتون تر دقیق اینبار! بود منطقی و کننده قانع نظر به دلیلش کرد فکر کمی و انداخت زیتون به تیزی نگاه سعید

! دبو ها مهندس جوجه این از سهراب قول به! باشد داشته چندانی ی تجربه آمد نمی که تیپش به گذراند نظر از را

 کرد نگاه شایان به و زد ای نصفه لبخند

 ینهم! زیتون ممنون! بودم نکرده فکر بهش خودم چرا! شده تعیین اشتباه مقیاسش حتما! آفرین! حرفیه اینم -

 زمین سر بفرستم و یکی دوباره باید االن

 !میکنم خواهش -
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 !استخدامی انگار عمه دختر خب -

 زد لبخندی زیتون

 گفت؟ بهت رامسر ی پروژه راجب سعادتی راستی -سعید

 شده؟ چی! نیمه و نصفه اره -

 شدن پشیمون بفروشن نمیخوان ها فروشنده -

 !رفته؟ پیش پروژه نصف که حاال -

 !زدن چی همه زیر! دقیقا -

 پیچید دراتاق منشی جیغ صدای دوباره و گرفت ای شماره شایان

 بله؟ -

 .ممنون بنده اتاق بیارن تشریف صدر جناب بگید لطفا سعادتی خانم -

 دادگاه؟ بکشونی و کار میخوای -سعید

 !بگو اره اگه هست؟ ای دیگه راه! مجبورم -

 نیست واقعا! نه -

 دش وارد خوشتیپ ولی معمولی ای چهره و متوسط وهیکلی بلند نسبتا قد با جوانی مرد و خورد در به ضربه چند

 سهراب داخل بیا -شایان

 بست را در و شد اتاق وارد زیتون به توجه بدون صمیمی لحنی با سهراب

 نباشید خسته ها بچه سالم -

 خورد جا وضوح به افتاد زیتون به چشمش که بعد

 نشدم حضورتون متوجه ببخشید میخوام معذرت -

 صدر سهراب شرکت وکیل و من قدیمی دوست ایشونم زیتون و زیتون ام دخترعمه باش راحت -شایان

 اوهم! نه کرد نگاه زیتون به تر دقیق! نداشت؟ عمه که شایان شد تکرار هم سهراب ذهن در سوال همین احتماال و

 !بود آشنا اوهم برای زیتون ی چهره چقدر ولی نیست آبی های چشم از خبری که فهمید

 شد کالفه شایان
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! که نداشتم عمه منم! نیست آبی چشمهاش! اره! دیگه میکنه ام دیوونه داره دوتا شما سر رو های سوال عالمت -

 پیدا رو همدیگه االن روزگار دست و بود شده گم بچگی تو پیش وقته خیلی ام عمه! نمیدونستید شما داشتم ولی

 آشناست براتون قیافش که دیدید من عقد جشن تو روهم زیتون احتماال کردیم

 !بود این واسه تون گنگ نگاه پس -خندید ریز زیتون

 خندیدند هم سهراب و سعید

 !کنیم؟ چیکار پروژه این با جان سهراب خب -شایان

 تته به میبینن مامور دوتا تا جماعت این کنیم شکایت بذارید گفتم! گفتم سعیدم به اول همون که من -سهراب

 !قانونه دواشون! میافتن پته

 و هدادگا دعوای و بده وقت دادگاه و کنیم شکایت بخوایم تا! مخالفم کارا این و شکایت با بازم میگم من -سعید

 اون! ارزه نمی! نووچ! ضرر بر خواه باشه نفع بر خواه که بده حکم قاضی سال 5 یا 3 بعد تازه و بردن مدرک و شاهد

 !رفته کردیم پیدا زور به دارکه سرمایه چندتا همین یاد از پروژه این کل به و خوابیده پروژه دیگه موقع

 آمیز مسالمت تو قول به! شدیم گرفتن رضایت معطل که ماهه 2 ما! نداریم ای دیگه راه! من عزیز آخه -شایان

 شروع ما دادن رضایت اول از! شدن سوار بیشتر هی اینا اومدیم کوتاه هی ما شد؟ چی اش نتیجه! کردیم برخورد

 کنیم؟ چیکار بگو؟ تو زیتون اصال! زدن زیرش حاال کردیم

 !نیستم چیزی درجریان اصال که من -زیتون

 و گرفتیم رضایت منطقه مردم ی همه از اولش که کردیم شروع رامسر تو و تفریحی شهرک ی پروژه یه ما -سعید

 شرکت ی سرمایه فروختن و هاشون زمین گیری چشم نسبتا مبلغ قبال در و دادن رضایت کتبی هم شون همه

 بود وردهبرخ مشکل به قبلی ی پروژه سود واریز بخریم و نظر مد مساحت اون نصف تقریبا تونستیم فقط نبود زیاد

 برسه دستمون به قبلی ی پروژه سود تا بذارن جیگر رو دندون ماه سه یا دو حداکثر که کردن موافقت هم مردم و

 سود مدام داره االن که بودیم گذاشته مشهد ی پروژه رو رو همه موقع اون فقط بود زیاد شرکت ی سرمایه البته

 ماهم میارن در دبه دارن کنن صبر کردن قبول که مردم از عده اون االن بودیم خالی دست موقع اون ولی میده

 تو؟ نظر به کنیم چیکار! مونده نصفش وجود این با بردیم پیش رو پروژه نصف

 میخوان؟ رو بیشتری مبلغ االن یعنی -زیتون

 !میخوان و همین که معلومه دیگه کارشون این با خب ولی نگفتن که مستقیم -سهراب

 !نداره ای فایده شکایت بگم که هستم مطمئن انقدری ولی نمیدونم شما مثل منم خب -

 بکشید خط و کردن شکایت دور پس خب -سعید
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 !کنم راضیشون زدن حرف با بتونم من شاید -زیتون

 باشیم دیگه راه یه دنبال باید! نداره فایده هم زدن حرف نداره امکان -سعید

 است فایده بی میزنیم حرف داریم که ماهه 2 ما! میگه راست -سهراب

 بود مطمئن تقریبا زیتون زبان بودن ساز کار از انداخت زیتون به تیزی نگاه شایان

 !ارزه می امتحانش به میگم من ولی -شایان

 داد لم صندلی روی سعید. کرد دانی قدر شایان از نگاهش با و زد لبخندی زیتون

 !کردنه تلف وقت میگم بازم! نووچ -

 !میکشه بیرون اش لونه از و مار زیتون زبون -شایان

 انداخت زیتون به ای موشکافانه نگاه سهراب. خندید ریز زیتون

 !میکنیم امتحان اینم ولی! نمیاد که بهت -

 !نیست ساز کار که میگم بازم -سعید

 !داره ارزش -زیتون

 و حقوقی مدارک زحمت توهم سهراب! نه یا میشه درست یا رامسر میریم باهم همه فردا پس خب خیلی -شایان

 !کنیم یکسره و کار که شدن راضی شاید بکش و چیزاش این

 !حتما باشه -سهراب

*** 

*** 

 زیتون همراه و گذاشت حرکت برای را صبح 5 ساعت صبح فردا قرار و داد رضایت کار به شایان 5 ساعت بالخره

 کرد نگاهی نیم زیتون متفکر ی چهره به و ایستاد قرمز چراغ پشت. شدند خانه راهی

 میکنی؟ فکر چی به -شایان

 !چی؟ -زیتون

 !نیستی باغ تو! کجایی؟ میگم -

 بودم اطراف همین! هیچی! آها-
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 پسندیدی؟! خوبه! همــم -

 و؟ چی -

 !دیگه و شرکت -

 مهارتن با و عالی کادرشم است معرکه آره -

 خداروشکر -

 !خداروشکر؟ چرا -

 !نداره؟ خداروشکر! پسندیدی و کنی کار میخوای که جایی خب -

 کرد جا جابه را دنده شایان و شد سبز چراغ

 !کنی؟ استخدام و من میخوای واقعا تو یعنی -

 بمونید تهران عمه با میتونی ترم راحت اینجوری! بهتر؟ تو از کی!نه چراکه! اره -

 !نکردم فکر راجبش هنوز! بمونم؟ تهران -

 !باشی؟ ات خانواده کنار بده! که نمیخواد کردن فکر -

 !نمیدونم...ولی نه -

 !نداری مشکلی کار لحاظ از که بمونی اگه راحتی خودت هرجور -

 !شایان ممنون -

 زد زیتون بینی به آرامی ی ضربه

 !نداره و قابلت -

 خسته هردو کرد پارک اش همیشه جای را ماشین و کرد باز ریموت با را در شایان رسیدند عمارت به زود خیلی

 این هب زیتون برای این و بود کشیده کار زیتون از حسابی هم شایان و بود شلوغ حسابی شرکت امروز شدند پیاده

 و دکر سالم همه به خوشرویی با! دارد فرق کلی میرود راه اش شانه به شانه که شایانی با رئیسش که بود معنی

 قاتا روشن چراغ به نگاهی نیم و رفت اتاقش سمت به مستقیم گرفت همه از همیشه از مهربانتر را سالمش جواب

 و مردانه پیرهن یک با را شلوارش و مانتو و شد اتاقش وارد سریع! برگشته هم اشکان یعنی که انداخت رو روبه

 و برداشت را اشکان سوغاتی ی بسته زد گره پشت از و انداخت سرش روی را شالش و کرد عوض اش آبی جین

 .زد رضایتی لبخند آیینه جلوی
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 بفرمایید -اشکان

 گذاشت باز نیمه سرش پشت را در و شد وارد و زد لبخند کرد بیشترمطمئنش اشکان صدای

 سالم -زیتون

 !اومدی خوش! سالم -

 نباشی خسته مرسی -

 بشین بیا گذشت؟ خوش! همچنین -

 نشست اشکان تخت ی لبه روی

 !بود معرکه اره -

 !کشیده؟ کار ازت حسابی شایانم حتما -

 اش دخترعمه دیگه من سرکار داد یاد بهم و کشت حجله دم رو گربه معروف قول به! بخواد دلت تا! اووووه -

 !نیستم

 زد لبخندی اشکان

 !چیه؟ دستت تو ی بسته! ایی خسته خیلی پس -

 ببخشید! نیست زیادی چیز هرچند توئه واسه این! رفت یادم -

 پوشاند را صورتش پهنای لبخندی

 !ممنون! کشیدی؟ زحمت چرا -

 گذاشت میز روی و گرفت را بسته اشکان

 !کنی؟ بازش نمیخوای -زیتون

 !رفتی تو وقتی! بعدا! نه -

 برم من پس باشه! آها -

 !بهتری؟ -

 بود نفهمیده را منظورش کرد نگاه اشکان به متعجب

 !چی؟ -
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 بهتری؟ میگم! کردی؟ ضعف دیشب -

 افتادی زحمت به بازم تو ببخشید! ممنون اره -زد شیرینی لبخند

 ...سرت فدای -

*** 

 بی میرفت سراغش که هم هروقت بود ندیده صبح امروز از را یاسمن بود شده کالفه حسابی بود شب 7 ساعت

 کرد اخم ناخودآگاه سرپرستار نبود خودش دست کوبید میز روی خشم با را خودکار میزد جیم و میکرد محلی

 کجاهستن؟ دادفر خانم. افتاد دستم از خودکار بشیری خانم ببخشید -سینا

 برگشت پیش ی دقیقه 01 تقریبا! میکنم خواهش -

 مطمئنید؟ -

 بله -

 خدافظ نباشید خسته. ممنون -

 ...سالمت به همینطور شماهم -

 *** 

 از همه و داشت نگه ای گوشه را ماشین شایان شمال زیبای و سبز های جاده در ساعت چند گذر از بعد بالخره

 شده عجم ای گوشه کمی تقریبا جمعیت نداشت دریا با چندانی ی فاصله که بود وسیعی زمین شدند پیاده ماشین

 کرد مرور را داشت ذهنش در که پیشنهادی دوباره اند ناراضی ی عده همان بود مشخص هایشان اخم از که بودند

 وشنر سیگاری کالفه سعید دادند تکیه ماشین به سهراب و سعید و شایان میشنید را آنها های حرف باید اول ولی

 کرد

 بفرما! میدان این و گوی این! عمه دختر خب -شایان

 !نمیشه که میگم بازم من -سعید

 !میکنی ارسال منفی موج چقدر -زیتون

 کرد دراز را دستش شایان زد پوزخندی سعید

 سعید؟ میبندی شرط -شایان

 !برنداشتی؟ دست عادتت این از توهنوز -
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 میبندی؟؟ شرط -

 فشرد را شایان دست سعید

 چی؟ سر. میبندم شرط -

 !امروز نهار -زیتون

 کنار برو شایان -سعید

 کرد دراز زیتون سمت به را دستش سعید

 بگی تو هرچی باختم منم اگه.بخوام من که هرچی تو پای نهار باختی اگه -

 فشرد را سعید دست زیتون

 !خودت پای شد خالی رستوران تو ات بانکی حساب امروز اگه ولی خب خیلی -

 !میکنی چیکار ببینم برو! قبوله -سعید

 ولقب قطعا داشت که پیشنهادی با کشید عمیق نفس چند رفت دور تقریبا جمعیت سمت به و چرخاند را رویش

 ...میکردند

 از را آن سهراب که کرد روشن دیگری سیگار کالفه سعید میکرد بحث هنوز زیتون و بود گذشته ساعت دو

 گرفت دستش

 !ساعت؟ دو این تو میکنی دود داری که چندمیه! دیگه کن بس -سهراب

 و چیز همه واقعا دیگه نتونه زیتون اگه! است بسته پروژه این به هممون زندگی! سهراب شدم کالفه -سعید

 !میبازیم

 ایمان بهش من میمونیم باهم آخرش تا و بودیم باهم اول از هرسه ما! رفیق کردی قبول و شکست زود -شایان

 !دارم

 ارک این میخوام فقط میده بهشون که پیشنهادی هر! بتونه که میخوام واقعا ولی بستم شرط که درسته -سعید

 ...امیدوارم!بشه انجام

 التخی سعید ولی کنه عوض و زندگیت میتونه این و محتاجی پروژه این به بیشتر تو میدونیم مون همه -سهراب

 !باهمیم آخرش تا هرسه ما باشه راحت

 زد سعید ی شانه به مشتی شایان
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 میاد داره زیتون دیگه بسه! هستیم آخرش تا -

 !نداره شادی از نشونی که اش قیافه -سهراب

 !میزنه زار داره قیافش! نتونسته -سعید

 ...نابودی به مرگ به میکشاند خاموشی به شایان دل در راهم امید سوی کور همان زیتون پکر ی چهره

 دختر؟ کردی چیکار -سهراب

 کرد تر لب تاسف با و کشید عمیقی نفس و داد تکان راست و چپ به را سرش و انداخت پایین را سرش زیتون

 ...کردن قبول...همــــــــم -

 شد کالفه سعید

 ...نمی قبول که گفتم دیدید؟ -

 زد فریاد خوشی از تقریبا بود شده زیتون حرف متوجه تازه انگار

 !گفتی؟ چی -

 کشید همه رخ به را اش گونه های چاله زیتون

 !باشه مبارک! کردن قبول گفتم -

 بوسید را زیتون ی گونه محکم شایان کشیدند آغوش در را یکدیگر و کشیدند فریاد خوشحالی از هرسه

 !ول ای! کاشتی گل! دخترعمه کاشتی گل -

 ...فقط -زیتون

 شدند ساکت سه هر

 فقط؟؟ -سهراب

 شرط؟ یه به فقط -

 چی؟ -سعید

 پروژه همین توی میگیرن ها زمین ازای در شما از که و پولی بدید اجازه شما که شرط این به ولی کردن قبول -

 هک و پولی اینجوری میگشتید دار سرمایه دنبال شما! اونها نه کردید ضرر شما نه اینجوری! کنن گذاری سرمایه

! برنب ناچیزی سود پروژه این از شما کنار در میتونن اوناهم برمیگرده خودتون جیب تو میدید ها زمین خرید بابت
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 01از مترک تقریبا یعنی! بکنن کارها خیلی میتونن پول اون با! زیاده هم خیلی اونا برای ولی ناچیزه شما برای البته

 .شما مال بقیه و اوناست مال پروژه این سود درصد

 بودند شده زیتون مات هرسه

 !کردم؟ بدی کار -زیتون

 کرد بغل را زیتون محکم شایان شد بلند هرسه ی خنده صدای

 زیچی همچین به نمیتونستیم فکرمیکردیم تایی سه هم دیگه سال صد تا اگه بخدا! فکروعقلت اون قربون -

 !ایی معرکه تو! برسیم

 !نزاشتی حرفی هیچ جای -سعید

 !ایی معجزه تو! دختر کاشتی گل -سهراب

 !ممنون -

 نشسته ماشین در مدت این تمام زیتون کشید طول ساعت یک هم حقوقی کارهای و ها برگه کردن امضا تقریبا

 اقلحد! نه پدرام! نه...بود پدرام شبیه هایش چشم چقدر...میکرد نگاه سعید به ماشین بازه نیمه ی پنجره از و بود

 هیچ ردیگ بفهمد را رفتنش دلیل میتوانست اگر! میشد؟ مگر ولی نیافتد یادش دیگر که بود داده قول خودش به

 یگذشتگ خود از بود خواسته او مثال و بود او خود بخاطر هم رفتنش دلیل مثال اگر حتی نمیکرد فکر او به وقت

 رجیحت زیتون کند توجیح را رفتنش نمیتوانست نمیماند زنده چندماه از بیشتر و داشت هم سرطان اگر حتی! کند

 بیوه بود قرار ساعت یک از بعد اگر حتی بود ساعت یک اگر حتی میماند کنارش را زمانش و عمر باقی میداد

 بود گرفته قرار چشمانش مقابل کی سعید که بود نشده متوجه اصال...! شود

 !میکنی؟ نگاه من چیه به -سعید

 زد پلک بود داده تکیه صندلی پشتی به را سرش که همانطور

 !نمیکردم نگاه تو به -

 !مطمئنی؟ -

 بودم ایی دیگه کس فکر تو نمیکردم نگاه تو به ولی بودی تو نگاهم مسیر! اهم -

 !بریم؟ کجا و نهار خب! همـــم -

 نشست سبزش چشمان در برقی

 )...(!رستوران -
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 !باالس که خرجتم! اوه اوه -

 !میکنم خالی و بانکیت حساب که گفتم -

 !بود شبیه چقدر هم اش خنده صدای...خندید صدا با سعید

 !نگم نه میزنه مهرتایید روش شایان که کسی به باشم من تا! داره و ارزشش! سرت فدای -

 ...شدند سوار رضایت با وهرسه زد ایی گنده لبخند

*** 

 ی شانه روی را سرش زهرا کرد نوازش را مادرش و زهرا صورت میداد را تیرماه گرمای ی مژده که بهار اواخر باد

 کشید دخترش تنها های گونه روی را دستش فیروزه و گذاشت مادرش

 جان؟ زهرا گرفتی و تصمیمت -فیروزه

 میمونم کنه قبول زیتون اگه -

 چی؟ بمونه نخواد زیتون اگه -

 همیتون بشه مستقل حاال همین از بگیره یاد باید میمیرم منم بالخره زود یا دیر داره رو خودش زندگی زیتون -

 فیروزه مامان بگیره تصمیم باید خودش بمونه بامن میتونه برگرده

 داره نیاز کسی به بمونه تنها نمیتونه زیتون کنی؟ صحبت باهاش باید نمیکنی فکر ولی توئه با حق -

 بستری هم عاقبتش و شد آشنا پدرام با پدرش و من اصرار به! بزنم حرف باهاش مورد دراین نمیتونم واقعا -

! هزخم از پر وجودش وگرنه بپوشونه و دردش که میزنه لبخند است خسته روحش هنوز بود تیمارستان تو شدنش

 !درده پراز

 کنه کمکش میتونه اشکان اما -

 اشکان چون بود راضی بود زنده پدرشم اگه مطمئنم دارم قبولش واقعا منم و نداره عیبی هیچ اشکان من نظر از -

 !یه؟چ اشکان خود نظر اصال نمیدونم و زیتون نظر من ولی میکرد تعریف ازش همیشه حسینم و بود حسین شاگرد

 میخوادش و کرده پیدا عالقه زیتون به که گفت خودش کشید پیش و زیتون بحث خودش اشکان -

 !بشه بد حالش دوباره ممکنه! بزنم حرف مورد این در زیتون با نمیتونم -

 که وسعید داشت نگه تهران متوسط مناطق از یکی در ای محله در را ماشین شایان بود شده تاریک تقریبا هوا

 شپخ که مالیمی موسیقی صدای افتاد راه به و زد بوق برایش شایان شد پیاده و کرد خداحافظی بود نفر آخرین

 دپرسی و زد دریا به را دلش بالخره و کرد دست آن و دست این کمی برمیگرداند زیتون به دوباره را آرامش میشد
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 شایان؟ -زیتون

 جانم؟ -

 پرسید الکی نگوید چیزی شایان اینکه برای و شد پشیمان! نه یا بپرسد که بود دل دو

 اینجاست؟ سعید ی خونه -

 !نیست؟ دار مایه بچه ما مثل که کردی تعجب اره -

 باشه اینجا اش خونه که نمیومد ظاهرش به اخه یکم -

 داره خودش از داره هرچی االنم و بیرون زد ازخونه دالیلی به اما داره ثروتمندی ی خانواده! نه -

 !نیست فضولی اگه البته! چرا؟! میگی؟ جدی -

 برگشت دوروز سر مادرش اما بیرون بود اومده و بود گرفته و دستش بود کرده دفاع مادرش از! مادرش بخاطر -

 فرزند تک! بودن شده سعید صاحب بالخره درمون و دوا کلی از بعد مادرش و پدر! شد تنها سعیدم و پدرش پیش

 اجازه نذاشت ولی کنم کمکت کارت تو بزار حداقل میگفت پدرش دنبالش اومدن بارها مادرش و پدر! پسر تک

 !ساعت چند واسه فقط ولی میره دیدنشون به مادرش و پدر اصرار به گاهی نداد

 با بیشتر لحظه یک حسرت او کرد مقایسه سعید با را خودش ای لحظه برای رفت فرو فکر در فقط و نگفت چیزی

! میزد پس را حاضرش همیشه مادر و پدر وسعید نگذارد تنهایش مادرش اینکه حسرت و داشت را بودن پدرش

 میخواست دیگری و ببخشد او به همیشه برای را مادرش و پدر که میخواست خدا از یکی! بود رحم بی دنیا چقدر

 نفس! میکرد؟ اجابت را کدام باید پیچیده های خواسته همه این بین...! خدا بیچاره! شود خالص آنها دست از که

 کرد فکر این به فقط و کرد خالی خیال و فکر همه این از را ذهنش گذاشت هم روی را هایش پلک و کشید عمیقی

 ...میرسید خوابش رخت به زودتر کاش ای که

 زیتون؟ زیتون؟ -شایان

 بود شده تر آرام چقدر کرد باز را هایش پلک آرام

 شو بیدار رسیدیم -

 نزدیکتر و نزدیک شایان ی خنده صدای رفت عمارت سمت به و شد پیاده و کرد باز را ماشین در حرفی هیچ بی

 رسید کنارش اینکه تا میشد

 کندی؟ کوه مگه دختر -

 بدهد را شایان جواب که بود این از تر خسته
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 !نگو که بری باید انقدر روزه یه سخت سفرهای این از! دیگه کنی عادت باید -

 !نگو هیچی تختم به برسم میخوام فقط االن شایان -

 شد بلند شایان ی خنده صدای

 !بخوابی که نیست قسمتت انگار -

 چرا؟ -

 !داریم مهمون چون -

 میدونی؟ چطور کی؟! نـــه -

 ان نادری آقای ی خانواده احتماال! ندیدی؟ و باغ تو رو و ام بی این که میاد خوابت انقدر -

 کی؟؟ -

 !ان سلطنتی های خانواده اون از بزرگ آقا شریک -

 !است غریبه پس -

 نه؟! پیششون بریم بعد برسیم خودمون به یکم هامون اتاق تو بریم پشتی در از بهتره! اره -

 !بریم اره! پیششون نرفت اصال میشد کاشکی -

 باید کی حاال! نرفت که نمیشد ولی! نداشت را مهمان ی حوصله واقعا انداخت تختش روی را خودش خسته

! دمیدا انجام باید کار چقدر اُاُاُاُه! میپوشید؟ و میکرد انتخاب مناسب لباس و میکرد آرایش و میشست را صورتش

 لد تختش از میلی بابی کند جلوه بد علی ی نوه عنوان به برخورد اولین در نمیخواست دلش اما! بود سخت چقدر

 یک به فقط و درآورد را آرایشی کوچک کیف کیفش توی از بپرد سرش از خواب که زد صورتش به آبی و کند

 زیادی ی یقه پوشاندن برای پوشید را اش کاربنی آبی دامن و وکت کرد بسنده تیره ی سایه یک و کالباسی رژلب

 به دوباره انداخت سرش روی را حریرش مشکی شال و پوشید زیرش مشکی ی شده دوزی منجق تاپ کتش باز

 میاد... نمیاد بهت یعنی... ندارم دوس سیاه رنگ! جوونی خیلی پوشیدن سیاه واسه هنوز... افتاد اشکان حرف یاد

 روسری خب ولی بپوشد سیاه رنگ اشکان بخاطر نمیخواست دلش... نپوش سیاه رنگ ترجیحا خب... ولی ها؟

 زد گنگی لبخند! نداشت که دیگری متناسب

 !شده؟ مهم برام انقدر ظاهرم راجب اشکان نظر که منم این -

 بیرون اتاقش از و زد رضایت لبخند و کرد نگاهی خودش به زد را جدیدش ادکلن از کمی. زد پوزخندی خودش به

 اشک داشت استرس کمی اما نبود خجالتی دختر! شود؟ حاضر نمیشناخت که کسانی مقابل تنهایی چطور حاال آمد

 ...کند همراهیش سالن تا که میشد پیدا کسی
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 زیتون؟ -

 و برگرداند عقب به را رویش! رسید سر موقع به نجاتش ی فرشته بازهم زد لبخندی دل ازته...بود اشکان صدای

 !بود شده تنش جذب زیبایی به بود خریده برایش خودش که خاکستری پیرهن شد اشکان مات لحظه یک

 برگشتید؟ کی! سالم -اشکان

 االن. سالم -

 میریم باهم بعد دارم کارت من اتاق تو بیا لحظه یه -

 نکند گرفت را وجودش استرس ناخودآگاه! داشت؟ چکار زیتون با اشکان. شد اتاق وارد خودش و زد را حرفش

! بود؟ دهکر اشتباهی کار نکند یا! داشت؟ مشکلی لباسهایش نکند یا! کند؟ سرزنشش میخواست سیاه رنگ بخاطر

 و دکشی عمیقی نفس! بود؟ نفهمیده خودش که بود شده مهم انقدر کی زندگیش در اشکان نقش اصال شد کالفه

 میگشت چیزی دنبال تختش کنار کشوی در اشکان دیوارایستاد کنار همانجا و شد وارد و زد در چندبار

 داشتی؟ چیکارم -

 انداخت زیتون به نگاهی نیم

 بیاری؟ در و شالت میشه -

 نه ولی هست رک خیلی اشکان که بود فهمیده را این کند آنالیز را اشکان ی جمله کرد سعی! کرد هنگ لحظه یک

 ذهنش در هنوز! داشت دیگری منظور شاید! بود؟ چه اشکان منظور آورد؟ می در را شالش باید چرا! حد این تا

 پیچید گوشش در دوباره اشکان صدای که میکرد آنالیز را اشکان ی جمله

 بیار در و شالت کجایی؟ باتوام؟ زیتون؟ -

 اشکان کرد نگاه اشکان به اش شده گرد چشمان با!...چرا؟...بپرسد نمیتوانست حتی! میزد error مغزش واقعا

 زد ای موذیانه لبخند

 !بخورمت که نمیخوام -

 بود اشکان مات هنوز

 !کنم صبر فردا تا باید بشم تو منتظر بخوام! نداره فایده اینطور! نووچ -

 شالش به دستش هنوز بیاورد در را زیتون شال که برد را دستش رساند زیتون مقابل را خودش بلند گام یک با

 را سرش بود شده سرخ خجالت از خورد سر سرش از حریرش شال و کشید عقب را سرش زیتون که بود نرسیده

 رتکرا دلش در! بود تر بین تیز اشکان نگاه ولی نبیند را اش انداخته گل های گونه اشکان که انداخت پایین

 شکیم حریر شال! ریخت فرو فقط نلرزید دلش اینبار بود شده زیتون محو!...میشی خوشگلتر خیلی شال بی...کرد
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 انداخت سرش روی بود خریده برایش هدیه عنوان به که را ایی کاربنی آبی شال و برداشت گردنش دور از را

 زد رضایتی لبخند و کرد کج صورتش توی را فرش موهای از چندتار

 ندارم دوس مشکی که بودم گفته بهت! شد بهتر حاال -

 ثلم نمیتوانست چرا! بود؟ شده سست چرا میشنید را کوبشش صدای میکوبید اش سینه به بیقراری با قلبش

 داد سرش چرا! بود؟ نشده ناراحت اشکان کار از چرا! کند؟ اعتراض داده نظر ظاهرش راجب کسی ازاینکه همیشه

 آمده هم خوشش بار اولین برای شاید!...بد؟!...آمد؟ نمی بدش چرا! نداشتی؟ را کاری چنین حق که نمیزد

 هتب در هنوز! کرده؟ داغ یا زده یخ دهد تشخیص نمیتوانست که بود داغ انقدر یا بود کرده یخ!..بیاید؟ بدش!..بود

 یگرد! بود کرده داغ زیادی فقط بود نزده یخ! نه...کرد حس پیشانیش روی را اشکان لبهای داغی که بود اشکان کار

 را شکانا دستهای اینبارگرمای! بود مانده کلمه واقعی معنای به! میکرد؟ چکار باید! بود مانده! نمیکرد فکرهم حتی

 شدست ناخوآگاه میرفت ها پله سمت به اشکان شد کشیده اشکان دنبال به آن از بعد و کرد حس دستهایش روی

 و کشید درهم را ابروهایش! داشت؟ معنی چه اشکان کار! بود کرده هنگ کشید بیرون اشکان دست از شدت به را

 شد خیره چشمانش عسلی به

 !چی؟ یعنی! چیه؟ کارات معنیه! چی؟ یعنی -

 ...انداخت طنین زیتون گوش در بخشش اطمینان و پرجذبه صدای... شد خیره زیتون دار غیظ و سبز نگاه به

 دارم دوست یعنی -

 به! ؟نمیزد داد چرا! نمیشد؟ عصبانی چرا میکوبید بیشتری شدت به قلبش شد تر رنگ پر پیشانیش های چین

 چندبار!...نبود شوخی! نه...شد درمانده بیشتر...گذراند نظر از را اشکان ی چهره شوخی از ردی کردن پیدا دنبال

 فکر ایدب بود آورده بدست را کنترلش حاال میشدند باز بیشتر پیشانیش های چین میزد پلک که هربار و زد پلک

 دهنکشی خط را ازدواج دور مگر! بود؟ نگرفته را تصمیمیش او مگر اما... باید میکرد عمل نسنجیده نباید میکرد

 !بود؟

 منفیه من جواب -

 بدی جواب االن نخواستم -

 منفیه من جواب بازم صبرکنی هم دیگه صدسال -

 هست؟ ای دیگه کس -

 نکردم روهم فکرش تاحاال کنم ازدواج نمیخوام اصال من نیست تو فقط بحث نه -

 بکنی رو فکرش باید که بعد به این از -
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 نشنیدم تو از هیچی امروز من باشه سابق مثل چیز همه بذار. بذار احترام تصمیمم به میکنم خواهش! نه -

 هک میمونه یادم هم همیشه و گفتم من اما باشی نشنیده امروز تو شاید ولی میذارم احترام تصمیمت به باشه -

 گفتم

 کن تمومش میکنم خواهش -

 تورومیخوام واقعا من نتونستم ولی! کنم تمومش که کردم سعی هم خیلی! زیتون کردم سعی -

 ...بریم بهتره منتظرمونن همه!...لطفا! بسه! بسه -

 جای تنها و گشت نگاهش با را سالن شد آشنا همه با و کرد سالم همه به و شد سالن وارد اشکان ی شانه به شانه

 ار دستش و نشست اشکان کنار و کشید بلندی نفس بود سالن ی گوشه ی دونفره مبل روی اشکان کنار خالی

 هم زن پیر و پیرمرد یک بودند ایی افاده های خانواده ازآن نادری ی خانواده بود شایان با حق کرد تکیه مبل روی

 دوساله شیرین ی نوه همراه به دامادشان و دخترشان بودند بزرگ نادری خانم و آقا که فیروزه و علی سال و سن

 و لوس دختری و میدهد درس دردانشگاه و دارد وکالت دکترای و است انگلستان در فهمید بعدا که پسری و شان

 و ودب شده آرایش قلم هفت صورتش کرد برانداز را ملیکا! نبود نظرهم بی اشکان به نسبت همچین که ایی افاده

 کوتاهی و ایی قهوه ی دخترانه کت بود کرده رها را اش شده بلوند موهای و است شکلی چه واقعا نبود معلوم

 هک کفشهایی و! پوشیده؟ را آن چطور تنگی آن با بود مانده زیتون که تنگی یخی جین شلوار با بود پوشیده

 دهپوشی دامن و کت کرد نگاه خودش به! بود شده زیتون قد هم تازه حال این با و داشت پاشنه سانت هفت احتماال

 معج سرش باالی را بودموهایش پوشیده تختی های صندل و داشت مالیمی خیلی آرایش و بود تنش کاربنی آبی و

 خوش چه...کرد نگاه سرش روی شال ی گوشه به! شال؟...بود انداخته لباسش همرنگ شالی رویش و بود کرده

 برگرداند اشکان سمت به را رویش! سلیقه

 ممنون راستی -

 نکرد نگاه زیتون به

 باشه مبارکت -

 ار اطراف سریع زد زل بود دستش روی که اشکان دست به ناباوری با انداخت پایین و گرفت اشکان از را نگاهش

 بیرون ار دستش کرد سعی! بود نفهمیده که بود گرفته را دستش کی اشکان! باشد نشده متوجه کسی که کرد نگاه

 پشتی به و شد تسلیم بالخره میکرد توجه جلب بیشتر فقط میکرد سعی بیشتر هرچقدر بود فایده بی ولی بکشد

 کرد فوت بیرون به را نفسش و داد تکیه مبل

 میای؟ لحظه یه جان؟ زیتون -زهره

 !کرد پیدا نجات بالخره کشید راحتی نفس میکرد صدایش آشپزخانه از که بود زهره
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 عزیزم میام االن -

 هک سالن ی گوشه رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند جایش از و کشید بیرون اشکان دست از سریع را دستش

 خنده هک زد ای پیروزمندانه لبخند شیطنت با میکرد نگاه را رفتنش که برگرداند اشکان سمت به را رویش رسید

 در خدمتکار چند و زهره جز کسی رفت آشپزخانه سمت به و گرفت را رویش برگرداند اشکان لبهای به را

 نبودند آشپزخانه

 زهره؟ جانم -

 زد گنگی لبخند و انداخت زیتون به پرمعنی نگاه زهره

 هیچی -

 !نداشتی؟ کاریم -

 !بکشم بیرونت اشکان پرقدرت چنگالهای توی از میخواستم فقط! نه -

 !فهمیــــــدی؟ -

 خندید صدا با زهره

 !نفهمیدی خودتم حتی بود حواسم! نفهمید من جز کسی! اره -

 کرد نگاه زهره به درماندگی با

 !نمیشه حالیش ولی! نه گفتم بهش! کنم چیکارش نمیدونم -

 !کردی؟ ردش چرا -

 بسوزه من پای به که نیست این حقش اشکان! نمیتونم! زهره میکنی فکرشم تو که اونیم از تر خسته من -

 !چته؟ تو مگه -

 !...من؟ -

 !گذاشتید تنها لوس ملیکای اون با و من نامردید خیلی! میکنید؟ چیکار اینجا دوتا شما -یاسمن

 داد ادامه یاسمن به توجه بی زیتون

 نمیتونم! بخورم شکست توعشق دوباره اینکه از! میترسم من -

 !شده؟ چی -یاسمن

 کرده عشق ابراز من به اشکان -زیتون
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 کشید کوتاهی جیغ یاسمن

 !دیوونه خوبه خیلی اینکه -

 بستری تیمارستان ماه یه من...افتاد چیزی یاد کرد نگاه زیتون پرغم چشمان به و خورد را حرفش یاسمن

 !...بود کرده ذوق الکی چقدر کشید درآغوش محکم را زیتون اینبار...بودم

 و نشست آنها مقابل صندلی روی و رفت توجه بی بود گرفته اشکان کنار را جایش ملیکا اما برگشت سالن به

 مورد بالگ آدرس بود نزده اینترنت به سری و بود نکرده چک را ایمیلش که بود وقت خیلی درآورد را موبایلش

 صدای ناخودآگاه بودند گذاشته سایت روی که شد ایی تازه کتابهای زدن دید ومشغول کرد وارد را اش عالقه

 نشست گوشش در نازملیکا و پرعشوه

 بیای همراهم که میشم خوشحال دعوتم مهمونی یه آخرهفته -

 ابت را مویش ی گوشه که حالی در و بود انداخته راستش پای روی را چپش پای که کرد نگاه ملیکا به زیرچشمی

 اشکان به را خودش انقدر! چرا نفهمید هم خودش کرد غلیظی اخم میچسبید اشکان به بیشتر مدام میداد

 تکرار خودش با بود گرفته حرصش! میشد جا راحتی به دیگرهم یکی دونفره مبل آن روی که بود چسبانده

 قح او و بود او مال اشکان کند خفه را ملیکا میخواست دلش!...میکشمت! میام بگی اگه اشکان حالت به وای...کرد

 که داشت اهمیتی چه اصال! گفته چه که نفهمید هم خودش!...بود؟ او مال اشکان!...شود نزدیک او به انقدر نداشت

! میکرد دراز اشکان حریم توی را پایش انقدر نباید ملیکا و داشت دوست را او اشکان که بود این مهم! گفته؟ چه

 مه میل بی اشکان به نسبت آنچنان که میدانست خوب هم خودش کند راضی را خودش تا گفت را این فقط شاید

 !نیست

 میای؟ اشکان -ملیکا

 وا تیز نگاه بازهم ولی نشود متوجه اشکان که کرد احتیاط خیلی کرد نگاه اشکان به بود کرده اخم که همانطور

 زد بخشی اطمینان لبخند زیتون غلیظ اخم به اشکان کرد شکار را نگاهش

 باید! ارمد جراحی بیام بتونم آخرهفته نکنم فکر درضمن لطفا؟؟ کنی حفظ بامن و ات فاصله بیشتر یکم میشه -

 ببخشی

 ملیکا دست به را اشکان اینکه از بود خوشحال بود کرده یخ روی سنگ را ملیکا اینکه از کشید راحتی نفس

 وهما خیال زد زل زیتون به و زد پرمعنایی لبخند داشت نظر زیر را زیتون که اشکان...شد راحت خیالش نمیسپرد

 ...بود امیدی جای! نبود تفاوت بی چنان آن او به نسبت هم زیتون پس شد راحت

 شتخت روی سینا کرد روشن را چراغ و شد وارد و کرد باز را سینا اتاق در تفاوت بی نشنید صدایی و زد در چندبار

 بود گذاشته چشمش روی را ساعدش و بود کشیده دراز

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر L.D.N | عروسک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

169 

 

 یاسمن کن خاموشش -سینا

 منم؟ فهمیدی چطور -

 کن خاموشش. نمیشه من اتاق وارد اجازه بی کسی تو جز چون -

 پاشو! نه -

 کن خاموشش گفتم -

 میشه؟ چی نکنم اگه مثال -

 کن خاموشش نیار باال و من روی اون -

 نمیکنم -

 تشدس توی بشقاب...گذاشت نمی اش زنده بود یاسمن جز هرکسی اگر شاید کرد فوت بیرون به را نفسش کالفه

 یرج شلوار با را اش لجنی سبز جذب شرت تی رفت سینا لباسهای کمد سمت به و گذاشت تخت کنار میز روی را

 گذاشت میز دیگر گوشه و کرد ست اش کبریتی

 کجاس سینا میپرسن همه زشته گذاشتم کنار لباس برات! دیگه شو بیدار -

.... 

 میکنه درد سرت میدونم آوردم قرص برات شو بیدار سینا؟ -

... 

 سینا؟ آقا سیناخان؟ جان؟ سینا -

... 

 ودب بسته چشمهایش هنوز زد کنار چشمش روی از را ساعدش بود کرده قهر ها بچه مثل دقیقا زد شیرینی لبخند

 میکند درد انفجار حد در سرش میدانست خوب داد مالش را سرش و گذاشت سینا های گیجگاه روی را دستش

 زیتون حرف یاد به بود دیده سینا از که توجهی بی همه آن از رنجید دلش بود بسته را چشمهایش هنوز

 اون همدیگه دادن آزار به میکنن شروع کنن پیدا مقابلشون طرف توی و آرامش نمیتونن وقتی ها آدم...افتاد

 شتال بیخودی که میدانست شد بلند جایش از! میکرد؟ آرام را سینا باید چطور!...بدی سینا به باید تو و آرامش

 کرد رها هم را تیرش آخرین! نادری ی خانواده بخاطر مخصوصا آید نمی سالن به سینا و میکند

 بذارمن پایین بیا مهمم برات یکم هنوز اگه میکنم خواهش میز روی گذاشتم لباساتم گذاشتم قرص برات -

 ...ای دیگه کس به نه میذاری احترام من به اومدنت با ندارم واست ارزشی هیچ نگم خودم بذاربا بشم خوشحال
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 تسم به مستقیم و رفت پایین ها پله از نبود وقتش اما بود کرده بغض رفت بیرون اتاق از و کرد خاموش را چراغ

 رفت آشپزخانه

 !اومد؟ -زهره

 می کاشکی میخواست گریه دلش چقدر گذاشت آشپزخانه میز روی را سرش...داد تکان راست و چپ به را سرش

 ...ثانیه یک برای حتی آمد

 خانوم؟ -شایان

 جانم؟ -زهره

 چته؟ یاسی! اِاِاِ! گشنمونه -

 االن برو. کن ولش ریخته بهم اشکان واسه ملیکا های خرکی عشوه دست از اعصابش میکنه درد سرش یکم -

 میچینن و میز دیگه

 !کنی بیرونم میخوای میدونم که من چشم -

 خندید زهره

 برو! چیزفهم آدم قربون -

 !رفتم چشم -

 گرفت را یاسمن دست زهره

 پاشو میگیریم رو ها طفلکی این کردن کار جلو فقط اینجا که بریم پاشو خواهری پاشو -

 و شایان دونفره مبل روی اشکان و ملیکا شدند پذیرایی سالن وارد و رفتند بیرون آشپزخانه از هم یاسمن و زهره

 خندلب سینا دیدن با یاسمن میکردند شوخی و بودند نشسته مقابلشان ی نفره سه مبل روی سیناهم و زیتون

 با حرفشان نشستنت نفره تک مبل دو روی کنارهم هم زهره و یاسمن! بود مهم سینا برای هنوز پس...زد بزرگی

 کرد باز لب عشوه با ملیکا شد جلب همه توجه گرفت را یاسمن دست شایان میرفت پیش شوخی

 ببخشید بیام نشد کامران پیش بودم انگلیس مراسمتون واسه که من باشه مبارکتون راستی -

 داد جواب متانت با زهره

 عزیزم داره ارزش کلی بودی یاد به که همین نداره اشکالی -

 پرسید غرض با اما یاسمن
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 نشد خبری ولی بودیم ازدواجتون خبر منتظر ما رسیدید؟ کجا به نامزدت با تو ملیکا راستی -یاسمن

 !نداره و من لیاقت پسری هیچ که رسیدم نتیجه این به میدونی بود لیاقتی بی پسر جون یاسی راستش -

 گفت بشنوند شایان و سینا فقط که طوری آرام زیتون

 !!میده بو پیف پیف میگه نمیرسه گوشت به دستش گربه -

 زیتون به نسبت بدی حس کرد نگاه هرسه به چپ چپ ملیکا زدند خنده زیر بلندی صدای با شایان و سینا

 ونزیت حرف متوجه اوهم انگار بود نشسته اشکان لبهای روی داشت کنترلش در سعی که ای گنده لبخند...داشت

 انداخت باال را هایش شانه اعتنا بی زیتون... بود شده

 میخندید؟ چی به دوتا شما -

 ورمبخ آب یکم برم من ببخشید خندید همون به اونم بود گفته برام شایان که افتادم جک یه یاد هیچی -سینا

 برمیگردم

 ببخشید. میام منم کن صبر -شایان

 عنیی که کرد مصنوعی اخم زیتون کرد زیتون نثار ایی غره چشم زهره که رفتند آشپزخانه سمت به شایان و سینا

 پیچید سالن در خدمتکار صدای! چه؟ من به

 بیارید تشریف حاضره شام خانوم ببخشید -

 اشکان کنار صندلی روی که خواست اعتنا بی زیتون رفتند میز سمت به نادری ی خانواده اول فیروزه تعارف با

 زا کالفه زیتون کرد جا اشکان کناری صندلی روی را خودش سماجت با ملیکا که بنشیند اش همیشه جای یعنی

 سح زیتون که میشد صرف سکوت در شام نشست کنارسینا اشکان ومقابل زد پوزخندی ملیکا های خرکی عشوه

 سینا فقط که طوری آرام! میکرد؟ چه عمارت این در موش ولی باشد موش که ترسید خورد پایش به چیزی کرد

 گفت بشنود

 !خورد پام به موش یه فکرکنم -

 کرد کنترل را اش خنده زور به سینا

 و غذات بخور! دختر کجاس موش -

 افتدبی سرفه به و بپرد گلویش در غذا شد باعث که خورد پایش به محکمی ی ضربه که شد خوردن مشغول دوباره

 شد بهتر کمی داد آب او به سینا

 دخترم؟ شد چی -فیروزه
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 !کرد گیر گلوم تو فقط نبود چیزی ببخشید -زیتون

 !باشی مراقب بیشتر باید -ملیکا

 کنید میل و شامتون بفرمایید! ببخشید! بعله -زیتون

 گفت آرام سینا

 بشه سالش 21 یا 30 کنم فکر! یه بزرگی خیلی موش ولی! موشه زیتون -

 بود کرده آماده کشیدن جیغ برای را خودش باخت رنگ وضوح به زیتون

 !میده قورتت چشاش با داره نشسته جلوت موشه! ها موش اون نه ولی موشه! هیسسسس -سینا

 کرد نگاه سینا به بهت با!..اشکان؟!...ساله 30 موش...کرد نگاه مقابلش به گنگ زیتون

 !اشکانه؟ میدونی کجا از تو -

 !کرد لگد منم پای اشتباهی موشه آخه -

 ردک قاطی سرفه با را اش خنده کند کنترلش دیگرنمیتوانست ولی بود کرده کنترل را اش خنده زور به زیتون

 خوبی؟ زیتون؟ -زهرا

 !خورم سرما امروز کنم فکر فقط! مامان خوبم -

 کرد جمع را بحث سریع! ماه؟ تیر در آنهم! خورده؟ سرما! کشید سوت سینا مغز

 و آّب به نسبت شده حساس یکم همین بخاطر کرده تغییر یهو هواش و آب رامسر رفت امروز نیست آخه -سینا

 !هوا

 !بخورد سرما ماه تیر در اینکه تا بود تر قبول قابل این حداقل

 ببخشید نداشتم عادت شمال هوای و آب به بودم شیراز همش من آخه همونه واسه کنم فکر! بله -

 زد لبخند پدرانه نادری آقای

 یککوچ ظاهر به های حساسیت این چون بری دکتر بهتره باشی خودت مراقب بیشتر باید! دخترم نداره اشکالی -

 خطرناکند خیلی

 ممنون میرم دکتر وقت اسرع در حتما بله -
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 زد لگد ناشکا پای به محکم بعد کشید عقب را اینبارپایش شد لگد پایش دوباره...میخندید زیتون به فقط اشکان

 زیر از سینا شد منقبض درد از اشکان ی چهره!...نذاری من سر به سر باشی تو تا...فهماند اشکان به نگاهش با و

 کرد مشت موفقیت ی نشانه به را دستش میز

 !میکنم افتخار بهت من! گرفتی منم حق! زدی و نهایی ی ضربه بالخره! آفرین -

 !کردی؟ حال -

 !میافتی راه داری! اومد خوشم -

 !خان سینا گرفتی کم دست -

 !زی زی مخلصتیم -

 از دل و دادند رضایت نادری ی خانواده 03521 ساعت بالخره...شد صرف سکوت در شام ی بقیه و خندیدند هردو

 ...بمانند بیدار این از بیشتر که بودند این از تر خسته همه کندند عمارت این

 یک بود شب نصفه 3 ساعت شد بلند تختش روی از و شد کالفه! بود ریخته بهم خوابش ساعت بازهم! اَاَاَاَه   

 آورد می جا را حالش زدن قدم کمی شاید شد بلند نمیبرد خوابش ولی میزد غلت جایش در که بود نیم و ساعت

 باغ سمت به و رفت پایین ها پله از احتیاط با بست آرام را اتاقش در و کشید سرش روی را شالش احتیاط محض

! بود زیبا چقدر رفت باغ ته آب حوض سمت به نداشت تاریکی از ای واهمه دیگر و بود روشن چراغها ی همه رفت

 نظر از را چیز همه زیبایی بود نتوانسته قبل بار کرد نگاه اطرافش به دقیق! بود بخش آرامش چقدر آّب صدای

 و دیکنز! بود زیبا چقدر میکرد خودنمایی درآن بزرگی پیانوی که شد جلب ایی شیشه آالچیق به نظرش بگذراند

 ...گذاشت هم روی را هاش وپلک کشید آن روی را انگشتانش و نشست پیانو پشت صندلی روی رفت نزدیکتر

 !غلطه اینجوری! نه! کنن حسش هات انگشت باید! دخترم نه اینجوری -

 !ببین اینجوری بگیری پایین به باال از باید و دستات! زیتون؟ نگرفتی یاد توهنوز -

 !میدی گیر همش!دیگه نکن اذیت بابا! اِاِاِاِ -

 !دیگه داری نگه چطور باید و دستهات بگیری یاد باید دخترکم -

 !بابا؟ اینجوری یا باشه اینجوری میکنه فرقی چه اصال خب -

 !میکنه فرق! میکنه فرق -

 رارتک اش زندگی در اگر پیانو صدای! میترسید ولی بزند پیانو میخواست دلش چکید چشمانش از اشکی قطره

 !میزد نباید! بود ممنوع نه! میشد تکرار هم خاطراتش تمام میشد

 !محشره! میزنی پیانو قشنگ چقدر -
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 که بود که پسر این نمیشناخت را او کرد مرتب را سرش روی شال...انداخت طنین درگوشش که بود پدرام صدای

 زد زل زیتون به اش مشکی باچشمان و کرد دراز را دستش! میچرخید شان خانه در

 سالم! پدرامم من -

 ترکیب رنگش جگری پیراهن با اش مشکی کت کرد برانداز را ظاهرش نگفت چیزی ولی فشرد کوتاه را دستش

 و ودب مشکی مشکیِ چشمهایش شیکی کالج های کفش و بود پایش مشکی جین شلوار بود آورده بوجود را جالبی

 صالحا صورتی و متناسب ولبهایی قلمی بینی جذاب و استخوانی صورت! میکرد نفوذ جانت عمق تا که آنقدر نافذ

 خندید. کوتاه موهایی و برنزه پوستی و شده

 اسم نامِ نیک مصعب پدرم اسم پدرتم قدیمیه دوستای از یکی پسر من خب! کیم؟ من میپرسی ازخودت حتما -

 چیه؟ تو

 کرد باز لب متعجب پدرام! آید می اش چهره به چقدر خنده که کرد فکر و میکرد نگاه پدرام به یخی و خشک

 بزنی؟؟ حرف میتونی -

 شد بلند پیانو پشت از! بود نداده هم را سالمش جواب حتی! داشت حق بیچاره! گرفت اش خنده پدرام سوال از

 !زیتونم من سالم -

 نافذترشد و زیباتر نگاهش! نخورد جا همه برخالف

 !میاد بهت خیلی! زیتون -

 !ممنون -

 زیبا و عروسکی ایی چهره اندام، خوش و بلند قدی فر، موهای! زیتونی چشمان با دختری گذراند نظر از را زیتون

 میزنی پیانو قشنگ خیلی -

 مرسی -

 اره؟ گرفتی یاد آریافر آقای از -

 داده یادم پدرم! اره -

 !گرفتم یاد پدرم از منم -

 !بلدی؟ -

 کنه قبول خدا اگه -
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 میشود زیباتر چقدر ها چاله آن با که کرد فکر پدرام و گرفت اش خنده حرفش از

 بلدی چقدر بده نشون خب -

 !نیستم بلد تو خوبی به نه -

 !ارزه می امتحانش به -

 !میخوای تو چون...خب -

 الویهک روی آرام را انگشتانش و کرد صاف را پشتش پدرام داد تکیه پیانو ی گوشه به زیتون نشست صندلی روی

 هک زیتون! مهارت با چقدر! آرامش با چقدر! زیبا چقدر میزد آرامش آهنگ انگار میکشید پیانو سفید و سیاه های

 آرامشش محو زیبایش ی چهره محو شد او محو بیشتر زیتون و زد و زد و زد پدرام! نبود چیزی پدرام مقابل در

 فشرد راهم آخر ی کالویه پدارم! متانتش و وقار محو

 !محشره! میزنید عالی که شما -زیتون

 اومد؟ خوشت -

 بود عالی اره -

 ...بیا دیگه بسه زدن پیانو داریم مهمون مامان زیتون؟ -

 زد لبخندی پدرام میشد شنیده پذیرایی از که بود زهرا دور صدای

 !ماییم مهمونتون انگار خب -

 !اومدید خوش پس -

 ...ممنون -

 زد پا پشت چیز همه به چرا پدرام میفهمید کاش داشت زیبایی و آرام عشق چه کرد پاک اشکهایش از را صورتش

 فشار...کشید فقط...کشید پیانو روی را انگشتانش دیگر بار کرد نوازش را صورتش تابستان نسیم

 پیچید گوشش در می صدای و فشرد را آن خارجی نیرویی ماند "می" کلید روی انگشتش...میترسید...نداد

 !بزنی و می نباید! که زدی فالچ دوباره -

 !میکنم خراب آهنگتم! سخته خیلی آهنگ این! پدرام نمیگیرم یاد من -

 نشست لبهایش روی آرامی لبخند و شد خیره زیتون به نافذش نگاه با

 !میگیری یاد! من گل میگیری یاد -
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 اترزیب هربار صدا و میدادند فشار را ها کالویه باهم آرام گرفت دست در را ظریفش دستهای و ایستاد زیتون پشت

 چقدر میکشید کلیدها روی و میداد تکان آرام را زیتون دستان پدرام بست را چشمهایش میشد پخش قبل از

 زد لبخند دل ازته میزد برق بود انداخته درانگشتش پدرام که ایی حلقه کرد باز را چشمهایش بود بخش لذت

 هآنک بی بود شده تمام میکرد گیر را وسطش همیشه که آهنگی بود شده تمام آهنگ داشت نگه را دستش پدرام

 کرد زمزمه گوشش در آرام... بداند

 تونستی دیدی -

 مشکل که اونجایی نفهمیدم! شد تموم کی آهنگ نفهمیدم اصال! نزدم که من زدی تو! نگرفتم یاد اصال ولی -

 کردی رد چطور و داشتم

 بوسید را اش گونه و کرد حلقه زیتون گردن دور را دستانش

 نفهمیم کدوم هیچ که جوری! همینطوری میکنیم رد رو مشکال ی همه باهمدیگه! شد تموم کی نفهمیدم خودمم -

 باشه؟ کردیم ردشون کی و چطوری

 !..هست؟ ترهم خوشبخت ازمن...کرد تکرار دلش در خندید

 ...باشه -

 باریک هم شدنشان نامزد از قبل تا حتی! بود؟ این مجازاتش که بود کرده اشتباه کجا کرد پاک را اشکهایش بازهم

 ی شانه به شانه!... بود؟ کرده محکوم را پاکشان عشق نکرده گناه کدام بخاطر خدا بود نکرده لمس را پدرام دست

 عدب کشید خود سمت به و گرفت را دستش خنده با پدرش کرد سالم بلندی صدای با و شد پذیرایی سالن وارد او

 کرد دوستش روبه

 !من زیتون! خان مصعب من دختر اینم -

 د،بودن کشیده سرک خوشرنگش شال زیر از که موهایش روی ایی بوسه و کشید آغوش در پدرانه را زیتون مصعب

 !داشت امنیت آغوشش چقدر کاشت

 !عموتم من ولی نشناسی و من شاید -

 !بود داده دست از زلزله در را اش خانواده ی همه که پدرش کرد نگاه مصعب به متعجب

 پدرت دبیرستان تا بچگی دوران دوست -

 زد زیبایی لبخند

 نمیگفت بیشتر میگفت و اسمتون فقط همیشه ولی میکرد یاد شما از همیشه بابا اومدید خوش خیلی -

 خندید مصعب
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 زنداداش میگم تبریک! حسین خانومه خیلی دخترت...ماشاا -

 ممنون دارید لطف شما -

 !حسین؟ داری پسرم یه بودم شنیده راستی! حقیقته! عزیزم نیست لطف -

 کشوره از خارج نیست ایران! حسام اره -حسین

 چرا؟ -

 میکنی؟ چیکار تو جان پدرام! درس! دانشگاه -

 میخونم درس منم! من؟ -

 میخونی؟ چی -

 پزشکی مهندسی -

 شاز میتونی تا پیانو مخصوصا داره مهارت خیلی موسیقی تو پدرام زیتون راستی. پسرم باشی موفق! به به -

 !میذاره کنسرتم یه کنه هوس هروقت کنم فکر و میکنه هم آهنگسازی و داره آموزشگاه کن استفاده

 ...میشم مزاحمشون خیلی بعد به این از حتما -

 !...میشد پیدا کم پسری همچین انداخت پدرام به آمیزی تحسین نگاه

! میکرد تحسینش پدرش که بود کسی تنها حسام از بعد و اشکان از قبل! واقعا! میشد پیدا کم پسری همچین

 یب...ریخت اشک! میکرد؟ زندگی داشت آسمان این قسمت کدام زیر خاکی ی کره این کجای! بود؟ کجا االن یعنی

 ...بود سخت خاطره همه آن کردن فراموش...بود سخت...صدا

 الو؟ -

 خوبی؟ دخترم سالم -

 شما؟ ببخشید ممنون سالم -

 !دیگه مصعبتم عمو! وفا بی ای -

 ببخشید! و صدات نشناختم! توروخدا ببخشید عمو! واااای -

 خوبن؟ حسام بابا مامان خوبی! عزیزم سرت فدای -

 خدمتتون دارن سالم! همه خوبن -

 جان عمو دارم برات زحمت! بال دختر تو زبون فدای -
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 بفرمایید عمو چیه حرفا این -

 یانه؟ بیکاری رو فردا بدونم میخوام -

 باشه خیر بیکارم اره فردا؟ -

 و من فقط عزیزم شما به داده و عمرش که هم خانومم ندارم دختر من میدونی که تو جان عمو هست که خیر -

 رداف میخوام نگرفته جشن و تولدش مادرش مرگ از بعد پدرامه تولد منه داراییه تنها تولد فردا راستش پدرامیم

 شم دخترگلم مزاحم میخوام منم داره نیاز ذوق خوش خانوم یه به کارا این که میدونی بگیرم جشن براش

 در پای بذار کلیدم اونجام زود صبح فردا راحت خیالت بسپار خودم به رو کارها ی همه حتما! عمو چیه حرفا این -

 بشه سورپرایز برگرده که بیرون برو پدرام با شماهم همیشه مثل جاکفشی تو

 کنی دعوت خواستی هم هرکی ها؟ دیگه بیاید همتون دلم عزیز تو قربون -

 جان عمو میشیم مزاحمتون چشم -

 !نمیشم تو زبون حریف که من -

 خندید بلند صدای با

 خدافظ میبینمتون فردا -

 عزیزم خدافظ -

 ریعس! میخرید؟ چه بود لرزانده را دلش که پسری برای باید حاال گزید را لبش چسباند اش سینه به را موبایلش

! داشت چیز همه خودش که پدرام بود گشته را ها مغازه ی همه افتاد راه به خرید مرکز سمت به و پوشید لباس

! اشتند جا دیگر اش کتابخانه! نه! شعر؟ کتاب! داشت را کلکسیونش خودش! نه موسیقی؟ ابزار میخرید؟ چه باید

 رسید ذهنش به فکری گذشت ای آتلیه کنار از! میخرید؟ چه باید! داشت را همه! نه ادکلن؟ ساعت؟! اصال! لباس؟

 قاب عکس رضایت با...رفت پیاده نبود دور زیاد افتاد راه بود نظرش مد که ایی آتلیه سمت به و زد ای گنده لبخند

 که پدرام های کنسرت از یکی از عکسی شیراز سن بزرگترین روی کرد نگاه عکس به گرفت آتلیه از را شده

 یانوپ درآن زیتون تنها که میخواند را ای قطه و بود پدرام دست در میکروفون زد پیانو درآن بار اولین برای زیتون

 داشتند بل بر لبخند و میکردند نگاه بهم هردو و بود ایستاده مقابلش پدرام و بود نشسته پیانو پشت زیتون میزد

 که چیزی بهترین شاید زد رضایتی لبخند بود کرده شکار پدرام ای حرفه عکاسان از یکی که بود عکسی

 !بود همین بدهد پدرام به میتوانست

 آستین کت و کرد ست ش شال با را اش بادمجانی لِگ پوشید را زانویش روی تا ومشکی جذب ی دکولته پیرهن

 روی کمی خوشرنگش رژ از زد کنارش ریزی سر گل و زد باال ساده را موهایش پوشید هم را اش مشکی ربع سه

 غذاها داد لم مبل روی کند توجه جلب زیادی نمیخواست دلش آمد می چشم به زیادی هم همینطوری زد لبهایش
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 شد بلند در زنگ صدای بود کرده تزئین اش همیشگی ذوق با و بود کرده تمیز راحسابی خانه بودند رسیده که هم

 صدای شدند کامل ها مهمان و شد پیدا همه ی کله و سر کم کم پدرام های نوازنده ازبهترین بودند ستایش و ساناز

 گفت بلندی صدای با زیتون بودند پدرام و عمو شد بلند در زنگ

 کنید خاموش رو چراغها اومدن باشید ساکت -

 ار برق کلید پدرام شدند وارد میخندیدند که حالی در عمو و پدرام میرسید گوش به در توی کلید چرخش صدای

 را زیتون دل بازهم و خندید دل ته از و کرد نگاه اطرافش به بهت با رفت هوا به جیغ و هورا و داد صدای و زد

 هب نگاهش با را جا همه و بود نشسته مبل روی وسط پریدند همه و شد پلی رقص آهنگ و کرد تشکر همه از لرزاند

 انگار نبود زیتون ولی بود دیده راهم زهرا و حسین بود دیده را همه نبود او از اثری ولی بود گشته زیتون دنبال

 کنارش آرام زیتون نداشت ارزش او برای انقدر یعنی! بود نیامده تولدش به زیتون بود گرفته دلش بود نیامده

 است ناراحت چه از که بود زده حدس نشد متوجه او و نشست

 !نیومدم؟ کردی فکر -

 خندید دل ازته و چرخاند زیتون سمت به را رویش

 مبارک تولدت! دیوونه! نیام؟ میشه مگه -

 چی همه واسه ممنون -

 !چی؟ یعنی چی همه -

 امروزت زحمتهای ی همه واسه بودی همیشه و هستی اینکه واسه اومدی اینکه واسه ممنون -

 !اینا ی همه داره خرج! آقا نیست که مفتی -

 !بخواه جون تو -

 زدی؟ دیدمت که باراولی که بود قشنگت آهنگ اون باید خب اممم...ولی! نمیخوره دردمنم به زیاده جون نه -

 !بزنی و همون دوباره امشب باید یادته؟

 !چشم به -

 فعال دخترا پیش میرم من باش خوش! بال بی چشمت -

 هم کاری هاینک با بود شده زیبا چقدر میخندیدند و میگفتند باهم رساند ستایش به را خودش کرد تعقیبش نگاه با

 هایلباس و بودند کرده آرایش قلم هفت که دخترهایی از بود پر کرد نگاه اطرافش به! بود همیشه مثل و بود نکرده

 !بود زیباتر هم ازهمه پوشیده و ساده زیتون ولی بودند پوشیده آنچنانی

 پیچید درگوشش پدرام صدای زد تلخی لبخند خاطراتش یاد به نکرد گریه اینبار
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 دارم کارت من اتاق تو بیا لحظه یه زیتون؟ -

 چند ترف باال ها پله از و کرد ترک را جمع ببخشید یک گفتن با! داشت؟ چکارش یعنی کرد نگاه پدرام به متعجب

 عصبانی هروقت میشناخت خوب را حالش این بود ایستاده کالفه اتاقش پنجره مقابل پدرام شد وارد و زد در بار

 میشد خیره ای نقطه به بود ناراحت چیزی از یا بود

 پدرام؟ -

 ها؟! بزنی؟ حرف من مرد همکارای با ندارم دوس بگم باید چقدر -

 ...ز حرف بامن اومد خودش فراز که نمیشد آخه خب -

 پرید حرفش وسط داشت کنترلش در سعی که صدایی با

 باشه؟ بفهم و این فراز هیز چشم ی پسره اون خصوص به بزنی حرف باهاشون نمیخوام زیتون -

 !بود کرده تعیین تکلیف برایش کسی بازهم! زور حرف

! نمیفهمم و کارات بعضی معنیه اصال نکنم کنم چیکار من بگی نداری حق ایی بقیه مثل من برای توام پدرام ببین -

 !چی؟ یعنی کارات این! چی؟ یعنی

 نبود نزدیک او به انقدر وقت هیچ کرد حبس را زیتون نفس نافذش نگاه با و کرد نزدیک زیتون به را خودش

 چی؟اره؟ یعنی بدونی میخوای -

 اهم -

 بود؟ بخش چند رم..دا..دوس..رو..تو..من یعنی میگمش بهت بخش چند تو ببین بشمار پس -

-... 

 بود؟؟ بخش چند! توام؟ با زیتون -

 زد فریاد وتقریبا بود کشیده درهم را ابروهایش

 فهمیدی؟ میاد بدم نگیر گرم غریبه مرد یه با کن لطف چرا فهمیدی که حاال -

 تسخ انقدر! دارم؟ دوستت بگوید آدم ی بچه مثل نمیتوانست یعنی میزد داد سرش پدرام چرا بود رنجیده دلش

 بود رنجیده دلش افتاد زمین روی و خورد سر دیوار پای رفت بیرون اتاق از و کوبید بهم را در محکم پدرام بود؟

 بود عاشقش که کسی پدرام امروز ولی! بود نشنیده هم نازکتر گل از و بود سالش 30 فقط! بود؟ سالش چند مگر

 ...هیچ بخاطر هم آن و بود زده داد سرش
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 دوس تورو من یعنی...پیچید درگوشش پدرام صدای...دارم دوست یعنی...پیچید درگوشش اشکان صدای

 ییعن...دارم دوست یعنی...چی یعنی...شدی خوشگلتر حاال...میپیچید سرش در صداها بود گرفته درد سرش...دارم

 رنگ...گلم میتونی...تونستی دیدی...میکنه فرق میکنه فرق...محشره...میزنی پیانو قشنگ چقدر...دارم دوست من

 پایین به باال از و دستت...فهمیدی...میخوای تو چون...بگیری گرم غریبه با ندارم دوس...ندارم دوس سیاه

 چشمان...طبق طبق ها افاده...پدرام..من داراییه...من زیتون...نمیشم تو زبون حریف که من...زدی فالچ...بگیر

 رو می...میشی خوشگلتر روسری بی...خانوم کری...نافذ... عسلی چشمان...کدومه آریافر آقای منزل...مشکی

 حتما...زیتون...کنه قبول خدا اگه...زیتون...پدرامم من... میای باهام دعوتم مهمونی آخرهفته...نزن

 بیدار زیتون...بخواه جون تو..زیتون...زیتون...پدرام نمیتونم... زیتون...میشم بیشترمزاحمشون

 ...زیتون...زیتون...زیتون...شو

 پلک بار چند میکشید داخل ها پرده الی از را خودش سماجت با خورشید نور ردک باز را چشمهایش سختی به

 بود سرش روی اشکان بود خوابیده تختش روی اتاقش توی کند درک را موقعیتش توانست تا زد بهم را هایش

 !بود؟ کرده بیدارش چرا! چرا؟

 !خوبی؟ -

 !بپرسد؟ را حالش که بود کرده بیدارش زودی این به صبح کرد نگاه اشکان به

! نمیمیری اینجوری بذارم پات جلو راه خودم که بگو اره اگه اره؟ بکشی؟ و خودت میخوای شدی؟ دیوونه -

 !میکنی بدبخت و خودت این از بیشتر فقط! میفهمی؟ میدی شکنجه و خودت اینجوری

 نمیفهمید را حرفهایش منظور کرد نگاه اشکان به گنگ

 !اشکان؟ میگی داری چی -

 یخ داشتی ها؟ میکردی؟ قلطی چه باغ تو صبح تا دیشب تو! بدی توضیح من به باید تو! میگم؟ چی من! هه -

 و شب من واسه اونوقت میری حال از میشه تاچیزی هستی ضعیف همینجوریشم تو بفهمی نمیخوای چرا! میزدی

 !میخوابی؟ باغ تو صبح تا

 بود افتاده یادش تازه انگار کرد نگاه اشکان به

! تو؟ میکنی اینجوری خودت با داری چرا میگفتی هذیون همش شدی بیدار که حاال تا کردم پیدات وقتی از -

 !یکم من عزیز باش خودت فکر به یکم ازت میکنم خواهش

 گذاشت سرش روی درد با را دستش میکشید تیر سرش

 میکنه درد خیلی سرم -

 خورده جایی به سرت حتما زمین بودی افتاده پیانو کنار کنه درد بایدم -
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 آمد می بدش کلمه این از چقدر...پیانو

 افتادی زحمت بازم اشکان ببخشید -

 !افتادی؟ زحمت تو میگی تو میخورم حرص میزنم بال بال تو بخاطر دارم من -

 لطفا بذار تنهام اشکان -

 ...! داشت حق خورد جا در صدای از کوبید بهم را در محکم

 شدمی رو روبه خاطراتش ی همه با باید کرد نگاه بود پیدا دور از اش سایه که پیانو به رفت پنجره لب و شد بلند

 تهگذش به باید میفهمید را چیز همه دلیل باید گذاشت تنهایش چرا میفهمید باید میگرفت را پدرام سراغ باید

 یانوپ سمت به میکرد وادارش عجیبی حس رساند باغ به را خودش پشتی در از و پوشید لباس سری سر برمیگشت

 پیانو نآ از چقدر شد خیره سیاه و بزرگ پیانوی به و ایستاد اختیارمیرفتند بی پاهایش ولی نمیخواست دلش برود

 سیدنر محض به که گرفت تصمیم لحظه همان بود نرفته پیانو سراغ وقت هیچ پدرام از بعد پدرش از بعد میترسید

 زودتر باید داشت را سراغش حتما ستایش میرفت پدرام آموزشگاه به باید بیاورد بیرون انبار از رو پیانو شیراز به

 ههمیش من برو دخترم نترس...برمیداشت االن همین را قدم اولین باید! میکرد؟ کار چه تهران در اصال برمیگشت

 و رفت پیانو سمت به میکرد باور را خودش میبرد باال را نفسش به اعتماد میکرد آرامش پدرش صدای...باهاتم

 پیچید گوشش در صدا بست را چشمهایش کشید عمیقی نفس کرد صاف را پشتش نشست آن پشت

 یوبرا من برای ولی باشه هیچ کارهام از خیلی مقابل در شاید و نیست محشری خیلی آهنگ میزنم که و آهنگی -

 که یکسای از یکی به بهترینهام از یکی به میکنم تقدیم...داره ارزش خیلی نشسته جمعیت این بین که کسی

 امنگ داره و نشسته ای گوشه یه جمعیت همین بین امشب میدونم ولی دلگیره ازم اینکه با و دارم دوسش خیلی

 زیتون بهترینم به ام همیشه همراه به میکنم تقدیم نزدم ولی بزنم و آهنگ این که خواست ازم بار یه میکنه

 ...ببخشی و من امیدوارم...عزیز

 مگر بخشیده را عشقش که بود معلوم خندید دل ته از گرفت اوج جمعیت زدن ودست سوت و جیغ صدای

 یک...دعوایشان از بعد ولی رابزند آهنگ این بود خواسته پدرام سالگی 32 تولد در قبل بار! نبخشد؟ میتوانست

 و نشست پیانو پشت پدرام بود ندیده نزدیک از اورا یکبارهم مدت این طی و میگذشت پدرام تولد از ماه

 تبس را چشمهایش! هم زیتون کرد صاف را پشتش بود گرفته اوج جمعیت شادی صدای کرد تنظیم را میکروفون

 ومید فشرد را کالویه اولین! هم زیتون کشید پیانو روی را انگشتانش! هم زیتون کشید عمیقی نفس! هم زیتون

 در صدا و میزد پدرام میکرد جادو پیانو صدای میشدند آرامتر و آرام جمعیت و میشد پخش صدا چهارمی سومی

 هم زیتون و میزد زیتون خاطرات در پدرام میزدند باهم میزد هم زیتون و میزد پدرام میشد تکرار زیتون خاطرات

 میکرد زمزمه همراهش را ها نت زیتون و میزد پدرام شب آن داشتند فاصله ازهم چقدر شب آن میزد حال در

 بش چه بود نزدیک نزدیک قلبهایشان ولی بود گرفته را دیدشان جلوی جمعیت و بود بینشان زیادی ی فاصله
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 جیغ میزدند دست گرفت اوج جمعیت صدای ایستاد حرکت از زیتون دست و کرد راتمام آهنگ پدرام بود خوبی

 پیچید دوباره صدا گرفت دست در را میکروفون پدرام میکشیدند

 کردم ناراحتت اگه ببخش و من دارم دوست میگم دوباره کیه میدونه خودش که اونی به امشب -

 و خندید خندید دل ته از...ببخشش ببخشش ببخشش میزدند فریاد صدا یک همه گرفت اوج جمعیت صدای

! پدرام آرزوی زیتون و بود دختری هر آرزوی پدرام بود شیرین چقدر کند جمع را اش خنده نمیتوانست خندید

 پایین را سرش گفت چیزی فیلمبردارها از یکی به هم ستایش و داد اشاره ستایش به بعد خندید هم پدرام

 ی صفحه توی را خودش تصویر که گرفت باال را سرش شد جمعیت صدای گرفتن اوج متوجه که بود انداخته

 شد پخش دوباره پدرام صدای شد پخش اش خنده تصویر و زد خنده زیر دید پدرام سر پشت بزرگی

 میبخشی؟؟! ببخشی و من میخوان ازت دارن همه -

 داشت؟ را بخشیدن ارزش کرد فکر خودش با خورد را اش خنده ها فیلم عین دقیقا بود کرده سکوت جمعیت

 فریاد دوری صدای با یکی داشت؟ را عشقش ارزش پدرام شود؟ شریک پدرام با را اش زندگی ی بقیه داشت ارزش

 زد

 !نشکن و دلش! دیگه ببخشش -

 رهدوبا بود بخشیدن ی نشانه اش خنده خندید... ببخشش ببخشش ببخشش ببخشش...گرفت اوج صدا دوباره

 ...گرفت اوج جمعیت شادی صدای

 !محشره! میزنی پیانو قشنگ چقدر -

 زد تلخی لبخند...بود یاسمن برگرداند را رویش آمد بدش جمله این از چقدر

 جان یاسی ممنون -

 !نمیاد قیافت به! باشی بلد نمیکردم فکر -

 !است؟ قیافه به چیز همه مگه -

 میخندیدی گاهی و بودی نشسته همینجوری شد تموم آهنگت وقتی از دیدم اینجام وقته خیلی! بودی فکر تو -

 !میکردی مرور و شیرینی ی خاطره حتما

 ...نمیدانست هم خودش! بود؟ شیرین واقعا! شیرین؟

 بود خوبی ی خاطره اره -

 !بود؟ چی بپرسم میشه -
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 باید حاال عشقش ابراز ی خاطره! بود پدرام ی خاطره! عشقش آخرین و اولین ی خاطره! بود خاطره! بود؟ چی

! نه! را زندگیش ی همه بعد میگفت عشقش از باید بعد! کیست پدرام میگفت باید بعد بود؟ پدرام ی خاطره میگفت

 !باشد عمومی که نبود فیلم زندگیش

 دور ی گذشته یه از خاطره یه -

 بگیرم مرخصی که برمیگردی کی دقیقا بپرسم میخواستم! اهم -

 دارم کار اینجا آخرهفته تا فقط من چون بهتر زودتر هرچی آینده ی هفته -

 شود خالص اینجا از زودتر میخواست دلش اوهم انگار زد رضایتی لبخند

 بریم؟ شنبه -

 خوبه اره -

 بوسید را زیتون گونه شادی با یاسمن

 خدافظ فعال بعد تا میرم من پس -

 به لب زیر! بود نگفته ساراچیزی از حسام خواستگاری راجب مادرش به هنوز افتاد یادش آخرهفته بود گفته

 زد غر خودش

 نمونده واسم فکر -

 شد مانع زهرا صدای که شود بلند جایش از خواست

 !باشه مونده یادت زدن پیانو سال 2 از بعد نمیکردم فکر -زهرا

 زد تلخی خیلی لبخند کرد نگاه مادرش به

 ...پدرا که بود آهنگی -زهرا

 ببیند را العملش عکس که کرد نگاه زیتون ی چهره به و خورد را حرفش

 زد برام پدرام که بود آهنگی اره -زیتون

 داد فرو را بغضش سختی به زهرا

 زیتون؟ خوبی -

 ادب بر شبه یک را خلوتش دوماه این ی نتیجه! باشد خوب که میکرد سعی حداقل ولی! نه! بود؟ خوب زد پوزخندی

 !بود داده باد بر را زحمتهایش ی همه لعنتی پیانوی یک ولی باشد خوب که کرد سعی دوماه بود داده
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 مخیاالت تو قبل دوماه مثل دیگه نیست پدرام میدونم دیگه حاال حداقل! نمیزنم توهم دیگه حاال حداقل! خوبم -

 واقعیت و کدومه رویا میدونم دیگه حاال حداقل! نمیدم راه واقعیم دنیای به و خیاالتم دیگه نمیزنم حرف باهاش

 !خوبم! مامانم خوبم! کدومه

 کند کاری نمیتوانست او و میشد پرپر داشت دخترش شد زهرا ی گونه مهمان اشکی قطره

 !بالخره بگیره زن میخواد پسرت! بخندی االن باید تو! جان مامان نکن گریه -

 کرد نگاه زیتون به متعجب

 حسام! بذار خواستگاری واسه رو جمعه قرار اینا سارا ی خونه بزن زنگ کنی نگام اینجوری اینکه جای به -

 میرسه شنبه پنج خودش

 !بعد برسه بذار! یه ایی عجله چه حاال خب -

 ماه یه تو حداکثر برگردن باهم و کنن ازدواج زود میخواد داره عجله خودش! نداره فرقی که من واسه -

 !داره عجله انقد چرا! وااه -

 !راهه چقدر! اوووه ایران تا امریکا! بره؟ و بیاد و راه این چقدر داره حق جان مامان خب -

 !چی؟ دیگه! میگیرم تماس مادرش با میرم االن میزارم رو آخرهفته قرار! چشم! نگیر و پشتش انقدر -

 !سالمتی دیگه -

 بزنیم حرف چیزی یه راجب میخواستم راستی -

 بفرمایید گوشم سراپا من خب -

 ..اشکان راجب -

 منفیه جوابم گفتم بهش خودم دیشب بگی چی میخوای میدونم! نه -

 چرا؟ -

 چرا میدانست خوب که او! داشت؟ پرسیدن یعنی کرد نگاه مادرش به بهت با

 !نمیدونی؟ یعنی! چرا؟ میپرسی ازم تازه! هه -

 میکرد؟ تعریف ازش چقدر هم بابات یادته خوبیه پسر اشکان زیتون ولی میدونم -

 دیوونه من فقط! هیچی شد؟ چی آخرش! میکرد تعریف خیلی پدرامم از بابا یادتونه؟ بود خوبی پسر پدرامم -

 قبول میدونم مامان نزن حرف راجبش دیگه! نه! افتاد؟! نیافتاد که مهمی اتفاق! نبود که زیادی چیز! همین! شدم
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 بگیرم تصمیم و کنم فکر راجبش بتونم بعدا شاید کنم فکرم بهش نمیتونم هنوز من ولی آقاس خیلی اشکان دارم

 االهمح منفیه من جواب بمونه من منتظر نیست درست بده خانواده تشکیل باید دیگه اشکانم نمیتونم حاال ولی

 برو برم قربونت بمونن منتظر انقدر جوون دوتا این نیست درست بگیر تماس سارا مادر با برو شما

 داخل بیا دیگه توهم! نمیشه تو زبون حریف که کسی -

 برو شما چشم -

*** 

*** 

 و میکرد گرم را تنش خورشید گرمای گذاشت حسام پای روی را سرش و کرد باز را سرش گل و آورد در را شالش

 زد لبخندی میکرد نوازش را موهایش حسام

 خواهری بود شده تنگ برات دلم -حسام

 ...خیلی...منم -

 شدن بلندتر موهات -

 جدی؟ -

 اهم -

 کنم کوتاشون یکم باید پس -

 !نشدن بلند کردم شوخی نه -

 میشناخت که راهم اشکان بود شده آشنا فیروزه و علی و ها زندایی با و بود رسیده صبح امروز خندیدند هردو

 بودند بیرون که بقیه بود مانده

 خوشحالم خیلی -حسام

 چرا؟ -

 بهتری میبینم چون -

 حسام؟ -

 جانم -
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 دلیل اگه کنم حل و ام گذشته معمای میخوام کرد ول و چیز همه چرا بدونم میخوام پدرام دنبال برم میخوام -

 شم سابق زیتون همون میدم قول بفهمم وقتی ولی میمونم فکرش تو همیشه چرا ندونم اگه نفهمم و کارش

 کنیم کاری یه بیا میگم! خیلی! زیتون نگرانتم -

 کار؟ چی -

 باشه؟ امریکا بریم باهم همه سارا و مامان و تو و من بیا -

 زد کجی لبخند

 میاد در جونم شم جدا شیراز از من میدونی توکه -

 !میاد؟ در چی واسه جونت دیگه باشیم باهم مون همه وقتی! داره؟ چی شیراز مگه آخه -

 نمیتونم من ولی ببرش میاد مامان اگه حسام نمیتونم -

 ببینه و مامان باید حتما که گفت گفتم بهش مامان بیماری راجب شدم آشنا دکتری یه با اونجا راستی -

 داره هبفهم اگه میکنی فکر! خوشحاله چقدر ببین کن نگاش کنه زندگی شاد و عمرش باقی بذار! حسام بیخیال -

 هاینک جز کنن چیکار میخوان دکترا مثال براش میشه زهرمار عمرشم باقی همین نه! میمونه؟ همینطوری میمیره

 !کنن؟ اذیتش

 میکشید زیتون موهای توی را دستش مهربانی با حسام

 زیتون؟ میترسم چی از میدونی -

 چی؟ از -

 باید اونجاس ندارم و دار ی همه منم نمیای من با توکه! برم؟ و بسپارم کی دست تورو مامان از بعد اینکه از -

 !کنم چیکار باهات

 کرد نوازش را حسام ی گونه خواهرانه زیتون

 همراهت شاید! میشه؟ چی فرداش میدونه چه کسی اینجاس منم یه زندگی داداشی باش خودت زندگی فکر به -

 هک کن فکر این به بیخیال شد موندگار مامان و خواست خدا شاید نباشم تنها دیگه منم موقع اون تا شاید اومدم

 !بخریم و خواستگاریت شلوار و کت بریم باهم باید عصر

 بگوید زیتون که بود منتظر شاید نمیپرسید ولی میشد تکرار مدام ذهنش در سوالی زد گرمی لبخند حسام

 حسام راستی -
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 جانم -

 کرد خواستگاری ازم اشکان -

 !ندید چیزی ولی ماند العملش عکس منتظر شد دقیق حسام ی چهره به

 گفت بالخره پس -

 میدونستی؟ تو -

 اره -

 !چطور؟ -

 زد حرف باهام و زد زنگ پیش ماه یه حدودا بزنه حرف مامان با اینکه از قبل -

 !میگی؟ جدی -

 اره -

 !گرفته توروهم ی اجازه اول پس! هم -

 مثل داشت دوست را بود گذاشته پیش پا جدیت با اینکه! آمد خوشش! چرا؟ دروغ کرد تحسینش دلش در

 !آفرین! خودش بعدهم! مادر ی اجازه بعد! بزرگتر برادر ی اجازه اول! نبود سرخود امروزی پسرهای

 گفتی؟ چی تو خب -

 نه گفتم -

 کرد اصرار بازم ولی نه میگی که بودم گفته اشکانم به میدونستم -

 !چرا بفهمه که نشد پاپیچ نه گفتم وقتی اینکه از! چیه؟ از تعجبم میدونی -

 انداخت باال ابرویی تفاوتی بی با حسام

 !چرا میدونه چون -

 !!میدونه؟؟ -

 گفتم بهش من اره -

 چرا؟؟ -

 شد تر مصمم اون ولی برداره سرت از دست که گفتم بشه اذیت خواهرم نمیخواستم چون -
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 ..و شدنم بستری حتی رو؟ همه ی همه میدونه؟ و چیز همه اشکان یعنی -

 نهک کمکت کنه درکت میتونه! درکه با خیلی خوبیه پسر خیلی اشکان! کن فکر بهش جدا زیتون. میدونه اره -

 عشقشه از نشون خودش گذاشت احترام بهت اونم و نه گفتی بار یه که همین داره دوست هم خیلی

 درامپ کنم فکر اشکان به میخوام که هربار! منه از عیب نداره عیبی هیچ اشکان کنم فکر اصال نمیتونم حسام -

 به که درحالی باشم اشکان کنار نمیتونم کنم زندگی نمیتونم چرا نفهمم تا! نمیذاره راحتم فکرش چشم جلو میاد

 !خیانته میکنم فکر پدرام

 و کنی شروع نو از و زندگیت فهمیدی اینکه از بعد دادی قول ولی چرا بفهم و برو دنبالش برو خواهرم باشه -

 شی سابق زیتون

 ...میمونه یادم دادم قول -

*** 

 هماهنگی شالش با که بود پوشیده دوختی خوش سبزآبی شلوار و کت انداخت چپش پای روی را راستش پایش

 کرده رها ازکنارصورتش را موهایش از دسته دو و بود کرده جمع سرش باالی همیشه مثل را فرش موهای داشت

 دار خط مشکی شلوار و کت کرد نگاه حسام به بود زیبا همیشه مثل کل در و داشت مالیمی خیلی آرایش بود

 وچشمان بود زده باال ساده را موهایش میداد نمایش زیبایی به را هیکلش و بود تنش جذب حسابی سفیدش

 بود پوشیده زانو از بلندتر کمی دامنی زهرا زد لبخند رویش به هم حسام که زد گرمی لبخند میزد برق اش زیتونی

 پوشیده ایی قهوه رنگ همان به دامنش جنس از مجلسی تاپی و بود پوشانده بلندش های جوراب با را پاهایش و

 دار گل چهارگوش روسری و بپوشاند را بازوهایش لختی که بود پوشیده رویش را زیبایش و شده کار کت و بود

 خوش شلوار و کت درآن همیشه مثل هم علی آمد می هم چشمانش آبی رنگ به که بود پوشیده هم زیبایی

 هکرد ست زیبا دامن بایک بود خریده برایش زیتون که را پیراهنی هم فیروزه و میداد نمایش را ابهتش دوختش

 اراس به زیادی شباهت که بلندی قد پسر سرش پشت و پیچید سالن در خانم مریم ی دوستانه و گرم صدای. بود

 آن از بعد و درامد صدا به در زنگ الکی تعارفات شدن بدل و رد از بعد. شد سالن وارد بود سامان احتماال و داشت

 پیوست جمع به و شد وارد خوشرویی با سارا پدر تهرانی آقای

 تقریبا االن! سنگینه چقدر ترافیک میدونید خوب دیگه که شما شدید معطل که میخوام عذر خیلی -تهرانی

 موندم خیابون تا دو این ترافیک تو من که دوساعته

 و زیبا ماهی دوخت دامن شد وارد چایی سینی با سارا بالخره و شد زده اولیه های حرف و شد شروع چینی مقدمه

 گلهایی و ایی سرمه ی زمینه با بود دامنش جنس از هم کتش افتاد می زمین روی لخت که داشت پا به بلندی

 بخندل و کرد سالم داشت خوانی هم لباسهایش رنگ با شالش و بود پوشیده ایی ساده مشکی تاپ زیرش که سفید
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 عارفت چایی همه به کرد تحسینش حسابی آمیزش تحسین نگاه با علی و نشست فیروزه و زهرا لبهای بر رضایت

 نبود زیتون و سارا متوجه کسی و بودند زدن حرف مشغول همه شد گرفته زیتون مقابل سینی و شد

 !شدم؟ چطور -سارا

 !عالی عالیه -

 کرد تر لب استرس با سارا

 !بگیرم؟ چایی حسام واسه چطور حاال -

 برو! ببینتت اومد در دلش داداشم برو! نسوزونیش باش مراقب! ندیده و حسام حاال تا انگار! بابا برو -

 گفت آرام و گرفت حسام مقابل را چایی سینی و انداخت پایین را سرش سارا

 بفرمایید -

 برداشت را اش چایی و زد لبخندی و کرد نگاه سارا به زیرکی زیر حسام

 ممنون -

 جان نوش -

 را خود رضایت طرف دو هر و شد زده ها حرف ی همه نشست زیتون کنار خودش و گذاشت میز روی را سینی

 بشنود سارا فقط که جوری زد غر لب زیر شوخی به زیتون. حسام و سارا زدن حرف ماند فقط و کردند اعالم

 فقط منتظره داداشم برو پاشو! تشریفات همه این! دراومد بیچارم داداش دل بابا! نزدن حرف باهم حاال تا انگار -

 !نخورتت باش مراقب

 بازوی حسام شدند خارج همه دید از و رفتند حیاط سمت به و شد بلند و گرفت زیتون بازوی از نیشگونی سارا

 کشید را سارا

 !دارم دل منم نمیگی! شدی خوشگل چقدر -

 کرد نازک چشمی پشت سارا

 !ست بنده پیش دلت نداری دل شما نخیرم -

 شد خیره سارا به و خندید صدا با حسام

 بود شده تنگ برات دلم -

 !خواستگاری؟ بیاید قراره که میشنیدم زیتون از باید من! میزدی؟ زنگ بهم انقدر همین واسه -سارا
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 شی سورپرایز داشتم دوس -

 ...باشد دلگیر حسام از نمیتوانست وجه هیچ به زد آرامی لبخند سارا

 مدهنیا هنوز سارا و حسام و بود گذشته ساعت نیم دقیقا بود شده خسته حسابی کرد جا جابه پایش روی را پایش

! نمیشد؟ ازدواج از بعد برای میگذاشتند را اش بقیه خب! داشتند؟ حرف چقدر مگر زد غر دلش در بودند

 هم حسام حتی شد تمام چیز همه سریع چقدر بود ساده چقدر افتاد خودش خواستگاری مراسم یاد به ناخودآگاه

 یهتک پیانو به هم پدرام و نشست صندلی روی پیانو اتاق در بودند مصعب عمو و مادرش و پدر فقط نداشت حضور

 هک دیروز تا بود ندیده نزدیک از را پدرام اصال هفته یک و ماه یک این طی بود پدرام کنسرت از بعد هفته یک داد

 بود نشسته پدرام مقابل که حاال و بود گذاشته را خواستگاری قرار و بود زده زنگ مصعب عمو

 بود شده تنگ برات دلم -پدرام

 پس بود پدرام همان این دوخت پدرام خورده واکس کفشهای به را نگاهش بود سنگین برایش پدرام نگاه چقدر

 بزند حرف او با سابق مثل نمیتوانست چرا

 اره؟؟ دیگه و من بخشیدی -پدرام

 بود گرمش چقدر بزند حرف نمیتوانست چرا آمد نمی باال نفسش چرا

 حاالهم کردم حس دور از و حضورت فقط شنیدم و صدات نه دیدمت نه که است هفته یه و ماه یک دقیقا -پدرام

 نکن بیشترش...شدم تنبیه خیلی کن باور جان؟ زیتون!...بزنی؟ حرف باهام نمیخوای

 مه روز آن دید را پدرام که افتاد اولی روز یاد به! نمیتوانست نبود که خودش دست اما بزند حرف میخواست دلش

 گفت باخنده و زد لبخندی که بود کرده فکر همان به هم پدرام انگار آمد نمی باال نفسش

 بزنی؟؟ حرف میتونی -

 داد ادامه پدرام خندید زیتون

 که گفت زهرا خاله بودن شده کثیف بشورم و دستام برم که شدم بلند خونتون اومدم پدرم با که اولی روز -

 بینمب داشتم دوس خیلی میزدی آروم خیلی شد بلند پیانو صدای که شدم بلند منم سالنه ی گوشه دستشویی

 و دادم تکیه در چهارچوب به اینجا به رسیدم و اومدم صدا دنبال میزنه آرامش همه این با که کیه و کجاس از صدا

 بیدارم که کردم شک لحظه یک میکشیدی پیانو رو و انگشتهات آروم و بودی بسته و چشمات شدم تو محو

 توروحس منم میکردی حسش و میزدی آهنگ روزتو اون بودم ندیده خوشگلی ی نوازنده همچین توعمرم

 رو وت حس بگم بهت نمیخواستم ولی باختم بهت و دلم که فهمیدم نداشتم و اون شبیه حسی وقت هیچ میکردم

 و میرسی جوونیت اوج به داری تازه و سالته 30!نداری سنی که تو ببینی صدمه که میترسیدم و نمیدونستم

 32 نم صدبرابر است بچه و نداره سنی میگفتم که دختری همین فهمیدم بعد ولی کنی تجربه و زندگی میخوای
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 ریبهغ با میاد بدم گفتم بهت میشدم ها دیوونه عین نبودی وقتی ولی بودم خوش بودم تو با هروقت! میفهمه ساله

 و دتخو کار بازم تو ولی میاد بدم میگفتم بهت میکرد ام دیوونه داشت این نکردی اعتنایی ولی میگیری گرم ها

 دوس باشی نبخشیده و من هنوز که اونیه از بزرگتر دلت میدونم بیارم طاقت نتونستم روز اون اینکه تا میکردی

 لطیفی لگ یه نازک های گلبرگ عین پاکی خودت تو بشه کشیده گناه به داشتم بهت نسبت که پاکی حس نداشتم

 ...کنی قبولم تو اگه میمونم کنارت عمرم آخر تا عاشقتم که بگم اومدم رسمی خیلی امروز همین بخاطر

 ریخت بهم را فکرش زهرا زدن دست صدای

 باشه مبارک پس -

 تانگش در را قیمتی گران و ظریف انگشتر زهرا! نفهمید؟ او که بودند آمده کی حسام و سارا کرد نگاه اطرافش به

 ...کرد پخش شیرینی سامان و انداخت سارا

*** 

 حتی بود ندیده را اشکان شب همان از دقیقا کرد نگاه عمارت به دوباره گذاشت ماشین صندوق توی را چمدانش

 سوار و کردند خداحافظی همه از یاسمن همراه به! میرفت؟ کجا پس نبود میزد سر اتاقش به که هم شب نصفه

 بودند کرده طی سکوت در را راه نصف شدند آژانس

 میری؟ داری که گفتی سینا به -زیتون

 گرفت جاده از را رویش یاسمن

 گذاشتم داشت یاد براش بگم نتونستم -

 یاسمن؟...کنه و فکراش میتونه اونم اینجوری کردی خوبی کار -

 جانم -

 رفته؟ کجا ندیدمش دیگه شب همون از دقیقا... و اشکان -

 نگرانشی؟ -

 اره...خب -

 خودشه ی خونه -

 خودش؟؟ ی خونه -

 به نیاز همیشه اشکان ولی...زد لبخندی...خودش ی خونه میره داره کردن فکر و آرامش به نیاز که گاهی اره -

 باغه تو همیشه هستی تو که هایی موقع البته... زد آمیزی شیطنت لبخند!!....داره کردن فکر و آرامش
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 زد کجی لبخند زیتون

 !یاسمن شیطونی خیلی -

 !!شیطونی تا کو حاال -

 ...خندیدند هردو

 زد لبخندی رویش به زیتون کرد باز را چشمهایش میکرد اعالم را رسیدنشان که مهماندار صدای شنیدن با

 !خوابیدی خوب -زیتون

 میخوابیدی و برف زیر میکردی و سرت خرس عین بودی شیفت و شب تموم من مثل توهم -یاسمن

 داره؟ و ارزشش واقعا حاال -

 داره؟ و ارزشش چی -یاسی

 داره؟ و سختی همه این ارزش! پرستاری! شغلت -

 !دارم دوسش سینا از بیشتر عاشقشم که من! بخواد دلت تا! اووووه -

 هردوخندیدند

 دارم دوسش سینا از کمتر کوچولو یه فقط کوچولو یه! ها؟ کردم اغراق البته -یاسمن

 هک پرکرد شیراز هوای از را هایش شش زیتون شدند خارج فرودگاه ساختمان از و گرفتند تحویل را چمدانهایشان

 شد بلند یاسمن اعتراض صدای

 !برات بوده زندون تهران انگار حاال! که نبودی هفته یه همش! حال خوبه! اوووه -

 کرد یاسمن روبه شیرازی ی لهجه با بعد کرد پر شیراز عطر از را نفسش دوباره اعتنا بی

 ما شیرازه از اینم! خانم یاسی اومدی خوش -

 !اومدم تو با کردم ولش که تهران حیف! نازی می شیرازتون به چقدر! وااه -

 شیراز تو کن زندگی! هواش؟ آلودگی به! تهرونی؟ دختر مینازی تهرون اون چی به تو آخه -

 کشید خودش دنبال را یاسمن دست و زد خنده زیر زیتون که کرد نگاه زیتون به چپ چپ یاسمن

 است من سرای ایران جای همه! بیا کردم شوخی! بابا بیا -

 !چیزی یه شد این آفرین -
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! نبود خودآدم ی خانه مثل جا هیچ میگفتند راست میکردند آب قند دلش در انگار چرخاند در توی را کلید

 باز را مانتویش های دکمه و درآورد را سرش شال شدن وارد محض به. سرش پشت یاسمن و شد وارد اول خودش

 کرد روشن را کولر سریع و کرد

 !بزنی یخ که برات بیارم شربت یه دربیار و لباسات یاسی -

 اره؟ دیگه؟ تنهاییم ها؟ میگم -

 داد جواب آشپزخانه داخل از

 !چطور؟ اره -

 چیه؟ نظرت خفن پارتی یه واسه میده حال خونتون -

 خندید یاسمن زد زل یاسمن به شده گرد چشمهای با آشپزخانه در ی گوشه از

 !بگیرم؟ پارتی حاال نمیشه ترک شبم نماز من! گرفته جدی چه! بابا کردم شوخی -

 شد ها شربت کردن درست مشغول دوباره زیتون

 ؟ اهلشی واقعا -زیتون

 !پارتی؟ چی؟ اهل -

 میگم و شب نماز! بابا نه -

 میخونم نماز اره درکل ولی! نه که و شب نماز -

 قهربودم باهاش مدت یه من. میشه آروم ادم! خوب چه -

 نماز؟! باکی؟ -

 پیش سال دو تقریبا نمیزدم حرف باهاش مدت یه! خدا با! یاسی بابا نه -

 !تو عجیبی خیلی! میکنه؟ قهر خودشم خدای با آدم مگه -

 !عجیبی؟ میگی تو بودم شده دیوونه میگم -

 چیه؟؟ حسام ی قضیه راستی بودم کرده فراموش ولی بودی گفته اره -

 چیش؟ ی قضیه -

 ...خب شد پیداش حسام یهویی بعد زهرایی عمه ی بچه تنها تو فکرمیکردیم خب -
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 خورد ای جرعه خودش و گذاشت میز روی را ها شربت زیتون

 منه یه ناتنی برادر حسام -

 !چطور؟ -

 کسایی تنها یعنی داد دست از و اش خانواده ی همه زلزله تو ولی بود کرده ازدواج مادرم با ازدواج از قبل بابام -

 تازه مادرم هاهم اونوقت بوده سالش یه حسام موقع اون که بودن حسام و بابام موندن باقی آریافر ی خانواده از که

 همکار عاشق دل صد نه دل یه که میفهمه مادرم سال یه از بعد بود کرده شروع و کارش دانشگاه استاد عنوان به

 مادرم که بماند میشه شروع اینجا از عشقشونم داستان! داره هم بچه یه و است بیوه مرد یه که شده بداخالقش

 ...مشکالت از دیگه خیلی و میشه طرد جون عزیز و جون آقا طرف از بابام بخاطر

 !جون؟ عزیز و آقاجون -

 به و اون اش خانواده نشدن پیدا و رضا امام حرم تو زهرا گمشدن از بعد که مهربون پیرزن پیرمرد یه اره -

 کردن فوت هم پیش سال دو که میکنن بزرگش و میکنن قبول سرپرستی

 بخشیدنش؟ بالخره -

 و آقاجون همیشگی ی خانواده همون وشدن کردن قبولش و بخشیدنش ازدواجشون از بعد ماه یه زود خیلی اره -

 بدنیا من بعدش سال یه که بود سالش 3 حسام کردن ازدواج وقتی بس و داشتن رو زهرا مامان فقط عزیزجون

 اشکانه سن هم حسام یعنی اومدم

 چی؟ پدرام پس -

 ...خب...پدرام؟ -

 !بریزد؟ دلش در میخواست کی تا داشت نیاز گفتنش به شاید کشید عمیقی نفس

 ور همدیگه سالها از بعد که بود پدرم قدیمی و صمیمی دوستای از یکی پسر شدم آشنا باهاش پیش سال سه -

 باورت نکشید طول ماه 5 یا 3 از بیشتر نامزدشدنمون و آشنایی درکل ما ی خونه بودن اومده و بودن کرده پیدا

 کرد ول و چی همه پدرام یهو بعد کردن فوت پدرم بعدش جون عزیز و جون اغا بعدش سال یه شدیم نامزد میشه؟

 که موقعی داشتم نیاز بهش که موقعی! هیچی! میره چرا نگفت حتی! یاسمن رفت یهو زد پا پشت چی همه به

 هدیوون بود کرده نامردی خیلی درحقم برام بود سنگینی شوک رفت گذاشت بودم داده دست از و هامو عزیزترین

 هش نزدیک بهم میترسید که انقدر بود عاشقم اون! کرده کاری همچین پدرام کنه باور نمیتونست هیچکی شدم

 اون منیاس بکشه گناه به عشقمون نذاشت میخوامش واقعا فهمید وقتی که انقدر بخوری لطمه میترسیدم میگفت

 تو یممستق بارم یه نگرفت و دستم بارم یه حتی داره دوسم فهمید وقتی نامزدیمون از قبل که بود انقدرپاک پسر

 !چرا نفهمیدم هیچوقت رفت یهو ولی نکرد نگا چشام
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 کرد؟ ولت چرا رفت چرا ببینی سراغش بری نگرفتی تصمیم هیچوقت -

 ودمب نکرده قبول و رفتنش کنارمه همیشه مثل میکردم فکر بودم رفتنش شوک تو هنوز پیش دوماه تاهمین من -

 خالیه جاش میدیدم اومدم می خودم به اوقات گاهی میزد حرف باهام میزدم حرف باهاش بودم باهاش توخیاالتم

 و مسر دوباره تو قول به که میشد دردناک و سخت برام تحملش انقدر کرده ولم که افتاد می یادم نیست میدیدم

 مه حقیقیم زندگی تو و پدرام خیال بودم ساخته دنیایی خودم واسه میشدم غرق خیاالتم تو و برف زیر میکردم

 یاسی بودم داده راه

 کند سرکشی داد اجازه نکرد کردنش خفه در سعی کرد بغض

 ...میکندم پوست میوه براش گاهی که داشت واقعیت برام انقدر خیالش -

 هب دلش شاید بود دردناک چقدر کرد بغلش یاسمن شکست اش ساله دو ی فروخورده بغض شد سرازیر اشکهایش

 ی شانه روی سر داشت نیاز آن به زیتون بود هرچه اما کرد ترحم شاید کرد درکش شاید سوخت زیتون حال

 داد سر را اش گریه هق هق بار دومین برای و گذاشت یاسمن

 ...کن گریه...بشی آروم کن گریه شی خالص بغض این شر از بذار بریز و اشکات عزیزم کن گریه -یاسمن

*** 

 خانم میشه سرد ت چایی که بیا چیدم و میز بیا خانم؟ یاسی -زیتون

 !شنوا؟ گوش کو ولی میکرد صدایش مدام صبح 7 ساعت از

 !اومدی؟ یاسی -

 میشد نزدیکتر و نزدیک که میشنید را زدنهایش غر صدای آشپزخانه داخل از

 توئه نوبت نیست که حاال میزنه غر اون هست سینا تا! بخوابم میذاره ببین نیست سینا روز یه! بابا ای -یاسمن

 بودم شیفت که پریشبش! دیگه بخوابم بذارید خب! گذاشتید دلم به 00 و 01 ساعت تا خواب یه حسرت! دختر؟

 فروشی حلیم و پزی کله کن باور! کردی بیدارم 7 ساعت حاال گرفتی آبغوره 3 و 2 ساعت تا جنابعالی که دیشبم

 !نیستن باز صبح ساعت این هم

 گذاشت دهانش را اش لقمه اعتنا بی زیتون

 !عزیزم بخیر صبح سالم -

 زد زل زیتون به بهت با یاسمن

 !!نمیگزه هم ککش زدم غر همه این! نچ نچ نچ -
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 داریم کار کلی که بگیری انرژی بخور بیا عزیزم بیا! میکنی؟ خراب زدن غر با و صبحت نیست حیف -

 کاری؟؟ چه ببخشید -

 ابیحس باید رو اونجا پیانو اتاق خصوص به کنیم تمیز رو خونه باید امروز اینه مون برنامه اینجایی که مدت این -

 !هقدم اولین دوباره شروع واسه پیانو گفتی دیشب خودت که یادته بیاریم در انبار از رو پیانو و کنیم تمییز

 و عقلت چطور عاقل توی آخه! میگم چی نمیفهمیدم بودم داغ موقع اون کردی؟؟ باور چرا تو کردم قلط من -

 !دیوونه؟ من دست میدی

 داد ادامه اعتنا بی زیتون

 هک هست جا کلی خرید ارم باغ چراغ شاه سعدیه حافظیه ببرمت باید بعدش! خوب رستوران یه میبرمت شبم -

 من پدرام آموزشگاه بریم باهم باید مثال دیگه کارای خیلی بگیریم عکس باهم بریم باید هم اتلیه تازه ببرمت باید

 دیگه چیزای خیلی بگیرم ازش خبر برم

 کشید عمیقی نفس یاسمن

 العالمین رب هلل الحمد ارحیم الرحمن اهلل بسم -

 یاسی؟؟ میکنی چیکار داری -

 !دیگه بخونم و خودم ی فاتحه میخوام بدی اجازه -

 خندید بلندی صدای با زیتون

 !ارثیه انگار -

 یه؟؟ ارثی چی -یاسی

 !دیگه خوشمزگیتون همین -

 !تو جدیدا و بود اشکان بینمون زهرمار برج تنها! بعله که اون! آها -

 ؟!یاسی؟! اِاِاِ؟ -

 مهربونی باز نزنی حرفم اگه تو زهرماره برج خودم داداش اون نازی که تو کردم شوخی -

 !آخه؟ ماره زهره برج کجاش اشکان دختر کنه ات خفه خدا -
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 عین واال!! داری فرق تو میکنه شوخی میخنده خوشه تو با نکن نگا!! حیوونکی!! داری گناه تو چقدر! آخــــی -

 ی قواره و قد هم تقریبا خره یه! خرن یه ی اندازه که اونایی از هاس گنده هاپو اون عین اشکان میگیره پاچه هاپو

 !تو

 کشید جیغ تقریبا زیتون

 !خر؟ شدم من حاال دردنکنه دستت! یاسمن -

 چشمای دیدی؟؟ نزدیک از خر حاال تا! آزاری بی اون به حیوون! چشه؟ خر مگه درضمن! خر نصبت بال! واه -

 معصومه خوشگل خر اون! یی پوو کارتون تو خره عین تو! زی زی معصومه اش قیافه انقدر داره خماری و درشت

 !!بودم جاش من کاشکی! نازه چقدر آخی! دمش به زده صورتی پاپیون یه که هست

 کرد جمع را اش خنده

 زهرماره؟؟ برج عین اشکان جدا حاال -

 معصوم طفل! میخوری و من حرفهای گول ایی ساده توچه! ماره زهره برج کجاش خوبی اون به اشکان! بابا نه -

 !گذاشتم سرکارت دوساعته

 آخه؟ بندازی دست منو میاد دلت چطور تو! یاسی رویی پر خیلی -

 دلم...میاد دلم ببینم بپرسم بذار! ماهی این به دختر! نمیاد بابا نه! میاد؟ دلم! واقعا میاد دلم چطور میگی راست -

 برید؟ میخواید کجا میگه دلم...میای؟

 خندید

 میاد ببین! حمالی -

 ریدب دوتایی دلت و خودت سالمت به برید شما! دادیم زحمت خیلی جاشم همین ماتا دستت قربون نه میگه دلم -

 !ببرید و حالش

 ...میبریم و حالش باهم تایی 3 کردی قلط -

*** 

 یصندل روی را کتش بخوابد بود نتوانسته هم لحظه یک و بود شیفت صبح تا دیشب بود شده خسته حسابی

 هب لحظه یک شاید و نمیکرد فکر چیزی به کرد فوت بیرون به را نفسش کرد رها تختش روی را خودش و انداخت

 شچشم دید را خودش تصویر آیینه در و شد جا جابه راستش پهلوی روی نمیکند فکر چیزی به که کرد فکر این

 مال که فهمید کاغذ روی جوهر عطر از برداشت را برگه و شد بلند ازجایش! بود؟ چه خورد آیینه کنار ی برگه به
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 میرم مدتی برای...جمله یک فقط! میزد داد! بود یاسمن خط دست کرد باز را خورده تا ی برگه است یاسمن

 ...شد تنگ دلش زود چقدر داشت دوست را عطرش چقدر بویید را کاغذ... باشیم داشته نیاز بهش شایدهردومون

*** 

 ...بود حسام...بکند مطبش ی پنجره از دل بالخره شد باعث موبایلش زنگ

 الو -حسام

 خوبی؟ حسام سالم -

 !تو؟ کجایی بابا! معرفت با خان اشکان سالم -

 !ایرانی؟ مگه توکجایی؟؟ -

 !شمام ی خونه روزه دو من نفهمیدی که جویایی و من احوال انقدر! ببین -

 حسام؟؟ میگی جدی -

 !نگفتی تبریک و شدم دامادم تازه! بابا اره -

 باشه مبارکت! رفتی دست از دیگه پس جدی؟ اِاِاِ؟ -

 !نترس میری دست از روز یه توهم -

 خندید اشکان

 رفتم دست از االنشم -

 خندید حسام اینبار

 اینجا؟ برمیگردی که و شب -

 باشه معذب من بخاطر زیتون نمیخوام نیام بهتره نه -

 تو هم بگم من هم بزنیم حرف یکم بیا شیراز برگشته زیتون -

 میمونه دوهفته که گفت! برگشت زود چقدر -

 کنه حل رو اش گذشته معمای که رفت زندگیش سراغ رفت -

 نشست لبش ی گوشه محوی لبخند

 !گرفت ام نقشه پس خوب چه -
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 خدافظ فعال بیای منتظرم داد جواب! اره -

 خدافظ -

 لبخند میداد تاب را موهایش کولر باد رفت پنجره مقابل دوباره و برداشت را اش چایی لیوان و کرد قطع را تماس

 ...بود برداشته پیروزی با را اول قدم خورد ای جرعه زد رضایتی

*** 

 و؟ من آوردی کجا! ببینم بردار و دستت دیگه نکن اذیت شایان! اِاِاِ -زهره

 باشه؟ کنم باز و در این من تا نکن باز و چشمات شایان مرگ! عجولی تو چقدر! دیگه کن صبر -

 میبندم و چشمام بردار و دستت باشه -

 ها؟ دادی قول -

 دیگه بستم دارم؟ شوخی تو جون سر من مگه دیوونه باشه -

 کشید داخل را زهره دست و کرد باز را در و چرخاند آپارتمانی واحد در توی را کلید

 کنی باز و چشمات میتونی حاال! خانم خب -

 میتونم؟ جدی -

 کن باز اره -

 کنم باز و چشام نمیتونم که دارم هیجان انقدر -

 گذاشت اش شانه روی را اش چانه کرد بقل را زهره پشت از و خندید

 دوتا اون گرمی و محبت دریای ی تشنه! تو خانمی ی تشنه! است تشنه خونه این که رو دریا دوتا اون کن باز -

 !چشماس

 هچ! است آماده سوت سه کن امر تو که بود گفته شایان! زود چقدر! بود رسیده آرزویش به پس زد عمیقی لبخند

 بزرگشان آپارتمان اطراف لذت با بکشد نمیتوانست هم جیغ ذوق زور از کرد باز آرام را چشمهایش! بود مردی مرد

 گرفت را شایان دستان! داشت دوست را شان خانه چقدر حاال همین از کرد نگاه را

 اومد؟ خوشت -شایان

 و کرد حلقه کمرش دور را دستش شایان میزدند برق چشمهایش برگرداند را رویش گذراند نظر از را جا همه دوباره

 زد کنار را موهایش
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 اومد؟ خوشت -شایان

 کرد رفع را شایان های خستگی ی همه ساده چه و کرد تشکر نگاهش با آمد نمی باال ذوق زور از هم صدایش

 ممنون -

 جیغ صدای به را جایش خانه این سکوت دیگر سال چند که کرد فکر این به و کرد نگاه زهره چشمهای دریای به

 ...میخواهد را آغوش این و سکوت این دلش چقدر موقع آن و داد خواهد آّبی چشم و بور مو دوقلوهایی

*** 

 انداخت پیانو اتاق ی گوشه ی کاناپه روی را خودش خسته

 روز دو این نگا! دختر؟ آوردی کارگر مگه! مهمونتم مثال! و من کردی هالک! زیتون نمیکشم دیگه بخدا -یاسمن

 !خانم ازت میکنه شکایت و من ببینه اینجوری سینامون آقا شدم الغر چقدر

 بوسید را اش گونه و نشست یاسمن کنار آمدند کش ایی خنده به لبهایش

 اره؟ دیگه بشم خر بوس این با باید من مثال حاال! آها -یاسمن

 اهم -

 مطمئنی؟ اِاِاِ؟ -

 اهووم -

 مبارکه! شدم خر االن من پس -

 !آبی چشم خر! تو هستی خوشگلیم خر چه -

 !میخواد چیزی یه خره این دل حاال خب -

 چی؟ -

 ابهنوش و اضافه سس با مخصوص ی گنده پیتزای یه میگه دلم آها...میکنه فکر داره بذار... میخوای؟ چی بگو دلم -

 !میخواد اضافه سس با گنده برگر چیز یه ی عالوه به سیاه ی

 !است گنده دلت چقدر تو -

 !دیدی و کجاش تازه -

 گرفت را شان محله فود فست ی شماره و رفت تلفن سمت به و شد بلند
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 آقای..ممنون...هستم آریافر نباشید خسته صمدی آقای سالم...الو!...بسه دیدم که و جاش همین تا قربونت -

 اضافه سس با برگر چیز یه و سیاه ی نوشابه دوتا و بزرگ مخصوص پیتزای دوتا کنید لطف صمدی

 خدافظ نباشید خسته مچکر...ممنون...بفرستید

 کرد یاسمن روبه و کرد قطع را تماس

 نمیخواد؟ ای دیگه چیز دلت ببین کن فکر قشنگ -

 نمیخواد نوووچ...امـــــــم...خب -

 !میخواد چی یه من دل ولی -

 چی؟ -

 پهلو قند ی دشلمه دوز لب سوز لب چایی یه -

 !زی زی میبوسه و دستت! گفتی آخ -

 برو بدو! میزنه صدا رو تو وجودش اعماق از داره! عزیزم نه -

 کنم دم میرم پس میکنم بازی و خر نقش دارم االن من که اونجایی از خب -

 فدات -

 به میزد برق تمیزی از سال سه یا دو از بعد که مشکی و بزرگ پیانوی یک و ماند زیتون دوباره و رفت یاسمن

 ویر کشید دست اش پیکره روی و رفت سمتش به نمیترسید بزرگ جسم آن از دیگر زد زل پیانو بزرگ ی پیکره

 نشست اش صندلی

 شده شروع تو از من خاطرات -

 نیستی بیشتر سیاه جسم یه که ازتو -

 !میترسم؟ تو چی از من -

 !نیستی چیزی تو -

 !میدم هویت تو به که منم این -

 باشه؟ میکنیم شروع...باهم هردو...بگیری دیگه هویت یه بامن که وقتشه...وقتشه حاال -
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 باز را در کشید سرش را گلدارش چادر و دوید خروجی در سمت به! بود رسیده زود چقدر شد بلند در زنگ صدای

 تسم به و کشید سرش از را چادرش بود کرده مستش حسابی پیتزا بوی رفت پیک و گرفت را سفارشاتش کرد

 رفت آشپزخانه

 نکنه یخ بیا یاسی؟ -

 !عملی سرعت چه! رسید؟ وای -

 بیاریدش؟ دیگه ساعت نیم بگم بفرستم پسش میخوای رسیده؟ زود بده -

 بخوریم بده! بابا نه -

 ها؟ سرت رو میریزمش نخوری و همش اگه باشه یادت -

 میخورم توروهم مال نباش نگران -

 !شکمو -

*** 

 برم؟ یا میای یاسی -زیتون

 بیرون بریم باهم که برگرد بده انجام و کارت حموم میرم من عزیز نه -

 خدافظ بزن زنگ داشتی الزم هرچی باش خودت مراقب پس باشه -

 سالمت به نکنی اذیت خودتم باش خودت مراقب زیتون -

 ...کند پیدا را سابقش عشق که افتاد راه به و برداشت در جلوی کنسول روی از را ماشین سویچ

 شدمی دوساعت بود شده خسته گرفت ضرب زمین روی پا با آمد می بیرون کالسها از یکی از که گیتاری صدای با

 پیچید گوشش در منشی ی محترمانه و ظریف صدای شده منتظر که

 داخل بفرمایید آریافر؟ خانم -

 که بود نبسته کامل را در هنوز شد اتاق وارد و زد لبخند منشی روبه و گرفت دست در را کوچکش گل سبد

 میزدند برق شادی از اش ایی قهوه چشمهای کرد بغلش محکم ستایش

 دختر؟؟ تو کجایی -ستایش

 !!سالم -

 کرد تر عمیق را لبخندش ستایش
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 معرفت بی دختر؟ کجایی تو؟؟ چطوری! کنم چیکار نمیدونم که کردم ذوق انقد بخدا زیتون! سالم ببخشید -

 کردی؟ فراموش ماروهم رفت که پدرام

 زد زیتون ی شانه به آرامی ی ضربه مشت با

 !بود شده تنگ برات دلم! معرفت بی -

 میپرسیدی؟ و احوالم و میزدی زنگ انقدر همین واسه -زیتون

 نزدی؟ زنگ چرا تو -

 ینمبب گفتی بار یه چی؟ تو برگشتم زندگی به که دوماهه تازه رفت پدرام که وقتی از پیش سال دو از من چون -

 است؟ زنده هنوز اصال خوبه؟ حالش من دوست این

 ام شرمنده من -

 خوشن؟ خوبن همه میکنی؟ چیکارا خبر؟ چه! دلم عزیز دشمنت -

 زد تلخی لبخند ستایش

 !اره خوبن همه باشن؟ کی همه تا -

 ستایش؟؟ شده چیزی -

 کیه همه از منظورت میدونم که من! نگرانشی بازم که نگرونت دل فدای -

 زد لبخند ستایش از تر تلخ

 خوبه؟؟ کیه منظورم میدونی که همه این حاال خب -

 خوبه که میکنه تظاهر داره نباشه هم اگه! خوبه اره -

 اول از را چیز همه چرا پس! برنمیگشت؟ چرا پس نبود خوب اگر دوخت چشم اتاق کف ایی قهوه های سرامیک به

 ...چرا نبود خوب اگر! نمیکرد؟ شروع

 زیتون؟ -

 از و بماند خبری بی این در داد ترجیح ترسید بپرسد را چراهایش ی همه دلیل ازاینکه...ترسید...نمیتوانست نه

 ...نفهمد چیزی باشد کشیده هم پدرام شاید که دردی

 ...ولی سراغت بیاد خواست چندبار زیتون؟ -

 چی؟ ولی -
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 ...پدرام -

 کوبید نگران قلبش بازهم بدی همه آن با تلخی همه آن با کوبید پدرام برای بازهم قلبش شد نگران

 ستایش؟ چی پدرام -

 هیچی -

 بگو -

 نیست چیزی کن باور -

 بره دستم از بخواد که برام نمونده چیزی نمیشم خورد این از بیشتر دیگه من ستایش نکن قایم ازم -

 گرمی صدای آن از بعد و شد باز صدا با در

 !!گرفتم و مجوزش! گرفتمش بالخره ستایش -

 شد خیره زیتون به باوری نا و بهت با فراز پوشاند را صورتش پهنای لبخندی!...فراز؟...برگرداند را رویش

 !سالم -زیتون

 !...اینجا؟!...سال؟ دو از بعد!...زیتون؟...خواند چشمهایش از شاید

 زد گرمی لبخند فراز روبه و کرد حلقه زیتون کمر دور را دستش ستایش

 بزنه سر وفاش بی دوستای این به اومده! خودمونه زیتون فراز -

 به را سستش های قدم... نداشت وقت هیچ که بود خواهری او برای زیتون بست سرش پشت را در بهت با فراز

 قدرچ شد سنگین دلش...میشد دود زدن پلک با و بود رویا فقط شاید بزند پلک میترسید برداشت زیتون سمت

 دستان افتاد شد خم لرزید نمیکرد حس دیگر را زانوهایش! بود نفهمیده خودش و بود شده تنگ فراز برای دلش

 نحیف تن لرزش از فراز های شانه و ریخت اشک بلعید را تنش عطر و کشید آغوشش در شد گاهش تکیه فراز

 چقدر میخواست را بخشش امید نجواهای دلش چقدر میخواست را اش برادرانه آغوش دلش چقدر لرزید زیتون

 که بود کور پدرام بود شده تنگ میزد آن به هیزی تهمت پدرام که ایی قهوه چشمهای آن امنیت برای دلش

 کرد حس صورتش طرف دو را فراز دستان گرمای بود کرده کورش عشق شایدهم نمیدید را فراز ی برادرانه محبت

 !بال دختر چشمات تو و اشک نبینم چرا؟ گریه! خانم رو تو ببینم -فراز

 ربیشت چقدر آغوشش امنیت که کرد فکر این به و چسباند اش سینه به را سرش دوباره و گرفت را فراز دستان

 کرد بلند را سرش شده

 !میگیره؟ غم همه این از داداش این دل نمیگی! کنی؟ گریه که اومدی سال سه دو از بعد -فراز
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 فراز بود شده تنگ برات دلم -

 نمیشد روم کنم نگاه تو غمگین چشمای تو نمیشد روم نشد روم ولی ببینمت اومدم چندبار! بال دختر منم -

 !کنم تحمل تورو غم سنگینیه

 ...کاشکی میومدید کاشکی -

 میکنم روجبران همه نبود تنهایی خودم...میام بعد به این از نکن فکر بهش -

 !همه؟ -

 !کیه منظورت میدونم که ایی همه همون! همه اره -

 حبتم به! بودند؟ فهمیده همه که بود شده همه برایش انقدر که پسری به خندید؟ چه به! چرا نمیدانست زد لبخند

 کند فراموش شاید که خندید خندید اما ندانست! خودش؟ ی شده ریش دل به! ستایش؟ ناتمام ی جمله به! فراز؟

 چشمش بود کرده جاخوش فراز دست در که ای حلقه برق...را همه کند فراموش شاید که خندید را غمش ی همه

 زد را

 فراااز؟؟ -

 ها؟؟ میشنوم بگی تو؟؟آرومتر چته -

 کرد اشاره اش حلقه به

 میشناسمش؟ خانم؟ عروس این هست کی حاال!! باشه نمیدی؟؟ خبر و میکنی ازدواج کی؟؟ نامرد ؟؟...تو فراز -

 ...خوشگل چندسالشه؟ است؟ کاره چه کجاس؟ اهل

 !یکی یکی آرومتر!! خبرته چه! اوووووه -

 ببینم بگو کامل خب -

 کرد حلقه کمرش دور را دستش رفت ستایش سمت به و گرفت فاصله زیتون از فراز

 بگی تبریک ما به باید االن خب -فراز

 ...بودند دوست تنها که آنها ولی! ستایش؟ و فراز! بود سخت خیلی باورش

 !کردیم ازدواج و شدیم محرم بهم دیدیم اومدیم که خودمون به! چطور نفهمیدیم خودمونم! شد یهویی -ستایش

 بود شده تر مردانه چقدر اش قیافه ریش ته آن با آبی پیراهن و ایی پارچه شلوار درآن کرد نگاه فراز به دوباره

 به...زد لبخندعمیقی! بود؟ نشده متوجه چطور بود افتاده جا حسابی اش چهره بود شده تر خانم هم ستایش

 بود شده دیگری کس نصیب حاال که اش رفته دست از خوشبختی عمیقی
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 ندونستم من ببخشید عزیزم باشه مبارکتون -

 ...پ بخاطر که میدونی نکردیم دعوتت ما که ببخشی باید تو -ستایش

 جان زیتون میکنیم جبران ایشاال -فراز

 کنید جبران برام میتونید جور یه فقط -

 چطور؟ -فراز

 ببینم و پدرام میخوام -

 زیتون نزن حرفشم! اصال! نه -ستایش

 بگید بهم حداقل آخه؟ چرا -

 ببینی رو ما اومدی کردم فکر بگیری؟ خبر پدرام از که اومدی سال سه از بعد -فراز

 لطفا کنم زندگی بزار برگردم زندگی به نمیتونم چرا نفهمم تا فراز -

 کرده اون که کاری همون! پدرام بدون کن زندگی آخه؟ گرفته و جلوت کی! کن زندگی من عزیز خب -فراز

 گردمبرنمی پیشش وقت هیچ دیگه من کنه توجیه روهم کارش بتونه اگه حتی کنم زندگی اون بدون میخوام منم -

 چرا بفهمم میخوام فقط

 چه نهمیک و زندگیش داره اون که بدون و این فقط بگیم چیزی بهت نمیتونیم ما ولی ببخشید زیتون -ستایش

 همب و آرامشش نمیخوایم ما رسیده آرامش به حاال! نکشید زجر کم اونم بدون اینم میکنه زندگی داره بد چه خوب

 کن فراموش شو خوشبخت برو توهم خوشبخته گفت میشه بزنیم

 جواب تا ستایش غرقم ام گذشته تو من ولی میدونه و هاش سوال ی همه جواب چون کنه زندگی میتونه اون -

 جز هب راهی هیچ ازش گذر برای که اییم جاده تو بگذرم جاده این از نمیتونم نسازم و پل این تا نکنم پیدا و سواالم

 پدرام دبگی بهم! بگیرید؟ و کردنم زندگی جلوی میخواید االنم نکشیدم زجر کم نشده ظلم کم بهم نیست پل این

 چرا بگه بهم باید بزنم حرف باهاش باید کجاس

 ببینه تورو نمیخواد پدرام. زیتون نمیشه -فراز

 تصمیم اون میشم پدرام های خواسته قربانی دارم همش من چی؟ من پس فراز؟ مهمه اون ی خواسته فقط -

 اینکه از قبل شماها...دارید حق...اره؟ میشم قربانی که جهنم به منم میکنید اجرا شماها میخواد اون میگیره

 خدافظ...پدرامید دوست باشید من دوست

 ...پیچید سالن در که بود در شدن کوبیده بلند صدای آن از بعد و زد را هایش حرف

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر L.D.N | عروسک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

218 

 

 !چه؟ زیتون پس...!بود خوشبخت...داشت آرامش...میکرد زندگی پدرام...! هه

 !بفهمه اگه -فراز

 بدونه داره حق زیتون -ستایش

 !همین میشکنه بیشتر فقط بفهمه اگه! کنه زندگی داره حق! نه -

 زندگیش سراغ بره بفهمه اگه شاید -

 کنیم فکر چی همه به باید ما بشه خوشبخت نتونه دیگه عمرش اخر تا بفهمه اگه شاید -فراز

 حقشه بدونه باید زیتون فراز ولی -

 نیست پدرامم حق! نیست مادرش حق! نیست پدربزرگش حق...ولی حقشه اره -

 نای به لعنت! ااااه...میگرفت گاز را لبش میکشید را موهایش کوبید می ماشین فرمان به را هایش مشت عصبی

 کشدب جیغ بزند فریاد میخواست دلش! نداشت فایده انگار! نه ولی میکشید فرمان روکش روی را ناخنش!...زندگی

 بود عصبانی!نمیخواست گریه دلش! نه گریه میکرد دعوا کسی با میخواست دلش بشکند را چیزی میخواست دلش

 پس! هه! میکرد؟ زندگی پدرام بود گرفته آتش! نمیشد آرام! نه کشید ریشه از را موهایش! بود پر میخورد حرص

 ضجه تیمارستان تخت روی او که روزهایی! چه؟ زیتون! بود؟ خوشبخت! چه؟ زیتون! داشت؟ آرامش! چه؟ زیتون

 بخاطر او که روزهایی جوید می را ناخنش و میشد پنهان اتاق کنج او که روزهایی میکند را لبش پوست و میزد

 داشت! میکرد را اش زندگی داشت پدرام پیچید می خود به معده زخم زور از روانی های قرص انواع خوردن

 زد فریاد!! میشد آرام داشت! میشد خوشبخت

 چطور نمیکنــــــی؟؟ کمکم چرا نمیکنی؟؟ کاری هیچ چرا کجایی؟؟ خـــــــــــدا؟؟ ای آآآآآآآآآه-

 مکمک چرا...میتونی چطور...میتونی چطور بشینی؟ خاموش و ببینی رو تنها من کندن جون میتونی چطور میتونی؟

 ...چرا...نمیکنی

 تمیخواس دلش بمیرد میخواست دلش نداشت هم زدن فریاد برای دیگرتوانی شد تر خسته بود خسته شد خسته

 خواست کمک زیرلب بود شده له بار این فشار زیر نمیکشید دیگر هایش شانه بود خسته بخوابد ابد تا پدرش کنار

 ...خدایا...کن کمکم -

*** 

 دمیکردن بازی شطرنج بزرگ آقا و حسام نبود کسی رفت عمارت سمت به و کرد پارک درباغ را اش مشکی پرادوی

 رفت سالن سمت به و خواست چایی لیوان یک خدمتکار از

 !!آقابزرگ میاری کم داری که میبینم سالم -اشکان
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 نشستند هم هردوکنار کشید درآغوش اورا و شد بلند جایش از اشکان دیدن با حسام

 !کردم مات و کیش و زندگی من پسر؟ میگی چی میدونی بیارم؟ کم -علی

 کن ثابت! عملش و مرده! کن ثابت آقابزرگ نخون کری -حسام

 زد لبخند و کرد جا جابه را اش مهره سریع هم حسام کرد جا جابه را ایی مهره علی

 !آقابزرگ مات و کیش -حسام

 دار تکان را ایی مهره زیرکی با علی

 تو که میخواد زندگی چون وقت هیچ! نباش مطمئن چیزی از زندگی تو وقت هیچ! حسام ماتی و کیش تو حاال -

 !زمین میزنتت سر با موقع اون بشه پرت حواست بشه راحت خیالت و بشی مطمئن

 ...شد تر جدی نگاهش کرد نگاه حسام و اشکان به بعد داد اش صندلی به را اش تکیه علی

 نکشید نقشه کسی برای وقتم هیچ -

 داد ادامه علی کردند نگاه بهم گنگ حسام و اشکان

 تمومش خودتونم کردید شروعش خودتون بکشید بیرونش هم بازی ازاین نداره شما به نیازی محکمه زیتون -

 میکنید

 بزرگ؟ آقا بازی چه -حسام

 میدونم همش راجب پدرام راجب زیتون راجب میدونم من! نه ولی میکنید کمکش دارید خودتون خیال به -

! نیست ابد تا استقامت این ولی محکمه زیتون! نیستم بیخیال نیستم مطمئن چون هست چیز همه به حواسم

 دکر تحمل کرد ولش دلیل بی نامزدش کرد تحمل کرد فوت پدرش داره و داشته و چیزایی یه تحمل فقط زیتون

 لیو میکنه تحمل قطعا میمیره مادرش کرد تحمل شد دیوونه کرد تحمل کردن فوت ناتنیش مادربزگ و پدربزرگ

 تمومش! حسام نیست خوب آخرش اشکان نیست خوب آخرش بازی این! نمیکشه دیگه میشه پر ظرفیتش دیگه

 کنید

 کنه زندگی نمیتونه نگیره و جوابش اگه کنه پیدا و هاش سوال ی همه جواب باید اون آقابزرگ ولی -اشکان

 !باشه هم دیگه صدسال اگه حتی میافته یادش دوباره میشه تنها وقتی ولی خوبم بگه هرچقدرم

 این آخر ولی! مرور به میشه فراموش چیز همه! یه فراموشی اونم گذاشته انسانها وجود تو خوب چیز یه خدا -

 اون! زیاد خیلی! میخواد زیادی زمان کردنش فراموش که بزرگه ی ضربه یه انداختید توش و زیتون شما که راهی

 وفقم بالخره ولی بود وار پشت الک حرکتش شاید میشد موفق کم کم داشت کنه فراموش که میکرد سعی داشت

 میکنید تموم و بازی این! دادید باد به شبه یه و هاش تالش ی همه! گذشته به گردوندید برش شما میشد
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 سراغش رفته حاال تا حتما!نمیشه دیگه -حسام

 نفهمیده چیزی ولی رفته اره -

 میدونید؟ چطور شما -حسام

 بگن بهش که نذاشتم من چون -

 فهمید می باید ولی -اشکان

 !بعیده شما از اشکان؟ فهمید می و چی -

 گرفت اشکان سمت به را ایی دی سی علی

 ملتح زیتون! خودتون کنید نگا! میکنه خوردش ها خنده این ببینه؟؟ و این بفهمه؟؟ و این زیتون میخواستید -

 چه و کجاس االن میدونه خدا نداره رو ها خنده این تحمل ولی داره و مادرش مرگ تحمل داشت و پدرش مرگ

 نره یادتون مسولید شما بیافته براش هراتفاقی! داره حسی

 ...کرد پلی را دی سی و آورد را تابش لب اشکان رفت باغ به و زد را هایش حرف علی

*** 

 شد کالفه افتاد دستش از بار هزارمین برای چنگال

 اااه -

 کالفه این از بیشتر خواست نمی دلش پرسید نمی سوالی بود گرفته نظر زیر را زیتون حرکات بود برگشته وقتی از

 فشرد را زیتون ی شده مشت دست کند اش

 نده بادش به اینجوری کردی تالش دوماه تو بیخیال شده که هرچی عزیزم باش اروم -یاسمن

 زد چنگ را موهایش گرفت دستانش بین را سرش

 خوبی؟ برگردیم؟ میخوای میکنه؟ اذیتت رستوران شلوغی جان؟ زیتون -یاسمن

 بود درمانده کرد بغض لرزید لبهایش دوخت یاسمن به میزد سرخی به حاال که را سبزش چشمان

 یاسمن یاسمن میشد خوشبخت داشت اون میکندم جون داشتم من وقتی! خوشبخته من بی اون یاسی...یاسی -

 دشمن شدم االن بود دستام تو پدرام خوشبختی که منی! من میشه؟ باورت آرامشش مخل شدم من حاال

 اون بکشم نفس نمیتونم من! کنم چیکار من! میبره بین از و پدرام خوشبختی که کسیم من االن! خوشبختیش

 کجاست؟ خدا پس...یاسمن! میکنه زندگی داره
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 صداست بی خدا چوب میگفت باید نشسته؟ حق جای خدا است؟ بزرگ خدا میگفت باید! بگوید؟ میتوانست چه

 از! کی؟ اما میشود؟؟ درست چیز همه میگفت باید بود؟؟ کجا خدا اصال بود؟؟ کجا خدا چوب راستی! نخور؟ غم

 میشد درست چیز همه که روزی آن هم وقت هیچ و میدادند همه به را روز آن ی وعده همیشه داشت یاد به وقتی

 !بگوید؟ میتوانست چه! نمیرسید

*** 

 از قبل چرا! بود؟ نکرده را اینجایش فکر چرا میزد چنگ را موهایش کالفه و میچرخید سالن دور کالفه اشکان

 که دکر حسام روبه...قطعا...میشد خورد زیتون میکرد؟ چکار باید حاال بود؟؟ نکرده تحقیق کمی کند کاری اینکه

 بود نشسته صندلی روی و بود گرفته دستانش بین را سرش

 کنیم چیکار باید حاال -اشکان

 کنیم تمومش باید خودمونم کردیم شروعش خودمون -حسام

 چطوری؟ -

 زیتونم نگران فقط االن نمیده قد جایی به دیگه مغزم! اشکان نمیدونم -

 کرد نگاه اشکان به متعجب بود زیتون کرد عوض را وضع موبایلش زنگ صدای

 !زیتونه -

 بده جواب خب -اشکان

 زیتون؟...الو؟ -

 زیتون؟..خواهری؟ -

 زیتون؟...ساکتی؟ چرا...شده؟ چیزی -

 زیتون؟!...میشم نگران دارم بگو چیزی یه جان؟ زیتون -

 پیچید حسام گوش در اش گریه صدای...شکست...نداد امانش بغض

 ...حسام -زیتون

 زیتون؟...نکن گریه شده؟ چی عزیزم؟ جانم -

 ...بیا..پاشو...حسام -

 عزیزم؟ شده چی -
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 ...اینجا بیا...بیا حسام -

 میشم دیوونه زیتون نکن گریه! نکن گریه -

 ..حسام...بیا -

 خوبه؟ میام فردا عزیزم چشم -

 گرفت شدت اش گریه

 ...بیا..االن همین...نه...نه -

 ...میافتم راه دارم میام نکن گریه فقط نکن گریه میام االن عزیزم چشم -

 ...حسام...زود -

 خدافظ نکنی کاری باشی خودت مراقب میام دارم باشه؟ باشی خودت مراقب میرسم تا عزیزم باشه -

 !بود کرده چکار کوچکش خواهر با! خدایا کرد قطع را تماس

 برداشت را ماشینش سوئیچ نگران اشکان

 پاشو -اشکان

 کجا؟ -

 پاشو! بیا؟ نگفت زیتون مگه پاشو -

 میرم بعد بریزم سرم تو باید خاکی چه ببینم کنم فکر بذار -

 پاشو میکنیم فکر راه تو! حسام پاشو میگم -اشکان

 کنم؟ فکر دقه یه میذاری -

 !خدا وای! وای! بیاد سرش بالیی اگه کنه کاری اگه بشه؟ دیر اگه پاشو حسام! نه -

 کرد حسام روبه بعد زد چرخی خودش دور کالفه

 پاشو بیای میخوای میرم دارم من -

 ...دوید اشکان سر پشت و داد بیرون را نفسش حسام دوید ماشینش سمت به معطلی بی و زد را حرفش

*** 
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 بود کرده چه زیتون مگر سوزاند دل برایش خواهرانه چقدر میکرد نوازش را زیتون موهای اش خواهرانه مهربانی با

 چراغ کشید رویش نیمه تا را پتو شد بلند جایش از آرام بود برده خوابش سختی به! میکرد؟ مجازاتش خدا که

 ی زده یخ دست و گذاشت تخت ی لبه را سرش نشست تختش کنار جا همان خودش و کرد روشن را خوابش

 خسته حسابی امروز بودند شده سنگین شدت به هایش پلک بود گذشته دو از ساعت گرفت دست در را زیتون

 ...بود شده

 اشکان بود روشن عادت سر از ها چراغ ی همه بودند آمده شیراز به پرواز اولین با چرخاند در توی را کلید حسام

 خواب چراغ مالیم نور کرد باز را اتاقش در آرام رفت زیتون اتاق سمت به مستقیم و شد خانه وارد دنبالش به

 آن از بودند خوابیده آرام هردو بود رفته خواب به او تخت کنار یاسمن و بود خواب معصومانه زیتون زد را چشمش

 برای که خوابهایی آن از سرشکستگی از پر است خستگی از پر که خوابهایی آن از است غم از پر که خوابهایی

 ...که خوابهایی آن از درد از فرار غم از فرار واقعیت از فرار است فرار

 خوابن؟ -حسام

 !دیده ها چی شنیده ها چی افتاده براش اتفاقی چه نیست معلوم! داشته ایی سگی روز چه معلومه! اهمـــم -

 ...بمیرم...گفت دلش در

 گذاشت اشکان ی شانه روی را دستش حسام

 بخوای و خاطرش حد این تا نمیکردم فکر -

 بست آرام را اتاق در اشکان

 میخوامش خیلی از بیشتر خیلی -

 ولی است رویی روبه اتاق همان اتاقش میدانست هم اشکان رفت اتاقش سمت به و داد بیرون را نفسش حسام

 کرد بیدار را یاسمن آرام شد زیتون اتاق وارد بگذارد تنها را زیتون نیامد دلش

 یاسمن؟ یاسمن؟ خواهری؟ -

 کرد تعجب کمی اشکان دیدن با کرد باز را هایش پلک سختی به

 پیششم من بخواب اتاقت تو برو پاشو شدی خشک چوب عین عزیزم پاشو -

 ...رفت اتاقش سمت به و شد بلند جایش از حرفی هیچ بی یاسمن

 تونزی اگر حتی میکرد کمکش باید نداشت را حالش این تحمل کرد نوازش را موهایش نشست زیتون تخت ی لبه

 ...نشست تخت مقابل صندلی روی و بوسید آرام را پیشانیش کرد نوازش را اش گونه نمیخواست
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 یکج صدای پیچید خود به بیشتر را پتو و کرد جمع را خودش کمی که کرد نوازش را اش گونه صبح نسیم خنکی

 آرام! کنند آرامش تا بودند ها گنجشک هنوز حداقل! خوب چه. میکرد آرامش حیاط از ها گنجشک جیک

 دلیل کرد سعی کشید عمیقی نفس! کم از بیشتر کمی! نه که کم سوخت چشمش کمی کرد باز را چشمهایش

 میکشید را موهایش میزد ضجه میکرد گریه باید االن...نبود آرامش وقت االن...نتوانست ولی بفهمد را آرامشش

 حوصله که داشت غصه آنقدر شاید! بود؟ آرام واقعا بود؟؟ آرام چرا! میکند را لبش پوست میجوید را هایش ناخن

 بیشتر و چرخید راستش کتف روی نمیدانست هم خودش! بود تفاوت بی فقط شاید نداشت را خوردنشان ی

 های شاخه به بود داده ورود ی اجازه خودش به صبح نسیم و بود باز اتاقش ی پنجره کرد جمع پتو زیر را خودش

 میز به! بود سبز محبوبش درخت هنوز! خوب چه. شد خیره میکشید سرک اتاقش به که حیاط توی درخت سبز

 بیرون طوالنی را نفسش! بود سرجایش پدرش عکس قاب هنوز!خوب چه بازهم انداخت نگاهی دیوار کنج توالت

 و برگرداند را رویش کرد مرتب را پتویش و شد بلند تختش از!.. ام زنده هنوز من! خوب چه...کرد زمزمه و داد

 برده خوابش یعنی بود خوابیده محبوبش صندلی روی!...بود؟ آمده کی! اینجا؟! اشکان؟...زد خشکش ایی لحظه

 هچ...کرد مکث ایی لحظه بکشد باال را پتو که شد خم صورتش روی انداخت رویش آرام و برداشت را پتویش! بود

 تقریبا موهای از چندتار!...بود خریده برایش خودش که همانی!داشت خودش که بود همانی ست! عطرآشنایی

 اشکان چقدر...شد محوش دقیقه چند و گرفت فاصله او از زد کنارشان آرام بود ریخته صورتش توی بلندش

 و اشکان هنوز! خوب چه...کرد زمزمه بود خوشحال دلش در! چرا؟ دروغ! داشت گناه چقدر! داشت دوستش

 ردک شروع اشکان حضور به توجه بی گرفت جا بزرگش ی آیینه مقابل بعد گرفت وضو و شست را صورتش!..دارم

 کرد فکر کرده حرام را اش زندگی چقدر که کرد فکر...کرد فکر و زد شانه! کم کم! آرام آرام موهایش زدن شانه به

 رچقد که کرد فکر ماند برگشتش منتظر صادقانه و معصومانه چقدر که کرد فکر کرده ظلم خودش به چقدر که

 کرف میشود تنها چقدر زودی به که کرد فکر است کم مادرش وقت چقدر کردکه فکر بخشیده را عشقش عاشقانه

 و کرد فکر بخشیده او به را اشکان سخاوتمندانه چقدر خدا که کرد فکر میخواهد را خاطرش چقدر کسی که کرد

 خدا که کرد فکر! میکرد؟ چکار باید میکرد رهایش ازدواج از بعد او و میکرد ازدواج پدرام با اگر اینکه به کرد فکر

 اناشک که نبود مهم برایش دیگر کرد عوض را لباسهایش اشکان حضور به توجه بی بازهم! داشته دوستش چقدر

! دش بهتر کرد آرایش کمی آیینه مقابل نبود غریب دیگر نبود معذب دیگر ولی بود که مهم دارد حضور اتاقش در

 جریان زندگی آمد بیرون اتاقش از و زد گره سرش پشت را شالش و گذاشت رها را موهایش! گرفت رنگ کمی

 ثابت را چیزی زیتون که نمیکرد صبر زندگی! شود بهتر زیتون که نمیکرد صبر زندگی! بود؟ این از غیر مگر داشت

 گیزند باید پس! میکشید عذاب چه و میبرد لذت چه! نمیخواست چه میخواست زیتون چه! میگذشت زندگی! کند

 سختی از شکست از غصه از غم از کرد خالیش که ایی خنده خندید بلند وخندید!...جهنم به...کرد زمزمه! میکرد

 گرفت جا اش داشتنی دوست و عطر خوش ی سجاده سر! جهنم به...گذشته به زد پا پشت و خندید! امیدی نا از

 هیچ !بکند دل زیتون تا میافتاد باید اتفاق این دیروز شاید! بود شده شارژ حسابی زد حرف خدایش با خواند نماز

 نصفه را میز کرد آماده را صبحانه بساط و زد برق به را ساز چای رفت آشپزخانه سمت به! نبود حکت بی چیزی

 قدم تر محکم! نلرزید دستش نشد سست پایش نترسید دلش دیگر رفت پیانو اتاق سمت به آمد بیرون و چید
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 توهم! شده تموم پدرام خاطرات...کرد زمزمه کشید دست ها کالویه روی نشت صندلی روی صالبت با و برداشت

 انهخ در آرامی و زیبایی به صدا نواختن به کرد شروع... ببر لذت توهم! پدرام بدون آهنگ اولین! باش شاد من مثل

 دروغ یک فقط بود تلقین یک فقط پدرام! شد خوشحال و زد شد امیدوار و زد شد خالی و زد شد آرام و زد پیچید

 خودش! نبود چیزی نبود کسی پدرام! بود کرده بزرگش خودش که دروغی! زندگیش تمام بزرگی به دروغی! بود

 ات آمد می زندگی در هرچیزی! میکرد عوض را دیدش باید فقط! بود کرده سختش خودش! بود کرده بزرگش انقدر

 هک بدهد یاد بدهد یاد چیزی زیتون به که بود آمده بود کرده رهایش که هم پدرام حتی بگوید کسی به را چیزی

 ...که بدهد یاد ماند می خدا فقط که بدهد یاد است رفتنی انسانی هر

 !میزنی پیانو قشنگ چقدر -

 !زیبایی ی جمله چه! شد خوشحال! برعکس نه! نشد تکرار ذهنش در ایی خاطره هیچ دیگر! نیامد بدش دیگر! نه

 چقدر! گذشته بدون پدرام بدون زندگی داشت لذت چقدر! کرده تعریف او از کسی اینکه از امد خوشش چقدر

 زندگی زیبایی به شادیش تمام بزرگی به احساسش تمام عمیقی به لبخندی زد لبخند! بود شیرین

 ...عسلی نگاه یک...برگرداند را رویش...جدیدیش

 بخیر صبح ممنون. سالم -

 خوبی؟؟ -اشکان

 ...خندید خدایش بزرگی به خندید داشت دوست را او حد این تا که مردی نگرانی به! خندید

 نمیشم و نبودم این بهتراز باشم؟ بد باید چرا -

 مطمئنی؟ -

 صالبت با مرد این به نسبت احساسش چقدر راستی رفت اشکان سمت و شد بلند جایش از زد لبخند تر عمیق

 اش زندگی واقعیت روی که بود ایی پرده پدرام دیروز تا بود تر عمیق و تر قوی احساسش چقدر! میکرد فرق

 و گرفت را دستش زد لبخند نگاهش در. میفهمید را احساساتش بود زده کنار را پرده این که حاال بود کشیده

 کشید خود دنبال

 خوابن؟ هنوز یاسمن و حسام. کردم اماده رو صبحونه بریم بیا! اره -

 شدن بیدار نه -

 !عجیبه میگی؟ جدی -

 شدیم تر نگران بیدارشدیم پیانو صدای با بودن تو نگران -

 خندید صدا با
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 !حالم به خوش -

 چرا؟ -

 !مهمم انقدر چون -

 کرد قفل اشکان نگاه در را نگاهش و برگرداند را رویش

 ته از که دارم و یکی چون! پیشم اومد! دنبالم اومد و نگرفت طاقت صدام باشنیدن دلش که دارم و کسی چون -

 ...دلش ته ته ته

 دستش اشکان که برود خواست و گرفت را رویش نکرد کامل را حرفش خندید اشکان چشمان درخشش به اینبار

! را؟چ دروغ بیاید بیرون آغوشش از که نکرد تالشی نگفت چیزی گرفت جا درآغوشش پشت از زیتون و کشید را

 کرد خوش جا اشکان لب ی گوشه مرموزی لبخند آمد خوشش دلش ته

 نکردی تموم و حرفت -

 کنه تمومش باید دیگه یکی -

 چی؟ لشد ته ته ته از! منتظرم کن تمومش! توئه نوبت! کرد تموم و حرفش پیش هفته یک تقریبا دیگه یکی اون -

 خودش؟ یا نفر یه اون دل ته ته ازته -

 بگو و خودت دل ته! میدونم خوب خودم و نفر یه اون دل ته -

 خودم؟ -

 اره -

 را دیگر فرصت یک ارزش هردو اشکان هم خودش هم! نه که چرا داشت؟ ارزش واقعا کرد فکر باخودش دوباره

 کند اشتباه بازهم نمیخواست دلش میکرد فکر بیشتر میکرد فکر باید ولی داشتند

 کنم اشتباه دوباره نمیخوام بده وقت بهم میخوام فرصت ازت حاال ولی نه گفتم قبل بار -

 و بوسید اش روسری روی از را موهایش میکرد فکر خوب باید زیتون! البته داد بیرون دار صدا را نفسش اشکان

 گفت لب زیر کشید اشپزخانه سمت به خودش دنبال به را دستش و کرد باز را آغوشش

 ...بخوای هروقت تا! البته -

*** 
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 شده یناس دلتنگ چقدر. کشید آه! نبود خبری هیچ. بودند برگشته تهران به اشکان و حسام و بود گذشته روز پنج

 داخ میشد بهتر روز هر و نبود تلخش ی گذشته از خبری روز پنج این در بهتر هم خیلی بود شده بهتر زیتون بود

 زندگی میشد بهتر همه زندگی که همانجور کاش خورد حسرت کمی بود خوشحال اش عمه دختر برای کرد شکر را

 کرد مزه مزه را خنکش شربت و داد حیاط توی حصیری صندلی به را اش تکیه...میشد بهتر هم سینا و خودش

 ...میچسبید تابستان گرم هوای این در واقعا

 یاسمن؟..یاسمن؟..یاسی؟ -

 کشید بیرونش زیتون صدای

 بله؟ -

 !کجایی؟! میخوره زنگ موبایلت -

 دوخت زیتون به را متعجبش نگاه بعد کرد نگاه میشد خاموش و روشن که موبایلش ی صفحه به

 !!سیناست -

 کرد قرص را یاسمن دل بخشش اطمینان نگاه با و زد لبخندی زیتون

 نذار منتظرش این از بیشتر. بزنید حرف راحت میرم من -

 داد جواب دلش باسماجت ولی میلرزید کمی دستش گذاشت تنها را یاسمن و زد را حرفش

 الو؟ -یاسمن

 ...سکوت...زد سینا که حرفی تنها...سکوت

 ...خوبی؟...سینا؟؟ -

 ...بگی؟ چیزی نمیخوای...شده؟ چیزی سینا؟ -

 سینا؟ -

 پیچید درگوشش سینا غمگین و دار خش صدای

 ...سالم -

 سینا؟...خوبی؟...سالم -

 زد را دلش حرف مقدمه بدون

 لطفا...برگرد! بسه برگردی؟ نمیخوای دیگه -سینا
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 داد بیرون را نفسش! نه؟ بگوید میتوانست مگر داشت سوز چقدر داشت تمنا چقدر داشت خواهش لحنش چقدر

 برگردم؟ میخوای مطمئنی -

 ...برگرد...میشم له دارم -

 ...هنوز..آخه -

 ...برگرد من یاس دارم دوست -

 !برمیگشت که البته بود پرکرده را وجودش که احساسی تمام شیرینی به زد لبخندی

*** 

 کوچک جشن یک با یاسمن و سینا بودند رفته و بودند کرده ازدواج قبل ماه سارا و حسام بود شده اواخرشهریور

 در اشکان بودند کرده شروع را مشترکشان زندگی که بود ماه یک هم زهره و شایان بودند شده نامزد خانوادگی

 شده بد باری چند زهرا حال غمگین هم و بود راضی هم زیتون و بود کرده حفظ زیتون با را اش فاصله مدت این

 از باوتقری بفهمد را اش بیماری موضوع که بود شده باعث همین و شود بستری بیمارستان در بود شده ومجبور بود

 یک برای هم محمد و احمد میشدند پیرتر زهرا دیدن باهربار هم فیروزه و علی شود ماندگار درتهران پیش ماه سه

 و میکرد سر خودش ی خانه در بیشتر که هم اشکان بودند رفته یونان به همسرانشان همراه به دوماهه کاری سفر

 چمدان یک و بود مانده زیتون...خاطره دنیا یک و بود مانده زیتون حاال...بود شده خلوت حسابی عمارت

 کی تاریکی دنیا یک دلتنگی دنیا یک و بود مانده زیتون...اش خانه خاموش های چراغ و بود مانده زیتون...لباس

 اش گوشه گوشه چرخاند خانه دور را نگاهش...بگذارد جا جا همین را همه بود قرار که بد و خوب ی خاطره دنیا

 مهه روی میشکست را خانه سکوت ساعت تاک تیک صدای...بود تلخ بود شیرین بود گریه بود خنده بود خاطره

 ردک بغض بود کرده تمییز بود کرده مرتب عشق با تنهایی خودش را جا همه بود کشیده سفید ی مالفه ها مبل ی

 بلند ی دسته میشد دیرش داشت داد بیرون دار صدا را نفسش...بود سخت اش خانه از کندن دل...بود سخت

 برای اش خانه سکوت برای گذاشت جا نخورده دست را خاطره همه آن و کشید خود دنبال و گرفت را چمدانش

 زا ماشین بوق صدای کرد مانتویش جیب در دست...شیرینش و تلخ ی گذشته برای اش خانه تاریکی و تنهایی

 جا را چیز همه باید آورد در را ماشینش سویچ مانتویش جیب از رسیده آژانس که بود معنا این به بیرون

 خریده دیروز که بود تازه لباس دست چند فقط چمدانش در بود نبرده هم را لباسهایش حتی را همه میگذاشت

 از را سویچ.. زیتون حتی! بود نو چیز همه نمیخواست راهم باشند داشته گذشته از بویی که لباسهایی بود

 گلدان زیر را خانه کلید و کرد قفل سرش پشت را در آمد بیرون خانه از و کرد آویزان در جلوی جاکلیدی

 و دش آژانس سوار رفت فقط...رفت نکرد نگاه سرش پشت به...خیلی...بود گرفته دلش گذاشت در جلوی محبوبش

 بی...میگرفت اجازه کسی از باید بود مانده کار یک فقط...میخواست دلش هرچند نکرد نگاه سرش پشت به رفت

 رشپد ی خانه گالب ی شیشه با...بماند منتظرش که خواست راننده از و ایستاد قبرستان جلوی! نمیشد که اجازه

 چه ایدب که کرد فکر این به...کرد فکر کرد بغض کرد نگاه را مشخصاتش و کرد نگاه شیک قبر سنگ به شست را
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 دهفهمی هم بود دیده هم چرا!...بود؟ ندیده! بود؟ نفهمیده خودش پدرش یعنی! بگوید؟ که بود نیازی اصال! بگوید؟

 چکید چشمانش از اشک ی قطره دو شود عوض اش چهره حالت اینکه بدون بود

 طبق رفتی تو! میره پیش برنامه طبق چیز همه! خوبه چیز همه! خوب خیلی! خوب خوبم منم خوبی؟ بابا سالم -

 سیاه چشماش زیر شده الغر برنامه طبق! زندس دیگه ماه2 برنامه طبق میگه دکتر! برنامه طبق میره مامانم! برنامه

 طبق حسامم! میشم تنها برنامه طبق منم و میره برنامه طبق مامان!است برنامه طبق چی همه! بده حالش شده

 که حاال ولی.. ولی داشتم خبر ازش که ایی برنامه! است برنامه طبق همش بابا؟ میبینی! رفت و کرد ازدواج برنامه

 اشتمد خبر چی همه از که من بفهمم نمیتونم! کنم درک نمیتونم! نمیتونم چرا نمیدونم رسیده ها برنامه این زمان

 چی نمیدونم هنوز! نیست برنامه طبق که هست چیزایی یه! خب ولی!...نمیدونم! کنم عوضش نکردم سعی چرا

 بابایی؟...کرد بغض!...میرسه کجا به! میشه

 با غضب با ولی خندید...گرفت اش خنده...دختربال؟ میخوای چی باز چیه؟...میگفت بود زنده پدرش اگر اینکه یاد به

 ...گریه

 ینآخر شاید امروز بابا؟!...نمیگه باباش به دختری وهیچ حرف این... میکشم خجالت...بگم نمیشه روم...بابایی؟ -

 اجازه دکتر دیگه اینبار! شده بد حالش بازم منتظرمه بیمارستان تو مامان برم! برم میخوام! باشه دیدارمون

 مندار و طاقتش بمونم شیراز تو نمیتونم دیگه بمیره برنامه طبق اگه مامان...ریخت اشک!...نداده بهش مرخصی

 یادته؟ و اشکان بابا؟... ندارم و ماشینم طاقت! ندارم و خونمون طاقت... ریخت اشک غریبانه...ندارم و شیراز طاقت

 مامان اگه...ولی! نیست برنامه طبق چیزا بعضی هنوز که گفتم! نمیدونم بابا؟ یادته یادته؟ مرده یه اشکان میگفتی

 کس بی...میشم تنها...خب! نمیده قد دیگه هم فیروزه مامان و بزرگ آقا عمر مطمئنم پیشت بیاد برنامه طبق

 به نه! شوهر یه عنوان به نه ولی دارم دوسش خب ولی ها؟ ندارم دوسشم بابا نیستم عاشقش! نمیدونم!...میشم

! باشم داشته دوسش بتونم ازدواج از بعد شاید! مرد یه مثل! آدما ی همه مثل دارم دوسش! دایی پسر یه عنوان

 ه؟ن باشم داشته دوسش کنم سعی میتونم الاقل ولی بشم عاشقش نتونم هم اگه مطمئنم کنم قبولش میتونم

 ابا؟ب! ایستاده پام بدونم که نمیکنه ولم بدونم که دارم اعتماد مردیش به انقدرم! نیست سر سه دیو که اشکان

 !...نمیشه پدر ی اجازه بدون که ازدواج آخه...آخه! بگیرم اجازه اومدم

 این بود شده شب داد بیرون را نفسش کرد باز را میزد سرخی به حاال که اش زیتونی های چشم مهماندار صدای با

 هرانت دیگر نترسید تهران تاریکی از دیگر آمد فرود ریز تکان چند با هواپیما میگفتند آسمان توی های ستاره را

 یحت دیگر! آمد می سرش مگر بالیی چه این از بیشتر! بود گذشته سرش از نبود آور ترس نبود غریب برایش

! میمرد داشت مادرش! چیز همه به نسبت! اعتنا بی اعتنای بی بود اعتنا بی! نداشت هم کردن فکر ی حوصله

 هاینک از بود خوشحال میشد راحت و نمیکشید زجر دیگر مادرش اینکه از! بود هم خوشحال حتی نبود تازه برایش

 داد را بیمارستان آدرس و شد تاکسی سوار و گرفت تحویل را چمدانش! بود خوشحال نبود تنها دیگر هم پدرش

 ارک محل که بیمارستانی همان های پله از و گرفت دست در را چمدانش رسید تا کشید طول ساعت نیم از بیشتر

 چمدان همین بود شده زندگیش تمام! بود شده دوش به خانه چقدر! گرفت اش خنده رفت باال بود بستگانش
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 شد بیمارستان بزرگ و شیک ساختمان وارد. میکشید خودش دنبال به میرفت هرجا که رنگ ایی قهوه کوچک

 بتمراق بخش در برنامه طبق را مادرش مسلما خب میرفت پیش برنامه طبق چیز همه وقتی نپرسید سوال ازکسی

 که گسن تکه یک مثل افتاد راه بود شده کشیده زمین روی که قرمز خط بدنبال! دیگر میکردند بستری ویژه های

 میرفت ششم طبقه به باید رسید سالن انتهای به رفت و رفت! نداشت احساسی هیچ

 ...زیتون؟...زیتون؟ -

 ینا با هم آن! بود نخورده چیزی که بود دوروز بود کرده ضعف کمی برنگشت اما ایستاد آشنایی صدای شنیدن با

! کیست گرمی که نکرد نگاه اما کرد حس چمدان ی دسته روی دستش کنار را دستی گرمای! عصبی فشار همه

 ببرد را چمدان که داد اشاره سینا به و گرفت زیتون از را چمدان اشکان

 زیتون؟ خوبی -اشکان

 زدن حرف توان بود چسبیده بهم و بود شده خشک لبهایش دوخت اشکان عسلی چشمان به را سرخش نگاه

 نداشت

 عمه پیش میری بعد کن استراحت یکم من اتاق تو بیا نیستی خوب -اشکان

 گرفته حرصش داد تکان نه ی نشانه به را سرش و کشید عقب را دستش محکم زیتون و کشید را زیتون دست

 کند؟ جدا مادرش از را زیتون خودخواهی با میخواست چرا شود؟ مادرش پیش رفتنش مانع میخواست چرا! بود

 رساند اشکان گوش به زور به را دارش خش صدای

 چیکار بره من انتظار چشم و باشه آخرش ی لحظه اگه کنم؟ چیکار بمیره حاال همین اگه مامانم پیش برم بذار -

 دستام جواب چی کنم؟ چیکار نشه آب کوچیکم دستای این های یخ آخر بار واسه دستاش گرمای با اگه کنم؟

 بخور مرتب و غذات نگه بهم آخر بار واسه اگه کنم؟ چیکار نکشه دس صورتم رو آخر بار واسه اگه برم بذار بدم؟

 چشمای این و من پس کن گریه نکن بغض دخترکم نگه اگه بدم؟ و خودم جواب چی باش خودت مراقب نگه اگه

 ...کنیم گریه کی سرخ

 له دش خورد اشکان دارد نگه را خودش نتوانست این از بیشتر نداشت تاب نتوانست دیگر نشست زانوهایش روی

 و زد زیتون ی چانه زیر را دستش نشست زانو روی اوهم! مقاومت همه این از شد شرمش غم، همه این بار زیر شد

 بود ازاشک خیس اش صورتش بود سرخ نبود زیتونی چشمانش بود شده خیس صورتش گرفت باال را سرش

 اشک بکشد رنج دختر این نگذارد این از بعد که داد قول خودش به بودش خوانده عروسکی اشکان که صورتی

 و ردک حلقه کمرش دور را دستش کرد بلندش و گرفت را بازوهایش نگفت چیزی داشت را خوشبختی لیاقت بریزد

 از را دیدارمادرش آخرین وزیتون بود آخرش ی لحظه اگر میرساند مادرش به اورا باید برود راه که کرد کمکش

 !...میداد؟ عروسک این به جوابی چه باید میداد دست
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 زور به و میرفت حال از روز هر بود شده الغر حسابی بود خورده غذا وعده چند فقط زیتون و بود گذشته دوهفته

 ودب نگذاشته تنهایش هم لحظه یک دوهفته این در که گذاشت زنی تخت ی لبه را سرش...ایستاد می پا سر سرم

 میشد راحت رنج همه این از زودتر کاشکی میمرد زودتر کاشکی بود نمانده رویش به رنگی کرد نگاه مادرش به

 و حسام بودند کرده امید قطع ها دکتر گذاشت تخت ی لبه را سرش دوباره میرفت پدرش پیش زودتر کاشکی

 به .یاسمن و سینا حتی نمیگفت چیزی کسی...زن این از خداحافظی برای دیدار آخرین برای بودند برگشته سارا

 هب باید که هم اشکان بمیرند هم ها آن و بمیرد زهرا که بودند منتظر فقط انگار میکرد نگاه که علی و فیروزه

 سامح میشد خیره زیتون به فقط و میداد تکیه دیوار به را پایش یک میشد بیکار هم وهروقت میرسید بیمارانش

 و میشد خیره او نگاه زیتونی به تنها هم یاسمن! شنوا؟ گوش کو ولی میگفت چیزهایی زیتون گوش زیر گاهی

 کنارش اوقات اغلب بزرگتر برادر یک مثل واقعا شایان میگرفت آرامش کمی آّبی های چشم آن عمق در هم زیتون

 کنارش همیشه سارا میکرد زیتون دستان نثار را دستانش گرمای تنها گاهی و بود کرده سکوت هم زهره میماند

 ...داشت ترحم از بویی که هایی محبت این از آمد می بدش چقدر زیتون و بود

 ....زیتون..زی -

 کرد سرفه کمی! بود مادرش صدای کرد بلند را سرش ناباوری با

 ...اینجام من بزن و حرفات آروم آروم...اینجام من مامان نیار فشار خودت به -زیتون

 نیزیتو و کرد بغض...سختی به...کشید زیتون ی افتاده چال های گونه روی میزد کبودی به که را لرزانش دستان

 شد کشیده سرخی به بار هزارمین برای نگاهش

 ...دخترکم -

 جانم -

 کردی؟...بغض..باز -

 ...میگفت اش بیچاره دخترک به را حرفهایش آخرین باید ولی میکند جان زدن حرف برای

 ...کن...یه..گر -

 ...نگفت چیزی...چکید اختیار بی اشکش

 ون...زیت -

 جانم جانم -

 ...شی...می...تنها -

 میشی خوب شما میکنیم زندگی باهم برمیگردی میشی خوب شما! نه -
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 فشرد کمی را زیتون دست و زد تلخی لبخند

 کنی؟. .می...ار..چیک..من...بی...کم..دختر آی -

 میشی خوب! مامان -

 کردی؟..و ت فکرا..زیتون..ام...نمی...ن..بیرو سالم..در..این..از من..دونیم..می خوب..هردو -

 دندان به را لبش. نمیداد امانش دخترش شدن تنها ترس که دوخت مادری نگران چشمان به را محزونش نگاه

 داد تکان اره نشانه به را وسرش گرفت

 ..کن صدا...و..اشکان...کرد سرفه..اشکان -

 یک با زدن حرف درمشغول جلوی اشکان رفت بیرون اتاق از و شد بلند نداشت هم کردن گریه نای دیگر حتی

 نگاه قطف جوید را لبش فقط کرد بغض فقط نگفت چیزی زیتون برگرداند را رویش زیتون دیدن با بود دیگر دکتر

 هک بفهمد نیست خوب زیتون بفهمد اشکان که بود کافی همین شد اتاق وارد بعد و دوخت اشکان به را اش غمزده

 خندلب و کرد نگاهی اش عمه به ایستاد زیتون سر پشت تخت ی لبه و شد اتاق وارد دنبالش به دارد کارش زیتون

 زد

 عمه؟ خوبی -

 ناشکا سمت به بود گرفته دست در سختی به که را زیتون ی زده یخ دست زد روحی بی لبخند جوابش در زهراهم

 ...ریخت اشک زیتون گذاشت اشکان ی مردانه دست توی را دخترش تنها کوچک دست و گرفت

... ش..اذیت...اگه...ه..اگ..حالت. ..به..وای...ره..میگیـ..پسش...ازت.. .باباش..ی..روز..یه..نره..ت..یاد -

... رم..میسپا..تو...دست و...عروسکم..حاال..اشکان...باباشه..و من...ک عروس..زیتون..زیتو..باشی..کرده

 ..باش...عروست...مراقب

 *** 

 چشمانش بود سنگینی سکوت چقدر میکرد خستگی احساس چقدر لرزاند را تنش ماه آبان سرد سوزباد

 خوف تاریکی چه میشد محو داشت کم کم خورشید چرخاند اطرافش را نگاهش بود غمگینی فضای چه میسوخت

 کرد حس هایش شانه روی را آشنایی دستان گرمای کرد نگاه مقابلش خاکی ی تله به بود آوری

 نیست خوب موندن اینجا بریم...عزیزم پاشو -

 محمد...دادفر فیروزه..دادفر علی...ماند ثابت کناری قبرهای روی و چرخاند را نگاهش دوباره بود اشکان

 زهرا...بود آشنا چقدر اما نداشت قبر سنگ هنوز آخری قبر این...و..دادفر مهناز..دادفر شیرین..دادفر احمد..دادفر

 دوباره و کرد کمکش اشکان بود شده ضعیف و الغر حسابی خورد زمین ناخودآگاه ولی شد بلند جایش از...دادفر
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 شچشمان داد تکیه صندلی به را سرش و شد اشکان ماشین سوار...بودند رفته همه بود خلوت قبرستان شد بلند

 دستانش و کرد جمع شکمش توی را پاهایش و درآورد را هایش کفش شود بهتر کمی چشمش سوزش که بست را

 لمس را چپش دست انگشت توی سفید طال ی حلقه راستش دست انگشتان کرد حلقه زانوهایش دور را

 همین میداد پیوند اشکان به را زیتون فعال که چیزی تنها! بود نشده فرصت یعنی بودند نکرده عقد هنوز...کردند

 ردآو یادش...بودند مرده همه...شیرین...بدهد عروسش به تا بود داده اشکان به شیرین که بود سفید طال ی حلقه

 تمام نیمه کاریشان ی پروژه و گرفتند را یونان از برگشت تصمیم محمد و احمد میشد بدتر روز هر مادرش حال

 اتنه نیاوردند تاب علی و فیروزه رسید که خبر! سادگی همین به...مردند شان همه و کرد سقوط...هواپیما اما ماند

 بودند مرده که هم هایشان عروس و پسرانشان و میشد نزدیکتر مرگ به روز هر بیمارستان تخت روی دخترشان

 دکر دق اش خانواده و فیروزه از بعد هم علی و کرد سکته فیروزه داشتند؟ تحمل چقدر زن پیر و پیرمرد این مگر

 به را زیتون خاکسپاری مراسم از بعد روز چند هم حسام! دوماه طول در همه!مرد مادرش که هم پیش ی هفته

 هوایشان و آب اینکه برای هم سینا و یاسمن و شایان و زهره رفت زیتون اصرار به و میلش برخالف و سپرد اشکان

 سخت دادفر ی خانواده اعضای از کدام هیچ برای دیگر عزیزان مرگ. رفتند شمال به مراسم از بعد شود عوض

 !بود شده عادی شایدهم! بود عادی انگار نبود

 سردته؟ -

 کرد باز را چشمانش

 اهم -

 راضی زد رضایتی لبخند زیتون! بود گرم دستش چقدر گرفت را زیتون دست و زد آخر را بخاری ی درجه اشکان

 از بیشتر حسی هنوز شاید بود راضی هرحال به اما میکرد تعجب هم خودش! بود راضی و بود کنارش اشکان! بود

 ...آورد یادش زد زل اشکان رخ نیم به! بود خوب هم خیلی بود خوب اما نداشت او به نسبت قبل

 نسال توی نیمکت روی زیتون! نشد پیدایش روز دو گذاشت اشکان دست توی را دستش مادرش که روز آن از بعد

 ندبز فریاد بزند داد سرش میخواست دلش دیدنش با نشست کنارش و آمد که بود نشسته مادرش اتاق روی روبه

 باز لب مقدمه بی که بود اشکان میشد؟ جدا ازهم هایش لب مگر اما گذاشتی تنهام چرا نبودی چرا بودی کجا که

 کرد

. داشتم دوس رو اونجا خودم شیراز دانشگاه رفتم سالگی 07 و خوندم جهشی سال یه بودم خونی درس پسر -

 زود تمرف که دانشگاه. اسپانیایی هم و فرانسه زبان هم گرفتم انگلیسی زبان دیپلم هم دانشگاه رفتم که همزمان

 میرفت یادم و میگذروندم رو ها ترم میخوندم درس و بودم اتاق تو روز و شب میکردم پاس و میگرفتم واحد زود

 البته داشتم که جذابیتی تنها شاید ضعیف و بودم الغر هستم حاال که نبودم اینی اصال! جلوم بقیه از چقدر من که

 یه دانشگاه تو امتحان میرفتم داشتم که روز یه بود سوم ترم امتحانات بود چشمام تو صداقت مادرم قول به

 هک همونطور کنه نگام اینکه بدون اونم شده چی پرسیدم ازش میکرد گریه بود نشسته که دیدم و چادری دختره
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 خاطرب فامیلیم بخاطر داشتم بیایی برو منم بالخره کرده گم و کارتش و اوله ترم دانشجوی که گفت میکرد گریه

 سر رفت ببینمش بارم یه نتونستم که دختری و گذاشتم گرو ریش! زرنگیم بخاطر شخصیتم و اخالق

 تو که روز یه! شدم دانشگاه اول! هیچ که کالس اول همیشه مثل و شد اعالم نتایج و شد تموم امتحانات...جلسه

 و مسر کرد جلب و توجهم ایستاد جلوم که چادرکسی سیاهی میکردم نگا زمین وبه بودم نشسته دانشگاه حیاط

 تا مبگ ساده کنه تشکر بود اومده بود دختر همون میکرد نگام که بود جلوم طوسی چشم جفت یه کردم بلند که

 التحصیل فارغ زود که بودن کرده مجبورم انگار شدم عاشقش فهمیدم موند ذهنم تو طوسی نگاه اون ها مدت

 لکام نه البته! رفت یادم میکردم رد و میگرفتم واحد زود زود کنم تلف دانشگاه توی و وقتم نداشتم دوس! شم

 هم خونی درس دانشجوی! داده انصراف گفتن شدم جویا ندیدمش دیگه میافتاد یادم دوباره میشدم تنها هروقت

 و تیمگذاش قرار ببینمت میخوام گفتم گرفتم تماس باهاش کردم پیداش آخرش تا پرسیدم انقدر بود عجیب!بود

! نبود حیا بی الاقل ولی نداشت شرم چشماش هم موقع اون هرچند بود شده عوض نبود چادری دختر اون اما اومد

 عاشق من واسه ولی شدم شوکه! بود شده عوض تیپش بود خورده دست صورتش بود شده حیا بی چشماش اما

 من از رویی چه با! داری؟ چی خودت از تو گفت خندید دارم دوست گفتم و دریا به زدم و دل نبود مهم

 ساعت سه شبا اگه روز اون از رفتم باشگاه روز اون از! برخورد بهم خیلی زد حرفا خیلی میکنی؟؟ خواستگاری

 شدم اینی و گرفتم تخصص و شد سالم 32! کندم جون سگ عین روز اون از میخوابیدم ساعت یه دیگه میخوابیدم

! ندارن خبر ازش و رفته شیراز از گفتن گرفتم و سراغش دوستاش از بود خاموش بهش زدم زنگ هستم که

 آقا از نمیاوردم خودم روی به میشکستمم اگه بودم دادفر اشکان من هرحال به ولی تهران برگشتم سرخورده

 بعد ولی شدم استخدام خودم میکردم فکر شدم استخدام بیمارستانم تو زدم مطب و گرفتم قرض پول بزرگ

 تا ودمب یادش به ولی میگذشت زندگیم کردم کار به شروع نبوده تاثیر بی بزرگ آقا پنهانی های حمایت فهمیدم

 کمک کرد جلب و توجهم خیابون تو از دختر یه جیغ صدای میگشتم پیاده ها خیابون تو که روز یه اینکه

 بودن شده مزاحم اشغاال این نکردم کاری من میگفت میکرد گریه گرفتن و دورش مامورها دیدم رفتم میخواست

 آشنای مامورها از یکی من شانس و جلو رفتم کالنتری ببرنش و کنن ماشینش سوار زور به میخواستن ولی

 ولش...و یه محترمی خانم و میشناسم دخترو این گفتم بودم ندیده رو دختره هنوز اینکه با اومد در خانوادگی

 جاتمن دوباره که مرسی گفت کرد کوبم میخ صداش که رفتم دختره به توجه بی کشیدم و راهم منم و رفتن کردن

 راه هچ تو افتاده فهمیدم نبودم خر منم بود کرده تغیر بیشتر! یه طوسی چشم دختره همون دیدم برگشتم! دادی

 یه دهش میدونستم اینکه با! نبود میل بی اونم میشدم عاشقش بیشتر روز هر اما کنم کمکش خواستم! کثیفی

! کر و بودم کور کردم قبولش ولی نیست خوبی دختره میدونستم میکنه فروشی تن میدونستم خیابونی دختره

 a معدل که دختری بود شده قبول شیراز دانشگاه پزشکی که دختری بوده خوبی دختر میدونستم! بودم عاشق

 مکشک خواستم کرده پشت بهش زندگی میدونستم! تغییر انقدر یهو میپوشید چادر که دختری بود کالسشون

 شدن پیر صدسال شبه یه همه هرچند بودن ناراضی همه هرچند کردم ازدواج باهاش نخواست اون ولی کردم کنم

 باش من مال فقط گفتم میفرستمت دانشگاهم دوباره بخوای گفتم برام کن خانومی گفتم بهش گرفتم خونه براش

 اصرار به گذشت دوسال! نمیشد محجوب چادری دختر همون دیگه الناز ولی میریزم پات زیر رو دنیا گفتم! الناز
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 وت که روزی همون شد شبم اون فردای دیدم دیگه یکی با بدی وضع با و الناز و خونه رفتم سرزده شب یه شایان

 اب خانومیت با نظیرت بی آرامش با ندیدم الناز از وقت هیچ که شرمی با مهربونیات به شد پیدات زندگیم توی

 ی اندازه دیدم اومدم که خودم به ولی چطور نفهمیدم خودمم کردی باز جا دلم تو ذره ذره شهامتت با استقامتت

 ...شدم داشتنت ی تشنه! زیتون؟ چرا دروغ خانومیت ی تشنه آرامشت ی تشنه تو ی تشنه شدم تشنت دنیا یه

 امد بیرون گذشته از اشکان صدای با

 زدی؟ زل بهم چرا -

 دوخت خیابون به را نگاهش و گذاشت زانویش روی را وسرش گرفت را رویش

 همینجوری -

 کرد عوض را مسیر و چرخاند را ماشینش فرمان اشکان

 میری؟ کجا -

 بازار -

 برو خودت عمارت بذار و من داری؟ نیاز چیزی -

 داری نیاز تو ندارم نیاز من -

 کرد نگاه اشکان به دوباره

 !نمیخوام چیزی من -

 بوسید و گرفت را دستش اشکان

 ...میخوای عروسکم میخوای -

! هم مثل هردو بود داده دست از را عزیزانش اوهم بود سرخورده اوهم. اشکان محبت از ریخت و لرزید دلش

 ...داشت نیاز زنش محبت به محبتی هر نه ولی داشت نیاز محبت به او مثل هم اشکان! محکم

 خانواده عزای سیاه هنوز کرد نگاه ظاهرش به لحظه یک میخورد چرخ بزرگ خرید مرکز در اشکان دست در دست

 کرد اشاره ویترین توی سبز پالتوی به و ایستاد بوتیکی جلوی اشکان داشت تن بر را اش

 خوشگله؟ -

 میخوای؟ کی واسه -زیتون

 ادد زیتون ودست گرفت فروشنده از را وپالتو کرد فروشنده روبه کشید داخل را زیتون دست و زد لبخند اشکان
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 ببینم کن پرو برو -

 ...اشکا نمیخوام -

 داد هلش

 برو کن پرو برو بدو -

 ینا با ژولیده فر موهای این و روح بی صورت این با! داشت حق اشکان. کرد نگاه خودش به پرو اتاق ی آیینه مقابل

 آنها تمیتوانس مثال! بودند مرده که بودند مرده نبود زیتون اصال زیتون! نه...الغر جسم این با مشکی مانتوی و شال

 نصافاا آمد می تنش به خیلی پوشید را سبز پالتوی و کرد باز را اش مشکی پاییزی مانتوی بند! نه برگرداند؟؟ را

 را دستش و زد لبخند دیدنش با بود منتظرش اشکان آمد بیرون پرو اتاق از و پوشید را شالش! بود سلیقه خوش

 گذاشت اش چانه زیر

 ...بذار داره کم چیزی یه امـــــم -

 ادد دستش را شال و داد هل اتاق داخل را زیتون برگشت سبز شال یک با اینبار و رفت فروشنده سمت به اشکان

 ببینم کن سرت -

 ..دار زیاد شال من اشکان خوبه همین -

 ...ضمن در باخودت نیاوردی لباس دست چند از بیشتر توکه میگی؟ دروغ چرا -

 گرفت دستانش بین را صورتش و شد نزدیک زیتون به قدم یک

 ندارم دوس سیاه که بودم گفته -

 برانداز را زیتون و گرفت فاصله قدم یک انداخت سرش روی را سبز شال و درآورد سرش از را سیاه شال خودش

 موهایش از کمی همیشه مثل و کرد مرتب روسری زیر از را موهایش شد نزدیکش دوباره و داد تکان را سرش کرد

 زد رضایتی لبخند و کرد کج صورتش توی را

 نمونده حرفی دیگه! شدی عالی حاال -

 میام کنم عوضشون کن صبر -

 باشه؟ میندازیم دورشون و کیسه یه تو میندازیم االن هارو لباس اون! نکنی! نـــه -

 ...کاری چه...خب -

 باشه؟ جان؟ زیتون -
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 ...داد رضایت پس!! میشد؟؟هیچ چه داشت اگرهم مثال نداشت زدن حرف ی حوصله

 باشه -

 بیا توهم کنم حساب میرم من گلم افرین -

 مه را دیگری ی بسته گذاشت فروشنده میز روی و گرفت دستش را سیاهش لباسهای زیتون. رفت و زد را حرفش

 ماشین توی...داد دستش و گذاشت نایلون توی را لباسهایش فروشنده نکرد توجهی ولی دید اشکان دست در

 یرو ی بسته به انداخت زباله سطل توی را اش مشکی لباسهای که کرد نگاه را اشکان بغل ی آیینه از نشست

 افتاد راه و چرخاند را سویچ شد سوار و کرد باز را ماشین در اشکان کرد نگاه عقب صندلی

 اشکــــــان؟؟ -

 جانـــــــــم؟؟ -

 زد کوچکی لبخند اشکان و خودش لحن به

 چیه؟ بسته این -

 کرد او به نگاهی نیم گذاشت دنده روی و گرفت را دستش اشکان

 میگم؟..وقتش به...میگم بهت -

 بگو -

 کجا؟ بریم و شام -

 میکنم درست چیزی یه خونه -

 ناولی! دونفره شام اولین...زد آمیزی شیطنت لبخند..باشه؟ خوب جای یه میبرمت خودم اصال بیرون! نچ نچ نچ -

 !نمیشم سیر بخورم هرچیم امشب! همـــم! خوشگلم نامزد با شام

 نامزد اشکان با که بود فهمیده تازه هم انگارخودش شد سرخ انداخت گل اشکان های حرف و لحن از هایش گونه

 دهنز لبخندهم حتی که بود وقت خیلی! هم زیتون خندید بلند صدای با زیتون های گونه سرخی از اشکان!! است

 ...بودند

 بود شیکی رستوران نشستند هم روی روبه رستوران میز پشت

 داری؟ دوس چی -اشکان

 ....میشم سیر بخورم ساالد نیستم گشنه -
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 !نیست غذا که ساالد!! دیگه نشد -

 بخورم نمیتونم میمونه نخورده دست آخه -

 خودته؟؟ دست مگه -

 کباب جوجه هردو برای داد سفارش و زد صدا را گارسون

 نه؟ مگه داری دوس کباب جوجه -

 فهمیدی؟ چطور! نمیدونم دیگه حاال اره قبال -

 دادی سفارش جوجه یادته؟ و شیراز -

 شد پیدا دوباره اش گونه های وچاله زد لبخند دل ازته

 یادته؟ کنم حساب نذاشتی -

 اره -

 نه؟ نمیذاری اصال دیگه که االنم -

 نمیذارم که معلومه -

 صیبمن شانس این اصال دیگه که بود راحت خیالت بودی کرده و جاش همه فکر! کن حساب تو بعد بار بودی گفته -

 !نمیشه

 ار سرش اشکان بود هایشان چنگال و قاشق صدای فقط هردو بین چید را میز گارسون کرد سکوت نگفت چیزی

 میکرد بازی غذایش با زیتون کرد بلند

 بخور لطفا -

 نیست گشنم که گفتم -

 !خاطرمن به -

 خودش مگر بود؟ نکرده انتخاب را اشکان خودش مگر! بود؟ چه اشکان گناه لرزاند را تنش اشکان صدای التماس

 شتدا را اشکان فقط حاال بود؟ زده یخ چرا پس نمیکرد؟ کاری چرا پس کند؟ سعی میتواند حداقل که بود نگفته

 او از را همه زندگی! نه! زد تلنگری خودش به! نمیداد دست از دیگر را اشکان! نه چه؟ میداد دست از اوراهم اگر

 ...شد آب هم خودش تن یخ که گرم انقدر زد گرمی لبخند! نمیداد را اشکان دیگر بود گرفته

 میخورم باشه -
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 تازگی برایش که نگاهی محو بود ندیده او از وقت هیچ که لبخندی محو همسرش زیبایی محو شد محوش اشکان

 !بود شده الغر چقدر زیتون راستی داشت

 بگیرم چیزایی یه داروخانه از باید بنداز یادم فردا. شدی ضعیف خیلی -

 چیزایی؟ چه -

 دیگه چیزا این و ها مکمل و ویتامین این از -

 خندید زیباهم خندید

 ام؟؟ بچه من مگه -

 راستی؟! نمیکردی اینطوری خودت با که نبودی اگه -

 چی؟ -

 که نمیشه خطرداره خالیه عمارتم و خودشونن ی خونه که بقیه... بمونی عمارت تو این از بیشتر بذارم نمیتونم -

 معذبی تو! البته ندارم مشکلی که من خب سقف یه زیر باهم تنها توهم و من

 خوردهن دست بشقاب به! نمیشد...خب ولی بود که اشکان! بماند عمارت توی تنها که نمیشد میگفت راست اشکان

 کرد نگاه مقابلش ی

 میکنیم عقد بگی تو هروقت خب -

 گرفت را زیتون دست

 آروم من دل ولی میدونم هستی دختری چجور میدونم زیتون دارم اعتماد بهت! مجبوری کنی فکر نمیخوام -

 وسد میکنم صبر بازم ندارم حرفی من باشه هرچی یا میخوای زمان نیستی آماده میدونی هم اگه نگرانتم نمیشه

 ...این شبیه هرچیزی یا مجبوری که کنی فکر ندارم

 داد بیرون را نفسش کشید دست موهایش توی کالفه و داد اش صندلی به را اش تکیه

 یمیکن فکر اگه...اگه شدی پشیمون اگه...اگه حتی...حتی ولی سخته برام خیلی بگم و این ندارم دوس زیتون -

 ...هر اصال یا کنم خوشبختت نمیتونم

 فکری همچین اشکان میداد اجازه نباید زد زل او به و کرد جمع نگاهش در را آرامشش تمام فشرد را اشکان دست

 ...کند

 مجبورم کسی نشدی تحمیل توبهم کردم توروانتخاب خودم من اشکان. میکنم خواهش نگو اینجوری! نه -

 بار هی بازیه بچه یه دیوونگی عشق باشم داشته دوست میتونم ولی! اره بشم عاشقت نمیتونم من... اشکان...نکرد
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 عتمادا مردیت به انقدرم اشکان باشم داشته دوست میتونم نمیکنم تکرارش دیگه و اشتباه این ولی کردم بچگی

 ...کنیم عقد فردا همین میخوام من اصال بسازم همراهت کنارت و زندگیم و کنم تکیه بهت بتونم که دارم

 دونب بود کنارش زیتون! سخت خیلی! بود سخت میپرستیدش که دختری زبان از حرفها این شنیدن! بود سخت

 وابج اصال شاید که تالشی! تالش یک به! سعی یک به بود کرده خوش دل تنها او و باشد داشته دوستش اینکه

 که شدمی منتظر و میکرد صبر باید بود صبر راهش تنها بکند؟ میتوانست چه بگوید؟ میتوانست چه ولی! نمیداد

 ...میکند پیدا عالقه او به کی زیتون

*** 

 آمد خودش به در صدای با

 حاضری؟ عروسک -

 اشکان میام االن -

 منتظرم پایین باشه -

 را یدشسف شال میکرد نمایی خود تنش در زیبایی به رنگش کرم ی پالتوی کرد نگاه خودش به آیینه جلوی دوباره

 میداد نشان را کمتری زمان هرلحظه زندگیش ساعت...بسته همان...بودشان خریده دیروز همان اشکان کرد مرتب

 زودی به زندگیش دوم ی نیمه و میشد تمام داشت زندگیش اول ی نیمه میشد نزدیکتر 1 ساعت به هرلحظه

 دور ار نگاهش در بستن از قبل ولی کرد باز را اتاق در کند دل ایینه از بالخره و کشید عمیقی نفس میشد شروع

 و بود نشسته تخت جلوی آمد می خون دستش از بود تنش قرمزی بندی تاپ که دید را دختری... چرخاند اتاق

 پسری بود پرکرده را اطرافش شکسته لیوان ایی شیشه های تکه بود شده منقبض درد زور از صورتش عضالت

 اسمت...پیچید گوشش در صدایی میکرد باندپیچی را دستش و بود زده زانو زمین روی پایش جلوی

 از پسر...خندید دخترک روز آن خشم به خندید....که داری دوس چی نگفتم چیه اسمت گفتم...زیتون...چیه؟

 زیتون راستی...کرد نگاه دختر به و ایستاد زیتون کنار در جلوی همانجا اما رفت در سمت به و شد بلند جایش

 هب دختر ی زده حیرت نگاه بعد و پسر های خنده بلند صدای بعد!...بستن نه گذاشتنه باز واسه بلند و فر موهای

 ..ایینه توی از خودش

 میشه دیر اومدی؟ جان؟ زیتون -

 زد عمیقی لبخند

 میام دارم -

 اه پله جلوی درست پسر و دختر همان کرد نگاه رو راه به بار اخرین برای رفت ها پله سمت به و بست را اتاقش در

... دارم دوست یعنی...چی؟؟ یعنی کارا چی؟این یعنی...بود گیج دختر بود گرفته را دختر دست پسر بودند ایستاده
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 پله زا دورتر کمی داد لبخند با را جوابش و زد لبخند بود منتظر در جلوی اشکان آمد پایین ها پله از خندید دوباره

 دختر بود پریده صورتش رنگ بود ایستاده ها پله جلوی مضطرب دخترک چرخاند خانه دور را نگاهش و ایستاد ها

 راستش سمت به... ام زهره من!دخترعمه سالم...گذاشت اش شانه روی را دستش و شد نزدیکش پشت از دیگری

 ایستاده کنارهم...پسر و دختر همان دوباره بودند جمع بودند نشسته ها مبل روی خانواده ی همه کرد نگاه

 یرو دیگری دختر کنار پسر همان کرد نگاه دیگر ی گوشه به... بهم شیرین و فیروزه داره معنا های اشاره...بودند

 ایه نگاه و میشد نزدیکتر پسر به مدام دختر بود نشسته سبز چشم دختر همان مقابلشان بود نشسته مبل

 کرد حلقه زیتون های دورشانه را دستش اشکان...سبز چشم دختر همان خشمگین

 عزیزم؟ بریم -

 بود خاموش ها چراغ ی همه بودند کشیده سفید ی مالفه ها وسیله ی همه روی کرد نگاه را خانه اطراف دوباره

 کرد حلقه اشکان بازوی دور را دستش...بود کرده رد راهم خدمتکارها ی همه اشکان دیروز بود خاموش عمارت

 ...بریم -

 پسر و دختر همان بود خاموش هم حوض ی فواره بود غریب هم باغ بود گرفته پاییز رنگ هم باغ شدند رد باغ از

 یطالی بزرگ در به که باریک راه از زد لبخند هم انها روی به میخندیدند و میرقصیدند هم دست در دست باغ توی

 به دبو او شبیه که دیگری پسر و پسر همان سر پشت که مضطرب دید را دختر همان دوباره و گذشتند میشد ختم

 از شد اشکان مشکی در دو پرادوی سوار زیتون و گذاشت ماشین توی را چمدانش اشکان...میرفت عمارت سمت

 دنده روی اشکان دست روی را دستش زیتون اینبار افتاد راه و شد سوار اشکان داشت خاطره هم ماشین این

 هم خیابان آن از گذشتند هم کوچه از گذشتند باغ از زد لبخند و انداخت او به نگاهی نیم اشکان گذاشت

 ...گذشتند

 یادته؟ بکشیم بود نزدیک -زیتون

 خندید بگیرد زیرش بود نزدیک و دید کوچه توی را زیتون که اولی روز یاد به بود یادش

 !کنه ام خفه بیاد شه پیاده االنه گفتم باخودم! وای! بود پر توپت چقدرم! اووه -

 بکنم غلط من -

 خندید صدا با زیتون

 روزی یه میکردی فکر! زندگی تو من روزی یه میکردی فکر راستی میگم رو موقع اون! هیچی دیگه که حاال! نه -

 بشه؟ اینجوری

 خونت به شد بد فیروزه مامان حال وقتی مخصوصا نداشتم بهت نسبت حسی هیچ نفرت جز به که اول روز اون -

 خودمم ی حوصله شد عوض بهت نسبت دیدم کال زدی حرف و اتاقم تو اومدی شب همون وقتی ولی شدم تشنه
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 هی آرایشگاه جلو بعدش روز! میگی چی که بود مهم واسم بشنوم و حرفات داشتم دوس که بود عجیب ولی نداشتم

 ...باشی من واسه باید فقط تو میکردم بعدحس ولی تعصبه کردم فکر داشتم دیگه حس

 هستم که االن خب -

 فشرد را دستش داد بیرون را نفسش و کرد نگاه زیتون به محبت با اشکان

 خانوم؟؟ نه مگه...میخوای وقت تو! هنوز نه -

 چه...میخوای چی تو که میدونه خودت از بهتر و هست حواسش که هست یکی! خوب چه که کرد فکر زیتون و

 !بود هنوز اشکان! خوب

 گرفتی؟ محضر وقت چند ساعت -

 اهمیت اینکه از میرسید خودش به اینکه از بود شده بهتر زیتون اینکه از بود خوشحال زد ریزی لبخند اشکان

 میداد

 ...دیگه 1ساعت میپرسی؟ که باره چندمین -

 و زهره عقد ی سفره یاد ناخودآگاه شمعدان و آیینه عسل پنیر و نان نبات شاخه چند بود ایی ساده عقد ی سفره

 د؟میدی تدارکی همچین هم زیتون برای بود زنده فیروزه اگر یعنی! کجا این و کجا آنها عقد ی سفره افتاد یاسمن

 میکرد؟ چراغانی را باغ هم زیتون برای میچید؟ را سفره هایش عروس کمک به وسواس با خودش هم زیتون برای

 گرا اصال! میکرد را کارها این که بود محبوبش ی نوه که اشکان برای حداقل نمیکرد که زیتون برای! میکرد حتما

 شدست روی را اشکان دست گرمای میشد؟ اشکان ازدواج ی حلقه پوشیدن به حاضر زیتون افتاد نمی اتفاقات این

 شد روشن بیشتر دلش بود نور ی سوره کرد نگاه قران کتاب ی صفحه به کرد حس قران کتاب زیر از

 وکیلم؟ خانم عروس -

 وا بیاره؟ گالب رفته زیتون که نگفت زهره چرا بچینه؟ گل رفته عروس نگفت یاسمن چرا نداد؟ جواب کسی چرا

 گالب و گل دنبال را زیتون کسی چرا پس بود فرستاده آوردن گالب و چیدن گل برای را یاسمن هم زهره هم که

 حال هر به! بود که ازدواجش روز هرحال به! بود که شوهرش هرحال به ولی نبود شوهرش عاشق شاید نفرستاد؟

 خواست بگوید خواست کرد تر لب میداد جواب اول بار همان باید انگار نداد جواب کسی! بود که خودش انتخاب

 از ایدب بود؟؟ کی مجلس بزرگتر میگرفت؟؟ اجازه کسی چه از باید زیتون...خورد را حرفش ولی بگوید بله همه مثل

 سکوت یه سنگینی اشکان...فهمید اشکان بود؟ کجا مادرش میگرفت؟؟ اجازه و میکرد شرم برادر یا پدر کدام

 رد همیشه! نبود که نبود کسی! نبود مهم شد گرم دوباره اشکان دست گرمی از فشرد را دستش فهمید را زیتون

 اجازه خدا از دلش در! بود شاهد که خدا! بود که خدا! آنها همه روی هم این بود تنها زندگیش حساس های لحظه

 ...کرد توکل دلش در گرفت
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 بله -

 به خودش!بود که خدا! نبود مهم ولی نکرد خوشبختی آرزوی کسی نزد دست کسی نکشید کل کسی بازهم

 ...بود خدا میکرد پر را همه جای تنهایی

 و ماند زیتون مردش و ماند زیتون اشکان و ماند زیتون اش دایی وپسر ماند زیتون و رفت بیرون اتاق از عاقد

 ...شد خیره چشمانش به و گرفت را زیتون ریز ی چانه گرمش دست با...شوهرش

 میدم قول...میکنم جبران رو اینا ی همه -اشکان

 بخندل تنها بگوید؟ میتوانست چه داشت باور شدت به را مردانگیش که مردی قول برابر در بگوید؟ میتوانست چه

 !بود درخشان چقدر اشکان عسلی چشمان راستی کرد نگاهش آرام تنها زد

 ردک پارک را ماشین واشکان کرد باز را در مجتمع نگهبان. بود گذشته هم نه از وساعت بود شده تاریک کامال هوا

 ایفض بود شیکی و بزرگ مسکونی مجتمع گذراند نظر از را کند زندگی بود قرار که جایی و شد پیاده ماشین از

 بیرون ماشین از را چمدان اشکان کرد نگاه مقابلش بزرگ و بلند ساختمان به! خوب چه داشت هم زیبایی سبز

 چرخاند در توی را کلید و آورد

 خانم بفرمایید -

 را کلید اشکان و شد باز در بعد ثانیه چند و داد فشار را آسانسور 0 ی دکمه اشکان شد وارد و زد لبخندی زیتون

 مال باشد خودش خوده مال بود قرار که ایی خانه بود اینجا اش خانه لرزید دلش کمی چرخاند 01 واحد در توی

 میخک بوی کرد جلب را نظرش خانه تاریکی در که چیزی اولین و شد وارد اشکان ی اشاره با...اشکان و خودش

 زیتون و کرد روشن را چراغ و بست سرش پشت را در اشکان داشت دوست را بو این چقدر بود شده خشک

 دوست را خانه این که کرد حس چقدر! بود شده دکور قشنگ چقدر! بود زیبا چه! بود بزرگ چه کرد نگاه را اطراف

 کرد بغلش پشت از اشکان! دارد

 چیه؟ نظرت -

 !دارد دوست چقدر گرم آغوش این همراه را خانه این که کرد حس زیتون و

 اومد؟ خوشت نگفتی؟ -

 ...کشید عمیقی نفس و گذاشت بود شده حلقه دورش که اشکان دستان روی را دستانش

 !احمقه نیاد خوشش هرکی -

 کرد تنگتر را آغوشش اشکان

 عروسکم کافیه اومده خوشت تو که همین -
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 ...مرسی -

 بوسید روسریش روی از را موهایش اشکان

 ببینی؟ رو ها اتاق میخوای -

 اهم -

 کرد زیتون روبه و ایستاد در اولین مقابل و کشید را دستش اشکان

 کن بازش خودت -

 چوبی ی دونفره خواب تخت بود پنجره تمامش! نبود دیوار اصال که راستش سمت برد ماتش و کرد باز را اتاق در

 لباس کمد یک و بود خواب تخت یک نبود شلوغ زیاد اتاق بود کرده خوش جا بزرگ ی پنجره روی روبه شیکی

 طبیعی گل شیک گلدان یک ی عالوه به و اش آیینه و آرایشی میز یک و بود پوشانده را دیوار ی همه که بزرگ

 اناپهک یک اتاق دیگر ی گوشه و بود کوچک فرش گلیم یک فقط هم زمین روی. بود اتاق ی گوشه که بزرگ تقریبا

 خواب تخت همان طرح به

 همش خودته ی سلیقه اشکان؟ -

 داری؟ شک -

 !اره! خب -

 !نمیکردم توروانتخاب که بودم سلیقه بد اگه -

 !نیستم وسیله اینا مثل که من! دارم فرق من! خب نه -

 خریدم عشق با روهم ها وسیله این ی همه من ولی -

 میشه حسودیم ها وسیله این به داره دیگه!! اِاِاِاِ -

 خندید اشکان

 تویی خونه این خانوم! عزیزم نه -

 میاد شده خشک میخک بوی راستی -

 میدارم برشون االن نداری؟ دوس -

 دارم دوس! بذارشون! نه نه -

 ببین هاروهم اتاق ی بقیه بیا! خداروشکر! هم -
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 کوچکتر نسبت به کناری اتاق دوتا بود شده دکور شیک بود بزرگ هم رویی روبه اتاق داشت اتاق چهار هم روی

 ندید چیزی ولی کرد باز را اتاق هردو در زیتون بودند

 ان؟ خالی چرا اتاق دوتا این پس -

 میکنیم دکور باهم رو دوتا این -

 چرا؟ -

 میگم وقتش به همینجوری! داره؟ چرا -

 یه؟ کی وقتش -

 دختر؟؟ داشتی ایوب صبر توکه! عجولی خیلی -

 وقتش تا نمیپرسم باشه ولی کنجکاوم خب -

 بگیری؟ دوش یه میخوای -

 کجاس؟ حموم اره -

 ایستاد حمام در جلوی رفت اتاقشان سمت

 اینجاست -

 بود شده بهتر کرد نگاه خودش به حمام ی ایینه مقابل بست سرش پشت را در و شد حمام وارد ها لباس همان با

! بود تربه اینطوری هرحال به بود خریده اشکان که هایی مکمل و ها ویتامین لطف به البته بود گرفته رنگ صورتش

 اتاق امد بیرون و پوشید را اش حوله و گرفت دوش سریع... داشتند دوست بیشتر را زیتون این هم پدرش و مادر

 مرطوب کرم از! بود کرده را چیز همه فکر اشکان نشست ارایشش میز صندلی روی نشست دلش به و بود گرم

 کار کار بود شده چیده میز روی آرایشی لوازم و ها ادکلن و ها لوسیون انواع تا گرفته کن پاک گوش و کننده

 هرحال به!! چیست ناخن پولیش که میدانست چه اشکان واال بود گرفته کمک دختر یک از حتما! نبود اشکان

 موهایش کردن شانه به شروع و زد موهایش به کمی و کرد باز را پلمبش بود میز روی بادام روغن که اورد شانس

 ژولیده دیگر شدند بهتر فرش موهای زد لبخند ایینه توی زد روغن موهایش به دوباره همیشه مثل درآخر کرد

 ازب را کمدش. بود زیتون این امد خوشش...گرفت ژست ایینه جلوی میرسید کمرش به موهایش دیگر حاال نبودند

 و زرد لندب استین بلوز یک بالخره گشت لباس ترین پوشیده دنبال بود کرده پر راهم لباسهایش کمد اشکان کرد

 اش روسری بدون اینبار و نبست را موهایش بگیرد را لبش خشکی که زد رژلب کمی پوشید و کرد پیدا شلوار یک

 ودب معذب هنوز کشید راحتی نفس نبود اشکان بود شده چیده میز و بود کرده پر را جا همه غذا بوی رفت بیرون

 کاناش ولی میلرزید تنش تمام نبود خودش دست...باید حاال و میپوشید روسری اشکان جلوی پیش ساعت یک تا

 بخورد آب کمی که رفت یخچال سمت میکرد درک پس میخواهی زمان تو که بود گفته خودش میکرد درک
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 گرمی کرد جا جابه دستش در را لیوان میکرد کمک شدنش آرام به آب جرعه یک شاید میلرزید وضوح به دستش

 شکست و افتاد دستش از لیوان و ترسید کرد حس کنارش را نفسی

 زیتون؟؟ -

 کند جمع را شکسته لیوان های تکه که نشست زمین روی شد هول

 ...جمعش االن چرا نمیدونم ترسیدم یهو..نمیدونم...بببخشید -

 و گرفت را ریزش ی چانه میفهمید و میکرد درکش خوب گرفت را دستش هردو نشست مقابلش زانو روی اشکان

 کرد بلند را سرش

 !همین شکسته لیوان یه فقط نیافتاده مهمی اتفاق...نداره اشکالی -

 اشکان نبود خودم دست ببخشید -

 کن نگا چشام تو زیتون؟ -

 بود سنگین هم اشکان نگاه میکرد شرم بود سخت

 زیتون؟؟ -

 کرد نگاه و کرد بلند را سرش ولی شد تر سخت خیلی

 من باشه؟ نره یادت وقت هیچ و این نمیشم نزدیک بهت وقت هیچ نخوای خودت تا که بدونی و این میخوام -

 برات بخوای هرکاری میکنم مهیا برات بخوای که هم هرچی میکنم صبر بخوای تاهروقت زیاد خیلی دارم دوست

 فقط داب تا اگه حتی بخوای خودت اگه حتی نمیکنم ولت نمیذارم تنهات وقت هیچ که باشه یادت اینم ولی میکنم

 تا هاینک بخاطر نه! دادم قول مادرت به اینکه بخاطر نه بری که نمیدم اجازه بهت وقت هیچ باشی ایم شناسنامه زن

 خودم چون دارم دوست خودم چون بری نمیذارم نمیکنم ولت نیست اینا هیچکدوم بخاطر! نه! پدرتم مدیون ابد

 عروسک؟ باشه. باشه یادت همیشه هم و این میمیرم تو بی

 میکرد آرامترش میکرد زندگی تو بخاطر که بود کسی اینکه میکرد آرامش میکرد درک اشکان اینکه شد آرام

 زد لبخند رویش به اشکان و داد تکان مثبت ی نشانه به را سرش

 بکش رو غذا توهم میکنم جمع رو ها شیشه تکه این تامن هم حاال بلرز نه بترس نه دیگه پس -

 ..می جمعش خودم نه -

 نمیخواد ببری و دستت دوباره میترسم -

 !...بود جمع حواسش اشکان که بود خوب چقدر
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 تختی روی کنارش زیتون گذاشت کنارش میز روی و برداشت را عینکش بود گذشته 03 از ساعت بست را کتابش

 کاشکی بودند زنده اش خانواده کاشکی زد لبخند دلش ته از بود خواب بود کشیده را زیتون انتظار مدتها که

 کاشکی میکرد بدرقه را دخترش تا بود زهرا کاشکی میریخت نقل عروسش سر روی تا بود زنده امروز شیرین

 یعل کاشکی میداد نشانش را زندگی راه تا بود پدرش کاشکی میکرد مدیریت خودش را چیز همه تا بود فیروزه

 یکاشک میشد پناهش آورد می کم هروقت تا بود عمویش کاشکی میکرد مطمئنش بانگاهش همیشه مثل که بود

 هن دیگر امروز! نبود اش خانواده از خبری! نبود کسی دیگر امروز...میداد نشانش را اشتباهاتش تا بود عمویش زن

 زیتون و اشکان امروز بودند همسرش و اشکان دادفر ی خانواده بزرگ امروز کنند بزرگی که فیروزه نه بود علی

 اب باید که بود سنگین اش وظیفه چقدر اشکان و بود بچه هنوزهم خودش که زیتونی بودند خانواده این بزرگ

 تمام باید میکرد پر هایش برادر و خواهرها برای را همه جای باید! میکرد بزرگی ساله 33دختر یک های بچگی

 دست خوابید زیتون سمت به کشید زیتون روی را وپتو درآورد را پیرهنش عادت روی از... میشد همسرش دنیای

 دستش...غرایزش و احساسات تمام با بود مرد یک بود مرد یک بالخره میکرد مراعات که هرچقدرهم نبود خودش

 را پیشانیش تنها ولی داشت تمنا را زیتون وجودش تمام با بود شده گرمش کشید زیتون فر و بلند موهای روی را

 ...بود بهتر اینطور گرفت فاصله او از و بوسید آرام

 روی سرش بود یادش را چیز همه بود شناخته خوب را موقعیتش اورد کش را خودش کمی و کرد باز را چشمهایش

 و کرد فرو شوهرش درآغوش بیشتر را سرش مردش ستبر ی سینه روی کوچکش دست و بود اشکان بازوی

 ماند خیره اشکان لخت تن به... داشت آرامش و لذت هردو برای آغوش این چقدر و کرد بغلش محکمتر اشکان

 بود نشت لباسهایش اینکه دیدن با و کرد نگاه خودش به افتاده بینشان اتفاقی نکند اینکه از ترسید لحظه یک

 یدارب که میدانست کرد نگاه شوهرش ی بسته چشمهای به خندید خودش ی بچگانه فکر به و کشید راحتی نفس

 که آمد بیرون اشکان آغوش از آرام بود صبح شش هنوز ساعت بخوابد بیشتر میخواست دلش شاید ولی است

 نگاه اش خانه اطراف به آمد بیرون اتاق از و زد شانه را موهایش و شست را صورتش...بود هرچند نکند بیدارش

 ...بود زیتون کردن خانمی وقت دیگر حاال زد لبخند و کرد

*** 

 همب حالش ساختمان این از بود گرفته پاییز رنگ هم آسایشگاه باغ شد وارد اشکان و شد باز تیکی صدای با در

 در اه ماه زیتون اینکه فکر نمیگذشت هم اش نزدیکی از وقت هیچ نبود داشت اینجا که عزیزی بخاطر اگر میخورد

 همحوط از را نگاهش میزد اتشش بود اینجا عزیزش حاالهم اینکه فکر میکرد اش دیوانه بوده زندانی جایی همچین

 شد ساختمان وارد و گرفت

 نباشید خسته سالم -اشکان

 شد بلند ازجایش اشکان دیدن با پرستار

 بفرمایید دادفر آقای سالم -
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 میتونم؟ ببینم و غزل میخواستم -

 باشن خواب کنم فکر اتاقشونن تو البته -

 بهتره؟ چی؟ حالش -

 میدونن بهتر دکترشون خب ولی بهترن -

 میپرسم ازش خودم ممنون باشه -

 شد مانعش صدایی که رفت رو راه انتهای اتاق سمت به و زد را حرفش

 تو کجایی! نمیپرسی احوال و اینجا میای! دادفر دکتر جناب! به به -

 فشرد را دستش دوستانه زد لبخند قدیمیش دوست دیدن با و برگرداند را رویش

 بودم دنبالت خوبی؟ بابک سالم -

 من؟؟ دنبال -بابک

 حالش؟ چطوره؟ غزل. اره -

 زد بخشی اطمینان لبخند بابک

 .دیگه روز سه دو البته ببریش بتونی کنم فکر بهتره حالش مراقبشم چشمی چهار! اشکان نباش نگران -

 !افتادی زحمت حسابی مدت این بابک ممنون -

 اینه شغلم بالخره بود ام وظیفه! نگو اینجوری -

 ممنون گذاشتی مایه شغلت از بیشتر ولی -

 منتظرته میگیره و ت بهانه داره دیروز از برو خب خیلی -

 ارانگ بود پیچیده دورش را شالش شد وارد نشنید صدایی وقتی و زد در بار چند افتاد راه دیگری حرف هیچ بدون

 حضور ی متوجه که بود افکارش غرق انقدر بود شده خیره بیرون به و بود ایستاده پنجره جلوی بود سردش

 داد تکیه پنجره به و ایستاد مقابلش و انداخت غزل ی شانه روی و آورد در را کتش اشکان. بود نشده اشکان

 اومدی بالخره -غزل

 شدم درگیر چقدر که میدونی -

 شد نمایان اش استخوانی صورت های استخوان تمام و زد لبخند اش زندگی تمام سردی به زد سردی لبخند غزل

 شده الغرتر چقدر که کرد فکر اشکان و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر L.D.N | عروسک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

239 

 

 نداره اشکالی اشکان میدونم -

 بهتری؟ -

 نبود اینجا به نیازی بودم خوب اولشم از خیلی اره -

 کنه کمکت نباشه کسی...و بده دست عصبی حمله بهت دوباره ترسیدم...ترسیدم -

 اشکان بودی گفته بهم زودتر کاشکی -

 !بود شبیه چشمهایشان رنگ چقدر راستی دوخت اشکان عسلی چشمان به را اش عسلی نگاه

 خاله کنم رفک اینکه بدون کنم بغلش و شیرین خاله میتونستم بار یه حداقل کاشکی بودی گفته زودتر کاشکی -

 نمک دینی احساس هیچ اینکه بدون ببوسم و بزرگ آقا و فیروزه مامان دستای میتونستم بار یه کاشکی بوده ام

 زور هب رو دیگه یکی مال دارم کنم حس اینکه بدون کنم صدا عمو و عموم میتونستم بار یه کاشکی نگفتی؟ چرا

 عموزاده از کدوم هیچ عروسی جشن تو من نبودم برادرام و خواهر کدوم هیچ عروسی جشن تو من! میشم صاحب

 نگفتی؟ چرا تو کردن قایم همه! نبودم هام

 پیش و موضوعش هزاربار بگم خواستم بار هزار خواستم! بگم نذاشتن قسم خودت عزیزیه به غزل نذاشتن -

 مخواست هزاربار نبودن زنده کدومشون هیچ که رسید وقتی بالخره فرداهم این! فردا نه حاال گفتن همش کشیدم

 ...بگم

 که نممیک فکر واقعا دیگه بمونم تیمارستان این تو بیشتر اگه باشم اینجا نمیخوام دیگه میریم اینجا از کی -

 ام دیوونه

 ...زود عزیزم میریم -

*** 

 بود زده بهم را قبرستان سکوت هایش کفش ی پاشنه صدای بود داده آذر به را جایش آبان و بود شده سردتر هوا

 میافتاد خودش پیش ماه یک یاد میداد زجرش میریخت اشک مادرش برای که دختری ی ضجه و گریه دور صدای

 نای از نداشت دوست دیگر انگار ایستاد سرجایش میشد نزدیکتر هرلحظه صدا و برمیداشت آرامتر را هایش قدم

 به ادافت راه دوباره و کشید عمیقی نفس بشنود را مادرش برای کسی ی گریه صدای نداشت دوست برود نزدیکتر

 ایهس میشد نزدیکتر خانوادگیشان قبرستان به هرچه! نه یا میکند گریه مادرش برای کسی که داشت ربطی اوچه

 ستدر او به پشت آقایی و خانم رفت نزدیکتر! بود؟ مزار سر دادفر ی خانواده از کسی یعنی میدید تر واضح را ایی

 سعی هم همراهش مرد و بود نشسته شیرین قبر کنار دختری بودند ایستاده دادفر ی خانواده قبرهای مقابل

 ایستاد آنها قدمی چند ی درفاصله و رفت جلوتر! بود آشنا زیتون برای مرد هیکل چقدر داشت کردنش درآرام

 میشنید خوبی به را صدایشان شد پشیمان ولی کند اظهاروجود خواست
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 میشی مریض هواسرده پاشو بسه دلم عزیز...خانم غزل...غزل...کنی گریه میخوای دیگه چقدر عزیزم دیگه بسه -

 ...عزیزم

 بود آشنا برایش مرد صدای تن چقدر

 دیگه یکم...اشکان بمونم بیشتر بذار -

 سرش! میکرد؟ خطابش عزیزم اشکان که بود کی غزل! بود؟ که همراهش دختر ولی بود اشکان بود خودش! اشکان

 دختر این با حتما نمیکرد کاری همچین زیتون با وقت هیچ اشکان! نه کرد دور را منفی افکار ی همه داد تکان را

 که تمیدانس! میزد؟ حرف قبرها این تک تک با و میکرد گریه شیرین سرقبر باید چرا دختر این واال داشت نسبتی

 اناشک...حس بی دستش و بود شده سست تنش نبود که خودش دست ولی میدانست را همه کند بدی فکر نباید

 زیتون به پشت هنوز کرد حلقه اشکان بازوی دور را دستش دخترهم و کرد بلندش و گرفت را دختر بازوی

 زیتون غرور شکستن صدای هم شاید شکست و افتاد دستش از گالب ی شیشه و شد تر سست دستش...بودند

 باال ار سرش شد موفق همیشه مثل و کند کنترل را سبزش نگاه که کرد سعی کرد حس را هردو نگاه سنگینی! بود

 و اشکان بین میخورد پاس مدام و بود اضافه عسلی نگاه یک وسط این دوخت اشکان به را نگاهش و گرفت

 ...زیتون

 میومدم همراهت منم واال...اینجا میای بودی نگفته -زیتون

 خوب حالش که میدانست میشناخت خوب را زیتون ی باخته رنگ صورت این کرد رها را غزل دست اشکان

 از بلق ولی افتاد و کرد گیر سرش پشت قبر سنگ به پایش برود عقب قدم یک خواست رفت زیتون سمت نیست

 مثل باشد عادی کرد سعی گرفت فاصله اشکان از و شد بلند گرفت را ضعیفش تن اشکان شود زمین نقش اینکه

 نییع نبود عصبانیت و دعوا به نیازی میداد توضیح را چیز همه خودش اشکان بود الزم اگر بود چیزی اگر همیشه

 !کند دعوا که بلدنبود اصال

 بیمارستان؟ یا مطب برمیگردی -

 کارخونه میرم بعد خونه میرسونمت قبلش -

 اشدب داشته خیانت رنگ که بود این از تر صادق غزل نگاه عسلی کرد نگاه غزل به اشکان پهن های شانه پشت از

 ربانترمه اوهم داد تکان غزل برای سالم نشانه به را سرش و زد لبخند بنشیند دلش به که بود کافی نگاه یک همان

 نشاند لب به را اش باخته رنگ لبخند

 چیه؟ اسمشون راستی برسون و ایشون نیست خوب حالش همراهته که خانمی...خوبم من نه -

 مطمئنی؟.غزل -

 میزنم زنگ اومد پیش مشکلی اگه راحت خیالت میرم بعد و میمونم دقیقه چند منم اهم -
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 برم؟ مطمئنی -

 داد هل غزل سمت به را واشکان زد لبخندی

 برو دیگه اره -

 و فتر ایستگاه سمت به رفت بعد کمی و خواند ایی فاتحه اوهم رفتند که همین...رفت و بوسید را زیتون پیشانی

 گرفت را یاسمن ی شماره و درآورد را موبایلش شد تاکسی منتظر

 خبر؟ چه خوبی؟! خانووووم سالم -یاسی

 کجایی؟ خوبی؟ یاسی سالم -

 شده؟ چیزی چرا بیمارستان -

 یاسی داشتم سوال یه فقط عزیزم نه -

 بپرس -

 همه خودش بالخره اوکه میکرد؟؟ اشکان کفش توی را پایش باید چرا! شد پشیمان ولی بپرسد غزل از خواست

 که هول کمی حداقل نمیکردند برخورد عادی انقدر زیتون مقابل بود هم چیزی اگر اصال میداد توضیح را چیز

 !میشدند

 دیگه بپرس دختر؟ شدی چی -

 بزنم؟ مش یا کنم رنگ و موهام تو نظر به...میگم...چیزه -

 نک رنگ عزیزم نه!! بپرسی ایی هسته راکتورهای از میخوای االن گفتم دارم سوال گفتی همچین!! زیتون وااای -

 نداری؟ کاری فعال نمیدونم شدم پشیمون شایدم حاال باشه خب -

 خدافظ باش خودت مراقب عزیزم نه -

 خدافظ -

 ...میشکست نباید را اعتماد این...میگفت را چیز همه خودش اشکان کشید راحتی نفس

*** 

 بود خوشگل چه -غزل

 کی؟ -

 دیگه زیتون -
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 زد لبخند و کرد بود نشسته کنارش که غزل به نگاهی نیم

 مرسی -

 بود کرده بد فکر هزارجور االن بود اون جای هرکی بود خانم هم خیلی اشکان میگم جدی -

 میسنجه و چیز همه و میکنه فکر اول باشه محدود دیدش و بزنه حرف نسنجیده که نیست دخترا اون از -

 نمیکنی دل درد من پیش دیگه وقته خیلی شده؟ خوب رابطتون -

 میکنیم سر باهم دوستانه -

 دوستید؟؟ باهم هنوز -

 ...داره نیاز وقت به زیتون -

*** 

 باخوشرویی همیشه مثل و کرد سالم نگهبان شد پیاده و کرد پارک پارکینگ توی را ماشین بود شده تاریک هوا

 و چرخاند در توی را کلیدش ایستاد واحدش در جلوی بعد چندثانیه و شد اسانسور سوار داد را سالمش جواب

 غذا بوی و بود روشن هم تلوزیون بود روشن ها چراغ ی همه بود آمده زیتون که ازوقتی همیشه مثل شد وارد

 وضع را لباسهایش گشت را ها اتاق نشنید جوابی و زد صدایش چندبار نبود زیتون از اثری ولی بود پرکرده را خانه

 با و فتر تلوزیون مقابل راحتی مبل سمت کشید راحتی نفس برمیگردد االن و رفته محوطه به اینکه فکر با و کرد

 میخواست که هرچقدرهم بود برده خوابش راحتی مبل روی تلوزیون جلوی...زد لبخند مقابلش ی صحنه دیدن

 دست صورتش روی آرام گذاشت پایش روی را سرزیتون آرام و نشست کنارش بود بچه بازهم ولی باشد بزرگ

 ..دش بلند اشکان دیدن با کرد باز را چشمهایش. بوسید را پیشانیش کشید دست پریشانش موهای روی و کشید

 برگشتی؟ کی سالم -

 خوبی؟. االن. عزیزم سالم -

 بچگی این اشکان و بود بچه چسباند اش سینه به را سرش و کرد جا بغلش توی را خودش و شد اشکان نزدیک

 کرد بغلش محکم و خندید بلند صدای با داشت دوست را هایش

 بدجنس! بخند خودت به -

 دارم دوست...کرد زمزمه و بوسید را موهایش و کرد بغلش محکمتر...عروسک ببخشید -

 اشکان؟ -

 جانم -
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 بود؟ کی امروز خانم اون -

 ....خواهرم..غزل -

 نشد عوض نگاهش رنگ ولی کرد بلند را سرش

 ...ناتنیم خواهر...واقعیم خواهر -

 !خواهرواقعی؟! ناتنی؟ خواهر انداخت پیشانیش توی ایی گره

 نکن نگا اینجوری! زیتون دادنش توضیح سخته -

 زد لبخند بود کافی دانستن برای قدرهم همین

 بیاد بزن زنگ االن همین میخوای اگه یا بیاد کن دعوتش فرداشب خب داری دوس اگه -

 ودب گفته که همین یعنی بود؟؟ کرده قبول و بود کرده درک راحتی همین به یعنی کرد نگاه زیتون به متعجب

 را دختری راحتی همین به کند؟؟ دعوتش...ولی داشت حرفی و هرسوال انتظار بود؟؟ شده راضی است خواهرش

 بود؟؟ کرده قبول بود دیده دور از یکبار که

 زیتون؟ مطمئنی -

 گذاشت اشکان صورت روی را کوچکش دست

 نبود خانواده کنار طعم اونم بذار بوده دور اش خانواده از وقته خیلی که معلومه خواهرته اگه! مطمئنم که معلومه -

 شه ناراحت که نکنم سوال ازش زیاد که میدم قول بچشه رو

 ...دارد را زیتون که کرد حسادت خودش حال به دردلش و کرد بغلش و بوسید را پیشانیش دوباره

*** 

*** 

 داد بیرون دار صدا را نفسش کشید دست موهایش توی کالفه

 ممکنه؟؟ چطور آخه -سینا

 دادم توضیح برات که همونجوری -اشکان

 بود اعصابش روی کافه موسیقی صدای داد صندلی به را اش تکیه

 میکنم خواهش میشناسی و یاسمن ی روحیه هرکسی از توبهتر میکنم خواهش سینا -

 آخه؟؟ بگم یاسمن به چطور من! سخته اشکان -
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 ببینه و غزل که بیارش خواست اگه...بگو بهش مائه ی خونه غزل امشب ببین...خودت با دیگه اونش -

 من که میخوای تو حاال کردن زهرمار یاسمن برای و زندگی که کسایی!بود فرشید و فرهاد خواهر دیروز تا غزل -

 ...با بیا عزیزم که بگم یاسمن به برم

 تمام فرشید و فرهاد پیش تا بود ما پیش بیشتر هم بچگی از غزل!نداشت گناهی هیچ وسط این غزل سینا ببین -

 هک هرچیزی شد تربیت غزلم شدیم تربیت ما که هم همونجور بود داده آقابزرگ روهم زندگیش و تحصیالت خرج

 ودنب غزل اگه نره یادت شد فرشید و فرهاد یه دستگیری باعث که بود غزل این نره یادتم داشت اونم داشتیم ما

 !نبودید باهم االن یاسمن و تو نبود غزل اگه میدونه؟شاید کی بودن هنوزآزاد فرشید و فرهاد االن

 های حرف درستی به میکرد سنگین و سبک که خودش پیش بود شده کالفه حسابی داد بیرون را نفسش چندبار

 میشد؟؟ قانع خوبی این به هم یاسمن آیا ولی میبرد پی اشکان

*** 

 دکر ست ربعش سه استین بلوز با را اش کاربنی بلند دامن رفت لباسهایش کمد سمت زد شانه که را موهایش

 ودب کرده مرتب حسابی هم را اش خانه داد بیست ی نمره خودش به ایینه جلوی و بست کلیپس یک با را موهایش

 حدس بود اشکان چشم رنگ شبیه چشمش رنگ چون بیاید خوشش که میزد حدس بود آماده هم سبزیش قورمه

 ودب آماده چیز همه...میگرفت اش خنده بود کرده که تعبیری از بیاید خوشش سبزی قورمه از اشکان مثل که میزد

 غزل حتما پرید در سمت به درآمد صدا به که در زنگ! بود مهمانشان اولین غزل بالخره بود کشیده دم هم چایی

 دستش از را خرید های کیسه و خندید بود اشکان ولی کرد باز را در و زد لبخند! داشت کلید اشکان چون بود

 گذاشت آشپزخانه توی را ها کیسه اشکان بود زده زنگ همین بخاطر بود پر دستش گرفت

 نه؟ نبودی من منتظر -

 اونه کردم فکر بودم غزل منتظر! نوووچ دوما نباشی خسته سالم اوال -

 بیام من بعد اومد که غزل بیاد غزل اول تا برم من میخوای ها؟ نشده دیر خب حاال. مرسی عزیزم سالم -

 تخته رو کردم جدا لباس برات کن عوض و لباسات برو داری گناه! اومدی تازه!دیگه نه -

 !ها میکنه کارایی چه ببین غزل بخاطر! همـــم -

 !دیگه مهمونمونه اولین خب -

 !مهمونمونه اولین غزل راستی راستی ها؟ میگی راست!! اِاِاِ -

 کن عوض و لباسات برو میاد غزل االن دیگه برو -

 رفتم من چشم -
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 بال بی چشمت -

 ایی میوه هرنوع از رفت اشکان خرید های کیسه سمت! داشت ذوق مهمانشان اولین چقدربخاطرآمدن راستی

 یخچال توی را میوه سبد بعد چید سبد توی و کرد خشک و شست را ها میوه بود خریده هم شیرینی بود خریده

 اش چایی فنجانهای و گذاشت میز روی و چید دیگری ظرف توی را شیرینی کرد آماده را ها دستی پیش و گذاشت

 در زنگ صدای که کند صدا را اشکان خواست گذاشت میز روی هم را قندان کرد آماده و گذاشت سینی توی را

 دست رد زیبایی گل دسته که قدبلندی دختر کرد باز خوشرویی با را در و زد لبخند! بود غزل دیگر اینبار شد مانع

 لیعس چشمش رنگ که تفاوت این با بود احمد دایی شبیه بود زیبا واقعا هم لبش روی لبخند بود در جلوی داشت

 سمت و آمد بیرون اتاق از اشکان میکردند نگاه بهم فقط و نداشتند گفتن برای حرفی واقعا زیتون هم غزل هم بود

 هب زیتون که گرفت را کمرش و ایستاد زیتون سر پشت گرفت اش خنده بود برده هردوماتشان اینکه از رفت در

 آمد خودش

 داخل بفرمایید...سالم...ببخشید -زیتون

 از یکی به زیتون کرد بغل را اشکان و کرد روبوسی زیتون با شد وارد و خندید بود آمده خودش به تازه که هم غزل

 کند حاضر را اش چایی که رفت آشپزخانه به خودش و کند عوض را لباسهایش که کرد اش راهنمایی ها اتاق

 ی هشان به زور به ولی بود بلندی قد دختر اینکه با برگشت سمتش به زیتون و گرفت را کمرش دوباره اشکان

 میرسید اشکان

 خب؟نظرت؟ -

 !میشینه دل به خیلی درکل ولی توئه شبیه!نه چشماش رنگ ولی!! احمده دایی شبیه خیلی -

 !ازش اومد خوشت پس -

 اومد خوشم ازش دیروز همون -

 جدی؟ -

 اهم -

 تنشس غزل مقابل و گذاشت میز روی را چایی سینی زیتون بگیرند فاصله ازهم که شد باعث غزل ی سرفه صدای

 کرد بقلش و نشست کنارغزل هم اشکان

 غزل اومدی خوش خیلی -زیتون

 افتادی زحمت هم حسابی ببخشید عزیزم ممنون -

 خودته برادر ی خونه چیه حرفا این -
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 رهخی خواهرش عسلی چشمان به و چسباند خودش بیشتربه را او واشکان کرد نگاه بود کنارش که اشکان به غزل

 شد

 بودی کرده هول الکی! مهربونه خیلی که بودم گفته -اشکان

 کرد زیتون روبه و خندید اشکان حرف به غزل

 که ساله هفده تقریبا دارم و اشکان فقط پدریم ی خانواده تمام از من اخه...بیام میترسیدم خیلی راستش -

 ...بیام که داشتم استرس خیلی بخاطرهمین بودم بچه خیلی بودم ایران که هم موقع اون ندیدم و هیچکدوم

 بیا خواستی که هرموقع بعد به این از -

 شد جدی نگاهش رنگ

 ...دادی خانواده یه بهم اینکه بخاطر...زیتون ممنون -

*** 

 شد جا جابه مبل روی

 فکری؟ تو چرا شده؟ چی سینا؟ -یاسمن

 میکرد شروع باید چطور کرد فوت را نفسش و کشید دست موهایش توی

 بقلم بیا -

 میکرد بازی باموهایش سیناهم داد لم سینا به مبل روی و شد نزدیکش یاسمن

 یاسی؟ -

 جانم؟ -

 باشم؟ داشته واقعی خواهر یه داشتم دوس میگفتی همیشه یادته -

 اهم -

 داری؟ دوس هنوزم -

 اره شاید!نمیدونم -

 میشدی؟ خوشحال داری خواهر یه میگفتن مثال االن اگه من؟ یاس -

 چیه؟؟ سواال این سینا؟؟ -
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 رانتنگ همیشه که داشتی خواهر یه سالها این تمام توی تو یاسی میگفتم میومدم االن من اگه مثال! دیگه بگو -

 میشدی؟؟ خوشحال خواهرته که نمیدونسته خودشم مثال ولی بوده

 !اره...امــــم -

 گفتن واسه دارم حرفا بدی؟؟خیلی گوش حرفام به میخوای -

 میشنوم -

 دوسال کشور از خارج میره خوندن درس واسه ایرانی پولدار پسر یه پیش وقته خیلی...برات میگم داستان یه -

 ولی میکنه ازدواج نجیب و خانم و خوشگل دختر یه با ایران تو پدرش اصرار به ایران برمیگرده و میخونه درس

 برمیگرده پسره مدت یه بعداز داشته دوس و خودش های دانشجویی هم از یکی نداشته دوس و دختر اون پسره

 هی خالصه هستش ایرانیم اتفاقا که میبینه و ش دانشجویی هم همون دوباره اونجا کنه تموم و درسش که امریکا

 اتفاقاتی میرن بیرون باهم که شب یه داره دوس و اون هم دانشجوییش هم دختر این که میفهمه پسره روز

 از هک ایران برمیگرده بالخره میشه سخت پسره واسه دختر اون از کندن دل بیافته نباید که میافته بینشون

 میشه موفقم کنه فراموش و دانشجوییش هم میکنه سعی بارداره همسرش که میبینه ولی جداشه همسرش

 یه هک میاد دنیا به دومشونم ی بچه میشه بهتر روز روزبه زندگیشون پسره یه که میاره دنیا به شو بچه همسرش

 که میفهمه موقع همون و میبینه و دانشجوییش هم اونجا میشه دعوت همسرش ی خانواده مهمونی به پسره روز

 خواهره دانشجوییش هم که میفهمه اینا از مهمتر ولی داره پسر دوتا و دختر یه و کرده ازدواج دانشجوییشم هم

 هم و میمیره دانشجوییش هم شوهر سال چند بعداز و میاد دنیا به هم پسره سوم ی بچه! بوده همسرش

 ترهدخ نوشته که میذاره پسره اون برای هم نامه یه البته و آمریکا برمیگرده و میکنه ول و هاش بچه دانشجوییش

 از صبح روز یه همسرش و میکنه تعریف همسرش واسه و چیز همه زده خجالت پسره! هست توهم دختره من

 زنگ یول رفته و کرده ولش که فکرمیکنه نیست همسرش میبینه میشه بیدار که پسره میره و میشه بیدار خواب

 امروز ولی شه خواهرزاده میکرد فکر دیروز تا که دختری دست تو دست همسرش میبینه میاد در صدا به که در

 ی خانواده میکنه فراموش و چیز همه و میمونه زندگیش پای همسرش برمیگرده شوهرشه دختره که فهمیده

 اون به انقدر پسره اون همسر کردن قبول و چیز همه و نیاوردن خودشون روی به ولی فهمیدن بعدش هم پسره

 دختر اون به همسره محبت روز به روز داره دختر یه هم خودش میره یادش کم کم که میکنه محبت بچه دختر

 ...دورت ازش خودش دختر و میشه بیشتر بچه

 مامان فداکارم همسر اون!ام خاله دختره اون و بوده بابام پسره اون!من دخترم اون و بوده غزل بچه دختر اون -

 اره؟؟...بوده شیرینم

 بوسید را یاسمن موهای و کرد تر تنگ را آغوشش سینا

 کردم حسادت خودم خواهر به سالها احمق من اونوقت نداره دوسم مامانم میکردم فکر سالها احمق من اونوقت -

 !نداشته تقصیری هیچ که دختری میدونستم مقصر و غزل احمق من اونوقت شدم متنفر ازش و
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 کرد بغلش محکتر سینا ولی بیاید بیرون سینا بازوهای بین از خواست چکید سینا دست روی اشکش

 باش آروم یاسی -

 کن ولم سینا -

 باش آروم هیییییش -

 دخترخاله و من بین که بود همین واسه بده بهم و محبتش ی همه نتونست وقت هیچ مامان که بود همین واسه -

 االن همین ببینمش میخوام...بود این واسه همش بود همین واسه نمیذاشتن فرق ام

 ..باش آروم..پیشش میبرمت..حاال همین...میبینیش عزیزم باشه -

*** 

 اب میخواست!نگو که بود پر توپش انقدر!بود تشنه خونم به دیدم و اشکان که اولی روز! دیگه هیچی -زیتون

 بگیره زیرم ماشینش

 خندید صدا با غزل

 میگی؟ جدی -

 دیگه بپرس خودش از خب -

 خندید هم اشکان

 کوچه وسط میگشت ما ی خونه دنبال زیتونم بعد چرا میدونه خوب خودش بود خورد اعصابم میگه راست -

 واستخ جلو اومد یادته؟...دیگه کوچه تو پیچیدم یهو زیادبود سرعتم منم میکرد نگا و اطرافش گیج بود ایستاده

 !بودم شده طلبکارم! نخورده بهت ماشینمم ی سایه خوبه گفتم کردم پرت سمتش پول منم بپرسه آدرس

 میخندید بلند صدای با غزل

 بعدش خب -

 اصال میخوای؟؟ بیشتر نکنه چیه زدم داد من که میکرد نگام داشت بهت با بود زده خشکش طفلکی -اشکان

 نزلم ببخشید گفت شایان با روکرد کرد محلم بی قشنگ انقدر اومد خودش به یهو! بدجور بود شده شوکه زیتون

 !زد خشکم من اونوقت کدومه؟ دادفر آقای

 !اشکان بعیده رفتارا این ازتو -غزل

 داشت حق!بود عصبانی آخه -زیتون
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 !میگیرن هم همدیگه پشت خوب چه!اووه -غزل

 کرد نگاه اشکان به متعجب زیتون شد بلند در زنگ صدای که خندیدند هرسه

 بودی؟ کسی منتظر -

 سینا و یاسمن کرد باز را در و رفت در سمت و فشرد را غزل دست و داد تکان مثبت نشانه به را سرش اشکان

 سکوت اش گریه صدای و کرد رها درآغوشش را خودش اشکان دیدن با میزد سرخی به یاسمن آبی چشمان بودند

 گرن وضوح به ایستاد مقابلشان و شد بلند ازجایش غزل بست سرش پشت را در و شد وارد سینا شکست را خانه

 و شد ربهت کمی زیتون دستان گرمی از کرد مطمئنش نگاهش با و فشرد را دستش و رفت سمتش زیتون بود باخته

 پشت روی را دستش رفت داشت درآغوش را یاسمن که اشکان سمت به کرد اش راهی زیتون بخش اطمینان نگاه

 کشید یاسمن

 یاسمن؟ -

 چکید اش عسلی چشمان از اشکی قطره

 کنارته غزل ببین باهمیم همه االن ببین ببین...نکن گریه بسه یاسی -اشکان

 ایستاده محکم غزل ولی میلرزید شد جدا برادرش امن آغوش از خورد را اش گریه شد آرام غزل اسم شنیدن با

 سلیع چشمان به را اش آبی نگاه بود کرده تصور را لحظه این سالها بود یاسمن کشیدن درآغوش منتظر سالها بود

 شد نزدیکش میترسید یاسمن واکنش از شد نزدیکش غزل شد سرازیر اشکش کرد بغض دوباره دوخت خواهرش

 شد بلند یاسمن های گریه هق هق صدای کرد بغلش و

 ازنی بهم خواهرکوچولوم نگفتی باخودت...دارم خواهرکوچیک یه نگفتی باخودت...چرانگفتی... غزل چرانبودی -

 نیومدی چرا عروسیم روز...کنی آرومم نیومدی چرا کنی بغلم نیومدی چرا...بودی کجا رفت مامان وقتی...داره

 ...چرا...نبودی چرا...نبودی چرا میریزه آب سرم پشت کی نگفتی میسابه قند من روسر کی نگفتی

 میکرد آرام فقط نمیکرد گریه که بزرگتر خواهر ولی بود کرده بغض میکشید دست پشتش روی

 یشتمپ... بسه نکن گریه میکنم جبران رو نبودنا ی همه هستم بعد به این از...هستم عزیزم دیگه بسه...هیییش -

 و قشنگ ی دریا دوتا این با کردی چیکار ببین...کرد پاک را یاسمن اشکهای...بعد به این از همیشه

 ...کوچولو خواهر نکن گریه...کنارت...همیشه باشم که میدم قول...نگرانته چقدر ببین رو سینا...نکن...آروم

*** 

 نمیبرد خوابش بود گذشته هم سه از ساعت خورد غلت تختش توی

 نمیخوابی؟ چرا عروسک -
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 کرد سرش ی پایه را دستش هم اشکان گذاشت او متکای روی را سرش و شد اشکان نزدیک بود بیدار هم اشکان

 نمیبره خوابم -

 میکشید دست زیتون موهای روی دیگرش دست با

 چرا -

 !یهویی چیز همه میکنم فکر اواخر این اتفاقات به -

 میگذرن همشون. نکن فکر بهشون -

 شدی؟ حسی چه خواهرته غزل فهمیدی وقتی اشکان؟ -

 میکرد خوشحالم خودمه خون از فهمیدم اینکه بودم راحت خیلی غزل با من...شدم خوشحال -

 زد لبخندی

 زهرا شدن گم...میشه چی بعدمون لحظه یه نمیدونیم اصال! ها فیلم عین! هم!ما هستیم جالبی ی خانواده چه -

 احمد داستان خانوادگی مرگ زهرا سرطان یاسمن و زهره الناز فرهاد و فرشید سینا و یاسمن تو و من شدنش پیدا

 !اوووه...غزل

 زیتون حرفهای ازتمام اتاق تاریکی در اشکان و میزد حرف و بود غرق خودش افکار توی نبود اشکان به حواسش

 کردن کنترل بود سخت را داشتنش ی وسوسه را خواستنش ی وسوسه میفهمید را لبهایش ی وسوسه فقط

 فتر بیرون اتاق از میزد حرف زیتون اینکه به توجه بی شد بلند جایش از و بست را چشمهایش بود سخت خودش

 میک شست سرد آب با را صورتش چندبار رفت دستشویی سمت بود گرمش اما نبود تنش هم پیرهنی اینکه با

 از یناگهان اینکه بود شده سرخ اینکه بود زده زل او به فقط اینکه بود فهمیده خوب را اشکان حال....بود شده بهتر

 زد خواب به را خودش شد وارد اشکان و شد باز اتاق در! میکرد چکار باید ولی میفهمید را همه!میفهمید رفت اتاق

 او به و بوسید را اش گونه خوابیده زیتون اینکه فکر با و کشید دراز سرجایش اشکان بود بهتر هردو برای اینطوری

 ...کرد پشت

*** 

 دهش دانشگاه ریاضیات استاد غزل بودند برگشته پیش وقته خیلی هم زهره و شایان میرفت پیش خوب چیز همه

 یدمیکش نقشه شایان سفارش طبق هم گاهی میکرد کمکش کارها در و میزد سر شایان شرکت به گاهی زیتون بود

 هم بهمن و دی گذشت آذر بود برگشته خانواده به شادی میگذراند را بارداریش سوم ماه و بود باردار زهره

 کمک به رسید اشکان دوستان از یکی عروسی دعوت کارت... اینکه تا میرفت پیش خوب چیز همه گذشتند

 کرد لح کوتاهی کت کمک به را مشکلش و بود کوتاه آستینش کرد انتخاب ایی ساده و بلند لیمویی لباس یاسمن

 بود فایده بی نپوشد شال که اصرارکرد یاسمن که هرچقدرهم کرد پیدا همرنگی شال و بست ساده هم را موهایش
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 کرد جا جابه دستش در را اش کاری نگین و کوچک دستی کیف بود شده خوب کرد برانداز را خودش آیینه جلوی

 گرفت بود کمرش دور که را اشکان دست کرد بغلش پشت از اشکان که پوشید را اش پانچو

 شدم؟ خوب -زیتون

 چی؟ من! عالی -

 خوشتیپ همیشه مثل -

 باش مراقبم امشب پس! همـــــم -

 !بدجنس -

 بوسید را موهایش

 زیتون...کردم شوخی -

 جانم؟ -

 میخوامت خیلی میدونی -

 میشه دیر بریم -

 منی مال که آخرش برو طفره هی! باشه -

 دیگه بریم -

 بریم -

 نگه بزرگی تاالر جلوی اشکان تا گذشت ساعت نیم شد ماشین سوار و کرد حلقه اشکان بازوی دور را دستش

 روی و گفتند تبریک داماد و عروس به شدند تاالر وارد و گرفت را زیتون دست اشکان و شدند پیاده هردو داشت

 اردبگذ تنها را زیتون که شد مجبور دوستانش اصرار به اشکان و گذشت مدتی نشستند تاالر ی گوشه میز یک

 آرایش گذراند نظر از را ظاهرش شد نزدیکش اندام الغر دختری که بود سالن وسط پسرهای و دخترها رقص محو

 رزط به که موهایی حجاب بی کامال لباس بلند تقریبا قد پروتزشده لبهایی عملی دماغ زیتون برخالف غلیظ

 رنزدیکت و نزدیک میزد شور دلش...بود طوسی چشمانش...لرزید دلش...طوسی چشمانی و بود شده درست عجیبی

 ...نشست زیتون میز سر تعارفی هیچ بدون و شد

 !تویی خانم زیتون پس -

 سنگ حتی که هایی نگاه آن از کرد نگاه دخترک به غیظ با شد عوض نگاهش رنگ انداخت ابرویش توی ایی گره

 میکرد آب هم را
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 بفرمایید؟ -

 زد را حرفش رودربایسی بی بود ها حرف این از تر رو پر شد جدی هم دخترک نگاه رنگ

 منه سهم اشکان -

 بود مسخره خیلی نظرش به حرفش خندید بلند صدای با کند گم را پایش و دست که نبود دختری زیتون

 زدی؟؟ سندش -

 !میزنم سندشم ولی! نه -

 داد صندلی به را اش تکیه زد نیشخندی

 عاقبت نم با درافتادن برو بکش راهتو ندارم فروش قصد منم! منه اسم به سندش که فعال باشه سند به اگه ببین -

 نداره خوبی

 میـــــــش لباس تو گرگی انگار ولی! معصومی و زیر سربه خیلی بودم شنیده! بابا نه! اِاِاِ؟ -

 کشید بلندی نفس و شد خیره رقص مجلس به شد خم میز روی و داد قورت را دهنش آب

 رتتپ کثیف کاغذی دستمال یه عین چرا اشکان راستی! الناز! بود همین اسمت! الناز اره نه؟؟ گفتم درست! الناز -

 یاد میخوای...دوخت الناز طوسی چشمان به را دارش غیظ نگاه!...افتاد یادم! آها...کنم فکر بذار گوشه؟؟ یه کرد

 بندازم؟؟ توهم

 داد ادامه زیتون ولی بود شده منقبض خشم زور از فکش

 ...میکنه دفاع خانوادش از گرگم که بدون و این ولی! گفتی و همین اره اره؟ میش لباس تو گرگم من گفتی -

 ...داد ادامه بازهم زیتون ولی کرد مشت را دستش الناز

 داره صداقت که چشمایی دارم سبز چشمای منم که بدون و این داری عشوه تو اگه یه طوسی تو چشمای اگه -

 هیچی من معصومیت و پاکی دربرابر تو ی زنونه مکرهای و ها عشوه که بدون داشت نخواهی و نداشتی که چیزی

 کنه ات صیغه اشکان که کردی کاری تو اگه که بدون اینم کنم رام و مرد یه و کنم ناز بلدم منم بدون و این نیست

 هرزگی به تو مثل و اشکان آغوش گرمی من که باشه یادت همیشه اینم! کنه دائمم عقد که کردم کاری من

 دیبو که همونجایی برو بکش راتو حاالهم! طوسی نه! سبزه چشماشون اشکان های بچه! کشید نخواهم و نکشیدم

 پول نش منتظر بیشتر هرچی منتظرن هات مشتری که برو نداشتی و اشکان لیاقت نداشتی و خوشبختی لیاقت تو

 ها؟ میگیری کمتری

 کشید فریاد تقریبا الناز
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 میکنی؟؟ها؟ توهین من به جرئتی چه به تو -

 لنازا متوجه آمد سمتش اشکان شد بلند جایش از تفاوت بی زیتون شد گم جمعیت شلوغی توی الناز فریاد صدای

 بخندل رویش به زیتون گرفت را دستش الناز چشمان مقابل ایستاد پشتش و رساند زیتون به را خودش سریع شد

 الناز قلب به شد خنجری و زد

 بگیری و جوابت اشکان جلوی که بپرس و آخرت سوال این دیگه بار یه -

 فشرد هم روی را دندانهایش

 میکنی؟ توهین من به جرئتی چه به -

 به حرف شو دونه به دونه بمونه یادت و حرفام ی همه کردی خیانت اشکان به باهاش تو که جرئتی همون به -

 ممراس از! دربیافته باهام بخواد هرزه یه که نیستم دختری من! بمونه یادت اشکانم های بچه چشمای رنگ حرفشو

 ...خوش شب ببر لذت

*** 

 جیبع زیتون برای همه کردارش عصبانیتش رفتارش کرد راباز کراواتش ی گره و انداخت تخت روی را کتش کالفه

 اگر بود؟ عصبانی بود درآمده زیتون جلوی الناز اینکه از یا داشت دوست را الناز هنوز یعنی بود؟ عصبانی چرا بود

 !...داشت؟ دوست را الناز هنوز یعنی! کند بدترش اینکه نه میکرد آرام را زیتون باید حاال که بود اینطور

 نیدنمیش سکوت جز چیزی زیتون و میخورد زنگ خانه تلفن یکبار ساعت یک هر تقریبا و بود گذشته هفته یک

 عیس چندبار! بس و بود خداحافظ و سالم میشد بدل و رد بینشان که حرفی! نمیزد حرف زیتون با اصال که اشکان

 آمد نمی خوشش عصبانیتش از هیچ زیتون و میشد عصبانی اشکان هربار ولی کند باز را سرصحبت که بود کرده

 داشت شکم در زهره که بودند نوزادی وسایل کردن آماده درگیر شدت به که هم غزل و یاسمن و زهره

 اش خانه از دل نمیرفت هم شرکت دیگر نمیشد راضی برود همراهشان که میکردند اصرار زیتون به که هرچقدرهم

 هم مادرش سرقبر نداشت هم را خودش ی حوصله نمیکرد طراحی هم ساختمان نمیکشید هم نقشه نمیکند

 نه کرد مرتب را اش خانه نه روز آن! اشکان...میخواست چیز یک فقط دلش نمیخواست هم را شیراز دلش نمیرفت

 اومدی فرشته صدای نه شکست را خانه سکوت تلوزیون صدای نه کرد روشن را گاز اجاق های شعله از یکی حتی

 شزانوهای و بود کرده کز اتاق ی گوشه ی کاناپه کنج شد اش تنهایی نوای هم سیاوش تابیدمِ شوق از ببین دور از

 جواب و است ناشناس همان بازهم میدانست میپیچید گوشش توی تلفن زنگ صدای هم گاهی و بود کرده بقل را

 ایدش میدانست چه کسی بود زده یخ نه و داشت تب نه گرم نه و بود سرد نه دیگر نمیخورد هم تکان حتی نمیداد

 یعصبان ولی داد جواب اینبار ریخت بهم را اعصابش که خورد زنگ انقدر تلفن! میزد پلک هنوز! نه ولی...بود مرده

 کرد باز را دهنش و بست را چشمهایش ولی داد جواب
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 که کردم کوتاه و زبونت عروسی شب اون از بعد اره؟ شدی الل نمیزنی؟ حرف چرا جونم؟ از میخوای چی -

 چرا !تو نه میخواد و من اون بمیر برو بسوز برو منه پیش هرشب اشکان بیچاره بدبخت اره؟ بزنی حرف نمیتونی

 بترس پس الناز ترسید باید من از داری حق اره؟ میترسی؟ بزنیم؟ حرف رو رودر نمیای چرا کنی باور نمیخوای

 ...بترس

 چین پیشانیش به زیتون و خندید الناز شد بد حالش زیتون و خندید الناز پیچید گوشش توی الناز ی قهقه صدای

 اینطور واقعا شد خورد زیتون شد کم زیتون نشست زیتون و خندید الناز شد خم زیتون و خندید الناز انداخت

 را او وقت هیچ اشکان شاید! نه بود؟؟ او درآغوش هرشب اشکان واقعا میخواست؟؟ را او اشکان واقعا بود؟

 هب نسبت دینش احساس بخاطر شاید! بود داده مادرش به که بود قولی بخاطر محبتش تمام شاید! نمیخواست

 میخواست؟؟ را او واقعا اشکان! بود پدرش

 خوب هردومون ولی باشه تو پیش هرشب اشکان شاید...میزنی؟ گول و خودت چرا...کم کم...خانم زیتون کم کم -

 بیاری؟ بچه اشکان واسه میخوای هوا رو از! خوشگله نزده دستم بهت اشکان میدونیم

 زد قهقه دوباره خندید دوباره

 !خودش...گفته بهم خودش چون...خندید دوباره....اره؟ نزده دستم بهت اشکان میدونم کجا از من میپرسی حتما -

 یرهم بود گفته بهت بوده من پیش حاال تا اومده تو پیش از که صبح از! رفت االن! بود من ی خونه! بود پیشم االن

 نه...خندید دوباره....اره؟ بیرون اومد خونه از زودتر امروز همین بخاطر اره؟ داره عمل بود گفته اره؟ بیمارستان

 اهمشب میکنم کاری...کم کم...میکرد زمزمه من گوش تو! بود من ی سینه رو سرش من بقل تو بود من پیش عزیزم

 خندید...کنه دائم عقد و من میکنم کاری...خندید...بمونه من پیش دیگه شباشم نمونه پیشت دیگه

 نم نمیمونم جا من ولی توئه دوره دور...بچرخ...الناز بچرخ...بشناسی و من مونده خیلی کثافت اشغال شو خفه -

 ...بچرخ... نمیبازم

 این به زیتون! نه ولی...بود همین بخاطر اشکان رفتار سردی شد زمین نقش همانجا و کوبید هم روی را تلفن

 دو...بوق یک...گرفت را یاسمن ی شماره برداشت را وتلفن شد بلند جایش از نمیکرد باور را چیزی سادگی

 که بود یاسمن انرژی پر صدای وبالخره...بوق پنج...کند قطع خواست...بوق چهار...لرزید دستش...بوق سه...بوق

 پیچید گوشش توی

 خبر چه خوبی؟ جونم زی زی سالم -

 ریدهب و کوتاه های نفس صدای بود افتاده شماره به هایش نفس بود بسته را گلویش راه بغض آمد نمی در صدایش

 پیچید یاسمن گوش توی اش

 ؟ایی خونه پیشت بیام بگو کجایی؟ لعنتی بده جواب کجایی؟ خوبی؟ زیتون؟ شده چیزی زیتون؟ زیتون؟؟ -

 ....زیتون؟؟
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 خورد را بغضش میشنید را یاسمن صدای

 بیمارستان؟... اومد...امروز...اشکان -

 شده؟ چیزی بیاد نیست قرار اصال نیومده هنوز عزیزم نه -

 اونجا؟..نداشت عمل..امروز -

 شده؟ چی! زیتون نه -

 زیتون هب هنوز اشکان میدانست الناز که بود بس همینقدر! بود بسش! بود کافی همینقدر نیامد باال نفسش دیگر

 رایب...بود شده سرد اشکان رفتار که بود کافی همینقدر...گفته دروغ اشکان که بود کافی همینقدر...نزده دست

 ...نپیچید یاسمن درگوش هم نفسش صدای دیگر بود کافی همینقدر فهمیدنش

 زیتــــــــــون؟...زیتون؟ نگرانی از مردم بده جواب من مرگ زیتون خوبی؟؟ کجایی؟؟ زیتون زیتون؟ -

 زیتون؟ کجایی؟ بگو فقط میرسونم و خودم کجایی بگو کجایی؟؟ لعنتی

 باورش...بود شکسته باورش بود شکسته اعتمادش بود شکسته غرورش بود شکسته نمیکرد حس دیگر را پاهایش

 ایدهف نیافتد که داد گیر میز روی گلدان به را دستش...بود شکسته بود شده عاشقش مردانه که مردی مردانگی به

 پیچید یاسمن گوش در که چیزی شکستن صدای بعد خودش بعد افتاد دستش از تلفن نداشت

 ...دختر بده جواب...زیتون....زیتون؟ -

 نداد اهمیت رفت فرو دستش رگ توی شکسته گلدان تیز ی تکه بردارد را تلفن تا کشید زمین روی را خودش

 پخش مدام یاسمن نگران صدای میشد کشیده دنبالش و میریخت زمین روی دستش خون کشید را خودش دوباره

 کرد جمع را توانش تمام رسید تلفن به بالخره میشد

 ...کن کمکم...بیا...خونه -

 ...میام دارم بگیر طاقت کن صبر یکم میرسم االن...زیتون راهم تو....عزیزم میام دارم -

 از دیگری ی تکه و خورد زمین ولی کرد تکیه را دستش شود بلند خواست شد پخش که اشغالی بوق صدای و

 اهو میشد شنیده چاه ته از انگار که جیغی کشید جیغ درد از رفت فرو کتفش توی زمین روی شکسته گلدان

 ایی سرمه های سرامیک و بود شده سرازیر رگش از خون انداخت می جانش به را ترس تاریکی و میشد تاریک

 ....نمیدید را تاریکی حداقل بود بهتر اینطور بست را چشمهایش...میزدند سیاهی به دیگر حاال کف

 کشید فریاد تقریبا و خورد اشکان به در جلوی دوید بیمارستان خروجی سمت به روپوشش همان با

 تو؟ کجایی میده جون داره میمیره داره بیچاره دختر تو؟؟ کجایی -

 یاسی؟ میگی داری چی -
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 میلرزید تنش و میریخت اشک وضوح به دیگر حاال

 گفت اصال نیومدی گفتم گرفت رو تو سراغ نبود خوب حالش زد زنگ کجایی تو...اشکان میمیره داره! زیتون -

 ...کمکم گفت نمیومد در اصال صداش شکست چیزی یه یهو نه گفتم امروز داشته عمل

 سوار یاسمن و کرد روشن را ماشینش سریع شد سوار و دوید ماشینش سمت به نشد یاسمن حرف ی ادامه منتظر

 افتاد راه به و فشرد گاز پدال روی را پایش شد

 بود؟ شده دعواتون شده؟ چی خدا رو تو اشکان -

 بودید؟ کرده دعوا اره؟ بده و جوابم اشکان -

 کشید فریاد تقریبا

 کرد و خودش کار کثافت...نگو هیچی االن یاسمن شو خفه -

 کی؟ -

 ...کن کمکش خدایا باش مراقبش خدایا..زیتون... برمن وای! وای نگو هیچی فعال برگشته...الناز -

 دوید آپارتمانش سمت و کرد رها را ماشین کند باز را در نگهبان تا نشد منتظر

 زود بیا کن پیداش داشبرده تو کلیدا یاسمن -

 ولی زد زنگ زد در ایستاد واحدش در مقابل بعد لحظه چند و شد سوار و بود پایین اسانسور خوبش شانس از

 پس زد در محکم بود خاموش ها چراغ میترسید تاریکی از زیتون ترسید بود خاموش ها چراغ نکرد باز کسی

 هم شکستنی! ضربه ضد سرقت ضد درب داشت شانسی عجب بود فایده بی زد در زد زنگ نمیرسید چرا یاسمن

 میکوبید در به مشت با نبود

 معروسک پاشو کن باز اشکان جان زیتون...شد دار خش صدایش...عزیزم کن باز...زیتون...زیتون...کن باز زیتون -

 ...زیتون درو این کن باز رو مرده صاحب این کن باز...

 ولی میشد کوبیده در به که هایی مشت صدای را زدنش زنگ و زدن در صدای میشنید را اشکان زدن ضجه صدای

 درد تفشک بود رفته بدنش از زیادی خون بود نمانده برایش توانی خواب نه بود بیدار نه بود کرده ضعف نمیتوانست

 حرف این از رت قوی ببازد را بازی تا بود نیامده بدنیا زیتون میکرد باز را در باید میرفت باید ولی نمیتوانست میکرد

 دکشی زمین روی را خودش...حرفایی این از تر قوی تو زیتون پاشو دخترم شو بلند...شنید را پدرش صدای بود ها

 بود ردهنک پیدا کلیدی که را یاسمن صدای میشنید را اشکان کردن التماس صدای فقط نمیدید را جایی بود تاریک

 ایی چاره ولی بود گرفته دردش کشید زمین روی را خودش میرساند در به را خودش باید نداشت نجاتی راه

 که ها کلید دسته جیرینگ جیرینگ صدای میگشت کلید دنبال اوهم میشنید هم را نگهبان صدای حاال نداشت
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 کرد یسع میشد بلند باید بود رسیده در به! نمیکرد باز را لعنتی در این ها کلید آن کدام هیچ چرا میخوردند بهم

 ... زمین نقش خودش و شد باز آرام در و زد پایین را در چفت رسید در چفت به دستش ایستاد زانو روی

 کرد باز را چشمهایش شدند منقبض صورتش عضالت تمام و گفت آخی پیچید بدنش تمام در درد و خورد تکان

 شد مانع دستی که شود بلند جایش از خواست

 بخواب...شی بلند نیست نیازی -

 زد پس را اشکان دست سردی همان با میکرد نفوذ جانت عمق تا که سرد انقدر دوخت اشکان به را سردش نگاه

 کمی انداخت جانش به را لرز میشد تزریق رگش به که مایعی سردی...بود وصل سرم دستش به و بود سرد اتاق

 ی چاره مگر ولی نداشت دوست...انداخت اش شانه روی را کتش نماند دور اشکان چشم از که کرد جمع را خودش

 ...داشت هم دیگری

 روحی اصال بود داغان روحش ولی نداشت مشکلی جسمی لحاظ از میگذشت بیمارستان در بودنش از روز دو

 جمع شکمش توی را پاهایش همیشه مثل رفت فرو بیشتر اشکان ماشین نرم صندلی توی بود؟ مانده باقی برایش

 وزر دو...بود گرفته عید بوی و رنگ که دوخت چشم خیابانی به ماشین ی شیشه از و کرد بغل را هایش زانو و کرد

 طورچ غرورش که کند تعریف نمیخواست دلش بزند حرفی نمیخواست دلش بود نزده حرفی زیتون و بود گذشته

 و کرد پارک را ماشین...میدانست خوب خودش انگار نمیپرسید چیزی هم اشکان...شکست هرزه دختر یک مقابل

 اطراف به شد باز آرامی صدای با در و چرخاند در توی را کلید اشکان شد پیاده شود منتظر اینکه بدون زیتون

 و رفت تلفن سمت به اشکان نبود ها سرامیک روی خون از هم خبری میزد برق تمیزی از جا همه کرد نگاه خانه

 هم اشکان بست سرش پشت را ودر افتاد راه اتاقش سمت به زیتون! بود بهتر اینطور کند پریز از را سیمش

 را وا حرفهای باید زیتون میداد توضیح باید شد وارد و کرد باز را در نشنید صدایی و زد در بار چند رفت دنبالش

 ولی کند بغلش خواست شد نزدیکش بود زده زل مجتمع ی محوطه به و بود ایستاده پنجره جلوی میشنید هم

 گرفت فاصله زیتون

 ...کنی گوش باید -

 نداشت دعوا ی حوصله کرد نگاهش تفاوت بی

 برداره زندگیمون سر از دست که بگم بهش رفتم روز اون رفتم من! خب اره...کردی فکر که نیست اونجوری -

 ...بگ که رفتم

 دوس تورو اونم داری دوس و الناز تو بشنوم چیزی ندارم دوس! فهموندی بهش خوب! اشکان گفتی بهش خوب -

 خانواده این مال اولم از شیراز برمیگردم منم نمیخوام ازت هیچیم میشیم جدا توافقی پشیمونه واقعا شاید داره

 نبودم

 میشیم؟؟ جدا توافقی و چی چی تو؟ میگی داری چی -
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 نمیخوای و این انگار که نکن رفتار جوری -

 شد بلند صدایش

 ...بشنوی منم حرفای کنی گوش باید تو زیتون! نمیخوام که معلومه -

 شد بلند هم زیتون صدای

 من به اینکه شدی؟ سرد من با اون بخاطر اینکه میخوای؟ و الناز اینکه حرفا؟ کدوم ها؟ اشکان؟ حرفا کدوم -

 نداشتی دوس و من تواصال اره؟ باشی؟ اون با و بری که میگی دروغ

 ..زیتون شو ساکت -

 بود هرزه ی دختره اون مال تو احساس ی همه داشتی؟ دوسم هم ذره یه اصال میگم؟ دروغ -

 زشا و خودت ی استفاده که وسیله یه نه؟ کردی نگاه وسیله یه چشم به من به شایدم.. نداشتی...دوست..منو..تو

 ...که بودی کرده فکر خودت با اره؟ بندازی دورش و بکنی

 شده کشیده آتش به اش گونه که کرد احساس شد حرفش ادامه مانع کرد حس گوشش کنار که شدیدی سوزش

 کند هضمش نمیتوانست بود برده ماتش

 پرسیدم...زد فریاد تقریبا...فهمیدی؟ نکنی شک خودت به نسبت من عشق به وقت هیچ بمونه یادت که زدم -

 فهمیدی؟

 اصال نه میداد؟؟ را اشکان سیلی جواب نمیرسید که زورش نه میکرد؟؟ بیرون را اشکان میکرد؟؟ چکار باید

 رفت بیرون اتاق از و زد کنار را اشکان! نه ماند؟ غرورش از چیزی کجا؟ اما میرفت؟؟ خودش باید! نمیتوانست

 دکر قفل و کوبید بهم سرش پشت را در و رفت کناری اتاق به نداشت را بودنش تحمل نداشت را دیدنش تحمل

 از هخان تمام...نشست در جلوی و داد تکیه در به...نبود تحملش به مجبور دیگر حداقل نبود؟؟ بود بهتر اینطوری

 دهکوبی در به که اشکان های مشت صدای از خانه تمام لرزید.. کن باز و لعنتی در این میزد فریاد که اشکان صدای

 ...لرزید هم زیتون چرا؟ دروغ لرزید میشد

 نگران بود نخورده جم در جلوی از هم اشکان بود کرده حبس را خودش هنوز زیتون و بود گذشته کامل روز یک

 بود کرده خواهش هرچقدرهم بود شده شب و بود گذشته صبح! نخورده چیزی که بود زیتون نگران نبود خودش

 ...بود فایده بی

 ضعف نخوردی چیزی و در این کن باز خدا رو تو نبود که خودم دست شدم عصبانی عزیزم...ببخشید زیتون -

 ...کن باز اشکان مرگ زیتون... درو این کن باز کردم غلط من...عروسکم...زیتونم؟...زیتون! میکنی

 از؟؟الن کی؟ بخاطر چی؟ بخاطر شد؟ اینطور چرا اصال! مرگش به برسد چه نداشت را برود بدستش خار اینکه تحمل

 چرا پس نیستم؟ من بازی این ی بازنده که بود نگفته الناز به خودش مگر بچرخیم؟ تا بچرخ بود نگفته خودش مگر
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 نمیخواست؟ را همین الناز مگر! نداشت امکان! نه بود؟؟ باخته را بازی یعنی میکرد؟ کمک الناز بردن به داشت

 پس میخواست را او واقعا داشت دوست را اشکان واقعا زیتون میگفت؟ دروغ خودش به چرا داد بیرون را نفسش

 ندچ این اتفاقات ی همه میکرد فراموش را چیز همه باید شد بلند جایش از میکردش؟ دیگری تقدیم باید حاال چرا

. ترسید اشکان واکنش از ترسید کمی رفت کنار در مقابل از شد باز در و چرخاند اتاق در توی را کلید...را روز

 در نارک دیوار کنج زیتون بست سرش پشت و کرد باز را در اشکان ایستاد در پشت باشد عصبانی هنوز که ترسید

 جای از صورتش گزید را لبش و گرفت باال را سرش شد نزدیکش اشکان میکرد نگاه پاهایش به و بود ایستاده

 تونزی کرد بغلش محکم و بوسید را جایش و کشید زیتون صورت روی را دستش بود شده سرخ بود زده که سیلی

 چسباند اش سینه به بیشتر را سرش و کرد بغل محکتر را اشکان فقط نکرد کاری

 ...بمیرم...بشکنه دستم...شدم عصبانی حرفت از لحظه یه...میشه اینجوری ندونستم...عروسک ببخشید -

 تراس حتما خب نبوده الناز با میگفت وقتی! بود بخشیده واقعا! نبود مهم گرفت مشتش توی را اشکان پیرهن

 ...باوربود زود و ساده زیادی شایدهم داشت ایمان مردانگیش به! میگفت

 ...گشنمه -زیتون

 کرد بلند را سرش

 کباب؟ جوجه...زد کنار را موهایش...کن نگام -

 خندید میخورد گول چوبی آبنبات یک با که ایی بچه عین

 اهم -

 نرفتی حموم حاال تا برگشیم بیمارستان از بگیر دوش یه برو بیارن میزنم زنگ االن...تو فدای -

 ...باشه -

 خواست دلش رفت لباسهایش کمد سمت آمد بیرون و گرفت دوش سریع رفت حمام سمت و کند دل اشکان از

 ی وسهوس داشت زانو ی باال رنگ سبز کوتاه و تنگ بندی پیرهن یک لباسهایش بین بپوشد را لباسش بهترین

 نپوشیده لباسی همچین اشکان جلوی وقت هیچ هرچند پوشیدش و زد دریا به را دلش نمیکرد ولش پوشیدنش

 فر و بلند موهای...افتاد اشکان حرف یاد ولی ببندد را موهایش خواست کرد اش شانه و زد روغن موهایش به بود

 بیرون اتاق از و زد لبخندی آیینه وجلوی کرد آرایش کمی گذاشت رها را موهایش...بستن نه گذاشتنه باز واسه

 صندلی روی بود او به پشتش اشکان تا و کرد استفاده فرصت از حاضر هم غذا و بود چیده را میز اشکان رفت

 نبیند را لباسش کوتاهی تا نشست

 خب باش زود گشنمه -زیتون

 بخور سرمیزه که غذا! نشدم متوجه چطور اومدی؟ بیرون! اِ -
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 دیگه بشین بیا توهم خب -

 کردن عوض بخاطر اشکان شد تمام که غذا خوردند سکوت در همیشه مثل راهم غذا نشست زیتون کنار و خندید

 شیدمیک خجالت انقدر اوکه اصال کند جمع را میز تا بود زیتون برای خوبی فرصت این و رفت اتاق توی لباسهایش

 بود کرده قاطی حسابی خورد آّب لیوان یک و ایستاد ظرفشویی جلوی! بپوشد لباسی همچین بود مجبور مگر

 ادهایست او به پشت زیتون شد گرمش اوهم ایستاد سرجایش زده بهت زیتون دیدن با آمد بیرون اتاق از که اشکان

 و فتر نزدیک باشد تفاوت بی کرد سعی! میپوشید لباسی همچین باید زیتون چرا میکرد آرامش کمی این و بود

 را اش گونه و زد کنار را موهایش اشکان نمیشد شنیده دیگر زیتون نفس صدای کرد بغلش پشت از همیشه مثل

 بوسید

 شدی تر خوشگل -اشکان

 مرسی -

 ینبارا ولی بود کرده بغلش اینطور اشکان که نبود اولی بار میکرد اش دیوانه گوشش کنار اشکان نفسهای گرمی

 ...داشت منظور لباسی همچین پوشیدن از زیتون داشت فرق

 عروسک؟ کردی و جونم قصد امشب -اشکان

 توی را اشکان لباس دوباره شد خیره اشکان چشمان به و برگرداند را رویش نشست لبش ی گوشه لبخندی

 یکترنزد اینبار و کشید اشکان صورت روی را کوچکش دست چسبید بیشتر را کمرش اشکان و داشت نگه مشتش

 ...بود فهمیده را منظورش خوب اشکان شد خیره چشمانش به ایستاد اشکان مقابل همیشه از

 عروسکم؟ مطمئنی -

 که یچیز تنها بکشید عقب نمیتوانست میخواست اگرهم نمیدانست دیگر هم خودش...میکرد؟ درستی کار یعنی

 که بوسید را هایی لب ها ماه از بعد واشکان برد نزدیکتر را سرش بست را چشمهایش...بود اشکان میخواست

 ...میکرد اش دیوانه بوسیدنش ی وسوسه هرشب

 لباسش بدون تن به نگاهش ندید را اشکان و کرد نگاه را اطرافش شد بیدار شکمش زیر شدیدی درد احساس با

 شکانا کاشکی شد سرخ بود افتاده اشکان و او بین دیشب که اتفاقی یادآوری با کشید خودش روی را پتو و افتاد

 اشکان و شد باز اتاق در نه چه میخواست چه ولی...میشد آب شک بی نداشت را نگاهش تحمل آمد نمی وقت هیچ

 را توپ...نشست تخت روی کنارش خودش و گذاشت زیتون کنار میز روی را سینی شد وارد بود دستش که سینی با

 خندید اش شده سرخ های گونه به اشکان انداخت پایین بیشتر را سرش و کشید باال بیشتر

 بیدارشدی؟ وقته خیلی -اشکان
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 ویت که کرد سعی زیتون خندید صدا با اینبار واشکان آمد نمی باال هم صدایش داد تکان نه ی نشانه به را سرش

 اناشک و افتاد پیشانیش توی چینی کشید که دردی از نداد اجازه او به کمرش درد ولی شود جا جابه کمی تختش

 چرا که فهمید

 میکنه؟ درد خیلی -

 داد تکان نه ی نشانه به را سرش دوباره

 باال را سرش و زد زیتون ی چانه زیر را دستش...عروسک؟...خانمی؟...کن نگام میکشی؟ خجالت چرا -

 خیلی میشه سرخ هات گونه و میکشی خجالت وقتی میدونی...برد نزدیکتر را سرش...تورو ببینم...گرفت

 میشی؟ تر خواستنی

 کوبید اشکان پهن ی سینه به را ریزش مشت

 !بدجنس -

 کرد زمزمه گوشش توی و کرد بغل را زیتون خندید صدا با اشکان

... عروسک نمیکنم عوض النازی هیچ با رو تو...آفریده خدا که هرچیزی ی اندازه...دارم دوست خیلی -

 حتی عصبانیتت حتی...عشق...آرامش حس...نکردم تجربه کجا هیچ میدی بهم تو که و خوبی حسی...میدونی

 من واسه فقط خدا رو تو زیتون...داری غم وقتی میمیرم...نشو ناراحت فقط...جذابن برام همه حسادتت

 دوست بود؟ زندگیم شب بهترین دیشب میدونی! هامون بچه واسه من های بچه واسه من زندگی واسه...آفریده

 ...عروسکم دارم

 ...کرد عوض دیگری با رو محبت و آغوش این که بود احمق چقدر الناز که کرد فکر زیتون لحظه اون و

*** 

 و بود کرده جمعش اشکان بخورد زنگ بخواهد تا نبود هم تلفنی عالی چیز همه و بود گذشته هفته یک

 ار اشکان اینکه از بود شاد و میکرد مزه وضوح به دیگر حاال را خوشبختی طعم نبود الناز از اثری خوشبختانه

 نشدی عاشقم هنوزم میپرسید که اشکان جواب در و میشد بیشتر روز هر اش وابستگی و عالقه کرده انتخاب

 و زهره دختر سیسمونی های کاری ریزه ی تهیه برای... عشقه از تر مقدس هزاربار داشتن دوست که میداد جواب

 و لباسها دیدن با هردویشان دل و میخوردند چرخ بزرگ تجاری های مجتمع توی یاسمن کنار بود راه در که شایان

 رینویت جلوی میخریدند آمد می خوششان که هرچیزی از تقریبا و میکرد ضعف ویترین هر توی ی بچگانه وسایل

 کرد اشاره صورتی لباس ست به و ایستاد ایی مغازه

 ببین و این! یاسی! واااای -

 برد داخل و کشید را دستش معطلی بدون یاسمن
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 نخوردمش و نشکستم رو شیشه جا ازهمین من تا بخریمش بریم بیا -یاسمن

 !پره دستام ببین ماشین تو بذارم رو اینا برم من بخرش برو تو خب -

 برگردی زود برو تو باشه خب -

 فعال میام االن باش -

 دندمیخور بهم همه تقریبا و بود شلوغ خیلی هم مجتمع بود پر حسابی دستش رفت پایین ها پله از و زد را حرفش

 هوسیل ی همه و کرد برخورد جوانی تقریبا پسر با شدت به ولی آمد بیرون مجتمع از بالخره! بود عید دم بالخره

 به که همانطور و نشد مانع زیتون و کند کمک خواست و نشست زمین روی جوان پسر ریخت زمین روی هایش

 میزد حرف میکرد کمک زیتون

 ...عجله فقط نداشتم منظوری کنید باور.. خانم ببخشید -

 ندک پسرنگاهی به اینکه بدون توجه بی زیتون اما...نیامد باال نفسش برد ماتش زیتون دیدن با خورد را حرفش

 جایش از بندازد نگاهی پسر آن به اینکه بدون و کرد جمع را همه بالخره میکرد جمع زمین روی از را وسایلش

 برگرداند را رویش و شد عصبانی شد مانع و گرفت را دستش پسر که برود خواست شد بلند

 ...و دستم آقا؟ میکنی چیکار -

 هک کرد احساس...شد خیره بود مقابلش که پسری به فقط افتاد شماره به هایش نفس...خورد را حرفش هم زیتون

 پیدایش باید حاال چرا این...کشید بیرون محکم را دستش گرفته آتش جوان پسر آن دست حرارت از دستش

 این میکرد مزه را خوشبختی داشت که حاال بود کرده فراموش زیتون که حاال بود خوب چیز همه که حاال! میشد

 چیز همه بود چیز همه! نه! نداشت کم چیزی زیتون! داشت چیز همه زیتون که حاال! میشد پیدایش االن باید چرا

 و سیاه چشم جفت یک برای جایی دیگر زیتون زندگی! داشت چیز همه نداشت کمبودی زندگیش توی! بود عالی

 اب و برد باال را دستش زیتون اینبار و کشید را دستش دوباره پسر که گرفت را راهش توجه بی...! نداشت نافذ

 یچشمان زد زل سیاهش چشمان توی...ها نگاه آن از کرد نگاهش غیظ با زد گوشش توی داشت که توانی بیشترین

 هماندهف پدرام به زیتون دار غیظ نگاه! بود نمانده باقی حرفی برای جایی...میشد آّب اش سنگینی بار زیر روزی که

 دنبالش بود ها حرف این از تر سمج پدرام ولی رفت و کشید را راهش! است تنفر او به نسبت حسش تنها که بود

 افتاد راه

 بزنم حرف باهات باید -

 ونچ نمیخواست دیگر حاال بداند را رفتنش دلیل میخواست دلش قبال اگر! بود نمانده واقعا! نه بود؟؟ مانده حرفی

 !بود هم ممنون رفتنش خاطر به پدرام از تازه! نداشت ارزشی

 !نام نیک پدرام آقای نمونده ما بین حرفی -
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 مونده حرفا خیلی زیتون مونده -

 ام چهب واسه که لباسایی دستمه تو که هایی کیسه این بگم که اینه باشه مونده شاید که حرفی تنها میدونی؟ -

 فهمیدی؟ خریدم

 زد پوزخندی پدرام

 !دروغه -

 سالمت به. نکن میخوای کن باور میخوای! میبینی داری که یه چیزی -

 االن نداشتی نامزدم حتی بودی نکرده ازدواجم موقع اون من سراغ آموزشگاه بودی رفته پیش ماه چند! دروغه -

 !هــــه کنی؟؟ خرید ات بچه واسه اومدی

 بهترین کردن محلی بی!...نه...ولی بزند گوشش توی دوباره میخواست دلش ایستاد سرجایش و کرد سکوت

! اه...بست را در محکم پدرام که گذاشت عقب صندلی روی را خریدش های کیسه افتاد راه دوباره...بود مجازات

 !بود سمجی آدم چه این

 نشنیدی؟...کشید فریاد تقریبا...بردار من ماشین روی از و دستت -

 کشید کنار ماشین در روی از را دستش پدرام

 دارم دوست هنوز من زیتون ولی -

 بخور آبشو کوزه در بذارش -

 داری دوس و من توهم واال میگی اینجوری االن! نه -

 نام؟ نیک آقای کردید مصرف چیزی -

 !نزن حرف رسمی من با -

 میشناسمتون؟ من مگه چرا؟ -

 ...توضیح واسه فرصت یه داشتم دوست مدت این تموم تو من بدم توضیح بذار حداقل ولی قبول باشه -

 برگرداند را رویش و شد عصبی نبود بردار دست ولی رفت و زد کنار را پدرام محکم

 و میشکنم و بینمون حرمت ذره یه همون بشی من نزدیک دیگه بار یه فقط دیگه بار یه نام؟ نیک آقای ببین -

 که میدونی خوب خودتم میزنم داد واال نمیشی مزاحمم و میری االنم فهمیدی؟ بوده کی پدرت میکنم فراموش

 ...حاال همین...برو! بازی فردین واسه میکنه درد سرشون ایرونی مردای
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 ...رفت بشود جوابی شنیدن منتظر اینکه بدون و زد را حرفش

*** 

 کردنشان خرد مشغول و گذاشت میز روی و شست رو ها فرنگی گوجه بود ریخته بهم را اعصابش امروز اتفاقات

 ار لباسهایش داشت و بود برگشته تازه اشکان! بدهد نشانش را خوشش روی نمیخواست دلش زندگی انگار شد

 کرد سعی! میفهمید خودش اشکان زیتون حال این با ولی بگوید چیزی امروز از نمیخواست دلش میکرد عوض

 باشد متوجه اینکه بدون میکرد خورد را ها فرنگی گوجه نشد موفق همیشه برخالف ولی کند آرام را خودش

 بود غرق انقدر هم زیتون نگفت چیزی داد تکیه کابینت به و ایستاد زیتون مقابل عادتش روی از اشکان! چطوری

 یمشکل بفهمد تا بود بس اشکان برای بود نشده متوجه زیتون که همین! آمده کی اشکان نشد متوجه اصال که

 ار دستش و شد هول آمد خودش به که زیتون و گرفت را بازویش نشنید جوابی و کرد صدایش بار چند آمده پیش

 زا کمی تا بزند گریه زیر میخواست دلش بیاید بند خونش تا داد فشار محکم و گرفت را دستش اشکان برید

 زانویش روی را سرش و نشست آشپزخانه کف سرامیک روی بود بهتر اینطور شود کم میکرد تحمل که فشاری

 ودشخ نپرسید چیزی نگفت چیزی کرد بقلش و نشست مقابلش اشکان نبود خودش دست زد گریه زیر و گذاشت

 شموهای و میکشید دست پشتش روی و فشرد اش سینه به را سرش بزند حرف و بپرسد باید کی میدانست خوب

 شده کم میکرد تحمل که فشاری از بود شده بهتر میکرد گریه فقط و نمیگفت چیزی! بود بهتر اینطور میبوسید را

 کرد جدایش خودش از اشکان میلرزید هنوز هایش شانه ولی بود شده آرامتر بود

 ....عروسک؟....زیتون؟...عزیزم؟ شده چی -

 ...کرد پاک را اشکهایش دیگرش دست با و کرد بلند را سرش و گرفت را اش چانه نمیداد جوابی ولی

 بگی؟ بهم نمیخوای -

 داد تکان نه ی نشانه به را سرش

 شیراز؟ بری میخوای -

 داد تکان را سرش

 میخواد؟ دلت هرکجا سفر؟ بری مدت یه میخوای -

 داد تکان را سرش دوباره

 شرکت؟ بری فردا از میخوای نمیری سرکار چرا اصال -

 ...نه دوباره

 مزار؟ سر بریم میخوای یا غزل؟ یا یاسمن؟ پیش یا بمونی؟ زهره پیش بری مدت یه میخوای -
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 ...نمیخواست را ها این کدام هیچ زیتون...نه...نه...نه

 بگو میخوای هرچی عزیزم؟ شده چی زیتونم؟ -

 چسباند اشکان ی سینه به را سرش دوباره و خورد را بغضش

 تو فقط اشکان میخوام رو تو فقط من -

 کرد بغلش محکتر

 ..الناز نکنه شده؟ چیزی دوباره...پیشتم همیشه...عزیزم هستم که من -

 آدمم منم کنن باور نمیخوان چرا میشه پیداشون خوبه چی همه هروقت چرا بکنیم و زندگیمون نمیذارن چرا -

 یگهد یکی کنار و کنم فراموش و یکی میتونم همه مثل منم بفهمن نمیخوان چرا میکشم جایی یه تا دارم ظرفیت

 مهه پابند باید من میکنن فکر چرا میشن طلبکار و برمیگردن یهو و میرن یهو چرا میکنن اذیتم چرا باشم شاد

 نمیفهمن میخوام شادی منم میخوام خوشبختی منم نمیفهمن چرا میزنن و چی همه قید خودشون و باشم چی

 رفتم من میگه و میزنه که حرفی حرمت به میره و میذاره که کسی نمیکنن فکر چرا خودخواهن انقد چرا اشکان

 ینننمیب و قرمز های چراغ چرا نمیبینن زندگی تو و ممنوع ورود تابلوی چرا نداره برگشتن حق دیگه همیشه واسه

 ...چرا...نمیبینن و قرمز رنگ و میشن کور چرا ها آدم اصال

 !نه بگوید زیتون که کرد دعا فقط نداشت ایی چاره ولی بپرسد را سوال این نمیخواست دلش

 برگشته؟ پدرام...زیتون؟ -

 نبیرو دار صدا را نفسش و ببندد را چشمش و بلرزد ایی لحظه اشکان تا بود کافی سکوت همین و نگفت چیزی

 بوسید را موهایش...دهد

 واسه رفتم من گفته خودش چون برنمیگرده دیگه زده که حرفی حرمت به رفته که اونی...عروسک -

 همگ نکن گریه دیگه وقت هیچ...کنن خراب و خوشبختیمون که نمیذاریم باشه؟ برگرده که نمیذاریم...همیشه

 ...نفسم دارم دوست...کرد بغلش بیشتر...کنه؟ اذیت تورو کسی که مرده اشکان

*** 

 بودن خوب چیزی هیچ تقریبا نداشت برایش لذتی هیچ عید امسال و بود شده تحویل هم سال بود گذشته چندماه

 جواب و رفت موبایلش سمت نبود مدت این در همیشه مثل هم اشکان آمد بیرون حمام از و پوشید را اش حوله

 داد

 بله -

 خوبی؟ زی؟ زی سالم -
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 خوبی؟ سالم کجاس؟ شماره تویی؟ شایان! اِ -

 خوبه؟ اشکان خبر چه عزیزم خوبم -

 بزنه سر یه کارخونه رفت االن خوبه اره -

 برات دارم زحمت زیتون میگم خداروشکر خب -

 بگو! زحمتی چه -

 دارم کم نیرو میخوام کمک گرفتم بزرگ پروژه یه -

 حله بخ...بشه انجام ها گیری تصمیم جلسه یه تو و ببینم و مکانش بریم روز یه فقط نیست مشکلی خب باشه -

 هستم منم

 نداری؟ کاری شدم مزاحم ببخش کمکت از مرسی عزیزم باشه خب -

 خوبه؟ زهره فقط نه -

 رو همه سعیده پسرعموی تولد آخرهفته میرفت یادم داشت راستی آها! میشه تر تپل روز روزبه خداروشکر اره -

 آخرین شاید میگفت سعید مریضه پسرعموش بیچاره دیده تدارک سعید نداره خبر خودش البته کرده دعوت

 بده خبر غزلم به هستید اشکانم و تو باشه تولدش

 میایم حتما جان شایان باشه -

 خدافظ قربونت -

 خدافظ -

 هک نمیکرد فکر وقت هیچ ولی بود دیزاینر! بود دیده شرکت در بارها را سعید پسرعموی سهیل! سهیل بیچاره

 ینهای توی نگاهش کرد بلندش و شد خم و افتاد دستش از موبایلش! باشد تولدش آخرین آخرهفته و باشد مریض

 یادش را اش ماهانه عادت کرد سعی لحظه یک...بود آمده باال نسبت به شکمش نظرش به افتاد خودش به

 گرفت را یاسمن ی شماره سریع! بود نشده متوجه زودتر چرا! نداشت امکان! نه...بیاورد

 !تو کجایی خانوم سالم -

 ...چیزه...میگم یاسی؟ -

 شده؟ چی -

 بهم؟؟ بده و آزمایش جواب سریع نداری سراغ آشنا آزمایشگاه...تو ها میگم امم...یاسی؟؟ -
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 میشی؟؟ مامان داری اره؟ زیتوووون؟؟...زد جیغ تقریبا...نکنه...میخوای؟ چی واسه آزمایشگاه؟؟ -

 !دیگه میخوام آزمایشگاه همین واسه خب نمیدونم!! شد کر گوشم! نزن جیغ -

 مضطربی؟؟ انقد چرا حاال خب -

 نه؟ یا داری سراغ! نکن اذیت خدا تورو! یاسی -

 !زیتون جون به نه -

 ها؟ نگی چیزی اشکان به میکنم فکری یه باشه خب! وای ای -

 دیگه بخر چک بیبی یه میاد آزمایش جواب تا خب راحت خیالت نه -

 آزمایشگاه میرم االن! باشه غلط شاید! نه -

 برات میکنم کاری یه بیمارستان بیا ببین خب -

 خدافظ فعال اونجام دیگه ساعت نیم من پس باشه -

 کرد گانه بچه را صدایش یاسمن

 خدافش ژونم مامانی باسی خودت مالقب -

 ینماش سوار سریع و برداشت را کلیدها پوشید لباس آژانس رسیدن تا و کرد قطع را تماس خندید یاسمن لحن به

 الحا شود؟ پدر میتوانست اشکان شود؟ مادر میتوانست واقعا میخواست؟ که بود چیزی این واقعا...افتاد راه و شد

 فکر که حاال...بود کرده زمزمه را الناز نام چندباری خواب توی ها شب اشکان که حاال...بود هوا روی زندگیش که

 ندهخ صدای با تا بیاید...بیاید باید بچه این شاید ولی...ولی...بود زده یخ چیز همه که حاال...نمیکرد رهایش پدرام

 خدا...کند گرم را مادرش و پدر ی زده یخ دست وجودش گرمای با تا بیاید...کند آب را زندگی این یخ اش

 اینکه به زد لبخند! بود حواسش خدا پس...دهد نجات را زده یخ زندگی این و باشد بچه این تا خواسته...خواسته

 ...بود خوشبختیش و او به حواسش خدا

 الفبرخ ولی بود نگران هنوز بود گرفته ضرب زمین روی پایش با و بود نشسته آزمایشگاه آبی های صندلی روی

 نجات زندگی این و نباشد ایی بچه که بود نگران! بود نبودش نگران! نبود بودنش نگران پیش ساعت یک

 نتکا هوا توی را آزمایش ی برگه و بود بسته نقش لبش روی بزرگی لبخند شد پیدایش دور از یاسمن...نیابد

 رت پرنقش لبخندش زد کمرنگی لبخند و داد صندلی به را اش تکیه شد آرام داد بیرون دار صدا را نفسش...میداد

 ...بود پس...خندید صدا با خندید پوشاند را صورتش تمام و شد

 تصمیمیش به و میکرد درک را زیتون موقعیت یاسمن...اشکان حتی نگویند کسی به چیزی کدام هیچ شد قرار

 با تکلیفش هنوز داشت انتخاب حق او کند پایبند زور به را اشکان نمیخواست دلش زیتون...گذاشت احترام
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 زیادی مسیر برگردد پیاده داد ترجیح! میشد اضافه اش گیجی به هم بچه یک وجود نباید! نبود مشخص خودش

 هم اناشک ولی! نبود شکی میخواست خدا که دراین...میکرد کمک کردنش فکر به تازه هوای بود بهتر اینطور نبود

 زیتون این بود الناز سهم هم اول از اشکان! داشت دوستش واقعا شاید! بود پشیمان واقعا الناز شاید میخواست؟

 قابلم در فقط اشکان شاید! بودند باهم آنها االن خب نبود زیتون اگر شاید! گرفت قرار آنها بین ناخواسته که بود

 الناز شپی اشکان و پدرام پیش باید زیتون یعنی میشد؟ تمام باید چیز همه یعنی! میکرد مسولیت احساس زیتون

 خودش دست از نه؟؟ یا خدامیخواست که میدانست کجا از زیتون اصال! نمیخواست اینطور خدا! نه...برمیگشت؟؟

 ...شد عصبانی میداد نسبت خدا به را خودش خودخواهی اینکه از شد عصبانی

 هشد شب...میکرد نگاه تهران تاریک آسمان به اتاق بزرگ ی پنجره از و بود کشیده دراز اتاق توی ی کاناپه روی

 دو جنین این چقدر که میکرد فکر و میکشید دست شکمش روی...بود روشن چراغها ی همه همیشه مثل بود

 چه هرحال به...نمیدانست زیادی چیز زمینه این در نمیدانست بود؟ جنین واقعا...جنین...دارد دوست را ماهه

 این مهم! نیست مهم باشد میخواست که هرچه داشت دوستش زیتون که بود این مهم بچه چه نوزاد چه بود جنین

 و شد بلند جایش از شد وارد اشکان و شد باز اتاق در...داشت دوستش زیتون باشد جانورهم یک اگر حتی که بود

 یدهشن چاه ته از انگار اشکان صدای ولی کرد سالم بلندی صدای با بگیرد را کتش همیشه مثل که رفت سمتش

 شد نگران...میشد

 خوبی؟ اشکان -

 روی را دستش و نشست تخت روی کنارش نبود خوب انگار! نه...کشید دراز تخت روی و داد زیتون دست را کتش

 ...خیلی...بود داغ...کشید پیشانیش

 لطفا..بیار برام آب لیوان یه -اشکان

 داغی خیلی بزنم زنگ دکترم به باید...حتما -

 نیست نیازی! نه -

 ...زنگ االن! نیست نیاز چطور -

 رفت باال کمی صدایش

 نیست نیازی گفتم -

 میشدن! بود بد حالش اشکان ولی...برداشت آب لیوان یک...میگذاشت سرش سربه نباید...کرد نگاه اشکان به مردد

 زنگ دکتر به نمیذاره کرده تب کنم فک داغه خیلی اشکان یاسی سالم....داد اس ام اس یاسمن به شد بیخیال

 یزیچ وقتی بوده اینجوری بچگی از نباش نگران عزیزم نه...داد جواب سریع یاسمن خوشبختانه...کنم چیکار بزنم

 لیوان خواست! بود بهتر اینطور...میشه خوب بیاری پایین و تبش کن سعی فقط میشه داغ اینجوری میکنه اذیتش
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 پایین را تبش چطور برگشت آشپزخانه به...داد آب او به خودش میلرزید خیلی دستش ولی بدهد دستش را آب

 برده خوابش انگار برگشت اتاق به...آب کمی و برداشت تمیز دستمال چند... میداد اش پاشویه باید!...آورد؟ می

 پیشانیش روی و کرد خیس را ها دستمال از یکی درآورد را لباسهایش و کرد باز را پیرهنش های دکمه...بود

 سرد سرد آب...کشید بدنش روی و کرد خیس هم را سوم دستمال گذاشت پایش روی را دیگر دستمال گذاشت

 و دوباره و دوباره و میکرد خیس را ها دستمال زود زود...آورد نمی ابرو به خم آّب سردی از اشکان و بود

 پیشانی روی را دستش...میکرد عوض را ها دستمال هنوز زیتون و بود گذشته هم صبح چهار از ساعت...دوباره

! ودب نمانده ظرف توی آبی دیگر کرد عوض را ها دستمال! بود شده کم تبش از درجه یک فقط شاید کشید اشکان

 زا چیزی زیتون و میخورد تکان اشکان لبهای...گرفت را دستش مچ اشکان ولی کند پر را ظرف که برود خواست

 راگ حاال شد بلندتر اشکان های زمزمه صدای بود گرفته محکم را زیتون دست مچ هنوز ولی نمیفهمید اش زمزمه

 اصد را الناز خواب توی اشکان که نبود اولی بار زد گره را ابروهایش... ناز..ال...الناز...میشنید چیزی میکرد سعی

 الناز..نرو...گرفت را دستش محکتر اشکان ولی شود بلند جایش از خواست...دارم دوست..دوس..الناز...میزد

 یا کرد ول را دستش اشکان افتاد؟؟ یا نشست سرجایش شد خشک زد یخ...بمون...الناز نرو...دارم دوست من..نرو

 ول را دستش اشکان زیتون؟ یا میچرخید زمین شدند؟ قطع ها برق یا رفت سیاهی چشمانش شد؟ شل دستش

 خشک...کرد یخ نشست پشتش روی که عرقی سردی از...افتاد سرجایش...لرزید پاهایش...شد شل دستش...کرد

 چیزی سیاهی جز...گذاشت تخت ی لبه را سرش...بود شده بیشتر زمین از زیتون چرخش سرعت انگار...شد

 ...هیچ دیگر و افتادند هم روی هایش پلک نمیدید

 چند و نبود تنش چیزی بودند روشن ها چراغ ی وهمه بود شده روشن هوا کرد باز را چشمهایش و خورد تکانی

 بیاورد یادش را دیشب کرد سعی!...بود؟ خواب واقعا...بود خواب تخت کنار هم زیتون بدنش روی خیس دستمال

 اربید را شب تمام زیتون پس...نبود یادش چیزی دیگر...و بود خواسته آب زیتون از بود رسانده خانه به را خودش

 کرد دبلن را سرش زیتون ولی ببوسد را موهایش تا برد نزدیک را سرش...بیاید پایین تبش که کرده کمک و بوده

 کرد باز لب سردتر لحنی با میزد سرخی به کمی چشمهایش بود تفاوت بی بود سرد نگاهش بود بیدار

 بهتری؟ -زیتون

 بودی؟ بیدار و شب تموم -

 ...نیست مهم -

 ...ک استراحت یکم بیا -

 میشی بهتر بگیر دوش یه برو...نیست نیازی -

 شده؟ چیزی زیتون؟ -

 میکنم آماده را صبحونه منم بگیری دوش بری تو تا نه -
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 و شد بلند جایش از کشید عمیقی نفس زیتون...رفت حمام سمت و شد بلند نبود خوب زیاد هم اشکان انگار

! نه! نبود اشکان ی همیشه عطر بوی...کشید عمیقی نفس دوباره کرد بلند بود زمین روی که را اشکان پیرهن

 مشایده! نبود مردانه عطر اصال! نبود عطر همان این و بود خریده برایش زیتون که میزد ادکلنی از همیشه اشکان

 یای گوشه و کرد مچاله را اشکان پیرهن و شد عصبانی...! الناز تن بوی زن یک تن بوی! بود تن بوی! نبود عطر

 دباش مسلط خودش به کرد سعی زد چنگ را موهایش! برگشته دیر که بوده او پیش را دیشب حتما...اااااه...انداخت

 را هایش جیب...الناز بوی...داشت را زنانه عطر همان هم کتش...هم را کتش برداشت را اشکان پیرهن شد موفق و

 ام اس زنگ صدای! بودشان شسته دیروز اینکه باوجود گذاشت چرک های لباس کنار را لباسهایش و کرد خالی

 انهم...بود آشنا اش شماره چقدر...ناشناس ی شماره...کرد نگاه اشکان موبایل ی صفحه به...بود اشکان موبایل اس

 بهترین از یکی دیشب...کرد باز را پیامش! الناز! بود خودش! چرا میزد؟؟ زنگ خانه تلفن به که نبود ایی شماره

 دوسم هک میگی گوشم زیر دوباره که بگو میای پیشم دوباره که بگو بهم فقط اشکان ممنون بود زندگیم شبهای

 اش همیشه آرامش با و گذاشت جایش سر را موبایلش! بکوبد دیوار به را اشکان موبایل میخواست دلش... داری

 توی غزل صدای ثانیه چند از بعد و گرفت را غزل ی شماره و رفت آشپزخانه سمت و گفت جهنمی به لب زیر

 ...پیچید گوشش

 عزیزم سالم -

 داد جواب میشد شنیده چاه ته از انگار که صدایی با

 خوبی؟ غزل سالم -

 گرفته صدات شده؟ چیزی! نیستی خوب تو انگار عزیزم خوبم -

 فکری رمگ خب ولی میکرد فکر بیشتر باید شاید بکند؟؟ را اینکار میخواست واقعا کرد تردید لحظه یک...خوبم -

 ...بود؟ مانده هم

 زیتون؟ -

 اره؟ عزیزی خانم بود؟ وکیل دوستات از یکی یادته... غزل خوبم -

 چرا؟ عزیزم اره -

 کنه؟ قبول و من وکالت که کنی صحبت باهاش میتونی غزل -

 چی؟ ی واسه تو؟؟ وکالت -

 کنهمی قبول طالق واسه و من وکالت ببین. میدم توضیح و چی همه برات من خب؟ نپرس چیزی تلفن پای ببین -

 نه یا

 میگی؟ داری چی شدی؟ دیوونه مگه طالق؟؟ -
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 باشه؟ نفهمه چیزی اشکان فقط میدم توضیح برات نپرس چیزی گفتم! غزل -

 اونجام دیگه ساعت یه تا من!! اصال نیستی خوب زیتون -

 ...کن کمکم...توروخدا غزل...کرد بغض شد دار خش صدایش...لطفا میکنم خواهش! غزل -

 نکن بغضم اینجوری! نگیر زودتصمیم عزیزم زیتون؟ -

 باشه؟...نگو اشکان به چیزی الاقل لطفا پس نمیکنی کمکم اگه...غزل؟...نه؟ مگه میکنی کمکم -

 میتونمن بپرسه چیزی اگه اشکانم کنم کمکت نمیتونم! برنمیاد ازدستم کاری مورد این تو ولی ببخشید زیتون -

 کنم قایم ازش

 ات ها سرامیک سردی نشست آشپزخانه کف های سرامیک روی! نمیکرد کمکش کسی چرا اااه...کرد قطع را تلفن

 هبچ...کرد خفه را خودش صدای! جهنم به!...پاشو میشه سردش ات بچه...زد تلنگر خودش به رسید استخوانش مغز

 زندگی این کجای باید را بچه این...سقط...آمد نمی که بهتر همان نداشت مادرش به ایی عالقه پدرش که ایی

 ودب اشتباه کار این! نه!.. کن فکر یکم... زیتون! نه...شد پشیمان بگیرد را یاسمن ی شماره خواست!! میگذاشت

 استفاده فرصت این از باید آمد می باید! نه! بود خودش وجود از بچه این! نه...گذاشت زانوهایش روی را سرش

 یک بخاطر عالقه؟ بدون زندگی یک بخاطر میداشت؟ نگه را اشکان باید چرا...ولی...دارد نگه را اشکان تا میکرد

 دوری مدت یک شاید...میرفتند باید اش بچه و زیتون شاید...میرفت اشکان که بهتر همان! نه جهنمی؟ زندگی

 نمیخواست هم اگر میرفت سراغش میخواست را او اشکان اگر...میرفت باید زیتون شاید...میکرد خوب را چیز همه

 !نه شیراز؟ میرفت؟؟ کجا اما!...اش نامه یا آمد می خودش یا یار بالخره...میرسید دستش به طالقش دادخواست که

 را بغضش چقدر و کرد بغض چقدر شد دلتنگش چقدر برادرش یاد به...حسام!...حسام...داشت؟ را کجا! نه عمارت؟

 حسام...شد جاری اشکش... حسام... چرا؟ بود؟ نگرفته تماس یکبارهم چرا نمیگرفت؟ را سراغش چرا حسام! خورد

 دونب اشکان...نمیگرفت را سراغش هم داشت دنیا این در که کسی تنها بود غریب چقدر! بود تنها چقدر!...بود کجا

 شا شماره چندبار گرفت را اش شماره و رفت موبایلش سمت! جهنم به اصال! بهتر...رفت بیرون بخورد چیزی اینکه

 حسام صدای بالخره و...بوق سه....بوق دو...بوق یک...شد برقرار تماس بالخره تا گرفت را

 خوبی؟ خوشگلم بشم فدات دلم عزیز سالم -

 و یچیدپ حسام گوش توی اش گریه صدای شکست بغضش بشکند سکوتش اینکه از قبل! نه بود؟ خوب...کرد بغض

 ..بود کافی حسام دیوانگی برای این

 گلم؟ خوبی زیتونم؟ شم؟ فدات شده چی زیتون؟ عزیزم؟ زیتون؟ -

 ...نه -

 نکن گریه میام پامیشم االن همین کنی گریه اینجوری زیتون...نکن گریه حسام؟ عمر شده چی -
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 ...میام من! نه! نیا حسام! نه! نه -

 زیتون؟ شده چی -

 ...داداشی نیستم خوشبخت...نبود من..مال اولم از زندگی این البته! داداش ریخته بهم زندگیم -

 اونجام فردا پس تا من! کسم همه شه فدات حسام -

 میام من! نیا حسام! نه -

 عزیزم؟ میای کی -

 ...نگو چیزی بهش..اشکان به...میکنم خبرت...میام -

 باشه؟ نباش هیچی نگران میکنم جور و اقامتت کارای اینجا من نکن گریه فقط بخوای تو هرچی عزیزم باشه -

 باشه؟ کن خبرم بودی آماده وهروقت کن حاضر و چمدونت فقط

 باش -

 نیام؟ مطمئنی زیتون؟ -

 اره -

 پیشت؟ بیاد مدت یه سارا میخوای -

 میام من نمیخواد نه -

 اشه؟ب بگیر تماس باهاش که؟ یادته رحمانی آقای بابا وکیل با اومد پیش مشکلی میخوای هرجوری گلکم باشه -

 را تماس و کرد خداحافظی حسام از میگرفت تماس او با باید حتما! بود نرسیده خودش ذهن به چرا! رحمانی آقای

 اینطور پدرش بگیرد تصمیم احساس روی از که نبود دختری زیتون میکرد فکر بیشتر باید....کرد قطع

 و رفتمیگ تصمیم میکرد فکر باید میخواهد چه نمیدانست خوب هم خودش...میکرد فکر بیشتر باید...نمیخواست

 یگرد هزاربار اشکان اگر حتی نمیشد مطممئن نمیدید خودش چشم با تا میشد مطمئن باید اول...میکشید نقشه

 شدرآغو را اشکان باید خودش میدید باید خودش!...نه...میداد پیام دیگر هزاربار الناز اگر حتی میخواند را الناز نام

 عجیب...کند تکرار دوبار را اشتباه یک که نبود آدمی اشکان اصال میشنید اشکان از باید خودش...میدید الناز

 ...آمد درنمی جور چیزی...داشت مشکل چیز همه...بود

 اانته بی بیابان این در...بود شده خارج شهر از...کرد رها نبود معلوم انتهایش که ایی جاده وسط را ماشین اشکان

 آمده اینجا چرا اصال بود کجا اینجا بود گیج شد پیاده ماشین از...خودش و بود خودش...خدایش و بود خودش تنها

 روشن سیگاری...میداد بیرون صدادار را هایش نفس داد تکیه ماشینش به و نشست جاده روی... نمیدانست...بود

 را هفتمی!...نداشت ایی فایده انگار! نه ولی....ششم پنجم چهارم سوم دوم اول سیگار...میشد بهتر کمی شاید کرد
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 را دوم پک...الناز طوسی چشمان...سیگار خاکستری دود...داد بیرون را دودش و زد را اول پک...کرد روشن هم

 گرمی و چهارم پک...الناز سرخ لبهای...شد سرخ گرفت اتش سیگار و زد را سوم پک...الناز ی خنده صدای...زد

 کرده چکار اشکان...الناز دیشب اغوشی هم و ششم پک...الناز های عشوه و پنجم پک...الناز اغوش گرمی سیگار

 حاال انگار...نشد خاکستر سیگار دیگر نزد پک را سیگار دیگر...ماند دستش توی سیگار دیشب فکر با....بود؟؟

 خاکستر و میگرفت اتش سبز های چشم ان نگاه شرم از اشکان سیگار، بجای انگار میزد پک را اشکان سیگار

 الناز دام در بازهم چرا...بود خورده را الناز ی فریبنده های چشم فریب بازهم چرا!!...بود کرده چکار...میشد

 شکانا و شد خاکستر دستش توی سیگار...بود؟ داشتنش ی تشنه هنوز یعنی...داشت؟ دوستش هنوز یعنی...افتاد

 شدرآغو را دیشب او...بود توانسته چطور...میگرفت اتش دیشب یاد به...میشود؟ خاکستر کی الناز که کرد فکر

 هچ میفهمید اگر...بود مانده بیدار صبح تا صادقانه چقدر اینکه از کشید خجالت زیتون از...زیتون و بود دیگری

 دست بود مانده جاده روی سیگارش از که خاکسترهایی روی انگشتش با...میکرد چکار میفهمید اگر...میشد

 ارکن را ها خاکستر...بود؟؟ کرده گم ها خاکستر این زیر را چیزی چه بود؟ چه دنبال...زد کنار را ها خاکستر کشید

 الناز چشمان عمق در شایدهم...میگشت چیزی دنبال ها خاکستر بین در...میزد کنار را الناز داشت شاید...میزد

 وانستنمیت وقت هیچ...کشید کنار را دستش و نکرد پیدا چیزی ها خاکستر بین...میگشت نگاه یک سبزی دنبال

 فایده بی تالشش...کند پیدا الناز خاکستری و جسور چشمان توی را سبز چشم جفت یک نگاه معصومیت

 اشتد دوستش اگر دارد؟؟ دوست را زیتون اینکه بگوید؟ را چیزی چه بود رفته...بگوید که بود رفته دیشب...بود

 نبود؟ ودب نقشه اما...دارد دوستش هنوز اینکه یعنی بود رفته او و بود گرفته تماس الناز که همین...میرفت نباید که

 قعاش...کرد مشت را دستش! اه...نبود صادق وقت هیچ الناز که انجا از میفهمید؟ باید کجا از اشکان نبود؟ بود دام

 دومیش اشکان تا بود داده انجام سنجیده را کاری کجا و کی عاشق کدام بود دیوانه عاشق اصال کر هم بود کور هم

 اگر د؟؟میافتا افتاد نمی بیچاره بیستون جان به که نبود اگر نبود؟؟ بود دیوانه شهرتش همه ان با هم فرهاد باشد؟؟

 یتونز حرف یاد میزد؟؟ نمیزد خودش سر فرق بر تیشه که نبود اگر میکند؟؟ نمیکند کوه شیرین بخاطر که نبود

 تماس دیروز...نداد جواب...الناز ی شماره...خورد زنگ تلفنش!...عشقه از تر مقدس هزاربار داشتن دوست...افتاد

 بد کشید هوار زد داد سرش داد جواب شد عصبانی...دوباره و دوباره..نداد جواب...خورد زنگ دوباره...بود گرفته

 یعنی که ها سکوت ان از...ست درماندگی سر از که ها سکوت ان از...بود ساکت الناز گفت بیراه گفت

 بود خشدار بود ضعیف صدایش...اشکان به برسد چه میکند ریش هم را سنگ دل که ها سکوت ان از...کمــــک

 نداشت را کسی که الناز خواست کمک...میدانست خوب اشکان و داشت آسم الناز بود مریض خواست کمک

 کمک الناز به چرا که داشت وجدان عذاب عمرش اخر تا امد می الناز سر بالیی اگر شد نگران!...نه داشت؟

 لیدهاک شاید که کرد فکر نکرد باز را در کسی و زد در رسید الناز اپارتمان به افتاد راه و شد ماشینش سوار...نکرده

 متس نشنید صدایی و کرد صدایش ندید را کسی و شد الناز خانه وارد...سابق مثل باشد گذاشته کفشی جا توی را

 و داد دستش را اسمش اسپری اشکان بود شده کبود صورتش بود تختش روی...کرد باز را در و رفت خوابش اتاق

 درمانده...نبود جسور دیگر چشمانش...بود شده الغرتر...بود شده کبود...نشست کنارش تخت روی همانجا خودش

 شایدهم...بود دلسوزی فقط شاید...کرد نوازش را الناز صورت ولی چرا نفهمید هم خودش...بود عاجز بود
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 دیشب او...بودند فریبنده بازهم ولی بودند درمانده اگرچه نبودند جسور لحظه ان اگرچه اش طوسی چشمان...نه

 ونزیت برای باز را دردش و بود کرده دیگری کس نصیب را لذتش...بود کرده تب خشم از...بود شده الناز بستر هم

 یدارب صبح تا تختش کنار صادقانه چه زیتون و کشاند خوابش تخت به را او ایی حیله چه با الناز... بود اورده پس

 میورزید عشق طمع با چه الناز...میکرد ارامش وفادارانه چه زیتون و میکرد خشمگینش رحمانه بی چه الناز...ماند

 های چاله را نگاهش ارامش را سبزش چشمان...میخواست را زیتون...داشت دوستش سخاوتمندانه چه زیتون و

 ...!داشتن دوست و عشق جدال! بود سنگینی جدال عجب...میخواست را همه...را اش گونه

*** 

 نرسیده هنوز سینا و شایان بود خواب حاال و داشت سختی زایمان...کرد نوازش را زهره عریان و پریشان موهای

 یاسمن با هم همزمان بود رسانده را خودش دارد درد که بود گرفته تماس زیتون با زهره اینکه محض به و بودند

 یننگ را نامش بود قرار بود خواب کنارش هم نازش دختر...بود فرستاده را امبوالنس هم یاسمن و بود گرفته تماس

 گل یک گلبرگ مثل بود لطیف...کرد نوازش را نگین ظریف صورت! بود اش برازنده هم واقعا بگذارند

 کی مثل...بود آبی هم چشمانش شک بی ولی بود نکرده باز را چشمانش هنوز شفاف و بود نازک پوستش...سفید

 آرزو دارد شکم در ایی بچه هم خودش که بود کرده فراموش انگار...لرزید دلش لحظه یک...بود واقعی عروسک

 صدای و سر و شد باز در که کشید شکمش روی را دستش...باشد ناز و زیبا همینطور اوهم ی بچه که کرد

 ....یاسمن

 ...تولدت تولد تولد -یاسمن

 !!ساکت!! خوابن نمیبینی مگه!! هیـــــــــــــــــــس -زیتون

 آورد پایین را صدایش یاسمن

 !ژونم زی زی نبود حواشم!! ببخسید! وای -

 زد لبخندی رویش به

 ...کن نیگاش بیا! نازه چه ات برادرزاده ببین بیا یاسی؟ بیا...نداره اشکالی! شیطون -

 االح و بود ندیده را نگین اوهم...کرد ذوق کلی نگین دیدن با و شد خم تختش روی و رفت بچه تخت سمت یاسمن

 ...میدیدش اول بار برای

 !عمه نگین بخورتش موش! وای...خوشملم ی برادرزاده خوشمله چه ببین!! عمش بله قلبونس وای -

 بده بهت و ترش خوشمل یکی خدا عزیزم خودت واسه ایشاال -زیتون

 و ردک راست را پشتش بعد و زد زل نگین به کمی زد لبخندی دانی قدر پاس به و کرد زیتون به نگاهی نیم یاسمن

 ...کرد زیتون روبه
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 گفتی؟ اشکان به -

 و؟ چی -

 !رو بچه -

 ...هنوز نه -

 عزیزم؟ بگی میخوای کی -

 کردی؟ و گفتم بهت که کاری! نمیدونم نگم اصال شاید! یاسی نمیدونم -

 !گرفتم و عکسش بخوره تکون الناز! ش خونه جلو کاشتم عکاس یه راحت خیالت اره -

 ...دار و هوام انقد که یاسی ممنون -

 شد وارد صدا و سر با هم سینا که بود نکرده تمام را حرفش

 ...تول تولد -سینا

 !!ساکت!! خوابن نمیبینی مگه!! س هیـــــــــــــــــــــــ -یاسمن

 آورد پایین را صدایش سینا

 !یاسی عمه نبود حواسم ببخشید وای -

 !!خدا به اید دیوونه پاک شوهر و زن -زیتون

 شد خم نگین تخت روی بعد و بوسید آرام را خواهرش پیشانی و رفت زهره تخت سمت سینا و خندیدند هرسه

 !خانوم نگین اومده جون دایی پاشو پاشو!! من برم خوشگلم ی خواهرزاده قربون...ماشاال -سینا

 در و بوسید را زهره شایان...ماند خالی اشکان جای تنها و آمدند بزرگ گل دسته یک با هم غزل و شایان بالخره

 اشکان زهره جای خودش و بود شایان جای اشکان اگر که کرد فکر زیتون و کرد پخش شیرینی بیمارستان تمام

 حس کردن تجربه وقت که فهماند زهره به اش گریه صدای با و شد بیدار هم نگین! میشد؟ خوشحال انقدر هم

 و میدید را چیز همه دور از زیتون کند سیر را فرزندش خودش وجود ی شیره از باید و است مادری شیرین

 ...میکرد فکر و میکرد مقایسه

 جان؟ زیتون -شایان

 زد لبخندی

 جانم؟ -
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 نمیاد؟ کو؟ داداشم پس -

 بگوید میخواست بیاورد؟؟ ایی بهانه چه! بگوید؟ چه میخواست...راستش...خب...شد خشک لبش روی لبخند

 رسید دادش به یاسمن بود؟؟ کجا شوهرش راستی نیامده؟؟ چرا و کجاست شوهرش

 ...میرسو و خودم شه خلوت سرم اینکه محض به گفتش بود شلوغ سرش یکم -

 کشید سرک بود دستش که بزرگی گل دسته پشت از اشکان و شد باز در که بود نکرده تمام را حرفش هنوز

 میرسونه؟؟ و خودش نگفتم -یاسمن

 و کرد بغل هم را اش برادرزاده کشید دراغوش را شایان و بوسید را زهره گذاشت میز روی را گل دسته اشکان

 چهب که کرد فکر زیتون و گرفت ارام اشکان بغل در روزه یک ی بچه...زیباست هم شدنش پدر که کرد فکر زیتون

 داد دست سینا با و بوسید را اشکان ی گونه یاسمن و سپرد مادرش به را نگین بود؟؟ خواهد اینطور هم خودش ی

 االح و نمیدید را اشکان که بود کور حال به تا زیتون! بود اش برازنده چقدر بزرگی راستی کرد ارزو هاهم ان برای و

 مه خودش...دارد نگهش میتوانست نه بکند دل میتوانست نه...پیش راه نه داشت پس راه نه...بود کرده باز چشم

 گرفته را تصمیمش صبح امروز...شود بزرگ پدر بی که نبود حقش میکرد؟؟ چکار را بچه این میخواست اگر

 رویش به اشکان امد خودش به کمرش دور دستی گرمای حس با میکرد صبر باید...سپرد زمان به را چیز همه...بود

 تک تک ی چهره در را ارامش رنگ وضوح به زیتون و داد را جوابش زیبایش لبخند با هم زیتون و زد لبخند

 دگیزن میتوانست اشکان و زیتون زندگی! نمیکرد زندگی خودش برای تنها زیتون... دید کوچکش خانواده اعضای

 اش ییدا خیانت صادقانه چه که افتاد شیرین یاد به...میکرد کاری نسنجیده نباید پس دهد قرار تاثیر تحت را همه

 تا میبخشید باید هم زیتون شاید...ماند اش زندگی پای وفادارانه چه عمرش اخر تا اش دایی و بود بخشیده را

 ...بماند اشکان

 نه زیتون نه بودند نگفته چیزی کدام هیچ خانه تا بیمارستان از شد وارد زیتون و کرد باز را خانه در اشکان

 تهگرف دستانش بین را سرش و بود نشسته مبل روی اشکان امد بیرون اتاق از و کرد عوض را لباسهایش...اشکان

 گفتنمی اگر...نمیگفت اگر ولی میگفت خودش اشکان نبود چیزی واقعا اگر میداد بروز چیزی نباید زیتون...بود

 چین...گرفت ارام زیتون دیدن با و کرد بلند را سرش اشکان گرفت را دستش و نشست کنارش...کرده خیانت یعنی

 ...کند ارامش که بود زیتون! خوب چه...شدند باز ابروانش ی گره...شدند کمرنگ پیشانیش های

 عزیزم ممنون -اشکان

 چرا؟ -زیتون

 ...بودنت خاطر به -

 ...بوسید و گرفت را زیتون دست هردو اشکان
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 عروسک ممنون -

 اشکان؟ -

 جانم -

 دارم دوست...زد را حرفش ساده و مقدمه بی چه

 ...دوست منم -

! داشت؟ دوست را زیتون واقعا...خورد را حرفش کشید خجالت افتاد خیانتش و دیشب یاد خورد را حرفش اشکان

 چرا!! نکرد تمام را حرفش چرا اشکان...کرد تغییر نگاهش رنگ کشید بیرون اشکان دست از را دستش زیتون

 و شد بلند جایش از! بود خورده را حرفش اشکان کرد لرز زد یخ شد سردش! ؟...عروسک دارم دوست منم....نگفت

 ناتاقشا بزرگ ی پنجره جلوی...دهد توضیح و بیاید اشکان میخواست دلش شاید نبست را در رفت اتاقش سمت

 بقلش پشت از کرد حس را اشکان تن گرمی...کجاست نمیدانست هم خودش که ایی نقطه به شد خیره و ایستاد

 ولی بوده دیگری به متعلق آغوش این دیشب میدانست کرده خیانت میدانست نزد پس را اشکان آغوش...کرد

 در ارامش همه این...آرامش بوی میداد امنیت بوی اشکان آغوش هم هنوز اما بود عجیب...نزد پس را آغوشش

 اشکان! هـــــــــه! هرکس؟...میکرد خیانت که را هرکسی زیتون قطعا! بود بعید زیتون از دیدن خیانت مقابل

 بوسید را گردنش ارام و زد کنار گردنش پشت از را فرش موهای!!...نبود هرکسی که

 بدی؟ گوش میخوای -اشکان

 یه بگو !ببخشمت که بگو پشیمونی که بگو کن راحتم و بگو لعنتی بگو یعنی که هایی سکوت ان از کرد سکوت

 بگو فقط وت میبخشم خدامون بزرگی به میبخشم...بیار بهانه یه فقط چیه نیست مهم بچگانه ی بهانه یه بیار بهانه

 ...!بخواه فقط تو

 ارهد آسم الناز ولی کنم توجیه و اشتباهم نمیخوام...خواست کمک زد زنگ الناز که بودم مطب تو دیشب -اشکان

 ...دوباره شد چی نمیدونم ولی رفتم نشم وجدان عذاب گرفتار اینکه بخاطر خواست کمک

 روی را اش اشاره انگشت...بود کافی همینقدر بخشیدن برای... بود کافی همینقدر...برگرداند را رویش زیتون

 برای! بوده همینطور حتما خب خواسته کمک و دارد اسم الناز میگفت وقتی! بود کافی...گذاشت اشکان لبهای

 چه !کرده اشتباه که بود کرده اعتراف مردانه و بود کرده خیانت مردش که بود کافی همینقدر اش مردانگی اثبات

 !زیتون بود توقع کم

 ...نداره اشکالی...نگو چیزی...هیـــــس -زیتون

 کامل توضیح یک حداقل بود که هرکسی بود سخت باورش! نمیکرد باور...شد خیره نگاهش سبزی عمق به

 بود ساده هم بخشیدنش و کردن قهر! نه! بود؟ نبود هرکسی که زیتون! هـــه!هرکسی! نمیخواست؟ میخواست
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 زیتون تن راستی! ظریفش تن سردی مثل! گاهش بی و گاه و کوتاه های بوسه مثل! سبزش چشمان صداقت مثل

 گرم را سردی این که بود حاضر همیشه اشکان که بود این مهم! چرا؟ داشت اهمیتی چه!...بود؟ سرد همیشه چرا

 ...کند

 ...فقط -زیتون

 ..کرد نگاهش جدی اشکان

 فقط؟ -

 ...اشکان بگو...خورده خط الناز که بگو...شده تموم که بگو...نمیری دیگه که بگو فقط -

 بود توقع کم چه نمیکند؟؟ خیانت دیگر که دهد قول همسرش به میتوانست...کرد نگاهش فقط کرد نگاهش

 دست...زد یخ اشکان سکوت سردی از...!! میخواست شوهرش از قول یک عنوان به بود حقش که را چیزی! زیتون

 همان به دوباره...داشت؟؟ دوست را الناز هنوز یعنی...کرد پشت او به دوباره و کرد باز کمرش دور از را اشکان

 بیرون دار صدا را نفسش...نداشت؟؟ زیتون که داشت چیزی چه الناز...شد خیره کجاست نمیدانست که جایی

 شسرجای اشکان...بود؟؟ پدرش به نسبت احمقانه دین احساس یک فقط زیتون به اشکان احساس تمام یعنی...داد

 اقعاو!...شاید که کرد فکر ساده چه!...بود؟ خواسته زیادی چیز نکند!...میکرد گیجش بیشتر این و بود شده خشک

 ...کرد تر لب مقدمه بی...بود؟؟ زیاد اش خواسته

 داری؟ دوسش هنوز -زیتون

 معطلی بی چرا میکرد؟؟ دست دست چرا اشکان!! نداشت دوستش!! نه!..داشت؟ دوستش واقعا...کرد سکوت

 درمقابل گناه احساس!! بود گناه احساس شاید...چرا؟؟ عروسک؟؟ دارم دوس تورو فقط نمیگفت چرا! نه نمیگفت

 وتسک که بود گناهش احساس بخاطر فقط اشکان... معصومش چشمان به خیانت درمقابل...زیتون صداقت و پاکی

 ولی! نبود مشخص خودش با هنوز تکلیفش! نمیداد خودش به را حق این! نداشت را زیتون دادن بازی حق کرد

 ار الناز اینکه بخاطر نه نگفت چیزی...تنفر حتی ندارد الناز به حسی هیچ دیگر باشد که هرچه میدانست خوب

 فتر بیرون اتاق از حرفی هیچ بی و برداشت را کتش... میپرستید را زیتون اینکه بخاطر فقط! نه! داشت دوست

 چ....سه...دو...یک...شمرد...انداخت طنین زیتون گوش توی اتاق در خوردن بهم صدای

 فهماند زیتون به که ورودی در شدن بسته صدای بالخره و! ده بالخره و... نه...هشت...هفت...شش...پنج...هار

 مدآ می خودش یا یار بالخره...نداد جواب کسی و پرسید که بود سوالی! داشت؟ هم برگشتی رفتنش...رفت اشکان

 ...اش نامه یا

*** 

 مثل است؟؟ رنگ چه خودش ی بچه چشمان که میکرد فکر این به میشد خیره نگین ابی چشمان به که هروقت

 پیچیده بهم هایش روده که کرد احساس لحظه یک وفایش؟؟ بی پدر چشمان رنگ یا است مادرش چشمان رنگ
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 مثل میسوخت گلویش ته...اورد باال و زد عق...رساند توالت به را خودش و سپرد یاسمن اغوش به را نگین

 زد را توالت در چندبار یاسمن...الناز نگاه مثل میسوزاند و بود اسیدی گلویش ته...وجودش

 خوبی؟ زیتون -

 ...نیستی خوب که میدونم بگوید ارام گوشت در کسی کاش میکردی ارزو که خوبهایی ان از...بود خوب

 ...میام االن...خوبم یاسی اره -

 وضوح به چشمش زیر سیاه ی حلقه و بود شده کدر چشمانش سبزی...شد خیره خودش به و شست را صورتش

 اشکان و بود گذشته روز شش...بود شده محو اش خنده خط و بود شده ترک ترک لبش...میخورد ذوق توی

 بهانه یک تنها کجاست اشکان میپرسیدند که هم بقیه سوال جواب در...اش نامه نه...خودش نه...بود برنگشته

 ی بهانه چه...شیراز بره روزی چند بود مجبور بود اومده پیش مشکلی دانشگاهش دوستای از یکی واسه...داشت

 بخاطر اما!! نداشته دوستی هیچ بودنش دانشجو سال چند طی اشکان میدانستند خوب همه! ایی مسخره

 هیلس سعید، پسرعموی تولد اخرین فرداهم...نمیپرسیدند چیزی دیگر و میکردند قبول زیتون چشمان درماندگی

 آورد یم در سعید دل از هم بعدا نرود میتوانست! نه البته میرفت؟؟ اشکان بدون باید یعنی بود شده دعوت که بود

 بودند شده جمع یاسمن ی درخانه همه یاسمن اصرار به هم امروز! نداشت خوبی ی رابطه سهیل با اوکه هرحال به

 اب بعدهم به روز ان از! هست خبری که بودند فهمیده همه تقریبا غزل به سنگینش های نگاه از و بود هم سعید که

 از لیو بود حرف کم درکل زیتون البته بزند بخواهد که نداشت حرفی فقط! نه! نخواهد اینکه نه نمیزد حرفی غزل

 ایصد بعد و در به زدن ضربه صدای دوباره...بودند شنیده را صدایش چندبار شاید همه بود رفته اشکان که وقتی

 یاسمن نگران

 کن باز درو این شدی؟ چی زیتون؟ -

 میام االن یاسی خوبم -

 خودمم فقط نیست اینجا کسی کن باز و در لطفا -

 پرسید نگران و کرد نگاه زیتون ی پریده رنگ ی چهره به یاسمن...شد باز در و چرخاند را در قفل

 خوبی؟ -

 داد تکان مثبت نشانه به را سرش و زد پلک

 نیست؟ مشکلی که؟ نداری درد -

 خوبیم هردو! نه -

 گرفت را یاسمن دست و امد بیرون توالت از
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 بمونم اینجا نمیتونم! لطفا یاسمن؟ برگردم من میشه -

 داد تکان را سرش! کند؟ مخالفت میتوانست زیتون نگاه عجز همه ان مقابل در مگر

 میاد اژانس میزنم زنگ االن -

 ممنون -

 یدرس ماشین که نکشید طولی و گرفت را اژانس ی شماره داد تکان را سرش تنها و انداخت پیشانیش توی چینی

 ...رفت و کرد خداحافظی همه از

 کسی بی از! بود خالی ولی بشنود را هایش پیغام که زد را تلفن ی دکمه کرد که کاری اولین و رسید خانه به

 پیغام برایش و میگرفتند تماس دیگر دنیای از پدرش یا مادر که داشت انتظار شاید گرفت اش خنده خودش

 و دبو شده گرم حسابی هوا! میرسید جنون مرز به داشت واقعا دیگر روزها این! خندید خودش فکر به! میگذاشتند

 بچه بخاطر تنها! خودش بخاطر نه سرکشید و ریخت لیوان توی شیر لیوان یک...بود سردش هنوز زیتون

 رسیده اش خواسته به الناز حتما...بود نخورده زنگ دیگر بود رفته اشکان که مدت این در تلفن! بود خوب...اش

 که یعکاس بود اگر...نه ولی! بود شده بردار دست الناز که بود الناز پیش اشکان شاید...! نمیزد زنگ دیگر که بود

 اهمیتی چه اصال!! نبود خبری که میمرد داشت هم شاید... میداد خبر بود کاشته الناز ی خانه جلوی یاسمن

 ار لباسهایش خواست... گذاشت کثیف های ظرف ی بقیه کنار ظرفشویی توی را لیوان و گفت جهنمی به! داشت؟

 طبق که بود بقلی ی همسایه حتما کرد باز را در بیخیال و رفت در سمت...شد مانع در زنگ صدای که کند عوض

 رد خواست نبود کسی و کرد نگاه را اطرافش...نبود کسی ولی کرد باز را در...نداشتند نان و داشتند مهمان معمول

 ستهب بود سوال از پر ذهنش بست را در و برداشت را بسته افتاد در جلوی کوچک ی بسته به چشمش که ببندد را

 کم زندگیش توی را همین...هم کنار اشکان و الناز های عکس...بود عکس...زد خشکش سرجایش و کرد باز را

 همه دیگر گرفت را پدرش وکیل رحمانی اقای ی شماره و رفت تلفن سمت ارامش کمال در! جهنم به بازهم...داشت

 ...پیچید زیتون گوش توی رحمانی مهربان و شاد صدای و شد برقرار تماس که نکشید طولی...بود شده تمام چیز

 ...بفرمایید -رحمانی

 اریافر حسین مرحوم دختر هستم اریافر...نباشید خسته رحمانی اقای سالم -

 داد جواب قبل از شادتر اینبار و کرد مکث کمی رحمانی

 ایشاال؟ خوبن خان حسام و مادر خوبی؟ دخترم سالم -

 شما به دادن و عمرشون که مادرم خدمتتون داره سالم حسام ممنون -

 تغییرکرد وضوح به رحمانی لحن

 بیامرزتشون خدا نبودم جریان در من متاسفم -
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 شدم مزاحمتون دوباره من ببخشید...بیامرزه هم رو شما رفتگان خدا ممنون -

 عزیزم بگو! چیه؟ حرفا این دخترم نه -

 تماالواح شم جدا میخوام االن کردم ازدواج که بگم سربسته فقط ببینمتون شد اگه نمیشه تلفن پای راستش -

 کنه مخالفت شوهرم

 ...گفتن گرفتن تماس خان حسام جریانم در بله -

 ...شد گرم برادرش حمایت از!...بود حواسش حسام...زد محوی لبخند

 داره وجود مشکلی یه فقط -

 دخترم؟ چی -

 دارم نگه روهم ام بچه میخوام باردارم من راستش...خب -

 را چیز همه میتواند و است کلفت گردن های وکیل ان از رحمانی که میدانست خوب زیتون...کرد سکوت رحمانی

 ...است ایران اینجا بالخره بدهد رشوه شده اگر حتی کند درست

 جریانه؟ در همسرت -

 نه هنوز خوشبختانه -

 تهرانید؟ االن میکنم حلش نیست مشکلی! خوبه -

 بله -

 ببینمتون که میکنم خبرتون رسیدم تهرانم فردا پس من خب -

 خدافظ ببخشید مچکر شدم هم شما مزاحم رحمانی اقای ممنون -

 ...دخترم خدانگهدار -

 ارک بود رسیده که هم ها عکس این با...کشید راحتی نفس بار اولین برای مدت این طی شاید و کرد قطع را تماس

 را چشمش زیتون کند شروع نو از و کند فراموش را چیز همه بود حاضر بود بخشیده را اشکان او...میشد تر راحت

 همسر که بود روز شش اشکان بود توانش از خارج یکی این تحمل ولی بود بسته اشکان اشتباهات ی همه روی

 ...بود شده تمام چیز همه! نمیداد هم را تلفنش جواب حتی بود رفته و بود کرده رها تنها را جوانش

*** 
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 هاییانت که دریایی انتهای به...مینشست رویش بود امده وقتی از که نشست سنگی تخته همان روی دوباره اشکان

 راستی... بود گذاشته تنها را جوانش همسر و بود کرده خلوت خودش با اینجا که بود روز شش...شد خیره نداشت

 خودش با دوباره...بود گنگ چیز همه بود شده گیج! بگذارد؟ تنها را زیتون بود توانسته چطور! بود؟ کرده چکار

 وزهن چرا پس...میپرستید را زیتون هنوز ولی بود کرده خیانت اشکان! نبود گنگ چیزی هیچ! نه ولی...کرد فکر

 ...بود افتاده موضوع این یاد تازه انگار اشکان و بود تنها زیتون!...بود؟ نشسته اینجا

*** 

 خواب میشنید خوبی به را خودش سطحی و کوتاه های نفس صدای بود کرده عرق و میلرزید تنش پرید خواب از

 اباژور خاموش روشن ی دکمه روی را دستش!! بود نکرده خاموش هارا چراغ که او بود تاریک اتاق بود دیده بدی

 روشن را چراغش و کرد پیدا را موبایلش زحمتی هر به...لرزید دلش اتاق تاریکی از نشد روشن ولی فشرد کنارش

 روشن ها چراغ چرا بود فایده بی ولی داد فشارش بار چند و رفت برق کلید سمت...شد بهتر کمی حاال کرد

 قبع قدم یک شد باز صدا با در و داد فشار را در ی دستگیره سماجت با ولی میلرزید دستش...ترسید! نمیشدند؟

 35ردیگ بترسد؟ میخواست کی تا!! نمیشد که اینطور ولی...ولی...برگردد تختش توی خواست شد پشیمان رفت

 را اجسام وار سایه میتوانست و بود کرده عادت تاریکی به چشمش دیگر حاال رفت بیرون اتاق از! بود سالش

 صدای ولی شود جویا را برق قطع علت که بگیرد تماس نگهبانی با و برود تلفن سمت خواست...دهد تشخیص

! ود؟ب شده خانه وارد کسی یعنی...بود اینجا اشکان کاشکی...ترسید شد خشک سرجایش...شد مانع چیزی افتادن

! بودن کسی که بود معلوم! بود؟ چه خاصیتشان سرقت ضد های درب این مگر! بود کاره چه اینجا نگهبانی مگر! نه

 برمیداشت قدم عقب سمت به ارام ارام پیچید گوشش توی محکمی های قدم صدای که میداد دلداری را خودش

 دیوار نمیدانست که خورد دیواری به پشتش بود اشتباه هایش قدم مسیر انگار ولی برگردد اتاقش به که

 خوردن تکان جرئت آمد می بیرون دهانش از داشت قلبش! بود تر نرم دیوار از کمی! نه! بود؟ دیوار واقعا!...کجاست

 سردی عرق...بود زده یخ...د میلرزی...میترسید...برنگرداند هم را رویش حتی شد خشک سرجایش نداشت هم

 و فشرد بهم محکم را هایش چشم میخورد گوشش به پشت از هایی نفس گرمای...بود پوشانده را پیشانیش تمام

 ادافت میز روی ایی شیشه گلدان یاد دید اشپزخانه وسط را ایی شیشه بزرگ میز ی سایه گرفت فاصله قدم یک

 ار هایش قدم صدای هم خودش حتی گرفت فاصله کند حفاظت خودش از ایی شیشه گلدان ان با میتوانست شاید

 را شنفس...! کجاست دیوار نمیدانست که خورد دیواری به واقعا اینبار و کرد گم را مسیرش دوباره انگار نمیشنید

 از دبایست سرجایش داد ترجیح...است دیوار پشتش که بود مطمئن بار این حداقل...باشد ارام کرد سعی داد بیرون

 دلش توی...میشد تر نزدیک و نزدیک پیچید گوشش توی دوباره ها قدم صدای...بود بهتر که کردن صدا و سر

 کشوری قهرمانی و کاراته سیاه کمربند...بود گرفته اش گریه!! امد نمی چرا! بود کجا اشکان پس خواست کمک

 که گرفت گاز را لبش...نبود که میخواست را مردش محکم بازوهای اینجا! نمیخورد دردش به اینجا تکواندو

 یصدا با زیتون و میشدند نزدیکتر و نزدیکتر ها قدم صدای!! نمیرسید دادش به کسی چرا نیاید باال صدایش

 هکوتا را نفسش کرد ازاد هایش دندان چنگ از را لبش...نزد قدم دیگر کسی...میچسبید دیوار به بیشتر هرقدم

 کی مثل کیست نمیدانست که کسی همان و بود چسبیده دیوار به حسابی کرد باز را هایش چشم ارام و داد بیرون
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 دلش توی کرد کشیدن جیغ ی اماده را خودش و فشرد بهم را پلکهایش...بود ایستاده مقابلش کوه

 هک میکرد تقال و میکشید جیغ کرد بغلش پشت از محکم کسی اما دویدن به کرد شروع و... سه...دو...یک...شمرد

 که ایی شده خفه های جیغ بین و میکرد تقال هنوز شد کشیدنش جیغ از مانع و گرفت را دهنش جلوی دستی

 رها را کمرش اینکه محض به و گرفت گاز بود دهنش جلوی که را دستی نمیشنید را مرد ان اشنای صدای میکشید

 محکم بازوهای بین که شد فرصتی دوباره و خورد زمین محکم و کرد گیر فرش به پایش ولی دوید دوباره کرد

 و میزد پا و دست میکرد تقال...میکشید جیغ تنها زیتون ولی...اشکان منم زیتون که میزد فریاد کند گیر اشکان

 نداشت ای فایده ولی! اشکان منم که گفت گوشش توی و گرفت را زیتون دهان جلوی دوباره میخواست کمک

 از...نمیکشید جیغ دیگر حداقل...شد بهتر حاال...زد گوشش توی ارامی سیلی...شد مجبور بود نمانده برایش راهی

 و گرفت دستهایش بین را زیتون صورت اشکان...میشنید را نفسهایش صدای فقط شد خشک خورد که سیلی

 ...ارامش بوی...امنیت بوی...داشت اشنایی بوی چقدر بود اشنایی اغوش چه...کرد بغلش محکم

 ...شد تموم...عروسک دیگه بسه! اشکان منم زیتونم -

 هم را خانه تاریکی! هیچ که را خانه سکوت اش گریه صدای! بود؟ کجا حال به تا! گرفت اش گریه...بود اشکان

 یهگر ان از...که هایی گریه ان از ریخت اشکهایش و کرد گریه...بود برگشته بود اشکان...بود امن چقدر... شکست

 شاید...است ترسیده ی بچه دختر یک مخصوص فقط که هایی گریه ان از شاید! چه؟ که هایی گریه ان از...که هایی

 که هایی گریه ان از شاید...میدهد سر میکند گم را محبوبش عروسک بچه دختر یک وقتی که هایی گریه ان از

 بی ی بچه دختر یک مخصوص که هایی گریه ان از شاید...میدهد سر میرسد پدرش اغوش به وقتی بچه دختر یک

 سح بیشتر و میرفت فرو او اغوش در بیشتر زیتون و میکشید زیتون پشت روی را دستش اشکان...است پناه

 زیتون و میکرد نوازش را موهایش اشکان...است تهی...است پوچ...است ضعیف اشکان بدون چقدر که میکرد

 بسه شد تموم عروسک که میکرد زمزمه گوشش توی اشکان...دارد دوست را او چقدر که میکرد حس بیشتر

 هکرد فراموش انگار...میکند ارامش اینطور کسی چه نباشد اشکان که میکرد فکر زیتون و عروسکم ببخشید

 ات آید می رحمانی دیگر روز دو که بود رفته یادش...شود جدا او از میخواست صبح امروز تا که بود رفته یادش...بود

! شود؟ تمام که نبود شیرین حس این حیف واقعا! میخواست؟ که بود چیزی واقعا...کند امضا را طالق دادخواست

 وراینط زیتون زیرچشم و نبود روز شش فقط! نه! میکرد؟ تحمل اشکان بدون واقعا! بود؟ بچه این حق جدایی واقعا

 لیلد رفتنش برای حتما میشنید کامل هم را اشکان های حرف باید...نمیتوانست این از بیشتر...بود بسته حلقه

 محبت از پر دوباره قلبش ساده چه...کرد فراموش ساده چه!...نمیکرد را کاری نسنجیده وقت هیچ اشکان!! داشت

 اشکان عسلی چشمان به خانه تاریکی در و کرد بلند را سرش...بخشید دوباره ساده چه...شد داشتن دوست و

 شده تنگ ها جنگل این برای دلش چقدر کرد پاک محبت با را صورتش های اشک...هم اشکان...شد خیره

 گونه های چاله دلتنگ...بود شده دلتنگش...چسباند اش سینه به را سرش دوباره و بوسید را زیتون پیشانی!...بود

 زیتون...بوییدنش و بوسیدن دلتنگ بودنش دلتنگ داشتنش دلتنگ...اش صادقانه و ساده رفتارهای دلتنگ...اش

 ...کرد نوازش را فرش موهای و نشست کنارش هم خودش خواباند تخت روی و کرد بغل را
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 بری؟ میخوای باز -

 ...برم کجا تویی من زندگی تموم...برم کجا...عروسک نه -

 نرو دیگه -

 بخواب و ببند و چشمات میدم قول عزیزم نمیرم -

 ...میترسم -

 چی؟ از -

 ...تو رفتن از...تنهایی از...تاریکی از -

 میدرخشید که شد خیره سبزی چشمان التماس به تاریکی در

 ...میمونم پیشت...بخواب...هستم من...میدم قول عروسکم نمیرم -

 بخوابی؟ نمیخوای -

 میمونم بیدار من بخواب تو -

 چرا؟ -

 زیتون...کرد سکوت...شد خیره تهران ی پرستاره اسمان به اتاق ی پنجره از و گرفت زیتون از را نگاهش اشکان

 گرفت را اشکان بازوی و نشست سرجایش

 بخوابی؟ نمیخوای چرا اشکان؟ -

 میبینی؟ و پرنور ی ستاره دوتا اون زیتون؟ -

 اهم -

 ...گیرهن قرار بینمون ایی ستاره هیچ که مراقبم و میمونم بیدار... کرد نگاهی نیم زیتون به...توییم و من دوتا اون -

 دگیزن بالخره... کرد شیرین کامش به را مدت این تمام تلخی که لبخندی زد لبخند و شد خیره اشکان رخ نیم به

 نم دیگری که بود الزم گاهی و داشت بلندی و پستی زندگی...شود گسسته ازهم راحتی همین به که نبود چیزی

 را شا زندگی زیتون...میگذشت خودش از باید یکی که بالخره! من نیم دیگری و باشی من تو یا! من نیم تو و باشد

 الناز به را اش زندگی نبود حاضر بماند من نیم عمرش اخر تا بود حاضر کردنش حفظ برای و داشت دوست

 های نفس هرم... امد خودش به اش زیرچانه اشکان دست گرمی با...غرق افکارش در و بود خیره اشکان به...ببازد

 وجود تمام و بود گرم اشکان های نفس بود شده کمتر چقدر شان فاصله میکرد حس صورتش روی را اشکان

 ...میشد گرم گرمایش از زیتون
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 به... بود خالی جایش اما بکشد اغوش به را زیتون که برگرداند را رویش کشید بلندی نفس و کرد باز چشم

 را صبحانه میز... رفت بیرون اتاق از و کرد تنش چیزی و شد بلند جایش از... بود صبح 0ساعت کرد نگاه ساعتش

 ...برمیگشت و بود رفته محوطه به باز حتما...نبود خودش و بود چیده

*** 

 روز وقت این کسی چه شد بلند جایش از در زنگ صدای با بود شده بد حالش چندبار امروز زد اسپری بار چند

 نندک تمییز را واحد تا بودند امده حتما کرد باز را در بپرسد یا کند نگاه اینکه بدون! میزد را الناز ی خانه در زنگ

 را اش خانه! میکرد؟ چکار اینجا این...برد ماتش...شد خشک سرجایش و کرد باز را در! داشت؟ را کی الناز وگرنه

 پیچید الناز گوش توی ارامش و دخترانه صدای! بود؟ کرده پیدا چطور

 تو؟ بیام کنی تعارفم نمیخوای -

 !نه -الناز

 ریزی آبرو که نمیخوای میکنه نگا داره روییت روبه همسایه درضمن برگردم که نیومدم و راه همه این من اما -

 !میکنی رد و مهمونت ها همسایه جلو زشته! بشه؟

 داد لم پذیرایی ی گوشه مبل روی تعارفی هیچ بدون شد وارد و رفت کنار در جلوی از اکراه با الناز

 میشم ممنون بدی بهم اب لیوان یه! میدونی گرمه که هم هوا مه تشنه الناز -

 رقیب است الناز ی خانه اینجا که بود کرده فراموش زیتون انگار! بود گرفته نظر زیر را رفتارش زده بهت الناز

 !خاله ی خانه نه عشقیش

 !لطفا! تشنمه الناز -

 ودب متعجب فقط نبود عصبانی زیتون امدن از بود عجیب رفت اشپزخانه سمت و کشید هم توی را ابروهایش الناز

 جواب ها برگه از یکی شد خیره مقابلش میز روی های کاغذ انبوه به زیتون....آورد در یخچال از را شربت بطری

 خوب اصال هم حالش انگار! بود اسم به مربوط ازمایشات جواب بود حالیش کمی بود دکتر پدرش چون بود ازمایش

 بلم روی خودش و گذاشت میز روی زیتون مقابل را سینی الناز...میگفتند اینطور ازمایش های برگه حداقل! نبود

 گذاشت سرجایش و خورد را شربت از کمی زیتون...نشست رویی روبه

 ممنون -زیتون

 جان نوش اما نمیاد خوشم ازت هرچند -

 میگم تبریک داری قشنگی ی خونه -

 بزن و حرفت نچین مقدمه ولی ممنون -
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 نیومده؟ پیش مشکلی خوبی ببینم اومدم شدم نگران! خونه نمیزدی زنگ بود مدت یه -

 برو و پاشو کن لطف پس خوبم دیدی که حاال -

 وندمیخ پزشکی که و دخترش تنها و دخترش تنها رو، تو بابات میدونم من نبودی دختری همچین تو میدونم من -

 میخوام انداخته روز این به رو تو زندگی، که میدونم من فروخت پول بخاطر میکرد سرش چادر که و دخترش تنها

 هتب کردن محبت یا کردن ترحم واسه جایی دلم تو که پرم تو از انقدر من! نه! ترحمه نکن فکر الناز کنم کمکت

 گیرهب و دستش که داره نیاز کسی به زندگیش از دوره یه تو هرکسی نیستم متنفر ازت نمیاد بدم ازت اما نمونده

 ناو که برادر یه و بودم من مادرم و پدر وقبر بودم من! کس هیچ نداشتم و کسی بودم تو مثل مدتی یه منم الناز

 نه وئهت و من بحث فقط بحث باشه؟ بزنیم خط و اشکان اصال بیا کرد کمکم گرفت و دستم اشکان ولی! دنیاس سر

 چرالکی کنیم کمک بهم میتونیم باشیم خوب باهم میتونیم نیستی متنفر من از توهم که میدونم! ایی دیگه کس

 الناز بشیم دشمن همدیگه واسه

 زد پوزخندی و شد خیره زیتون به الناز

 بیرون برو! هـــــه -

 نمیرم خالی دست -

 وت! ساده زیادی یا احمقی زیادی یا بزنیم؟؟ خط و اشکان بیا میگی بعد اشکانه بخاطر تو و من دشمنی تموم -

 هم اگه نخواستم کمک ولی تنها من اره! کردی؟ فکر چی خودت با! بذاری؟ من ی خونه توی پا کردی جرئت چطور

 ...برو...پاشو...افتاد شماره به هایش نفس...پاشو! نمیام تو سراغ باش مطمئن بخوام کمک

 و نمیگفت چیزی شد بهتر کمی کرد اسپری دهنش توی بار چند و برداشت را اسمش اسپری میز روی از زیتون

 چشمانش خاکستری به...کرد بلند را سرش و زد الناز ی چانه زیر را دستش زیتون باشد ارام میکرد سعی فقط

 هگرفت او از زور به که چیزی...میدرخشید چیزی نگاهش درعمق ولی بود فریبنده راستی به چشمانش...شد خیره

 عمق ولی بود فریبنده الناز چشمان لرزید دلش دیدنش با زیتون که چیزی بود کرده گمش الناز که چیزی بودنش

 ینا ندیدن بخاطر اشکان از لحظه یک! بود ندیده چطور اشکان! بود پاک هم شاید...بود معصوم...بود صادق نگاهش

 بین را الناز صورت سماجت با زیتون و زد پس را زیتون دست الناز! امد بدش نگاه این عمق در زیبایی همه

 ...گرفت دستانش

 چرا چرا؟ واقعا ندیده؟؟ رو تو نگاه معصومیت کسی چرا! نمیگه دروغ چشمات! الناز نمیگه دروغ چشما این -

 نه وت چشمای تو من زیباس؟؟ چقدر تو چشمای که ندید کسی چرا گرفتن؟؟ ازت زور به رو تو پاکی که ندید کسی

 مایچش تو من! الناز دیدم چیز یه فقط تو چشمای تو من... جسارت نه حیایی بی نه حیله نه نیرنگ نه دیدم فریب

 !همین دیدم معصوم چادری دختر یه تو
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 ی گوشه ی شومینه روی و اورد در را قران کتاب کیفش توی از رفت کیفش سمت و شد بلند جایش از زیتون

 خروجی در سمت گذاشت قران کنار و کرد داشت یاد را خودش ی شماره کاغذ تکه یک روی بعد گذاشت پذیرایی

 ...برگرداند را رویش و رفت

 ...کن حساب من رو...الناز منتظرم -

 برگرداند را رویش دوباره کرد باز نیمه را در و داد فشار را در ی دستگیره

 توی ی بچه از! سهله که خودم از تو به کردن کمک بخاطر باشه الزم ولی دارم دوست خیلی و اشکان من...الناز؟ -

 خدافظ...میگذرم شکمم

 ...گرفت ماشین و رفت پایین ها پله از بست را در و زد را حرفش

! کند توجیه خودش برای غرض و قصد با را زیتون امدن میخواست دلش بود نشسته مبل روی سرجایش هنوز

 چشمان صداقت! نه اما! بردارد اش بچه و خودش زندگی سر از دست که کند خواهش او از تا بود امده زیتون

 ردهک درکش که بود کسی تنها شاید! بود فهمیده را دردش که بود کسی تنها شاید! نمیشد توجیه اینطور زیتون

 التماس که بود کسی تنها شاید! نمیدید را خیابانی ی هرزه یک چشمانش توی که بود کسی تنها شاید! بود

 حقیقت اما! بود عجیب! میگرفت ارامش حضورش از الناز که بود کسی تنها زیتون شاید! بود خوانده را چشمانش

 درونش از صدایی شد شرمش ولی بخواند را خدا نام خواست رفت شومینه سمت و شد بلند جایش از! بود همین

 ادافت میز روی ازمایش ی برگه به چشمش کشید کنار قران روی از را دستش!...میکنی؟ صداش رویی چه با...شنید

! نمیشد؟ ارام چرا زد چنگ را موهایش و نشست سرجایش کرد پاره را میز روی های کاغذ ی همه و شد عصبانی

 صورت زده الک های ناخن عملی دماغ برجسته لبهای طالیی موهای... نشست ایینه جلوی رفت اتاقش سمت

 ناخن گیر ناخن با کرد پاک را ناخنش روی شده طراحی قرمز الک گرفت دستش را کن پاک الک... شده ارایش

 یک...وضعیت این از بود شده خسته هم خودش انگار نمیفهمید را کارهایش دلیل هم خودش کرد کوتاه را هایش

 را شصورت رفت روشویی سمت! نمیشد تمییز انگار ولی کرد پاک را صورتش تمام و برداشت مرطوب دستمال برگه

 دوش زیر لباسهایش همان با! داشت نجسی احساس چقدر! نمیشد تمییز بازهم ولی زد صابون! بار چند شست

 و نشست حمام کف همانجا دوش زیر گرفت اش گریه شد خسته! نشد تمییز ولی شست را خودش بار چند رفت

 جواب انگار شنید انگار... وجودش اعماق از دلش ته از زد صدا را خدایش...کرد گریه کرد گریه کرد گریه

 !بود هنوز خدا...شد سبک دلش خندید...داد

*** 

 های پله از داد لبخند با را پاسخش هم اشکان زد لبخند رویش به و کرد حلقه اشکان بازوی دور را دستش

 بخاطر بود بستری بیمارستان در که بود هفته یک تقریبا و بود شده بد سعید پسرعموی حال رفتند باال بیمارستان

 مدت که کسی برای مثال خب بود نخریده چیزی کسی سعید اصرار به میشدند جمع بیمارستان در همه همین

 زامرو جمعی دسته عکس برای عکس قاب یک سعید سفارش به زیتون فقط! میخریدند؟ چه باید بود زنده کمی
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 ینهم بخاطر بود یاسمن و اشکان و شایان کار محل که بود بستری بیمارستانی در سعید پسرعموی بود خریده

 رد هک پرسنل از هرکدام تقریبا و شدند بیمارستان سالن وارد بدهند را کوچک جشن یک ترتیب بودند توانسته

 راخ در و میکردند اش مقایسه اشکان کنار و میسنجیدند را زیتون نگاهشان با بعد و میکردند سالم میشدند

 و ردک باز را در اشکان و ایستادند دری مقابل بالخره بخندد زیتون میشد باعث که میزدند بخشی رضایت لبخند

 که کسی صورت نمیتوانست زیتون همین بخاطر شلوغ هم تخت دور و بودند جمع همه تقریبا شدند وارد باهم

 امد زیتون و اشکان سمت و خندید سعید ببیند را بود تخت روی

 اومدید خوش! اشکان و زیتون رسید مهمونمونم اخرین بالخره خان پدرام بفرمایید -

! دید سرحال و شاد اتاق ی گوشه را سهیل و چرخاند اتاق دور را نگاهش! نبود؟ سهیل تولد امروز مگر! پدرام؟

 کنزدی تخت به اشکان! بودند هم فراز و ستایش! داشت؟ هم دیگری پسرعموی سعید یعنی!! بود سالم که سهیل

 بیشتری شدت با قلبش میشدند نزدیکتر تخت به هرچه کشاند خودش همراه را زیتون دست و شد

 های احوالپرسی و سالم و داد دست سعید با اشکان نکرد بلند را سرش ولی ایستاد تخت مقابل بالخره...میکوبید

 دز مصنوعی لبخند کرد بلند را سرش و انداخت پیشانیش توی چینی میداد ازارش نگاهی سنگینی...همیشگی

 یعنی بود؟؟ پدرام تولد اخرین امروز یعنی! بود پدرام... ماسید لبش به لبخند بود تخت روی که کسی دیدن با ولی

! وهرد نافذ و مشکی چشمان! نام نیک پدرام نام نیک سعید! زیتون بود احمق چقدر بود؟؟ سعید پسرعموی پدرام

 که اخری بار...او به هم پدرام و شد خیره پدرام به! بود اشنا خاطر همین به سعید ی چهره پس! ظاهریشان شباهت

 هشنگا پدرام! بود؟ نشده وخیمش حال متوجه چطور زیتون بود شده ضعیف خیلی گذشته به نسبت دید را پدرام

 چیزی چهارشانه هیکل ان از! بود نمانده برایش هم ابرویی و مژه بود ریخته تقریبا موهایش... هم زیتون میکرد

 صدای ان از! نافذ و سیاه چشم جفت یک جز تخت روی جان نیمه تن یک جز! استخوان تکه چند جز بود نمانده

! ودب کرده ولش سرطانش بخاطر پدرام پس... کرد بغض گاه بی و گاه ی سرفه چند جز بود نمانده چیزی زیبا و رسا

 لبخند و برداشت دهانش روی از را ماسکش... فهمید پدرام و لرزید اش چانه...میکرد اش خفه داشت بغض

 اش خفه بغض...شدند نمایان بیشتر صورتش های استخوان و زد لبخند! اورد کش را لبهایش فقط شایدهم...زد

 وزر هر زیتون و میکند جان داشت پدرام...کرد مطمئنش سیاه نگاه همان با... زد پلک و زد لبخند پدرام...بود کرده

 نگاهش فقط پدرام...نبود حواسش کسی خورد سر چشمش از اشکی قطره...میخورد را خوشبختیش حرص بیشتر

 ان ودب این! میگفت؟ ستایش که بود پدرام خوشبختی ان این! میگفت؟ فراز که بود پدرام زندگی ان این... میکرد

 هک بود پدرام زندگی و خوشبختی همان این! میکرد؟ زندگی داشت اینطور پدرام! میگفتند؟ که پدرام خوب حال

! ؟بودند نگفته چرا! بودند؟ کرده قایم او از چرا! امد بدش فراز و ستایش از! میکرد؟ سرزنش را خدا بخاطرش زیتون

! مقابلش نه بود اشکان کنار حاال الناز میگفتند اگر شاید! مقابلش نه بود پدرام کنار حاال زیتون میگفتند اگر شاید

 گرمی! بودی؟ نشسته ساکت چرا تو پس خدا ای نگفتند؟؟ و گرفتند تصمیم همه بجای چرا! کردند؟ قایم چرا

 ارانگ چسبید را کمرش بیشتر اشکان که کند باز خواست و گرفت را دستش کرد حس کمرش دور را اشکان دست

 هک کرد فکر زیتون و گرفت جا اشکان اغوش در پدرام چشمان مقابل زیتون...است پدرام همان این که بود فهمیده

 دباش اشکان اغوش در پدرام مقابل نمیخواست دلش! بود پدرام شکستن صدای شاید! امد چیزی شکستن صدای
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 غرور نداشت حق اشکان کرد نگاهش غیظ با زد پس را اشکان دست و شد عصبانی... نمیکرد رهایش اشکان ولی

 کسی! بود اینطور چرا زندگیش...اشکان از حتی پدرام از حتی همه از امد بدش شد عصبانی بشکند را پدرام

 یگرد حاال رفت فراز و ستایش سمت گرفت فاصله اشکان از...نبود پدرام و زیتون حتی یا و اشکان و زیتون متوجه

 ...ها نگاه ان از کرد نگاهشان غیظ با بودند زیتون عادی غیر رفتار متوجه همه

 ...وقت هیچ نمیبخشمتون وقت هیچ -

 هرچه بود داده بازیش بود هرچه...کرد نگاه غیظ با اوراهم رفت پدرام تخت سمت و گرفت فاصله فراز و ستایش از

 حق پدرام! مقصر یا بود گناه بی خواه! نه یا میمرد خواه بود هایش بدبختی باعث بود هرچه بود کرده اش دیوانه بود

 ...نبود عروسک که او نداشت را دادنش بازی حق پدرام بگیرد تصمیم جایش به نداشت

 ...نمیبخشم وقت هیچ هم رو تو...میکنی کم زندگیم سر از و شرت داری بالخره که خوشحالم خیلی پدرام -

 له...میشد خورد اش سنگینی بار زیر هایت شانه که هایی سکوت ان از کردند سکوت همه زیتون های حرف با

 ...میکرد ات خفه که هایی سکوت ان از...میشد

 برداشت را کیفش گذاشت تخت جلوی میز روی را عکس قاب

 بدید ادامه و جشنتون -

 ار بیمارستان تمام نکرد پیدایش ولی رفت بیرون زیتون دنبال به و داد تکان سری اشکان... زد بیرون اتاق از و

 ...نبود زیتون از اثری ولی گشت

 تهگرف باران... بود فایده بی ولی بود گشته را شهر تمام نبود زیتون از اثری ولی بود گذشته هم شب 01از ساعت

 را دشخو جمله یک با تنها بود رفته کجا یعنی بود هم تنها نبود تنش چیزی که زیتون... بارانی هوای این در و بود

 اهمه کالنتری به! بود نرفته هم قبرستان برود که نداشت را جایی زیتون...نیست بچه که زیتون...میداد دلداری

 ...نکرد پیدا را زیتون و گذشت هم 03 از ساعت بود داده خبر

 خاموش ها چراغ ی همه زد خشکش در جلوی...بود برگشته حال به تا شاید برگشت خانه به که بود شده 3 ساعت

 را چراغ رفت اتاقشان سمت مستقیم رفت داخل و کرد باز را واحد در... برنگشته هنوز زیتون یعنی این و بود

 ودب نشسته پنجره مقابل اتاق گوشه زیتون...شد خیره بود مقابلش که چیزی به ناباوری کمال در و کرد روشن

 نگارا کسی زیتون حال ان دیدن با... بود گذاشته زانوهایش روی را سرش و بود داده تکیه توالتش میز به را پشتش

... انگار کسی بود گرفته او از را عزیزترینش انگار کسی بود کرده را جانش قصد انگار کسی انداخت چنگ قلبش به

 تاریکی توی که بود رسیده جایی به کارش حاال و میترسید تاریکی از زیتون...زد زانو مقابلش و رفت سمتش

 چه ات ادم...برود هایش ترس استقبال به خودش پای با خودش که ببیند سختی میتواند حد چه تا ادم...مینشست

 هب هزاربار روزی میتواند حد چه تا ادم...نماند باقی چیزی بزرگش روح و شخصیت از که ببیند سختی میتواند حد

 هم خدا حتی میکرد تحمل را حدی یک تا خداهم حتی...شود متحرک ی مرده یک واقعا دیگر که برسد مرگ مرز
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 از میتواند حد چه تا ادم..داشت حدی هم زیتون...میکرد مجازات و نمیکرد سکوت دیگر میرسید اخرش به وقتی

 همان به رسید حد همان به امروز زیتون... نباشد مهم برایش چیزی دیگر که شود دیوانه دیگران رفتارهای و کارها

 بیخیال دیگر که حدی همان نیست ات مرده و تو بین فرقی هیچ که حدی همان به میشوی دیوانه دیگر که حدی

 ویر و گرفت اغوشش در اشکان...میگیرد جان وجودت از که ایی بچه بیخیال ات گوشه جگر بیخیال حتی میشوی

 چشم زیتون و کرد نوازش را صورتش شد ارام زیتون و کرد نوازش را موهایش و نشست کنارش خواباندش تخت

 ...برد خوابش زیتون و بوسید را پیشانیش...بست را هایش

 همان به میشد خیره بیرون به اتاقش بزرگ ی پنجره از و مینشست تختش در تنها زیتون و میگذشتند روزها

 خیره جا همان به... کجاست نمیدانست هم خودش که جایی همان بود کرده کاوش و کند نگاهش با بارها که جایی

 ارامش و امنیت...را تنش گرمی...را اشکان...میشناخت خوب را چیز یک تنها نمیکرد فکر چیزی هیچ به و میشد

... اش بچه نه میکرد کاری خودش برای نه نمیخورد چیزی نمیکرد حس هم را اش بچه حتی دیگر...را اغوشش

 از مه هنوز و نمیخورد جم کنارش از اشکان... بیخیال بیخیال...بود بیخیال...نمیکرد شکایت خداهم از حتی دیگر

 میکرد رشد شکمش در که ایی بچه از میزد حرف آمد می سراغش روز هر یاسمن نداشت خبر ایی بچه هیچ وجود

 ریهگ صدای که میکرد فکر تنها زیتون و آمدند می نگین و زهره...میشنید را صدایش تنها شاید زیتون و میگفت

 تنها زیتون و میکرد شوخی و آمد می سینا...آمد نمی خوشش هیچ و میشکند را اش خانه سکوت نگین های

 و میزد حرف معماری و ها ساختمان از ها ساعت و میکرد محبت شایان...میشنید را دیگران های خنده صدای

 خوب را چیز یک تنها! بسازد؟ میخواست دلش معماری کمک به که دنیایی ان بود این میکرد فکر تنها زیتون

 شیراز به اشکان همراه وقتی حتی نمیکرد حس چیزی نمیفهمید چیزی... را اشکان نگران های نگاه...میفهمید

 شکوچک دستان اشکان وقتی حتی...نکرد حس چیزی گذاشت پدریش ی خانه در پا دوباره مدتها از بعد و برگشت

 جز به نفهمید چیزی نکرد حس چیزی کشید پدریش ی خانه بزرگ پیانوی سفید و سیاه های کالویه روی را

 چیزی بازهم نمیکرد روشن را چراغ عمدا اشکان و میشد تاریک هوا وقتی حتی میشد پخش که بمی صدای

 یشرو مقابل ستایش نفهمید چیزی بازهم رفت پدرام خاکسپاری مراسم به اشکان همراه هم وقتی حتی نمیفهمید

 درامپ که میکرد گریه شد ما گفتن مانع پدربزرگت که میکرد گریه ستایش داشت بخشش طلب و میکرد گریه

 وشنر را پدرام عروسی فیلم اشکان وقتی نفهمید چیزی! ببخشد خدا که میکرد فکر زیتون و بدونی نمیخواست

 هم فراز های حرف از نفهمید چیزی فیلم توی پدرام های خنده از نفهمید چیزی ببیند که کرد مجبورش و کرد

 زرگب های کننده تهیه از یکی دختر با اش حرفه تو موفقیت بخاطر پدرام میکرد تعریف که وقتی نفهمید چیزی

 اون زا اینکه از بعد پدرام که گفت فراز وقتی نفهمید چیزی! بیماریش بخاطر نه کرد ولت همین بخاطر کرد ازدواج

 برگشتند داشتنیشان دوست های دوقلو همراه به سارا و حسام که وقتی حتی! داره سرطان فهمید شد جدا دختره

 صدای بی های اشک از چیزی! نفهمید داشتن برادر احساس از چیزی! نفهمید بودن عمه احساس از چیزی زیتون

 هممت گناه بی را اشکان داشت حسام اینکه! فهمید را چیز یک تنها نفهمید حسام نگرانی از چیزی نفهمید سارا

 تنها بکشد هوار اشکان سر نداشت حق حسام اینکه بگوید چیزی اشکان به نداشت حق حسام اینکه میکرد

 همیدف را اشکان نگاه تنها شده اینطوری زیتون که توئه تقصیره زد فریاد حسام که وقتی فهمید را اشکان سکوت
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 حسام که موقعی فهمید را اشکان درد تنها نیست خوشبخت که گفت خودش زیتون زد فریاد حسام که وقتی

 این حسام که فهمید را این تنها...فهمید را اشکان شکست فقط! میفهمی؟ بگیره طالق ازت میخواست زد فریاد

 هک کرد فکر تنها! بود؟ کجا حسام بود رسیده لب به جانش تنهایی از که وقتی فهمید تنها! بوده؟ کجا مدت همه

 مثال و بود برگشته حاال نبود مدت همه این حسام که فهمید را این تنها دنیاست این در کسش همه اشکان

 رس زیتون سرد چشمان مقابل حسام! بیاورد؟ جا به را برادریش ی وظیفه میخواست مثال! کند؟ برادری میخواست

 ادمید پاسخ ارام اشکان و میزد فریاد حسام...است همین حقش که میکرد فکر تنها اشکان و میکشید هوار اشکان

 دیوارهای حسام خشم از منه دنیای زیتون که میداد جواب ارامتر اشکان و میکشید نعره حسام نمیکنم ولش که

 و طالقش میکنم شکایت که میزد فریاد حسام ببریش نمیذارم زنمه که میداد جواب اشکان و میلرزید خانه

 در سمت و کشید و گرفت را زیتون ظریف دست مچ حسام... بعد بکش و من اول میداد جواب اشکان و میگیرم

 ردمیمی او بی اشکان که فهمید را این تنها کنند جدایش اشکان از میخواهند که فهمید را این تنها زیتون و رفت

 و دمیکر تقال زیتون و میبرد در سمت و میکشید را زیتون دست حسام میمیرد اشکان بی که فهمید را این تنها

! ؟نمیکشد بیرون حسام دست از را دستش چرا نمیشود حسام مانع چرا! نمیکند؟ کاری چرا اشکان که میکرد فکر

 شکانا که کرد فکر زیتون و رسیدند خروجی در به...بماند خودش زیتون اینکه منتظر...بود منتظر انگار هم اشکان

 کرد نگاهش ناباوری با حسام...کشید بیرون حسام دست از را دستش محکم و است وجودش تمام

 !زیتون -حسام

 کمی دیوار از نه ولی بود دیوار انگار خورد چیزی به رفت عقب عقب و گرفت فاصله حسام از! نگفت چیزی بازهم

 اشکان و چسباند اش سینه به را سرش و گرفت محکم را اشکان دست...بود اشکان خندید چشمانش بود نرمتر

 رفت جلو خشم با حسام بوسید را موهایش و کرد بغلش محکتر اشکان کرد حلقه کمرش دور را دستش

 مگه هدیگ تو زیتونم! افتادی حالی چه به ببین ببرمت اومدم نیستی خوشبخت گفتی خودت زیتون بریم بیا -

 بریم بیا...گرفت را زیتون دست!...داری؟ تحمل دیگه چقدر

 نگترت را آغوشش اشکان و داد تکان نه نشانه به را سرش چسبید اشکان به بیشتر و زد پس را حسام دست زیتون

 انداخت پایین را سرش حسام و کرد

 ...زیتون بزنی زنگ کافیه فقط شی خوب تو که هروقت تا اینجام من -

 سرخورد چکید اش عسلی چشمان از که اشکی قطره و بوسید محکم را پیشانیش اشکان رفت و زد را حرفش

 پاک اشک از را اشکان صورت و کرد بلند را سرش! کرد؟ گریه اشکان که کرد فکر زیتون و... زیتون دست روی

 و شد مانع اشکان که برود اتاقش سمت بازهم خواست شد جدا اشکان اغوش از داد تکان اطراف به را سرش و کرد

 رفح عروسک بسه...بود حرف از پر سکوتش...التماس از پر بود خواهش پراز سکوتش اما نگفت چیزی...کرد بغلش

 یمیرمم دارم بزن حرف من بخاطر میکنم خواهش بسه زیتون نکن سکوت دیگه فقط بگو بیراه و بد کن باز لب بزن

 اینکه بخاطر حداقل! دیدی؟ میکردن جدامون داشتن زیتون بگو چیزی یه عروسک میمیرم هزاربار روزی روز هر
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 نزدی حرفی که دوماهه بگو چیزی اشکان مرگ بسه عذاب این بسه عروسک بگو چیزی یه نکنن جدامون

 بسه عزیزم بسه عمرم بسه! میشی خیره کجاست نمیدونم که جایی یه به فقط که دوماهه عروسکم

 ی گریه از شکست را خانه سکوت اشکان ی مردانه هق هق صدای! بود پرحرفی سکوت چه... بسه...عروسکم

 شکست این بار زیر که بود زیتون وجود قطره قطره یا میچکید که بود اشکان های اشک شد شرمش مردش

 هق صدای میشود خم کمرش وقتی که است این از غیر! میکند؟ گریه وقت چه مرد یک مگر! میشد؟ اب اشکان

 این تاب دیگر زیتون...شد خم زیتون سکوت ی سنگینه بار زیر اشکان کمر! میشکند؟ را سکوت یک هقش

 اشک اشکان که بود شده باعث نشست اش خانه ایی سرمه های سرامیک روی زانوهایش روی نداشت را شکست

 شبرای سکوت این حد چه تا میخواهد را او حد چه تا اشکان که میکرد فکر این به و بود نشسته زمین روی...بریزد

 گاهن عسلی به زیتون اینبار زد اشکان ی چانه زیر را دستش زیتون اینبار نشست کنارش هم اشکان...بوده سخت

 دشبویی تنها بوسیدش تنها کرد بغلش تنها اشکان کرد نوازش را اشکان صورت زیتون اینبار شد خیره اشکان

 ... دارد دوست اینطور همیشه را اشکان که کرد فکر زیتون و کرد تر تنگ را اغوشش تنها

 و کرد باز را در و رفت در سمت اشکان...نبودند کسی منتظر شدند خیره در به هردو و شد بلند در زنگ صدای

 چه بود تفاوت بی زیتون ولی...کوبید بهم را در و فشرد دستش توی را در ی دستگیره شد خشک سرجایش

 در و شد عصبانی اشکان...میخورد گوش به سرهم پشت در زنگ صدای است در پشت کسی چه که داشت اهمیتی

 زد هم فریاد ولی کرد باز را

 دارم درد کافی اندازه به خودم من! جدیدته؟ بازی این برو! الناز بردار زندگیم سر از دست! چیکار؟ اومدی اینجا -

 کن گم و گورت

 ایدب اشکان توروخدا کن بیرونم زدم بدی حرف اگه میکنم خواهش خدا رو تو وببینم زیتون باید لحظه یه اشکان -

 ..ببینمش

 سمتش...بود نشسته زمین کف مقابلش زیتون شد وارد الناز و رفت کنار در جلوی از ولی چرا ندانست هم خودش

 النازی نه دید مقابلش را الناز و برگرداند را رویش کرد جلب را توجهش الناز چادر سیاهی...نشست کنارش و رفت

 زد لبخند ناخودآگاه... چادری محجوب دختر همان...بود الناز واقعی خود این! نبود الناز ان این! بود دیده قبال که

 که شد خیره جایی همان به دوباره و گرفت الناز از را رویش بود گذاشته تاثیر الناز روی هایش حرف حداقل پس

 ...برگرداند خودش سمت را رویش و گرفت را زیتون ی چانه الناز...کجاست نمیدانست

 زیتون؟ خوبی -

 کرد سکوت تنها

 یداپ و خودم ببین...شدم عوض چقد ببین ببین؟ زیتون...کردی؟ چیکارش کو؟؟ زیتون پس شدی؟ اینجوری چرا -

 مدماو اشتباه و راهم میکنم فکر میکنم شک خودم وجود به میبینمت که اینجوری! توئه بخاطره همش اینا...کردم

 ...میشم گیج منم خب...خب سردرگمی خودت حاال کردی کمک بهم که تویی میبینم وقتی
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 و زیتون... چکید اشکش کرد بغض الناز...زد تلخی لبخند و گذاشت الناز لبهای روی را اش اشاره انگشت زیتون

 دوماه محکم زیتون همان این! بود کرده فرق اوضاع حاال ولی نداشت او از خوشی دل قبال شاید! عجز؟ همه این

 ار چیزی وجودش توی لرزید زیتون دل ته چیزی گذاشت شکمش روی و گرفت را زیتون دست الناز... نیست پیش

 ...کرد بیدارش خواب از انگار که جنبید وجودش توی چیزی لرزاند را قلبش که کرد حس

 تو فسن به نفسش! میکنه رشد داره تو بخاطر میکنه زندگی تو بخاطر داره اون! کن فکر بهش! کن حسش! ببین -

 نداری حق بگیری تصمیم براش نداری حق تو! نداری و حق این تو ولی! زیتون؟ بگیری و نفسش میخوای! بنده

 !کنی ظلم بهش

 !گرفتن؟ تصمیم من جای به دیگران چرا پس! کردن؟ ظلم من به دیگران چرا پس کرد تکرا دلش در

 ...زیتون کنه انتخاب خودش بذاری باید! حقشه زندگی این کنی محرومش خوشبختی از نداری حق تو -

 !نداد؟ خودش به را کردن انتخاب ی اجازه کسی چرا پس کرد تکرار دلش در

 به روحش ولی! میشه کامل داره جسمش یعنی! میشه کامل داره یعنی! میفهمی؟! ماهشه 3 االن بچه این! زیتون -

 !نمیشه کامل نخوای تو تا! داشتن دوست یعنی عشق یعنی شدن مادر! توئه محبته محتاج روحش! محتاجه تو

 با ماه 3 که ایی بچه کنی زندگی ات بچه بخاطر باید کنی زندگی باید زیتون! نکن ظلم بهش! نمیشه کامل روحش

 زیتون؟! داشتی نگهش دندون و چنگ

 فشرد زیتون شکم روی بیشتر را دستش الناز

 ...میکنی محافظت ازش داری...مراقبشی االن...ارومه االن...ببین...کن حسش -

 فشرد بیشتر را دستش الناز

 میتونی؟؟ کنی؟ مراقبت ازش میتونی چی؟؟ حاال -

 فشرد بیشتر را دستش الناز

 کن کمکش! نیست اروم دیگه االن! میدم ازارش دارم من -

 فشرد بیشتر را دستش

 ...بشه نابود بزار پس کنی؟؟ کمکش نمیخوای -

 پیچید زیتون وجود تمام در درد و فشرد بیشتر را دستش

 ...بمیره بذار اره -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر L.D.N | عروسک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

294 

 

 چین و دمیش بیشتر درد میبیند صدمه اش بچه که میکرد فکر زیتون و میشد بیشتر و بیشتر شکمش روی فشار

 حق لنازا که میکرد فکر زیتون و میزد حرف و میفشرد را دستش بیشتر الناز میشد تر رنگ پر زیتون پیشانی های

 ...کشید تیر زیتون تن تمام و فشرد بیشتر را دستش الناز! بزند صدمه اش بچه به ندارد

 !داره؟ چی دنیا این مگه بمیره بذار! بیاد بدنیا چرا اصال! اره -

 بزند صدمه اش بچه به نداشت حق الناز نه

 !ـــــه نــــــــــــــــــــــــ -

 !گیردب اش بچه از را زندگی حق نمیتوانست کسی هیچ نه! بگیرد تصمیم اش بچه جای نمیتوانست کسی هیچ نه

 نم بچه بکشه نفس باید من ی بچه! کنه زندگی باید! بیاد بدنیا باید من ی بچه! نه! الناز نــــــــــــه -

 ...به باید من ی بچه داره مادر داره پدر من ی بچه کامله جسمش روحش کامله سالمه

 در اشک...بشکند را اش دوماهه سکوت بود توانسته بالخره...شد خیره الناز به ناباوری با... خورد را حرفش

 اشک و کرد گریه بود رقیبش روزی که دختری اغوش در و کرد بغلش الناز چکید اختیار بی و شد جمع چشمانش

 ...ریخت اشک هم الناز شد خالی ریخت

 که یشهم بزرگ و میشه دیگه زیتون یه تو ی بچه...میکنی بزرگش...میاری بدنیا و ات بچه...عزیزم میاریش بدنیا -

 ...عزیزم میاریش بدنیا...کنه کمک دیگه الناز یه به

 ویشر به زیتون...آمد می چشم به بیشتر زیباییش سیاه چادر و سبز روسری ان توی گرفت فاصله الناز از زیتون

 زد لبخند

 ...خوشگلتره الناز این -

 لیو شنیدم ناسزا کلی و زدم زنگ یاسمن به نمیدادی جواب ولی ببینمت بار اخرین واسه خواستم! تو لطف به -

 ببینمت اومدم منم و گفت و چی همه بالخره داشت ارزش

 !بار؟ اخرین -

 ینزیباتر تو نقش که بگم اومدم زیتون نبینی و من وقت هیچ دیگه شاید...کنم رو رضا امام خادمی میرم دارم اره -

 داری من پیش امانتم یه داشتن من زندگی تو ادما که بود نقشی

 اورد در را قرانی کتاب کیفش توی از الناز

 بدم پس و قرانت وقتشه -

 ...بدیش ایی دیگه کس به که بشه نیاز بعدا شاید...توئه مال قران این! الناز نه -
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 بوسید را زیتون الناز

 خدافظ بگم باید فقط حاال ولی دیدمت بعدا شاید باش خودتم مراقب زیتون باش خواهرزادم مراقب -

 الناز و کرد بلند را سرش اشکان بود ایستاده در کنار هنوز که رفت اشکان سمت الناز هم زیتون شد بلند جایش از

 نکرد نگاه اشکان چشمان به یکبارهم حتی انداخت پایین را سرش

 ...چی همه بابت بازم شرمندم و چی همه بابت اشکان ممنون -

 ...بست را در و رفت بیرون بگیرد جوابی اینکه بدون و زد را حرفش

 دلش چقدر...کرد تر تنگ را آغوشش و بوسید را پیشانیش کرد بغلش و رفت نزدیکش شد خیره زیتون به اشکان

 !بود شده تنگ صدایش شنیدن برای

*** 

 و خنده صدای بازهم زودی به زد لبخندی میکرد نظارت ها خدمتکار آمد و رفت به و میزد قدم عمارت سالن در

 ردمیک کار خوبی به کارخانه بود کرده استخدام باز را سابق خدمتکارهای همان اشکان...میپیچید عمارت در شادی

 هم سهمش یک بود زهره و شایان و یاسمن، و سینا به متعلق سهمش دو میکرد قسمت چهار را درامدش اشکان و

 ...مبادا روز برای میشد انداز پس همیشه مثل هم چهارم سهم و بود زیتون و اشکان به متعلق که

 بذاریم؟ کجا رو ها چمدون این خانم؟ -

 زد لبخندی رسید هم وسایلش بالخره

 چپ سمت اول اتاق باال ی طبقه -

 ...اشکان اتاق گفت دلش در

 خانم؟ سمیه -

 بفرمایید؟ خانم بله -

 هرچی باشید نهارم فکر به بره در همگی خستگی که کنید دم هم چایی برسید هم اشپزخونه به یکم عزیزم -

 ...لطفا کنه تهیه بره اقا عباس که بگید نیازه

 کرد باز لب شمالی شیرین ی لهجه به و زد لبخندی سمیه

 خانم؟ زیتون -

 جانم؟ -
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 ممیافت بیامرز خدا خانم فیروزه یاد میبینم که رو شما کنید عمر سال صد ایشاال! برازندتونه خانمی ها میگم -

 شدن تربیت کردن بزرگی واسه هی که هم خان اشکان ماشاال...ماشاال میکنید خانمی همونجوری

 خندید سمیه روی به

 ها؟ میمونیم نهار بی نرید زودتر اگه شما داری لطف خانم سمیه ممنونم -

 زیتون نظر به ها دختر از یکی برد خودش همراه را ها دختر از نفر دو و رفت اشپزخانه سمت و گفت چشمی سمیه

 امد جلو دختر و زد صدایش امد جوان خیلی

 خانم بفرمایید -

 عزیزم؟ چیه اسمت -

 خانم پروانه -

 اومدی؟ تازه بودمت ندیده قبال جان پروانه -

 کنم کار که اومدم خانم سمیه با خانم بله -

 مگه؟ سالته چند -

 خانم 00-

 گرفتی؟ دیپلم -

 بله -

 بخونی؟ درس دیگه نمیخوای -

 کرد شرم و انداخت پایین را سرش پروانه

 دارم دوس وگرنه برام نمیشه جور شرایطش...خانم نه -

 بود؟ چی دبیرستانت ی رشته -

 کرد ذوق بچگانه پروانه

 دارم دوس بدم تغیر میخوام خودم که اونجوری رو دنیا میتونم میکنم فکر خانم دارم دوسش خیلی! معماری -

 !بدم تغییر رو دنیا بکشم هست که ایی دیگه جور رو ساختمونا

 تونزی سکوت از پروانه! نمیدانست و بود شده خیره خودش پیش سال چند به شایدهم...شد خیره پروانه به زیتون

 شد پاچه دست
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 ...زدم حرف زیاد خانم ببخشید -

 ...کند تمام را راهش تا میکرد کمک پروانه به باید شاید برسد هدفش به بود نشده موفق زیتون شاید

 میکنن کار ساعت 05 بقیه اگه ولی بکن کارم! کنی کار نمیخواد نمیگم خوندن درس به کن شروع فردا از پروانه؟ -

 معماری کتاب تا چند منم... بگو اقا عباس به داشتی نیاز هرکتابیم بقیه سوم یک یعنی باشه؟ کن کار ساعت 5 تو

 شی اماده کنکور واسه و بخونی درس خوب میخوام فقط...میدم بهت دارم نوین

 میگید؟ جدی خانم -

 داد هول اشپزخانه سمت را پروانه و زد لبخندی زیتون

 برو موندی جا برو بدو دختر؟ باهات دارم شوخی من مگه -

 باال و رفت ها پله سمت به میزد برق و بود شده تمییز حسابی عمارت...رفت اشپزخانه سمت و گفت چشمی پروانه

 باال را نفسش و کرد باز را اشکان اتاق در! کند؟ رها را خاطراتش تمام و عمارت این بود توانسته چطور...رفت

 صمیمت زیتون یعنی بودند گرفته را برگشت تصمیم پیش روز دو... زد لبخند میداد را اشکان بوی چیز همه...کشید

 روز دو حاال و بودند شده برگشت به راضی هم سینا و اشکان بالخره شایان و یاسمن و زهره حمایت با و بود گرفته

 صرف عمارت در جدید ی خانواده این خانوادگی نهار اولین امروز و...بودند برگشته دوباره ها خدمتکار که بود

 و بود رفته سارا پدری منزل کرج به اشکان همراه به دیروز یعنی بود کرده دعوت هم را سارا و حسام...میشد

 برادر راستی...بمانند همینجا ایرانند که مدتی در هم سارا و حسام که بود قرار و بود درآورده حسام دل از حسابی

 گرمی که بود غرق خودش افکار در...بودند داشتنی دوست و شیرین چقدر ارمیتا، و ارمین دوقلویش های زاده

 گرفت را اشکان دست و زد لبخندی کرد حس کمرش دور را اشکان دستهای

 چطوره؟ من کوچولوی -

 چی؟ من پس آزار؟؟ دل میشه کهنه بازار به اومد که نو! بدجنس ای -

 چطوره؟؟ من عروسک حاال! مامانیش رفت یادم! ببخشید اخ اخ اخ -

 خندید و شد خیره اشکان نگاه عسلی به و برگرداند را رویش زیتون

 !بدجنش بابایی خوبه مامانیشم -

 ...دارد دوست را هایش خنده چقدر که کرد فکر زیتون و خندید زیتون لحن به اشکان

 ینا به! خریده زندگی از گزافی قیمت چه با را حاالیش خوشبختی و داد بازیش چقدر زندگی که کرد فکر این به

 ای کوتاه خواه! بد یا خوب خواه کردند ایفا را نقشی چه هرکدام و شدند زندگیش وارد انسانهایی چه که کرد فکر

 که کرد فکر این به... رفتند و دادند یاد زیتون به چیزی آمدند که هرکدام هرحال به! شیرین یا تلخ خواه! طوالنی
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 یک و کرد شلوغ را عمارت تمام شایان و سینا و زهره و یاسمن صدای و سر... است سپید سیه شب پایان واقعا

 تو عشق یک تنها که کر فکر زیتون و شد بلند نگین ی گریه صدای که وقتی شد محو زهره و شایان صدای لحظه

 عادته هوسه هست که هرچی باقی ما و فرزندشونه به مادر و پدر عشق اونم و حقیقیه که داره وجود دنیا این

 دیهنرمن یکتای ی نغمه واقعا زندگی که کرد فکر این به و... بس و داشتنه دوست یا و است عالقه محبته ترحمه

 ...رود صحنه از و خواند خود ی نغمه هرکسی...ماست

 ...مامانیش دارم دوست -

 ...عشقه از تر مقدس بار هزار داشتن دوست که کرد فکر بازهم زیتون و
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