
 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

1  

 

 

 چکه چکه عشقنام کتاب : 

 لیال.منويسنده: 

 » رمان سرا «

 

 

 /http://forum.98ia.comمنبع:

 

http://forum.98ia.com/


 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

2  

 

 

 "به نام خالق عشق "

 

 درازل پرتو حسنت زتجلی دم زد

 عشق پیدا شد وآتش به همه عالم زد

 جلوه ای کرد رُخَت دید ملک عشق نداشت

 عین غیرت شد از این آتش وبر آدم زد .

 

 "چکه چکه عشق"

 

ناز وخوشگل علیرضا با بوسه های خیس ونوازش دستهایی کوچولو از خواب بیدار شد ، بین خواب وبیداری صورت 

 رو تشخیص داد که سعی داشت با بوسیدن بیدارش کنه : عمه من اومدما !مگه نمی خوای بیدارشی ؟

خوابالو بود وگیج ،براش مهم نبود که علیرضا که االن باید تو خونه خودشون باشه این وقت صبح تو اتاق اون چکار 

ش چسبوند وبا صدایی خش دار گفت: چه خبره عمه ؟ داره ؟دستش ودور کمرش حلقه کرد ،علیرضا رو به خود

 انگار امروز دیگه شبیخون زدی ؟

 ـ شبیخون یعنی چی ؟

 حاال بیا ودرستش کن !چشماش ونیمه باز کرد وگفت : شبیخون ؟ شبیخون ..... چه جوری بگم که متوجه بشی ؟

گین !من دیگه بزرگ شدم عمه سال دیگه  با قیافه ای حق به جانب به عمه اش گفت : همون جور که به بزرگها می

 می رم مدرسه !

 ـ بر منکرش لعنت عمه !

 باید به علیرضا جواب می داد چون تا جواب نمی گرفت ومتوجه نمی شد دست بردار نبود .

الن که ـ ببین عمه ! شبیخون یعنی حمله ناگهانی ...مثل بابا یاسین که یک دفعه میره دزدها رو دستگیر می کنه ، مثل ا

 شما بی خبر ویک دفعه این موقع صبح اومدین اینجا !

 ـ اوهوم ،ولی ما که بی خبر نیومدیم .. مامانی خودش به مامان زنگ زد وگفت که امشب مهمون داریم بیا کمکم.

 ـ آهان ، پس یه خبرهایی هست ومن بی خبرم .

کنارزد وگفت : عمه مگه نمی خوای پاشی ؟ دوباره چشماش وبه نیت خواب بست که علیرضا موهای روصورتش رو 

 مامان به من گفته باید صبح زود از خواب بیدار بشم که وقتی می خوام برم مدرسه اذیت نشم .

 گونه علیرضا رو بوسید وگفت : این تجویز مامانتون برای شما بوده عزیزم نه برای من هرکول .

 وای بری آمپول بزنی ؟علیرضا خندید وگفت : عمه پاشو دیگه ، مگه نمی خ

نه دیگه خوابیدن محال بود ، علیرضا از یاسین هم بدتر بود ،بینی علیرضا رو بین دوانگشتش گرفت وگفت : چرا می 

 خوام برم عزیزم .

 روی تخت نشست وعلیرضا رو هم بغل کرد ، یه چشمش نیمه باز بود یکی بسته .

 وگفت : چرا اینجوری کردی عمه ؟ علیرضا با دیدن صورت عمه اش از خنده ریسه رفت
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خمیازه ای کشید وگفت : برای اینکه من هنوزم خوابم میاد ولی شما مثل خروس باالی سرمن نشستی قوقولی قوقو 

 می کنی واجازه نمی دی که من بخوابم .

 چند ضربه به در اتاق که بازم بود خورد والهه اومد داخل اتاق .

 ـ سالم ، صبح بخیر .

 ،کله سحر شما هم بخیر . ـ سالم

الهه از دوستای دوران دبیرستانش بود وزن یاسین ، رابطه خوبی با هم داشتن اینقدر که الهه از این حرف یاسمین 

 اصالً ناراحت نشد .

 ـ قرار بود امروز بیایم اینجا ، یاسین هم امروز زودتر می خواست بره اداره واسه همین مارو رسوند ورفت .

 مدین .آتنا کجاست ؟ـ خوش او

ـ پایین پیش آقا جون !می بینم که علیرضا وارد منطقه ممنوعه شده ،عمه رو بیدارکردی ؟مگه نگفتم عمه خسته است 

 خوابیده ؟!

 ـ خوب دیگه باید پاشه ، می خواد بره آمپول بزنه !!

نه ، الهه! وقتی یاسین خان به چهره خندون وخوشگل علیرضا خندید وبه الهه گفت: هرچی می کشم از دست یاسی

 آمپول الزم شد به خودم بگو تا خدمتش برسم وآمپول زدنی نشونش بدم که حض کنه .

 ـ باشه یادم می مونه .

 خمیازه ای کشید وگفت : علیرضا میگه مهمون داریم ؟!

 ـ آره ، مگه تو نمی دونی ؟

 ـ نه من از کجا بدونم ؟

شد وگفت : تو کجا هستی که خبرداشته باشی مادرمن ؟ تو مثل روح سرگردان می  فخری خانم آتنا به بغل وارد اتاق

 مونی ، فقط شبها ظاهر میشی .

ـ سالم ، صبح بخیر مامان همیشه شاکی .... دست دراز کرد وآتنا رو از مادرش گرفت ، بوسیدش وگفت : احوال عسل 

 عمه ؟ دندون ..... دندون ....

ود بین یاسمین وآتنا ، این جور موقعها آتنا می دونست که باید خودش ودر اختیار عمه دندون دندون ، اسم رمزی ب

اش بذاره تا گازش بگیره ،یاسمین هم کفران نعمت نمی کرد واز هرکجا که به میلش بود دندون می گرفت می 

البته هیچکی جز  خواست صورتش باشه یا بازوهاش حتی ساق پاش ، آتنا به این رفتار عمه اش عادت کرده بود ،

 یاسمین اجازه این کار ونداشت . یاسمین هم یه گاز کوچولو از لپ آتنا گرفت وگفت : خوبی عروسک ؟

 آتنا هم که هنوز زبون باز نکرده بود با زبون مخصوص بچه ها با عمه اش حرف زد .

حسودیش شده بود ، خودش یاسمین قربون صدقه آتنا رفت ومحکم تر بغلش کرد ، علیرضا هم که کمی تا قسمتی 

 رو برای عمه اش لوس کرد واز گردن یاسمین آویزون شد .

 یاسمین هم مخالفتی نداشت ، هردوشون رو تا حد مرگ دوست داشت،هردوشون رو بوسید وعلیرضا رو بیشتر .

ویاسمین  فخری خانم آتنا رو از یاسمین گرفت ، دست علیرضا رو هم گرفت واز روتخت بلندش کرد ورو به الهه

 گفت : بیاین پایین صبحانه بخورین ، یاسین آش خریده ، سرد بشه از دهن میفته !

 ـ چشم .
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 الهه هم از روی تخت بلند شد ، یاسمین هم همین طور که تختش رو مرتب می کرد پرسید : حاال کی قراره بیاد ؟

،از دیدنشون که خیلی خوشحال بود ،مثل  ـ منم نمی شناسم ، یاسین می گفت از همسایه ها ودوستان قدیمی هستن

 اینکه پسرشون با یاسین همکاره .

 یاسمین با صورتی متفکر گفت : همسایه قدیمی ؟! نمی دونم ؟!حاال می فهمیم کی هستن .

 ـ خوب پس من می رم پایین تو هم بیا تا آش سرد نشده !

 ـ باشه دستت درد نکنه .

ت ودست وصورتش رو شست .موهاش رو هم شونه زد وبا گل سر جمعش کرد الهه که رفت ، به سرویس اتاقش رف

، لباسهاش رو که دیشب آماده کرده بود پوشید ، از رو میز کارش پرونده ها رو برداشت ، فلش مموریش هم از 

د کیس جدا کرد وتو کیفش گذاشت ، لباسهاش رو که بیرون آورده بود تو سبد لباساش گذاشت . نگاهی به اتاق کر

ووقتی خیالش از بابت مرتب بودنش راحت شد از اتاق بیرون رفت . امروز این اتاق قرنطینه می شدو باید درش قفل 

می شد چون علیرضا اینجا بود اونم از صبح زود ، پس باید نکات ایمنی رو رعایت می کرد تا علیرضا براش دردسر 

ماه پیش علیرضا سر یه کنجکاوی بچه گانه ، برای بازی درست نکنه ، عادت به قفل کردن دراتاقش نداشت ولی چند 

کردن با کامپیوترش اومده بود تو اتاقش وکلی از حافظه کامپیوترش رو از جمله مقاله ای رو که برای همایش آماده 

 کرده بود رو پاک کرده بود ، اگر نتونسته بود اون اطالعات رو ریکاوری کنه حتماً به خدمت علیرضا می رسید ولی

شانس باهاش یار بود و تونست همه رو برگردونه .از اون روز به بعد هروقت علیرضا اینجا بود دراتاقش قفل می شد 

که اونم شامل همه روزهای هفته می شد ،پس یعنی همیشه ،مجازات علی رضا هم بازی کردن با کامپیوتر قدیمی 

لید روبیرون کشیدو برای مطمئن شدن دستگیره واسقاطی باباش شد تا دیگه واسه عمه اش دردسردرست نکنه ، ک

رو هم باال وپایین کرد ، خیالش که راحت شد از پله های مارپیچ پایین رفت تا به جمع خانواده اش بپیونده برای 

 خوردن آش .

سفره صبحانه مثل همیشه تو سالن ورو زمین پهن شده بود وهمه دورش نشسته بودن ، با صدای رسا سالم کرد 

 بخیر گفت .وصبح 

 باباش هم با خوشرویی جوابش رو داد وکنار خودش برای یاسمین جا باز کرد تا صبحانه بخوره .

 ـ سالم به روی ماهت بابا !

 ـ سالمت باشین .

 مامانش کاسه ای آش جلوش گذاشت .

 ـ دستتون درد نکنه .

 یای خونه ها!!ـ نوش جان ، رو کرد به یاسمین وبا تأکید گفت: یاسمین امشب زود ب

 ـ چشم ، راستی من هنوز نفهمیدم که کی قراره بیاد !

 ـ کی نه وکیا ؟

 نگاهی به باباش کرد وگفت : خوب کیا می خوان بیان ؟

 ـ خانواده ملکان .

چشماش وریز کرد وتو حافظه اش دنبال اسم ملکان گشت ولی هرچی جستجو کرد چیزی یادش نیومد با اخم 

 تش بود پرسید : خانواده ملکان ؟کوچیکی که تو صور
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 ـ آره بابا ، عمو بهروز ، خاله معصومه ، زهره ، امیرحسین ....

هراسمی که باباش می برد یاسمین یه چیزهایی از قدیم ندیم یادش میومد و چهره اش باز تر می شدو لبخند رو لبش 

 بزرگتر ، با ذوق گفت : واقعاً ... ولی اونها که تهران نبودن !!!

ـ آره نبودن ، ولی برگشتن ، امیر حسین با یاسین همکاره ،از شیراز منتقل شده اینجا ، مثل اینکه تو کارش خیلی 

استاده ، دختر زهرا هم دانشگاه تهران قبول شده واسه همین هم همه شون اومدن تهران ،یاسین می گفت وقتی امیر 

می شناسمش وقتی هم که اسم وفامیلیش رو می فهمه با پرس ودیدم به نظرم خیلی آشنا اومد ، انگار که سالهاست 

 وجو می فهمه که بله امیر همون همبازی بچگی هاشه .

 ـ چه خوب ، خدا کنه زهره هم همراهشون بیاد ، دلم می خواد دوباره ببینمش .

 ـ اونم هست ،امیر حسین به یاسین گفته بود که زهره هنوز ازدواج نکرده .

 یاسمین کوچکتر بود ، همبازی های خوبی برای هم بودن مخصوصاً موقع خاله بازی . زهره یک سال از

 ـ خوشحالین از اینکه برگشتن نه ؟

ـ آره مامان جان !چرا نباشیم ؟گفتیم هرچه زودتر دعوتشون کنیم تا روابط دوباره ازسرگرفته بشه ، من که خیلی دلم 

 وزگاری که داشتیم یادش بخیر .برای معصومه تنگ شده ، آهی کشید وگفت: چه ر

یاسمین هم ازاینکه دوباره همسایه ودوستان قدیمشون رو پیدا کرده بودن خوشحال بود ، ازبچگی هاش چیززیادی 

یادش نبود جز چند تا خاطره مبهم ولی خانواده ملکان رو خوب یادش بود ، عمو بهروز برای باباش مثل برادر بود ، 

نمی شد که ازهم جدا بش .خوشحالی یاسمین بیشتر به خاطرباباش بود ، باباش بعد از همیشه دورهم جمع بودن ، 

 عمو بهروزدیگه با کسی صمیمی نشده بود الاقل مثل عمو بهروز نه ، ولی حاال دیگه باباش هم از تنهایی در می اومد .

اشت باید راه میفتاد تا به کارش صبحانه شو وخورد از مامانش تشکر کرد ، نگاهی به ساعت انداخت ، وقت زیادی ند

 برسه ،همیشه منظم ومنضبط بود واین انضباط تو کارش هم نمود داشت .

 ـ کاری بامن ندارین مامان ؟

 ـ نه عزیزم ، مواظب خودت باش ، دیگه سفارش نکنم یاسمین ها !زود بیا خونه !

 مونم وکمکتون کنم ؟ـ چشم مادرمن ! اصالً می خوای نرم بیمارستان وهمین جا پیشتون ب

ـ نه عزیزم ، تو اول برادریتو ثابت کن دخترم ، کارکردن پیش کشت ، تو فقط سروقت بیا ! مهمون هستن ومهمتر 

 ازاون بعد از چند سال دوباره می خوایم دور هم جمع شیم.

 ـ چشم ، سعی می کنم تا ساعت هشت خونه باشم .

 می دونم وتو .ـ سعی نکن ، حتماً خونه باش ، وگرنه من 

 ـ چشم مامان من ، این همه سفارش واسه چیه ؟

ـ سفارش می کنم ووضعیتت اینه !اگر سفارش نکنم که دیگه هیچی !می ترسم بازم سرگرم بشی ویادت بره که تو 

 خونه هم چشم انتظار داری مادرمن .

 گونه مادرش وبوسید وگفت: خیالتون راحت باشه ، زود میام .

 دا .ـ در پناه خ

 علیرضا وآتنا رو هم بوسید وبا دادن چند تا شکالت ازشون خداحافظی کرد وبه طرف بیمارستان به راه افتاد .
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یاسمین مرتضوی فوق تخصص کلیه ومجاری ادرار از دانشگاه تهران ، قدبلند ، سبزه رو با چشمهایی عسلی رنگ 

فته صورت سبزه وخوشگلی داشت ، زود خودش وتو دل وابروهای بلند ومشکی ، بینی قلمی ولب قلوه ای ، رو هم ر

 همه جا می کرد .

خیلی به کارش اهمیت میداد ، هم تو بیمارستان کار می کرد هم برای خودش مطب داشت ، برای رسیدن به اینجا 

خیلی زحمت کشیده بودشب وروز، توسرما وگرما ، وقت وبی وقت درس خونده بود وکارش هم رو خیلی دوست 

، مجرد بود ، بچه دوم وآخر خانواده ویه برادر بزرگتر از خودش داشت که تو نیروی انتظامی مشغول بود داشت 

 .یاسین ویاسمین هردو دنبال عالقه بچگی شون رفته بودن وبه اون چیزی که می خواستن رسیده بودن .

بود که اونها از تهران رفتن ، چند خانواده ملکان هم از دوستان وهمسایه های قدیمیشون بودن ، یاسمین هشت ساله 

مدتی هم با تلفن از هم خبر می گرفتن ولی بعد از چند مدت اونها هم خونه شون رو فروختن واز اون محل اسباب 

کشی کردن تو خونه جدیدشون تلفن نداشت وباید اقدام می کردن ،همون موقع آدرس خانواده ملکان تو شیراز هم 

ن با هم قطع شد و بینشون فاصله افتاد واز هم دور شدن،تا االن که دوباره سر راه هم عوض شدوتنها راه ارتباطیشو

قرارگرفته بودن ، یاسمین خودش هم از کم وکیف ماجرا خبر نداشت ، چون بیشتر ساعت روز ومشغول به کار بود 

بود وتونسته بود تو جوونی  یاتو مطب بود یا بیمارستان ، یا دنبال کارهایی که به شغلش مربوط می شد ، پزشک خوبی

 وجه خوبی پیدا کنه .

امروز تمام وقت تو بیمارستان بودو تا ساعت هفت شیفت داشت ، باید کارهاش رو جمع وجور می کرد تا سرساعت 

 خونه باشه تا بهونه ای دست مادرش نده ، چون مادرش با کار یاسمین وزیاد کارکردنش مخالف بود.

 بیمارستان گذاشت ورفت تا امروز هم با مریض و عکس وآزمایش و... سروکله بزنه . با گفتن بسم اهلل پا تو

از اون طرف هم تو خونه شون بل بشویی بود ، مادرش می خواست برای امشب سنگ تموم بذاره ،بعد از چند سال 

ز الهه خواسته بود دوستاشون وپیدا کرده بودن ومی خواست که به نحو احسن ازشون پذیرایی کنه ،واسه همین هم ا

تا به کمکش بیاد ،الهه هم که امروز کالس نداشت امر مادرشوهر وکه کم از مادر خودش نداشت واطاعت کردوبرای 

کمک صبح زود اومده بود ، از یاسمین که آبی گرم نمی شد نه اینکه آشپزی بلد نباشه ، اتفاقاً آشپزیش خیلی هم 

 کرده بود که دیگه وقت نداشت به چیزهای دیگه برسه .خوب بود ولی اینقدر خودش رو سرگرم کار

با کمک الهه اول نهار امروز ظهر ودرست کردن وبعد هم وسائل شام وآماده کردن ، فخری خانم خودش به 

 آشپزیش رسید والهه هم به کارهای دیگه مثل شستن میوه وگردگیری خونه وازاین کارها سروسامون داد .

ن وشب که شد همه چیز آماده ورود مهمونهای عزیزتر از جان بود .ولی هنوز از یاسمین تا غروب همه سرگرم بود

خبری نبود ، خوب با توجه به سابقه یاسمین هنوزم دیرنکرده بود ، اما فخری خانم نگران بود که نکنه یاسمین 

 سروقت نرسه .

 ونها رفتن .تاریک شد وسروکله مهمونها هم پیدا شد ، همه تا حیاط به استقبال مهم

با رویی خوش از اونها استقبال کردن ، ماشین تو حیاط ایستاد وهمه منتظر بودن که سرنشین ها پیاده بشن ، اول از 

همه آقا بهروز پیاده شد وبعد هم بقیه ، آقا محمود از دیدن رفیق قدیمیش خیلی خوشحال شد ، اونم گرد پیری رو 

وچروکهای صورتش مشخص بود ، بعد از بیست سال دوباره همدیگه رو  صورتش نشسته بود و رد گذر ایام تو چین

ازنزدیک می دیدن ، حال همه شون گفتنی بود ، آقا بهروز وآقا محمود اول خوب تو صورت هم نگاه کردن وبعد با 

 لبخندی گرم تو آغوش هم فرو رفتن .
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معصومه خانم بود، یاسین هم با وجودی که  حال بقیه هم دست کمی از اونها نداشت ، فخری خانم تو حلقه بازوهای

قبالً امیرحسین ودیده بود وامروز تا غروب هم کنار هم بودن ، بازم بغلش کرده بود ومی بوسیدش ، الهه که هیچ 

کدوم رو به خوبی نمی شناخت فقط از تعریفهای این چند روز یاسین وفخری خانم یه کم باهاشون آشنا شده بود ، با 

 گرمی از زهره وخاطره استقبال کرد .این وجود به 

فخری خانم با زهره وخاطره ، همین طور امیر حسین وآقا بهروز هم حال واحوال کرد ، زهره رو که بغل کرد گفت : 

 ماشاءاهلل چه خانمی شدی دخترم ؟

تی دید زهره هم با خنده وبه گرمی جواب فخری خانم رو داد .چشم چشم می کرد ودنبال یاسمین می گشت، وق

 اثری از یاسمین نیست از فخری خانم پرسید: پس یاسمین جون کجان ؟

 فخری خانم لبخندی زد وگفت : سرکاره ، االنه است که پیداش بشه !

 بعد هم دست پشت کمر معصومه خانم گذاشت ودعوتشون کرد که برن داخل .

م سرگرم پذیرایی شدن ، یاسین هم هروقت همه وارد خونه شدن ودور هم تو سالن نشستن ، الهه و فخری خانم ه

 دوست داشت ودلش می خواست یه کمک کوچولو می کرد .

صحبت ها گل انداخته بود واز همه جا با هم حرف می زدن ، می خواستن خاطرات این چند سال وتو چند دقیقه برای 

 هم بگن.

جان یاسمین چه کار می کنه ؟ هنوز ازدواج زهره که خیلی مشتاق دیدن یاسمین بود از فخری خانم پرسید : خاله 

 نکرده ؟

 فخری خانم لبخندی زد وگفت : نه عزیزم ، هنوز که ازدواج نکرده ، البته چرا یاسمین ازدواج کرده ولی با کارش .

 از این حرف فخری خانم همه خندیدن .

 ن؟خاطره دنباله صحبت خاله اش رو گرفت وگفت : مگه یاسمین خانم چه کاره هست

فخری خانم لب باز کرد تا جواب خاطره رو بده که علی رضا که تو بغلش نشسته بود ، پیش دستی کرد وگفت : عمه 

 یاسمین آمپول می زنه .

 زهره به شیرین زبونی علیرضا خندید وگفت : آمپول می زنه ؟

 یه درمانگاه کار می کنه .یاسین نگذاشت علی رضا جواب زهره رو بده وگفت : آره ، یاسمین تو بخش تزریقات 

یاسین با یاسمین میونه خوبی داشت وهمیشه باهاش شوخی می کرد وسربه سرش می گذاشت ، االن هم از نبود 

یاسمین استفاده کرده بود وداشت پشت سرش حرف می زد .رو لب آقا محمود وفخری خانم لبخند بود ولی الهه به 

ال بود .باالخره یاسمین می اومد وهمه می فهمیدن که یاسین شوخی یاسین چشم غره می رفت ، اما یاسین بی خی

 کرده .

 زهره با تعجب وبهت گفت :واقعاَ .

برای زهره سخت بود که باور کنه یاسمین همچین کاری می کنه چون اصال به کالس یاسمین نمی خورد ، یاسمین 

.هرچند یاسین هم اینقدر جدی حرف می زد که  توبچگی هم دختر زرنگ وبلند پروازی بود واین کار ازش بعید بود

 جای هیچ شکی نمی گذاشت .

یاسین هم وقتی که صورت متعجب زهره رودید یه کم پیازداغش رو بیشترکرد وگفت: آره ، خیلی دوست داشت که 

ت یه پزشکی بخونه که قسمت نبود یعنی شانس باهاش یار نبود ، چند سال امتحان داد وقتی که دید بی نتیجه اس
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دوره کار آموزی دید واالن تودرمانگاه مشغول به کاره ، البته واسه دوست وآشنا وهمسایه ها هم کار می کنه ، اگر 

 خدایی نکرده مشکلی براتون پیش اومد رودروایسی نکنین ، یاسمین در خدمت گزاری حاضره .

هم که میونه یاسین ویاسمین با هم  یاسین با ذوق تعریف می کرد والهه هم تمام مدت حرص می خورد ، هرچقدر

خوب بود ولی الهه دوست نداشت که یاسین تو جمع این جوری پشت سرش حرف بزنه هرچند که شوخی باشه، 

یاسین به این چیزها اهمیتی نمی داد ، اینقدر رابطه اش با یاسمین خوب بود که می دونست خواهرش هیچ وقت از 

 دستش ناراحت نمی شه .

بعد از تموم شدن حرفهای یاسین گفت : خوب حتماً قسمت نبوده ، کار که عار نیست پسرم ، مهم  معصومه خانم

 اینکه کار ودرست انجام بدی .

 ـ بله حق با شماست .

زهره که امشب دوست نداشت ساکت بشینه نگاهی به دیوارهای خونه انداخت وگفت : یه عکس از یاسمین جون هم 

 ، من که دلم خیلی براش تنگ شده .نیست ببینیم چه شکلی شده 

الهه در نبود فخری خانم که برای سرزدن به غذا تو آشپزخونه بود در جواب زهره گفت : یاسمین خیلی رو این مورد 

حساسه دوست نداره که عکسش تو خونه رو درو دیوار باشه ، همه عکس ها تواتاقشن یا تو آلبومش هستن که 

تونم نشونت بدم ، آخه می دونین علی رضا چند باردسته گل به آب داده ، به خاطر همین متأسفانه تا خودش نیاد نمی 

 هم یاسیمن در اتاقش رو قفل می کنه.

علی رضا که با رفتن مامانیش به آشپزخونه به بغل باباش رفته بود ، پیش مامان الهه اش برگشت وتوگوشش چیزی 

 گفت.

 گفت : نه عزیزم ، مگه می خوای عمه رو ناراحت کنی ؟ الهه هم رو سر علیرضا رو بوسید وآهسته

 علیرضا هم سرش وباال انداخت وگفت: نچ ..

الهه دوباره بوسیدش وگفت: قربون پسر حرف گوش کنم برم من ، که هم عمه اش رو دوست داره هم به حرف 

 مامانش گوش میده .

ود که عکس پلنگی که باالی شومینه است عکس عمه یاسین تو شوخی هایی که با یاسمین داشت به علی رضا گفته ب

یاسمین بوده واسه اینکه آمپول اشتباهی زده این جوری شده ،علیرضا هم تو عالم بچگی می خواست اون عکس وبه 

زهره نشون بده واسه همین هم اول از مامانش اجازه گرفت که الهه هم بهش گفت که با این کارش عمه رو ناراحت 

 ضا که ناراحتی عمه اش رو نمی خواست منصرف شد .می کنه وعلی ر

ساعت نه شد واز یاسمینی که قول داده بود سرساعت هشت خونه باشه خبری نبود، خون خونِ فخری خانم رو می 

خورد وتو دلش حرص می خورد از بی خیالی یاسمین ..... اما یاسمین بی خیال نبود وتو بیمارستان براش کار پیش 

 اومده بود .

فخری خانم خودش به آشپزخونه رفت وبا اشاره ای نا محسوس از یاسین هم خواست که دنبالش بره ، یاسین هم 

مطیع حرف مادرش رو گوش داد وچند لحظه بعد به آشپزخونه رفت ومادرش ودید که پشت میز نشسته وداره 

 دستهاش وبه هم می ماله .

 شده مامان ؟نگرانی تو صورتش مشخص بود ، یاسین پرسید : چی 

 ـ چی بگم ؟ یاسمین قرار بود زود بیاد خونه ، نگاه کن ببین ساعت چنده؟!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

9  

 

 هرچی هم به گوشیش زنگ می زنم میگه خاموشه، دلم شور می زنه نکنه براش اتفاقی افتاده باشه ؟!

 ـ نه مادر من چه اتفاقی حتماً مثل همیشه کارداشته خاموشش کرده !

ین دختر چکار کنم ؟ آخه شغل قحط بود که این رفت دکتر شد ؟ من تا کی باید دلم مثل ـ من نمی دونم از دست ا

 سیروسرکه بجوشه ؟

 ـ شما داری بزرگش می کنی مامان ، االن زنگ می زنم بیمارستان ببینم چه خبره!

از مریضاش  به بیمارستان زنگ زد وصحبت کردنش که تموم شد روکرد به مادرش وگفت : بفرما،نگفتم !واسه یکی

مشکل پیش اومده مجبور شده بره اتاق عمل ، سرپرستار می گفت خانم دکتر از بیمارستان هم خارج شده ودوباره 

 برگشته !

 ـ از دست یاسمین ! حاال چکار کنم ؟

 ـ بهتره میزو بچینین وشام رو بخوریم ، معلوم نیست کار یاسمین تا کی طول می کشه ، زشته که منتظر بمونن .

 فخری خانم سری از روی تأسف تکون داد وگفت : باشه ، میز که آماده است فقط می مونه کشیدن غذا !

 ـ خوب پس به الهه می گم بیاد کمکتون .

 ـ دستت درد نکنه مامان جان !

 یاسین رفت تا به الهه خبر بده که به کمک مامانش بیاد وفخری خانم هم مشغول کشیدن غذا شد .

 ش الهه گفت : برو کمک مامان می خواد غذا رو بکشه .یاسین تو گو

 ـ مگه یاسمین نمیاد ؟

 ـ نه براش تو بیمارستان کار پیش اومده .

 الهه هم باشه ای گفت وبلند شد که به کمک فخری خانم بره .

 معصومه خانم پرسید : چی شده دخترم ؟

 ـ چیزی نیست خاله جان ، می خوایم شام رو بکشیم .

 محمود رو کرد به الهه وپرسید : مگه یاسمین نمیاد .آقا 

 ـ نه آقا جون ، براش کار پیش اومده نمی تونه بیاد .

خانمها هم با گفتن چه حیف بلند شدند وبا الهه به آشپزخونه رفتن وتو کشیدن غذا کمک کردن .همه از دستپخت 

صوص آقا بهروز تو گمج تاس کباب بار گذاشته فخری خانم تعریف می کردن ،فخری خانم به خاطر مهمونهاش به خ

 بود ، مهمونهاشون هم از این پذیرایی واین محبت خوشحال وشاد بودن .

شام رو خوردن ودوباره دور هم جمع شدن ، خاطره وزهره تو شستن ظرفها به الهه کمک کردن ، البته بیشتر کارها 

تو آشپزخونه موندن تا کارش تموم بشه ، الهه خوب تونسته بود  رو که ماشین ظرفشویی انجام داد ولی اونها کنار الهه

 تو این چند ساعت با اونها ارتباط برقرار کنه ، هردوشون خونگرم ومهربون بودن ،

 الهه به فخری خانم وبقیه حق داد که این قدر این خانواده رو دوست داشته باشن .

 کردن ولی بازم خبری از یاسمین نشد که نشد .تا پاسی ازشب دور هم بودن وخاطرات قدیم رو زنده 

مهمونها هم کم کم عزم رفتن کردن وزهره ناراضی بود از اینکه نتونسته بود یاسمین رو ببینه ، تونسته بود چند تا 

آلبوم ببینه اما تو هیچ کدوم عکس بدرد بخوری از یاسمین نبود همه عکسها مال بچگی یاسمین بود تا سن دوازده 
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الگی واین زهره رو راضی نمی کرد ، الهه بهش توضیح داده بود که یاسمین تو این مورد حساسه و همه سیزده س

 عکسهاش پیش خودش تو اتاقشه که فعال جزء منطقه ممنوعه بود .

موقع خداحافظی معصومه خانم از اونها دعوت کرد که چند شب دیگه شام مهمونشون باشن که اونها قبول نکردن ، 

ش این بود که اونها تازه به تهران اومده بودن وهنوز جاگیر نشده بودن ، دلیلی دیگه اش هم این بود که دلیل اول

خودشون عازم سفر بودن ، عروسی خواهرزاده فخری خانم بود وباید به مشگین شهر می رفتن ، فخری خانم اصالتاً 

عروسی خواهر زاده اش بود وقصد داشتن که  اردبیلی بود وخانواده اش ساکن مشگین شهر بودن ،چند روز دیگه هم

 همگی به عروسی برن ، قرار شد که وقتی برگشتن یه شب شام دور هم باشن .

 مهمونها که رفتن ، دور هم تو آشپزخونه نشستن ، علیرضا وآتنا هم خوابشون برده بو د.

ی خوشحالم که دوباره دور هم جمع آقا محمود استکان چایی رو از فخری خانم گرفت وگفت:چه شب خوبی بود ، خیل

 شدیم .

فخری خانم هم درجوابش با ذوق ولبخند گفت : آره ، شب خوبی بود ، ای کاش یاسمین هم اومده بود .بچه ام خیلی 

 خودش رو درگیر کارش کرده ، این قدر که از همه چی وامونده .

مه عالم وآدم کار می کنن ، کجا مثل یاسمین یاسین هم با کمی عصبانیت گفت: یاسمین دیگه از حد گذرونده ، ه

 رفتار می کنن ؟

 ـ خوب کارش ودوست داره بابا !

 ـ این دیگه دوست داشتن نیست بابا ، جنونه !

 از یاسین که این همه هوای یاسمین روداشت این حرفها بعید بود .

انداخت ، دیگه حتماً مهمونهاشون تا حاال  یاسمین هم خسته وکوفته از اتاق عمل بیرون اومد ، نگاهی به ساعت سالن

رفته بودن ، چقدر که بد شد ، خیلی دوست داشت زهره رو ببینه . به اتاقش رفت ولباسش وعوض کرد ، وسائلش 

 وبرداشت وعازم خونه شد .

امان باباش جلوی در خونه نگه داشت وبرای باز کردن در حیاط پیاده شد ، خیلی آروم وبی صدا در وباز کرد تا اگر م

خواب باشن مزاحمشون نشه ، ولی دید که چراغهای خونه روشنه .ماشین یاسین هم هنوز تو حیاط پارک بود ، پس 

 اونم هنوز نرفته بود .ماشینش و جوری پارک کرد که اگریاسین خواست بره مزاحمش نباشه .

دن وچادر شبی که روشون بود کنار رفته بود وارد خونه که شد کسی تو سالن نبود، علیرضا وآتنا یه گوشه خوابیده بو

، خم شد هردوشون رو آروم بوسید وچادرشب ومرتب کرد تا پشه اذیتشون نکنه ، با قدمهایی آروم به طرف 

 آشپزخونه رفت ، چون صداشون از تو آشپزخونه می اومد .

 درگاه آشپزخونه ایستاد وبه همه سالم کرد .

به یه حالت ؛ باباش آروم بود مثل همیشه ، مامانش کمی نگران بود بازم مثل از همه هم جواب گرفت و هرکدوم 

 همیشه ، یاسین انگار عصبانی بود که ازش بعید بود ، الهه هم لبخند به لب داشت .

 ـ خسته نباشی مادر !

 خودش وروی صندلی ولو کرد وگفت : سالمت باشین .

 ذا رو گرم نگه داشتم بیارم بخوری !فخری خانم از پشت میز بلند شد وگفت : برات غ

 ـ دستت درد نکنه مامان ، نمی خورم .
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 ـ تو بیمارستان چیزی خوردی ؟

 ـ نه ، اشتها ندارم ، دیگه از وقت غذا خوردن هم گذشته ،خمیازه ای کشید وگفت : مهمونها کی رفتن ؟

 ل نکردین.یاسین با عصبانیت گفت :یک ساعت پیش هرچی منتظر شدن شما نزول اجال

پیش اومده بود که با یاسین سر مسئله ای اختالف نظر داشته باشن ، یا باهم بحث کنن اما یاسین امشب با همیشه 

 فرق داشت .

 نگاه متعجبش رو به صورت یاسین دوخت وگفت : چی شده ؟

 یاسین هم به طعنه گفت : هیچی ! مگه قرار بود چیزی شده باشه ؟

 ا با خواهرت اینجوری حرف می زنی ؟ـ آروم باش بابا ! چر

 ـ بالخره این خانم باید بفهمه که کارش اشتباهه ، یکی باید بهش بگه دیگه !

 یاسمین راست روی صندلی نشست وگفت: مگه چکار کردم ؟ کدوم کارم اشتباهه؟

 ـ همین طرز زندگی کردنت دیگه !

 ـ مگه زندگی من چشه ؟

 ـ آروم باشین بچه ها !

بابا ! بذارین ببینم چی می خواد بگه ؟!روکرد به یاسین وگفت : خوب داداش، من گوشم باشماست ، بگو زندگی ـ نه 

 من چه مشکلی داره ؟

 ـ همینکه خودت رو اینقدر درگیر کارت کردی که دیگه به چیزی اهمیت نمیدی!

 مهمون چقدر بده ؟می دونی ما امشب چقدر منتظر شما بودیم ؟ می فهمی که چشم انتظار گذاشتن 

یاسین عصبانی بود اما یاسمین با آرامش باهاش حرف می زد : معلومه که می دونم !دست خودم که نبود کار برام 

پیش اومد .بعدشم اونها که فقط به خاطر من نیومده بودن ! واسه دیدن همه اومده بودن، منم دلم می خواست بودم 

 ومی دیدمشون که نشد .

 ی می شد !ـ اگر می خواست

 ـ چرا این جوری قضاوت می کنی داداش من؟

روکرد به مامانش وگفت : به خدا من ازبیمارستان هم بیرون اومده بودم که زنگ زدن وگفتن مریضت حالش بد شده 

 ، نمی تونستم که به امون خدا ولش کنم ، باید بهش رسیدگی می کردم یا نه ؟

 کمکت کنن ؟ ـ نمی شد از یکی از همکارات بخوای که

ـ نه ، اگرم می شد من نمی خواستم ، مریض خودم بود ، مشکل خودم بود خودم باید حلش می کردم . مسئولیت قبول 

کردم بایدم درست وصحیح انجامش بدم ، اگر ولش می کردم به امون خدا ویه بالیی سرش می اومد اونوقت من 

 همتر خدا رو چی می دادم ؟جواب قانون ، خانواده اون ، وجدان خودم واز همه م

 ـ اینا همه اش توجیهه !

ـ یاسین من نمی دونم تو دلت از کجا پره که داری سرمن خالیش می کنی ! ولی آسمون که به زمین نیومده که من 

د نتونستم بیام ، خوب فرصت زیاده ، ما می ریم خونه اونها ، اونا میان خونه ما ،مسئله مریض من از همه چی مهمتر بو

. 

 ـ اینو نگی چی بگی ؟
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ـ بده که کارم ودوست دارم ؟ منم مثل تو ، تو خودت کارت و دوست نداری ؟چقدر وقتی که یه دزد ومی گیرین یا یه 

جانی رو به سزای عملش می رسونین خوشحال می شین ؟ منم وقتی برای مریضام کاری انجام می دم ،وقتی می بینم 

ک من حالشون خوب می شه ، خوشحال می شم ، هیچ اتفاقی هم نمی تونه این خوشی که اونها به خواست خدا وبا کم

 رو ازمن بگیره ، حتی این اختم وتخم های تو که نمی دونم سر از کجا در آوردن !

ـ من فقط می دونم که باید از خدا بخوایم که عاقبت ما رو با تو ختم به خیر کنه ، روکرد به الهه وگفت : بهتره دیگه 

 ریم .ب

 الهه هم که کمی از دست یاسین دلخور بود بلند شد ورفت تا حاضر بشه .

 ـ دیگه دیر وقته مامان جان ، شب وهمینجا بمونین .

ـ نه باید بریم ، تو خونه کمی کار دارم ،با اون چشمهای قهوه ایش چشم غره ای به یاسمین رفت وگفت : الهه هم باید 

 اسباب سفر وآماده کنه .

 مین تو سکوت شاهد گفتگوی مامانش با داداشش بود .یاس

آقا محمود هم خمیازه ای کشید وگفت : پس با احتیاط برو بابا ، وقتی هم رسیدین خونه یه زنگ بزن تا خیال من 

 ومامانت راحت بشه .

 ـ چشم .مامان شما هم حاضر باشین فردا قبل از ظهر میام دنبالتون که بریم .

 ـ باشه پسرم .

چند روز دیگه عروسی عرفان پسر خاله شون بود واونها هم می خواستن که فردا راه بیفتن ، یاسمین بهشون اصرار 

 کرده بود که با هواپیما برن ، اما یاسین گفته بود که کیفش با ماشین بیشتره ، فردا هم عازم بودن .

 نه بیرون رفت .یاسین دیگه حرفی نزد ، حتی به یاسمین هم نگاهی نکرد واز آشپزخو

تا جلوی در برای بدرقه شون رفتن ، یاسمین هم رفت به این سادگی ها ازیاسین دلخور وناراحت نمی شد ، با اینکه 

همدیگه رو خیلی دوست داشتن ، تو عالم خواهر برادری از این حرفها پیش میومد ، همیشه هم این یاسین بود که 

مطمئن بود که به یک ساعت نرسیده یاسین برای آشتی کردن زنگ می برای آشتی کردن پیش قدم می شد .یاسمین 

 زنه .

تو اتاقش رو تختش نشسته بود وآماده خواب که چند ضربه به در خورد وپشت بندش مامانش با یه لیوان شیر وچند 

 دونه خرما وارد اتاقش شد .

 بودی!به روی مامانش لبخندی زد وگفت: نباید زحمت می کشیدی عزیزم ، خسته 

 من که گفتم چیزی میل ندارم ؟!

 ـ آدم سیرچهل تا لقمه جا داره تو که معلومه از ظهر چیزی نخوردی !یه لیوان شیرهم این حرفها رو نداره .

 یه دونه از خرماها رو تودهنش گذاشت وگفت : دستتون درد نکنه .

 ـ نوش جان !از دست یاسین که دلخور نیستی ؟

 ه چرا دلخور باشم ؟ این دفعه هم مثل همیشه !لبخندی زد وگفت : ن

ـ از وقتی فهمید نمی خوای بیای عروسی به هم ریخت،وگرنه به من که نگرانت شده بودم کلی دلداری داد وخودشم 

 به بیمارستان زنگ زد .

 ـ گفتم که مامان ، من از دستش ناراحت نیستم .
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یاسمین بزنه که تا سر زبونش می اومد اما پشیمون می شد از  فخری خانم کمی مِن مِن کرد ، می خواست حرفی به

 گفتنش .

 یاسمین که حالت مادرش وفهمید پرسید : چیزی شده مامان ؟ می خواین چیزی بگین نه ؟

 مامانش لبخندی زد وگفت : آره ولی می ترسم ناراحت بشی !

 یه جرعه از شیرش رو خورد وگفت : بگو مامان بانو .

 ان؟ دخترم ؟ مطمئنی که نمی خوای بیای عروسی عرفان؟ـ یاسمین ج

ـ من که قبالً هم گفتم مامان !چند تا وقت عمل دارم ، نمی تونم که کنسلشون کنم! اگه نیام هم بهتره ،مثالً با من قهر 

 هستن بیام چکار ؟همه اینها به کنار تحمل نگاه های خاله روهم ندارم .

 منم ناراحتم خانمی ، اگر به عرفان جواب مثبت می دادی االن جشن عروسی تو بود . ـ از خاله ات وعرفان هم گذشته

ـ مامانم تو که باز این بحث وپیش کشیدی !درسته منکر عالقه عرفان وخاله به این ازدواج نمی شم ولی اونها هم از 

ز این شهر واز کارم دست مواضعشون پایین نیومدن،شرایط من وقبول نکردن ، برای منم سخت بود که از شما، ا

بکشم وبرم تو شهر غریب زندگی کنم . من اینجا جا افتاده بودم مامان، به همین راحتی که نمی شد از همه اینها 

دست کشید ورفت ، عرفان کارش ودوست داشت ، شهرش ودوست داشت می خواست همونجا هم بمونه اونوقت 

 من چرا باید قبول می کردم ؟

 یگی شهر غریب ؟ جایی که بیشتر فامیل دور هم هستن میشه شهر غریب ؟ـ تو به اونجا م

ـ واسه من آره !واسه منی که از وقتی چشم بازکردم اینجا بودم وریشه ووجودم ایجا شکل گرفته اونجا میشه غربت ، 

شه ، امیدوارم که مامان باور کنین که من وعرفان قسمت هم نبودیم وگرنه هیچ اتفاقی نمی تونست مانع این ازدواج ب

عرفان هم خوشبخت بشه ، اگر من نیام بهتره ، عرفان دیگه داره ازدواج می کنه، درسته که هیچی بین ما نبوده ولی 

نمی خوام با اومدنم اون روزها رو برای عرفان زنده کنم وباعث بشم که جشن عروسیش به کامش زهر بشه ، عرفان 

ه گمونم اومده که داره ازدواج می کنه ، همه فکر وذکر عرفان االن باید خانواده هم باید با این موضوع کنار بیاد که ب

 جدیدش باشه وهرکاری که می خواسته واسه من بکنه واسه خانمش انجام بده .

 زیر چشمی به مادرش نگاه کرد وگفت :خاله هم که دیگه هیچی نگم بهتره ، خودتون بهتر از من می شناسینش.

به اخم شیرین مامانش خندید وگفت: چیه مگه دروغ می گم ؟دست دور شونه مادرش انداخت سرش بلند کرد ، 

 وگفت : قبول کنین که این جوری خیلی بهتره .

ـ من حرفت وقبول دارم خانمم ولی بقیه چی فکر می کنن ؟نمی گن چشم نداشت عروسی عرفان رو ببینه که نیومد ؟ 

 اله ات یا دختراش!تو آدمها رو نمی شناسی ؟مثالً همون خ

ـ من بیام ونیام فرقی نمی کنه مامان ، اونها هم حرفشون رو می زنن هم کارشون وانجام می دن ،اگربیام نمی تونم 

طاقت بیارم واونوقت عروسی به کام شما هم تلخ می شه ، پس چی ؟ دور از شتر می خوابم وخواب آشفته هم نمی 

 بینم .

نیشگونی از بازوی یاسمین گرفت وگفت : دستت دردنکنه حاال دیگه فامیل من فخری خانم چشماش ودرشت کرد و

شدن شتر ؟ دستم درد نکنه با این دختر تربیت کردنم!دلم خوشه دخترم دکتره وتحصیل کرده است ! تو روی من 

 نشسته داره بدی فامیلم رو می گه .
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ت ، به جان خودم منظوری نداشتم ،بعدشم مامان یاسمین لب به دندون گزید وگفت : دور از جونشون ، بال به نسب

 خوشگل من تو مثل که مناقشه نیست !

پیشونی یاسمین رو بوسید وگفت : می دونم دخترم ، جون خودت رو واسه هرچیزی قسم نخور گلم .دوست داشتم 

زیزم ، صالح تو هم بیای،... آهی کشید و گفت : حاال که اینجوره هرجور دوست داری من مانع دلت نمی شم ع

 مملکت خویش خسروان دانند.

یاسمین هم همراه مامانش بلند شد ، گونه مادرش وبوسید وگفت : خوشحالم که مثل همیشه من ودرک می کنین 

 مامان .

 ـ یه دونه دختر که بیشتر ندارم ، به ساز اون نرقصم به سازکی برقصم ؟!

 ـ به ساز زندگی .

 ـ اون که خیلی وقته .

از تو کمدش کیسه فانتزی قشنگی بیرون آورد وگفت : اینم هدیه من به عرفان وخانمش ، از طرف من بدین  یاسمین

 بهشون ، سالم من رو هم برسونین وبگین که یاسمین براتون آرزوی خوشبختی کرده .

 فخری خانم نفس عمیقی کشید وگفت : چشم دخترم .

 ـ روشن ، مامان می خوام یه قولی بهم بدین !

 ـ جونم عزیزم ؟

ـ شما بعد مدتها دارین به دیدن فامیل می رین ،دوست دارم اونجا به هیچی فکر نکنین وخوشی این سفرو برای 

خودتون حروم نکنین ، قول بدین هرکی هرحرفی زد یا کاری کرد اهمیت ندین وفقط به دلیل رفتنتون به این 

احترام خاله شون رو نگه می دارن ، مراعات می کنن وحرفی نمی عروسی فکر کنین ، باشه ؟هرچند می دونم که اونها 

 زنن ولی اگر احیاناً چیزی هم گفتن شما به روی خودت نیار یه گوشت در باشه یکی دروازه !قول می دین ؟

 یاسمین رو بوسید وگفت : خیالت راحت باشه عزیزم ، برو بخواب که خسته بودی منم سرت وبه حرف گرفتم .

 ی شما هیچ وقت خسته نیستم مامان جونم !ـ من برا

 ـ زنده باشی عزیزم ، برو استراحت کن .

مادرش به سمت در اتاق رفت ، یاسمین هم به طرف تختش که صدای زنگ تلفنش بلند شد ، مامانش با اخم برگشت 

 وگفت : از بیمارستانه ؟

 مین هنوز نیومده برگرده .اخمش به این خاطر بود که یاسمین خسته بود ودوست نداشت که یاس

یاسمین نگاهی به صفحه گوشیش انداخت وبا لبخندی گفت : نه خانمی !از بیمارستان نیست ، پسر نادم وپشیمونته ، 

 زنگ زده طلب عفو ومغفرت کنه !

 چشماش وریز کرد ،با بدجنسی به مامانش نگاه کرد وگفت: ببخشمش ؟؟

 یرون رفتن از اتاق گفت: یاسین بی واسطه هم کارش راه میفته .مامانش شونه ای باال انداخت ودر حین ب

 در اتاق وبست ویاسمین هم روی تخت نشست .

 دکمه سبز گوشیش رو زد وسالم کرد .

 هرچی منتظر شد صدایی از یاسین در نیومد .

 ـ خیلی خوب فهمیدم که شرمنده ونادم وپشیمون وسرافکنده و ......
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 ـ کی گفته ؟

 به گفتن نیست ، از حس وحالت می فهمم .ـ الزم 

 ـ به همین خیال باش .

 ـ هستم ، چون می دونم تا من نبخشمت خوابت نمی بره ، واسه همین زنگ زدی عذر خواهی کنی .

 ـ خود شیفته .

 بله دیگه همه چی درست شده بود ویاسین به جلد اصلی خودش برگشته بود .چند دقیقه ای هم با یاسین حرف زد

،همون حرفهایی رو که به مادرش زده بود برای یاسین هم تکرار کرد وقانعش کرد که نرفتن به این عروسی بهتراز 

 رفتنشه .

 یاسین که قطع کرد روی تخت ولو شد ، فردا تو بیمارستان شیفت نداشت و در عوض باید به مطب می رفت .

م فکر کرد ، پیش بینیِ این که عرفان چه حالی داره خیلی به حرفهای مامانش فکر کرد وحرفهای یاسین، به عرفان ه

سخت بود ،دیگه بعد از ماجرای خواستگاری ازش خبری نداشت ، یعنی به طور مستقیم خبر نداشت ، چون خاله اش 

وعرفان باهاش قهر کرده بودن وسرسنگین بودن ، ولی از اونجایی که فامیل اگر گوشت هم وبخورن استخون هم و 

ندازن ، خاله مه لقاش با مامانش هنوزم در ارتباط بود وبه خاطر بعد مسافت با تلفن از هم خبر داشتن ، از اون دور نمی

موقع به بعد دیگه خاله وبچه هاش به خونه شون نیومده بودن ، یاسمین از اینکه بهش محل نمی ذارن ناراحت بود ، 

رفان یاسمین واونجور که می گفت دوست داشت می اما احساس دینی نداشت ، شاید خودخواهی بود ولی اگر ع

تونست شرایط یاسمین رو قبول کنه ،خودش عاشق عرفان نبود ، اما دوستش داشت ، از نظر هر دختری عرفان یه 

مرد کامل بود ، یاسمین هم با این ازدواج مشکلی نداشت چون عرفان وخوب می شناخت ، مشکلی که وجود داشت 

مه لقا برای عرفان برو داشت وعرفان رو حرف مادرش حرفی نمی زد ، یاسمین می خواست این بود که حرف خاله 

تو تهران بمونه که عرفان نمی خواست یعنی خاله اش نمی خواست ، عرفان هم دوست داشت که تو شهر خودش 

یاسمین از چشم  باشه ، سر همین مسئله با هم کنار نیومدن واون خواستگاری نافرجام موند ونتیجه اش این شد که

خیلی ها افتاد، اول از همه هم خاله مه لقا وعرفان. چند ماه بعد از جواب رد یاسمین هم با یکی از همکارهاش نامزد 

 کرد وچند روز دیگه هم عروسیش بود .

، خاله اش زنگ زده بود دعوتشون کرده بود وبه رسم ادب کارتی رو داده بود پسر دایی رسولش براشون آورده بود 

پشت کارت هم نوشته بود که آقای مرتضوی با خانواده محترم ، یاسمین می دونست که خاله اش چاره ای نداشته 

وگرنه می نوشت خانواده محترم مرتضوی بدون یاسمین ،عالقه ای برای رفتن به این عروسی نداشت چون قبل از 

بود ، از طرفی با رفتاری که خاله اش در پیش  اینکه کارت عروسی عرفان به دستشون برسه چند تا نوبت عمل گرفته

 گرفته بود حتی اگر جدا گونه ومخصوص هم براش کارت می فرستاد به عروسی عرفان نمی رفت

 

 

آقا محمود استکان چایی رو از فخری خانم گرفت وگفت:چه شب خوبی بود ، خیلی خوشحالم که دوباره دور هم جمع 

 شدیم .

با ذوق ولبخند گفت : آره ، شب خوبی بود ، ای کاش یاسمین هم اومده بود .بچه ام خیلی فخری خانم هم درجوابش 

 خودش رو درگیر کارش کرده ، این قدر که از همه چی وامونده .
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یاسین هم با کمی عصبانیت گفت: یاسمین دیگه از حد گذرونده ، همه عالم وآدم کار می کنن ، کجا مثل یاسمین 

 رفتار می کنن ؟

 وب کارش ودوست داره بابا !ـ خ

 ـ این دیگه دوست داشتن نیست بابا ، جنونه !

 از یاسین که این همه هوای یاسمین روداشت این حرفها بعید بود .

یاسمین هم خسته وکوفته از اتاق عمل بیرون اومد ، نگاهی به ساعت سالن انداخت ، دیگه حتماً مهمونهاشون تا حاال 

بد شد ، خیلی دوست داشت زهره رو ببینه . به اتاقش رفت ولباسش وعوض کرد ، وسائلش رفته بودن ، چقدر که 

 وبرداشت وعازم خونه شد .

جلوی در خونه نگه داشت وبرای باز کردن در حیاط پیاده شد ، خیلی آروم وبی صدا در وباز کرد تا اگر مامان باباش 

روشنه .ماشین یاسین هم هنوز تو حیاط پارک بود ، پس خواب باشن مزاحمشون نشه ، ولی دید که چراغهای خونه 

 اونم هنوز نرفته بود .ماشینش و جوری پارک کرد که اگریاسین خواست بره مزاحمش نباشه .

وارد خونه که شد کسی تو سالن نبود، علیرضا وآتنا یه گوشه خوابیده بودن وچادر شبی که روشون بود کنار رفته بود 

روم بوسید وچادرشب ومرتب کرد تا پشه اذیتشون نکنه ، با قدمهایی آروم به طرف ، خم شد هردوشون رو آ

 آشپزخونه رفت ، چون صداشون از تو آشپزخونه می اومد .

 درگاه آشپزخونه ایستاد وبه همه سالم کرد .

بازم مثل  از همه هم جواب گرفت و هرکدوم به یه حالت ؛ باباش آروم بود مثل همیشه ، مامانش کمی نگران بود

 همیشه ، یاسین انگار عصبانی بود که ازش بعید بود ، الهه هم لبخند به لب داشت .

 ـ خسته نباشی مادر !

 خودش وروی صندلی ولو کرد وگفت : سالمت باشین .

 فخری خانم از پشت میز بلند شد وگفت : برات غذا رو گرم نگه داشتم بیارم بخوری !

 می خورم .ـ دستت درد نکنه مامان ، ن

 ـ تو بیمارستان چیزی خوردی ؟

 ـ نه ، اشتها ندارم ، دیگه از وقت غذا خوردن هم گذشته ،خمیازه ای کشید وگفت : مهمونها کی رفتن ؟

 یاسین با عصبانیت گفت :یک ساعت پیش هرچی منتظر شدن شما نزول اجالل نکردین.

داشته باشن ، یا باهم بحث کنن اما یاسین امشب با همیشه پیش اومده بود که با یاسین سر مسئله ای اختالف نظر 

 فرق داشت .

 نگاه متعجبش رو به صورت یاسین دوخت وگفت : چی شده ؟

 یاسین هم به طعنه گفت : هیچی ! مگه قرار بود چیزی شده باشه ؟

 ـ آروم باش بابا ! چرا با خواهرت اینجوری حرف می زنی ؟

 مه که کارش اشتباهه ، یکی باید بهش بگه دیگه !ـ بالخره این خانم باید بفه

 یاسمین راست روی صندلی نشست وگفت: مگه چکار کردم ؟ کدوم کارم اشتباهه؟

 ـ همین طرز زندگی کردنت دیگه !

 ـ مگه زندگی من چشه ؟
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 ـ آروم باشین بچه ها !

وب داداش، من گوشم باشماست ، بگو زندگی ـ نه بابا ! بذارین ببینم چی می خواد بگه ؟!روکرد به یاسین وگفت : خ

 من چه مشکلی داره ؟

 ـ همینکه خودت رو اینقدر درگیر کارت کردی که دیگه به چیزی اهمیت نمیدی!

 می دونی ما امشب چقدر منتظر شما بودیم ؟ می فهمی که چشم انتظار گذاشتن مهمون چقدر بده ؟

حرف می زد : معلومه که می دونم !دست خودم که نبود کار برام  یاسین عصبانی بود اما یاسمین با آرامش باهاش

پیش اومد .بعدشم اونها که فقط به خاطر من نیومده بودن ! واسه دیدن همه اومده بودن، منم دلم می خواست بودم 

 ومی دیدمشون که نشد .

 ـ اگر می خواستی می شد !

 ـ چرا این جوری قضاوت می کنی داداش من؟

امانش وگفت : به خدا من ازبیمارستان هم بیرون اومده بودم که زنگ زدن وگفتن مریضت حالش بد شده روکرد به م

 ، نمی تونستم که به امون خدا ولش کنم ، باید بهش رسیدگی می کردم یا نه ؟

 ـ نمی شد از یکی از همکارات بخوای که کمکت کنن ؟

، مشکل خودم بود خودم باید حلش می کردم . مسئولیت قبول  ـ نه ، اگرم می شد من نمی خواستم ، مریض خودم بود

کردم بایدم درست وصحیح انجامش بدم ، اگر ولش می کردم به امون خدا ویه بالیی سرش می اومد اونوقت من 

 جواب قانون ، خانواده اون ، وجدان خودم واز همه مهمتر خدا رو چی می دادم ؟

 ـ اینا همه اش توجیهه !

نمی دونم تو دلت از کجا پره که داری سرمن خالیش می کنی ! ولی آسمون که به زمین نیومده که من  ـ یاسین من

نتونستم بیام ، خوب فرصت زیاده ، ما می ریم خونه اونها ، اونا میان خونه ما ،مسئله مریض من از همه چی مهمتر بود 

. 

 ـ اینو نگی چی بگی ؟

تو ، تو خودت کارت و دوست نداری ؟چقدر وقتی که یه دزد ومی گیرین یا یه  ـ بده که کارم ودوست دارم ؟ منم مثل

جانی رو به سزای عملش می رسونین خوشحال می شین ؟ منم وقتی برای مریضام کاری انجام می دم ،وقتی می بینم 

ه این خوشی که اونها به خواست خدا وبا کمک من حالشون خوب می شه ، خوشحال می شم ، هیچ اتفاقی هم نمی تون

 رو ازمن بگیره ، حتی این اختم وتخم های تو که نمی دونم سر از کجا در آوردن !

ـ من فقط می دونم که باید از خدا بخوایم که عاقبت ما رو با تو ختم به خیر کنه ، روکرد به الهه وگفت : بهتره دیگه 

 بریم .

 حاضر بشه . الهه هم که کمی از دست یاسین دلخور بود بلند شد ورفت تا

 ـ دیگه دیر وقته مامان جان ، شب وهمینجا بمونین .

ـ نه باید بریم ، تو خونه کمی کار دارم ،با اون چشمهای قهوه ایش چشم غره ای به یاسمین رفت وگفت : الهه هم باید 

 اسباب سفر وآماده کنه .

 یاسمین تو سکوت شاهد گفتگوی مامانش با داداشش بود .
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خمیازه ای کشید وگفت : پس با احتیاط برو بابا ، وقتی هم رسیدین خونه یه زنگ بزن تا خیال من  آقا محمود هم

 ومامانت راحت بشه .

 ـ چشم .مامان شما هم حاضر باشین فردا قبل از ظهر میام دنبالتون که بریم .

 ـ باشه پسرم .

ن که فردا راه بیفتن ، یاسمین بهشون اصرار چند روز دیگه عروسی عرفان پسر خاله شون بود واونها هم می خواست

 کرده بود که با هواپیما برن ، اما یاسین گفته بود که کیفش با ماشین بیشتره ، فردا هم عازم بودن .

 یاسین دیگه حرفی نزد ، حتی به یاسمین هم نگاهی نکرد واز آشپزخونه بیرون رفت .

فت به این سادگی ها ازیاسین دلخور وناراحت نمی شد ، با اینکه تا جلوی در برای بدرقه شون رفتن ، یاسمین هم ر

همدیگه رو خیلی دوست داشتن ، تو عالم خواهر برادری از این حرفها پیش میومد ، همیشه هم این یاسین بود که 

برای آشتی کردن پیش قدم می شد .یاسمین مطمئن بود که به یک ساعت نرسیده یاسین برای آشتی کردن زنگ می 

 نه .ز

تو اتاقش رو تختش نشسته بود وآماده خواب که چند ضربه به در خورد وپشت بندش مامانش با یه لیوان شیر وچند 

 دونه خرما وارد اتاقش شد .

 به روی مامانش لبخندی زد وگفت: نباید زحمت می کشیدی عزیزم ، خسته بودی!

 من که گفتم چیزی میل ندارم ؟!

 داره تو که معلومه از ظهر چیزی نخوردی !یه لیوان شیرهم این حرفها رو نداره . ـ آدم سیرچهل تا لقمه جا

 یه دونه از خرماها رو تودهنش گذاشت وگفت : دستتون درد نکنه .

 ـ نوش جان !از دست یاسین که دلخور نیستی ؟

 لبخندی زد وگفت : نه چرا دلخور باشم ؟ این دفعه هم مثل همیشه !

نمی خوای بیای عروسی به هم ریخت،وگرنه به من که نگرانت شده بودم کلی دلداری داد وخودشم ـ از وقتی فهمید 

 به بیمارستان زنگ زد .

 ـ گفتم که مامان ، من از دستش ناراحت نیستم .

فخری خانم کمی مِن مِن کرد ، می خواست حرفی به یاسمین بزنه که تا سر زبونش می اومد اما پشیمون می شد از 

 ش .گفتن

 یاسمین که حالت مادرش وفهمید پرسید : چیزی شده مامان ؟ می خواین چیزی بگین نه ؟

 مامانش لبخندی زد وگفت : آره ولی می ترسم ناراحت بشی !

 یه جرعه از شیرش رو خورد وگفت : بگو مامان بانو .

 ـ یاسمین جان؟ دخترم ؟ مطمئنی که نمی خوای بیای عروسی عرفان؟

الً هم گفتم مامان !چند تا وقت عمل دارم ، نمی تونم که کنسلشون کنم! اگه نیام هم بهتره ،مثالً با من قهر ـ من که قب

 هستن بیام چکار ؟همه اینها به کنار تحمل نگاه های خاله روهم ندارم .

 عروسی تو بود . ـ از خاله ات وعرفان هم گذشته منم ناراحتم خانمی ، اگر به عرفان جواب مثبت می دادی االن جشن

ـ مامانم تو که باز این بحث وپیش کشیدی !درسته منکر عالقه عرفان وخاله به این ازدواج نمی شم ولی اونها هم از 

مواضعشون پایین نیومدن،شرایط من وقبول نکردن ، برای منم سخت بود که از شما، از این شهر واز کارم دست 
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اینجا جا افتاده بودم مامان، به همین راحتی که نمی شد از همه اینها بکشم وبرم تو شهر غریب زندگی کنم . من 

دست کشید ورفت ، عرفان کارش ودوست داشت ، شهرش ودوست داشت می خواست همونجا هم بمونه اونوقت 

 من چرا باید قبول می کردم ؟

 ؟ ـ تو به اونجا میگی شهر غریب ؟ جایی که بیشتر فامیل دور هم هستن میشه شهر غریب

ـ واسه من آره !واسه منی که از وقتی چشم بازکردم اینجا بودم وریشه ووجودم ایجا شکل گرفته اونجا میشه غربت ، 

مامان باور کنین که من وعرفان قسمت هم نبودیم وگرنه هیچ اتفاقی نمی تونست مانع این ازدواج بشه ، امیدوارم که 

رفان دیگه داره ازدواج می کنه، درسته که هیچی بین ما نبوده ولی عرفان هم خوشبخت بشه ، اگر من نیام بهتره ، ع

نمی خوام با اومدنم اون روزها رو برای عرفان زنده کنم وباعث بشم که جشن عروسیش به کامش زهر بشه ، عرفان 

ن باید خانواده هم باید با این موضوع کنار بیاد که به گمونم اومده که داره ازدواج می کنه ، همه فکر وذکر عرفان اال

 جدیدش باشه وهرکاری که می خواسته واسه من بکنه واسه خانمش انجام بده .

 زیر چشمی به مادرش نگاه کرد وگفت :خاله هم که دیگه هیچی نگم بهتره ، خودتون بهتر از من می شناسینش.

شونه مادرش انداخت سرش بلند کرد ، به اخم شیرین مامانش خندید وگفت: چیه مگه دروغ می گم ؟دست دور 

 وگفت : قبول کنین که این جوری خیلی بهتره .

ـ من حرفت وقبول دارم خانمم ولی بقیه چی فکر می کنن ؟نمی گن چشم نداشت عروسی عرفان رو ببینه که نیومد ؟ 

 تو آدمها رو نمی شناسی ؟مثالً همون خاله ات یا دختراش!

ا هم حرفشون رو می زنن هم کارشون وانجام می دن ،اگربیام نمی تونم ـ من بیام ونیام فرقی نمی کنه مامان ، اونه

طاقت بیارم واونوقت عروسی به کام شما هم تلخ می شه ، پس چی ؟ دور از شتر می خوابم وخواب آشفته هم نمی 

 بینم .

امیل من فخری خانم چشماش ودرشت کرد ونیشگونی از بازوی یاسمین گرفت وگفت : دستت دردنکنه حاال دیگه ف

شدن شتر ؟ دستم درد نکنه با این دختر تربیت کردنم!دلم خوشه دخترم دکتره وتحصیل کرده است ! تو روی من 

 نشسته داره بدی فامیلم رو می گه .

یاسمین لب به دندون گزید وگفت : دور از جونشون ، بال به نسبت ، به جان خودم منظوری نداشتم ،بعدشم مامان 

 ه مناقشه نیست !خوشگل من تو مثل ک

پیشونی یاسمین رو بوسید وگفت : می دونم دخترم ، جون خودت رو واسه هرچیزی قسم نخور گلم .دوست داشتم 

تو هم بیای،... آهی کشید و گفت : حاال که اینجوره هرجور دوست داری من مانع دلت نمی شم عزیزم ، صالح 

 مملکت خویش خسروان دانند.

بلند شد ، گونه مادرش وبوسید وگفت : خوشحالم که مثل همیشه من ودرک می کنین  یاسمین هم همراه مامانش

 مامان .

 ـ یه دونه دختر که بیشتر ندارم ، به ساز اون نرقصم به سازکی برقصم ؟!

 ـ به ساز زندگی .

 ـ اون که خیلی وقته .

به عرفان وخانمش ، از طرف من بدین  یاسمین از تو کمدش کیسه فانتزی قشنگی بیرون آورد وگفت : اینم هدیه من

 بهشون ، سالم من رو هم برسونین وبگین که یاسمین براتون آرزوی خوشبختی کرده .
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 فخری خانم نفس عمیقی کشید وگفت : چشم دخترم .

 ـ روشن ، مامان می خوام یه قولی بهم بدین !

 ـ جونم عزیزم ؟

،دوست دارم اونجا به هیچی فکر نکنین وخوشی این سفرو برای ـ شما بعد مدتها دارین به دیدن فامیل می رین 

خودتون حروم نکنین ، قول بدین هرکی هرحرفی زد یا کاری کرد اهمیت ندین وفقط به دلیل رفتنتون به این 

عروسی فکر کنین ، باشه ؟هرچند می دونم که اونها احترام خاله شون رو نگه می دارن ، مراعات می کنن وحرفی نمی 

 ولی اگر احیاناً چیزی هم گفتن شما به روی خودت نیار یه گوشت در باشه یکی دروازه !قول می دین ؟ زنن

 یاسمین رو بوسید وگفت : خیالت راحت باشه عزیزم ، برو بخواب که خسته بودی منم سرت وبه حرف گرفتم .

 ـ من برای شما هیچ وقت خسته نیستم مامان جونم !

 رو استراحت کن .ـ زنده باشی عزیزم ، ب

مادرش به سمت در اتاق رفت ، یاسمین هم به طرف تختش که صدای زنگ تلفنش بلند شد ، مامانش با اخم برگشت 

 وگفت : از بیمارستانه ؟

 اخمش به این خاطر بود که یاسمین خسته بود ودوست نداشت که یاسمین هنوز نیومده برگرده .

وبا لبخندی گفت : نه خانمی !از بیمارستان نیست ، پسر نادم وپشیمونته ، یاسمین نگاهی به صفحه گوشیش انداخت 

 زنگ زده طلب عفو ومغفرت کنه !

 چشماش وریز کرد ،با بدجنسی به مامانش نگاه کرد وگفت: ببخشمش ؟؟

 مامانش شونه ای باال انداخت ودر حین بیرون رفتن از اتاق گفت: یاسین بی واسطه هم کارش راه میفته .

 ر اتاق وبست ویاسمین هم روی تخت نشست .د

 دکمه سبز گوشیش رو زد وسالم کرد .

 هرچی منتظر شد صدایی از یاسین در نیومد .

 ـ خیلی خوب فهمیدم که شرمنده ونادم وپشیمون وسرافکنده و ......

 ـ کی گفته ؟

 ـ الزم به گفتن نیست ، از حس وحالت می فهمم .

 ـ به همین خیال باش .

 ـ هستم ، چون می دونم تا من نبخشمت خوابت نمی بره ، واسه همین زنگ زدی عذر خواهی کنی .

 ـ خود شیفته .

بله دیگه همه چی درست شده بود ویاسین به جلد اصلی خودش برگشته بود .چند دقیقه ای هم با یاسین حرف زد 

د وقانعش کرد که نرفتن به این عروسی بهتراز ،همون حرفهایی رو که به مادرش زده بود برای یاسین هم تکرار کر

 رفتنشه .

 یاسین که قطع کرد روی تخت ولو شد ، فردا تو بیمارستان شیفت نداشت و در عوض باید به مطب می رفت .

به حرفهای مامانش فکر کرد وحرفهای یاسین، به عرفان هم فکر کرد ، پیش بینیِ این که عرفان چه حالی داره خیلی 

،دیگه بعد از ماجرای خواستگاری ازش خبری نداشت ، یعنی به طور مستقیم خبر نداشت ، چون خاله اش  سخت بود

وعرفان باهاش قهر کرده بودن وسرسنگین بودن ، ولی از اونجایی که فامیل اگر گوشت هم وبخورن استخون هم و 
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بعد مسافت با تلفن از هم خبر داشتن ، از اون دور نمیندازن ، خاله مه لقاش با مامانش هنوزم در ارتباط بود وبه خاطر 

موقع به بعد دیگه خاله وبچه هاش به خونه شون نیومده بودن ، یاسمین از اینکه بهش محل نمی ذارن ناراحت بود ، 

اما احساس دینی نداشت ، شاید خودخواهی بود ولی اگر عرفان یاسمین واونجور که می گفت دوست داشت می 

ن رو قبول کنه ،خودش عاشق عرفان نبود ، اما دوستش داشت ، از نظر هر دختری عرفان یه تونست شرایط یاسمی

مرد کامل بود ، یاسمین هم با این ازدواج مشکلی نداشت چون عرفان وخوب می شناخت ، مشکلی که وجود داشت 

یاسمین می خواست  این بود که حرف خاله مه لقا برای عرفان برو داشت وعرفان رو حرف مادرش حرفی نمی زد ،

تو تهران بمونه که عرفان نمی خواست یعنی خاله اش نمی خواست ، عرفان هم دوست داشت که تو شهر خودش 

باشه ، سر همین مسئله با هم کنار نیومدن واون خواستگاری نافرجام موند ونتیجه اش این شد که یاسمین از چشم 

ان. چند ماه بعد از جواب رد یاسمین هم با یکی از همکارهاش نامزد خیلی ها افتاد، اول از همه هم خاله مه لقا وعرف

 کرد وچند روز دیگه هم عروسیش بود .

خاله اش زنگ زده بود دعوتشون کرده بود وبه رسم ادب کارتی رو داده بود پسر دایی رسولش براشون آورده بود ، 

سمین می دونست که خاله اش چاره ای نداشته پشت کارت هم نوشته بود که آقای مرتضوی با خانواده محترم ، یا

وگرنه می نوشت خانواده محترم مرتضوی بدون یاسمین ،عالقه ای برای رفتن به این عروسی نداشت چون قبل از 

اینکه کارت عروسی عرفان به دستشون برسه چند تا نوبت عمل گرفته بود ، از طرفی با رفتاری که خاله اش در پیش 

 جدا گونه ومخصوص هم براش کارت می فرستاد به عروسی عرفان نمی رفت . گرفته بود حتی اگر

 

با کمی تعلل از خواب بیدار شد ، امرزو دیرتربه سرکار می رفت ، مسافر داشت و به خاطر عازم بودن مسافرها از 

 خواب بیدار شد تا بدرقه شون کنه .

رآن رد کرد وپشت سرشون آب ریخت ، بعد هم حاضر همه سوار ماشین شدن ورفتن ، یاسمین هم همه رو از زیر ق

شد تا به مطب بره ، این چند روز رو باید به تنهایی سرمی کرد ، هرچند که زیاد تو خونه نبود ف اما وقتی که از 

 سرکار برمی گشت ، با دیدن مامان باباش وبچه های یاسین خستگی از یادش می رفت وجون تازه ای می گرفت .

رفته بودن دل یاسمین هم با خودشون برده بودن از نرفتن پشیمون نبود دلش برای خانواده اش تنگ از دیروزکه 

 شده بود ، مدام با تلفن باهاشون در ارتباط بود، اما دیدن علیرضای شیطون کجا وشنیدن صداش از راه دور کجا ؟

ظهر که مشغول ویزیت کردن  تو بیمارستان حسابی سرش شلوغ بود ، امروز روز پرکار وسختی داشت ، تا

مریضهاش بود ، بعد از ظهر هم یه عمل سنگین با کمک چند تا از همکاراش داشت ، جوون بیست وپنج ساله واسه 

خاطر اینکه خانواده اش با ازدواج با دختری که دوستش داشت مخالف بودن ، به قصد کشت خودش وبا چاقو زخمی 

کرده بود تو سینه وشکمش ، پهلوهاش ، خودش وسالخی کرده بود ، به کرده بود، چاقو رو همه جای بدنش فرو 

موقع به بیمارستان رسونده بودنش وتونست از مرگ نجات پیدا کنه، یاسمین هم جزء تیم پزشکی بود که باید به 

 اتاق عمل می رفتن ، چند ساعت عمل وحال بد اون پسر همه رو خسته کرده بود .

د یعنی کنار اومدن با سرنوشت وتقدیر این قدر کار سختیه ؟ در حالی که خبر نداشت یاسمین با خودش فکر می کر

 خودش هم روزی تو این شرایط گیر میفته .

 تو اتاقش مشغول استراحت بود که پیجش کردن : دکتر مرتضوی به اورژانش ، دکتر مرتضوی به اورژانس .

 ن روزهای به یاد موندنی بود برای یاسمین .با شنیدن اسمش از روی صندلی بلند شد ، امروز از او
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 به طرف اورژانس رفت وسراغ مریضی که به خاطرش پیج شده بود .

خانم کریمی مسئول بخش به طرفش اومد ، بعد از سالم وخسته نباشید اتاق مریض وبه یاسمین نشون داد وگفت : 

 دکتر ایزدی گفتن تخصص شماست .

 ون وزخم که خبری نیست ؟ امروز به اندازه کافی خون دیدم !یاسمین لبخندی زد وگفت : از خ

 ـ نه ، ظاهراً که سالمه .

با اجازه ای گفت وبه طرف اتاق مریض رفت .هرچند که خسته بود ولی با خوشرویی جواب سالم وخسته نباشید اونها 

ون مسن بود ویکی جوون تو مایه رو داد ، یه جوون هم سن وسالهای یاسین خودشون با دوتا همراه خانم ، که یکی ش

های خودش ، غافل از اینکه این مریض وهمراهاش کسی نیستن جز امیرحسین به همراه معصومه خانم وزهره . 

هیچکدوم شناختی از هم نداشتن، یاسمین که تو مهمونی اون شب نبود که با اونها آشنا بشه ، خوب باطبع با حرفهایی 

ا هم فکر نمی کردن که دکتری که االن پیششون ایستاده ، دختر همسایه قدیمیشون که یاسین اون شب زده بود اونه

باشه ،یاسمین هم که هیچ وقت به مسائل حاشیه ای فکر نمی کرد وهمه توجه اش به کارش بود ، امروز هم که رفتار 

 اون پسر حسابی فکرش ومشغول کرده بود .

 ـ خوب مشکلتون چیه ؟

 دردش از همیشه بیشتره .ـ درد پهلوهام ، امروز 

 ـ خوب پس دردتون سابقه داره .

ـ بله ، یک سالی هست که هراز چند گاهی درد می گیره .ولی امروز خیلی بیشتر بود اینقدر که نمی تونستم کمرم 

 وراست کنم وراه برم .

 ـ عالئم دیگه چی ؟

 ـ تب ولرز ... حالت تهوع .

 اد وگفت :پرونده پزشکی هم دارین ؟یاسمین سری به نشونه فهمیدن تکون د

 زهره گفت : نه هنوز تشکیل ندادیم ، الزمه ؟

 ـ منظورم اینه که قبالً به دکتر دیگه ای هم مراجعه کردین ؟

 امیر حسین خودش جواب داد : نه دکتر ، اولین باره .

 ـ چرا این قدر دیر ؟

 شه .ـ همیشه فکر می کردم که کمر درده وبا استراحت خوب می

 ـ موقع دفع ادرار هم مشکل دارین نه ؟

 امیر حسین خجالت می کشید که به سؤالهای دکتر جواب بده ، براش سخت بود که به دکتر زن جواب پس بده .

ـ ببینید !خجالت نداره که ، شما مریض هستین و منم دکتر ، نباید به این چیزها فکر کنین ، باید جواب من رو درست 

 بتونم کمکتون کنم .بدین تا من 

 امیر حسین سرشو پایین انداخت وگفت : چند ماهی میشه .

 ـ با درد ؟

 ـ بله .

 ـ شبها چی ؟ شبها هم از خواب بیدارتون می کنه ؟
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 ـ تقریباً همون چند ماه .

 ـ خیلی خوب ، لطف کنید دراز بکشید .

است پیراهن امیر حسین وباال بزنه تا معاینه اش امیر حسین هم حرفش رو گوش کرد ودراز کشید . یاسمین می خو

کنه که امیر حسین مانع شد ، هم اینکه خجالت می کشید که یه پزشک خانم معاینه اش کنه ، هم نمی خواست 

 خانواده اش بدنش رو ببینن .

ریض من یاسمین که حالش رو فهمید با لحنی جدی ولی نرم گفت: راحت باشید ، دکتر محرمه !شما هم اولین م

 نیستین !

اوایل برای یاسمین هم سخت بود که بخواد به بدن بیمارهاش دست بزنه ولی وظیفه پزشکی وقسمی که خورده بود 

 کار وبراش راحت کرده بود ، گرچه مدتی طول کشید، اما باالخره با این شرایط کنار اومده بود .

 ن وآهسته گفت: دکتر؟ میشه همراهام بیرون باشن .امیر حسین هم که انگار چاره ای نداشت ، روکرد به یاسمی

یاسمین با نگاهی گذرا به امیر حسین فکر کرد من نفهمیدم تو از من خجالت می کشی یا از خانواده ات !در جواب 

امیر حسین گفت : هرجور دوست دارین !بعد هم روکرد به همراهان مریض که همون معصومه خانم وزهره بودن 

 نید چند دقیقه ما رو تنها بگذارین .وگفت: لطف می ک

 اونها هم لبخندی زدن واز اتاقک بیرون رفتن .

اونها که رفتن یاسمین هم سرگرم کارش شد، پیرهن امیر حسین وباال زد ، از چیزی که می دید خیلی تعجب کرد ، 

 پهلوی امیر حسین سیاه وکبود شده بود .

 لوتون ضربه خورده ؟با بهت به امیر حسین نگاه کرد وگفت : په

 امیر حسین به خاطر دردی که می کشید ، چهره اش وکمی جمع کرد وگفت : بله ، امروز صبح تو یه درگیری .

 ـ پس چیزهایی که می گفتین هم دروغ بود ؟

 ـ نه اون عالئم رو داشتم ولی ......

ه !خودش پرسید : ولی چی ؟ خونریزی هم یاسمین با دیدن پهلوی کبود وسیاه امیر حسین فهمید که چی می خواد بگ

 دارین ؟

 امیر حسین با کمی شرم وحیا گفت : تا قبل از اینکه پهلوم ضربه بخوره طوری نبود ولی از صبح ....

 ـ از صبح ادرارتون هم خونی شده !نه ؟!

 سکوت امیر حسین وپایین انداختن سرش جواب یاسمین بود .

 دست خودتون دادین . ـ که اینطور!!باید بگم که کار

با این اوضاع دیگه نیازی به معاینه فیزیکی نبود ،حدس اینکه چه اتفاقی افتاده برای دکتری مثل یاسمین کار سخت 

 وشاقی نبود .

 پرده رو کنار کشید وخانم سالمی رو صدا زد .

مار وچک کنه وترتیب خانم سالمی هم فوری خودش رو به اتاقک رسوند، یاسمین هم ازش خواست که عالئم بی

 سونوگرافی وعکس برداری وبده ومریض رو هم آماده کنه .

همراهان مریض هم وارد اتاقک شدن ، خانم مسن که یاسمین نمی دونست که خاله معصومشه با نگرانی پرسید : 

 خانم دکتر مشکلش چیه ؟
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وخته بود ببینه چی می گه .نمی یاسمین نگاهی به امیر حسین کرد ،امیر حسین نگران چشم به دهن یاسمین د

 خواست خانواده اش از موضوع درگیری وضربه ای که خورده بود باخبرباشن .

 ـ نظر قطعی که نمی تونم بدم ، یه سری آزمایش هست که باید انجام بشه شک من به کلیه شونه .

 معصومه خانم با بهت گفت : کلـــــــــیه ؟

 احتمال داره که کلیه شون دچار مشکل شده باشه .ـ بله با عالئمی که ایشون دران 

 ـ یعنی از کمرش نیست ؟

ـ نه ، متأسفانه به خاطر اینکه درد کلیه شبیه درد کمره همه فکر می کنن که کمرشون درد می کنه به خاطر همین هم 

 اقدامی نمی کنن وکار به جاهای باریک کشیده می شه .

چارت وازش گرفت وبه اون نگاهی انداخت. اخمی هم بین ابروهاش افتاده بود  کار خانم سالمی که تموم شد یاسمین

. 

تب داشت ، فشارش هم پایین بود،پس اون چیزی که یاسمین فکر می کرد می تونست درست باشه ، همین حدسیات 

 کافی نبود وباید آزمایش می گرفتن تا از نتیجه قطعی مطلع بشن .

حسین ایستاد وگفت: چقدر گفتم که این درد وجدی بگیر ، گوش ندادی ؟! خدا  معصومه خانم هم کنار تخت امیر

 کنه مشکلی نداشته باشی !

 ـ اتفاقیه که افتاده مادر من .

 ـ آره اتفاقی که می تونست نیفته .

 زهره هم کنار یاسمین ایستاد وگفت : خانم دکتر ....

 یاسمین به روش لبخند زد وگفت : مرتضوی هستم .

 ره هم جواب لبخندش رو داد وگفت : حاال باید چکار کنیم ؟زه

ـ کارهای بستری شدنشون رو انجام بدین ، امشب باید بیمارستان بمونن ، یعنی تاوقتی که مشکلشون حل بشه باید تو 

 بیمارستان بمونن .

 ـ از همین امشب ؟

شکلی براشون پیش نیاد .درضمن باید االن بره ـ بله ! تب دارن ، فشارشون هم پایینه ، باید تحت نظر باشن تا م

 سونوگرافی وعکس برداری .

زهره رفت تا کارهای بستری شدن امیر حسین وانجام بده ،خانم سالمی که هماهنگی های الزم رو برای عکسبردای 

 کرده بود برای آماده کردن امیرحسین اومد .

اده شدن دستگاه بودن امیر حسین روکرد به یاسمین یاسمین خودش هم همراهشون رفت ، تواتاق که منتظر آم

 وگفت : ممنونم که به خانواده ام چیزی نگفتین !

ـ خواهش می کنم ، بدونین که نمی تونین همیشه ازشون مخفی کنین ، مخصوصاً اگر برای کلیه تون مشکلی پیش 

 اومده باشه .

 ـ یعنی ممکنه آسیبی دیده باشه ؟

ت ، به خصوص با عالئمی که شما دارین ، ناراحتی من بیشتر به خاطرضربه ای که به کلیه تون ـ احتمال هر اتفاقی هس

 وارده شده هست ، وگرنه بقیه مشکالت با دارو ورسیدگی خوب میشه .
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کارشون که تموم شد ، یاسمین به مسئول عکس برداری سفارش کرد که کارش فوریه وزود جواب رو می خواد ، 

 فردا صبح جوابش آماده است .اونم قول داد که 

 

 

 

بشه امیر حسین همون موقع تو بیمارستان بستری شد ، یاسمین هم با توجه به عالمتهایی که وجود داشت داروهای     

الزم رو براش تجویز کرد که گرفتن سرم از مهمترینشون بود ،به امیر حسین هم سفارش کرد که صبحانه چیزی 

 دتر آزمایشات الزم رو بگیرن .نخوره تا بتونن هرچه زو

همه کارهای الزم انجام شد ، جواب عکس ها وآزمایشهای جورواجور که حاضر شد حدس یاسمین هم به یقین     

تبدیل شد ، کلیه سمت چپ آسیب دیده بود وغیر قابل درمان با جراحی هم نمی شد کاری کرد ، کلیه باید از بدن 

 خارج می شد .

 ریضاش به بخش رفت ، به همه سرزد تا به اتاقی که امیرحسین درش بستری بود رسید .برای ویزیت م    

زهره به خاطر راحتی امیر حسین وخودشون که می خواستن پیشش بمونن یه اتاق خصوصی براش گرفته بود .     

ه بود وزهره کنار وقتی که به اتاق رفت خانم سرفراز هم با پرونده امیرحسین همراهیش کرد . معصومه خانم رفت

 امیرحسین مونده بود . وارد اتاق که شد ، زهره به احترامش ایستاد وامیر حسین هم روی تخت نشست.

 در جواب هردوشون گفت : خواهش می کنم راحت باشین .    

 ـ خسته نباشید خانم دکتر ، نتیجه چی شد ؟    

الً دیده بود ومطمئن شده بود ، یه نگاه دیگه به پرونده کرد یاسمین پرونده رو از خانم سرفراز گرفت ، خودش قب    

 ،نگاهش بین امیر حسین وزهره می چرخید وبراشون توضیح داد که:مشکل برادر شما پیلونفریته .

 ـ پیلونفریت ؟    

نت ساده مثانه ـ بله عفونت باکتریایی که کلیه رو درگیر می کنه ، دالیلی مختلفی داره که مشکل ایشون از یه عفو    

 شروع شده .

 امیر حسین که انگار کمی خیالش راحت شده بود گفت : تا چه حد پیش رفته ؟    

ـ شما همون موقع که درد واحساس کردین باید به پزشک مراجعه می کردین تا براتون مشکل ساز نشه ، اگر چه     

رو حل کنید .... مشکل جدی شما در حال حاضر  االن هم جای نگرانی نیست چون با مصرف دارو میتونید مشکلتون

 چیز دیگه ایه !

 امیر حسین وزهره همزمان با صدایی نگران گفتن : چی ؟    

یاسمین نگاهی به امیر حسین کرد ، خوب معلوم بود که نگرانه ، یاسمین همون دیشب هم بهش گفته بود که زیاد     

 . نمی تونه موضوع رو از خانواده اش مخفی کنه

 نفس عمیقی کشید وگفت :مشکل جدی شما مربوط به همون ضربه ایه که به پهلوتون وارد شده !    

 امیر حسین سرش وپایین انداخت وزهره با نگرانی ازش پرسید : کدوم ضربه ؟    

 خانم دکتر چی میگن ؟    
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ار ودیدم که می خواستن کیف یه خانمی امیر حسین سرش وباال آورد وبه زهره گفت : تو خیابون دوتا موتور سو    

رو بزنن ، رفتم کمکش ، اونا دونفر بودن ومن یه نفر با اون که کیف تو دستش بود گالویز شدم اون یکی هم از 

 موقعیت استفاده کرد و چند تا ضربه به پهلوم زد ، تا به خودم بجنبم فرار کردن ورفتن .

 ـ امـــــــــــــــــــــیر ؟؟    

 ـ می شد که کاری نکنم ؟    

 ـ نه ولی راه بهتری هم بود !    

 زهره سرش وبا تأسف تکون داد ،رو کرد به یاسمین وگفت : خانم دکتر حاال مشکلشون چی هست ؟    

یاسمین همیشه دوست داشت که به مریضاش خبرای خوب بده ، بدترین وسخت ترین لحظات عمرش موقعی بود     

 ر بدی رو به مریضاش بده واز ناامیدی بگه .که می خواست خب

نفسش رو از راه بینیش بیرون داد وگفت : من بهتون گفتم اگر مشکل عفونت کلیه بود همه کارش می شد کرد ،     

فوقش با چند روز تو بیمارستان موندن ورعایت یه سری اصول ، کلیه شون به حال عادی بر می گشت چون 

احل سخت نرسیده ولی متأسفانه باید بگم که کلیه سمت چپ ایشون به خاطر همون ضربه خوشبختانه بیماری به مر

 ها ....

به خاطر همون ضربه ها دچار مشکل اساسی شده که هیچ راهی برای درمانش نیست جز برداشتن وبیرون آوردن     

 کلیه .

 د .زهره روی صندلی نشست وامیر حسین به بالشی که پشت سرش بود تکیه ز    

 ـ ای وای من ! می دونی اگر مامان بفهمه چی میشه ؟    

 دوباره بلند شد ایستاد وروبه یاسمین گفت : دکتر یعنی هیچ راهی نیست ؟    

ـ من تا حاال چند تا مورد این شکلی داشتم ، بستگی به شدت ضربه وجای اون داره تو بیشتر مواقع مشکل حل     

ه بهبودی می ره اما درمورد ایشون همون طور که گفتم آسیب جدی بوده ، هم از شدت میشه یعنی خود به خود رو ب

 خونریزی که دارن، هم ازنتیجه سونوگرافی معلومه که کاری نمی شه کرد .

 امیر حسین زبون باز کرد وگفت : االن باید چه کار کنم ؟    

راتون پیش نیومده ، این کلیه دیگه برای شما نفعی که ـ باید کلیه رو از بدنتون خارج کنیم تا مشکل دیگه ای ب    

نداره !ضرر هم داره چون خونریزی داخلی دارین و خون از دست می دین ، پس باید هرچه زودتر از بدنتون خارج 

 بشه .

 امیر حسین مستأصل پرسید: چه طوری ؟    

، مثل اینکه شنیدن این خبر خیلی براش سخت بود  یاسمین با ابروهای باال رفته از تعجب به امیر حسین نگاه کرد    

که این جوری به همش ریخته بود البته این فکر یاسمین بود چون امیر حسین منظورش رو خوب درک کرده بود 

مشکلی که وجود داشت این بود که امیرحسین از بی هوش شدن وتو اتاق عمل رفتن می ترسید . آقای پلیس از 

 جراحی شدن می ترسید .

 با همون حالت گفت : خوب راه معمولش جراحیه ! یعنی راه دیگه ای نیست !تا االن که پیدا نشده!    

 وقتی که نگاه مات امیرحسین وسکوت زهره رو دید ادامه داد :    
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ن چیزی که هست ، البته نه اینکه امیدوارتون کنم ولی شاید موقع جراحی بشه کاری کرد ، چون اون موقع دستمو    

 باز تره وشرایط وبهتر میشه سنجید .

 برای اینکه به اونها امیدواری بده گفت :    

 درهرصورت جای نگرانی نیست ، با یه کلیه هم میشه زندگی کرد ، شما تنها کسی نیستین که این شرایط ودارین .    

 کتر ؟زهره با بغضی که تو صداش بود وچشمهای خیسش پرسید :کی عمل میشه خانم د    

زهره در حال حاضر نگران امیر حسین بود ، با وجود اینکه می دونست امیر حسین از رفتن به اتاق عمل واهمه     

 داره اما االن سالمتیش از هرچی مهمتر بود حتی از این ترسی که ازنوجوونی تو دلش افتاده بود .

 ال چیزی نخوردن !ـ اگر بخواین تا چند ساعت دیگه ، ایشون که از صبح تا حا    

 ـ نه دکتر ، همون سرمهایی که خودتون تجویزکردین .    

 ـ پس میگم که اتاق عمل و آماده کنن .....    

 امیر حسین با عجله میون صحبت یاسمین رفت وگفت : نـــــــــــــه !!    

 یاسمین با تعجب پرسید : نــــــــه ؟ برای چی ؟    

 ـ امروز نه !    

ـ این عمل هرچه زودتر انجام بشه به نفع خودتونه ، از دست دادن خون ومایعات بدنتون نمی تونه نتیجه خوبی     

داشته باشه !افت فشار خون ، شوک ، رفتن به کما قابل پیش بینی ترین اتفاقاتیه که ممکنه بیفته .شاید تا االن هم دیر 

 شده باشه .

 . ـ درسته ، ولی باشه برای فردا    

 ـ امروز وفردا نداره که ....    

 زهره کنار یاسمین ایستاد وگفت : من خودم باهاش صحبت می کنم خانم دکتر .    

 ـ برای راضی شدن به عمل ؟ یعنی با توضیحات من قانع نشدین که چقدر خطرناکه؟    

 ـ مگه نگفتین که چند مورد مریض اینجوری داشتین ومشکلشون حل شده ؟    

 یاسمین در جواب امیر حسین گفت :    

ـ چرا ! اما وضعیت شما با اونها فرق می کنه !شدت ضربه ای که به کلیه شما وارد شده با اونها اصالً قابل قیاس     

 نیست !

 ـ میشه تا فردا صبر کنین ؟    

آگاهی رو به شما بدم وشما رو از ـ من هرچی که الزم بود رو به شما وهمراهتون گفتم ، وظیفه من بود که این     

نتیجه این اتفاق باخبر کنم ، حاال که خودتون نمی خواین مسئله فرق می کنه ، گرچه من دلیل این تعلل شما رونمی 

فهمم .... باید بگم که هر اتفاقی که افتاد خودتون مسئولش هستین ، اونوقت دکتر وبیمارستان رو به سهل انگاری 

 متهم نکنین !

یاسمین حرف آخر وبه اونها زد وبا نارضایتی از اتاق بیرون اومد ، باخودش گفت : این دیگه کیه ؟ اصالً براش مهم     

 نیست که ممکنه بمیره ؟!

 زهره هم با تأسف سری برای امیر حسین تکون داد وپشت سر یاسمین رفت وصداش زد :    

 ـ دکتر مرتضوی ؟    
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 ره ایستاد ومنتظرش شد .با شنیدن اسمش از طرف زه    

 ـ ببخشید، مشکل داداشم چقدر جدیه ؟    

ـ می خواین با یه دکتر دیگه هم مشورت کنین؟ این حق شماست که به کار من اعتماد نداشته باشین !می تونم     

 پرونده رو بسپرم به یکی از .....

ن حرفها نیست !من به حاذق بودن شما اطمینان دارم ـ این چه حرفیه دکتر ؟منظور من اصالً این نبود ! مسئله ای    

 ولی می دونین .....

 یاسمین چشماش وریز کرد ومشکوک از زهره پرسید : نکنه می ترسن ؟    

زهره نفسش رو باشدت بیرون داد وگفت : دقیقاً ..... دوازده سال پیش پدربزرگم به خاطر عمل آپاندیس رفت تو     

گشت ،عمل ساده آپاندیس قاتلش شد ، امیر خیلی به پدر بزرگم وابسته بود ، درمورد اتفاقاتی اتاق عمل و دیگه بر ن

که بعد از مرگ بابا بزرگم افتاد که هیچی نگم بهتره ، امیر از همون موقع از دکتر وبیمارستان وبه خصوص اتاق عمل 

عه کرد اگر مشکلش جدی نمی شد باور فراری شد . به خاطر همین هم با وجود مشکلی که داشت دیر به دکتر مراج

 کنین االن هم اینجا نبود .

ـ نمی دونم چی بگم ؟ باهاشون حرف بزنین ، همیشه که قرار نیست یه اتفاق تکرار بشه ، هزاران نفر هم می رن     

 تو اتاق عمل زنده وسالم هم بر می گردن ، همیشه که نباید جنبه بد قضیه رو نگاه کرد .

 اشماست ، خودم باهاش صحبت می کنم وراضیش می کنم .ـ حق ب    

ـ بهتره هرچه زودتراقدام کنین ، هم برای خودشون بد می شه هم من آدمی نیستم که به خاطر یه ترس دست از     

سر مریضم بردارم ، ایشون االن مریض من هستن وبخشی از فکر من وبه خودشون مشغول کردن ، تا ایشونم 

خیال منم راحت نمیشه ، اگرراضی شدن که هیچ وگرنه من بدون هیچ مالحضه ای خودم اقدام می  حالشون خوب نشه

 کنم .

 زهره نفس عمیقی کشید وگفت : چشم ، من همه سعی خودم رو می کنم .    

از ـ خیلی خوبه وبهتره که این سعی شما نتیجه خوبی هم داشته باشه ،به نظر من این ترس معنی نداره ایشون     

مردن تو اتاق عمل می ترسن در حالی که اگر عمل نشن این اتفاق ممکنه تو شرایط بدتری براش بیفته ، برفرض 

 اینکه ترسشون هم درست وبجا باشه ، درهرصورت این اتفاق میفته چه تو اتاق عمل چه ....

 یاسمین باقی حرفش رو نزد ، پیش بینی حرفش برای زهره سخت نبود .    

 مین با اجازه ای گفت ورفت .یاس    

زهره هیچ حرفی نزد ورفتن یاسمین رو نگاه کرد که نگاهش ته راه رو به خاطره خورد که داشت دنبال اتاق     

 داییش می گشت .

با دست برای خاطره بای بای کرد وخاطره ومتوجه خودش کرد ، خاطره هم با دیدن خاله اش قدم هاش وتند کرد     

 اون برسه .تا زودتر به 

 کنارزهره ایستاد ، باهاش دست وداد وسالم کرد .    

 ـ سالم خاله .    

 ـ سالم خانمی ، خسته نباشی !    

 ـ من باید به شما بگم ، از دیشب تا حاال اینجا هستین .    
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 ـ طوری نیست خاطره جون ، خونه نرفتی ؟    

 ین موقعیت همه کارها سربه هم دادن ،نمی شد وگرنه زودتر میومدم .ـ نه دنبال کارهای ثبت نامم بودم ، تو ا    

 با هم به طرف اتاق امیر حسین رفتن .    

خاطره کنار تخت ایستاد ، خم شد صورتش داییش رو بوسید وگفت : جا خوش کردی دایی ، میگن از هرچی     

 ترسیدی بهش رسیدی ها ، حکایت االن شماست .

 جون ؟ گاومون زایید ، بد جور هم زایید . ـ چی بگم دایی    

 خاطره با نگرانی گفت : مگه چی شده ؟    

 زهره با ناراحتی گفت :هیچی آقا با این غد بازیهاش کار دست خودش داده .    

 ـ مامان جون می گفت که کلیه تون مشکل پیدا کرده نه ؟    

 ـ مشکل اونم چه مشکلی !    

 م خاله بگو ببینم چی شده ؟ـ جون به لب شد    

 

 

زهره هم تا اونجایی که خبر داشت همه چی رو برای خاطره تعریف کرد ، از ترس امیر حسین از اتاق عمل هم     

 گفت .

حرف زهره که تموم شد ،صورت خاطره هم خیس اشک بود ، داییش رو بغل کرد وگفت : بمیرم الهی !آخه چرا     

 شما ؟

 ه دایی !اتفاقه ، نباید میفتاد ، پیش اومد دیگه .ـ چیزی نشد    

 ـ حاال می خوای چکار کنی ؟    

 ـ صبر می کنم ببینم چی می شه !    

خاطره روکرد به داییش وگفت :چی می خوای بشه ؟ دیگه از این بدتر؟ آخه من به شما چی بگم ، درسته که پلسی     

 کنی دایی !وای به حالتون وقتی که مامان جون بفهمه چی به سرتون اومده .ومرد قانون ، اما نباید این جوری رفتار 

 ـ من به زهره هم گفتم دایی جون ، نمی تونستم بی خیال باشم که !    

ـ حاال اینها به کار ، دیگه اتفاقی که افتاده نمی شه کاریش هم کرد ، معنی این ترستون دیگه چیه ؟ حتماً باید     

لوی این خانم دکتر هم می بردین ، حاال با خودش نمی گه عجب مردی که از بی هوش شدن می ترسه آبروی ما رو ج

 ؟

 ـ دست خودم که نیست دایی .    

ـ چرا نیست ؟ هست ، دست خودتون هم هست ، دیگه با این مشکلی که دارین دست دست کردن فایده ای نداره     

 یفته .، نذارین به خاطر این ترس اتفاق بدتری ب

 امیر حسین هم ساکت شد وحرفی نزد.    

 چند ضربه به در خورد ومامان باباش هم وارد اتاق شدن ، وقت مالقات بود وراهرو بیمارستان شلوغ پلوغ بود .    

هردوشن امیر حسین وبوسیدن واز حالش پرسیدن ، زهره وامیر حسین کمی دست دست کردن و سعی داشتن که     

و از مریضی امیر حسین دور کنن که تالششون نتیجه ای نداشت وآخر سر هم مجبور شدن که همه چی فکر اونها ر

 رو به اونها هم توضیح بدن .
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حال اونها هم موقع شنیدن این خبر دیدنی بود ، آقا بهروز که مدام قدم می زد ودست به صورتش می کشید ،     

 بود و.....معصومه خانم که دیگه تکلیفش روشن بود .مادر 

بی صدا گریه می کرد و آروم آروم با خودش حرف می زد ، خاطره سعی داشت مامان جونش رو آروم کنه ، زهره     

 هم باباش رو ، باباش هم قند خون داشت هم فشار خون ونباید عصبی می شد وگرنه مشکلشون دوتا می شد .

ما انگار امیر حسین دوست نداشت به این زودی از اونها هم موقع رفتن کلی امیر حسین ونصیحت کردن ا    

 خرشیطون پیاده بشه.

 

اتفاقی که نباید بیفته افتادو امیر حسین به خاطر افت فشار بی هوش شد ، یاسمین هم دیگه تعلل وصبرکردن وجایز 

اده بود وگریه ندونست ودست به کار شد ،خاطره که به جای خاله اش پیش امیر حسین مونده بود بیرون اتاق ایست

می کرد که تخت حامل داییش از اتاق بیرون اومد ، خاطره که نگران شده بود ومی ترسید به طرفشون رفت 

 بادستهایی لرزون وصدایی پراز اضطراب پرسید : چی شده؟

 یکی از پرستارها سعی کرد خاطره رو آروم کنه وگفت هیچی نیست عزیزم ، باید بره اتاق عمل !

 ؟ـ اتاق عمل 

 همین موقع یاسمین هم از اتاق بیرون اومد ، خاطره هراسون به طرفش رفت وگفت :دکتر چی شده ؟ حال داییم ....

یاسمین برای آروم شدنش لبخند نیمه جونی زد وگفت : چیزی نیست عزیزم نگران نباش،می خوایم کاری وکنیم که 

 ه بیشتر از این نباید صبر کرد .چند ساعت پیش باید انجام می شد ، می بریمش اتاق عمل دیگ

 ـ خوب می شه ؟

 ـ چرا نشه ، نکنه تو هم ترسیدی ؟ توکلت به خدا باشه .

 یاسمین دیگه نایستاد تا باقی حرفهای خاطره رو گوش بده باید هرچه زودتر حاضر می شد وبه اتاق عمل می رفت .

 ه اش زنگ زد وهمه چی رو گفت .با رفتن دکتر خاطره هم گوشی موبایلش وبیرون آورد وبه خال

تو راهرو پشت در اتاق عمل ایستاده بود وبا خودش زمزمه می کرد که متوجه مامان جون وآقا جونش وزهره شد که 

 به طرفش می اومدن .

 معصومه خانم نگران ودلواپس از خاطره پرسید :چی شده ؟ حال امیرم چطوره ؟

 م مامان جون !خیلی وقت نیست که به اتاق عمل رفته .خاطره اشکش رو پاک کرد وگفت : نمی دون

هرچهار نفر نگران ومضطرب پشت در اتاق عمل منتظر موندن تا ببین چی پیش میاد ، دعایی نبود که نخونده باشن ، 

 نذری نبود که نکرده باشن .

یرون اومدن ،همه به طرف باالخره انتظارشون سر اومد ودر اتاق عمل باز شد ، چند تا پرستار بعد هم یاسمین ب

یاسمین رفتن ، یاسمین هم که حال اونها رو درک می کرد کنارشون ایستاد وهنوز اونها سوالی نکرده بودن جواب داد 

: نگران نباشین ، حالشون خوبه ، همه چی به خوبی تموم شد ،گرچه که یه کلیه شون رو از دست دادن ، اما 

 االن خوبه .مشکلشون به طور جدی حل شد وحالشون 

 ـ جدی میگین خانم دکتر ؟

 ـ آره ، نکنه ترس ایشون به شما هم سرایت کرده ؟

 ـ می تونیم ببینیمش ؟
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ـ االن که نه ، تو ریکاروی هستن ،بعد هم به بخش ویژه منتقل می شن، باید تحت نظر باشن تا عالئمشون ثابت بشه ، 

 می تونین از نزدیک ببیننش . هوشیاریشون که کامل شد به بخش منتقل میشن وشما

 ـ دخترم مطمئن باشم که حالش خوبه ؟

 ـ اگر حرف من وقبول دارین باید بگم که بله خیالتون راحت باشه !

 ـ این چه حرفیه دخترم ، زنده باشی ، دستت درد نکنه !

 ه نشد .ـ خواهش می کنم ، من وظیفه مو انجام دادم ، خدا روشکر که کار به جاهای باریک کشید

معصومه خانم هم دستش وبلند کرد ودعا کرد ، برای همه مریضها ، برای امیر حسینش وبرای یاسمین که به امیر 

 حسین کمک کرده بود .

خیلی خسته بود ، دیگه توان سرپا ایستادن نداشت ،قبل از بیرون اومدن ازاتاق عمل همه سفارشات الزم رو کرده بود 

 زد ، با اجازه ای گفت واز کنارشون رد شد .، به روی اونها لبخندی 

خیال اونها هم دیگه راحت شده بود، از اینکه امیر حسین حالش خوبه ، چون واقعاً اگر عمل نمی شد هراتفاقی ممکن 

 بود بیفته .

امیر حسین به بخش ویژه منتقل شد ، حالش خوب بود و باید این چند ساعت و تحت نظر می بود تا یاسمین از 

الش مطمئن بشه ،همه اونها که منتظرش بودن به خصوص معصومه خانم با دیدنش نفس راحتی کشیدن ، یاسمین ح

برای اینکه خیال اونها از خوب بودن حال پسرشون راحت بشه ، اجازه داده بود که چند دقیقه از نزدیک مالقاتش 

 کنن .

کنن ، خاطره دنبال کارهای دانشگاهش بود وزهره  دم دم های صبح بود که همه به خونه رفتن ، تا کمی استراحت

باید دوباره پیش امیر حسین برمی گشت .معصومه خانم اصرار داشت که خودش کنار امیر حسین باشه ولی نه 

 خاطره نه زهره قبول نکردن ، خودش دوتایی می تونستن از پس این کار بربیان .

مل سختی نبود ، چون اولین بارش نبود براش سخت نبود، تو اتاق یاسمین هم به اتاقش رفت تا کمی استراحت کنه .ع

عمل هم سعی کرده بود که اگر بشه کاری کنه که احتیاج به بیرون آوردن کلیه نباشه ،ولی کاری ازش ساخته نبود ، 

 آسیب جدی به نسوج وارد شده بود وبافت کلیه کامل خراب شده بود .

اری نداشت ، باید به مطبش سر می زد ومریضهاش وویزیت می کرد ، هنوز امروز تا بعد ازظهر تو بیمارستان ک

خستگی از تنش بیرون نیومده ،بلند شد ولباسش وعوض کرد تا به مطبش بره ، وقت هم نداشت که به خونه بره 

 ان .ودوش بگیره ولباسش وعوض کنه ، این کارها موکول می شد به بعد از مطب وقبل از اومدن دوباره به بیمارست

زهره که خیالش از بابت حال امیر حسین راحت شده بود ، استراحت کوچولویی کرد وبه بیمارستان برگشت ، 

اگرتوشیراز بودن واین اتفاق برای امیر حسین میفتاد االن دوروبرشون شلوغ بود ، همه فامیلشون تو شیراز وحومه 

که اونها هم االن تو مراسم عروسی بودن وتهران  بودن ، تو تهران کسی رو جز خانواده مرتضوی نمی شناختن ،

 نبودن ، وگرنه یاسین امیر حسین وتنها نمی گذاشت .

وقتی که به بیمارستان برگشت ، سراغ امیر حسین رفت واز پشت پنجره دید که حالش خوبه وبه هوش اومده ، با 

 که چه اتفاقی براش افتاده .لبخند دستی براش تکون داد ، احتماالً امیرحسین تا حاال فهمیده بود 
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دیگه وضعیت امیر حسین ثابت شده بود ومی تونست تو بخش بستری باشه ، هنوزم باید تو بیمارستان می موند به 

خاطر مشکل دیگه کلیه اش که همون عفونت بود ، یاسمین به زهره گفته بود که بستری شدنش زیاد طول نمی کشه 

 خص می شه .ودر عرض چند روز از بیمارستان مر

امیر حسین دوباره به همون اتاق قبلی برگشت ، زهره می خواست این چند روز رو هم راحت باشن ، کنارتختش 

 ایستاد رو سر امیر حسین وبوسید وگفت: احوال داداشی ؟

 امیر حسین با صدایی گرفته گفت : خوبم .

 زهره لبخندی زد وگفت: خدار وشکر، از این بهترم می شی .

 ر حسین لبخند نیمه جونی زد وگفت: عمل شدم نه ؟امی

 زهره از ته دل خندید وگفت : آره ، دکتر خوب خفتت کرد.شد آنچه نباید می شد

دیدی ترسی نداشت !باید همون اول راضی می شدی اگر اتفاقی برات افتاده بود چی به روز مامان بابا می اومد ؟نمی 

و بی هوش شدی وبردنت اتاق عمل حال همه ما دیدنی بود ، تا به اینجا دونی امیر؟وقتی خاطره زنگ زد وگفت ت

 برسیم هزار بار مردیم وزنده شدیم .

 ـ شرمنده ام .

 پیشونی امیر حسین بوسید وگفت : این حرف ونزن ،دشمنت شرمنده باشه .

ه جون به تن ، این چند روز با لبخند سراغ یخچال رفت وگفت: یه چیزی بیارم بخوری که دیگه نه رنگ به رو داری ن

 جز سرم چیزی نخوردی .

 ـ دلم اتاقم ومی خواد با دست پخت مامان .

 ـ یه یه یه .... پسره لوس !حاال انگار چــــــــند روز دور بوده .

 ـ تو بگو یه دقیقه .

 مان اشکش دم مشکشه .ـ باشه ، قبول آقای نظر کرده ، یه وقت جلوی مامان اینجوری حرف نزنی ها می دونی که ما

 ـ حواسم هست .

زهره کمپوت آناناس رو باز کرد ، آبش وجدا گونه تو لیوان ریخت ، تکه های آناناس رو هم تو بشقاب گذاشت . اول 

 آب میوه رو به خوردش داد بعد هم یه کمپوت کامل آناناس .

 امیر حسین هم با اشتها می خورد وبه محبت خواهرش جواب میداد .

 حین خوردن پرسید : چند روز دیگه باید اینجا بستری باشم ؟ در

ـ دقیق نمی دونم . یه خطر که به سالمتی از سرت رفع شد ، دکترت می گفت که باید به خاطر مریضیت هم تحت 

 درمان باشی ، انگار چند روز بیشتر طول نمی کشه .

 امیر حسین نفس عمیقی کشید وسرش وتکون داد .

 ه شدی ؟ـ چیه ؟ خست

 ـ به خاطر کارمه ، من تازه اومده بودم وهمین اول کاری ....

 ـ خودت مهمتر از هرچیزی هستی ، باید سالم باشی تا بتونی کار بکنی یا نه ؟

 ـ اینم حرفیه .

***** 
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هم کارش که تو مطب تموم شد ، به خونه رفت نیاز مبرم به دوش گرفتن داشت ، تا هم کثیفی رو ازش دور کنه 

 خستگی رو ازتنش به در کنه .

خونه خالی وساکت اصالً صفایی نداشت ، با خودش گفت کاش بابا خونه بود واالن با درختها وباغچه سبزیش ور می 

رفت ، مامانش هم خونه بود که با نگرانی غذا روگرم کنه وجلوش بذاره وبه جونش غر بزنه که این چه کاریه که 

؟ دلش براش شیطنتهای یاسین وعلیرضا ، برای مزه گوشت آتنا زیر دندوناش و  توداری ؟ مگه کار قحط بود

 همینطور برای الهه ولبخند هاش تنگ شده بود .

دوش که گرفت املتی درست کرد وخورد ، همون طور که به همه سفارش می کرد که زیاد غذاهای آماده نخورن 

 اش از صدتا ساندویچ وپیتزا بهتر بود .خودش هم به توصیه های خودش گوش می داد این املت بر

غذاش رو که خورد ، آشپزخونه هم مرتب کرد تا وقتی مامانش میاد ایرادی ازش نگیره .دلش براشون تنگ شده بود 

، شماره یاسین روگرفت ومنتظر برقراری تماس شد .صدای یاسین رو که شنید خیالش راحت تر شد ، با همه شون 

 نمی شد چیزی از حرفاش فهمید . حرف زد حتی با آتنا که

 شاد وسرزنده به طرف بیمارستان به راه افتاد .

بعد از سالم وخسته نباشید گفتن به اونهایی که تو مسیر اتاقش بودن به اتاقش رفت ولباسش وعوض کرد ، باید به 

بیمارستان نبود  همه مریضهاش سر می زد به خصوص امیر حسین که دیشب عمل شده بود، وقتی هم که خودش تو

حواسش پیش مریضهاش بود ، بیماراش وبیشتر به چشم بچه های خودش می دید وهمه تالشش روبرای بهبودی 

 حالشون می کرد .

 دراتاق باز بود ، با این حال ضربه ای به در زد وبا خانم سماوات وارد اتاق شد .

شیده بود می خواست بلند بشه که یاسمین اشاره ای زهره با لبخندی بلند شد وایستاد ، امیر حسین هم که دراز ک

 کرد وگفت : راحت باشید ، بهتره دراز بکشید ، این جوری برای زخمتون هم بهتره .

 امیر حسین هم حرفش رو گوش داد ودوباره دراز کشید .

 ـ خسته نباشید دکتر !

 در جواب زهره لبخند محجوبی زد وگفت : ممنون .

ت برداشت ووضعیت امیر حسین وبررسی کرد ، با توجه به وضعیتی که امیر حسین داشت االن چارت واز پایین تخ

 همه چیز خوب بود ، هم فشارش باالتر رفته بود هم تبش پایین تر اومده بود .

چیزهایی رو که الزم می دید توی چارت نوشت وبه خانم سماوات هم سفارش کرد که داروهاش روبه موقع بدن . 

 وات هم چشمی گفت .خانم سما

 ـ دکتر ؟

 سرش وبلند کرد وبه زهره که صداش کرده بود نگاه کرد .

 ـ وضعیتش چطوره ؟ مشکلش حل شده ؟

 یاسمین روکرد به خانم سماوات وگفت : شما می تونین برین .

 ـ چشم ، با اجازه دکتر ؟

 ـ خواهش می کنم به سالمت .

 رو کرد به زهره وگفت : من درخدمتم .
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 ـ از وضعیتش پرسیدم واینکه تا کی باید تو بیمارستان بستری باشه ؟

یاسمین نگاهی به امیر حسین کرد که نگاهش تو نگاه امیر حسین نشست ،امیر حسین به خودش اومد و زودتر 

 نگاهش وگرفت .

اش با مریضهاش تو همون یاسمین با اینجور نگاه ها رابطه خوبی نداشت ، این نگاه ها بوی دردسر می داد ، رابطه 

حیطه کارش بود نه بیشتر، اگر می خواست به این چیزها هم فکر کنه به اینجا نمی رسید . از به وجود اومدن رابطه 

 عاطفی بین خودش ومریضهاش بیزار بود ، البته نه هر رابطه عاطفی ، رابطه های عاطفی حساسیت زا .

اه مهربون ، یاسمین بعد از این همه سروکله زدن با آدمهای جورواجور نگاه امیر حسین هم نگاه بدی نبود ، یه نگ

خوب می تونست معنی نگاهشون روبفهمه ، نگاه امیر حسین هم حس بدی بهش نداد اما دوست نداشت که درگیر 

 این جور اتفاقات بشه.

ه ، تبشون هم که پایین درجواب زهره نفس عمیقی کشید وگفت:نتیجه عمل دیشب که خوبه ، فشارشون که باال رفت

اومده ،البته تا نرمال شدن فاصله هست .االن هم به خاطر همون بیماریشون هست که تحت درمان هستن ، چند 

روزی باید اینجا باشن تا ببینم دارو چه اثری داره ، اگر خوب بود که مرخص هستن ، در غیر این صورت باید بیشتر 

 بستری باشن .

 ه دارو اثر کرده ؟ـ چه طوری می فهمین ک

ـ خوب از شرایط ایشون ، بالطبع وقتی دارو اثر کنه ، شرایط ایشون هم فرق می کنه ودیگه مشکالت قبلی رو ندارن ، 

 یه سری از همون آزمایشها رو که قبل انجام دادیم وباید دوباره تکرار کنیم تا اثر دارو مشخص بشه .

 یشتر نداره مشکلی براش پیش نمیاد ؟ـ ببخشید دکتر ؟ حاال که دیگه یه کلیه ب

ـ نه ، من همون دیروز هم گفتم با یه کلیه هم می شه زندگی کرد ، خیلی ها هستن که االن دارن با یه کلیه به خوبی 

زندگی می کنن ، این جور مواقع بدن خودش دست به کار می شه وبرای جبران اون یکی کلیه بزرگ می شه .البته 

ترو بهتر مراقب کلیه شون باشن ، چون اگر مشکلی پیش بیاد غیر قابل جبرانه یا به سختی جبران ایشون هم باید بیش

 میشه .

امیر حسین ساکت وسربه زیر نشسته بود وحرفی نمی زد ، شاید از اینکه موقع نگاه کردن غافلگیر شده بود خجالت 

 مه چیز ومی پرسید .می کشید ، در هر صورت نیازی هم به سؤال کردن نبود ، چون زهره ه

 زهره نگاهی به امیر حسین کرد ووقتی دید ساکت نشسته رو کرد به یاسمین وگفت:

 ـ ممنون دکتر، خیلی به شما زحمت دادیم .

 ـ خواهش می کنم ، من وظیفه مو انجام می دم .

 ـ سالمت باشین .

 ـ ممنون ، با اجازه .

 گاهش بدرقه اش کرد .یاسمین رفت وامیرحسین سرش وباال آورد با ن

 زهره هم دوباره سراغ یخچال رفت تا به پروژه تقویت کردن امیر حسین برسه .

موقع مالقات آقا بهروز ومعصومه خانم با خاطره اومدن ، خوب غریب بودن واینجا کسی رو نمی شناختن که 

 منتظردیگران هم باشن .
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رو که امیر حسین دوست داشت براش درست کرده بود  معصومه خانم که از دل پسرش خبر داشت ، همون غذایی

وآورده بود ، قبلش به زهره زنگ زده بود که امیر حسین ازغذای بیمارستان نخوره چون خودش می خواد براش غذا 

 بیاره ، امیر حسین هم از خدا خواسته چشمش به در بود تا مامانش با ظرف غذا از راه برسه .

تغاری ولی برای خانواده اش خیلی عزیز بود ، بیشتر از بقیه بچه ها . آقا بهروز ومعصومه نه یکی یکدونه بود نه ته 

خانم نمی گذاشتن که آب تو دل بچه هاشون تکون بخوره ، اما قضیه امیر حسین با همه فرق داشت، بقیه خواهر 

 شیرین تر بود . برادرها هم می دونستن وبا این موضوع مشکلی نداشتن ، خوب گِل امیر حسین از بقیه

غذایی که مادرش درست کرده بود رو خورد وازش تشکر کرد، همه شون خوشحال بودن از اینکه اتفاق بدی برای 

 امیر حسین نیفتاد واالن سالم جلوشون نشسته .

خاطره از تو کیفش موبایل امیر حسین ودر آورد به طرف امیر حسین گرفت وگفت : د ایی امیر آقا یاسین چند 

عت پیش زنگ زدن ، ولی من بهشون نگفتم که مریض شدین وتو بیمارستان هستین !گفتم که گوشیتون رو خونه سا

 جا گذاشتین .

گوشی رو از خاطره گرفت وگفت : خوب کردی ، خودم بعد بهش می گم ،اون که اینجا نیست که کاری ازش ساخته 

 باشه پس بی خبرباشه بهتره .

 زهره وخاطره هم عوض شد ، نوبت خاطره بود که پیش داییش بمونه . وقت مالقات تموم شد وشیفت

مامان باباش هم با بوسیدن وآروزوی سالمتیش خداحافظی کردن ورفتن .خاطره به خاله اش گفت که الزم نیست به 

 زودی برگرده وقرار شد که تا فردا وقت مالقات خاطره پیش داییش بمونه .

گاه سرگردان امیر حسین هم به در اتاقش دوخته شده بود،یه ترسی تو دلش بود که کم کم وقت اومدن دکتر بود ون

نکنه دکتر نیاد ؟ فکر می کرد حاال که دکتر نگاه خیره اش رو دیده دیگه برای ویزیت کردنش نمیاد ، از کاری که 

بوده ، ولی شاید کرده بود پشیمون بود ، خودش وسرزنش می کرد ، خودش می دونست که نگاهش به منظور بدی ن

دکتر این ونفهمیده باشه ، خودش وباور داشت ومی دونست که نگاهش به دکتر از روی محبت بوده نه از روی هوس 

چون اهل این کارها واین نگاه ها نبود ، تو دوره نوجوونی یه شیطنت هایی کرده بود ، شیطنت های خیلی کوچولو که 

بود که این کار درست نیست ، هنوزم اون بیت شعری که باباش براش  باباش به موقع فهمیده بود ونصیحتش کرده

 خونده بود رو یادش بود : گر بیفتد نظر تو پی ناموس کسان ، پی ناموس تو افتد نظر بوالهوسان .

باباش بهش گفته بود اگر دنبال این کارها بری ، یکی هم میاد ومزاحم ناموس تو مادر وخواهرات میشه ،تو دوست 

 که این جوری بشه ؟ داری

 امیر حسین هم که اون موقع تازه پشت لبش سبز شده بود وادعای مردونگی داشت قاطع ومحکم گفته بود : نه !

بابا ش هم گفته بود که پس چیزی رو که برای خودت نمی خوای برای دیگران هم نخواه .این حرف باباش تا همیشه 

از پا خطا نکرد واشتباهی ازش سر نزد وهمه رو به چشم خواهر  تو ذهنش موند ، طوریکه دیگه هیچ وقت دست

 ومادر خودش دید .

اما خانم دکتر براش فرق داشت . از وقتی که به هوش اومده بود وفهمیده بود که چی شده نگاهش به دکتر عوض 

 شده بود، پیش خودش که اعتراف می کرد شاید از همون شب اول ،از همون دیدار اول .

از دیدن دکتر وشنیدن صداش قیلی ویلی می رفت .همه اش دوست داشت که دوباره ببیندش ، حس گرمی  ته دلش

مثل دوست داشتن ،مثل یه آشنایی دور ، خانم دکتری رو که دفعه اول ازش خجالت می کشید االن دوست داشت ، 
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،صورت قشنگش به دل امیر  یاسمین براش با همه زنهای اطرافش فرق داشت ، نوع نگاهش ، حرف زدنش ، جدیتش

حسین نشسته بود ، اولین بار بود که این حس وتجربه می کرد واین تجربه رو دوست داشت.حسی که االن مضطربش 

 کرده بود ، حتی این اضطراب رو هم دوست داشت .

ودو از این سعی داشت که عادی رفتار کنه ، تا کسی متوجه احواالتش نشه،تو این چند روز که کسی متوجه نشده ب

بابت خوشحال بود ،باید وقتی از احساسش مطمئن می شد با مادرش یا زهره حرف می زد ولی حاال نه ،تا اون موقع 

 دوست نداشت که کسی پی به حالش ببره که انگار همچین موفق هم نبود ، چون خاطره مشکوک نگاهش می کرد .

که دست زیر چونه اش گذاشته ومات صورتش شده ، کمی  با سنگینی نگاه خاطره به طرفش برگشت وخاطره رو دید

 دستپاچه شد ، به روی خودش نیاورد وگفت: چی شده دایی ؟ چرا این جوری به من زل زدی ؟

 خاطره تو همون حالت لبخند ی زد وگفت : یه کشف بزرگ کردم دایی !

 امیر حسین خودش وجمع وجور کرد ، با بی خیالی گفت : چه کشفی ؟

وصاف کرد ودست به سینه نشست ، نیم نگاهی به در اتاق کرد ، نفس عمیقی کشید وگفت: اینکه بالخره کمرش 

 داییم هم از دست رفت !

مثل اینکه خاطره خیلی تیز بود ، چون کمتر از زهره پیشش مونده بود اما بهتراز اون حالش وفهمیده بود ، با این حال 

 اال انداخت وگفت: متوجه منظورت نمی شم ؟!از چی حرف می زنی ؟نباید خودش رو لو می داد ، شونه ای ب

خاطره ابرویی باال انداخت ، سرش وتکون داد وبا چشمهایی که جمعشون کرده بود گفت : که متوجه منظورم نمی 

 شی !!

 ـ نه !

 ـ پس یعنی االن چــــــــــــشم انتظار ،دل بــــــــــــــی قرار نیستی ؟

بود ؟ کارش زار شد با این کاشف چشم گربه ای که !یه جوری بهش نگاه می کرد که خودش تا حاال به  این دیگه کی

 مجرمهایی که باهاشون سروکار داشت نگاه نکرده بود .

 اهمیتی به نگاه خاطره نداد و گفت : حالت خوب نیست دایی جون !

 ـ من یا شما ؟

 ـ اینکه دیگه پرسیدن نداره !

ییش نمی خواست کوتاه بیاد ، فکر کرده بود ، خاطره به این سادگی ها دست بردار نبود ، حالل زاده به مثل اینکه دا

 داییش می رفت وخاطره هم به امیر حسین رفته بود دیگه .

 بلند شد روی تخت کنار داییش نشست وگفت: درسته نیاز به پرسیدن نیست!

 خبر می دهد از سر ضمیر .اشاره ای به صورت داییش کرد وگفت: رنگ رخسار 

 امیر حسین تو سکوت نگاهش کرد وفکر می کرد که این وروجک از کجا فهمیده تو دلش چه خبره ؟

خاطره دوباره روی صندلی نشست وگفت : مخفی بازی بسه دایی !من خودم فهمیدم از همون دیشب که اومده بود 

 ش می کردی ؟برای ویزیت . از تو بعید بود دایی چرا این جوری نگاه

خاطره زده بود به خال ، امیر حسین دوباره یاد دیشب افتاد که یاسمین دوباره بهش سر زده بود ، دوباره مثل دیروز 

 صبح موقع نگاه کردن امیر حسین مچش وگرفته بود.
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کتر حرف دست خودش نبود، به قول خاطره ازش بعید بود که این جوری به یکی زل بزنه ولی در مقابل این خانم د

 عقل خریداری نداشت وبیشتر به ساز دلش می رقصید .

 واسه همین هم می ترسید که امروز دیگه بهش سر نزنه ، به این رفت وآمدها دل بسته بود .

 ـ چیه چرا ساکت شدی دایی ؟

راحت نمی  نمی شد از شر خاطره راحت شد ، چون دیگه دست بردار نبود وتا ته وتوی قضیه رو در نمی آورد خیالش

 شد ،انکار کردن هم فایده ای نداشت .

 ـ تو از کجا فهمیدی وروجک ؟ زهره این همه پیش من بود و ازهیچی باخبرنشد!

ـ آهان ، پس فکرکردی که خیلی زرنگی ؟نه دایی جون ! خاله زهره متوجه نشده چون به جزئیات اتفاقات دوروبرش 

اله به جزئیات اهمیت بیشتری می دم واسه همین هم متوجه شدم که اهمیت نمی ده وکلی نگره ، ولی من برعکس خ

 چه خبره !

 ـ بین خودمون که می مونه ؟

 ـ برای چی ؟ مامان جون که از شنیدن این خبر خیلی خوشحال می شه !

 ـ می دونم ، می خوام از خودم مطمئن بشم بعد .

 ه دایی .ـ اطمینان نمی خواد ! اصالً کار عشق ودل بی حساب کتاب

 ـ حرف درسته دایی ، اما االن برای نتیجه گیری یه کم زوده .

 ـ نیست !

 ـ هست دایی ! من که هنوز شناختی ازش ندارم ! حتی نمی دونم اسمش چیه !

 ـ اون که غصه نداره ، بسپر به من خودم تا غروب پرونده اش رو می ذارم رو میزت .

یه وقت بچه بازی در نیاری ! الزم نیست تو کاری انجام بدی ، اگر خدا بخواد با عصابیت رو کرد به خاطره وگفت : 

 همه چی به وقتش درست می شه .

 ـ چرا عصبانی می شی ؟ بده می خوام کمکت کنم ؟

ـ ناراحت نشو دایی ، بچه بازی که نیست عزیزم ، دوره بیفتی از این واون خبر جمع کنی که چی بشه ؟ با آبروی مردم 

 کنی ؟! اونم تو محیط کارش؟بازی 

 ـ معذرت می خوام به این چیزها فکر نکرده بودم .

ـ واسه اینه که احساسی تصمیم می گیری خانمی ! هرکاری راهی داره منم که تا االن صبر کردم ، چند روز دیگه هم 

 روش .

تشریف آوردن و خیال امیر خاطره لب باز کرد که جواب داییش رو بده که چند ضربه به در خورد وخانم دکتر 

 حسین راحت شد ، اما دلش به تالطم افتاد .

خیلی جدی اما با مالطفت جواب سالم وخسته نباشید اونها رو گفت ومشغول کارش شد ، چارت وبرداشت که وضعیت 

یگه از امیر حسین وبررسی کنه ، بدنش خوب به دارو جواب داده بود وعفونت داشت از بین می رفت ، دو سه روز د

 بیمارستان مرخص می شد ویاسمین هم از دستش راحت می شد .

اولین بارش نبود که با این نگاه ها روبه رو می شد، ولی اهمیتی که به کارش می داد بقیه چیزها رو کم رنگ وبی رنگ 

ین ماجرا و حل می کرد ، قبالً هم از این ماجراهای عاشقی داشت ، بیشتر وقتها خودش بعضی وقتها هم با کمک یاس
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وفصل می کرد ، االن یاسین خونه نبود ، فکر خودش هم به جایی قد نمی داد ، با مرخص شدن امیر حسین از 

 بیمارستان همه چی سر جای اولش برمی گشت ،البته امیدوار بود .

می دونی چقدر مشغول نوشتن دستور داروها روی چارت بود که با صدای دوستش به خودش اومد: اِ فرشته اینجایی ؟

 دنبالت گشتم ؟

با شنیدن اسم فرشته لبخندی رو لب خاطره وامیر حسین نشست ، که یاسمین متوجه نشد چونه همه حواسش به 

 دکتر کامیاب بود .

 دست از نوشتن برداشت ،لبخندی به دکترآرزو کامیاب زد وگفت : سالم

 ـ سالم به روی ماهت خانم خوبی ؟

 م ، تو چطوری ؟ـ خدا رو شکر بد نیست

 ـ زنده ایم شکر، کارت تموم نیست ؟

 ـ چطور؟

 ـ اِ ...نکنه یادت رفته خاله فرشته ؟ امروز قرار بود بریم کجا ؟

 سری از تأسف برای خودش تکون داد وگفت : یادم بود ، اینقدر فکرم مشغوله که فراموش کردم .

 . ـ خوب ،بچه ها حاضرن ، اگر کارت تموم شده بیا بریم

 ـ شما برید به سالمت ، امروز نمی تونم بیام .

 ـ چرا ؟ این جوری که خیلی بد میشه ، اونها منتظر خاله فرشته شون هستن !

 ـ خیلی دوست داشتم بیام ، اما نمی تونم ، امروز دوتا عمل دارم .

 ـ کی ؟

 ـ یکیش تا یکی دوساعت دیگه ، یکی هم بعد ازظهر .

 روز کلی نقشه داشتیم .ـ چه حیف ؟ برای ام

 ـ می دونم ، اما نمی شه کاریش کرد ، دفعه بعد جبران می کنم .

 ـ خیلی خوب ، پس مابریم ؟

 ـ به سالمت ، راستی ....

دست کرد تو جیب روپوشش وکلیدی رو به سمت دکتر کامیاب گرفت وگفت : کیفم تو اتاقمه ، با ماشین من برین ، 

 ستم .من که فعالً بیمارستان ه

 ـ شاید طول بکشه !

 ـ طوری نیست ، خودم که نتونستم بیام ، این جوری یه ذره جبران می کنم .

 ـ دستت درد نکنه .

 ـ خواهش می کنم ، تو صندوق عقب هم چند تا بسته هست ماله بچه ها یادت نره بده بهشون .

 ـ چشم ، امر دیگه ؟

 نم بیار .ـ سالمتی ، فقط سهم من یادت نره ، واسه م

 خانم کامیاب دست رو چشمش گذاشت وگفت : ای به چشم ، خیالت راحت باشه . بیارم بیمارستان ؟

 ـ نه دیگه اون موقع دیروقته ، ببرخونه فردا برام بیار .
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 ـ باشه ، کاری نداری ؟

 ـ به سالمت ، سالم برسون .

 ـ اونم به روی چشم ، خداحافظ .

 ور رو کامل برای خانم سماوات نوشت .دکتر کامیاب که رفت ،دست

 نباید توجهی به نگاه های امیر حسین می کرد ، این جوری اونم وهم برش نمی داشت که ممکنه خبری باشه .

 زود کارش وتموم کرد وجواب خسته نباشید اونها رو هم گفت واز اتاق بیرون رفت .

ستش وجلوی داییش گرفت وگفت : بزن الیک و دایی با رفتن یاسمین ، هردو نفس راحتی کشیدن وخاطره کف د

 جون ، اسمش رو هم که فهمیدیم .

 امیر حسین هم از خوشحالی خاطره خوشحال بود وبا خودش فکر می کرد که واقعاً هم اسم فرشته برازنده شه .

رو جلوی چشمهای  بقیه که برای مالقات اومدن ، خاطره نتونست سر قولی که به داییش داده بود بمونه وهمه چی

عصبانی وبه خون نشسته داییش برای همه تعریف کرد ، از اینکه فهمیدن اسم خانم دکتر چیه وتا آخر ماجرا ، 

خیالش راحت بود که دیگه الزم نیست پیش داییش بمونه وغرولندهاش وتحمل کنه ، واسه همین هم سیر تا پیاز 

 . چیزهایی رو که فهمیده بود برای اونها تعریف کرد

اونها هم خیلی خوشحال شدن ، هم از اینکه امیر حسین راضی به ازدواج شده وهم بابت انتخابی که داشت ، تو این 

چند روز خوب یاسمین رو شناخته بودن ، یه خانم با وقار وبا شخصیت ومتین ، زیبا وتحصیلکرده ،چی از این بهتر ، 

 همه گزینه های یه همسر خوب رو داشت .

وشحال بود والبته کمی هم دلخور ، رو کرد به امیر حسین وگفت : به سالمتی داداش ، اما ... ای کاش یه زهره هم خ

 کم صبر می کردی !

 امیر حسین با خنده گفت : سالمت باشی خواهری ، اوالً که هنوز خبری نیست بعدشم واسه چی باید صبر می کردم ؟

 شاید یاسمین از این فرشته خانم بهتر باشه . ـ می گذاشتی اول یاسمین رو هم ببینیم بعد ،

معصومه خانم که از راضی شدن امیرحسین به ازدواج خیلی خوشحال بود با خوشرویی به زهره گفت : هر دلی یه 

 نگاری میپسنده عزیزم .

آب  خاطره هم در ادامه صحبتهای مامان جونش گفت :آره ، منم با مامان جون موافقم ، به قول شاعر: زندگی

روانیست روان می گذرد ، هرچه تقدیر من وتوست همان می گذرد ، حتماً تقدیر دایی این فرشته خانم بوده دیگه 

وگرنه این همه دختر ، بعدشم کالس این خانم دکتر بیشتر به دایی می خوره تا یاسمین خانم ، هرچی باشه فرشته 

 خانم دکـــــتره !

 شده بود با نهیب وتشر گفت: خــــــــاطـــره؟؟زهره که از این حرف خاطره ناراحت 

 خاطره هم با ناراحتی گفت : مگه چی گفتم خاله؟

ـ دیگه چی می خواستی بگی !تو چکار به یاسمین داری؟ چرا شخصیتش رو زیر سؤال می بری ؟ مگه شخصیت آدم 

 می خوای بگی ، بعداً برو رو منبر؟ به کارشه ؟ هزار بار بهت نگفتم قبل از حرف زدن خوب فکر کن ، بسنج ببین چی

 خاطره با سری به زیر افتاده گفت : من منظور بدی نداشتم !

ـ منظور بدی نداری ، فقط بی هوا وبی فکر حرف می زنی !تو که حاال یاسمین روندیدی ونمی شناسیش چرا 

ندارم حرف من اینه که باید  درموردش قضاوت می کنی ؟ من کاری هم به این که امیر میخواد با کی ازدواج کنه
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مراقب زبونت باشی می فهمی اگر یه بار تو جمعی که با اونها دور هم نشستیم این جوری حرف بزنی وشغل یاسمین 

رو مسخره کنی چی می شه ؟هم شخصیت خودت رو خرد می کنی هم به خانواده ای که از بهترین دوستای ما هستن 

در رفت دیگه هیچ کاریش نمی شه کرد عزیز من ، مثل روغن ریخته ای می توهین می کنی !حرف وقتی که از دهن 

 مونه که دیگه نمیشه جمعش کرد !

 ـ من معذرت می خوام .

ـ الزم به معذرت خواهی نیست ، تو که دیگه بچه نیستی عزیزم که من بخوام این حرفها رو بهت بزنم ، مهندس این 

ی تا اشتباهی ازت سرنزنه ، تا مجبور به معذرت خواهی نشی .نه جلوی من مملکتی ، بهتره بیشتر رو رفتارت دقت کن

 که خاله ات هستم نه جلوی غریبه ها !

 ـ چشم .

بقیه هم ساکت نشسته بودن وبه خانم معلمی که داشت به شاگردش درس زندگی میداد نگاه می کردن ، هیچ کس 

یکی از خصلتهای خاطره همین بود که بی هوا حرف می هم اعتراضی نکرد ، چون همه خاطره رو خوب میشناختن ، 

زد وهرچی تو دلش بود و می گفت ، به عواقبش هم فکر نمی کرد ، اولین باری نبود که به خاطر این کارش توبیخ می 

 شد ونصیحت می شنید ،به طور حتم آخرین بارش هم نبود .

خلوت شد ، یاسمین هم که تو اتاق عمل مشغول به کار  وقت مالقات هم تموم شد ، اتاقها وبه دنبال اون بیمارستان

 بود، هرچند االن باید جای دیگه ای باشه .بین دوستاش وبچه ها ودر حال پختن نذری .

از همون دوره دانشجویی با چند تا از دوستاش هر هفته به یه پرورشگاه سر می زدن وبا بچه های اونجا حسابی رفیق 

ستشون ساخته بود برای اونها انجام می دادن ، از کمک های مالی گرفته تا کمکهای بودن ، هرکمکی هم که از د

عاطفی ومعنوی ، اسم فرشته رو هم یکی از بچه های همونجا رو یاسمین گذاشته بود ،هم به خاطر مهربونی یاسمین 

داشت ،این اسم روش هم به خاطر اینکه تلفظ اسمش برای اون سخت بود . یاسمین هم هیچ مخالفتی با این اسم ن

موندگار شد ودوستاش وبچه ها ومسئولین پرورشگاه اون وبه اسم خاله فرشته می شناختن وصدا می کردن ، امروز 

هم یکی از همون دوستاش نذری پزون داشت توی پرورشگاه واز صبح همه دور هم جمع شده بودن ، یاسمین هم 

ونها باعث شد که تو بیمارستان موندگار بشه ونتونه تو مراسم باشه قرار بود بره که حال بد دوتا از مریضهاش وعمل ا

. 

 االن وقت فکر کردن به این چیزها نبود ، باید همه حواسش رو به کارش میداد .

 تا مثل همیشه به خوبی تمومش کنه

ه فردا میان امروز خیلی خوشحال بود ، چون دیشب که یاسین زنگ زده بود ، علیرضا به عمه اش مژدگونی داد ک

خونه ، علیرضا هم اعتراف کرده بود که دلش برای عمه اش تنگ شده ، یاسین هم گفته بود که فردا صبح زود راه 

میفتن وحدودهای بعد از ظهر می رسن تهران . دلش برای همه شون تنگ شده بود ،اما مامان باباش قصد اومدن 

استه بودن که فخری خانم رو چند روز دیگه هم نگه دارن ، نداشتن ، مثل اینکه محبت فامیل اسیدی شده بود وخو

خوب آقا محمود هم به خاطر فخری خانم باید می موند تا بعد با هم برگردن ، یاسین گفته بود به خاطر کارش وتموم 

 شدن مرخصیش مجبوره که بگرده وگرنه دلش راضی به اومدن نبود.

ره امیرحسین از بیمارستان مرخص می شدویاسمین می تونست یه نفس از یه نظردیگه هم خوشحال بود ، امروز باالخ

راحت بکشه ، گرچه از رفتارهایی که این چند روزه از خود امیر حسین وخانواده اش دیده بود ، کشیدن نفس راحت 
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به این آسونی ها هم نبود.نگاه های مهربون ، لبخندهای ژکوند ، برای یاسمین یه معنی داشتن اونم 

 ــــــــــــر.دردســ

تا بعد از ظهر سرگرم بود وکارش که تموم شد برای ویزیت مریضهاش که امیر حسین هم یکی از اونها بود رفت ، 

 باید خبر مرخص شدنش رو بهشون می داد .

 چیزی از وقت مالقات نگذشته بود که به اتاق امیر حسین رفت .

دور تکرار، خوب می دونست که االن تو اتاق چی منتظرشه ، نگاه  این چند روز همه چیز تو این اتاق افتاده بود رو

امیر حسین که به در دوخته شده ، که فردا دیگه خبری ازش نبود !نگاه های پراز حرف دو تا زن که یاسمین دوست 

.امروز  نداشت ازمعنی اونها سر در بیاره وخنده های ریز دختر خانمی که انگار خواهر زاده این مریض پردردسر بود

 هم مثل بقیه روزها بی خیالی پیشه کرد وفقط به کارش فکر کرد نه به چیز دیگه .

جواب سالم وخسته نباشید شون رو به رسم ادب داد ،چارت رو از پایین تخت برداشت و متوجه شد که عالئم مریض 

مش نداده بود ، یاسمین نمی تا ظهر بیشتر چک نشده ، امروز این وظیفه به گردن خانم بختیاری بود ، چرا انجا

دونست ،باید با خانم بختیاری مفصل صحبت می کرد ، این چند روزه خیلی سربه هوا شده بود وکارش و مثل همیشه 

به خوبی انجام نمی داد . نگاهی به در انداخت ولی خبری از خانم بختیاری نبود ،می تونست به سرپرستاری بره 

نبود، خانم بختیاری از بهترین پرستاران بخش وبیمارستان بود ، حتماً دلیلی داشت وباهاش حرف بزنه اما االن وقتش 

که حواسش به کارش نیست ، باید جدا گونه با خودش حرف می زد ، درسته که وضعیت امیرحسین خیلی حاد نبود ، 

ر شد ، کالفه بود، اما اما وظیفه بود وباید انجام می شد ، با اینکه تو وظایفش تعریف نشده بود خودش دست به کا

نباید نشون میداد ،هم خسته ازنگاه های دور وبرش ، هم کالفه به خاطر رفتار خانم بختیاری ، حتماً باید توضیح می 

 داد که چرا سهل انگاری کرده ، وقتی هم نداشت که بخواد معطل بشه .

ید . امیر حسین می دونست چرا ، این رو کرد به امیرحسین وگفت :لطف کنید چند دقیقه راحت بشینید وحرف نزن

مدت خوب فهمیده بود که باید موقع فشار خون گرفتن آروم وریلکس باشه ،اما امروز فرق داشت ، همیشه پرستار 

 این کار وانجام می داد و االن خانم دکتر، اونم خانم دکتری که دلش وبرده بود ، سخت بود که کنارش باشی وآروم .

 شید تا آروم بشه ، خاطره هم که حال داییش رو می فهمید از خنده فرو خورده سرخ شده بود .چند تا نفس عمیق ک

یاسمین اول درجه تب رو تو دهن امیر حسین گذاشت .تا این چند دقیقه قبل از گرفتن فشار خون تبش رو هم اندازه 

 بگیره .

د ، مثالً نشسته بود که راحت باشه ، اما دلش در یاسمین نگاهی به امیر حسین نمی کرد ،ولی دل تو دل امیرحسین نبو

 تالطم بود .

یاسمین هم مشغول آماده کردن دستگاه فشار خون ، کاردستگاه فشارخون جیوه ای رو از همه بیشتر قبول داشت ، 

 چون درصد خطاش کمتر بود .

 ت نوشت .بعد از چند دقیقه درجه تب وبرداشت ، نگاهی به درجه انداخت وشماره رو تو چار

برای امیر حسین هم جای تعجب داشت که چرا با این حرارت باالیی که داره ، درجه تب چیزی نشون نداده ، شاید 

 حساب حرارت قلب از کل بدن جدا بود!

 ـ لطفاً آستینتون رو بزنید باال.

 امیر حسین هم بی تعلل گوش کرد ، شاید دیگه از خانم دکتر خجالت نمی کشید .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

4 2  

 

 الش تکیه بزنید وراحت بشینید .ـ به ب

 امیر حسین هم اطاعت کرد .

یاسمین میز رو جلو کشید تا دست امیر حسین وروش بذاره ، امیر حسین همه رفتارهاش وزیز نظر داشت وسعی 

 داشت آروم باشه تا کار خانم دکتر نتیجه بده .

کرد ، اولین بار نبود که این کار وانجام میداد کاف )بازوبند( رو روی بازوی راستش بست وباد کیسه هوا رو خالی 

 وبراش راحت بود .

نبض امیر حسین وگرفت ، با تماس دستش با پوستش دل امیر حسین خالی شد ، یه حس خوب داشت ، غیر قابل 

 وصف .

کارهای الزم ورو انجام داد ، گوشی رو هم توی گوشش گذاشت ، ومشغول پمپ زدن ، سرش به کارش گرم بود 

وهمه توجهش به حرکات عقربه که سروکله یاسین دسته گل وشیرینی به دست پیدا شد ،از دیدنش تعجب کرد 

 وخوشحال شد ، تعجب از اینکه اینجا چکار داره ، خوشحال از اینکه به سالمتی برگشته وحالش خوبه .

سش لعنت فرستاد ، می خواست از صدای یاسین وواضح نمی شنید ، اما معلوم بود که همه رو خوب می شناسه ،به شان

یاسین برای دست به سرکردن اونها استفاده کنه که انگارفایده ای نداشت ، چون اونها هم دیگه رو خوب می شناختن 

. 

 از این بد شانسی حرص خورد ، چشم غره ای به یاسین رفت وکشیده گفت : هـــــــــــــیس !

به سینه ساکت ایستاد یه چیزی هم بلغور کرد که یاسمین واضح یاسین هم به شوخی چشم غره ای رفت ودست 

 نشنید ، اما حدسش خیلی سخت نبود .

 امیرحسین هم ساکت نشسته بود ، از دیدن یاسین خوشحال بود ، اما االن باید مراعات خانم دکترش رو هم می کرد .

 ثل طلب کارها نگاش می کرد ، سالم کرد .کارش که تموم شد ، گوشی ر واز تو گوشش بیرون آورد وبه یاسین که م

 ـ سالم آقا ، رسیدن بخیر .

یاسین دستش وبه طرف یاسمین دراز کرد ، یاسمین هم باهاش دست داد .از ماچ وبوسه خبری نبود ، چون یاسمین 

 رو این جور موارد تو محیط کارش حساس بود بعد تو خونه تالفی می کردن .

 ، دلم خیلی برات تنگ شده بود .ـ سالمت باشی عزیزم خوبی 

 ـ نه به اندازه من !

 همه با تعجب به اونها نگاه می کردن .

یاسمین اول برای اینکه فراموش نکنه ،فشار خون امیر حسین رو نوشت ، درحین باز کردن بازوبند از بازوی امیر 

 حسین گفت : چه خبر ؟ خوش گذشت ؟

 ـ جای شما خالی !

 ما !ـ عزیزان به جای 

ـ سالمت باشی ، جات که خیلی خالی بود ،بدون تو که صفا نداشت ! لحظه ای نبود که یادت نکنم ، باید می اومدی بی 

 خیال همه حرفها .

بقیه ساکت ایستاده بودن ،نگاه شون بین یاسین ویاسمین می چرخید ، به حرفهای اونها گوش می دادن ودنبال رابطه 

 قیافه امیر حسین عالوه برتعجب ، یه ترسی هم بود به همراه یه جور ناراحتی وتعصب .این دوتا باهم بودن ، تو 
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یاسمین وسائل وتوی کشوی میز گذاشت ،کنار تخت ایستاد وگفت : گفتنش واسه تو راحته ،واسه منی که باید نگاه 

 های پر از حرف اونها رو تحمل می کردم سخت بود .

 ـ چی بگم ؟

 ـ بچه ها خوبن ؟

 آره ، خوب وخسته . ـ

 ـ خدا رو شکر که به سالمتی رسیدین ، دل تو دلم نبود .

 ـ نمی خواستم بگم داریم میام که چشم انتظار ونگران نباشی ، شیطونک کار وخراب کرد.

 یاسمین لبخندی زد وچیزی نگفت ، دلش برای علیرضا وآتنا پر می کشید .

، دست رو شونه امیر حسین گذاشت وگفت : حاال حال این مریض ما  یاسین نگاهی به امیر حسین هاج وواج کرد

 چطوره ؟ دمار از روزگارش در آوردی یانه ؟

امیر حسین که هنوزم شوکه بود به زدن لبخندی که بیشتر شبیه پوزخند بود اکتفاکرد ، هضم رابطه یاسین که خودش 

فکر کرد که هرد و مرتضوی بودن ، اما اسم خانم  زن وبچه داشت با خانم دکتر سخت بود ، یه آن به فامیلیشون

دکتر که فرشته بود ؟ از رابطه گرمی که باهم داشتن ودل وقلوه ای که به هم میدادن معلوم بود که خیلی صمیمی 

 هستن ، با نتیجه ای که گرفت اخم مهمون صورتش شد .

گی بود ، حاال دیگه مرخص شدن امیر حسین یاسمین نگاهی به امیر حسین کرد ، نفس عمیقی کشید که از سر بیچار

 هم دردی رو دوا نمی کرد ، قضیه داشت بیخ پیدا می کرد .

همین طور که نسخه رو از توجیبش بیرون می آورد که برای امیر حسین که در حال مرخص شدن بود دارو بنویسه 

 گفت :ایشون هم حالشون خوبه ، فردا صبح مرخص میشن .

ش امیر حسین نشست وگفت : باید همون اولش بهم می گفتی که مریض شدی ، ما که با هم یاسین کنار تخت پی

 غریبه نبودیم .

امیر حسین به خاطر وضعیت پیش اومده ناراحت ودمغ بود و باید جواب محبت یاسین ر ومی داد : تو که اینجا نبودی 

 که کاری ازت ساخته باشه ، خودم نخواستم ناراحتت کنم .

 این حرفها رو با هم نداریم . ـ ما که

 نگاهی به یاسمین کرد وگفت : داداش من که دیگه مشکلی نداره داره ؟

 ـ نه ، اگر داروهاشون رو به موقع مصرف کنن ، مشکلی پیش نمیاد ، خیلی باید مراقب خودشون باشن .

ای که بینشون بود ودرآخر از قیافه  یاسین نگاهی به همه انداخت ، از رسمی حرف زدن یاسمین با اونها ، از فاصله

 های متعجب ودر هم برهم خانواده ملکان شک به دلش افتاد که نکنه اینها هنوز همدیگه رو نمی شناسن ؟؟!!

از این فکر خنده اش گرفت ، اما خوردش ، معلوم نبود که اونها چه فکری درباره خودش ویاسمین کردن که 

 .نگاهشون اینقدر حیرون وسرگردونه 

 قیافه امیر حسین که سوای همه بود .

 با تعجب وبهت گفـت : ببینم یاسمین ... مگه شما با هم آشنا نشدین ؟

از شنیدن اسم یاسمین همه ابروها باال رفت وحالت صورت همه عوض شد از آقا بهروز گرفته تا امیرحسین عاشق 

 پیشه ودل باخته .
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 ازکار کشید وگفت : با کی ؟یاسمین که مشغول نوشتن نسخه بود ، دست 

یاسین با بهت گفت : بــــا کــــــــــــــــــی ؟؟ یعنی چی یاسمین ؟ یعنی می خوای بگی خانواده ملکان رو نشناختی 

 ؟

حاال دیگه ابروهای یاسمین هم از تعجب باال رفته بود ،نگاهش بین همه که اونها هم با تعجب ولبخند نگاهش می 

ی .... این مریض امیر حسینه ؟ چرا دقت نکرده بود ؟ همچی چرا ! هیچ وقت به این چیزها کاری کردن چرخید . یعن

 نداشت وکارش وانجام میداد .با خودش فکر کرد : گاوت زایید یاسمین ، هفت قلو هم زایید.

 ـه!نگذاشت حرف دلش تو صورتش تأثیری بذاره وبا لبخندی بزرگ که از ته دلش بود گفت : نــــــــــ

 ـ چرا نه ؟ مگه کار سختی بود ؟ اسم وفامیلشون که مشخص بود .

 ـ می دونی من تا حاال چند تا مریض به اسم تو داشتم ؟

زهره که انگار زودتر از همه به خودش مسلط شده بود وخوشحال بود که عروس انتخابیشون همون یاسمینه گفت : 

 اختیم .خوب حق داشت خانم دکتر ، ماهم یاسمین رو نشن

نگاه یاسمین رو صورت زهره نشست ، هردو به هم زل زده بودن وتوفکرشون یه چیزی می گذشت اون هم دوران 

 خوب وپر خاطره بچگی بود .

 یاسمین این طرف تخت بود وبقیه اون طرف .

 یاسین گفت : خوب پس حاال که این طوره باید به هم معرفیتون کنم !

نار زهره ایستاد وگفت : الزم نیست زحمت بکشی ، خودم می تونم ، این که دیگه سخت یاسمین فاصله روطی کرد وک

 نیست !

 ـ خوب بله معما چو حل گشت آسان شود ، خوب بگو ببینم !

 یاسمین روبه روی زهره ایستاد ، نگاهش تو صورت زهره چرخید وگفت : این که خانم زهره است .

 وسید ، خیلی خوشحال بود که باالخره همدیگه رودیدن .زهره هم یاسمین رو محکم بغل کرد وب

 حال یاسمین هم دست کمی از زهره نداشت ، خودش و از آغوش زهره بیرون کشید وگفت: چقدر خانم شدی ؟

 زهره هم ازته دل خندید وگفت : نه این که تو نشدی .

 دن دوست وهمبازی بچگی هاش نبود .دوباره به آغوش هم رفتن ، االن هیچی برای یاسمین مهمتر از پیدا کر

بعدش نوبت دختر جوونی بود که کنار زهره ایستاده بود وهمیشه امیر حسین ودایی صدا می کرد ، اونها هم که غیر 

زهره وزهرا دختر دیگه ای نداشتن ، این دختر هم بدون هیچ شکی همون خاطره کوچولو بود که بیشتر وقتها 

 . عروسک زهره می شد برای بازی

 خاطره رو بغل کرد وگفت : خوبی خاطره جان ؟ تو هم دست کمی از خاله ات نداری ها !

 منظورش به بزرگ شدنش بود ، هم قدش از زهره بلند تر بود هم هیکلش از زهره تپل تر وپرتر .

ولی آقا یاسین خاطره هم یاسمین رو بوسید ومثل اینکه توصیه های چند روز پیش خاله رو فراموش کرده بود گفت : 

 گفتن که شما ......

 خاطره چشم غره ای به خاطره رفت تا ساکت بشه .....

یاسمین هم خندید ، نگاهی به یاسین که سر به زیر ومظلوم ایستاده بود تا مثالً توبیخ نشه کرد وگفت: چیه ؟ حتماً 

 گفته که یاسمین تزریقات چی شده نه ؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

4 5  

 

 داخت .خاطره خجالت کشید وسرشو پایین ان

 یاسمین گونه اش رو بوسید وگفت : ناراحت نباش عزیزم .از یاسین بیشتر ازاینها به من رسیده .

دوقدم دیگه برداشت وبه کنار خاله معصومه اش رسید که با چشمهای به اشک نشسته وبا ذوق نگاهش می کرد . 

د وتو بغلش فرو رفت ، بوی آغوش دست خاله معصومه رو تو دست گرفت ، علی رغم ممانعتش پشت دست رو بوسی

 مادرش ومی داد ، هم مزه آغوش خاله معصومه رو دوباره تجربه می کرد هم دلتنگی نبود مادرش وبرطرف می کرد .

خاله معصومه همین طور که به خودش فشارش می داد گفت : دلم برات تنگ شده بود خانمی !اومدیم خونه تون ولی 

 تورو ندیدیم .

 بخندی گفت : از کم سعادتیم بوده خاله جان ، ان شاءاهلل تو یه فرصت دیگه !یاسمین با ل

 گونه خاله اش رو بوسید وازش جداشد .

نفر بعد آقا بهروز بود ،خوب تو صورت عمو بهروز دقیق شد ، درسته که با باباش چند سال فاصله سنی داشت و ازش 

 بزرگتر بود ،اما خیلی پیر وشکسته شده بود .

 قدر شکسته شدین عمو !!ـ چ

با چشمهایی پاک ونیتی صاف ونگاهی مهربون ، پیشونی یاسمین رو مثل یه پدر بوسید ، یاسمین با زهره وزهرا 

 وخاطره هیچ فرقی براش نداشت .

یاسمین هم همین حس رو داشت ، به خاطر همین مهربونی وبه رسم ادب خم شد وپشت دست عمو بهروز هم رو 

 بوسید .

 ده باشی دخترم ، پاینده باشی .ـ زن

نوبت آخر به کسی رسید که از همه بی قرارتر بود واز همه هم خوشحال تر ، امیر حسین تو پوست خودش نمی 

 گنجید .

 قبل از حال واحوال کردن با امیر حسین ، یاسین از روی تخت بلند شد ویاسمین رو بغل کرد .

ده بود ، دوست نداشت تو محیط کارش از این رفتارها داشته باشه، اونم یاسمین با اینکه دلش برای یاسین تنگ ش

 جلوی دیگران .

 می خواست جدا بشه که یاسین اجازه نداد وگفت : اگه بدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود !!

بغلش  همین حرف برای فروکش کردن عصبانیتش کافی بود ،چند لحظه تو بغل یاسین موند وبا بوسیدن گونه اش از

 بیرون اومد .

 کنار تخت ایستاد ، نگاهش تو نگاه امیر حسین افتاد ، نگاهی که نسبت به قبل مهربون تر وگرم تر شده بود .

 سرش وپایین انداخت وگفت : شرمنده ام که شما رو نشناختم .

 باب زحمت بودم .امیر حسین نفسی تازه کرد وگفت :خواهش می کنم ، من باید بگم شرمنده ام چون همه اش اس

 ـ خواهش می کنم ، من وظیفه ام رو انجام دادم ، امیدوارم هرچه زودتر سالمتیتون رو به دست بیارین .

 جواب امیر حسین هم لبخندی گرم بود .

 دوباره رفت کنار زهره ایستاد ودستشون تو هم قفل شد .

 ـ خانم خانما !می بینم به آرزوت رسیدی وخانم دکتر شدی ؟

 آره ، نمی دونم چرا آرزو بود ولی این همه دردسر داشت ! ـ
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 زهره از ته دل خندید وگفت : نکنه دوست داشتی یک شبه وبی زحمت دکتر بشی ؟

 ـ خوب آرزو یعنی همین دیگه !تو چی ؟ تو هم به آرزوت رسیدی ؟

 ـ آره ،آرزوی من به سختی تو نبود .

 م شدی ؟یاسمین ذوق کرد وبا خوشحالی گفت : معل

 زهره هم به شوخی پشت چشمی نازک کرد وگفت : دبــــــــــــــیر !!

یاسمین دست پشت کمر زهره گذاشت ونوازشش کرد ، زهره هم مثل خودش روکارش تعصب داشت ، خیلی خوب 

 بود که یکی مثل خودش رو پیدا کرده بود .

میر؟ از وقتی که یاسمین دکترت شده حس وحالت نظرشون به یاسین جلب شد که از امیر حسین پرسید : ببینم ا

 عوض نشده ؟

همه دستپاچه شدن و امیر حسین بیشتر ، یعنی یاسین هم فهمیده بود ؟ محال بود توچند دقیقه یاسین از چیزی با 

 خبر شده باشه !!

بقیه فکر می کنن  دل یاسمین هم یه جوری شد، اما می دونست که منظور یاسین از پرسیدن این سؤال اونی نیست که

. 

 گردنش وکج کرد وچشم به دهن یاسین دوخت تا به ادامه افاضاتش برسه .

 امیرحسین هم سعی کرد سوتی نده وبا بی خیالی گفت : منظورت چیه ؟

 ـ می گم یعنی حس نمی کنی یه کم سنگیتر شدی ، یا یه چیزی تو وجودت سنگینی می کنه ؟

ده بود که یاسین خودش به صحبتش ادامه داد وگفت: آخه می دونی !یاسمین یه چیزی به وادادن امیر حسین نمون

عادت خیلی بد داره ، اونم این که سر هر عملی که داره یه چیزی رو تو شکم اون مریض بنده خدا جا می ذاره !هم 

گیره ، یا مریضها هم بیمارستان از دستش شاکی هستن ، هرچی هم پول در میاره یا باید رضایت مریضهاش وب

 خسارت بیمارستان وبده ،توچی ؟ تو به اندازه یه پنس یا چاقو سنگین تر نشدی ؟

همه به این شوخی یاسین خندیدن حتی خود یاسمین ، این میون امیر حسین بود که نفس حبس شده اش رو بیرون 

 داد ونفس راحتی کشید .

!روکرد به یاسمین وگفت : چه جوری باهاش می زهره اشک چشمش رو پاک کرد وگفت : از دست شما آقا یاسین 

 سازی ؟

 ـ یاسینه دیگه ،منم برام عادی شده ، اگر این کارها رو نکنه واین حرفها رو نزنه بیشتر بهم سخت می گذره .

 خاطره پرسید : یعنی از دستش ناراحت نمی شین ؟

می زنه ، از اون هم که بگذریم مگه میشه از  ـ نه چرا ناراحت باشم ؟نیتش بد نیست ، این حرفها رو به قصد شوخی

 دست یه دونه داداش ناراحت شد ؟

 زهره هم با لبخند در تأیید حرف یاسمین گفت : معلومه که نه ، منم که دوتا داداش دارم ناراحت نمیشم .

زدن،سرگرم رد چیزی به تموم شدن وقت مالقات نمونده بود .اونها هنوزم دور هم جمع بودن واز هر دری حرف می 

 وبدل کردن شماره بودن که صدای بلند گو بلند شد : دکتر مرتضوی به اورژانس ، دکتر مرتضوی به اورژانس .

 ـ احضار شدی ؟

 ـ آره کارم دراومد .
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 ـ خسته کننده نیست ؟

 ز اوّل ودارم .ـ یه روز فکر می کردم برام عادی میشه ! اما حاال بعد از چند سال کار کردن هنوزم ذوق وشوق رو

 زهره برای بار چندم یاسمین رو بوسید وبه خاطر کارش بهش تبریک گفت .

 نگاهی به جمع انداخت وگفت : از دیدارتون سیر نمی شم که ، ولی باید برم ، امری با من ندارین ؟

 ـ نه دخترم ،سالمت باشی ، ببخش ،تو این مدت امیر خیلی اذیتت کرد .

 اله جان ، من وظیفه مو انجام دادم .ـ خواهش می کنم ، خ

دوباره با زهره وخاطره وخاله معصومه روبوسی کرد ، از عمو بهروزش هم خداحافظی کرد . امیر حسین نیازی به 

 خداحافظی نداشت ، امکان اینکه دوباره ببیندش خیلی زیاد بود .

 سری هم برای امیرحسین تکون داد ورفت .

 ید ، یاسین صداش زدو گفت : یاسمین شب منتظریما ، بیا خونه .به نزدیکی در اتاق که رس

 ـ ببینم چی میشه ، معلوم نیست تو اورژانس چی منتظرمه !

 زهره نگاهی به امیر حسین کرد وگفت : خدا کنه مثل امیرحسین نباشه .

 یاسمین ظاهراً به حرف زهره لبخند زد ، اما تو دلش گفت : خدا کنه !

 قیه هم چون وقت مالقات رو به اتمام بود عازم رفتن شدن .یاسمین رفت وب

کارش که تو اورژانس تموم شد رفت حسابداری وخودش هزینه بیمارستان امیر حسین وپرداخت کرد، درست نبود 

 که از دوست وهمسایه قدیمی شون هزینه عمل وبیمارستان رو بگیره .

کنن که یاسمین این کار ورو منظور خاصی انجام داده ، چون نیتش فقط یه جای قضیه می لنگید اینم که اونها فکر ن

 فقط احترام به اونها بود وبس .

به اتاقش رفت وپرونده مریضهایی رو که امروز ویزیت کرده بود وارد کامپیوترش کرد ،اتاقش رو هم مرتب کرد ، 

آورد، نسخه نصفه نیمه ای که می خواست لباسش وعوض کنه ، دست تو جیب روپوشش کرد ونخسه اش رو بیرون 

برای امیر حسین نوشته بود هنوز تو جیبش بود ، به خاطر آشنا شدنش با اونها وبقیه چیزها یادش رفته بود که نسخه 

رو کامل کنه وبه اونها بده ، نسخه رو همونجا تو اتاقش کامل کرد، نگاهی به اتاقش انداخت ووقتی که خیالش راحت 

 ت .شد از اتاقش بیرون رف

به داروخونه بیمارستان رفت ونسخه امیر حسین وگرفت ، به چند تا از مریضاش هم سر زد، آخرین جایی که باید می 

 رفت اتاق امیر حسین بود برای دادن نسخه اش.

ساعت ده بود وبخش ساکت بود ، نتونسته بود زودتر کارش وتموم کنه وبه دیدن برادر زاده هاش بره،دیدن اونها 

 سوغاتیهایی که علیرضا خبر خریدنشون رو بهش داده بود وموکول کرد به فردا. وگرفتن

در اتاق نیمه باز بود وفضاش هم تاریک روشن ، المپ اتاق خاموش بود وروشنایی اتاق هم مربوط به فضای بیرون 

 انگاری که خواب باشه . بیمارستان بود .از الی در نگاهی به اتاق انداخت ، امیر حسین پشت به در دراز کشیده بود ،

 خبری هم از همراهش نبود ، امروز نوبت خاطره بود که کنارداییش بمونه .

فردا توبیمارستان کاری نداشت وباید همین امشب داروهای امیرحسین وبهش می داد تا از فردا که مرخص میشه 

 استفاده کنه .
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وسعی کرد بی صدا نایلون داروها رو کمد بذاره تا امیر برای اینکه مزاحمش نشه ، پاورچین پاورچین رفت تو اتاق 

 حسین ازسروصداش بیدار نشه .

نایلون رو بی صدا روی میز گذاشت ونفس راحتی کشید ازاینکه تا اینجا مشکلی پیش نیومده ، عقب گرد که کرد ، 

 امیرحسین به طرفش برگشت .

 ی کشید ولبخندی به امیر حسین زدو سالم کرد .کمی ترسید ، به روی خودش نیاورد که ترسیده ، نفس عمیق

 ـ سالم .

 ـ ببخشید ، بیدارتون کردم !

 امیر حسین که از دیدن یاسمین خوشحال بود ، کامل به طرفش برگشت وگفت : خواهش می کنم ، خواب نبودم .

 یاسمین نگاهی به مبل تاشو کنار تخت انداخت وگفت : امشب همراه ندارین؟

 لبخندی زد وگفت : چرا خاطره مونده پیشم ، رفته نمازخونه برای نماز.امیر حسین 

به نشونه تحسین ابرویی باال انداخت ، اشاره ای به نایلون داروها کرد وگفت : داروها تون رو براتون آوردم ،بعد از 

 ظهری یادم رفت که نسخه رو بهتون بدم .

 ـ چرا شما زحمت کشیدین ، خودمون می گرفتیم .

 ـ کاری نکردم ، با هزینه بیمارستان حسابش می کنم .

 شوخی تو کالمش کامالً مشخص بود ، امیر حسین هم به این شوخی لبخند زد .

 امیر حسین نگاهی به لباسهای یاسمین کرد وگفت : می خواین برین خونه ؟

 ـ بله دیگه ، کارم تموم شده .

 هایی ؟؟با نگرانی که توصداش مشهود بود پرسید : تن

 ـ تازه سرشبه ! منم که اولین بارم نیست !

اشاره ای به نایلون داروها کرد وگفت: دستور مصرفشون رو براتون نوشتم ، به موقع وبه اندازه مصرف کنین ، تا به 

زودی مشکلتون حل بشه ، یادتون هم نره که هرچند ماه یک بار حتماً برای چکاپ وآزمایش برین ،شما یه کلیه 

 تر ندارین وباید خیلی مراقبش باشین .بیش

 ـ چشم .

 یاسمین لبخند نیمه جونی زد وگفت : کاری با من ندارین ؟

 ـ مراقب خودتون باشین !

 لحن امیر حسین پر از نگرانی واضطراب بود ، و چیزی که بود ، یاسمین نباید به این چیزها فکر می کرد .

 نین .ـ ممنون ،به خاطره خانم هم سالم برسو

 ـ حتماً ، سالمت باشید .

 ـ خداحافظ .

 ـ خداحافظ ...

یاسمین رفت وامیر حسین تا وقتی که چشمش می دیدش با نگاه بدرقه اش کرد، از وقتی که فهمیده بود خانم دکتر 

ش حرف همون یاسمین خانمه ، امیدوار تر شده بود ، تواین چند روز فکر می کرد که چطوری با خانم دکتر از احساس

بزنه ، با وجود شمه پلیسی که داشت تو این کار مونده بود ، که امروز بار سنگین یه فکر از رومغزش برداشته شد ، 
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خانم دکتر دیگه غیر قابل دسترس نبود ، از اینکه یاسمین به اینجا رسیده تو دلش بهش افتخار می کرد ، از اون 

 می رفت که یه روز به جایی برسه دختر کوچولوی خوشگل وبعضی وقتها لجباز انتظار

 

 

به تالفی چند روز خستگی وکار زیاد ، امروز بیشتر از همیشه خوابید ، دلش برای صدای رادیوی باباش که هر روز 

صبح توخونه می پیچید تنگ شده بود . حاال می فهمید که مادرش از نبود اون توخونه چه زجری رو تحمل می کنه 

ز کارکردن زیادش ناراحت باشه ، چهار روز کار توبیمارستان ودوروز تو مطب، از خانواده وبهش حق می داد که ا

 دورش کرده بود ، خدا پدر این روزهای جمعه رو بیامرزه که تعطیل شدن ، وگرنه اونوقت یاسمین چکار می کرد .

با گفتن الهی به امید تو از  امروز هم باید می رفت مطب ، ساعت هشت بود وتا رفتن به مطب سه ساعت وقت داشت ،

رو تخت بلند شد ، دیشب با همه خستگی که داشت دوش گرفته بود ودیگه الزم به این کار نبود ، به طبقه پایین رفت 

برای خوردن صبحانه ، به جای باباش رادیو رو هم روشن کرد که اون حس ونداشت چون برنامه ای که باباش هر 

 بود .روز صبح گوش میداد تموم شده 

رادیو رو خاموش کرد وصبحانه اش رو که خورد ، همون یه کم به هم ریختگی رو هم مرتب کرد وبه اتاقش رفت تا 

حاضر بشه و به کارش برسه ، می خواست قبل از رفتن به مطب به خونه یاسین بره وبچه ها رو ببینه ، دیشب دیر 

هش گفته بود که شب بره اونجا ، اما خودش درست ندید ، موقع بود ونمی شد که از خواب بیدارشون کنه ، یاسین ب

 بالخره اونها هم خسته راه بودن مزاحم شدن کار درستی نبود هرچند که باهم تعارف نداشتن .

 لباساش وپوشید و بعد از مطمئن شدن از قفل بودن درها سوار ماشین شد وبه طرف خونه یاسین رفت .

بیست وچهار کیلویی ، خوشمزه وخوش دست تو بغلش فرود اومد ، اونم کسی  تا وارد خونه یاسین شد ، یه جسم

نبود جز علیرضا که معلوم بود که دلش خیلی برای عمه اش تنگ شده ، سفت یاسمین وبغل کرده بود ومی بوسیدش 

 ، یاسمین هم علی رضا رو محکم بغل کرد وتالفی این چند روز دوری رو با بوسیدنش در آورد .

 ب کشید وگفت : عمه چرا دیشب نیومدی ؟ بابا گفت می خوای بیای ؟!سرش وعق

رو سر علیرضا رو بوسید وگفت : می خواستم بیام ، کارم تو بیمارستان طول کشید واونوقت دیگه دیر بود ، تو هم 

 خواب بودی عزیزم .دلت واسه عمه تنگ شده بود؟

 ـ اوهوم ، خیلی .

 ـ چقدر ؟

 ـ از اینجا تا خدا .

علیرضا رو محکم بغل کرد وگونه اش رو گاز گرفت ، واقعاً اگر این دوتا برادر زاده رو نداشت چکار می کرد؟ 

 چطوری خستگی در می کرد ؟

بعد از علیرضا نوبت آتنا بود که به استقبال عمه اش بیاد ، تاتی تاتی با قدم های که از برداشتنشون می ترسید و با 

ش می اومد ، این قدر این صحنه قشنگ بود که یاسمین طاقت نیاورد وخودش به طرف حمایت الهه به طرف عمه ا

آتنا رفت ،انگار سفر به مشگین شهر و دیدن اقوام پدری برای آتنا اومد داشت ، چون آتنا قبل از رفتن راه نمی رفت 

 .راه افتادنش ارمغان اونجا بود .

 ه اش وبازوش گرفت تا دیگه برای عمه اش خود شیرینی نکنه .به جبران راه رفتن آتنا چند تا گاز تپل از گون

 بعد از دیدن بچه ها نوبت به بزرگتر ها رسید ، یاسین که خونه نبود ، با الهه هم روبوسی کرد ورسیدن به خیر گفت .
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به دیدن  با اینکه علیرضا گفته بود که اونجا یه عالمه چیزهای قشنگ خریده بازم دلش نیومده بود که دست خالی

اونها بیاد ، مثل همیشه برای هردوتاشون هم خوراکی گرفته بود هم اسباب بازی .کاریاسمین رو خوراکی خریدنش 

برای بچه ها هم اثر گذاشته بود ،مغز گردو ، بادوم زمینی ، همین طور قیسی ومیوه خشک از خوراکی هایی بود که 

 یاسمین برای بچه ها می خرید .

م مثل دنیاشون کوچیکه ، سرگرم بازی با اسباب بازی وخوردن خوراکی شدن ویاسمین والهه هم دلتنگی بچه ها ه

 رفتن سراغ حرفهای بزرگونه .

الهه از همه چی براش گفت ، از وقتی که به اونجا رسیدن ، تا وقتی که برگشتن ، از مراسم عروسی ، از عروسی که 

اینکه وقتی که به اونجا می رسن همه به استقبالشون میان و عرفان با درعین خوشگل بودن از عرفان کم تر بوده ، از 

نگاهش دنبال یاسمین می گشته ، از رفتار خاله مه لقا ، از اینکه پرسیده بود چرا یاسمین نیومده ، از طعنه ی عهدیه 

 که گفته بود یاسمین ترسیده اینجا دامنگیر بشه که نیومده !

شنگ برگزار شده بود،ازعکس العمل عرفان موقع گرفتن هدیه ای که یاسمین از مراسم عروسیشون که خیلی ق

براش فرستاده بود ،از خونه ای که گرفته بودن برای زندگیشون ، از اینکه خونه شون از خونه خاله مه لقا جدا بود ، 

دشون زندگی کنه یاسمین از این حرف خیلی تعجب کرد ، چون خاله اش اصرار داشت که عرفان حتماً باید پیش خو

، الهه ریز تا درشت همه چیزو برای یاسمین مشتاق گفت. زن خبر چینی نبود ، یاسمین ازش می پرسید والهه هم با 

اصرار یاسمین همه چیز ومی گفت .یاسمین کنجکاو بود بدونه چی شده ،از مامانش که نمی تونست بپرسه چون باعث 

عمل خاله اش رو بسنجه ، آخه اون موقع تو کارهای عرفان خیلی نظر ناراحتیش می شد ، می خواست رفتار وعکس ال

میداد وعرفان هم با جون ودل گوش می داد . یاسمین فهمید که تواین مدت خیلی چیزها عوض شده ، حاال یا عرفان 

نشینی به خودش اومده بود وتصمیم گرفته بود که برای دل خودش زندگی کنه ، یا خاله مه لقاش از موقعیتش عقب 

کرده بود ، در هر صورت دیگه برای یاسمین فرقی نداشت ، نتیجه ای که یاسمین از حرفهای الهه گرفت این بود که 

چه خوب شد که به عروسی نرفت ، به خودش اعتراف کرد که این تصمیم یکی از بهترین تصمیم های زندگیش بوده 

اینکه در نبودش به خانواده اش خوش گذشته خیلی  ، چون خودش پیش بینی همه این اتفاقها رو کرده بود ،از

 خوشحال بود چون اگر می رفت نمی تونست در برابر رفتارهای اونها مقاومت کنه وهمه چی به هم می ریخت .

 ساعتی هم پیش اونها موند وبعد به مطب رفت .

 

امروز مرخص میشه برای کمک به یاسین که امروز هم هنوز تو مرخصی بود واز یاسمین شنیده بود که امیر حسین 

 دوستش به بیمارستان رفت .

 خاطره که از دیروز بیمارستان بود ، زهره هم اومده بود برای انجام کارهای ترخیص که بعد به اتفاق به خونه برن .

 وقتی یاسین وارد اتاق شد ، امیر حسین لباسش رو هم پوشیده بود وآماده رفتن بودن.

 به همه کرد ، جوابش رو هم شنید .سالم بلند باالیی 

 ـ تو اینجا چکار میکنی ؟

 ـ این چند روز که نبودم که یه کمکی بکنم ، گفتم امروز که مرخص میشی بیام .

 ـ دستت درد نکنه ! مگه نرفتی سرکار ؟

 ـ نه امروزم مرخصی دارم .
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 ـ در هرصورت زحمت کشیدی !

 کردی ؟ ـ انجام وظیفه است ، کارهای ترخیصت رو

زهره پیش دستی کرد وگفت : آره ، خودم انجام دادم ، آقا یاسین ، یاسمین جون ما رو حسابی شرمنده خودش کرده 

! 

 ـ چطور ؟

 ـ کل هزینه بیمارستان رو حساب کرده ،نباید زحمت می کشید .

 ـ کاری نکرده ، تو دوستی وقوم وخویشی که این حرفها نیست .

 نباید این کار ومی کرد ، ما به اندازه کافی بهش زحمت داده بودیم .ـ اون که بله ، اما 

 ـ دیگه دارین تعارف می کنین ، تو عروسیش براش جبران کنین ، با آبکش براش آب بیارین تالفیش در میاد .

ین نبود ، خاطره وزهره نگاه معنی داری به امیر حسین کردن وبا خنده گفتن به یاری خدا ، اما دل تو دل امیر حس

تودلش گفت خدا کنه قسمت من باشه ، با وجود اینکه می دونست که یاسمین امروز بیمارستان نمیاد بازم به عادت 

این چند روز نگاهش به دربود تا خانم دکتر از راه برسه، اهل رؤیا پردازی وخیال بافیهای بچه گانه نبود ، اما ته دلش 

ن کار و کرده باشه ، نه از روی احترام به دوستی چندین وچند ساله شون دوست داشت که یاسمین از رو احساسش ای

. 

 در حالی که همون احتمال دوم درست تر بود ، یاسمین فقط از روی احترام این کار وانجام داده بود وبس .

 امیر حسین ترخیص شد وبا کمک یاسین سوار ماشین شد تا به خونه بره .

ل ودود اسپند منتظر ورودش بودن ، همین طور یه گوسفند زبون بسته که جلوی پای امیر تو خونه هم منقل پر از ذغا

حسین قربونی شد ، درسته که تو این اتفاق امیر حسین یکی از کلیه هاش رو از دست داده بود اما همینکه زنده 

 وسالم به جمع خانواده اش برگشت بود ، جای شکر داشت .

سفند اونجا موند وبا گرفتن سهم گوشت خودش وخانواده باباش که بیشتر به اسم یاسین تا خوردن کباب جگر گو

 یاسمین بود از اونجا رفت

مامان باباش بالخره رضایت دادن واز سفر برگشتن ، خوب بود که روز جمعه برگشتن ویاسمین تونست از صبح تا 

رگشته بود .کم وبیش با زهره در تماس غروب کنارشون باشه ،امیر حسین هم حالش خوب شده بود وبه سر کارش ب

 بود ، هم با تلفن هم با پیامک .

خانواده ملکان هم منتظر فرصتی بودن که دوباره دور هم جمع بشن که این فرصت با برگشتن آقا محمود وفخری 

ام خانم از سفر به دست اومد .شب برگشتنشون معصومه خانم زنگ زد وهم بهشون رسیدن بخیر گفت وهم برای ش

 دعوتشون کرد ، این مهمونی جوابی بود به همون دعوت شام و تشکر از زحمتهای یاسمین برای امیرحسین .

ازخواب بیدار شد و حاضر وآماده رفت طبقه پایین ،سفره صبحانه پهن بود اما اثری از بقیه نبود ، سر سفره نشست 

 و خونه .ومشغول خوردن شد که مامانش با یه سبد پر سبزی خوردن اومد ت

 سر سفره نیم خیز شد وگفت : سالم مامان ، صبحتون بخیر .

 مامانش اشاره کرد که راحت باشه وگفت: صبح تو هم بخیر عزیزم .

 لقمه ای گرفت وگفت : این همه سبزی واسه چی ؟

 ـ معصومه سبزی خونگی دوست داره ، می خوام یه خورده براشون بیارم .
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 ـ خوبه ، بابا کجاست ؟

 ـ صبح زود رفت دماوند .

 ـ دماوند ؟ واسه چی ؟

 ـ رفت هم به عموت سر بزنه ، هم چند تا سبد میوه بیاره تا شب که می خوایم بریم مهمونی ببریم .

 ـ چه خوب، اگر کار نداشتم خودمم همراهش می رفتم .

 ـ می خواستی بری باغ ؟

م ، هم دلم برای باغ تنگ شده ، هم می خواستم واسه استکان چاییش رو زمین گذاشت وگفت : دوست داشتم بر

 یکی از همکارام یه کم میوه بیارم .

 ـ خوب به بابات زنگ بزن تا بیشتر بیاره ، تا توهم بتونی برای دوستت ببری

 ـ آره حتماً زنگ می زنم .شما صبحانه خوردین مامان ؟

 ـ آره عزیزم .

 ـ نوش جان ، پس سفره رو جمع کنم !

 تو برو به کارت برس خودم جمع می کنم .ـ 

 ـ کاری ندارم .

سفره رو جمع کرد وظرفهای صبحانه رو شست . آشپزخونه مثل همیشه تمیز ومرتب بود نیازی نبود که یاسمین 

 کاری انجام بده .

 به اتاقش رفت وبرای رفتن به بیمارستان حاضر شد .

وزم سرگرم پاک کردن سبزیه . دوست داشت بهش کمک کنه ولی وقت از پله ها که پایین اومد ، دید که مادرش هن

 نداشت وباید به بیمارستان می رفت .

 از پشت رو سرمادرش خم شد ، گونه اش رو بوسید وگفت : بامن کاری ندارین مامان ؟

 مامانش بوسه اش رو بی جواب نگذاشت وگفت : نه عزیزم ، مواظب خودت باش .

 ـ چشم .

امانم دیگه سفارش نکنم ها ، این دفعه مثل اون دفعه نشه که دیر اومدی ها ! اگر این بار هم دیر کنی من ـ روشن ، م

 می دونم وتو ، تو خونه زندانیت می کنم ونمی ذارم پات وبیرون بذاری .

 یاسمین ادای آدمهای ترسیده رو در آورد وگفت : وای .... چه مامان خشنی !!

خندید و با لحنی جدی گفت : حاال من ودست بنداز تو دیر بیا خشونتی نشونت بدم اون مامانش به حالت صورتش 

 سرش ناپیدا !

یاسمین امشب نمی تونست به مهمونی بره البته اگر اختیارش باخودش بود چون باید تا فردا صبح تو بیمارستان می 

مانش از همین االن دست به کار می شد موند .این و که نمی تونست به مادرش بگه ، جرأتش ونداشت ، وگرنه ما

وتهدیدش رو عملی می کرد. هم به خاطر ناراحت نشدن مامانش هم به خاطر خانواده ملکان باید به مهمونی می رفت 

، با وجود اینکه از ته دلش زیاد هم راضی به رفتن نبود قول داد چون راه دیگه ای نداشت ، ازنگاه های امیر حسین ، 

ه ممکن بود توی مهمونی بیفته وحرفهایی که ممکنه زده بشه واهمه داشت ، چاره ای نبود ، باید دست به از اتفاقاتی ک
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دامن یکی از همکارهاش می شد که چند ساعتی رو به جای اون تو بیمارستان بمونه تا این مهمونی هم به سالمتی 

 تموم بشه .

 نی خونه باشه .به مامانش قول صددرصد داد که تا قبل از رفتن به مهمو

تا غروب تو بیمارستان موند وبه کارهاش رسیدگی کرد ،از دکتر وفادار خواست که چند ساعتی جاش بمونه تا بتونه 

 به مهمونی وقولی که به مامانش داده بود برسه.

تا ساعت یازده  خانم وفادار هم قبول کرد ، باالخره همکار بودن ویه وقتهایی به هم نیاز داشتن ، یاسمین قول داد که

 خودش وبه بیمارستان می رسونه .

 خانم وفادار هم خیال یاسمین رو راحت کرد که تاهر وقت که طول بکشه مهم نیست .

 یاسمین هم با خیالی راحت از بیمارستان راهی خونه شد .

دلش می خواست  وارد خونه که شد ، علیرضا وآتنا دست تو دست به استقبالش اومدن ، یاسمین هم اونجوری که

 جواب محبتشون رو داد .

نفس راحتی که مامانش از دیدنش کشید ، یه دنیا براش ارزش داشت ، فکر نمی کرد اینقدر پیش مامانش بی اعتبار 

باشه ، تا اونجایی که می شد سعی می کرد اول به زندگیش برسه بعد به کارش ،تمام سعیش رو می کرد که برای 

،از طرفی بی خیال کارش هم نمی تونست باشه ، عاشق کارش بود همه تالشش این بود که همه خانواده اش کم نذاره 

 توانش رو به کار ببنده تا بتون به دیگران کمک کنه .

با باباش هم احوال پرسی گرمی کرد ، صبح که می خواست به سر کار بره باباش خونه نبود ودلش براش تنگ شده 

ش واینکه به سالمتی به خونه برگشته ویه آغوش گرم وچند تا بوسه پر از محبت بر طرف بود ، دلتنگیش با دیدن بابا

 شد .

یاسین هم از سر کار به خونه برگشت وهمه آماده رفتن به مهمونی شدن ،یاسمین هم حاضر وآماده از اتاقش بیرون 

 یلی می اومد .اومد؛ مانتو شلوار مشکی پوشیده بود با یه شال سفید رنگ که به پوست صورتش خ

مامانش با حض به قد وباالی یاسمین نگاه کرد ، دعایی که همیشه داشت این بود که یه دونه دخترش خوب 

وخوشبخت زندگی کنه .یاسمین تو زندگی اجتماعیش موفق بود آرزوی فخری خانم این بود که یاسمین تو زندگی 

 شخصیش هم موفق باشه .

ماشین برن ، یاسمین می خواست زودتر از بقیه برگرده وبه کارش تو بیمارستان یاسین اصرار داشت که همه با یه 

 برسه واسه همین هم قبول نکرد، سربسته برای یاسین توضیح داد که باید شب به بیمارستان برگرده .

از  قالیچه ای که مامانش برای کادو می خواست برای معصومه خانم ببره وهمین طور جعبه میوه هایی که باباش

دماوند وباغ خودشون آورده بود و با کمک یاسین پشت ماشین گذاشتن وراهی شدن ، یاسین وبچه هاش با ماشین 

 خودشون ویاسمین هم همراه مامان باباش .

استقبال گرمی ازشون شد ،خونگرم ومهربون بودن ، درست مثل زمان بچگی ، تنها تفاوتشون این بود که بچه ها 

گترها شکسته تر . وگرنه اخالق ورفتارشون هیچ فرقی نکرده بود . یاسمین تفاوت نگاهشون بزرگ شده بودن وبزر

رو خیلی خوب درک می کرد، به خصوص امیر حسین اما به روی خودش نمی آورد ، از همون موقع که فهمیده بود 

، با توجه به امشب شام مهمون خونه عمو ملکان هستن یه دلشوره داشت ، می ترسید امشب حرفی زده بشه 
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رفتارهایی که امیر حسین وبقیه تو بیمارستان داشتن احتمال هر اتفاقی می رفت .تو دلش خدا خدا می کرد که هیچ 

 حرفی پیش کشیده نشه چون یاسمین کشش نداشت ونمی دونست چطوری برخورد کنه .

 کرد تا لباسشون رو عوض کنند . جلوی در ورودی ایستاده بودن که زهره خنده به لب به طرف اتاقی راهنماییشون

چادر رنگی رو به طرف فخری خانم گرفت ، فخری خانم با وجود اینکه خودش از خونه چادر آورده بود دلش نیومد 

دست زهره رو پس بزنه ، چادری که زهره براش آورده بود رو پوشید ، الهه هم مانتو شلوارش رو با کت ودامنی 

لند وسرمه ای رنگش رو از کیفش بیرون آورد ورو تاپ سفیدش پوشید ، مقنعه عوض کرد،یاسمین هم سارافون ب

 اش رو هم بیرون آورد وبه جاش شال پوشید وبه اتفاق از اتاق بیرون اومدن .

با راهنمایی زهره به طرف سالن پذیرایی رفتن ، همه نشستن ویاسمین هم کنار زهره نشست ونگاه های گرم بقیه رو 

ر جواب داد، با خانواده ملکان هیچ مشکلی نداشت از صمیم قلبش هم دوستشون داشت وبراشون با لبخندی گرم ت

 احترام قائل بود .

تنها مشکلی که داشت ، نگاه های گرم وگریزون امیر حسین بود که تو این مدت چند بار غافلگیرش کرده بودن 

 وحسی که یاسمین به این نگاه ها نداشت .

یش یاسیمن نشست وبعد بلند شد تا با خاطره پذیرایی کنن ،پذیرایی که تموم شد زهره دوباره زهره چند دقیقه ای پ

 کنار یاسمین نشست .

لبخندی به روی یاسمین زد وگفت : وقتی جلوی در حیاط دیدمت خیلی خوشحال شدم همه اش می ترسیدم که نکنه 

 امشب هم نتونی بیای .

 پیش تو هم خراب شد نه ؟ یاسمین لبخندی زد وگفت :پس سابقه ام

 ـ چطور ؟

ـ صبح که می خواستم برم سرکار مامانم با هزار جور سفارش من وبدرقه کرد تازه تهدیدم کرد که اگر دیر کنم تو 

 خونه زندانیم می کنه .

 زهره قیافۀ شوخ وناراحتی به خودش گرفت وگفت : یعنی به خاطر ترس از خاله اومدی ؟

 خی در اومد وگفت : ای همچین ، کم وبیش .می دونی که با مامان ها نمی شه در افتاد .یاسمین هم از در شو

 زهره هم با لبخند گفت : موافقم .

ـ به خاطر اون شب واقعاً متأسفم ، خودمم خیلی دوست داشتم که تو جمع باشم ، برای یکی از مریضهام مشکل پیش 

 اومد ومجبور شدم که تو بیمارستان بمونم .

هره دست یاسمین وگرفت وبا لبخندی گرم گفت : بازم که گفتی خانمی !دیگه بهش فکر نکن عزیزم ، تازه اگر ز

 بخوای بدونی این جوری بهترم شد ، آشنایی مون تو بیمارستان خودش یه خاطره خیلی شیرین وبه یاد موندنی شد .

 یاسمین هم با لبخند وتکون دادن سرش حرف زهره رو تأیید کرد .

 خوردن میوه وشیرینی که تموم شد ، زهره با اجازه ای گفت وبلند شد به طرف اتاقش رفت .

چند دقیقه بعد هم با چند تا آلبوم برگشت . کنار مبلی که یاسمین روش نشسته بود ایستاد ، اشاره به اون طرف سالن 

 اه کنیم .پذیرایی کرد وگفت : بچه ها بیاین اونجا دور هم بشینیم وآلبوم ها رو نگ

 همه با اجازه ای گفتن واز بزرگترها جدا شدن وگوشه سالن اجتماع کردن برای دیدن آلبوم ها .
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یاسمین به همراه الهه ،خاطره وزهره روی مبل سه نفره نشستن ، امیر حسین ویاسین هم کنار هم ، با کمی فاصله از 

 اونها .

 چرم وقهوه ای رنگ بود که معلوم بود خیلی قدیمیه .اولین آلبوی که زهره بازش کرد یه آلبوم با جلد 

 حدس یاسمین هم درست از کاردر اومد ، اون آلبوم مربوط به عکسهای دوران بچگی شون بود .

با ذوق وشوق به عکسها نگاه می کردن واز قدیم یاد می کردن ،همین طور که عکسها رو نگاه می کردن واز 

 که محو عکسها شده بود گفت : چه جالب !!خاطراتشون حرف می زدن ، یاسمین 

 زهره پرسید : چی جالبه ؟

 یاسمین لبخندی به زهره زد وگفت : یادته اون موقع بیشتر چه بازی ای می کردیم؟

 زهره هم فکری کرد وبا لبخندی گفت : اوهوم یادمه ،آهی کشید وگفت : یادش بخیر.

دم زهره ؟ همه ما به اون چیزی که تو بچگی آرزوش وداشتیم ـ آره یادش بخیر ، می د ونی به چی فکر می کر

 رسیدیم !

 زهره هم با ذوق گفت: آره ، امیرویاسین که پلیس شدن ، منم که معلم تو هم که خانم دکتر ....

 کمی مکث کرد که یاسمین گفت : تو هم به اون چیزی که من فکر می کنم فکر میکنی ؟

 ند گفت : وای ..زهره دست جلوی دهنش گذاشت وبل

 توجه همه به زهره جلب شد وامیر حسین پرسید : چی شد زهره ؟

 زهره با قیافه ای پراز ترس گفت : اگر دزد شده باشه ! وای یعنی تقصیر ماست ؟

فقط یاسمین می دونست زهره از چی حرف می زنه ، چون وقتی با زهره حرف می زدن ، یاسین وامیر حسین مشغول 

 گه از آلبوم ها بودن وخاطره هم که چیزی ازصحبتهای اونها متوجه نشده بود .دیدن یکی دی

 ـ چی داری می گی زهره ؟ کی دزد شده ؟

 ـ پ ...پی ...پیمـــــــــــان .

 امیر حسین اخم ریزی کرد وگفت : پیمان ؟

ه ترسیده بود و زبونش بند زهره که انگار پیمان همین االن با لباسهای سیاه وصورت پوشیده جلوش ایستاده باش

 اومده بود .

یاسمین وقتی حال زهره ودید ، خندید وگفت : نگران نباشین ، منظورش پیمان احدیه که تو بچگی باهم همبازی 

 بودیم .

 امیر حسین که هنوز اخمش مهمون صورتش بود روکرد به یاسمین وگفت: چی شد که یاد اون افتادین ؟

داخت وگفت : همین طوری ، اخه می دونین ... نگاهی به زهره کرد وگفت : همه ما به اون یاسمین شونه ای باال ان

چیزی که دوست داشتیم رسیدیم ، یادتونه تو بچگی بیشتر وقتها بازی دزد و پلیس می کردیم ، شما ویاسین پلیس 

می کرد ومنم که خانم  می شدین ، زهره هم خانم معلمی که کیفش رو دزد می زد ،پیمان هم که نقش دزد وبازی

 دکتر؟

من گفتم حاال که ما به اون چیزی که همیشه نقشش رو بازی می کردیم رسیدیم نکنه که پیمان هم دزد شده باشه ، 

 واسه همین هم زهره ترسیده که نکنه همین طوری باشه وتازه ماهم مقصر باشیم .

 موضوع چیه ؟ میشه واسه منم تعریف کنین ؟ امیر حسین لب باز کرد حرفی بزنه که خاطره با هیجان گفت :
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امیر حسین که از اومدن اسم پیمان وکشیده بحث به اون ناراحت بود ودر واقع یه جورایی حسودی می کرد چون 

دوست نداشت که یاسمین اینقدر راحت از مرد دیگه ای حرف بزنه ، اونم کی پیمان احدی که یکی از همبازیهای پر 

ود ،بی حوصله گفت: چیزی نیست دایی !تو بچگی یه همبازی دیگه هم داشتیم به اسم پیمان، شر وشوربچگی شون ب

تو بازی دزد وپلیس اون دزد می شد وکیف زهره رو که نقش خانم معلم وداشت می دزدید ، من ویاسین هم پلیس 

کردن وزهره که بودیم ودستگیرش می کردیم ، مکثی کرد وگفت: یاسمین خانم هم نقش خانم دکتروبازی می 

 حالش بد شده بود رو مداوا می کردن ، همین!با بدخلقی گفت : نمی دونم چی شده که زهره یادش به اون افتاده .

زهره در جواب امیر حسین گفت : من چکار به اون دارم که یادش بیفتم ؟از دیدن عکسها گفتم نکنه اونم یه وقت 

 خالفکار شده باشه ، همین.

بحث اونها اومد وگفت : بی خیال پیمان بشین دیگه ، اون معلوم نیست کجاست وسرش به چه کاری یاسین به میون 

 گرمه اون وقت شما نشستین به اون فکر می کنین؟

یکی از عکسهای آلبوم رو نشون امیر حسین داد وبا یاد آوری اون خاطره شیرین بحث وعوض کرد وبه امیر حسین 

تنگ گذشته می شدی یه نشونه ای داشتی که یاد اون موقع ها بیفتی ،واسه ما که گفت: خوش به حالت که هروقت دل

 چیزی جز خاطره هاش نمونده .

 ـ منظورت چیه ؟

ـ خیلی از دیدن این عکسها خوشحال شدم امیر چه خوب که شما اونها رو نگه داشتین ، می دونی چه خاطراتی برام 

ده بود !هیچ نشونه ای از اون روزها نداشتم که گه گاهی یادی از زنده شدن ؟دلم برای اون روزها خیلی تنگ ش

 گذشته کنم.

 توجه بقیه هم به صحبتهای اون دوتا جلب شده بود .

امیر حسین با شک پرسید:منظورت چیه که هیچ نشونه ای نداشتی ؟ مگه میشه ؟ ما که همه عکسها مون رو با هم 

 تقسیم می کردیم ؟!

انداخت وبا نگاهی شوخ به یاسمین گفت : همه اونها تو یه عملیات انتقام جویانه از بین رفتن امیر یاسین شونه ای باال 

 جان ، ما هیچ عکسی از گذشته نداریم ، حتی یه دونه .

 امیر حسین هم نیم نگاهی به یاسمین انداخت وگفت : مگه چی شدن ؟

 ـ تو این مورد یاسمین خانم باید جوابگو باشن .

 ه رو صورت یاسمین نشست ومنتظر شدن که جواب بده .نگاه هم

 یاسمین نگاهی به یاسین کرد وگفت :ای بدجنس ، بازم من وتو دردسر انداختی ؟!

 یاسین هم شونه ای باال انداخت وگفت : خود کرده را تدبیر نیست آبجی گلم .

راستش ... راستش من همه اون عکسها یاسمین هم وقتی که همه رو مشتاق شنیدن دید با کمی خجالت گفت : خوب 

 رو پاره کردم .

 زهره هینی کشید وگفت : چه کــــــــــار کردی ؟واسه چی ؟

 ـ عصبانی بودم ، نگاهی به امیر حسین کرد وگفت : از لج آقا امیرحسین همه رو پاره کردم ودور ریختم .

اسمش امیر حسین بود ولی هیچکی اسمش رو  چقدر که امیر حسین گفتن یاسمین به دل امیر حسین می نشست ،

کامل صدا نمی کرد همه به اسم امیر صداش می زدن ، حتی پدر مادرش ، تو این چند سال عمری که ازخدا گرفته بود 
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، فقط دونفر اسمش رو کامل صدا می کردن ، یکی پدربزرگ مادریش ، یکی هم یاسمین ، خوشحال وراضی بود از 

مورد هم با همه متفاوته واسمش رو کامل صدا می زنه ،همیشه با دیگران سراینکه اسمش رو اینکه یاسمین تو این 

کامل صدا کنن بحث داشت ولی االن دیگه هیچی براش مهم نبود ، تنها کسی که دوست داشت اسمش رو کامل صدا 

 بزنه یاسمین بود .دیگه براش مهم نبود که دیگران چی و چطوری صداش می زنن .

ه حسابی کنجکاو شده بود ببینه قضیه از کجا آب می خوره با ذوق گفت : خوب یاسمین جون واسه مون خاطره ک

 تعریف کنین چی شد که عکسها رو پاره کردین .

 این سؤالی بود که تو ذهن بقیه هم بود .

م بازی کردیم یاسمین آلبومی رو که تو دستش بود بست ، کمی فکر کرد ورو به زهره گفت : آخرین باری که باه

 یادته ؟

 ـ اوهوم .

 نگاهش بین بقیه چرخید واین میون امیر حسین ومشتاق تر از بقیه دید .

رو کرد به خاطره وگفت : آخرین باری که با هم بازی کردیم وآخرین بازی که کردیم قایم باشک بود ،تو یارکشی 

 می خواستم با یاسین هم گروه باشم ، که نشد . من با آقا امیر حسین افتادم در حالی که اصالً دوست نداشتم ،

تصمیم گرفتم یه جوری نارضایتی خودم رو نشون بدم وتالفی در بیارم .دور اول ما گرگ شدیم ، من هیچ تالشی برای 

پیدا کردن اونها نکردم وآقا امیر حسین خودش تنهایی هردوشن رو پیدا کرد ،دور بعد یاسین وزهره گرگ شدن وما 

فی می شدیم ، اگر با یاسین هم گروه بودم یه جایی قایم می شدم که هیچکی نتونه پیدام کنه ولی اون موقع باید مخ

اصال دلم نمی خواست که گروه مون برنده باشه واسه همین هم دم دست ترین جایی که می شد قایم شدم تا یاسین 

 برنده می شد منم این ونمی خواستم . بتونه خیلی زود پیدام کنه ، چون اگر اون دورم می بردیم گروهمون

 یاسین خیلی زود تونست من وپیدا کنه ، منم جایی که آقا امیر حسین مخفی شده بود رو به یاسین نشون دادم .

آقا امیر حسین هم که فهمید من از عمد اون کار وکردم چنان سیلی به من زد که تا چند روز جاش می سوخت 

 سر گرفت ، بزن بزنی شد که نگو ! ،یاسین هم غیرتی شد و دعوا

 نگاهی به بقیه کرد ، همه ساکت نشسته بودن وبهش چشم دوخته بودن ومنتظر بقیه داستان .

اونجا بود که با هم قهر کردیم ، منم وقتی رفتم خونه همه عکسهایی رو که باهم گرفته بودیم پاره کردم ودور ریختم 

 مونده بود همه رو شکستم .، اسباب بازیهایی رو که خونه مون جا 

 چند روز بعدش هم با خانواده خاله ام که برای دیدن ما اومده بودن رفتیم اردبیل ویک ماهی اونجا موندیم .

 رو کرد به زهره وگفت : وقتی که برگشتیم شما ازتهران رفته بودین ، دیگه هم همیدگه رو ندیدیم تا اینجا ....

 که دایی امیر زد خیلی بد بود ؟ خیلی درد داشت ؟ خاطره با هیجان پرسید : سیلی

 یاسمین نگاهی به امیر حسین که سربه زیر نشسته بود کرد وگفت :آره خیلی درد داشت .

یاسین هم درادامه حرفهای یاسمین گفت : آره ، دستش خیلی سنگین بود تا یه مدت صورتش سیاه وکبود شده بود ، 

 طول کشید تا خوب بشه .

سین که هنوز سرش پایین بود ، سرش وبلند کرد وبا لحنی پرازوشرم وصورتی سرخ گفت : من شرمنده ام امیر ح

 یاسیمن خانم.

 یاسمین لبخندی زد وگفت : خدا نکنه ، واسه اتفاقی که بیست سال پیش افتاده ؟
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 زهره هم خندید وگفت : تو عالم بچگی از این اتفاقها میفته دیگه !

ره ، دوره بچگی رو همین قهر وآشتی ها قشنگ می کنه ، می گم امیر خدا باهات یار بود وشانس یاسین هم گفت : آ

آوردی که یاسمین تو رو زودتر نشناخت وگرنه کار به دستت می داد وکارت وتالفی می کرد ، می دونی که یاسمین 

 دوست نداره زیر دین کسی بمونه .

 ر دست خودم ودلم داده .امیر حسین تو دلش گفت : همین االنش هم کا

یاسین پیش دستی کرد ودر جواب خاطره که از یاسمین پرسید مثالً چه کار می کردین، گفت : خوب معلومه چکار 

 می کرد ! با دوتا آمپول اشتباهی سیلی امیر وتالفی می کرد .

 یاسمین با اعتراض گفت : یــــــــــــاســــــــــ ــــــــین ؟؟؟؟

بلند باالی یاسمین هم خودش قصه ای داشت ، باهمون لحن ناراحت وشاکی به یاسین گفت : می دونی  این اعتراض

این چندمین باره که دارم به خودم اعتراف می کنم که نباید در اون مورد باهات حرف می زدم وازت کمک می 

 خواستم ، من واز کرده خودم پشیمون کردی یاسین .

 فت: آره واهلل ..... یاسین کاری کردی که حتی علیرضا هم عمه اش رو دست میندازه .الهه در حمایت از یاسمین گ

 یاسین هم بی خیال شونه ای باال انداخت وگفت : به نظر خودم که حرف بدی نزدم .

بقیه هم ناظر این گفتگو بودن این بار امیر حسین پیش دستی کرد وگفت: قضیه چیه یاسین ؟ چی گفتی که خانم 

 واین جور ناراحت کردی ؟دکتر 

زهره هم در ادامه حرف امیر حسین گفت : آره منم دوست دارم بدونم ، قضیه این آمپول اشتباهی چیه ؟ تا حاال زیاد 

 از آقا یاسین شنیدم ،میشه برامون بگی ؟

مون اول به یاسمین نگاهی شاکی به یاسین کرد وبا تأسف سرش رو تکون داد .با خودش گفت تقصیر خودمه که از ه

 یاسین اجازه دادم هر جور دوست داره با من رفتار کنه .

یاسین بی اینکه خجالت بکشه یا مثالً شرمنده باشه رو به امیر حسین گفت : این قضیه هم دست خانم دکتر ومی بوسه 

 ، خودش بهتر می تونه براتون تعریف کنه .

 همه نگاه ها دوباره به یاسمین معطوف شد .

 هم نیمچه لبخندی زد وگفت : این جوری که نمیشه ، امشب همه اش من حرف زدم !یاسمین 

 امیر حسین لبخندی زد وگفت : اشکال نداره ، به تالفی اون شب که خونه نبودین!

یاسمین نگاهی به یاسین انداخت که معنیش این بود که به موقع اش به خدمتت می رسم وشروع کرد به تعریف 

 کردن :

سال پیش مریضی داشتم آذری زبون ، خدا همه چی بهش داده بود جز شعور ومعرفت ، بیشترین چیزی  حدود یک

که بهش می بالید تمکن مالیش بود ، دوتا کلیه اش رو از دست داده بود ومنتظر عمل پیوند بود، گروه خونش هم 

 بد مریض من بود .کمیاب بود ولی با خرج کردن تونست برای خودش یه کلیه پیدا کنه ، از شانس 

تو رفت وآمدهاش به بیمارستان وبرخورد هایی که باالجبار باهاش داشتم به خیال خودش دلباخته من شده بود وتو 

 رؤیا سیر می کرد .

اگر روزی یه بار من ومی دید یا صدبار براش فرقی نداشت با همون لهجه اش از من می پرسید : خانم دکتر تا حاال 

 دین ؟آمپول اشتباهی ز
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اینقدر نمی دونست که آمپول زدن وظیفه دکتر نیست ، البته منم خیلی دوست داشتم که بهش نشون بدم که آمپول 

اشتباهی چه مزه ای داره که متأسفانه نمی شد ، امکانش نبود . یه روز که برای ویزیت مریضهام رفتم .دیدم که 

مالقات اومده بودن ، دوتا خانم بودن همین که وارد اتاقش شدم مالقاتی داره که البته خارج از وقت بیمارستان برای 

نگاه اون دو خانم هم میخ صورتم شد وشروع کردن باهم ترکی حرف زدن به خیال اینکه من متوجه نمی شم ، خبر 

 نداشتن که اصل ونصب من همه ترکن .

 م یانه ، به هم میایم یا نه .در مورد من حرف می زدن وبراندازم می کردن ببینن به پای داداشون می رس

درموردش با یاسین حرف زده بودم ، باید هرجوری می شد اون واز سر خودم باز می کردم ، از یاسین خواستم که با 

لباس فرمش بیاد بیمارستان ونقش نامزد من وبرام بازی کنه ، یاسین هم که سرش درد می کنه واسه این جور بازیها 

 از شانس خوبم همون روز هم اومد بیمارستان ، با لباس فرم ودسته گل به دست . با جون ودل قبول کرد ،

جلوی اونها استقبال گرمی ازش کردم وبا زبون ترکی باهاش حرف زدم ، اولش یه کم شوکه شد که من چرا دارم 

 ترکی باهاش حرف می زنم ولی فوری خودش وپیدا کرد .

 ین که باهم دل می دادیم وقلوه می گرفتنم نگاه می کردن .اون سه نفر هم مات ومبهوت به من و یاس

 جلوی چشمهای به خون نشسته اون از اتاق بیرون اومدیم .

یاسین از ته دل خندید وگفت : کاش بودین ومی دیدین که چه حالی داشتن ، من هنوزم وقتی یادم میفته خنده ام می 

 گیره .

 حمت نشد ؟یاسین که ساکت شد زهره پرسید :دیگه مزا

ـ نه دیگه ، خوشبختانه دوروز بعدش مرخص شد ورفت. بعدشم نه اینکه یاسین با لباس فرم اومد بیمارستان دیگه 

 جرأت اینکه حرفی بزنه نداشت .

 ـ فکر همه جارو کرده بودین ها ؟!

ش رو از سرم کم یاسمین در جواب خاطره لبخندی زد وگفت : آره، آخه این بهترین راهی بود که می تونستم شر

 کنم .

 یاسمین با خودش فکر کرد وتودلش گفت : واسه شما هم همین نقشه رو داشتم ، اما همه چی به هم ریخت .

ساعتی دور هم نشستن وبیشتر از دوران بچگی وخاطراتشون حرف زدن تا موقع شام شد ، با کمک هم میز شام رو 

 هم چیدن ودور هم نشستن برای خوردن شام .

 حضور داشتن به جز معصومه خانم ، بقیه هم منتظر بودن که معصومه خانم بیاد وشروع کنن . همه

چند دقیقه طول کشید تا معصومه خانم ازاتاق بیرون اومد .یه جعبه کوچولو هم دستش بود ، مستقیم رفت وباالی سر 

تودلش نبود ، ظاهراً رو لبش لبخند بود  یاسمین ایستاد ، یاسمین هم نگاهی به خاله اش کرد ونا مطمئن لبخند زد ،دل

 ولی دلش مثل سیر وسرکه می جوشید .

معصومه خانم سرصحبت وباز کرد وگفت : ببخشید که منتظرتون گذاشتم ، قبل از شام خوردن من یه کار کوچولو با 

 یاسمین جون دارم .

قدر صداش وضربانش زیاد بود که  قلب یاسمین تاالپ تلوپ می زد ، خودش خوب صدای قلبش رو می شنید ، این

یاسمین عقب وجلو می شد ، سعی کرد که خونسردی خودش رو حفظ کنه ، هنوز که معلوم نبود که خاله معصومه چی 

 می خواد بگه ، باید صبر می کرد .
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یستاد ، درست نبود که معصومه خانم ایستاده باشه ویاسمین نشسته باشه ، از روی صندلی بلند شد وکنار خاله اش ا

 نیمچه لبخندی زد وگفت: من درخدمتم خاله جان .

 معصومه خانم بغلش کرد وگونه اش رو بوسید وگفت : خیلی برای امیر زحمت کشیدی عزیزم حالل کن .

جواب بوسه خاله اش رو داد وگفت : این چه حرفیه خاله ؟ من نمی دونم با چه زبونی به شما بگم که کاری نکردم ، 

 ه ام رو انجام دادم خاله جان!من فقط وظیف

 معصومه خانم دست پشت کمر یاسمین گذاشت وگفت: می دونم عزیزم ، تو مارو حسابی شرمنده خودت کردی .

 منظورش به هزینه بیمارستان بود که یاسمین پرداخت کرده بود .

 موش کنین .ـ چی بگم ؟ هرچی بگم بی فایده است ، مثل اینکه شما قصد ندارین اون موضوع وفرا

 معصومه خانم دوباره گونه یاسمین رو بوسید وگفت: محبتی که کردی فراموش نشدنیه عزیزم.

 خودش کادورو باز کرد ، چشم یاسمین به دست خاله اش بود وچشم امیر حسین به صورت یاسیمن .

دستبند ظریف وخوشگلی معصومه خانم خودش در کادو رو که از شکل وقیافه اش معلوم بود که جواهره باز کرد و

 رو از جعبه بیرون آورد. دست یاسمین رو تو دست گرفت وخودش دستبند به دستش انداخت .

یاسمین هم ساکت ایستاده بود، نه کاری انجام می داد ،نه حرفی می زد،دستبند طال سفیدی بود که چند تا سکه هم 

 ازش آویزوون بود .

لبخندی زد واین بار خودش برای بوسیدن خاله اش پیشقدم شدو تشکر  کار معصومه خانم که تموم شد ، یاسمین

 کرد ، همه با لبخند به اونها نگاه می کردن .

معصوم خانم هم دوباره یاسمین روبوسید وگفت: در برابر زحمتهایی که برامون کشیدی ارزشی نداره عزیزم ، 

 مبارکت باشه .

 لیش رفت وبعد از نشستنش یاسمین هم نشست .یاسمین تشکری کرد ومعصومه خانم به طرف صند

از اینکه قرارنیست حرف دیگه ای هم زده بشه ، خوشحال شد ونفس راحتی کشید ومشغول خوردن شامی شد که 

 دستپخت خاله معصومه بود .

 شام رو هم خوردن ، یاسمین والهه با کمک زهره وخاطره میز وجمع کردن وآشپزخونه رو مرتب .

موم شد نگاهی به ساعت انداخت ، ساعت ده ونیم بود و نیم ساعت دیگه باید به قرارش با خانم وفادار کارشون که ت

 می رسید.

با اتفاق زهره که سینی چای تو دستش بود از آشپزخونه بیرون اومدن .نگاهش تو سالن چرخید، همه بودن جز 

 امیرحسین ، یاسین هم تنها نشسته بود وحواسش به تلویزیون بود.

 کنار یاسین که نشست ، یاسین به طرفش برگشت ، لبخندی زد وگفت : خسته نباشید خانم دکتر .

 جواب یاسمین لبخندی بود به همراه خیلی ممنون .

 ـ آقا امیر حسین کجاست ؟

 ـ فکر کنم تو حیاط باشه .

 ـ می گم یاسین ؟ من باید برم بیمارستان ، مامان بابا رو می رسونی دیگه ؟

 اسین کامل به طرفش برگشت وگفت:آره که می رسونم ، حاال نمیشه نری ؟ی
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ـ نه، امشب باید حتماً بیمارستان باشم ، به خانم وفادار هم قول دادم باید برم که اونم به کارش برسه ، لطف کرده به 

 جای من مونده .

 ـ باشه ، ولی مامان دوباره از دستت ناراحت می شه ها !

ای ندارم ،از اون گذشته برا مامان مهم بود که من امشب اینجا باشم که بودم . دیگه بیشتر از این نمی ـ چاره دیگه 

 شه بمونم .

 ـ چی بگم ؟ برو خیالت راحت ، می خوای خودم تا بیمارستان همراهت بیام ؟

 یاسمین لبخندی زد وگفت: اولین بارم که نیست داداشی؟ راهی نیست .

 . ـ خوب بهم زنگ بزن

 ـ اونم به چشم ، دیگه برم خداحافظی کنم وبرم .

 از کنار یاسین بلند شد، باید زودتر خداحافظی می کرد ومی رفت .

به اتاق زهره رفت ولباسش رو عوض کرد ، از اتاق که بیرون اومد ، زهره به طرفش اومد وگفت : چه زود شال وکاله 

 کردی خانم ؟!!

 فت : باید برم بیمارستان عزیز جان !دست دور شونه زهره انداخت وگ

 ـ نمیشه نری ؟ تازه صحبتهامون گل انداخته بود؟!

ـ دوست دارم بمونم ولی شرایطش نیست ، باید بیمارستان باشم ، یکی از همکارام جورم رو کشیده ، قول دادم که تا 

 ساعت یازده خودم وبه بیمارستان برسونم ، نباید پیشش بدقول بشم .

 ب ورچید وگفت : این جوری اصالً مزه نداد که !زهره ل

 به صورت زهره خندید وگفت : فرصت زیاده خانمی !

 زهره نفس عمیقی کشید وگفت : هرجور دوست داری !

به اتفاق زهره پیش بقیه رفت وبرای اونها هم توضیح داد که باید به بیمارستان برسه واونها هم حرفش رو قبول 

 کردن .

حافظی کرد واجازه نداد که کسی بدرقه اش کنه جز زهره که دست بردار نبود وخیال داشت تا دم از همه خدا

 درهمراهیش کنه .

جلوی در مشغول پوشیدن کفشش بود که در هال باز شد وامیر حسین وارد شد ، طوریکه دستگیره در تو کمر 

 یاسمین فر رفت وآخش در اومد .

 فت : ببخشید ،فکر نمی کردم کسی پشت در باشهامیر حسین با شرمندگی و نگرانی گ

 یاسیمن لبخندی زد وگفت : چیزی نیست ، طوری نشد .

 ـ دردتون نیومد ؟

 ـ نه اونقدرها هم محکم نبود .

 امیر حسین نگاهی به سرتاپای یاسمین کرد وگفت : فرصت باشه !

هره هم شونه ای باال انداخت وگفت: منظورش اینه یاسمین که منظور امیر حسین ونفهمیده بود به زهره نگاه کرد ، ز

 که به سالمتی کجا تشریف می برین !

 یاسمین اوهومی گفت وروکرد به امیر حسین وگفت: سالمت باشین ، می خوام برم بیمارستان.
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 ـ تنها ، اونم این وقت شب ؟

که با لبخند اونها رو نگاه می کرد نگرانی ودلهره تو صدای امیر حسین خوب حس می شد .یاسمین نگاهی به زهره 

 انداخت وگفت: دیگه برام عادی شده آقا امیر حسین،کار من این دردسرها رو هم داره دیگه، باهاش کنار اومدم .

امیر حسین لبخند نیمه جونی زد وگفت : خوشحالمون کردین ، شب خوبی بود ، امیدوارم به شما هم خوش گذشته 

 باشه !

 ، خیلی وقت بود که یادی از گذشته نکرده بودم . ـ حتماً همینطوره

ـ به ماهم خیلی خوش گذشت ، دیگه نباید هیچ فرصتی رو از دست بدیم، باید تالفی این چند سال دوری رو هم در 

 بیاریم مگه نه امیر؟

 با امیر گفتن زهره امیر حسین که تو فکر بود به خودش اومد وگفت : آره .

ره لبخندی زدو گفت : معلومه ، ما تازه همدیگه رو پیدا کردیم ، من دوباره خواهرم وپیدا یاسمین هم درجواب زه

 کردم .

 زهره هم احساساتش به جوش اومدو یاسمین ومحکم بغل کرد وبوسید .

 از آغوش زهره بیرون اومد وگفت : خوب دیگه ، اگراجازه بدین من از خدمتتون مرخص بشم .

 می کنمی گفتن وامیر حسین خودش واز سر راه یاسمین کنار کشید .زهره وامیر حسین خواهش 

 یاسمین با زهره دست داد وهمونجا ازش خداحافظی کرد واجازه نداد که زهره تا دم در همراهیش کنه .

امیر حسین هم زهره رو با گفتن من خودم تا در حیاط همراهشون می رم قانع کرد وبا یاسمین از خونه بیرون اومدن 

. 

 ماشینش بعد از ماشین یاسین پارک شده بود وبرای بیرون بردن ماشین دردسری نداشت .

شونه به شونه امیر حسین به طرف ماشینش می رفتن ، امیر حسین کنار باغچه خم شدو چند تا شاخه گل چید 

 ایی برین بیمارستان !ودوباره با یاسمین هم قدم شد وگفت : اگر نمی اومدین بهتربود تا بخواین این وقت شب تنه

دیگه به ماشینش رسیده بودن ، یاسمین روبه روی امیر حسین ایستاد وگفت : من که گفتم دیگه برام عادی شده ، 

نمی شد که دعوت خانواده تون رو بی جواب بگذارم اون شب که شما مهمون ما بودین نتونستم خودم وبرسونم ، اگر 

 د .این بار هم نمی اومدم خیلی بد می ش

 ـ شما لطف دارین یاسمین خانم ، ولی در هر صورت من ... یعنی ما راضی نبودیم که به خاطر ما تو زحمت بیفتید .

 ـ خواهش می کنم ، کمترین کاریه که از دستم ساخته بود .

 جواب امیر حسین هم لبخندی گرم بود ونگاهی مهربون .

سین اجازه نداد وبه یاسمین گفت: شما بشینین تو ماشین خودم یاسمین می خواست به طرف درحیاط بره که امیر ح

 باز می کنم .

 ـ لطف می کنین .

امیر حسین به طرف در حیاط رفت ویاسمین هم تو ماشین نشست ودنده عقب گرفت تا از حیاط بیرون بره ، امیر 

 حسین هم چشم ازش برنمی داشت .

 ر حسین هم خداحافظی کنه .از حیاط بیرون رفت وجلوی درایستاد تا از امی
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ترمز دستی رو کشید تا ازماشین پیاده بشه که امیرحسین چند تا ضربه به شیشه ماشین زد ،شیشه رو پایین کشید 

 وگفت : دستتون درد نکنه ، ببخشید که حسابی مزاحمتون شدم .

 ـ خواهش می کنم ، شما رحمتید یاسمین خانم .

 کرد وشاخه گلها رو پشت فرمون گذاشت .از همون شیشه باز دست تو ماشین 

 ـ دستتون درد نکنه .

 ـ چرا این قدر تعارف می کنین یاسمین خانم ؟قابل شما رونداره .

 ـ راضی نبودم به خاطر من از درخت جدا بشن .

 ـ در برابر شما که این گلها ارزشی ندارن .

، از وقتی که فهمیده بود که خانم دکتری که دلش رو برده  امیر حسین تو لفافه وبا کنایه حرفش رو به یاسمین می زد

همبازی بچگی هاشه ، خیالش راحت شده بود . دوست داشت هرچه زودتراقدام کنه واز دل یاسمین باخبر بشه ، 

دوست داشت و بهتر بود که به خودش ویاسمین این فرصت وبده که همدیگه رو بهتر بشناسن ، ازانتخابش که 

 اما دوست داشت که یاسمین هم اون وبشناسه .مطمئن بود ، 

یاسمین نفس عمیقی کشید وسرش وپایین انداخت . امیر حسین هم تو دلش این نجابت ووقار یاسمین رو ستود 

 وگفت : با احتیاط رانندگی کن ، مواظب خودت باش.

 تون ، خداحافظ .یاسمین دیگه ایستادن رو جایز ندونست ، سرش وبلند کرد وگفت : چشم ، با اجازه 

 ـ به سالمت .

 امیر حسین که از ماشین جدا شد ، یاسمین هم گازش رو گرفت ورفت.

 امیر حسین ایستاد وتا اونجایی که چشمش می دید یاسمین رو بانگاهش بدرقه کرد .

د ، دور هم بودن نه اون شب نه بعدش اتفاق خاصی نیفتاد ،دید وبازدیدهاشون با خانواده ملکان پابرجا و برقرار بو

هایی که یاسمین به خاطر کارش سهم کمی از اونها داشت . رفتار خانواده ملکان روز به زور گرم تر وبهتر می شد 

،هنوزم بعضی وقتها نگاه های خیره امیرحسین ورو خودش حس می کرد ولی هنوز حرفی زده نشده بود ویاسمین از 

سین هم براش جای تعجب داشت، با شناختی که از خانواده ملکان این جهت خیالش راحت بود ، نگاه های امیر ح

وامیر حسین پیدا کرده بود می دونست که آدمی نیست که نگاهش دنبال ناموس دیگران باشه ، نمی فهمید که اگر 

تر این نگاه ها معنی ومفهوم خاصی دارن پس چرا پیشقدم نمی شن وحرفی نمی زنن ، البته این برای یاسمین خیلی به

 بود ، اما تو رفتار امیر حسین دوگانگی بود ، نه به اون نگاه های گرم وغافلگیر کننده اش ، نه به....

 در حالی که اینها آرامش قبل از طوفان بود ویاسمین باید منتظر می موند ، منتظر اتفاقاتی که درپیش بود .

از تنش بیرون نرفته بود ، این روز تعطیلی رو نباید امرزو جمعه بود وروز تعطیلش ، با اینکه خستگی شب قبل هنوز 

 ازدست می داد ، بهترین فرصت در کنار خانواده بودن به خصوص علیرضا وآتنا .

 از صبح زود ازخواب بیدار شد تا صبحانه رو با مامان باباش وبا صدای رادیو وبرنامه مورد عالقه باباش بخوره .

نبود، همون قدر که سخت گیر بود مهربون هم بود ، همون اندازه که از  به دست آوردن دل مامانش کار سختی

یاسمین گله می کرد دوستش هم داشت. باید کاری می کرد تا مامانش از دستش ناراحت نباشه ، باالترین نعمتی که 

 خدا بهش داده بود پدر و مادر خوب بود که باید قدرشون رو می دونست .
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، مثل همیشه منتظر بودن که یاسین هم با عهد وعیالش از راه برسن وروز جمعه ای  تا ظهر خودش رو سرگرم کرد

 دور هم باشن که یاسین زنگ زدو گفت برای ناهار نمی تونن بیان چون خونه داداش الهه دعوت هستن .

روزهای  طبق معمول همه جمعه ها غذا درست کردن به عهده یاسمین بود ، چون بقیه روزها کمتر تو خونه بود ،

 جمعه رو کامل به خانواده اش اختصاص می داد .

چون یاسین برای ناهار نمی اومد وباباش هم هوس آب دوغ خیار کرده بود ، ناهار آب دوغ خیار خوردن اونم تو 

 حیاط وزیر سایه درخت مو که البته از مزاحمتهای زنبور ها هم در امان نبودن .

وبادمجون درست کنه ، غذایی که همه دوستش داشتن به خصوص باباش قرار شد که یاسمین برای شام کشک 

 ویاسین .

عصر بود که یاسین هم از خونه بردار خانمش اومد وخانواده دور هم جمع شدن ، یاسمین هم ساعتی رو کنارشون 

کباب کردن  نشست وبعد هم به حیاط رفت تا رو منقلی که باباش آماده کرده بود بادمجونها رو کباب کنه .مشغول

بادمجونها وجواب دادن به سؤالهای تموم نشدنیه علیرضا درباره آبا واجداد بادمجون بود که یاسین رو دید که به 

طرف درحیاط می رفت ،هم حواسش به کارش بود هم به یاسین ، انگاری ماشین می خواست بیاد تو حیاط که یاسین 

 ی خندون تر از همیشه .داشت در حیاط وکامل باز می کرد اونم با چهره ا

در حیاط کامل باز شد وماشین دودی رنگ وارد حیاط شد ، ماشینی که یاسمین اون وخوب می شناخت ، خانواده 

 ملکان بودن ، اومده بودن که غروب جمعه ای کنار هم باشن .

رار معلوم باید زیاد بادمجونها رو که خوب کباب شده بودن توی سینی گذاشت ، هنوزچند تایی مونده بود که از ق

 ترش هم می کرد چون مهمون داشتن ومطمئناً مامان باباش اجازه نمی دادن که اونها شام نخورده از خونه شون برن .

 باید به استقبالشون می رفت .

نفس عمیقی کشید واز کنار منقل بلند شد ، دستش وزیر شیر آب کنار حیاط شست . دست علیرضا رو هم گرفت وبا 

 ه استقبال مهمونها رفتن .هم ب

همه جلوی در هال ایستاده بودن که یاسمین هم به جمعشون اضافه شد .رفتارشون مثل همیشه بود البته با دوز باالتر 

، موقع احوال پرسی همچین یاسمین رو تو بغلشون می چلوندن وبوسش می کردن که انگار بعد از سالها از 

ه دیدن داشت ، برق تو چشمای سیاهش ،گرمی نگاهش ولبخند رو لبش ، سالم سفربرگشته ، قیافه امیر حسین هم ک

 آهسته وآرومش ،دل یاسمین رو به شور انداخت مخصوصاً که حسابی هم به خودش رسیده بود.

یه جعبه بزرگ شیرینی هم تو دست زهره بود ، که انگار خیلی معنی می تونست داشته باشه ، چون به غیر ازشب اول 

 یده بود که اونها با دست پر به خونه شون بیان تا االن .دیگه ند

 آقا محمود دعوتشون کرد که برن داخل که بقیه مخالفت کردن وترجیح دادن تو حیاط بشینن .

با راهنمایی فخری خانم به طرف باغچه و تختهای کنار حوض رفتن ، یاسمین هم برای آماده کردن وسائل پذیرایی 

 ه هم پشت سرش جعبه شیرینی به دست .وارد خونه شد ، اله

یاسمین سرگرم درست کردن شربت پرتقال شد والهه هم جعبه شیرینی رو تو یخچال گذاشت و جعبه شیرینی دیگه 

 ای از یخچال بیرون آورد وگفت : از شیرینی خودمون ببرم بهتره نیست ؟

 شربت بود و حواسش جای دیگه ای بود . جوابی از یاسمین نشنید ، نگاهی به یاسمین کرد که مشغول هم زدن

 کنارش ایستاد ، دستش وجلوی صورتش تکون دادوگفت : کجایی خانم خانما ؟
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 با حرکت دست الهه به خودش اومد وبا همون چشمهای مات با حرکت سر از الهه پرسید : چیه ؟

 ت جای دیگه است !الهه لبخندی زد وگفت : از من می پرسی ؟ تو چته ؟ خودت اینجایی ولی حواس

 ـ چیزی نیست .

 ـ مطمئن ؟

 ـ اوهوم .

 مطمئن که نبود اما نمی خواست به الهه حرفی بزنه وقتی خودش اطمینان کامل نداشت .

یاسمین دوست صمیمی خیلی کم داشت یعنی اصال نداشت ، با همکارهاش میونه خوبی داشت ، نه این قدر که بشینه 

ط با الهه میونه خوبی داشت وبعضی وقتها حرفهای دلش رو بهش می زد ، الهه هم وباهاشون درد ودل کنه ،فق

 دوستش بود هم زن داداشش هم خواهر.

 االن نباید حرفی می زد نه تا وقتی که خبری نشده ، همه چیزهایی که تو فکرش بود حدسیات بود وبس .

 شربت رو تو لیوان ریخت وتو سینی گذاشت .

هم قند خون داشت وهم فشار خون ونمی تونست هرچیزی بخوره از آب سیبی که مامانش برای  برای عمو بهروز که

 علی رضا وآتنا گرفته بود جدا گونه تو لیوان ریخت .

نگاهی به لیوانها که رنگ نارنجی پرتقال به خودشون گرفته بودن با اون یخهای شکل میوه که روشون شناور بود 

ابت تمیز بودن سینی راحت شد نگاهی به الهه انداخت که داشت با وسواس شیرینیها انداخت ووقتی که خیالش از ب

 رو تو دیس می چید وهر کدوم وچند بار جابه جا می کرد تا به شکل دلخواهش برسه .

لبخندی زد وگفت: ولش کن دختر، چقدر به این بدبختها گیر می دی تو ؟ تا چند دقیقه دیگه نه از خودشون خبریه 

 شکل وقیافه شون ، بهتره بریم االنه است که داد مامان در بیاد . نه از

 الهه برای بار آخر نگاهی به شکل شیرینیها انداخت وگفت : بریم .

 صبرکرد که اول الهه بره بعد خودش .

روزه . پشت سر الهه رفت وبه همه شربت تعارف کرد ، همه می دونستن که لیوانی که با بقیه فرق داره واسه آقا به

 همه با نگاه خریدارانه بهش نگاه می کردن ویاسمین رو با نگاهشون معذب می کردن .

تعارف کردنش که تموم شد نفس راحتی کشید وبین الهه ومعصومه خانم نشست وآتنا رو از الهه گرفت تا خودش 

 بهش شربت بده .

 ـ چکار می کنی عموجون خوبی ؟

لند کرد وبا لبخندی رو به آقا بهروز گفت :ممنون عمو جون خوبم ، شما طرف صحبتش با یاسمین بود ،سرش وب

 چطورین ؟ بهترین ؟

آقا بهروز به خاطر مشکالتی که داشت ، می بایست تحت نظر دکتر می بود واز وقتی که امیر حسین مریض شده بود 

یض یاسمین شد ، امیر حسین وتو بیمارستان بستری شده بود وفهمیده بودن که یاسمین دکتر شده ، خودش هم مر

هم هنوز تحت نظر یاسمین بود البته تو مطب . یاسمین هم فارغ وبی خیال از همه چیز تا اونجایی که می تونست با 

 جون ودل هرکاری که ازدستش ساخته بود براشون انجام میداد .

 ـ مگه می شه همچین دکتری داشت وبد بود ؟

 دا رو شکر که حالتون بهتره عمو جون !یاسمین لبخند محجوبی زد وگفت : خ
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معصومه خانم با حض به یاسمین نگاه کرد ، دست پشت کمرش گذاشت وگفت: به لطف زحمتهایی که تو کشیدی 

 عزیزم .

 ـ من که کاری نکردم خاله جان ! من فقط وسیله ام همین !

 ـ شما واسه دکتر بودن خیلی جوونین یاسمین جون نه ؟

زش سؤال می پرسید . براش سؤال بود که چرا مرکز توجه همه شده وهمه دارن ازش سؤال می خاطره بود که ا

 پرسن با خودش فکر کرد نکنه به اون جعبه شیرینی و این لبخند های گرم ربط داشته باشه .

 ذهنش واز هر فکری خالی کرد ، گلوش وصاف کرد وگفت :شاید !! دکتر از من جوون تر هم هست خاطره جون !

آقا بهروز رو کرد به خاطره وگفت : واسه بزرگ بودن وبزرگی کردن که حتماً نباید سنی ازت گذشته باشه بابا ، 

قدرومنزلت هرکسی به اندازه همتیه که داره هرچقدر زحمتی که می کشی وتالشی که می کنی بیشتر باشه مقامت هم 

زحمت کشیده، خیلی همت می خواد که سعی کنی به بیشتر می شه ، یاسمین جون هم واسه رسیدن به اینجا خیلی 

 اون چیزی که می خوای برسی .

 ـ شما لطف دارین عمو جون .

 ـ من حقیقت رو گفتم عزیزم .

 از حمایت عمو بهروزش خیلی خوشحال شد .

 سرگرم تعریف بودن که صدای علی رضا بلند شد که : عمه جون بیا .

می اومد . دلش به شور افتاد ، آروم وبی جلب توجه از جاش بلند شد وگفت :  صداش از اون طرف حیاط و پیش منقل

 برم ببینم این گل پسر چکارم داره .

 با یه ببخشید از اونها جدا شد وبه طرف علی رضا رفت .

ت علی رضا با دستهایی سیاه کنار منقل نشسته بود .ترسید که نکنه دست تو زغالها کرده باشه .کنار علیرضا نشس

 وگفت : چکار کردی عمه ؟

 ـ عمه من یکی از بادمجون ها رو پوست گرفتم .

خودش ولعنت کرد که چرا یادش به منقل سرخ وبادمجونها رفته ، دستهای علیرضا رو وارسی کرد وگفت : دستت که 

 نسوخته؟ به زغالها که دست نزدی ؟

 : من فقط به این دست زدم . ـ نه عمه !به ظرفی که بادمجون ها توش بود اشاره کرد وگفت

 دست رو سر علیرضا کشید وگفت : چرا به اونها دست زدی عمه ، اگر دستت می سوخت من چکار می کردم ؟

 علی رضا لب ورچید وگفت : من فقط می خواستم بهتون کمک کنم !

ه باشه ،اگر دست تو می گونه علیرضا رو بوسید وگفت : می دونم عزیزم . من فقط نگران شدم که نکنه دستت سوخت

 سوخت دل عمه هم می سوخت ، نباید تنها می اومدی اینجا خوشگلم .

 ـ ببخشید .

 ـ مهم نیست عزیزم ، بیا بریم دست وصورتت رو بشورم بعد باهم بریم بقیه اش رو درست کنیم باشه ؟

 ـ باشه .

ه کم کم تاریک می شد وهنوز شامشون آماده با علیرضا داخل خونه رفت وبا چند دیگه بادمجون برگشت ، هوا دیگ

 نبود ، باید زودتر دست به کار می شد وبقیه کارها رو انجام می داد .
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 کنار مهمونها اومد ورو به مامانش گفت : مامان من می رم به بقیه کارم برسم کاری بامن ندارین ؟

 ـ نه عزیزم ، خودم بقیه کارها رو انجام می دم .

 خانم ، می خوای این روز جمعه ای هم از دستمون دربری ؟ـ کجا یاسمین 

 در جواب زهره لبخندی زد وگفت: نه ، چه دررفتنی عزیزم ، امشب شام با منه ، دارم می رم شام وآماده کنم .

 زهره هم پاشد وگفت : خیلی خوب ، پس منم بیام کمکت .

ن با این حرف یاسمین عکس العملی از خودشون نشون می نه مثل اینکه خبری از رفتنشون نبود ، اگر می خواستن بر

دادن ، یاسمین بد مهمون نبود ، اما انگار امشب یه خبرهایی بود که به مذاق یاسمین خوش نمی اومد ، هنوز حرفی 

 نزده بودن که چندان نیازی هم نبود ، رفتارشون گویای همه چیز بود .

وبه راه افتاد ، خاطره هم طاقت نیاورد که تنها بشینه و با اونها  زهره که کنارش ایستاد دست پشت کمرش گذاشت

 همراه شد .

 دور منقل جمع شدن ویاسمین به بقیه کارش رسید .

 ـ شماها کشک بادمجون دوست دارین ؟

، البته یاسمین می دونست که مامانش به این کشک بادمجون قناعت نمی کنه وحتماً یه چیز دیگه هم تدارک می بینه 

 این سؤالش هم برای محکم کاری بود ، می خواست اگردوست ندارن ونمی خورن کمتر درست کنه تا اسراف نشه .

زهره آب دهنش ور قورت داد وگفت : معلومه که دوست داریم ، نگاهش وبه یاسمین دوخت وگفت : امیر که 

 عاشقشه .

 . یاسمین به ظاهر لبخند زد و تو دلش گفت : خدا لعنت کنه منو

 مواظب بود که بادمجونها نسوزن که خاطره گفت: یاسمین جون ؟

 ـ جونم ؟

 ـ من یه سؤال دارم می تونم بپرسم .

زهره چشم غره ای به خاطره رفت که از چشم یاسمین دور نموند ، زهره نمی دونست که خاطره چی می خواست 

کنه ، چون طبق قراری که داشتن نباید به این  بپرسه ، فکر می کرد که می خواد حرفی بزنه که همه چیز وخراب

 زودی حرفی زده می شد .

 یاسمین که متوجه حرکت زهره شده بود گفت : چه کارش داری زهره ؟ بگو عزیزم چی می خوای بپرسی ؟

چیه ؟ ـ دایی امیر که تو بیمارستان بود یکی از همکاراتون شما رو به اسم فرشته صدا زد می شه بگین قضیه این اسم 

 چرا شما رو فرشته صدا زد ؟

 زهره نفس راحتی کشید که بازم از چشم یاسمین دور نموند .

لبخندی به روی خاطره زد وگفت: من ویه عده از بچه های بیمارستان ودوستام به چند تا پرورشگاه سر می زنیم وهر 

دی باشه یا معنوی فرقی نمی کنه تا جایی که کاری که ازدستمون ساخته باشه براشون انجام می دیم ، حاال می خواد ما

بتونیم از هیچ کاری دریغ نمی کنیم . اسم فرشته رو یکی از بچه های پرورشگاه رو من گذاشت ، تلفظ اسممم براش 

 سخت بود واسه راحتی خودش به من می گفت فرشته

 له فرشته می شناسن .این شد که این اسم رو من موندگار شد و تقریباً همه بچه ها من وبه اسم خا

 ـ آهان .
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 ـ خیالت راحت شد خاطره خانم ؟

 ـ اِ .. خاله ؟

 ـ تو چرا با این دختر نمی سازی زهره ؟

 ـ چکارش دارم ؟

باالخره بادمجونها کباب شدن . یاسمین همون بیرون پوستشون رو گرفت وبعد رفتن داخل تا بقیه کارها رو انجام 

 بدن .

ده بودن وبه یاسمین نگاه می کردن .یاسمین هم بی توجه به حضور اونها سرگرم کارش شد . خاطره وزهره ایستا

 بادمجونها رو با گوشت کوب له کرد . بعد پیاز داغ ونعنا داغ گرفت والی آخر ....

 تا موقعی که غذا آماده شد، خاطره وزهره یاسمین رو زیر نظر داشتن .

دمجون ، شامی کباب وماست وسبزی خوردن هم سر میز بود،گوجه وخیار شور میز شام چیده شد ، عالوه بر کشک با

 هم بود به همراه نون سنگک ونون لواش .

 همه دور میز نشستن وبا به به وچه چه مشغول خوردن شام شدن .

 وقتی که شام خورده شد ، چیزی از کشک بادمجون باقی نمونده بود .

 وباره دور هم نشستن .دختر ها با کمک هم ظرفها رو شستن د

 علیرضا وآتنا که خوابشون برده بود ، یاسمین برای بقیه چایی ریخت وبه همه تعارف کرد .

 امروز حسابی یه خانم خونه دار وکدبانو شده بود .

 چایی شون رو که خوردن ، آقا بهروز سینه ای صاف کرد وگفت:امروز حسابی مزاحمتون شدیم !

جان ؟ اینجا خونه خودته ، نمی دونی چقدر خوشحالم که دوباره دور هم جمع شدیم ، اصالً این  ـ این چه حرفیه بهروز

 چند ماه یک طرف ، بقیه سالهای زندگیم هم یک طرف .

ـ ما هم خیلی خوشحالیم محمود جون از اینکه دوباره شما رو پیدا کردیم !خواست خدا بود که ما دوباره سرراه هم 

 گه رو بعد از چند سال ببینیم .قرار بگیریم وهم دی

 ـ همین طوره آقا بهروز ، هیچ کار خدا بی حکمتش نیست .

ـ ما هم همین عقیده رو داریم فخری جون ، اگر قسمت شده که ما بعد از چندسال دوری دوباره دور هم جمع بشیم ، 

 زدیک ونزدیک تر کنه .بی علتش نیست ، شاید خواست خدا بوده که مارو بعد از چند سال دوری به هم ن

بوی خوبی از این حرفها به مشام یاسمین نمی خورد ، با توجه به رفتارهایی که تا حاال دیده بود ، خوب می تونست 

 منظور اونها رو از این حرفها بفهمه .

 خودش وجمع وجور کرد ورو صندلی نشست .

 بحث داشت به اونجایی کشیده می شد که باب میل یاسمین نبود .

 به همین رابطه ای که با هم داشتن راضی بود، دوست نداشت به بیشتر از این فکر کنه .

 تو صورت فخری خانم هم یه شوقی نهفته بود ، انگار مادرش هم متوجه منظور اونها شده بود .

 فخری خانم نگاهی به معصومه خانم کرد وگفت: نزدیک ونزدیک تر ؟ منظورت چیه معصومه جان ؟

 ه خانم نگاهی به یاسمین کرد وگفت : خیرِ ان شاءاهلل ... اگر خدا بخواد .معصوم
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دل یاسمین تو حلقش بود از اضطراب ، انگار اون اتفاقی که منتظرش بود داشت میفتاد ، البته اتفاقی که دوست 

 نداشت بیفته .

ز وقتی اومدیم تهران ، ازاین رو به اون رو آقا بهروز هم رشته کالم وبه دست گرفت وگفت: واهلل .... این آقا امیر ما ا

 شده ، انگار اگر خدا بخواد مرغ دلش اسیر شده .

ـ به سالمتی ... پس امیر هم دم به تله داد باالخره ... به نظرمن که دیر هم شده عمو جون ، تنبلی کرده این پسر 

 وگرنه االن مثل من باید بابای چند تا ورووجک باشه .

ه عمیقی کشید وگفت : حق با توئه پسرم ، واهلل هرچی تو گوشش می خوندم انگار نه انگار ، هرچی معصومه خانم آ

 می گفتم مامان دیگه داره دیر می شه باید به فکر باشی ، انگار به نقش دیوار می گم .

امیل ، تو روکرد به فخری خانم وگفت : هرچی بگذره وسنشون باالتر مشکل پسند تر می شن ، تو قوم وخویش وف

شیراز دختر خوب زیاد بود ولی این آقا امیر ما مرغش یه پا داشت وزیر بار نرفت ،تا اینکه منتقل شد تهران .اما مثل 

 اینکه اگر خدا بخواد این بچه دلش نرم شده و می خواد ومن وبه آرزوم برسونه .

 ـ به سالمتی ، امیر حسین جان ماشاءاهلل از آقای چیزی کم نداره .

 غالم شماست . ـ

 ـ اینجوری نگو معصومه !عزیز ماست .

یاسمین سربه زیر نشسته بود وبه حرفهای بقیه گوش می داد ، بی حوصله بود ودوست نداشت دیگه تو اون جمع 

 باشه ، دور از ادب واحترام بود که جمع و ترک کنه وگرنه ...

 زیز دردونه تون رو به دستش بسپرین ؟آقا بهروز سینه ای صاف کرد وگفت:این قدر عزیز هست که ع

قلب یاسمین تاالپ تلوپ شروع کرد به زدن ، اومد به سرش از اونچه که می ترسید .نگاهش به قالیچه کف سالن بود 

 وبا انگشتاش بازی می کرد .

 خانواده ملکان که خبر داشتن اوضاع از چه قراره ، یاسمین سربه زیر هم همینطور.

 نگاه پراز سؤال بقیه رودید گفت :آقا بهروز وقتی 

 ـ حقیقتش اینه که اون کسی که دل وایمون این شازده ما رو برده دختر عزیزم یاسمین جونه !

 یاسمین نفس عمیقی کشید ولبش رو از داخل به دندون گرفت.

 ـ هنوزم سر حرفتون هستین ؟هنوزم امیر اونقدری عزیز هست که به دامادی قبولش کنین ؟

 هلل ، غیر منتظره بود آقا بهروز !ـ وا

به جای آقا بهروز معصومه خانم جواب داد : می دونیم وشرمنده ایم ، می دونم که ارزش شما ویاسمین جون خیلی 

بیشتر ازاینه وما باید از قبل خبر می دادیم وتو یه مراسم رسمی خدمت می رسیدیم و این خانم خوشگله رو 

ازآقا بهروزه گفت ما که با هم این حرفها رو نداریم ، آدم که تو خونه خودش وبا خواستگاری می کردیم ، تقصیر

 عزیز خودش نباید رو دروایسی داشته باشه !

ـ بهروز درست گفته معصومه خانم !ما که با هم ازاین حرفها نداریم .خونه که متعلق به خودتونه ، بین بچه های من 

 ونه هم پسر .وشما هم فرقی نیست ،هم دختر مال خودت

 مثل اینکه همه راضی بودن ، این وسط یاسمین ساکت نشسته بود ونگاهش هنوزم به گلهای قالیچه بود .
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نگاه امیر حسین هم به یاسمین دوخته شده بود تا عکس العمل یاسمین رو ببینه ،اما صورت یاسمین مشخص نبود که 

 بشه چیزی ازش خوند .

 بود و بقیه اون وبه حساب شرم وحیا گذاشته بودن . سربه زیری یاسمین از نارضایتی

 ـ زنده باشی محمود ، پس از نظر شما هم مشکلی نیست ؟

ـ نه چه مشکلی ؟ما خیلی وقته که همدیگه رو می شناسیم ، درسته که چند سال بینمون فاصله بوده واز هم بی خبر 

ده باشه ، شما واسه ما هنوزم همون همسایه قدیمی بودیم ولی اینها دلیل نمی شه که رفتار وخلق وخوتون عوض ش

 هستین .

 امیرم مثل یاسین خودم می مونه .

 واسه خودشون بریدن ودوختن واز یاسمین نپرسیدن که راضی هستی یا نه ، تو دلش حرص می خورد .

مسئله مهم این دوتا  که آقا بهرزو حرف دلش وزد وگفت : از محبتی که داری ممنون ، از تعارف گذشته ، این میون

 جوون هستن ، امیر که راضیه می مونه یاسمین جون .

 نگاهش وبه یاسمین دوخت وگفت:نظر تو چیه عزیزم ؟

 چه عجب بالخره یاسمین هم به چشمشون اومد .

ن .راه جوابش که معلوم بود ، ناراضی بود ، اما نباید طوری رفتار می کرد که مامان باباش وبقیه ناراحت ودلگیر بش

 دیگه ای هم برای جواب رد دادن بود .

سرش وبلند کرد که جواب بده که نگاه همه رو متوجه خودش دید ، تو نگاه پدر مادرش هم یه شوقی نهفته بود ، 

حتی تو نگاه یاسین .خوب حق داشتن موقعیت امیر حسین از عرفان هم بهتر بود ، یاسمین هم منکر نبود مهم این 

اسی رو که باید داشته باشه نداشت ، بیشترین وباالترین حسی که به امیر حسین داشت احترم بود بود که اون احس

 ،احترامی که نمی تونست دلیل خوبی برای بله گفتن باشه .

 نمیچه لبخندی زد وگفت:خوب ... راستش من باید ... فکر کنم .

یعنی یاسمین همین امشب باید جواب می داد ؟ با جواب یاسمین همه نفس عمیق کشیدن .خوب چه انتظاری داشتن ؟

 اونم جواب مثبت ؟

امیر حسین که تا حاال ساکت نشسته بود و همه چیز وبه دست بزرگترها سپرده بود زبون باز کرد وگفت:من فکر می 

 کنم که بهتره من ویاسمین خانم یه صحبتی با هم داشته باشیم .

 ه بزرگترها .سرجاش جا به جا شد وگفت: البته با اجاز

اخم کوچکی رو صورت یاسمین نشست .پیش بینیِ اینکه کسی مخالفت نمی کنه کار راحتی بود .همین طورم شد 

 ومامانش با گفتن یاسمین جون امیر حسین وراهنمایی کن !مهر تأییدی به افکار یاسمین زد .

ش کارش وراحت کرد وگفت : بهتره برید تو علی رغم میلی باطنیش بلند شد وایستاد ،مردد بود که کجا بره که بابا

 اتاقت عزیزم .

 با اجازه ای که باباش داد به طرف راه پله های مارپیچ رفت وکنار راه پله منتظر ایستاد تا امیر حسین هم برسه .

ن نگاهش منتظر اومدن امیر حسین بود که نگاهش به یاسین افتاد که با ابروهای باال رفته ، با چشمها ولبهایی خندو

 می کرد .
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اهمیتی نداد ، فکرش خیلی مشغول بود وحوصله تحلیل تجزیه حرکات هیچ کس رو نداشت حتی یاسین .تو فکر این 

 بود که چه حرفی بزنه وچطوری امیرحسین ودست به سر کنه.

ون باال برن ، با تو حال خودش بود که امیرحسین کنارش ایستاد ،اندازه پله ها اونقدری نبود که دونفر کنارهم ازش

 دست به امیر حسین تعارف کرد وبا صدایی آروم گفت : بفرمائید .

 ـ شما بفرمائید .

 صدای امیر حسین هم آروم بود .

نگاه همه به اونها بود ودرست نبود بیشتر از این بایسته ،با گفتن ببخشید جلوتر از امیرحسین راه افتاد و از پله ها باال 

 رفت .

 م با دوپله فاصله پشت سرش رفت .امیرحسین ه

جلوی در اتاقش ایستاد ودر وباز کرد ،می دونست که دوباره باید خودش وارد اتاقش بشه ولی به حرمت امیر حسین 

 ایستاد .دوباره بهش تعارف کرد .

اخل شد امیر حسین حرفی نزد ایستاد وبه یاسمین نگاه کرد ، یاسمین هم که منظورش رو فهمید زودتر از اون د

 وکنار تختش ایستاد .

امیرحسین هم وارد اتاق شد ، در وباز گذاشت .الزم نبود که بسته باشه ، بقیه که طبقه پایین بودن وحرفهای اونها رو 

 نمی شنیدن ، این جوری بهتر بود، برای خودش مسئله ای نبود ، بیشتر به فکرراحتی یاسمین بود .

اقی به رنگ کرمی روشن که با پرده های قهوه ای رنگ تزئین شده بود .ترکیب نگاهش دور تا دور اتاق چرخید ،ات

رنگ قشنگی بود که نشون از سلیقه صاحبش داشت ،تخت یک نفره با رنگ قهوه ای سوخته ،کتاب خونه ومیز 

 بود و قهوه ای رنگ ، یه قاب چند تیکه آفتاب گردون هم به همراه یه قاب وان یکاد ودوتا MDFسیستمش هم 

 عکس از آتنا وعلیرضا زینت بخش دیوارهای اتاق بود .

 خبری از لوح تقدیر و این جور چیزها نبود .

 برای یه خانم دکتر اتاق ساده ای بود ، که اونم به خاطر شخصیت آروم ومتین خود یاسمین بود .

افتاد که ساکت کنار بررسی کردنش یک دقیقه هم نشد ،هم سرعت عمل داشت ، هم دقت نظر .نگاش به یاسمین 

 تختش ایستاده بود .

 به طرف صندلی که پشت میز کامپیوتر بود رفت وبه یاسمین اشاره کرد که بشینه .

 یاسمین هم بعد از نشستن امیرحسین لبه تختش نشست .

 نگاه امیر حسین به یاسمین بود ونگاه یاسمین هم به کف اتاق .

 اراحتی ؟!ـ از اینکه مسئله این جوری مطرح شد ن

به خاطر رفت وآمدی که این مدت با هم داشتن ، دیگه با یاسمین رسمی رسمی حرف نمی زد ، احترامش وداشت 

 وحدش ورعایت می کرد ، فقط موقع صحبت کردن باهاش راحت بود .

 یاسمین نگاهش کرد ولبخند نیمه جونی زد وگفت: نه ، اصالً !!

 ـ آخه صورتت که این ونشون می ده .

 خوب پلیس بود ومی تونست ازصورت آدمها همه چیز وبخونه .

 ـ به خاطراون نیست .
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 مسئله یاسمین شکل خواستگاری نبود ، مسئله خود خواستگاری بود .

 ـ پس واسه چیه ؟

 ـ چیز مهمی نیست .

گه بقیه بحث وادامه به خاطر کار مهم تری االن اینجا بود ، می خواست با یاسمین صحبت کنه ،پس بی خیال شد و دی

 نداد ورفت سر اصل موضوع .

 ـ خوب اول کی شروع کنه ؟ من یا تو ؟

 یاسمین که حرفی برای گفتن نداشت ، این امیر حسین بود که قصد داشت حرف بزنه .

 ـ شما بفرمائید .

 ـ می خوای سنگ ، کاغذ ،قیچی بیاریم ببینم قرعه به کی میفته ؟

بخندی رو لب یاسمین نشست که اونم از یاد آوری خاطرات گذشته بود .لحن آروم با این حرف امیر حسین ل

 ومهربون امیر حسین هم یاسمین ومعذب می کرد هم از استرسی که داشت کم می کرد .

 ـ نه نیازی نیست ، دیگه بزرگ شدیم .

 ـ اوهوم ، اونقدر بزرگ که هم دل می دیم هم دل می بریم .

 میر حسین وقتی سکوتش رو دید خودش شروع کرد :یاسمین حرفی نزد و ا

تا حاال دخترهای زیادی تو زندگیم دیدم ، هیچ کدوم به اندازه تو برام مهم نشدن وتو دلم جا باز نکردن ، این حس 

 واولین بار با تو تجربه کردم .

شتی ، با وجود اینکه هنوزنمی دونستم از وقتی که تو رو تو بیمارستان دیدم مهرت به دلم افتاد ، تو با همه برام فرق دا

خانم دکتری که حالم ودگرگون کرده همون دختر سرتق ولجبازیه که تو بچگی باهام همبازی بوده ،ولی عجیب برام 

 آشنا بودی ، انگار که مدتهاست می شناختمت .

اده باشه ، یه بار سنگین از وقتی که شناختمت ، وقتی فهمیدم همون یاسمین خانم وروجکی، انگار خدا دنیا رو بهم د

رو دوشم برداشته شد ، آخه مونده بودم که چطوری حرفش رو پیش بکشم وبه خانم دکتری که وقتی می خواست 

 برای اولین بار معاینه ام کنه معذب بودم بگم که دوستش دارم .

رای یاسمین سخت تر می یاسمین ساکت نشسته بود وبه حرفهای امیر حسین گوش می داد ، این حرفها شرایط و ب

 کرد .

 ـ دقیقاً نمی دونم از کی شروع شد ، یه آن دیدم که همه دنیام شدی .

 همه اش نگاهم به در اتاق بود ومنتظر تا بیای .

اون روز که یاسین اومد بیمارستان وبا اومدنش تو رو شناختیم بهترین لحظه های زندگیم وگذروندم .اونجا بود که به 

،چون می ترسیدم ، با وجود اینکه حلقه ای تو دستت نبود می ترسیدم از اینکه متعلق به دیگری باشی  آرامش رسیدم

 که همه این فکرهای بد با شناختن تو تموم شد .

دیگه هیچ مانعی نبود ، از احساس خودم مطمئن بودم ، بازم باید صبر می کردم ، سخته کسی رو دوست داشته باشی 

این صبرکردن الزم بود،می خواستم این فرصت وبه هردومون بدم که بهتر وبیشتر همدیگه رو  ولی بروز ندی ، اما

 بشناسیم.
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یاسمین ، من به تمام حرفهایی که زدم ایمان دارم ومی خوام بدونی که دوست دارم وحاضرم برای به دست آوردنت 

 وخوشبخت کردنت حتی از جونم هم مایه بذارم .

یاسمین ، انتظار شنیدن این همه دلدادگی رو نداشت ،ریزش عرق رو روی ستون فقراتش فضای سنگینی بود برای 

حس می کرد .با خودش فکر می کرد که چرا این جوری شد ؟ چرا امیر حسین ؟ اونم به این شوری ؟چرا از شنیدن 

 حرفهاش جز خجالت و شرم حس دیگه ای نداشت ؟چه حکمتی تو این کار بود؟

ته بود ، باید حرفی می زد ، چی می گفت ؟ نمی شد مستقیم وبی پرده بهش بگه جوابش منفیه تا حاال ساکت نشس

 ،باید چیزی می گفت که نه امیدوارش کنه نه غرورش رو بشکنه.

 نفس عمیقی کشید وسینه اش رو صاف کرد وگفت :من واقعاً نمی دونم که چی باید بگم ؟

تونست بهونه بیاره وبگه که من انتظار این حرفها رو نداشتم ، خودش راست می گفت نمی دونست چی باید بگه ، می 

هم می دونست که دروغه ، چون از همون موقع که امیر حسین تو بیمارستان بستری بود متوجه حس وحال امیر 

 حسین شده بود ، خودش هم با دروغ گفتن میونه خوبی نداشت .

 لی باید حرفش رو می زد .زیر نگاه گرم وسنگین امیر حسین معذب بود ، و

ـ از این محبتی که به من دارین ممنونم آقا امیر حسین ،می دونم شرایطی که ما داریم کمک می کنه به این که راحت 

تر تصمیم بگیریم !می دونم شناختی که ما از هم داریم خودش یه امتیاز مثبت حساب می شه ! با این وجود اگر اجازه 

 بهتون جواب بدم .بدین من فکر کنم وبعد 

امیر حسین نفس عمیقی کشید ، خوب باید به یاسمین هم حق می داد ، تصمیم کوچیک وراحتی نبود ، توقع بیجایی 

بود اگر انتظار داشت که همین االن جواب مثبت رو از یاسمین بگیره ، دست خودش نبود ، اضطراب داشت ، نمی 

 فکر کنه .خواست به جواب منفی یاسمین و از دست دادنش 

 ـ می تونم امیدوار باشم ؟

چقدر سؤال سخت می پرسید ،یعنی این امیر حسین به جای پلیس شدن باید استاد دانشگاه می شد وسؤالهای کنکور 

 طرح می کرد،عمراً اگر کسی قبول می شد ، حیف که دلش نمی اومد مستقیم وبی مالحظه بهش بگه نـــــــــه.

 ت: تا خدا چی بخواد .لبخند نیمه جونی زد وگف

 از روی صندلی بلند شد وگفت : خدا که می خواد !تا ببینم تو چی می خوای !

یاسمین هم بلند شد ایستاد ، انگار امیر حسین درک کرد که یاسمین االن نمی خواد حرف دیگه ای بزنه و ازاین 

 کارش خیلی خوشحال شد .

 رفتن ترغیب کرد .اینبار امیر حسین بود که یاسمین وبه بیرون 

حتماً این بار هم یاسمین باید برای بیرون رفتن پیش قدم می شد ،بی هیچ حرفی به طرف در رفت که امیر حسین 

 صداش زد .

 تو ورودی ایستاد وبه امیر حسین نگاه کرد .

 ـ من صبرم زیاده ، ولی تو زیاد منتظرم نذار ! باشه ؟

 افقت کرد .یاسمین چیزی نگفت فقط با تکون سر مو

 پایین اومدنشون هم مثل باال رفتنشون بود ، اول یاسمین ، بعد هم امیر حسین .
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از صورت هیچ کدومشون چیزی مشخص نبود ، چهره یاسمین که با اولش فرقی نکرده بود ،امیر حسین هم عادی 

 رفتار کرد .

 آقا بهروز پیش قدم شدو گفت : دهنمون رو شیرین کنیم دیگه ؟

سرش وپایین انداخت و امیر حسین در جوابشون گفت: یه خورده با هم صحبت کردیم ،اما یاسمین خانم  یاسمین

 فرصت می خواد واسه فکر کردن .

 معصومه خانم لبخندی زد وگفت : خوب خیرِ ان شاأاهلل .

 بقیه هم با گفتن ان شاءاهلل همراهیش کردن .

 نیم .ـ دیر وقته بابا ، بهتره دیگه زحمت رو کم ک

 با این حرف امیر حسین آقا بهروز نگاهی به ساعتش کرد وگفت : درسته بابا ، امشب حسابی زحمت دادیم .

 اشاره ای به بقیه کرد وگفت : بلند شید ، دیگه باید رفع زحمت کنیم .

 همه بلند شدن وآماده رفتن شدن .

 ه شون اومده بود .تا حیاط وکنار ماشین بدرقه شون کردن ، یاسمین هم برای بدرق

آقا بهروز قبل از سوار شدن رو کردبه آقا محمود وگفت : پس ما دیگه مزاحم نمی شیم تا وقتی که عروس خانم 

 جواب ما رو بدن .

 ـ خونه خودته بهروز .

 ـ صاحبدار باشه .

 ت رو ندارم .بعد هم روکرد به یاسمین وگفت :پس زیاد طوالنی نشه عروس خانم ، چون من طاقت دوری بابا

 یاسمین هم لبخند محجوبی زد وچیزی نگفت.

 همه سوار شدن وامیر حسین ماشین واز حیاط بیرون برد وبا زدن بوق خداحافظی راهی شدن .

 یاسین در حیاط رو که بست ، خیلی آروم شروع کرد به بشکن زدن وخوندن :

 یه مرغ نازی داشتیم

 خوب نگهش نداشتیم

 کالغ اومد وبردش

 رو پا نشست وخوردش

 یاسمین معترض گفت : یـــــــــــــــــــــاسـ ـــــــــــــین ؟؟؟

 یاسین ابرویی باال انداخت وگفت :

 کالغ باغ باال

 پات بشکنه ایشاهلل .

 سرو کله زدن با یاسین از حوصله یاسمین به در بود . دیگه چیزی نگفت ورفت داخل خونه .

ین هم که دید یاسمین بی حوصله است دیگه چیزی نگفت ، فقط به الهه گفت که وسائلش وجمع بقیه هم اومدن ، یاس

 کنه که برن خونه .

الهه می خواست تو جمع کردن ظرفها به یاسمین کمک کنه که یاسمین اجازه نداد وگفت : تو برو بچه ها رو آماده 

 کن ، کاری نیست خودم انجام می دم .
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 ا وآتنا .الهه رفت سراغ علی رض

یاسین هم کنار یاسمین ایستاد وبا لحنی جدی گفت:امیر پسر خوبیه یاسمین، موقع فکر کردن همه چیز ودر نظر 

 بگیر .

 کم فکرش مشغول بود ، یاسین هم وقت گیر آورده بود واسه نصیحت کردن .

 چشمی زیر لب گفت وبه کارش ادامه داد .

نه رو با کمک مامانش مرتب کرد ، می خواست بره تو اتاقش که مامانش یاسین و الهه که رفتن ، یاسمین هم خو

 صداش زد .

 ـ جانم مامان ؟

 ـ می دونم خسته ای وفردا صبح زود باید بیدار شی ! یه چند دقیقه بشین می خوام باهات حرف بزنم .

 ویاسمین خوب می دونست که مامانش چی می خواد بگه .

ین رفت به اتاقش رفته بود .هیچ حرفی هم به یاسمین نزده بود به احتمال زیاد مامانش باباش که همون موقع که یاس

 رو وکیل کرده بود که از طرف اونم حرف بزنه .

 دراطاعت اوامر مامان روی مبل نشست ومنتظرشد .

 چند دقیقه بعد هم مادرش اومد وکنارش نشست .

 عزیزم .ـ حرفهایی که می خوام بزنم ازطرف خودم وباباته 

 ـ جونم .

 ـ ببین عزیزم،ازدواج کردن حق هر زن ومرده و خدا ودین هم سفارش کردن خوب؟

 ـ خوب !

 ـ توتا حاال خواستگار خوب زیاد داشتی مامان و قسمت نبوده که تاحاال سروسامون بگیری خانمم .

 ن .نمی گم همه مخالفتها هم از طرف تو بوده ، بودن خواستگارهایی که نپسندید

می خوام بگم هرچیزی وقتی داره عزیزم ، همه چیز زندگی باید به جای خودش باشه ، کار به جای خود ، درس به 

 جای خود ، ازدواج هم به جای خود .

تو هم باید تصمیم درست ومنطقی برای زندگیت بگیری عزیزم، بزنم به تخته از خانمی ووقار چیزی کم نداری ، 

 ری دخترم .لیاقت بهترینها رو دا

حاال که خدا رو شکر به چیزهایی که می خواستی رسیدی ، بشین وبه ازدواج هم خیلی جدی فکر کن ، نمی گم که 

حتماً باید به امیر حسین جواب مثبت بدی ، من دارم کلی باهات حرف می زنم ، می دونم که خود ساخته ای واز پس 

حمایت یکی از خودت قوی تر داری ، یکی که بتونه تکیه گاهت باشه  خودت برمیای ، اما در نهایت یه زنی که نیاز به

و همراهیت کنه تو زندگی ، تو تاج سر ماهستی وهمیشه رو تخم چشم من وبابات وداداشت جا داری عزیزم ،این 

 وبدون ما که همیشه زنده نیستیم .از اون گذشته آرزوی هر پدر مادری اینه که خوشبختی بچه هاشونو ببین .من

وپدرت هم حق داریم تا وقتی که نفس می کشیم به ثمر رسیدن تو رو هم ببینم .حاال امیر حسین نه یکی دیگه بشین 

 و به این مسئله جدی فکر کن دخترم باشه.

 ـ چشم مامان ، باور کنین که من خودم به فکر زندگیم هستم .

 ـ می دونم ، ولی زندگی از نظر تو یعنی کار کردن .
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 ــامــــــــــان ؟ـ مـــــ

ـ دروغ نمی گم ، می خوای بگی من بچه مو نمی شناسم ، حاال هم پاشو برو استراحت کن ، الزم بود همین امشب 

 باهات حرف بزنم ، چون می دونم تورو دیگه تو خونه پیدا نمی کنم .

 ـ چشم .

 ـ بی بال .

مه چی دست به دست هم داده بود تا ذهنش وبه نصیحت های مامانش رو هم گوش داد وبه اتاقش رفت ، امشب ه

 هم بریزه .

 دغدغه مسافرتش به ایتالیا برای شرکت تو همایش کم بود ، آشفتگی امشب هم بهش اضافه شد .

 راهی نداشت ، حتماً باید با یاسین حرف می زد ، هیچ کی بهتر ازیاسین نمی تونست کمکش کنه .

 م بر هم خوابش برد .با هزار جور فکر جور واجور و در ه

اتفاقات دیشب همچین به همش ریخته بود ، که همکارهاش هم فهمیدن یاسمین یه چیزیش هست ، همه اش به 

دیشب ، به حرفهای امیر حسین وبه جوابی که می خواست بده فکر می کرد ، از صبح تا حاال هزار بار قیافه امیر 

، خوش تیپ ، موهای مشکی ومجعد، چشم وابروهای مشکی ، حسین رو برای خودش مجسم کرده بود ، قد بلند 

بینیش با اینکه یه کوچولو بزرگ بود ، قشنگ بود وبه صورتش می اومد ، لبش هم متناسب باصورتش بود ، رو هم 

 رفته خوشگل بود ، ولی این قیافه خوشگل هم تأثیری تو احساس وتصمیم یاسمین نگذاشت .

ه فنجون قهوه بود وفکرش نا کجا آباد ، هرچی فکر می کرد جز به جواب منفی به تو بوفه نشسته بود ، نگاهش ب

چیزی نمی رسید ، حتی فکر کردن به اینکه ممکنه رابطه شون دوباره با خانواده ملکان به هم بریزه واین بار در عین 

تو این مورد زندگی نزدیکی از هم دور بشن هم تصمیمش رو عوض نکرد ، اول وآخر به این نتیجه می رسید که 

 شخصیش از هر چیزی مهمتره .

با نشستن کسی در کنارش به خودش اومد ، خانم وفادار بود ، همکارخوبی که یاسمین قدرش وخوب می دونست ، 

 خوب هوای هم دیگه رو داشتن .

 ـ نبینم خانم دکتر دمغ وناراحت باشه .

 ـ نیستم .

 یزیت هست ،به خاطر سفریه که در پیش داری ؟ـ هستی ،از همون صبح معلوم بود که یه چ

 تکیه اش رو به صندلی داد وگفت: نه ، اولین بار نیست که همچین سفری می رم.

 ـ پس موضوع از چه قراره ؟

 ـ چیزمهمی نیست ، یه کم فکرم مشغوله .

 ـ کمکی ازدست من ساخته باشه ،مضایقه نمی کنم ، بی رودروایسی بهم بگو .

 ی خجسته جان ، گفتم که چیز مهمی نیست ، خودم ازپسش برمیام .ـ لطف دار

 ـ از من گفتن بود .

 قهوه شون روکه خوردن ، بلند شدن تا به کارشون برسن .

 یاسمین دیگه تصمیمش رو گرفته بود که بره وبا یاسین حرف بزنه .
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باید به مطب می رفت ومریضهاش  امشب که تا دیر وقت تو بیمارستان بود ،از فردا مرخصیش شروع می شد ،

 وویزیت می کرد تا این چند روزی که تو سفره براشون مشکلی پیش نیاد . به این ترتیب تا فردا شب وقتش پر بود .

 پس فردا هم که باید بار سفر می بست . باید یه وقت خالی پیدا می کرد وبا یاسین حرف می زد .

فردا باید چمدونش رو می بست چون پس فردا عازم بود ، احتماالً فردا شب  دوروز کار شلوغ ، خسته اش کرده بود ،

 می تونست بره خونه یاسین وباهاش حرف بزنه در واقع حرف دلش رو به یاسین بزنه .

چه خوب بود که تو این چند روز کسی در این مورد حرفی نزده بود ، حتی زهره هم زنگ نزده بود ، پیامک می داد ، 

 هم همون حال وهوای قبل از خواستگاری رو داشت و هیچ نکته اضافه ای توش نبود .پیامکهاش 

خستگیش با چند ساعت خواب رفع شد ، وقتی از خواب بیدار شد نزدیک ظهر بود ، ممنون مامانش بود که از خواب 

 بیدارش نکرده ، به این چند ساعت خواب خیلی احتیاج داشت .

لو صبحانه خورد چون دیگه نزدیک به ظهر ووقت ناهار بود . تا آماده شدن ناهار یه دوش گرفت ، یه لقمه کوچو

وسائلش رو آماده کرد تا بعد از ظهر چمدونش رو ببنده ،خوبی این سفر این بود که تنها نبود ، دوتا دیگه از 

ت پزشکی هم برگزار همکارهاش با معاون ومدیر بیمارستان هم می اومدن ، چون در کنار همایش ، نمایشگاه تجهیزا

 می شد .به این ترتیب سفرش یک هفته طول می کشید .

 فردا قبل از ظهر پرواز داشت .

بعد از ناهار یه چرت یک ساعته زد ، وقتی هم که بیدار شد چمدونش رو بست . خیالش از بابت آماده بودن همه چیز 

 که راحت شد عازم خونه یاسین شد .

، برای دیدن آتنا وعلی رضا می رفت تا خوب ببیندشون تا تو این چند روز سفر ذخیره یاسین که االن خونه نبود 

 داشته باشه .

 مثل همیشه با خریدن چند تا اسباب بازی و خوراکی راهی خونه داداشش شد .

ل تا وقتی که یاسین از سر کار برگرده خودش رو با بچه ها سرگرم کرد ، کمی هم با الهه درد دل کرد و از د

مشغولیهاش گفت . الهه تنها کسی بود که محرم اسرار یاسمین بود وهروقت که مشکلی داشت یا حرفی داشت بهش 

 می زد .

 ساعت از هشت گذشته بود که یاسین به خونه برگشت ، از اینکه یاسمین هم اونجا بود خیلی خوشحال شد .

 ـ چه عجب از این طرفها خانم عروس ؟

 رفت وگفت:من که همیشه زیر سایه شمام داداش . چشم غره ای به یاسین

 ـ آهان ، پس یه چیزی هست که من نمی بینمت واسه اینه که زیر سایه ام هستی .

 ـ یاسین من اصالً حوصله شوخی کردن ندارم ، خواهشاً یه امشب روبی خیال من باش .

 دو روزه برگشت می خوری ها .ـ واه ... واه ... واه . چه دختر بد اخالقی ! این جوری پیش بری 

 یاسمین زیر لب غرید وگفت :چه بهتر!

 الهه برای اینکه کار این دوتا به دعوا نکشه صداشون زد وگفت: شام حاضره .

دور هم شام خوردن ، یاسمین خودش ظرفهای شام روشست واز الهه خواست تا بچه ها رو بخوابونه تا راحت با 

 نوز چیزی نمی فهمید ولی امان از دست علی رضا.یاسین حرف بزنه ، آتنا که ه

 خیالش از خواب بودن بچه ها که راحت شد کنار یاسین نشست وگفت : خسته نیستی ؟
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 ـ نه ، چطور ؟

 ـ می خوام باهات حرف بزنم .

 ـ من سراپاگوش در خدمتم .

 ه؟ـ زنده باشی.یاسین قول بده حرفهام وخوب گوش کنی وهی میون حرفم نپری باش

 ـ حاال مگه چی می خوای بگی ؟ نکنه می خوای بری سفر می خوای وصیت کنی؟

 ـ یـــــــــاسین ؟

 این اعتراض الهه بود که با حرص هم همراه بود .

ـ ولش کن الهه ، تو چرا حرص می خوری بعد شم رو کرد به یاسین وگفت :می شه جدی باشی ؟ چون حرفهای من 

 کامالً جدیه .

 ـ جانم ؟

یاسمین همه چیزو برای یاسین گفت ،ازموقعی که امیر حسین تو بیمارستان بستری شد واتفاقاتی که افتاده بود ، از 

 حس امیر حسین ، از احساس خودش ، از همه چیز گفت تا به شب خواستگاری رسید .

ی نسبت به امیر اون شب هم که خودت بودی ودر جریان هستی ، ببین یاسین همین طور که گفتم من هیچ حس

حسین ندارم جز احترامی که براش قائلم خودت هم خوب می دونی که واسه شروع یه زندگی مشترک خیلی چیزها 

 الزمه که مهمترینش دوست داشتن متقابله ، این که هر دونفر همدیگه رو دوست داشته باشن،

 پس با این اوصاف جواب من به خواستگاری امیر حسین هم منفیه .

ن که تا االن ساکت نشسته بود وبه حرفهای خواهرش گوش می داد با حرف آخرش یه کم عصبی شد یاسی

 وگفت:نیتجه این همه فکر کردن این بود ؟ اینکه امیر ونمی خوای ؟

ـ اصالً فکر کردن الزم نبود ، من همون اولش هم جوابم معلوم بود، نمی خواستم که دل امیر حسین وبشکنم ، یا باعث 

 تی مامان بابا وخاله وعمو بشم همین .ناراح

 ـ من که اون شب بهت گفتم یاسمین !گفتم موقع فکرکردن همه چیز ودر نظربگیر.

 ـ خوب منم همه چیزو در نظر گرفتم دیگه .

ـ به همه چی خوب فکر نکردی !اگر به همه چی خوب فکر کرده بودی به این نتیجه نمی رسیدی !امیرپسرخوبیه 

 ه چی تموم ، از هر نظر که بگی مورد تأییده !یاسمین ، هم

ـ من کی گفتم بده ؟ تو همچین حرفی ازمن شنیدی ؟ خودم خوب می دونم که شرایط امیر حسین چیه ! اینها که 

 کافی نیست ، باید دوستش داشته باشم یانه ،باید بتونم باهاش کنار بیام یانه؟

کسی ازدواج کنه که دوستش داشته باشه ،امیر حسین الیق کسیه که  اصالً من به کنار ،این حق امیر حسینه که با

 احساسش رو درک کنه .

 ـ خوب حاال ، حرف آخرت وبگو ،من باید چکار کنم ؟

یاسمین خودش وکنار یاسین کشید وگفت: ببین یاسین تو اول بگو حرف من وقبول داری یانه ؟ قبول می کنی که 

 دوست داشتن باید دوطرفه باشه ؟

 ـ اوهوم .

 ـ خب ، حرف آخرمن اینه ،ازت می خوام به امیر حسین بگی که جواب من منفیه .
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 یاسین خودش رو جلو کشید وگفت : چرا من بگم ؟

ـ به چند دلیل ؛ من که نمی تونم برم به مامان یا بابا بگم که جوابم منفیه ، باهاشون رودروایسی دارم یاسین ،تواین 

نزدن ، خودم می دونم چقدر ازخواستگاری امیرحسین خوشحال هستن و دوست دارن که این چند روز حرفی به من 

 اتفاق بیفته .

 ـ چون اونها هم مثل من فکر می کنن ،البته درست فکر می کنن .

 ـ یــــــاســـــــــین ؟

 یاسین نفس عمیقی کشیدو ساکت نشست .

تو با امیر حسین دوستی ، همکاری ، از همه مهمتر هردوتون مرد  یاسمین هم به دنباله حرفش ادامه داد وگفت: خوب

 ین ، راحت تر می تونی باهاش حرف بزنی .

 خودم خجالت می کشم، وگرنه خودم زنگ می زدم وباهاش حرف می زدم .

 ـ خجالت می کشی چون خودت هم قبول داری که کمتر کسی مثل اون میشه .

 ای تو روقبول دارم یاسین ، تو هم حرف من وقبول کن وبهم کمک کن .یاسمین مستآصل گفت : من همه حرفه

 ـ باشه ، چی بهش بگم ؟ اگر ازم دلیل خواست ؟

ـ حقیقت وبهش بگو .بگو یاسمین دوست نداره ، احساسی بهت نداره ،راستش وبگی خیلی بهتره ،قبول کردنش هم 

 راحت تره .

رش قالب کرد ، نفس عمیقی کشید وگفت : باشه ، خودم با امیر یاسین به پشتی مبل تکیه زد ، دستاش وپشت س

 حرف می زنم .

 یاسمین خوشحال شد وگفت: واقعاً .

 ـ آره ، مگه چاره دیگه ای هم دارم ؟

 یاسمین با ذوق گونه یاسین رو بوسید وتشکر کرد .

احت می شن و امیر هم بیشتز از یاسین نگاهی به یاسمین خوشحال کرد وگفت : می دونم که با این جواب همه نار

 همه کاش بیشتر فکر کرده بودی یاسمین .

 ـ شاید ، اما ناراحت شدن نداره یاسین ، جواب خواستگاری یا نه هست یا آره ، از این دو حالت که به در نیست .

 ـ چی بگم ؟از وقتی که من یادمه مرغ توهمیشه می لنگید .

ود ، با خوشحالی بلند شد تا لباس بپوشه وبرگرده خونه ، با قبول کردن یاسین یاسمین که دیگه خیالش راحت شده ب

 ، یه بار سنگین از رو دوشش برداشته شد .

 موقعی که می خواست سوار ماشین بشه ، روبه روی یاسین ایستاد وگفت: یاسین ؟ دیگه خیالم راحت باشه ؟

 ـ آره ، همین فردا باهاش حرف می زنم .

 ـ فردا ؟

 آره فردا ، مشکلی هست ؟ ـ

 ـ میشه بعد رفتن من بهش بگی ؟

 ـ چرا اونوقت ؟

 ـ گفتم که از مامان بابا خجالت می کشم .
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 ـ بــــــــاشــــــــه!وقتی تو رفتی می گم .

 ـ مرسی داداش ، یاسین من با خیال راحت برم ؟ مطمئن باشم ؟

 نه ؟ ـ یـــــــــاســـــــــــمـ ـــین ؟ میری یا

یاسین دیگه ازدستش عصبانی شده بود واسه این که کار به جای باریک کشیده نشه ویاسین ازحرفی که زد پشیمون 

 نشه ، فوری سوار ماشین شدو راه افتاد .

 با قولی که یاسین بهش داد خیالش راحت شد ، با فکری آزاد به سمت خونه رفت .

 ارهخوشحال بود از اینکه داداشی مثل یاسین د

 

 

سفر یک هفته ایش به ایتالیا هم تموم شد ، روز دوم سفر مقاله اش رو هم ارائه داد وبا استقبال هم مواجه شد 

،روزهای بعد هم به بازدید از نمایشگاه تجهیزات پزشکی وخرید مقداری تجهیزات برای بیمارستان گذشت ویه روز 

 هم صرف خرید سوغاتی شد .

چندساعت دیرتر از اونچه فکر می کردن به ایران برگشتن ،باید صبح می رسیدن و االن پروازشون تأخیر داشت و

 نزدیک ظهر بود .

چون بابچه های بیمارستان بود به کسی نگفته بود که دقیقاً کی به ایران بر می گرده ،روزش رو گفته بود ، ازساعت 

 نیومده بود .حرفی نزده بود .واسه همین هم کسی توی فرودگاه برای استقبال 

 تاکسی فرودگاه جلوی در حیاط ایستاد ویاسمین با حساب کردن کرایه پیاده شد .

 بعد ازگرفتن چمدون از راننده هم تشکر کرد .

نفس عمیقی کشید وزنگ خونه شون رو زد ، به احتمال زیاد هوای خونه شون تمام ابری بود با رعد وبرق ،انتظار یه 

مامان باباش داشت . دوباربیشتربه ایران زنگ نزده بود ، یه باربه مامانش زنگ زده بود  جبهه گیری قوی رو از طرف

وگفته بود که به سالمت رسیده ، یه بارهم به یاسین زنگ زده بود ویاسین بهش گفته بود که همه چی مرتبه که این 

 مرتب بودن اوضاع ازدید یاسمین با یاسین خیلی فرق داشت .

 ـ کیه ؟

 وار ایستاده بود ، باشنیدن صدای مامانش خودش وجلوی آیفون کشید وگفت: شما دوست داری کی باشه ؟کنار دی

 ـ تویی یاسمین ؟ بیا تو عزیزم .

 نه انگار هوا صاف بود ،از ذوق وشوقی که توصدای مامانش بود این جوری برداشت کرد .

رویی خوش که دور ازانتظار یاسمین بود ، انگار همونجور  نیمه های حیاط بود که مامانش به استقبالش اومد ، اونم با

 که یاسین گفته بود همه چی مرتب بود .

 البته مامانش همیشه همین طوری بود ولی با شرایط پیش اومده ، یاسمین جور دیگه ای فکر می کرد .

ه دست آورده بود وجواب ذوق وشوق مامانش وتبریک گفتنش رو گذاشت به پای دلتنگی وموفقیتی که تو این سفرب

 بوسه ها وآغوش گرم ومهربون مادرش وداد .

به اتفاق مامانش داخل خونه رفتن ، خونه شون از تمیزی برق می زد ، اگر حساب سال وماه رو نداشت حتماً فکر می 

 کرد عیده و مامانش خونه تکونی کرده.
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چه خبر شده مامان ؟ انگار خونه رو ازاین رو به نگاهش دورو بر خونه چرخید ومتعجب از این همه تمیزی گفت : 

 اون رو کردی ؟

مامانش خودش رو به اون راه زد وگفت: تمیزی که وقت وبی وقت نمی شناسه عزیزم .باالخره خونه ای که توش 

 رفت وآمده همیشه باید مرتب وتمیز باشه .

 با جواب مامانش قانع شد وگفت : بله حق باشماست ، بابا کجاست ؟

 ـ رفته خرید .

 ـ به سالمتی ، دلم براتون خیلی تنگ شده بود مامان .

 ـ آهان ، واسه همین راه وبیراه زنگ می زدی ؟

 ـ سرم خیلی شلوغ بود مامان ، شما ببخشید .

 ـ خدا روشکر که به سالمتی اومدی .

 ـ ممنون ، من برم برسم به اتاقم که دیگه نا ندارم .

 استراحت کن ، تا سرحال شی .ـ برو عزیزم ، خوب 

 ـ مامان اگر خوابم برد واسه ناهار بیدارم نکنین .

 ـ باشه گلم .

 خودش رو به تختش رسوند وبعد ازبیرون آوردن مانتو وروسریش رو تخت ولو شد .

ن کنار با خودش فکر کرد چه خوب شد که مامانش چیزی به روش نیاورد .انگار اونها هم با انتخاب و جواب یاسمی

 اومده بودن ، شاید هم صبر کرده بودن تا خستگی سفر از تنش در بره بعد به خدمتش برسن .

 در هر صورت االن خواب بهتر از همه چیز بود .

چند ساعت بود خوابیده نمی دونست ، تنهای چیزی که می دونست اینه که االن یکی سفت وسخت می خواست 

 داد وصداش میزد ، تا یاسمین هم بیدار نمی شد دست بردار نبود . بیدارش کنه ، پشت سر هم تکونش می

 چشماش وباز کرد والهه رو دید که کنارتختش نشسته ،خمیازه ای کشید ، تو صورتش لبخندی زد وسالم کرد .

 ـ سالم ، رسیدن بخیر .

دم ، دست وصورتم نیم خیز شد ونشست ، الهه می خواست بوسش کنه که خودش رو عقب کشید وگفت: خواب بو

 رو بشورم بعد .

 برای الهه اهمیتی نداشت ، امونش نداد ، خودش یاسمین رو بغل کرد وبوسید .

 صداش وحالت صورتش اون الهه همیشگی نبود، آخه همیشه یه لبخند خوشگل گوشه لبش خونه داشت .

 صورتش وخوب برانداز کرد وگفت: چیزی شده ؟

 ه چیزی نیست .الهه لبخند تلخی زد وگفت: ن

 ـ ولی تو مثل همیشه نیستی .

ـ خسته ام همین ، پشمیون شدم ازادامه تحصیل ،خیلی سخته یاسمین ، خونه داری وبچه داری ودرس خوندن کنار 

 هم خیلی سخته .
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ـ می دونم و از همه بدتر یاسین داری !اگر زن داداش خل من نشده بودی االن مثل خودم یه دکتر خوب وخوشگل 

ودی وصدتا بهتر از اون سرراهت سبز می شد ، حاالهم تو فکرش نرو درست میشه !چه خبرها ؟ همه چی خوبه ب

 ؟بچه ها یاسین خوب هستن ؟

اسم یاسین که اومد اخم کوچیکی تو صورت الهه نشست که خیلی زود به خودش اومد ، لبخند نیمه جونی زد وگفت: 

 تنگ شده .همه خوبن ، بچه ها که خیلی دلشون برات 

 ـ عمه قربونشون بره منم همین طور . کجا هستن ؟ انگاری صداشون نمیاد ؟

 الهه بی خیال جواب دادن شد ،نگاهی به سرتاپای یاسمین کرد وگفت : هنوز دوش نگرفتی ؟

 بود . 7ـ نه خسته بودم ، هیچی بهتر از خواب نبود .نگاهی به ساعتش انداخت ساعت 

 وگفت :با اینکه این همه خوابیدم ، هنوزم خسته ام . دستش واز هم باز کرد

الهه دست یاسمین رو گرفت واز رو تخت بلندش کرد وگفت : برو یه دوش بگیرتا تازه شی ، باقی مونده خستگیت 

 هم زیر آب در می ره .

 یاسمین راهش وبه طرف در اتاق کج کردوگفت: اول بچه ها رو ببینم ،بعد می رم دوش می گیرم .

الهه اصرار داشت که یاسمین وبه زور هم که شده بفرسته تو حمام ، واسه همین هم گفت : بچه ها رو نیاوردم ،پیش 

 مامانم هستن ، احتماالً با یاسین بیان ، بعدشم دوش گرفتن تو از دیدن بچه ها مهمتره .

 یت میشه الهه !یاسمین مشکوک به الهه نگاه کرد وگفت :این هم اصرار واسه چیه ؟ تو یه چیز

 ـ هیچ خبری نیست ، منم حالم خوبه .

 دست پشت کمر یاسمین گذاشت وفرستادش تو حمام وگفت : خودم برات لباس میارم .

در حمام وبست وروی تخت یاسمین نشست ، از دست یاسین عصبانی وناراحت بود،یاسین به قولی که به یاسمین 

ر حسین حرف زده بود ولی نه حرفهای یاسمین ، حرفهایی که خودش دل می داده بود عمل نکرده بود ، البته با امی

 خواست، به امیر حسین گفته بود که جواب یاسمین مثبته .

تو فاصله ای که یاسمین خارج از کشور بود ، دوباره دور هم جمع شده بودن وقرار مدارهاشون وگذاشته بودن ، قرار 

خودشون می خواستن یاسمین رو غافلگیر کنن ، الهه هم از این کار یاسین  بله برون هم برای امشب بود ، به خیال

خیلی ناراحت شد واز همون موقع هم با یاسین قهر کرده بود ، تو بحثی که سر این موضوع با هم داشتن به یاسین 

بود وبه خیال گفته بود که نباید تو زندگی خصوصی یاسمین دخالت کنه ، اما یاسین گوشش به این حرفها بدهکار ن

 خودش اون کاری وانجام داد که به نفع یاسمین بود .

الهه بلند شد واز تو کمد یاسمین ، یه دست کت ودامن آجری رنگ بیرون آورد ووقتی خیالش از صاف بودنش 

راحت شد روی تختش گذاشت ، یه شال همون رنگ رو هم از تو کشو روسریهاش بیرون آورد به همراه صندل 

 مشکیش ،

وسائل که آماده شد ، از اتاق بیرون رفت ، شاید تحمل نداشت که دیگه تو اتاق بمونه وبا یاسمین روبه رو بشه .یادشم 

 نبود که یاسمین وبه زور فرستاده تو حمام وقرار شده بهش لباس بده .

قبش صدای در حال شستن موهاش با شامپوی مخصوص خودش، شامپو اناربود که صدای در حمام بلند شد ومتعا

 زهره که می گفت : چه کار می کنی دوساعته ؟ بیا بیرون دیگه !

 موهای پر از کفش رو از صورتش کنار زد ، فکر کرد اشتباه شنیده ،زهره ؟ اینجا ؟ اونم بعد از جواب منفی یاسمین ؟
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 با خودش گفت : حتماً اشتباه شنیدم .

 نبود که صدای زهره است . با شنیدن دوباره صداش، شوکه شد وتعجب کرد ، شکی

 ـ یاسمین جان ؟ خوبی خانم ؟ چرا چیزی نمی گی ؟چند ضربه دیگه هم به در حمام زد .

 به خودش اومد ،رفت پشت در حمام ایستاد وگفت : جانم ؟

 ـ خوبی ؟قربونت برم، بیا بیرون دیگه دلم آب شد .

ندید ، از صداش معلوم بود که نه ناراحته نه دلخور ،  خود خودش بود ، یعنی اینجا چکار داشت ، قیافه اش رو که

انگار امروز همه چی تو خونه شون برعکس شده بود ، اونهایی که باید ناراحت باشن ، خوشحال بودن ،اونهایی که 

همیشه خوشحال بودن االن ناراحت بودن ، مامانش که خوشحال بود ، زهره هم که خوشحال بود ، پس ناراحتی الهه 

 بود . ازچی

بی خیال فکر کردن شد ، باید هرچه زودتر بیرون می رفت تا ببینه چه خبره ، با تو حمام موندن چیزی دستگیرش 

 نمی شد .

کار شستنش که تموم شد ،نگاهی به جا رختی انداخت ، حوله اش اونجا نبود ،آروم الی در وباز کرد ونگاهی به اتاقش 

وتو فکر بود ، تو صورتش که ناراحتی نبود ،به خودش که فکر می کرد با انداخت ، زهره روی تختش نشسته بود 

دادن جواب رد میونه شون با اونها دوباره به هم می خوره خندید ، با خودش فکر کرد که چه خانواده روشن فکری 

، عجب تیپی  هستن که حتی بعد از جواب رد باز هم به رفت وآمدشون ادامه می دن . نگاهش به لباسهای زهره افتاد

 هم زده بود .

 تو حمام با اون وضعیت ایستاده بود وزهره رو آنالیز می کرد ، به خودش اومد و

 خیلی آروم صداش زد که یک دفعه نترسه : زهره جان ؟ زهره ...

 زهره با عجله از روی تخت بلند شد وبه طرفش رفت وگفت : جونم ، چی شده؟

 ـ سالم .

 ..ـ سالم به روی ماهت .

 ـ شرمنده ام زهره جان ، یادم رفت حوله ام رو بردارم ،میشه حوله من وبدی ؟

 ـ خواهشم می کنم عزیزم ، کجاست ؟

 ـ کشوی دومی کمدم .

 زهره به سراغ کمد رفت وحوله یاسمین روبیرون کشید وبهش داد .

بقیه لباسهاش رو خودش باید برمی یاسمین تشکر کرد وحوله رو گرفت ، حوله رو که پوشید از حمام بیرون اومد 

 داشت .

از حمام که بیرون اومد با آغوش گرم ومنتظر زهره روبه رو شد ، بدنش خیس بود واین جوری دوست نداشت ، 

زهره هم اهمیتی نداد ، هرچی باشه قرار بود یاسمین عروسشون بشه .صورت یاسمین رو چند بار محکم بوسید 

 ش بی معرفت ؟ باید بی خبر بری ؟وگفت: چطوری خانم ، اینه رسم

یاسمین حرفی نزد ، اون موقع فکر می کرد که خداحافظی کردنش از زهره بی معنی باشه ، با اون جوابی که بهشون 

 داده بود .در عوض لبخندی زد وگفت: شما به بزرگی خودت ببخش خانم ، چه عجب از این طرفا ؟

 قیه اومدم .ـ دلم واسه ات تنگ شده بود ، زودتر از ب
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پس بقیه هم می خواستن بیان .به طرف کمد لباسهاش رفت تا چیزهایی رو که می خواد برداره ودر همون حال گفت 

: 

 ـ خوش اومدی .

 ـ سالمت باشی ، یاسمین ؟ می خوای برای امشب این لباس وبپوشی ؟

 از سؤال زهره جا خورد وبا خودش تکرارکرد: برای امشب ؟

عجب به لباسهای آماده روی تختش انداخت ،اینها که به قول یاسین لباسهای پلوخوری بودن ، اینجا چه نگاهی پراز ت

 خبر بود ؟ انگار تو خونه شون یه خبرهایی بود ویاسمین مثل بیشتر وقتها بی خبر .

 لبخند نیمه جونی زد وگفت : چطور ؟

 که می کنی فهمیدم . ـ هیچی ، سلیقه ات هم خیلی خوبه ها .این واز انتخابهایی

دلش به شور افتاده بود ، اونجوری ها هم که فکر می کرد اوضاع خوب وبروفق مراد نبود ،بدتر از اونی بود که فکر 

 می کرد .

نگاهش بین چهره خندون زهره و لباسهای روی تخت می چرخید ، حتماً کار الهه بود ، الهه ای که با همیشه فرق 

 داشت.

می تونست لباسش وبپوشه ، دوباره رفت تو حمام وبا عجله لباسهاش وپوشید ، از حمام بیرون اومد جلوی زهره که ن

 وبه زهره گفت : چرا ایستادی زهره جون؟ بشین من برم یه چیزی بیارم بخوری .

خواست  فکرش مشغول بود ، باید هرچه زودتر می فهمید اینجا چه خبره ، پذیرایی کردن از زهره هم بهانه بود ، می

 هرچه زودتر با مامانش یا با الهه حرف بزنه ، ببینه چه خبره .

به چیزی نمی خورم گفتن زهره هم اهمیتی نداد وبا همون بلوز شلوار راحتی ، با موهای خیس وباز ، از پله ها پایین 

با یه عده آدم که رفت ، رو پله های آخر بود که در ورودی باز شد ، مامان باباش ویاسین در حال تعارف کردن 

یاسمین فقط سایه شون رو می دید وارد هال شدن ، وضعیتش درست نبود که همونجا بایسته و از ماجرا باخبر بشه ، 

چند پله باال رفت وجایی ایستاد که از طبقه پایین دید نداشته باشه ،چند نفرهم که بودن ، اول از همه هم عمو بهروز 

 لیکه یه سبد پراز گل دستش بود ، سبدی پراز گلهای رز سرخ ومریم .وخاله معصومه وامیر حسین در حا

 چندتایی هم خانم وآقای پیر وجوون ومیون سال هم پشت سرشون ، خاطره هم آخر همه .

همونجا نشست ،همه چی واضح بود مهمونی امشب ، دلیلش ، اشک تو چشمش حلقه زدوبا صدایی خفه گفت : 

 سین .. از دست تو.یـــــــاسین ، یـــــــــا

اونجا جای مناسبی برای نشستن نبود ، به خصوص با وضعیتی که داشت، بلند شدو به طرف اتاقش رفت ، زهره 

 دوباره رو تختش نشسته بود.با اومدن یاسمین سرش وبلند کرد وبا دیدن یاسمین گفت:

 ـ چی شده عروس فراری ؟

 چیزی نیست ،زهره جان ؟ حالش اصالً خوب نبود ، لبخند تلخی زد وگفت :

 ـ جونم عزیزم ؟

 ـ من .... من می خواستم برم پایین که مهمونها اومدن ، میشه بری به الهه بگی بیاد باال ؟

 حاال دلیل ناراحتی الهه رو می فهمید ، می دونست که الهه االن سعی می کنه باهاش روبه رو نشه .

 هش می گم .ـ اِ .. پس اومدن ؟ باشه عزیزم ، می رم ب
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 ـ شرمنده ام ، لطف می کنی ، بهش بگو یاسمین می گه یه کار واجب دارم زود بیا.

 ـ اگر چیزی هست به خودم بگو !

 دست پشت شونه زهره گذاشت وگفت : نه خانمی چیزی نیست ، با خودش کار دارم .

 ـ هر جور راحتی .

 ـ ممنون .

تو موهای خیسش کرد،به یاسین اعتماد کرده بود ،مثل یه دوست  زهره که رفت ، مستأصل روی تخت نشست ودست

 ، ازش خواسته بود که کمکش کنه ، خوبه که همه حرفهاش وبهش زده بود ، آخه این چه کاری بود که کرد.

با باز شدن در اتاقش ، چهره نگران وناراحت الهه رودید.بلند شد به طرفش رفت با چشمهایی که اشک توش حلقه 

 د ،بازوی الهه رو گرفت وگفت: ال... الهه این.. اینجا چه خبره ؟زده بو

 الهه با شرمندگی سرش وپایین انداخت وحرفی نزد .

 بازوی الهه رو تکون داد وگفت: باتوأم الهه !اینجا چه خبره ، پایین واسه چی شلوغه ؟الهه ؟

 فقط می تونم بگم شرمنده ام . الهه سرش وبلند کرد وتو چشمهای پراز ترس یاسمین زل زد وگفت: من

بازوی الهه رو رها کرد با پشت دست تو پیشونیش کشید وگفت : خواهش می کنم الهه ، یاسین چکار کرده ؟ رفته 

 چی بهشون گفته ؟

ـ به جون بچه ها ، از وقتی که فهمیدم باهاش قهر کردم ، بحثمون شد ، بهش گفتم نباید دخالت می کردی ، گفتم که 

یاسمین به تو ربطی نداره ، تو گوشش نرفت که نرفت ، دیگه کارم از کار گذشته بود ، نمی شد درستش کرد زندگی 

. 

 روی تختش نشست وبا صدایی پرازبغض گفت: من بهش اعتماد کردم ،خودش بهم قول داد .نباید .....

 گریه دیگه امونش نداد .

 م باش عزیزم ، درست میشه !الهه کنارش نشست ودستهاش وتو دست گرفت وگفت: آرو

 الهه خودش هم به چیزی که می گفت اطمینان نداشت .

 اشکش وپاک کرد وگفت: چی می گی الهه؟ چطوری ؟

ـ نمی دونم ،یاسمین باور کن اگر به خودم بود اصالً امشب نمی اومدم ، بقیه که نمی دونن چه خبره .نمی شد که مامان 

 دلم دوست نداشتم امشب تو این مراسم باشم .دست تنها باشه، باور کن از ته 

 مستأصل گفت : مگه امشب چه خبره ؟

 الهه سرش وپایین انداخت وگفت: بله برون .

دیگه از تحمل یاسمین به در بود،یاسین بد باهاش تاکرده بود ، انتظار این نامردی رو از داداشش نداشت ، از یاسینی 

 لی افتاده بود ، چکار می کرد ؟که قول داده بود کمکش کنه .تو بدهچ

 با ناباروی گفت : بله برون ؟

الهه با ناراحتی گفت : آره ، با یاسین که حرف نمی زنم ، دیروز مامان زنگ زد وگفت که قرار بله برون وبرای امشب 

 گذاشتن ، گفتم چرا به این زودی ؟ گفتم که یاسمین که سفره ؟

 م می خوان وقتی که یاسمین برگشت غافلگیر بشه .مامان گفت:هم اونها عجله دارن ، ه

 با حالت عصبی سرش وچند بار تکون داد وگفت : آره ، غافلگیر شدم ، اونم چه غافلگیر شدنی .
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الهه پیشونیش رو بوسید و گفت: منم شرمنده ام ، من به جای یاسین هم شرمنده ام ، ولی حاال کاریه که شده ، دیدی 

 خودشون آوردن ، همه شون هم از شیراز اومدن ، امشب وتحمل کن ببینم خدا چی می خواد .که کلی مهمون همراه 

 ـ تو بد مخمصه ای افتادم الهه ، یاسین نباید ...

 ـ می دونم خانمم ، گفتم که شرمنده ام ، بذار امشب به خوبی بگذره ،به امید خدا هم چی درست میشه .

 ره درست میشه ، حتماً درست میشه .دست تو موهاش کشید وباکنایه گفت: آ

 ـ امشب وخانمی کن عزیزم ، پاشو لباست وعوض کن ،همه اونها به خاطر تو اومدن زشته اگر نباشی .

چاره ای هم نداشت ، پای آبروی خودش وخانواده اش وسط بود ، همین طور آبروی خانواده ملکان ، هیچ کدوم 

 پاسوز بی عقلی وندونم کاری یاسین می شد . تقصیری نداشتن و این میون خودش بود که

 ـ باشه .

الهه که فکر نمی کرد یاسمین به این زودی راضی بشه نفس عمیقی کشید ،خوشحال شد که یاسمین این دفعه هم 

 منطقی فکرکردواختیارش وبه دست احساسش نداد.

 دوباره بوسیدش وگفت : خوب ، پس بلند شو لباست رو عوض کن .

 خودمون هم هستن ؟ـ فامیل 

کمی تو جواب دادن تعلل کرد ووقتی دید چاره ای جز جواب دادن نداره گفت: آره مامان ، بزرگهای فامیل رو دعوت 

 کرده .

 آه عمیقی از سر ناچاری ودرموندگی کشید وتو فکر خودش برای یاسین نقشه کشید که این جوری گرفتارش کرده .

رو صورتش هم یه آرایش مالیم نشوند ، باید ناراحتی ودلخوریش رو پشت رنگ با کمک الهه لباسش وعوض کرد ، 

 وروغن مخفی می کرد ،امشب باید نقش بازی می کرد وتحمل می کرد ، دو تا کار سخت تو شرایط سخت تر .

 دیگه حاضر شده بود که چند ضربه به در اتاقش خورد ومامانش وارد اتاق شد .

از سروصورتش می بارید لبخندی از سر اجبار زد.مامانش هم بعد اینکه خوب قربون  به روی مامانش که خوشحالی

صدقه اش رفت وبوسیدش گفت:فدای دختر خجالتیم بشم که روش نشده به مامانش حرف دلش وبزنه ،نمی دونی 

 چقدر خوشحالم کردی مادر ، امیرپسر خوبیه ، می دونم که می تونه خوشبتت کنه .

 وحرفی نزد ، چی می گفت ؟ فعالً همه راهها به روش بسته شده بود . یاسمین ساکت نشست

مامانش وقتی سکوتش رو دید گفت: می دونم خسته بودی ولی اونها اصرار داشتن عزیزم ،دیگه بیشتر از این نمی 

 شد که منتظر بمونن .

 لبخند تصنعی زد وگفت: حق با شماست مامان .

 صومه هم تا حاال چند بار سراغت رو گرفته بهتره بیای پایین پیش مهمونها .ـ مهمونها همه اومدن عزیزم ، مع

 نفسش رو سنگین از بینیش بیرون داد وگفت : چشم .

مامان باباش بیشتر از اینها براش ارزش داشتن که بخواد دلشون رو بشکونه ، اونها هم از همه جا بی خبر بودن ونمی 

 دونستن که اصل ماجرا چیه .

 ید به اینکه امشب همه چی خراب بشه به اتفاق مامانش والهه ازاتاق بیرون رفت تا به جمع مهمونهاشون بپیونده .با ام
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از پله ها که پایین می رفت ،سنگینی نگاه ها رو خوب حس می کرد ، سرش وکه بلند کرد ، نگاهش تو نگاه امیر 

.االن تو دل هردوشون غوغا بود ، تو دل  حسین نشست واولین چیزی که نصیبش شد یه لبخند مهربون بود

 امیرحسین از خوشحالی وتو دل یاسمین از ناراحتی واضطراب .

معصومه خانم اولین نفری بود که به استقبالش اومدو محکم بغلش کرد وبوسیدش ،بعد هم دستش وگرفت ویاسمین 

ب واحترام با همه شون سالم واحوال رو به عنوان عروسش به همه فامیلشون معرفی کرد ، یاسمین هم از روی اد

 پرسی کرد وخوش آمد گفت ،سخت ترین جوابی که باید می داد جواب به تبریک هایی بود که روسرش می بارید .

مراسم معارفه که تموم شد ، به سراغ فامیل خودش رفت ، فامیل مادریش که تهران نبودن ، فقط فامیل پدری که اونم 

می شد ، عمه زیباش که بچه اول خانواده بود دیگه سنی ازش گذشته بود وبه سختی راه می شامل دو تا عمو یه عمه 

رفت و به خاطر آقا محمود ویاسمین اومده بود ، به عنوان بزرگتر فامیل با عمو محمد وعمو احمدش به همراه زن عمو 

 هاش .

تبریکات اونها هم بارویی گشاده داد، اوضاعی بود واسه خودش ، همه تو جمع خوشحال بودن ، جز یاسمین .جواب 

باباش رو هم بغل کرد وبوسید ، چون از وقتی برگشته بود ندیده بودش ،یاسین هم کنار باباش نشسته بود ، اصالً 

بهش نگاه نکرد ببینه تو صورتش چه خبره ، خیلی سرد باهاش برخورد کرد ، درحد یه سالم ویه دست دادن که چند 

 ید وخودش دستشو فوری از دست یاسین بیرون کشید .بعد هم کنار مامانش نشست .ثانیه بیشتر طول نکش

 ـ رسیدن بخیر بابا ، سفر خوش گذشت ؟

 بابا ؟ هنوز نه به دار بود نه به بار ،چه زود از عمو بودن به بابا شدن ارتقاء پیداکرده بود .

 نبود .لبخند محجوبی زد وگفت: سالمت باشین ،سفر کاری بود ، ای بدک 

 ـ به سالمتی .

 ـ ممنون .

 صحبتها به یاسمین وکارش کشیده شد ویاسمین هم تا اونجایی که می شد جوابشون رو می داد .

آقا بهروز ومعصومه خانم هم ذوق می کردن ازاینکه همچین عروسی نصیبشون شده ، یه طوری صحبت می کردن که 

ا همه چی تموم شده بود واین یاسمین بود که تو عمل انجام شده قرار انگار همه چی تموم شده . البته که برای اونه

 گرفته بود.

باالخره رضایت دادن که به موضوع اصلی برسن که همون صحبتهای مرسوم درباره مهریه وجهیزیه واین جور چیزها 

 بود .

قدم شد و از مهریه واینکه کم آقا بهادر که یاسمین فهمیده بود که داداش بزرگتر عمو بهروزه ، تو این بحث پیش 

وزیادش نمی تونه خوشبختی بیاره واز اینکه دونفر که می خوان باهم ازدواج کنن باید دل به دل هم بدن واین 

 چیزهابراشون مهم نباشه حرف زد .

بود  برخالف نظر اون مهریه و این جور چیزها برای یاسمین مهم بود ، فقط همین امشب ، مهم بود چون تنها سالحی

که می تونست ازش استفاده کنه ، چند باری تو فامیل دیده بود که مراسم سر همین چیزها به هم ریخته بود ، پس 

امکان داشت که با زیاد گرفتن مبلغ مهریه و گذاشتن شرایط سخت برای امیر حسین بتونه از این هچلی که یاسین 

 ی که امتحانش ضرر نداشت .براش درست کرده بود نجات پیدا کنه ،تیری بود توتاریک
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قبل از اینکه بحث به اونجاها وتعیین و تأیید مقدار مهریه برسه باید یه کاری می کرد ، واسه همین تو اولین فرصتی 

که آقا بهادر ساکت شد صداش وصاف کرد وگفت :ببخشید که میون صحبتتون می رم عمو جان ، یه خواهشی داشتم 

 ؟!

 به جا شد وگفت :بفرما دخترم .آقا بهادر هم سر جاش جا 

یاسمین نگاهی به جمع کرد وگفت: می خواستم اگر امکانش باشه با آقا امیرحسین یه صحبتی داشته باشم ،البته با 

 اجازه شما .

 ـ باشه دخترم ، هرجور که دوست داری .

 ن ،این جوری خیلی بهتره .آقا بهروز هم خندید وگفت: آره عزیزم ، بهتره بریدوآخرین سنگها رو باهم وابکنی

 امیر حسین هم راضی وخوشحال دوباره مهمون اتاق یاسمین شد.

خودش سرجای قبلیش نشست و امیر حسین که حاال دیگه احساس صمیمیت بیشتری می کرد ،کنار یاسمین نشست 

 البته با حفظ فاصله .

ن می زد ،بدبختیش هم این بود که هنوزم نمی این بار دیگه نباید سکوت می کرد ، باید همه حرفهاش به امیر حسی

 تونست مستقیم ازجواب منفیش حرفی بزنه .

ـ ببینین آقا امیرحسین ؟ من نمی دونم یاسین دقیقاً به شما چی گفته ، فقط می دونم که همه حرفهای من وبه شما 

 نگفته .

ی نزد حتی اگر حرف دیگه ای هم باشه ، اصالً ـ برای من فقط مهم جوابیه که دادی ، البته یاسین جز این حرف دیگه ا

 برای من مهم نیست.

 این یعنی اینکه تیر انداختن حتی تو روشنایی هم تأثیری نداره ، چه برسه به تاریکی .

 ـ من یه شرط هایی دارم.

 ـ بنده سراپا گوشم .

ین آسونی ها هم حاضر نیستم چیزهایی ـ شرط اولم کارمه ، من برای اینکه به اینجا برسم خیلی زحمت کشیدم ، به ا

 رو که به دست آوردم از دست بدم ...

 ـ من دخالتی تو این امر ندارم ، کار کردنت مربوط به خودته ، تا وقتی که دوست داشته باشی می تونی کار کنی .

 ن چه .....یاسمین مستأصل گفت : کار من کار ساده ای نیست ، پزشکی شغل پر دردسریه ، شما که می دونی

امیر حسین بازم اجازه نداد که یاسمین صحبتش وتموم کنه وگفت:این چیزها مهم نیست ، مهم اینه که تو دوستش 

 داری وهمین کافیه .

 مثل اینکه امیر حسین زره پوشیده بود وبرای هرجنگی آماده بود .

 مهریه سنگین می خوام .ـ من به این حرفها که می گن مهریه خوشبختی نمیاره کاری ندارم ، من 

 ـ مثالً چقدر؟

 ـ هرچه بیشتر بهتر.

 امیر حسین درحالی که سعی داشت نخنده گفت : باشه ، اونم به چشم

آخه لحن یاسمین درست مثل بچگی هاشون شده بود که می خواست با لجبازی وزور اون چیزی رو که می خواد به 

 دست بیاره .
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باید بگم که من اصالً دوست ندارم کنار خانواده همسرم زندگی کنم وخونه مستقل  ـ مسئله دیگه محل زندگیمونه ،

 ومجزا می خوام .

ـ این که چیزی نیست ، همه بچه ها وقتی که ازدواج می کنن باید از خانواده شون جدا بشن ، منم قصد نداشتم که 

 کنار اونها زندگی کنم .

 گفت امیر حسین براش یه جوابی داشت . یاسمین دیگه داشت عصبانی می شد ،هر چی می

 ـ چه خوب !بگم !!! من خونه ای می خوام که متعلق به خودم باشه ، می تونید خونه بخرید وسندش رو به نامم بزنید؟

یاسمین خودش هم می دونست که اینها همه اش بهانه است وایراد بنی اسرائیلی ،ایرادهای بچه گانه ،حرفهایی که 

 جزء اعتقاداتش نبود ،همه بهونه های خوبی بودن برای تو فشار گذاشتن امیر حسین .می زد اصالً 

 اما همون طور که یاسمین فکر می کرد ، امیر حسین مجهز اومده بود وهیچ ترسی نداشت .

اونم به  ـ وقتی تو خانمم باشی ، هرچی دارم وندارم متعلق به تو میشه ، من که گفتم حتی از جونم هم دریغ نمی کنم ،

 چشم برات خونه هم می خرم وسندش رو هم به نامت می زنم ، چیز دیگه ای هم مونده ؟

 یعنی اینقدر وضع مالیش خوب بود که بی چون وچرا برای یاسمین خونه بخره.

 یاسمین با خودش فکر کرد امیر حسین عاشق نیست ، دیوانه است .

 ـ خونه باید نزدیک محل کارم باشه .

 ی کنم که اونجوری باشه که تو می خوای .ـ سعی م

 ـ ی...

 یاسمین می خواست دوباره از شرایطش بگه که امیر حسین گفت : صبرکن ببینم ؟

 اینها رو می گی که من وامتحان کنی ، یا نه بحث ناز کردنه ؟

 یاسمین خیلی جدی گفت: هیچ کدوم ، اینها ایده آلهای من هستن .

دونست که این ها همه اش بهانه هستن و نمی خواست به خاطر همچین چیزهای بی ارزشی  شاید امیر حسین هم می

 یاسمین رو از دست بده .

 ـ که این طور ؟

 این یعنی اینکه امیر حسین هم باور نکرده که این حرفهای خود یاسمین باشه .

 ـ خوب شرط دیگه ای هم مونده ؟

 ه امیر حسین همه رو قبول می کرد.دیگه چی می گفت ، هرچی بهانه می آورد ک

دل به دریا زد ، باید به خود امیر حسین می گفت که جوابش منفیه ، سرش وبلند کرد که هرچی تو دلش وسر 

زبونش هست وبگه که مثل این چند وقته با نگاه گرم ومهربون امیر حسین غافلگیر شد ومثل شب خواستگاری 

 زبونش بسته شد.

 ین جور با محبت نگاهش می کرد وبا امید به این خونه اومده بود می گفت که نمی خوامت .چطوری به آدمی که ا

فکرش رفت به اونهایی که طبقه پایین دور هم نشسته بودن ، چهل نفری بودن ،اکثرشون هم فامیل امیر حسین بودن 

نفی بوده چی می شد ؟ اول از ، اگر می گفت نه چی می شد؟ اگر می گفت یاسین دروغ گفته و جواب من همون اول م

همه دل مامان باباش می شکست واز همه مهمتر آبروشون جلوی ازخود وغریبه می رفت ،در کنار اون خانواده ملکان 

، عمو بهروزش وخاله معصومه اونهایی که نه تو بچگی نه تو این چند ماه جز محبت و خوبی چیزی ازشون ندیده بود ، 
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لشون می رفت ، فامیلی که به خاطر این مراسم این همه راه وازشیراز تا تهران اومده بودن آبروی اونها هم جلوی فامی

،نمی گفتن تو که جوابت منفی بوده واسه چی مارو این همه راه کشیدی تا اینجا ، نه !نمی تونست بگه نه ! مردم که 

کرد ؟کاش االن یاسین اینجا بود  مسخره دست اونها نبودن ، اون وقت با چه رویی تو صورت پدر مادرش نگاه می

 وجواب سؤالهای یاسمین رو می داد و همون طور که براش دردسر درست کرده بود خودش هم نجاتش می داد .

با این فکرها به یه نتیجه رسید اونم این که نمی تونه همه چیزو به هم بریزه ، نمی تونه بگه نه . این دیگه آخر راه 

زد . نباید اشک می ریخت، جلوی امیر حسین نباید گریه می کرد .یه آه از اعماق سینه  بود ، اشک تو چشمش حلقه

 اش ، نیتجه این جدال بود ، جدالی که خودش باید خودشو بازنده اعالم می کرد .

 با صدای امیر حسین به خودش اومد : یاسمین خانم ؟ خانمی ...

 سرش وبلند کرد و تو صورت امیر حسین نگاه کرد .

 ـ چیزی شده ؟ خوبی ؟

 با صدایی خفه گفت : خوبم .

 ـ دیگه حرفی نمونده؟ پایین همه منتظر ما هستن .

ـ سرش ودوباره پایین انداخت وسکوت کرد ، دیگه حرفی برای گفتن نداشت ، حرف داشت ولی توان گفتن نداشت 

 مک یاسین .،هیچ وقت باورش نمی شد که این جوری از روزگار بازی بخوره اونم با ک

امیر حسین هم سکوتش وبه پای رضایت گذاشت ، لبخند گرمی زد وگفت: خوب پس بهتره بریم پایین ونتیجه رو به 

 همه بگیم .

 نتیجه ؟ امیر حسین ازنتیجه ای می گفت که حرف دل بود ، ولی نتیجه ای که یاسمین گرفته بود ،حرف دلش نبود .

فتن ازاتاق ، امیر حسین کنارش ایستاد وگفت: نگران هیچی نباش وهمه چیزو به هردوشون ایستادن ، قبل از بیرون ر

 خودم بسپار.

نگران بودنش هم دیگه تأثیری نداشت ،منظور امیر حسین وخوب درک کرد ، منظورش به شرایط مسخره ای بود 

ران رو نسبت بهش عوض که گذاشته بود ، شرایطی که هیچ کاری ازشون ساخته نبود، جز اینکه ممکن بود دید دیگ

 کنه .

کمترین چیزی که تو زندگی بهش اهمیت می داد ، مسائل مادی بود و االن امیر حسین ازش می خواست که نگران 

 اونها نباشه .

شاید بی فکری کرده بود با شرایطی که برای امیر حسین گذاشته بود، ولی تنها امیدی بود که داشت ، به خاطر 

باباش ، وبه خاطر خیلی چیزهای دیگه نمی شد مستقیم بگه نظرش منفیه ، راه دیگه ای هم  رودروایسی با مامان

 نداشت .

از پله ها که پایین رفتن ،نگاهش تو نگاه نگران الهه نشست ،چشماش وآروم بست وسرش وبه آرومی و با تأسف 

 تکون داد والهه هم با ناراحتی سرش وپایین انداخت .

 مخفی کنه خودش هم سرش وپایین انداخت .برای اینکه بغضش رو 

امیر حسین در جواب سؤال بقیه که پرسیدن دهنمون رو شیرین کنیم دیگه ؟لبخندی زد و همه چی تموم شد ، به 

همین راحتی همه چی تموم شدو یاسمین تن به ازدواجی داد که از ته قلب راضی نبود وبازم بقیه سکوتش رو به پای 

 اشتنشرم وحیا ونجابتش گذ
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بقیه حرفها هم زده شد ، امیر حسین از جانب خودش وبه میل خودش مهریه سنگینی برای یاسمین تعیین کرد و 

همون جا هم اعالم کرد که وجود یاسمین ازهرچیزی براش با ارزشتره و هیچ چیز از یاسمین نمی خواد حتی جهیزیه 

. 

رش جای دیگه ، پیش یاسین ، پیش کاری که باهاش دیگه چیزی براش مهم نبود ،جسمش اونجا بود و روحش وفک

 کرد ،یاسینی که بهش اعتماد کرده بود ، یاسینی که ازپشت بهش خنجر زد

وقتی به خودش اومد که همه حرفها زده شده بود وقول وقرار ها معین شده بود .قرار عقد وعروسی که توأمان با هم 

اه چه کاری از دست یاسمین ساخته بود ؟ هیچی ، اگر می تونست بود برای یک ماه دیگه گذاشته شد ، تواین یک م

 کاری انجام بده االن تو عذاب نبود ، مگر اینکه یاسمین می مرد واز این زندگی ، از این اجبار راحت می شد .

آخر کار هم عموی امیرحسین واسه هردوشون صیغه محرمیت جاری کرد تا به راحتی بتونن با هم رفت وآمد 

عصومه خانم هم انگشتری رو به عنوان نشون تو دست یاسمین کرد واین جوری شد که یاسمین متعلق به امیر کنن.م

 حسین شد .

اینقدر خوشحال وراضی بودن که ناراحتی ونارضایتی یاسمین اصالً به چشم نمی اومد وبا وجود همین نارضایتی باز هم 

 شد . همه چی به خوبی واونجور که بقیه دوست داشتن تموم

مراسم تموم شد وهمه قصد رفتن کردن ، فامیلی پدریش زودتراز همه خداحافظی کردن ، خانواده ملکان هم باید به 

 اتفاق مهمونهاشون می رفتن .

یاسمین کنار در ایستاد و از همه شون خداحافظی کرد واز همه تشکر کرد. مامان باباش به همراه الهه ویاسین تا در 

 مهمونها رفتن ، فقط امیر حسین موند ویاسمین . حیاط برای بدرقه

دیگه انتظار کشیدن امیر حسین هم تموم شده بود ویاسمین رو به دست آورد ، دختری رو که در عرض چند ماه 

 زندگیش واز این رو به اون رو کرده بود مال خودش کرد ، راضی بود از اینکه صبرکردنش نتیجه داده .

 ستاد، یاسمین سرش وپایین انداخت .روبه روی یاسمین که ای

 دستهای گرمش رو که کمی هم لرزش داشت زیر چونه یاسمین گذاشت وسرشو باال آورد .

 سر یاسمین باال اومد ولی نگاهش هنوزم به پاهای امیر حسین بود .

 ـ یاسمین ؟

 صداش آروم بود ولحنش مهربون تر از همیشه .

 ـ نمی خوای نگام کنی خانمی ؟

 اسمین هیچ تغییری تو حالتش نداد .ی

 ـ باشه نگام نکن ، یاسمین ؟ می دونی وقتی خجالت می کشی ونگاهت وازم می دزدی دلم چطوری میشه ؟

 یاسمین نگاه گذرایی که دو ثانیه هم طول نکشید به صورت امیر حسین کرد ودوباره نگاهش ودزدید .

ه یاسمین ، اونقدری که دلم می خواد جوری محکم بغلت کنم که امیر حسین لبخند گرمی زد وگفت:دلم خالی میش

 بری تو دلم وپرش کنی .

بدن یاسمین سست شد ، سست وبی حال ، دعا می کرد هرچه زودتر امیر حسین بره ، دیگه طاقت نداشت ، بعید نبود 

 که تا چند ثانیه دیگه اشکش جاری بشه .
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چیکی به چونه اش آورد وگفت: دوست دارم یاسمین ، ممنون که امیر حسین هم وقتی سکوتش رو دید ،فشار کو

 باورم کردی وبهم اعتماد کردی .

اولین مهر عشقش رو هم به پیشونی یاسیمن زد ، با این کارش چشمهای یاسمین بسته شد و بغضش رو همراه 

 نفسش فرو خورد .

منتظر منن ، دیگه باید برم ، مواظب خودت باش چونه یاسمین ورها کرد ،گونه اش رو آروم نوازش کرد وگفت : بقیه 

. 

 خداحافظی آرومی گفت ورفت .رفت ویاسمین رو با دنیایی فکرو خیال تنها گذاشت.

هنوزم جلوی در هال ایستاده بود که با صدایی که از صحبت کردن بقیه بود ولحظه به لحظه نزدیک تر می شدن به 

 خودش اومد .

 بقیه برخوردی داشته باشه ، به خصوص با یاسین. دوست نداشت به هیچ وجه با

نه حوصله صورت شاد وخوشحال مامان باباش رو داشت ، نه صورت غمگین الهه ، در مورد حالت یاسین چیزی نمی 

 دونست ، چون اصالً نگاهش نکرده بود .

جله از پله ها باال می اومد قبل از اینکه برسن به طرف اتاقش رفت . نزدیک در اتاقش بود که صدای پایی که با ع

توجه اش رو جلب کرد ، هیچکی نبود جز یاسین ، کسی که دلش نمی خواست باهاش روبه رو بشه وحرفی ازش 

 بشنوه .

 قبل ازاینکه یاسین بهش برسه ، وارد اتاقش شد ودر وقفل کرد وپشت در نشست .

 همراه صدای آروم یاسین . دستگیره در باال پایین شد وبعد هم ضربه هایی آروم به در به

 ـ دروباز کن یاسمین ، باید باهات حرف بزنم .

 با خودش گفت : خیلی رو داری یاسین ، دیگه چی می خوای بگی ؟

 ـ یاسمین ؟

لحنش پراز خواهش والتماس بود ، چیزی که دیگه برای یاسمین مهم نبود ، کاری که نباید می شد شد ، دیگه چه 

 ه ، همه چی برای یاسمین تموم شده بود اونم به خاطر لطفی که یاسین در حقش کرده بود .حرفی می خواست بزن

 ـ بازکن یاسمین ، تا باز نکنی نمی رم .

 با صدایی پرازبغض وصورتی خیس از اشک گفت : چی می خوای بگی ؟

 ـ تو درو باز کن .

و در حقم تموم کردی ....محبتت رو هیچ وقت فراموش ـ دیگه حرفی نمونده یاسین !خیلی ممنونم ازت ...... برادری ر

 نمی کنم .....من بهت اعتماد کردم .... این نامردی حق من نبود.....

 ـ یاسمین اگر در وباز نکنی می شکنمش !

 ـ گفتم که حرفی ندارم !!برو یاسین ، برو وگرنه جیغ می زنم وداد می کشم ، می دونی که دیوونه ام ....

گذشت ودیگه صدایی ازیاسین واز در اتاق در نیومد ، رفته بود ، به همون راحتی که زندگی یاسمین رو  چند دقیقه

 خراب کرده بود گذاشت ورفت .

به الهه گفته بود خیر وصالح یاسمین رو می خوام ، به این حرف یاسین پوزخند زد : خیر وصالح ، اونم چه خیر 

 وصالحی ....
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آورد وگوشه اتاق انداخت ، هر وقت دیگه ای بود مرتب ومنظم می گذاشت تو کمدش ، لباسهاش واز تنش بیرون 

 االن دیگه حوصله هیچی رو نداشت .

رو تختش ولو شد ، واقعاً حقش نبود ، این برخورد یاسین حقش نبود ، یاسین با این کارش به هردوشون بد کرد هم 

 به امیرحسین هم به یاسمین .

 صدای زنگ گوشیش بلند شد ،بی خیال نگاه کردن شد ، حتماً یاسین بود .تو حال خودش بود که 

فکر کرده میتونه ازدل یاسمین دربیاره ؟ این تو بمیری ها از اون تو بمیری ها نبود. به این آسونی دلش بایاسنی 

 صاف نمی شد .

 دوباره صدای گوشیش بلند شد، این دفعه زنگ اس ام اسش .

ینه چی نوشته ، ازطرف یاسین نبود ، شماره اش ناشناس بود ، از پیامی که فرستاده بود می شد پیامش رو باز کرد بب

 حدس زد که کیه ، امیر حسین !!

 نفست باران است "

 دل من تشنه باریدن ابر

 "دل بی چتر مرا مهمان کن 

 عاشقانه هم بهش اضافه شد.حالش اصالً خوب نبود ، هنوز تو شوک حرفها وبوسه امیر حسین بود که این پیامک 

آخر پیامش هم نوشته بود : یادم رفت بگم ، فردا صبح باید برم مأموریت ، چند روزی نیستم ، تا برمی گردم مواظب 

 خودت باش .

تازه اولش بود ، بهتر وبیشتر از اینها در انتظارش بود ،با امیر حسین چکارمی کرد؟ این همه دلدادگی رو کجای دلش 

 ؟ می گذاشت

به خودش دلداری داد : امیر حسین که گناهی نکرده ، اونم مثل من بازی خورده ، درست نیست که جوابش رو ندم ، 

 خودش وراضی کرد که جوابش رو بده و به نوشتن تو هم همین طور اکتفا کرد .

 گوشیش رو سایلنت کرد ورو پاتختی گذاشت ،چشماش وبست که اگر فکر وخیال گذاشت بخوابه .

از شبی که سرنوشتش جور دیگه ای رقم خورد ، درواقع از شبی که زندگیش از این رو به اون رو شد چند روز 

گذشته بود ، این چند روز امیر حسین وندیده بود چون برای مأموریت به شهر دیگه ای رفته بود، بی خبر نبود ازش 

هم که دیگه از ظرفییت گوشی یاسمین به در  چون هرشب زنگ می زد وباهاش حرف می زد ، پیامهای عاشقانه اش

 بود .

سعی خودش ومی کرد تا درست با امیرحسین رفتار کنه، اما در جواب عاشقانه هایی که امیر حسین براش می گفت 

 حرفی نداشت وسکوت می کرد .

کی اما به این یاسین هم دیگه ندیده بود،چندباری بهش زنگ زده بود که هربار ریجکتش می کرد،نمی دونست تا 

زودی قصد نداشت با یاسین آشتی کنه ، نمی تونست بی خیال علیرضا وآتنا بشه،دور شدن از اونها براش خیلی سخت 

 بود .

تا رفتن به مطب وقت داشت تا بره وسری به بردار زاده هاش بزنه ، مطمئن بود که یاسین اداره است وخونه نیست ، 

 وگرنه نمی رفت .
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یشتر اول به الهه زنگ زد ووقتی که خیالش از نبودن یاسین راحت شد از ماشین پیاده شد وزنگ در برای اطمینان ب

 وزد .

الهه به پیشوازش اومد وباهم روبوسی کردن ، علیرضا که مشغول خوردن صبحانه بود با دیدن عمه اش از سرمیز بلند 

ه اش رو کامل بخوره ، آتنا هم که هنوز خواب شد که یاسمین اجازه نداد وخودش هم کنار علیرضا نشست تا صبحان

 بود .

 الهه استکانی چایی جلوش گذاشت وگفت : صبحانه خوردی ؟

 ـ آره ، ممنون .

 ـ اگر نخوردی تعارف نکن .

 ـ تعارف نمی کنم ، خوردم .

 بان شد .صبحانه علیرضا که تموم شد ،نیم ساعتی باهاش بازی کرد تا سرویسش اومد ووقت رفتن به کالس ز

الهه هم نایلونی که لقمه نون پنیرو میوه بود رو تو کیف علی رضا گذاشت تا بخوره ، علی رضا هم بعد از بوسیدن چند 

 باره عمه اش رفت تا به سرویسش برسه .

 الهه برای راهی کردن علی رضا رفت ، یاسمین هم به اتاق آتنا رفت وآتنای غرق خواب رو بوسید .

 رگشت ، الهه هم اومده بود .وقتی به هال ب

 الهه می خواست کنارش بشینه که یاسمین گفت : اگر کاری داری انجام بده ، من زیاد مزاحمت نمی شم .

 ـ این چه حرفیه ، ما که این حرفها رو با هم نداریم ، کاری هم ندارم ، راستش می خوام از دانشگاه انصراف بدم .

 چرا ؟یاسمین با تعجب گفت: انصراف ؟ 

 ـ نمی رسم ، خیلی سخته ، سخت هم که نباشه دیگه خودم کشش ندارم .

 ـ هر جور خودت دوست داری ، به نظرت حیف نیست ؟

ـ نه ،اینجوری نه به درسم می رسم ، نه به زندگیم ،باید یکیش رو انتخاب کنم که مسلماً زندگیم مهمتره ، تو چکار 

 کردی ؟

وگفت : هیچی ، چکار می تونم بکنم ،دیدی که همه چی همون شب تموم شد ،نمی  یاسمین به پشتی مبل تکیه زد

 دونم چه اشتباهی تو زندگیم کردم که تاوانش این شد الهه !

 ـ چرا این قدر تلخ ؟چرا سخت می گیری ؟

 ؟ با ابروهایی باال رفته به الهه گفت: از تو انتظار نداشتم الهه ، یعنی می گی تلخ نیست ؟ سخت نیست

الهه بلند شد وکناریاسمین نشست وگفت: سخته ، خیلی هم سخته ، من نمی دونم چی بگم که باور کنی منم ناراحتم ، 

 ولی عزیز حاال که دیگه ای چاره ای نداری بهتر نیست نگاهت وعوض کنی و با یه دید دیگه به این مسئله نگاه کنی ؟

 ت همه حرفهام وبه یاسین زدم .ـ میشه بگی چطوری ؟ خوبه من اون روز جلوی خود

ـ این اتفاقی رو که افتاده قبول کن وباورش کن ، این جوری خودت هم راحت تری وهر دقیقه با خودت جنگ 

 اعصاب نداری .

پوزخندی زد وگفت : حرفها می زنی الهه ،من اگر می تونستم قبول کنم وکنار بیام تو این چند ماه می اومدم ، نمی شه 

. 

 ، فقط باید نگاهت وعوض کنی .ـ میشه 
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 ـ هی من می گم نره تو می گی بدوش .

 ـ می تونی اگر بخوای ، یاسمین تو اون لونه پرنده ای که تو حیاط ماهست وتا حاال دیدی ؟خونه پدری رو می گم ؟

 ـ همون که زیر بالکن هست ؟

 اط ماست وهرسال یه مهمون تازه داره .ـ آره ، منظورم همونه ،می دونی اون لونه االن چند ساله که تو حی

یاسمین با وجود اینکه هیچ وجه تشابهی بین وضعیت خودش ولونه پرنده حیاط خونه پدری الهه نمی دید به حرفهای 

 الهه گوش می داد ، چون می دونست که الهه حرف بی ربط نمی زنه و حتماً منظور خاصی ازصحبتش داره .

ون موقع که نامزد یاسین بودم ! یه جفت یا کریم اومدن واونجا رو کردن لونه خودشون ـ می دونی چند سال پیش ،هم

 وهمونجا هم دوتا تخم گذاشتن .

 ـ از کجا می دونی دوتا بودن ؟

 ـ از فضولی خودم وایمان ، هردفعه می رفتیم نگاه می کردیم ببینیم چند تا تخم می ذارن .

 ـ خوب ؟

بت کردن تا جوجه شدن ،باورت نمی شه یاسمین یکی از جوجه ها تپل وجون وجثه دار هیچی دیگه ، از تخمها مراق

بود ، یکی هم ظریف وکوچولو شاید نصف اون تپله هم نمی شد ، می دونی چی شد ؟ اون که کوچولو بود وقتی که 

 می خورد .خوب بال وپرش در اومد پرواز کرد ورفت ، اون جوجه بزرگه همون جا ،جاخوش کرده بود وتکون ن

 ـ چرا ؟

 ـ خوب معلومه !چون می ترسید .

به این جای بحث که رسیدن ، ابروهای یاسمین هم باال رفت ، حاال می فهمید منظور الهه از این حرفها چیه ، چیزی 

 نگفت ومنتظر شد تا بقیه سخنرانی الهه هم بشنوه .

 ، انگار نه انگار.هرچی این مادره با همون زبون خودش با این بچه حرف می زد 

 ـ چقدر خوب از جزئیاتش خبر داری !

 ـ واسه اینکه مدام زیر نظرش داشتم ، می خواستم ببینم آخرش چکار می کنه .

 ـ خوب آخرش چی شد ؟

 ـ همونی که باید می شد !پرواز کرد ، هرچند دیر ، اما باالخره پرواز کرد ، می دونی چرا ؟

 ـ نه ، چرا ؟

کنم فهمید که باید با واقعیت زندگیش کنار بیادو اون وقبول کنه ، هرچند که ازش می ترسید ، می ـ من فکر می 

 دونی که پرنده به پرواز کردنه که زنده است که اگر غیر از این بود اسمش پرنده نمی شد .

ا از قبول کردن دستهای یاسمین رو تو دستش گرفت وگفت : ما آدمها هم همین جوری هستیم یاسمین ، بعضی وقته

وکنار اومدن با واقعیتهای زندگیمون فرار می کنیم ، واقعیتهایی که یا خود زندگی هستن یا بخشی از زندگی ،پرواز 

 کردن برای اون پرنده هم خود زندگی بود که آخرهم مجبورشد باهاش کنار بیاد .

یاسین این کار ونمی کرد،بازم امیر حسین  یاسمین آه عمیقی کشید وگفت : واقعیت زندگی ؟؟ الهه ؟؟ به نظرت اگر

 یکی از واقعیت های زندگی من می شد که منم قبولش کنم ؟

الهه دستهای یاسمین رو نوازش کرد وگفت: یاسمین من نمی دونم تو چه تعریفی از تقدیرو سرنوشت داری ، می 

ه دنیا می ذارن رقم می خوره ، تو تا خوام بدونی منم مثل خیلی ها متعقدم که سرنوشت آدمها همون روزی که پا ب
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حاال به این فکرکردی که چرا میون این همه خواستگار خوب وبدی که تو داشتی یاسین رو امیر اصرار کرد ؟به این 

فکر کردی که چرا امیر که سالها تو شهر خودش زندگی کرده وبا وجود دخترهای زیادی که دوروبرش بودن دل به 

 و رو می بینه بهت دل می بنده ؟ این یعنی همون تقدیر وهمون سرنوشت .کسی نداده ، همین که ت

 ـ من که می گم این یعنی بخت برگشتگی .

 ـ همینه دیگه،تا وقتی این جوری فکر کنی مدام با خودت درگیری .

 یاسمین دیگه چیزی نگفت وبلند شد که بره .

 ـ کاری بامن نداری ؟

 ـ می خوای بری ؟

 رم مطب .ـ آره باید ب

 ـ از حرفهای من ناراحت شدی ؟

 گونه الهه رو بوسید وگفت: نه عزیزم ، کار من دیگه از این حرفها گذشته .

به طرف جاکفشی رفت وکفشش رو پوشید ، قبل ازبیرون رفتن از دررو کرد به الهه گفت :ببینم تو هنوزم با یاسین 

 قهری ؟

 ـ قهر که نمیشه گفت ، باهاش سرسنگینم .

ـ نمی خواد باهاش سرسنگین باشی ، برگرد به روال عادی زندگیت خانمی ،اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد ، زندگی 

 من که رو هواست ، نذار زندگی شما هم خراب بشه .

 ـ چیه نگران داداشت وزندگیش هستی ؟ دیگه ازش دلخور نیستی ؟

مهرش یکی دوروز تو دل من ننشسته که بخواد به این زودی از در بیرون رفت وگفت: خودت هم می گی داداشت ، 

هم بیرون بره ، شونه ای باال انداخت و گفت : به این زودی ها کاری باهاش ندارم ، دیوار اعمتاد من به یاسین لرزید 

 وترک خورد ،دیگه نه من یاسمین قبل می شم ، نه یاسین یاسین قبل .

 نی که چقدر دوست داره .ـ بی انصافی می کنی یاسمین ، می دو

ـ منم نگفتم دوستش ندارم ، گفتم کاری به کارش ندارم ،بهش هم بگو پاپیچ من نشه که اگر پرم به پرش گیر کرد 

 معلوم نیست چی پیش میاد .

 ـ تو که این جوری نبودی!کینه ای !تا کی می خوای این طوری باشی ؟

 اون وقت شاید دلم با یاسین صاف شد.ـ تا وقتی که از این مخصمه نجات پیدا کنم ، 

 الهه با ترسی که تو صداش بود پرسید : چی می گی یاسمین ؟ می خوای چکار کنی؟

به صورت ترسیده ومضطرب الهه خندید وگفت: چیه ؟ تو چرا ترسیدی ؟ نترس من اگر عرضه داشتم چند شب 

نم نتیجه ای داشته باشه ، چون مطمئنم اونی پیش عرضه مو نشون می دادم ، بعدش هم فکر نکنم اگر کاری هم ک

 نمی شه که من می خوام .نتیجه برعکس می ده ، تجربه بهم ثابت کرده .

با سفارش بوسیدن علی رضا وآتنا واینکه به یاسین بگه دیگه بهش زنگ نزنه با الهه خداحافظی کرد وراهی مطب شد 

. 

ک گفت ویاسمین به این فکر کرد که الزم بوده شیرینی منشی مطبش هم با دیدن انگشتری تو دستش بهش تبری

 بخره یا نه .
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نیم ساعتی بود که از سرکار برگشته بود ، تو اتاقش پشت سیستمش نشسته بود ودر حال دانلود کردن برنامه هایی 

داره ولی که می خواست که چند ضربه به در اتاقش خورد ،فکر کرد مامانشه ، بهش گفته بود که اشتهایی به شام ن

نمی شد که شام نخوره ، به اجبار مامانش باید چند لقمه ای می خورد ،اون موقع حواسش به غذا خوردن یاسمین بود 

 ومی گفت زیاد کار می کنی باید توان داشته باشی ، تو این چند روز بند کرده بود که می خوای عروسی کنی .

 میام . ـ میام مامان ، چند دقیقه دیگه کارم تموم می شه

چند ثانیه ای گذشت ودوباره چند ضربه به در خورد ،مامانش ازاین عادتها نداشت ، کار علیرضا هم نمی تونست باشه 

،چون یاسمین با الهه اتمام حجت کرده بود ، از اون گذشته اگر علیرضا بود دیگه به کاری به در وبسته بودنش 

 رسوند .نداشت ، با عجله وسریع خودش رو به عمه اش می 

از پشت میز بلند شد وبه طرف در رفت تا بازش کنه ، باز کردن در همان ودیدن دسته گلی پراز رزهای سفید وآبی 

 هم همان .

 طولی نکشید که دسته گل کنار رفت وصورت امیر حسین مشخص شد .

 ـ ســـــــــــــــالم .

 صداش پر از ذوق وشوق بود .

 :سالم .آب دهنش ور قورت داد وگفت 

حواسش به وضعیتش نبود ، با موهایی که دم اسبی بسته شده بود ، با یه تاپ آستین کوتاه وشلوار راحتی جلوی امیر 

 حسین ایستاده بود .

 امیر حسین اول نگاهی به سرتاپای یاسمین وبعد هم نگاهی به راه پله کرد وگفت : نیام تو خانمی ؟

 ت ، تا امیر حسین بتونه وارد اتاق بشه .هنوزم گیج بود از جلوی در کنار رف

 از دیدن امیر حسین متعجب بود وبهتش با گرمای بدن امیر حسین بیشتر شد .

 تو گوشش خیلی آروم گفت : خوبی ؟

مستأصل وبی هیچ حسی تو بغل امیر حسین ایستاده بود ودستهاش هم از کنارش آویزون بود ،حتی یادش به اون 

 افتاد و دستش باال نرفت. جوجه یاکریم ترسو هم

 به همون آرومی گفت: خوبم .

 ـ دلم برات تنگ شده بود .

 وچه حیف بود که یاسمین نمی تونست بگه منم همین طور .

 سرش دقیقاً رو شونه امیر حسین بود و عطر موهاش تو نفس امیر حسین .....

 ـ موهات بوی زندگی می ده یاسِ من .

 ی رسید ، تازه تر از تازه تری می رسید .هردم از این باغ بری م

 یــــاسِ من ؟

 تا حاال به هیچ کی اجازه نداد بود ، اسمش ومخفف کنه ، حتی به علیرضا که این همه دوستش داشت .

یه بار علیرضا بهش گفت عمه یاسی ، یک ساعت باهاش حرف زدوکلی بهش رشوه داد که اسم عمه رو کوچیک نکنه 

 ول کرد .وعلی رضا هم قب

 االن ، اینجا ، امیر حسین با تمام احساسش داشت بهش می گفت یاسِ من ویاسمین نتونست مخالفتی کنه .
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چند دقیقه ای تو همون حال بودن تا امیر حسین ازش جدا شد ، شاید اینقدر از دیدن یاسمین خوشحال بود که به 

 رفتارش توجهی نکرد واهمیتی نداد .

 ذاشت وروی تخت یاسمین نشست ویاسمین رو کنارش نشوند ، شونه به شونه .دسته گل وروی میز گ

 برای اینکه حرفی زده باشه گفت: کی اومدی ؟

 موهای جلوی صورت یاسمین رو کنار زد وگفت :دو ساعتی میشه ، رفتم خونه دوش گرفتم واومدم دیدن عزیز دلم .

 جواب یاسمین هم لبخند نیمه جونی بود .

 چند روز چکار می کردی خانمی ؟ـ تو این 

 سینه اش رو صاف کرد وگفت: مثل همیشه .

 ـ ولی از فردا مثل همیشه نیست .

در جواب چشمهای پر از سؤال یاسمین ، با تعجب گفت : چرا اینجوری نگاه می کنی ؟خوب باید بریم دنبال کارهای 

 عقد وعروسی دیگه !

 ن مأموریت نبود تا حاال خیلی از کارهامون رو هم کرده بودیم .از فردا صبح زود هم شروع میشه ،اگر ای

 یاسمین نفس عمیقی کشیدوگفت : اشکالی نداره ، کارت هم واجب بود .

 حرف دلش چیز دیگه ای بود : چه خوب ، سه روز هم سه روزه .

بریزیم که هردومون بتونیم یاسمین رو به خودش چسبوند وگفت: ای همچین ، اونم واجب بود، باید یه جوری برنامه 

 هم به کارمون برسیم همه به بقیه چیزها .

 یاسمین هم با تکون سرش تأیید کرد .

 امیر حسین داشت ازمأموریتش می گفت که صدای فخری خانم بلند شد:

 ـ یاسمین جان ؟ مامان بیاین شام .

 یم .یاسمین از همونجا که نشسته بود بلند گفت : چشم ، مامان االن میا

 رو کرد به امیر حسین وگفت: شام که نخوردی ؟

 ـ نـــــه ، با عجله اومدم اینجا .

 ـ خوب پس بریم پایین .

 ـ بریم .

 یاسمین که می خواست یه لباس مناسب تر بپوشه با کمی من ومن گفت :

 ـ چیزه .... تو برو پایین منم میام .

 هم می ریم .امیر حسین لبخندی به روش زد وگفت: خوب با

 ـ آخه ...

 ـ آخه چی ؟

 ـ باید لباسم وعوض کنم .

امیر حسین دوباره به لباسهای یاسمین نگاه کرد وگفت:از نظر من که اشکالی نداره ..تو که تو خونه با همین ها می 

عوض کردن  گردی !اگرم به خاطر من می گی که من االن یه دل سیر تو رو با این لباس دیدم ، پس دیگه نیازی به

 لباس نیست .
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 دست تو دست یاسمین انداخت وازاتاق بیرون رفتن .

این دفعه ، دست تو دست وشونه به شونه از پله ها پایین اومدن ویاسمین در عین خجالت کشیدن ومعذب بودن 

 متوجه نگاه مهربون وپراز شوق مامانش شد که با حض فراوون نگاهشون می کرد .

 ر حسین خوردن ویک ساعتی بعد از شما امیر حسین قصد رفتن کرد .شام رو هم کنار امی

 بلند شد با آقا محمود دست داد واز فخری خانم هم تشکر کرد .

 ـ خواهش می کنم پسرم ، به خانواده هم سالم برسون .

 ـ چشم ، با اجازه .

ی برداشت ورو سرش انداخت ،تا جلوی همراه امیر حسین رفت تا بدرقه اش کنه .از جا لباسی جلوی در هم چادر رنگ

 در حیاط بدرقه اش کنه اونم به خاطر نگاه مامان وباباش .

 ماشین امیر حسین تو کوچه پارک شده بود ،جلوی در حیاط که رسیدن ، امیر حسین ایستاد ویاسمین هم درکنارش .

 با لذت به صورت یاسمین نگاه کرد وگفت: االن درست شدی مثل خاله قزی ..

 چقدر چادر به صورتت میاد !

 یاسمین هم معذب سرش وپایین انداخت .

 امیر حسین از ته دل خندید وگفت : دختر تو قصد جون من وکردی ؟ که مدام تو دلم وخالی می کنی ؟

 این حرفش صورت یاسمین رو سرخ کرد .

 ریم برای آزمایش .امیر حسین وقتی سکوت یاسمین رودید گفت: فردا صبح زود میام دنبالت تا ب

 ـ تو بیمارستان خودمون هم می شه آزمایش داد .

 ـ از نظر تو اشکالی نداره ؟

 دیگه آب از سر یاسمین گذشته بود واسه همین گفت : نه چرا اشکال داشته باشه ؟

 ـ خوب پس همونجا آزمایش می دیم ، خودم صبح زود میام دنبالت ، بعدم هرجا خواستی می برمت .

 ن فردا باید تا غروب تو بیمارستان باشم .ـ م

 ـ خیلی خوب ، پس غروبش هم خودم میام دنبالت .

 وسکوت یاسمین دوباره نشونه رضایتش شد .

 ـ خوب من دیگه برم ، تو هم برواستراحت کن .

 خم شدو گونه یاسمین رو بوسید وگفت : تا فردا صبح .

 یاسمین با صدایی خفه گفت : خداحافظ .

 خداحافظ وشبت بخیر . ـ

 و یاسمین آروم تر از همیشه گفت : شب تو هم بخیر .

 امیر حسین سوار ماشین شد وقتی که یاسمین در حیاط وبست راه افتاد ورفت .

یاسمین هم با دلی پر از آشوب وارد خونه شد ومستقیم به طرف راه پله رفت تا به اتاقش برسه که مامانش صداش 

 زد .

 مان ؟ـ جانم ما
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فخری خانم روبه روی یاسمین ایستاد ، دست پشت سر یاسمین گذاشت وسرش وپایین آورد وپیشونیش رو بوسید 

 وگفت : خوش بخت بشی خانمم ، نمی دونی چقدر خوشحالم .

اشک تو چشماش وپس زد وگفت: تو عروسی عرفان خاله ات تا تونست عروسش رو تو سرم کوبید و از سر وسامون 

 فان قبل از تو گفت .گرفتن عر

به دل نگرفتم وگذاشتم به پای اخالق ورفتاری که داره ، همونجا از خدا خواستم که اونقدر تورو خوشبخت کنه ، که 

 بشی مرهم تمام زخم زبونهایی که هم خودت هم خودم شنیدیم ، خدا رو شکر که به آرزوم رسیدم عزیزم .

 شکش وپاک کرد وباصدایی پرازبغض گفت : مامان ؟با این حرفها اشک یاسمین هم در اومد ، ا

 می خواست بگه مامان چرا زودتر نگفتی ؟

 که فخری خانم دست رو لبش گذاشت تا ساکت بشه وحرفی نزنه ویاسمین رو محکم تو بغل گرفت .

که از سر مامانش چه می دونست تو دل دخترش چه خبره ، حیف که نمی تونست حرفی بزنه ، حیف که این اشکهایی 

 شوق ریخته می شد ، می شد قفل وزبون یاسمین و می بست .

وقتی مامانش آروم تر شد از بغلش بیرون اومد ، گونه اش رو بوسید وگفت: نباید به این چیزها فکر کنی مامان !من 

طرش که همیشه می گم در هرچی رو بشه بست در دهن مردم رو نمی شه ، دیگه هیچ وقت نه یادش کن نه به خا

 اشک بریز

 باشه ؟

 فخری خانم اشکش وپاک کرد وگفت : من که دیگه چیزی از خدا نمی خوام عزیزم

 یاسمین پشت دست مادرش وبوسید وبا حالی خراب راهی اتاقش شد .

 کی می خواست نفس راحت بکشه معلوم نبود .

 . باالخره روز موعود فرا رسید،ویاسمین االن زیر دست آرایشگر نشسته بود

روزی که با امیر حسین برای آزمایش رفتن یه کورسوی امید داشت اونم اینکه خونشون به هم نخوره یا ایراد 

 مثبت . Oژنتیکی پیدا بشه که مثل همیشه بخت با یاسمین یار نبود وحتی گروه خونیش هم با امیر حسین یکی بود ،

رای مراسم عقد وعروسی انجام دادن ، یاسمین هم موقع تواین مدت با همراهی زهره وخاطره همه کارهای الزم رو ب

خرید کردن از خجالت جیب امیر حسین در اومد وتا اونجا که می تونست خرید کرد ، خرید های آنچنانی ،اهمیتی به 

قشنگ بودن یا الزم بودن اونها نمی داد فقط گرون ترین چیزها رو می خرید وامیر حسین مثل همیشه هیچ حرفی 

ز کارهایی که یاسمین می کرد ،می خواست همه چی باب میل یاسمین باشه ، ویاسمین تمام مدت اون جاده نداشت ا

ای رو که میون زمینهای عمو بهروز افتاده بود وباعث شده بود که وضع امیر حسین این همه خوب بشه رولعنت می 

ی رونق پیدا کرده بودن وواسه همین هم کرد ،آخه زمینهای کشاورزی آقا بهروز به خاطر افتادن تو طرح راه ساز

امیر حسین از خرج کردن برای یاسمین هیچ ابائی نداشت ،انگار همه چیز دست به هم داده بود تا یاسمین به بن 

 بست برسه ، حتی زمینهای شیراز که یاسمین تا حاال افتخار دیدنشون رو نداشت .

جدان می گرفت که چرا جلوی زهره وخاطره ، حتی امیر حسین راضی نبود از کاری که انجام می داد وبعدش عذاب و

این جوری برخورد کرده ، اما تنها راهی بود که می تونست کمی خودش وخالی کنه ،میون این همه ناکامی ونامرادی 

 این حق وبه خودش می داد .
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کشید که کم شباهت به نگاهی به لباس عروسش که هنوزم تو کاورش رو میز آرایشگر بود انداخت ونفس عمیقی 

آهم نبود ، موقع خریدن لباس عروس هم کم ادا در نیاروده بود، بازترین لباسی رو که تو مزون بود انتخاب کرد ، 

امیر حسین هم مخالفتی نداشت چون مجلسشون جدا بود وپس باز بودن لباس یاسمین زیاد مهم نبود ، ولی یاسمین 

عوض کرد ،خیلی با خودش کلنجار رفته بود وآخرش هم ازانتخاب اون  روز بعدش خودش تنهایی رفت ولباسش رو

لباس پشیمون شد ورفت یه لباس بسته تر انتخاب کرد .لباسی که در عین سادگی خیلی قشنگ بود ،آستین حلقه ای 

،مهره ویقه قایقی بود ،با دامن کلوش ولی پر ازپف با یه دنباله بلند ، دوتا دستکش هم داشت که تا آرنجش بود 

 دوزی ها ی قشنگی هم فقط رو قسمت سینه وحاشیه پایین دامنش داشت .

امیر حسین به قولش عمل کرد ونزدیکیهای بیمارستان یه خونه خرید ، خونه ای حیاط دار وبزرگ که قشنگ بود ، که 

ه سرکردن امیر یاسمین اونجور که باید دوستش نداشت ، چون اونم یکی از شرطهای مسخره ای بود که برای دست ب

 حسین گذاشته بود و نتیجه ای ازش ندیده بود ،طراحی خونه هم به یه طراح سپرد تا به بهترین شکل طراحیش کنه .

 دیروز هم مراسم عقد محضری روانجام دادن ویاسمین رسماً ، شرعاً وقانوناً تمام وکمال متعلق به امیر حسین شد .

شت ، تواین مدت به این باور رسیده بود که باید به شرایطی که داره عادت در تمام اون لحظه ها هم حس خاصی ندا

کنه ،مثل برگی که توی رودخونه میفته وبا جریان آب پیش می ره خودش رو به جریان زندگی سپرد تا ببینه چی می 

قلب قبولش نکرده شه وبه کجا می رسه ،با سرنوشتی که در انتظارش بود کم وبیش کنار اومده بود ولی هنوزم از ته 

 بود.

هنوزم با یاسین سرد وخشک رفتار می کرد ، دیروز تو مراسم عقد ،بعد از بله گفتن، یاسین بغلش کرده بود وبهش 

 تبریک گفته بود ،ولی یاسمین به ممنون گفتن خشک وخالی بسنده کرده بود .

ندش ، برعکس بود ، اگر منتظر یه اتفاق به این فکر می کرد که چطور روزها مثل برق وباد گذشتن وبه اینجا رسو

 خوب بود ساعت جلو نمی رفت وروزها تکون نمی خوردن ولی االن ...

 با صدای آرایشگر از فکر بیرون اومد : خانم خوشگله حاال می تونی خودت رو ببینی .

آرایشش براش صندلیش وبه طرف آینه پشت سرش چرخوند وخودش رو تو آینه دید ،خیلی فرق کرده بود ،شکل 

مهم نبود ، اونم تا وقتی که بقیه عروسها رو ندیده بود ، وقتی چند تا از عروسهای اونجا رودید ترجیح داد که نظر 

خودش وبه آرایشگر بگه وازش خواست که آرایشش ملیح باشه وتو چشم نباشه ،که همون آرایش محو هم خیلی 

بود ، به خاطر اینکه تو محیط شلوغ کار می کنه خواسته بود  زیباش کرده بود ،از همه قشنگتر آرایش ساده چشمش

که ابروهاش زیاد کوتاه نباشن ،سایه چشماش ترکیبی از رنگ سبز کمرنگ بود با صورتی ، باالی چشماش سبزو زیرا 

بروهاش صورتی رنگ ، خط چشمی که عسلی چشماش وبیشتر به رخ می کشید با اون مژه های بلند وابروهای کمونی 

ازک ،جلوی موهاش هم فرق کج باز کرده بود وپشت موهاش هم گنبدی کرده بود وبا سیلور نواری تزئینش کرده ون

 بود ،همه قشنگی ها یک طرف و غمی که تو چشماش بود یه طرف .

 ـ راضی هستی ؟

 غمش رو تو دلش پنهون کرد ، تو روی آرایشگر لبخندی زد وگفت: عالی، دستتون درد نکنه .

 کت باشه ، خوش بخت بشی .ـ مبار

 ـ ممنون .

 ـ االن همراهت وصدا می زنم بیاد کمک تا لباست روهم بپوشی .
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 ـ لطف می کنین.

سالن آرایش عروس مجزا بود وتو این سالن فقط عروسها روآرایش می کردن ، یاسمین هم یکی از عروسهایی بود 

 که امروز مهمون این سالن بودن .

 هم که تو سالن بودن به یاسمین تبریک گفتن ویاسمین هم جوابشون رو داد .چند تا عروس دیگه 

 چند دقیقه بعد هم زهره به سالن اومد تا به یاسمین کمک کنه تا لباسش رو بپوشه .

 با دیدن یاسمین وای بلندی گفت وبا احتیاط بغلش کرد تا آرایشش به هم نریزه .

فت: چی شدی خانمی !محشرشدی به خدا من که ازدیدنت سیر نمی شم نگاهش با ذوق تو صورت یاسمین چرخید وگ

 خدا به داد بعضی ها برسه .

 کم تو دل یاسمین هول ووال بود ، زهره هم با این ابراز احساساتش اوضاعش رو بدتر می کرد .

 با کمک زهره ، لباسش رو هم پوشید ،کارش که تموم شد ،آرایشگر تور رو سرش رو هم گذاشت .

ودش دوباره تو آینه قدی نگاهی به خودش کرد ، لباسش خیلی بهتر ازاون لباس دکلته ای بود که باراول انتخاب خ

 کرده بود . تور سفید به اون صورت سبزه وآرایشی که داشت خیلی می اومد .

 زهره به سفارش مامانش مقداری پول دور سریاسمین چرخوند و توکیفش گذاشت تا بعد صدقه بده .

 ا کمک زهره ازسالن بیرون رفت ومنتظر اومدن امیر حسین شدن ،ب

 کارزهره هنوز تموم نشده بود وخاطره هم زیر دست آرایشگربود .

 خاطره هم با دیدن یاسمین چشمکی بهش زد واز همون راه دوربراش بوس فرستاد.

 ن برم به بقیه کارم برسم .زهره خیلی آروم گونه اش روبوسید وگفت: به امیر زنگ زدم االن می رسه ، م

 ـ برو عزیزم .

 صدای زنگ آرایشگاه که بلند شد ، دل یاسمین هم به شور افتاد.

 ـ یاسمین خانم ؟

 ـ بله ؟

 ـ آقای داماد هستن .

 ـ ممنون .

 شنل لباسش رو از همون خانم گرفت وبه طرف در رفت .

 ش شده بود وعرق کرده بود.سربه زیر از در بیرون رفت .هنوز هیچی نشده بود گرم

 ـ سالم .

 صدای امیر حسین بود بازم آروم ومهربون وگرم .

 نگاهی گذرا به صورت امیرحسین انداخت وگفت: سالم .

امیر حسین به گفته خانم فیلمبردای که اونجا بود دسته گلی که از گلهای رز سفید بود رو به یاسمین داد وقبل ازاینکه 

کنه، از تو جیبش جعبه ذرشکی رنگی بیرون آورد ، از تو جعبه هم گردنبند طالیی که رو  شنل یاسمین رو تنش

پالکش وان یکاد نوشته شده بود وبه گردن یاسمین انداخت ودر حین بستن قفل زنجیر تو گوش یاسمین گفت : اینم 

وحاال هم شده بود نفس  واسه این که نفس من وچشم نزنن .القابی که از طرف امیر حسین نصیبش می شد کم نبود

 امیر حسین .
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قفل زنجیر که بسته شد ، زنجیر ورو گردن یاسمین مرتب کرد . شنل واز یاسمین گرفت ودور گردنش انداخت ،کاله 

 شنل وسرش کرد وگفت:

 ـ سرت وبگیر باال تا گره بزنم .

 .به گفته امیر حسین سرش وباال گرفت تا امیر حسین بتونه شنلش رو محکم کنه 

نگاهش به صورت امیر حسین افتاد که چند سانتی متری صورتش بود ، نگاه امیر حسین به دستش بود وگره ای که 

می زد،نگاه یاسمین هم به صورت امیر حسین که قطره های ریز عرق روش نشسته بود ،چقدر که به خودش رسیده 

 تش کرده بودن خوشگلتر وجذاب تر شده بود .بود، با حالتی که به موهاش داده بود ، با آرایش کمی که رو صور

مثل این چند وقت آروم بود ومهربون ،یاسمین با خودش فکر کرد کاش امیر حسین این قدر مهربون نبود ، هرچی 

که مهربونی امیر حسین بیشتر می شد عذاب یاسمین هم بیشتر ، هرچی که بود آدم بود ومی تونست دیگران ودرک 

 میر حسینه که همین طور که محبت خرج می کنه ، محبت هم ببینهکنه ، می دونست حق ا

 با این همه خوبی که از امیر حسین می دید بازم مرغش یه پا داشت .

کار امیر حسین که تموم شد نگاهش تو چشمهای یاسمین قفل شد،به عادت این چند وقته لبخند گرمی به روی 

به خاطر غافلگیرشدن واز روی ادب .خیلی آروم گونه یاسمین رو بوسید یاسمین زد که البته بی جواب هم نموند اونم 

،کاله شنلش رو جلو کشید ،کنار یاسمین ایستاد ،دستهای سرد یاسمین رو تو دستش گرفت و با اشاره فیلم 

 بردارحرکت کردن .

ووقتی که  مثل یه عروسک شکستنی مواظب یاسمین بود،موقع سوارشدن به ماشین هم هوای یاسمین رو داشت

 یاسمین درست سرجاش نشست در ماشین وبست ،خودش هم سوار شد وحرکت کرد .

اول باید به آتلیه می رفتن برای گرفتن عکس ، تو حالتهای مختلفی عکس گرفتن که قشنگترینش از نظر امیر حسین 

ود وچشماش بسته ونگاه عکسی بود که تو حالت ایستاده یاسمین رو تو بغلش گرفته بود ،سریاسمین رو شونه اش ب

خودش هم به صورت یاسمینش بود .به انتخاب امیر حسین اون عکس وعکسی که یاسمین یه طرف یه تاب بزرگ 

 نشسته بود ودسته گلش هم کنارش بود رو بزرگ کردن .

باغهای تهران  از آتلیه هم به طرف تاالر رفتن ، باغ تاالری که قرار بود عروسیشون اونجا برگزار بشه ، از قشنگترین

 بود .

تا به اونجا رسیدن همه برای استقبال اومدن ، نقل وسکه ونمک بود که رو سرشون ریخته می شد ، علی رضا هم که 

تو دوتا دستاش برف شادی گرفته بود وبرای عمه اش برف شادی می ریخت ،صدای جیغ جیغ زهره وخاطره هم می 

 اومد .

مراهی کردن یاسمین اومد وبازوی یاسمین رو گرفت ، یاسمین که از عطر یاسین با اجازه آقا محمود یاسین برای ه

خوب می شناختش ،بازوش وطوری که جلب توجه نکنه از دست یاسین بیرون کشید ولی یاسین دست بردار نبود 

 واین بار محکم تر دست یاسمین رو گرفت .طوریکه از فشار انگشتای یاسین دستش درد گرفته بود.

لهله وشادی فامیل ،عروس وداماد به جایگاه خودشون رفتن ،امیر حسین هم شنل یاسمین رو خیلی آروم باز میون ه

 کرد واز رو سرش برداشت .

 یاسین هم با بوسیدن پیشونی یاسمین وگفتن خوش بخت باشی که اونم با صدایی پر از بغض بود رفت .
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یاسمین نگاهش وبین جمعیتی که دورش بودن چرخوند  کل کشیدنها با نمایان شدن صورت یاسمین بیشتر شد ،

ومامانش والهه رو هم دید به همراه دختر عمه ودختر عموهاش .بازم فامیل مادری در حق یاسمین کم لطفی کردن 

 وبرای عروسیش هم نیومدن .

ب می شد به صورت همه شون لبخند زد وجوابش رو هم گرفت ، حتی متوجه قربون صدقه های مادرش هم شد ،خو

حدس زد که چی داره می گه ،بیشتر آدمهایی که دورش ایستاده بودن فامیل امیر حسین بودن ،چند روزی می شد 

زهرا و امیر رضا خواهر وبرادر دیگه امیر حسین هم برای شرکت تو جشن عروسی به تهران اومده بودن ویاسمین 

غیراز خاطره دوتا پسر دیگه هم داشت که از خاطره  باهاشون آشنا شده بود ، همین طور با بچه هاشون .زهرا به

کوچکتر بودن ، امیر رضا داداش بزرگ امیر حسین هم سه تا بچه داشت ،دوتا دختر ویه پسر که همگی ازدواج کرده 

 بودن .

یاسمین با همه شون خوش وبش کرد وبا گرمی با هاشون برخورد کرد چون دوست نداشت بقیه فکر کنن از خود 

 مغروره .راضی و

امیر حسین نیم ساعتی اونجا موند وبعد به مجلس مردونه رفت،داماد که رفت مجلس گرم تر شد وهمه ریختن وسط 

 برای گرم کردن عروسی .

همکارهای یاسمین هم برای جشن اومده بودن ، چند تاشون نتونسته بیان به خاطراینکه تو بیمارستان شیفت بودن ، 

برای تبریک گفتن به یاسمین اومدن هم به یاسمین تبریک گفتن هم هدیه ای رو که  همون هایی که اومده بودن

 براش آورده بودن بهش دادن ، یاسمین هم به همه شون خوش آمد گفت وتشکر کرد .

طولی نکشید که امیر حسین دوباره برگشت ،گویا سفارش فیلمبردار بود که خواسته بود بیاد تا به اتفاق یاسمین به 

 ها خوش آمد بگن . مهمان

 امیر حسین جلوش ایستاد ، دستش وبه طرفش درازکرد وگفت : باید به مهمونها خوش آمد بگیم .

 یاسمین هم بی هیچ حرفی دست تو دست امیر حسین گذاشت وبلند شد تا همراهیش کنه .

 کنارش .امیر حسین سبدی رو که قرآن های کوچولو رو توش گذاشته بودن برداشت ویاسمین هم در

 باهم به سر میزها می رفتن وبه همه خوش آمد می گفتن وبه همه از اون قرآن ها هدیه می دادن .

 خوش آمد گویی که تموم شد ،فیلمبردار ازشون خواست که به پیست رقص برن وبا هم برقصن .

 اهمیتی هم نداد که ممکنه عروس وداماد خسته باشن .

 یاسمین رو گرفت وبه وسط پیست رفت .امیر حسین هم با خوشحالی دست 

بقیه هم که دیدن عروس وداماد می خوان برقصن اونجا رو خلوت کردن ومیدون وبه اونها سپردن .همون موقع هم 

 آهنگ عوض شد ویه آهنگ مالیم پخش شد مخصوص رقص تانگو .

 چراغهای اضافی هم خاموش شد وفقط موند رقص نورها .

 کنه ، چون اصالً رقصیدن بلد نبود. یاسمین نمی دونست چکار

 امیر حسین دست دور کمرش انداخت ویاسمین رو به خودش نزدیک کرد .

 

 یاسمین نمی دونست باید چکار کنه .

 میون جیغ ودادهایی که زده می شد ،خیلی آروم تو گوش امیر حسین گفت: امیرحسین ؟
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 ـ جونم ؟

 ـ من اصالً بلد نیستم برقصم .

 ــــــــــرا ؟ـ چــــ

 لحن امیر حسین شوخ وپراز خنده بود .

 شونه ای باال انداخت وچیزی نگفت .

 ـ کاری نداره عزیزم ، ازمریض بی هوش وترسو رو بردن به اتاق عمل وکلیه شو در آوردن خیلی راحت تره .

ن بود که بلد نبود برقصه ،امیر یاسمین لبخند نیمه جونی زد وچیزی نگفت ، سخت یا آسون بودنش مهم نبود ، مهم ای

 حسین با اینکه پلیس بود ومرد می تونست برقصه ولی یاسمین نه ..

 امیر حسین آروم تو گوشش گفت: دستات وبزار رو شونه هام .

 یاسمین هم اطاعت کرد .

 امیر حسین یاسمین وبه خودش چسبوند وگفت : حاال سعی کن حرکت پاهات وبا من هماهنگ کنی .

 مین هم که حرف گوش کن شده بود حرفش رو گوش داد .یاس

سخت بود،به خصوص با عاشقانه هایی که امیر حسین تو گوشش می خوند ،به هر سختی که بود با کمک امیر حسین 

 از پسش براومد .

 میکرد آهنگ که تموم شد ، گرمی لبهای امیر حسین و کنار لبش حس کرد ، اولین بار بود که امیر حسین این کارو

خدا رو شکر که چراغها روشن شد ، حاال یه دردسر دیگه داشت همه از امیر حسین می خواستن که عروس وببوسه ، 

 امیر حسین هم یه بوسه رو پیشونی یاسمین نشوند ودهنشون رو بست .

 عروسی هم باالخره تموم شد وعروس وداماد باید راهی خونه شون می شدن .

 اونهایی که می خواستن عروس وداماد وهمراهی کنن .همه رفتن وفقط موندن 

یاسمین از زیر قرآنی که مامانش باالی سرش گرفته بود ،با نگاه کردن تو آینه ای که یاسین جلوی پاش گرفته بود 

 سوار ماشین شد ، تا بره به سوی سرنوشتی که بهش تحمیل شد وچاره ای جز قبول کردنش نداشت .

 ر حسین سوار ماشین شد وراه افتادن .دوباره با حمایت امی

 جلوی خونه که رسیدن ، قصاب با یه گوسفند آماده بود تا گوسفند وجلوی عروس وداماد قربونی کنه .

که با ضامن شدن یاسمین ، عمر گوسفند هم به دنیا باقی موند ، دوست نداشت این وقت شب ،یه حیوون بی گناه رو 

 جلوش قربونی کنن .

 اط دور هم جمع شدن ودور عروس وداماد حلقه زدن .همه تو حی

 امشب چندمین بار بود که جواب تبریکات بقیه رو می دادو این دفعه دیگه آخرین بار بود .

همه دور هم ایستاده بودن که آقا محمود جلو رفت ودست یاسمین رو تو دست امیر حسین گذاشت وگفت: اون قدر 

 وعزیز دردونه ام رو به دستت سپردم مراقبش باش .عزیز بودی که بهت اعتماد کردم 

 امیر حسین دست یاسمین رو تو دستش فشرد وچشم محکمی به پدر خانمش گفت .

 آقا محمود هم پیشونی هردوشون رو بوسید وبراشون آرزوی خوشبختی کرد .

نترل کنه واشکش جاری بقیه بزرگترها هم باهاشون روبوسی کردن ، نوبت مادرش که شد دیگه نتونست خودش وک

 شد ، مامانش هم محکم بغلش کرد وگفت:گریه نکن عزیزم ، سپید بخت بشی گلم .
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 ـ حاللم کنین مامان ، می دونم کم اذیتتون نکردم !

 ـ این حرف ونزن خانمم ، توگل سر سبدم بودی وهستی .

بار بوسید ،اشک یاسمین رو پاک خداحافظیش با یاسین هم دیدنی بود ،یاسین محکم بغلش کرد ورو سرش وچند 

 کرد وگفت : من فقط خوبیت ومی خواستم .

 یاسمین سرش وپایین انداخت وچیزی نگفت .

 همه رفتن وموندن امیر حسین ویاسمین .

دست پشت کمر عروسش گذاشت وبه داخل خونه راهنماییش کرد .خونه رو تا حاال چند بار دیده بود واسه همین هم 

 تی اگر ندیده بودش هم شوقی نداشت .شوقی نداشت ، ح

 امیر حسین کنار آشپزخونه مکثی کرد وگفت:چیزی نمی خوری ؟

 ـ نه ، مرسی .

 ـ خـــــــــوب ، پس بریم .

 دست تو دست یاسمین انداخت وبه طرف اتاق خواب رفت .

تزیین شده بود ، با شمع های در اتاق خواب که باز شد ،چشمهای یاسمین هم باز باز شد ، به بهترین شکل ممکن 

 گرد واستوانه ای تو رنگهای مختلف ، با یه عالمه گل ،تختش هم که به شکل قشنگی تزیین شده بود .

 ـ قشنگه ؟

 قشنگ بود نمی شد انکار کرد ، یاسمین هم با تکون دادن سرش تأیید کرد .

، روی تخت نشست ویاسمین رو هم  امیر حسین همون طور که دست یاسمین تو دستش بود به طرف تخت رفت

 روپاش نشوند .

 به صورت سر به زیر یاسمین نگاه کرد و گفت :

 گیره موهات وباز کنم ؟

 یاسمین خودش هم مشغول باز کردن موهاش شد وبه امیر حسین هم این اجازه رو داد که کمکش کنه .

 همین طور که موهاش وباز می کرد باهاش حرف هم می زد :

وامشب بهترین ساعتهای زندگیم وگذروندم یاسمین ، می دونی؟ من فکر می کنم که خدا از همون روز اول  امروز

مهر تو رو تو دلم انداخته بود که هیچ دختری به چشمم نمی اومد حتی با وجود این همه فاصله ای که بینمون بود 

 دیدن تو خودش وببازه .وهمدیگه رو نمی دیدیم ، شاید دل من منتظر بود که وقتش برسه وبا 

 بوسه ای به موهای یاسمین زد وگفت :

نمی دونی روزی چند بار خدا رو شکر می کنم که تورو قسمتم کرد .نعمتی که هرچی به خاطرش شکر کنم بازم کمه 

 ، بازم جبران نمی شه .

اد وغصه دلش زیادتر امیر حسین تمام مدت از عشقی که به یاسمین داشت می گفت ویاسمین تو سکوت گوش می د

 می شد .

اشک تو چشمهای یاسمین حلقه زد ،برای چندمین بار بود که به خودش اعتراف می کرد این زندگی حق امیر حسین 

 نیست ،امیر حسین الیق بهتر از یاسمین بود ولی ...
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الت می کشی امیر حسین دست زیر چونه یاسمین سربه زیر گذاشت وسرش وباال آورد وگفت: تو که هنوزم خج

 عسل طالی من !

چشم های به اشک نشسته یاسمین رو که دید ، دلش لرزید ، یاسمین رو محکم بغل کرد،چشماش وبوسید.نگاهش 

با شوق تو صورت یاسمین چرخیدورو لبهای لرزون وصورتی یاسمین ثابت شد ، زیادی صبر کرده بود وطاقت آورده 

ن از یاسمین ،یه نگاه به چشمهای نفس گیر یاسمین انداخت و برای اولین بود ، دیگه هیچ مانعی نبود برای جدا بود

 بار طعم لبش رو چشید .

این بوسه سرآغازی شد برای با هم بودن ، شروعی برای یه زندگی ازیه شب دلنشین ،شبی شیرین ،پراز شور 

تمام وجودش حس می کرد  واحساس برای امیر حسین ، امیر حسینی که به مراد دلش رسیده بود ویاسمین رو با

 وسرمست بود از این به هم رسیدن ویکی شدن .

با یاسمینی که تهی بود وخالی ، هرچند که این اتفاق وبرای اولین بارتجربه می کرد ، اگرچه پا به دنیای جدیدی از زن 

تش داشت ،این بودن گذاشت اما هیچ تعریفی از حسش برای خودش نداشت ، نه از امیر حسین متنفر بود نه دوس

 اتفاق بیشتر براش حکم ادای دین بود و انجام وظیفه .

با این اتفاق هم مخالفتی نکرد ، چون راه دیگه ای نداشت ،دوری کردن ازامیر حسین دلیل قانع کننده می خواست ، 

 دلیلی که یاسمین نمی تونست ازش حرفی بزنه

امیر حسین هم حق داشت که با زن شرعی وقانونی خودش  که اگر می تونست کارش به اینجا نمی کشید ، از طرفی

باشه ،جق داشت که یاسمین رو برای خودش داشته باشه ،اونقدر خوب بود که این کمترین حقش بود علی رغم اینکه 

 بی خبر بود از دل یاسمین .

.جسمش با امیر حسین  یک ماه از ازدواجشون گذشت ، تو این یک ماه یاسمین نه به امیر حسین نزدیک بود نه دور

بود ، روحش وقلبش دور .رابطه ای هم که بینشون بود رو همین حساب بود ،یاسمین در طول رابطه امیر حسین 

 وحتی از تماس دستهاش هم بی نصیب می کرد .رابطه شون مثل جاده یک طرفه بود .

ت وبه روی خودش نمی آورد ،شایدم امیر حسین هم یا هنوز این قدر ذوق زده بود که متوجه نمی شد یا می دونس

اینقدر دوستش داشت که این چیزها براش مهم نبود وبه همین بودن یاسمین راضی بود ، همینکه در کنارش باشه ، 

 همین که یاسمین مال خودش باشه .

ر یاسمین یاسمین هنوزم تو فکر خالص شدن از این مخصمه بود ،حتی با وجود اتفاقی که بینشون افتاده بود ،از نظ

االن بهتر می تونست عمل کنه وکاری کنه که از زندگی کردن با امیرحسین راحت بشه ،به خاطر رودروایسی با مامان 

باباش تن به این زندگی داد ، االن دیگه مجبور به تحمل کردن نبود ،االن دستش باز تربود ، نباید بی گدار به آب می 

د که به این زودی و در عرض یک یا چند ماه همه چی رو به هم بریزه ، زد ، باید حساب شده عمل می کرد ،نمی ش

باید بی خیال اون نقشه های درپیتی که می کشید می شد چون کامالً برعکس عمل می کردن،نقشه هایی مثل 

سوزوندن غذا ، به هم ریختن خونه ، نشستن لباس و.... حتی اگر تو فکرش هم نقشه ای می کشید نقش برآب می 

.باید کاری می کرد که امیر حسین خسته بشه ،چون حکم به پایان رسیدن این زندگی فقط وفقط به دست امیر شد

حسین باید امضاء می شد،اگر چه از این امیر حسینی که یاسمین می دید بعید بود که به این آسونی ها خسته ودل 

وخوب ، یاسمین سنگ وسخت ، این بهترین راه زده بشه .باید نقطه مقابل امیر حسین می شد ، امیر حسین مهربون 

بود ، که صبر زیادی می طلبید ، باید ذره ذره امیر حسین واز خودش واز زندگی خسته می کرد ، بی خبر بود ونمی 
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دونست که حتی اگر حساب شده هم عمل کنه بازم نتیجه نقشه اش برعکس میشه ،نمی دونست همین طور که می 

 ن وخسته کنه ، خودش ذره ذره گرفتار میشه .خواد ذره ذره امیر حسی

توراه مطب بود که یک دفعه دلش هوای علی رضا رو کرد ،چند روزی می شد که ندیده بودش ، هنوزم با یاسین قهر 

بود، فقط وقتهایی که تو جمع بودن اونم باالجبار باهاش حرف می زد در حد چند کالم ، دور از چشم یاسین برای 

 ی رفت .دیدن بچه ها م

به اولین بریدگی که رسید دور زد وراهی خونه یاسین شد، چند متر عقب تر از در خونه پارک کرد وخوب چشم 

چرخوند ببینه ماشین یاسین هست یانه ، االن ساعت کاری بود اما بعید نبود که یاسین خونه باشه . وقتی که ماشین 

 پیاده شد وبه طرف خونه رفت .یاسین رو ندید ومطمئن شد که خونه نیست ،از ماشین 

با استقبال گرم الهه وارد خونه شد ، علی رضا که انگار تازه متوجه عمه اش شده باشه ، با شوق وذوق فراوون به طرف 

 عمه اش اومد .

 ـ سالم عمه .

قت ، خوبی یاسمین لپ های تپل علیرضا رو بوسید وگفت: سالم به روی ماهت ، این چشمون سیاهت ، این دوتا لپ چا

 عمه ؟

علیرضا که از شعری که عمه اش براش خونده بود خیلی خوشش اومده بود با ذوق گفت : آره . عمه دلم براتون تنگ 

 شده بود .

دوباره گونه علی رضا روبوسید وگفت: منم همینطور عزیزم ،پازلی رو که برای علیرضا خریده بود بهش داد وعلی 

 کرد .رضا با بوسه از عمه اش تشکر 

 الهه تعارفش کرد که بشینه تو هال ، یاسمین به طرف اتاق بچه ها رفت وگفت :من پیش این خوشگل ها راحترم .

 الهه با اعتراض گفت : این جوری که نمی شه ؟!

ـ چرا نمی شه ؟ پیش بچه ها باشم بهتره ، چه من برم تو اتاق ، چه علی رضا هرچی داره ونداره رو جمع کنه وبیاره 

 اینجا .

عادت علی رضا بود ،هروقت یاسمین به خونه شون می رفت .هرچی اسباب بازی داشت جمع می کرد ومی آورد تا 

عمه اش ببینه ، یاسمین هم واسه اینکه الهه تو زحمت نیفته وعلی رضا هم بعد رفتنش دعوا نشه می رفت تو اتاق بچه 

 ها .

 د وخواب بود و علیرضا مثل همیشه پر جنب وجوش .آتنا به خاطر واکسنی که زده بود تب کرده بو

 رو زمین کنار کمد علی رضا نشست تا علی رضا هم تو زحمت بلند کردن وسائلش نیفته .

علی رضا چند تا از ماشینهاش وبه عمه اش نشون داد و بین توضیحاتی که برای عمه اش می داد ،بلند شد روی پای 

 ـمه ؟ شما با بابا یاسین قهری ؟یاسمین نشست و پرسید : عــــــــ

یاسمین با صورتی پر از تعجب به علی رضا نگاه کرد ، خیلی زود به خودش اومد وگفت : نه عمه ! کی همچین حرفی 

 زده ؟

ـ خودم فهمیدم !عمه ؟ اگر با بابا قهر نیستی پس چرا وقتی میای خونه مون که بابا یاسین خونه نیست ؟چرا دیگه تو 

 نیستی ؟پیش مامانی وبابائی ؟ اتاقت خودت

 به این موش تپل وکوچولو چی می گفت ؟
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گونه علی رضا رو نیشگون گرفت وگفت: من که گفتم عمه با بابات قهر نیستم ، خوب وقتی که من بیکارم بابا یاسین 

یستم چون رفتم پیش سر کاره وقتی هم من کار دارم بابا یاسین بیکاره همین ! بعدشم من دیگه پیش مامانی وبابائی ن

 عمو امیر حسین .

با اومدن اسم امیر حسین اخم کوچولوی تو صورت علی رضا نشست ، صداش وکمی بلند کرد وبا حرص گفت : من 

 دیگه عمو امیر ودوست ندارم !

 یاسمین به قیافه شاکی علی رضا خندید :

 ـ چرا عمه ؟ چرا دوستش نداری ؟

ن شما رو برده ، من اگر می دونستم اون شب که خوشگل شدی می ری خونه عمو علی رضا با همون قیافه گفت: چو

 امیر، می زدمش ،نمی ذاشتم شما رو ببره !!

یاسمین از ته دل به علی رضا خندید،انگار یادش رفته که اون شب با چه شوقی برای عمه اش برف شادی می ریخته 

واندو رفتن بزن بهادر شده ومی تونه جلوی امیر حسین ،به حامی کوچولوش که فکر می کرد با دوماه کالس تک

وبگیره .همینم واسه یاسمین خوب بود ، خوب بود که علی رضا می خواد ناجیش بشه ، حتی اگر این حس یه حس 

 بچه گانه باشه وحسودی .

بزرگ می شن باید علیرضا رو قانع می کرد ، نوک بینی علیرضا رو بوسید وگفت: خوب عزیزم ، همه آدمها وقتی 

ازدواج می کنن ، بابا یاسین هم مثل تو بچه بوده ، وقتی بزرگ شده با مامان الهه ازدواج کرده ، تو هم وقتی بزرگ 

 بشی باید ازدواج کنی واز پیش مامان بابات بری عزیزم .

د ، یاسمین گونه مثل اینکه توضیح یاسمین به مذاق علی رضا خوش اومده بود که با نیش بازبه عمه اش نگاه می کر

 علی رضا وکشید وگفت: ببینم ناقال؟خوشت اومد وروجک ؟

 علی رضا با همون خنده تو صورتش گفت: عمه عروسی خوبه ؟

 یاسمین نفس عمیقی کشید وگفت: آره عمه خوبه .

ا رو با علی رضا نگاهی به تخت آتنا کرد وگفت :خوب باشه !من حتی اگر خودمم عروسی کنم نمی ذارم هیچ کی آتن

 خودش ببره .

 یاسمین رو سر برادرزاده با مهر ومحبتش رو بوسید وتو دلش گفت : خوبه که با معرفت تر از باباتی عزیزم .

با صدای بسته شدن در علی رضا از توبغل یاسمین بلند شد وبه طرف در اتاقش رفت ، الی در وباز کرد ، نگاهی به 

 ا عجله به طرف یاسمین اومد .بیرون انداخت وفوری در اتاق وبست وب

 یاسمین که تمام مدت علی رضا رو زیر نظر داشت پرسید: چی شده عمه ؟

 علی رضا انگشت رو بینیش گذاشت وگفت: هـــــــــیس !!

 دست یاسمین رو گرفت وبا صدایی آروم گفت: بابا یاسین اومده ،عمه باید قایم شی تا بابا نبیندت .

 اور نکرده بود که یاسمین با باباش قهر نیست ،خوب از باهوشی علی رضا بعید بود که قبول کنه .مثل اینکه علی رضا ب

 علی رضا دست یاسمین رو می کشید ، معلوم نبود که می خواد کجا قایمش کنه که یاسین پیداش نکنه .

 ـ عمه پشت تخت آتنا خوبه ،بیا اونجا قایم شو .

 باید می رفت تا به موقع به مطبش برسه .یاسمین نگاهی به ساعتش انداخت، 

 لبخندی به روی علی رضا زد وگفت :الزم نیست عزیزم ، من باید برم سرکار عمه!
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 باالخره که چی ، باید با یاسین روبه رو می شد ، امروز نه یه روز دیگه .

ین هول شد ، نگاهی به در الهه که مشغول آماده کردن شربت برای یاسمین بود با بسته شدن در هال ودیدن یاس

 بسته اتاق بچه ها کرد وبه یاسین سالم کرد .

 ـ سالم خانوم !

 ـ چی شده ؟ چرا زود برگشتی ؟

یاسین که به در اتاق کارش رسیده بود ، تو چهارچوب در ایستاد وگفت: چیزی نیست ، به یکی از همکارام قول داده 

 همین نزدیکی ها کار داشتم اومدم خونه که کتابها رو هم ببرم .بودم براش چندتا کتاب ببرم ، فراموش کردم ،

الهه دلشوره داشت ، دوست نداشت یاسین بفهمه یاسمین اینجاست ، چون نمی خواست که یاسمین فکر کنه که از 

 عمد این کار وکرده .

نونه که عجیب هم براش یاسین کتابها رو برداشت وازاتاق بیرون اومد ، به طرف در هال رفت که با دیدن کیف ز

 آشنا بود همون جا ایستاد .شک نداشت که کیف یاسمینه .

نگاهی به الهه که معلوم بود مضطربه ونگاهی هم به جا کفشی انداخت .وقتی کیف وکفش یاسمین اینجا باشه ، یعنی 

 خودش هم هست .

 چشماش وریز کرد واز الهه پرسید: اینجاست ؟

 ین مخفی کنه گفت: آره ، این جاست .الهه که نمی تونست از یاس

 ـ کجاست ؟ کی اومده ؟

 الهه مستأصل گفت: نیم ساعتی میشه .

 یاسین نگاهی به اطراف خونه انداخت وگفت: پس کوش ؟ قایم شده ؟

 ـ نــــــه! تو اتاق بچه هاست ، به عشق اوناست که میاد اینجا !

 ه که واسه اش برگ چغندر هم نیستم .یاسین آهی کشید وگفت: می دونم ، من خیلی وقت

یاسین قدم برداشت وبه طرف اتاق بچه ها رفت که الهه جلوش سبز شد وگفت: یاسین جان ؟ بیا برو به کارت برس ، 

 اداره ات دیر می شه .

وقته یاسین سینه به سینه الهه ایستاد وگفت: برو کنار الهه ، می دونی چند وقته دل سیر ندیدمش ؟ می دونی چند 

 درست باهاش حرف نزدم ؟

الهه با صدایی که سعی می کرد آروم باشه گفت :تقصیر خودته ، حاال بیا وبرو ، اون به خاطر دیدن بچه ها میاد اینجا ، 

 نذار بچه ها هم به درد خودت گرفتاربشن .

 ـ الـــــــهه ؟؟

 م فکر کنه من بهت گفتم !الهه این دفعه با تشر گفت: برو یاسین ، خواهش می کنم ، نمی خوا

الهه و یاسین در حال بحث وجدل سر رفتن یاسین بودن که در اتاق بازشد ویاسمین دست تو دست علی رضا تو چهار 

 چوب در ایستاد .

 نگاه یاسمین به هردوشون بود به الهه که استرس داشت ، به یاسین که با یه لبخند نگاهش می کرد .

 سراغ یاسمین رفت وتو چند سانتی متریش ایستادو سالم کرد .یاسین با همون لبخند به 

 یاسمین هم انگار که نشنیده باشه ، اهمیتی نداد .
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 ـ سالم بی جواب ؟ نداشتیما !!

 یاسمین نفسش رو از راه بینیش بیرون داد وگفت: نداشتیم ، از وقتی که نامردی اومد ونارو زدن یاد گرفتیم ....

بود که با سرفه الهه ساکت شد ، با اشاره ای که الهه به علی رضا کرد فهمید که حضور علی رضا یاسمین در حال نطق 

 رو فراموش کرده .

الهه لبخندی تصنعی زد وبه طرف یاسمین وعلی رضا اومد ، دست علی رضا رو گرفت با چشم غره رفتن به یاسین 

واین جوری علی رضا رو ازمیدون جنگ وجدل گفت: من وعلی رضا بریم ببینیم عمه یاسمین چی براش آورده 

 احتمالی دور کرد .

 یاسمین هم به طرف کیف وکفشش رفت ، که با کشیده شدن بازوش ایستاد .

 ـ ولم کن یاسین ، می خوام برم مطب دیرم میشه .

 ـ چون من اومدم خونه دیرت می شه ؟ اگر نیومده بودم تا کی اینجا می موندی ؟

 خودم مربوطه ، من مجبور نیستم به تو توضیح بدم !ـ اونش دیگه به 

 یاسین روبه روش ایستاد وگفت: بیا بشین !بهتر نیست با هم حرف بزنیم وتمومش کنیم؟

یاسمین پوزخندی زد وگفت: حرف بزنیم ؟ تمومش کنیم ؟ چی بگیم وقتی حرفی نمونده ؟چی رو تموم کنیم ؟ با 

 خیلی وقته که تموم شده ، خیلی وقته که تمومش کردی !دست به سینه یاسین زد وبا بغض گفت: 

 یاسین با صدایی که سعی می کرد کنترلش کنه گفت: من اگر حرفی زدم یا کاری کردم واسه خاطر خودت بود .

 ـ واسه خاطر من؟ واسه خاطر من رفتی دروغ گفتی ؟ واسه خاطر من از اعتمادم سوء استفاده کردی ؟

 بود ، چون تصمیمی که گرفتی به نفعت نبود یاسمین !ـ آره به خاطر خودت 

ـ اونوقت تو از کجا فهمیدی ؟ مگه من بچه بودم ؟ نه آقا یاسین ! زندگی خودم بود اختیارش دست خودم بود ، عقل 

 داشتم ، شعور داشتم ، حـــــــــــــق داشتم .

ا احساسم با زندگیم نباید شوخی می کردی اشک چشمش رو پس زد وگفت :با خودم شوخی !با کارم شوخی !دیگه ب

 یاسین ! نباید !

بازوی یاسمین رو تو دستش فشردویاسمین رو به طرف مبل کشوند وخودش هم کنارش نشست در حالی که هنوزم 

 بازوی یاسمین تودستش بود .

 ـ شوخی ؟ تو فکر می کنی من شوخی کردم ؟ نه به خداوندی خدا !...

اگر شوخی نبود پس چی بود ؟ وقتی من همه حرفهام وتمام وکمال بهت زدم ؟مگه من همین جا ـ قسم نخور یاسین ! 

رو همین مبل به تو نگفتم که حسی رو که باید به امیر حسین ندارم ؟ مگه نگفتم برو بهش بگو یاسمین جوابش منفیه 

ه کاش هیچ وقت ازش برنمی گشتم ؟ خوبه که الهه هم شاهده ! ولی تو چکار کردی ؟ تا من رفتم اون سفر کوفتی ک

 هرکاری دلت خواست با من وبا سرنوشتم کردی .

من وتو عمل انجام شده قرار دادی !می دونستی من تو رودر وایسی با مامان وبابا وبه خاطر اونها وآبروی خانواده که 

 ی به ریشه زندگیم ...شده باشه ، از خودم می گذرم و به اونها پشت نمی کنم !اینا رو می دونستی وتیشه زد

ـ گفتم که به خداوندی خدا من قصد بدی نداشتم ... وقتی اومدی گفتی که جوابت به امیر منفیه عصبانی وناراحت 

 شدم ، امیر موقعیت خوبی بود ، از هرنظر که بگی!
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مرد کامله کسی  بهت حق دادم که باید دوستش داشته باشی ولی بازم دلم راضی نشد که امیرواز دست بدی ،امیر یه

که می تونست تورو خوشبخت کنه ، تو داشتی این یکی موقعیتت رو هم به خاطر یه حس نداشته از دست می دادی 

 حسی که ....

ـ حسی که چی ؟ هان ؟ حتماً با خودت گفتی امیرحسین خوبه ،عاشقه ،طولی نمی کشه که یاسمین رو عاشق خودش 

می شه ؟ نه ؟ اونوقت هم همه تو رو به اسم یه داداش خوب می شناسن می کنه وهمه چی به خوبی وخوشی تموم 

 وقصه ات رو می نوسین تا بشی الگوی همه داداشهای عالم ، تا بشی فرشته نجات همه دخترا هان؟

حرفهای یاسمین درست بود بجز تیکه آخرش که اونم از حرص دلش بود ،جواب یاسین هم حرفهای یاسمین رو 

اینکه فقط امیر خوب بود ، نه ، تو هم خوب بودی وفقط کسی مثل امیر الیق تو بود ، امیر حیف بود  تکذیب نکرد : نه

 که ....

 یاسمین پوزخندی عصبی زد وگفت: امیر حسین حیف نبود ... امیر حسین حیف شد.

 تو فکر می کنی با این کارت به ما خوبی کردی ؟ هم به من هم به امیرحسین؟

حتی در حق امیر حسین هم ظلم بدی کردی ، چون بهش دروغ گفتی به کسی که دوستت بود وادعا نه داداش من تو 

می کنی دوستش داری دروغ گفتی ،یه دروغ بزرگ ، توفکر می کنی که همه حرفهای من به خاطر خودمه ؟ نـــــــه 

ین زندگی نبود حقش !این سنگی که من به سینه ام می زنم سهم امیر حسین هم هست ، چون می دونم حقش ا

زندگی با کسی که هیچ حسی بهش نداره نبود ،دوستی ومحبت تو برای ما دوستی خاله خرسه بود یاسین در ازای یه 

لطف کوچیک یه ظلم بزرگ کردی با صدایی آهسته ادامه داد : هرکدوم از ما می تونستیم برای خودمون یه زندگی 

 ش نمی رسیم .خوب داشته باشیم ، چیزی که در کنار هم به

حرفهای یاسمین برای یاسین ثقیل وسخت بود ،یاسین خیالش راحت بود که همه چی رو در نظر گرفته ، فکر می کرد 

که بهترین کار ممکن رو برای اونها انجام داده ، بازوی یاسمین رو رها کرد ، به پشتی مبل تیکه زدوگفت: خدا می 

ی خواستم شما به هم برسین ... فقط می خواستم میونه دوتا خانواده به دونه من همچین قصدی نداشتم ... من فقط م

 هم نریزه همین ...

 ـ توجیهت هیچ قانع کننده نیست یاسین خودت هم خوب می دونی !

یاسین تو چشمهای یاسمین نگاه کرد وگفت: همه حرفات درست !خودت چرا کاری نکردی ؟ چرا قبول کردی 

 وچیزی نگفتی ؟

ش وعصبی تکون داد وگفت: خوب توپ ومی ندازی تو زمین خودم یاسین !من یه ساعته دارم واسه ات یاسمین سر

 قصه می گم اون وقت تو تازه می گی لیلی زن بود یا مرد ؟

اصالً درست !من خودم باید یه کاری می کردم ، تو بگو با کدوم پشتوانه ؟ با حمایت کی؟ تو که از همون اول با کاری 

شون دادی کدوم طرفی هستی ،به مامان می گفتم ؟ به مامان که از شوق سر وسامون گرفتن دختر یکی یه که کردی ن

دونه اش اونم با کسی مثل امیر حسین اشک شوق تو چشمش حلقه می زنه ؟ به مامان می گفتم که امیر حسین 

ابا می گفتم ؟ به بابایی که سکوت واستجابت دعایی می دونه که با دلی که از جفای خواهرش شکسته کرده ؟ یا به ب

 من وبه پای حجب وحیام وخجالتم گذاشت ؟

 یاسین ساکت نشست وحرفی نزد .
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یاسمین هم وقتی سکوت یاسین رو دید نفس عمیقی کشید وگفت: اگر به حرفم گوش کرده بودی وهمون موقع 

ین !اگر خودت گفته بودی فوقش جواب منفی من وبه امیر حسین گفته بودی دیگه این همه دردسر نداشتم یاس

ناراحت ودلگیر می شدن وقهر می کردن که ازاون خانواده بعید بود که همچین برخوردی داشته باشن ،اگرم قهر می 

 کردن یه مدت بعدش دوباره صلح وصفا می شد .

مردم که مسخره دست من نمی تونستم جواب رد بدم یاسین ، اونم وقتی که تو رفتی به اونها گفتی جواب من مثبته ، 

ما نبودن ، از اون گذشته اونا با یه لشگر آدم که همه شون هم ازراه دور اومده بودن مهمون خونه ما بودن ، تو بگو 

!بااون شرایطی که بود من می تونستم کاری کنم ؟ می تونستم جلوی چشم مامان بابا وفامیل خودمون تو روی اونها 

 بم منفیه ؟وامیر حسین بایستم وبگم که جوا

 یاسین آرنجش و رو زانوهاش گذاشت وبا دست تو موهاش کشید .

یاسمین هم استیصالش رو خوب فهمید . اشک چشمش روپاک کرد وبلند شد ، دست رو شونه یاسین گذاشت وگفت 

من به  : اتفاقی که افتاده ، درست می گی شاید خودمم مقصر بودم ، ولی دندون من تو پشم گیر کرده بود یاسین ،

حرمت مامان بابا چیزی نگفتم اما االن دیگه مجبور نیستم تحمل کنم ، خودم یه کاری می کنم که ازاین مخمصه نجات 

 پیدا کنم .

 یاسین سرش وبلند کرد وبا بهت به یاسمین نگاه کرد .

 ـ می خوای چکار کنی ؟

، چند ضربه به در اتاق زد وبدون اینکه در  یاسمین شونه ای باال انداخت وچیزی نگفت وبه طرف اتاق بچه ها رفت

 اتاق وباز کنه گفت: الهه من رفتم ، خداحافظ.

 دیگه نه وقت داشت نه تحمل اونجا موندن رو .

 کفشش رو پوشید وبا برداشتن کیفش از هال بیرون اومد .

 د که بایسته .یاسین هم پشت سرش ، به در حیاط که رسیدن یاسین دوباره بازوش رو گرفت ووادارش کر

 ـ نگفتی ؟ می خوای چکار کنی ؟

 ـ بعدا صداش در میاد .

 حرکت کرد که دوباره با فشار دست یاسین ایستاد .

 ـ با توأم یاسمین ؟ می خوای چکار کنی ؟

 ـ تو فکر می کنی که من دوباره به تو اعتماد می کنم ؟

ری هم که داشتم توجیه خوبی برای اشتباهم نیست بازم یاسین پوفی کشید وگفت: من اشتباه کردم قبول ، نیت خی

قبول ، ولی من هنوزم سر حرفم هستم یاسمین ، امیر خوبه ، خوب تر از خوب ، زندگیت وخراب نکن ، کاری نکن که 

 بعد پشیمون بشی ، توکه تا اینجا پیش رفتی از این به بعد هم کنار بیا ، می تونی اگر بخوای !

همه از من می خوان که کنار بیام ؟مگه تو با من ،با دلیلم، کنار اومدی که حاال از من می خوای تحمل  ـ کنار بیام ؟ چرا

 کنم ؟

می دونی یاسین ، من ، خود من !تا قبل از اینکه اینجوری حیرون وسرگردون بشم اگر یکی رو می دیدم که به خاطر 

ه می زد سرزنشش می کردم ، می گفتم یعنی کنار کنار نیومدن وقبول نکردن سرنوشتش دست به کارهای احمقان

اومدن با تقدیر وسرنوشت اینقدر سخته ؟ این قدر که آدم به خاطرش از زندگیش دست بکشه ،می گن منع هرکه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

1 1 4  

 

کردی خودت گرفتار می شی شد قصه من ، خدا تو کاسه خودمم گذاشت ،خوب درک می کنم که چه حالی داشتن ، 

 ، منم نمی خوام ولی به روش خودم .اونا نخواستن کنار بیان 

ـ یاسمین به خدا ،پذیرفتن یه حس تازه کار سختی نیست ، راه دادن یکی دیگه هم تو خلوت دلت کار سختی نیست 

 ،که اگر بود این همه عاشق تو دنیا نبود وهمه دوست نداشتن که برای یک بار هم که شده عشق وتجربه کنن .

ر که هم زیبا ، هرچقدر هم که محکم باشه ،وقتی زندگی توش نباشه ، وقتی درش بسته یه ساختمون یه خونه هر چقد

باشه می شه دخمه یاسمین ، خیلی زود گوشه هاش تار عنکبوت می بنده ، خیلی زود گرد وخاک سرتا پاش ومی 

 گیره ، دل آدم ، قلب آدم هم همینطوره ، اگه برای کسی نتپه ،اگر درش به روی کسی باز نشه

زنگار می بنده ، قفلش سفت وسخت می شه وباز کردنش سخت ،دوست داشتن ودوست داشته شدن حق همه 

 آدمهاست ، این حق واز خودت نگیر خواهر من .

 زندگی رو برای خودت وامیر سخت نکن خانمم .

 بازوش وبه زور از دست یاسمین بیرون کشید وگفت: زندگی خودمه ، خوب وبدش هم به پای خودم .

 به طرف ماشینش که پائین تر از خونه یاسین پارکش کرده بود رفت وسوار شد وبا عجله رفت .

یاسین هم با تأسف نگاهش کرد،هیچ وقت فکر نمی کرد کاری که از نظر خودش بهترین کار بود این همه دردسر 

نه ،از نظر یاسین ، یاسمین داشته باشه ،همون لحظه از خدا خواست که یاسمین سر عقل بیاد واشتباهی ازش سر نز

 همون دخترکوچولوی سرتق ولجباز بچگی بود فقط قد کشیده بود همین .

 

 

 

هدفی که یاسمین از زندگی االنش داشت ، نجات پیدا کردن بود،تمام تالشش هم می کرد که به هدفش برسه ،     

 سخت بود ، اما یاسمین فکر می کرد که امکان پذیره .

 داشت به اندازه کافی از خونه دورش می کرد ،باید برای بقیه وقتهایی که تو خونه بود نقشه می ریخت .شغلی که     

تنها راهی که به نظرش می اومد این بود که امیر حسین وخسته کنه ،اونم با سرد بودن در برابر گرمی امیر حسین     

ه زن خونه دار بود ، غذا درست می کرد ، به خونه می رسید ،تا وقتی که سر کار بود که هیچ ، وقتی هم تو خونه بود ، ی

وکارهایی از این قبیل ، ولی رفتارش با خود امیر حسین سرد بود،نه اتاقش وعوض کرد نه جای خوابش رو ،هنوزم با 

جسمش شریک بی قراری های امیر حسین می شد ،ولی اون طوری که امیر حسین دوست داشت همدم دلش نبود 

 بود،همیشه ازامیر حسین درفراربود.،همرازش ن

تو دادگاه وجدانش هم امیر حسین و شایسته این رفتار نمی دید و تو این مورد کوتاه بیا نبود،خودش وهدفی که     

 داشت مهم تر از همه چیز بود .

همین بود  یاسمین فکر می کرد می تونه باسردی نگاهش گرمی نگاه امیر حسین وبشکنه آخه قانون طبیعت هم    

که با سردشدن یه جسم گرم پیوند هاش شکسته می شه وخرد می شه ،فکر می کرد می تونه سردی بیش از حد 

قلبش رو به قلب امیر حسین هم سرایت بده ،اینم خودش یه قانون علمی بود ،پدیده انتشار ، این که مولکولها ازجای 

اسمین تواین مورد هم بی ثمر بود ،انگار همه هستی دست به پرتراکم به جای کم تراکم جا به جا می شن ، انتظار ی

 دست هم داده بودن که یاسمین همین جایی که هست بمونه .
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با نور آفتابی که تو صورتش می خورد از خواب بیدار شد ،کمی چشماش ومالید تا به روشنایی روز عادت کنه     

خت ، عروسکش هم هنوز خواب بود ،خواب ناز،این قدر ،ساعت اتاق ساعت هفت بود ، نگاهی به کنار دستش اندا

چهره اش معصوم وناز ودوست داشتنی بود که دلش می خواست ساعتها بشینه ونگاهش کنه،موهاش رو بالش پخش 

 شده بود ودوتا دستاش هم تو هم قفل شده زیر گونه اش بود .

کشید ،با این کارش سر یاسمین جابه جا شد  خیلی آروم موهاش وکنار زد ،دستش هم آروم اززیرصورتش بیرون    

 ولی بیدارنشد .

جای حلقه اش رو گونه اش مونده بود ، خیلی آروم جای حلقه رو بوسید،موهاش رو هم که دنیاش بودن بوئید     

وبوسید ، موهاش بوی زندگی می داد ،چقدر عطر موهاش وکه بوی انار می داد دوست داشت ، نفسش گرمی 

 یاسمین برکت زندگیش بود ، خود زندگیش بود . زندگیش بود،

نگاهش توصورت یاسمنیش چرخید و نفس عمیقی کشید، همین چهره ناز ومعصوم ودوست داشتنی وقتی بیدار می     

شد ،ازش دور می شد ، خیلی وقت بود فهمیده بود رفتار یاسمین طبیعی نیست ، یعنی اونجوری که باید باشه نیست 

دش دوست داشت باشه،هم بود وهم نبود ، بودنش اونجوری که باید باشه نبود،با شوق زیاد به خونه ،اونجوری که خو

برمی گشت تا با خانم خونه اش باشه ولی جز سردی از یاسمین چیزی نمی دید،انگار که فرسنگها بین خودش 

 با مردش بر خورد کنه نمی کرد.ویاسمین فاصله باشه ،بی احترامی ازش نمی دید ،اما اون جوری هم که یه زن باید 

خودش از بودن با یاسمین سیرنمی شد ،آنچه که محبت تو وجودش بود نثارش می کرد و بازم اون جوابی رو که     

باید از یاسمین نمی گرفت. با این که تجربه ای تو این زمینه نداشت ، با اینکه یاسمین اولین تجربه اش بود ولی 

یاسمین کار سختی نبود ، چون همراهش نمی شد ، چون پا به پاش نمی اومد ،امیر حسین  فهمیدن عادی نبودن حالت

هم این و نمی خواست ،همه یاسمین رو می خواست، روح وجسمش رو باهم،دوست داشت رابطه شون پر از احساس 

می خواست ،  باشه ، یه احساس دوطرفه ،خنده اش رو می خواست ، نگاه شیطونش رو می خواست ، هم زبونیش رو

دوست داشت بشینه وبا خانمش حرف بزنه ، از کار بگه از زندگی از خودشون ،ولی یاسمین متفاوت بود ، امیر حسین 

همین تفاوت رو هم دوست داشت ، اصالً مگه می شد چیزی به اسم یاسمین باشه ، به یاسمین مربوط باشه و دوست 

 مین دوست داشتنی وخواستنی بود .داشتنی نباشه ، تو نگاه امیرحسین همه چیز یاس

تو خلوت خودش به این موضوع فکر کرده بود ، به دلیل رفتار یاسمین ، خوب که فکر کرد فهمید که رفتار     

یاسمین از همون برخورد اول تو بیمارستان همین طوری بوده ، از همون موقع که هیچ شناختی ازهم نداشتن ،امیر 

یاسمین رو بفهمه ، نمی خواست بفهمه چرا بهش بله گفته ، نمی خواست به این که  حسین نمی خواست دلیل رفتار

یاسمین دوستش نداره فکر کنه ، فقط یاسمین رو می خواست ،همین جوری که بود می خواستش ،حتی اگر بدتر از 

اسمین دست این هم می شد نظرش عوض نمی شد،خود خواهی بود ، ولی دلش راضی نمی شد که به این آسونی از ی

 بکشه .

ذات یاسمین خوب ومهربون بود ، خوبیش ومهربونیش ودیده بود ،می تونست سهمی از دنیای یاسمین داشته باشه     

، باید تالشش و می کرد تا دل یاسمین رو هم مثل جسمش مال خودش کنه ، تمام یاسمین رو حق خودش می 

 دونست.

 عجب من عاشق این هردو ضد . عاشقم بر لطف وبر قهرش به جِد ، وین    
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همه چیز یاسمین رومی خواست وتا به دست نمی آورد دست بردار نبود، به قول باباش قدر ومنزلت هرکسی به     

اندازه همتشه ، پس برای به دست آوردن یاسمین باید همت می کرد ، باید از خود گذشتگی می کرد ،واسه همین هم 

می کرد ،سردیش وبا گرمی ، دوریش وبا نزدیکی ، قهرش وبا مهر،اخمش رو با  در مقابل رفتارهای یاسمین صبر

لبخند، خالصه یاسمین رو تحمل می کرد، کاری که از هرمردی ساخته نبود ، از خودش از عشقی که داشت مطمئن 

ست تا بود ، خدا هم خوب می دونست که دروغ وریا ونقش بازی کردن تو کارش نیست، از همون خدا کمک می خوا

مهرش وبه دل یاسمین بندازه ، سختی ها رو به امید رسیدن روز راحتی به جون می خرید ،هرچه سخت تر شیرین 

 تر،با خودش عهد بسته بود اینقدر صبرکنه ومحبت ارزونیش کنه که خار وجود یاسمین گل بشه وتلخیش شیرین .

 که خطرهاست در آننفس عمیقی کشید وبا خودش زمزمه کرد: در ره منزل لیلی     

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی ، لیلی که یاسمین بود خودش هم که دست مجنون رو از پشت بسته بود ،     

 پس می شد امید وار بود که یه روز به منزل لیلی برسه ولیلی رو تمام وکمال مال خودش کنه .

نفسش بود، این همه مدت به یاسمین نگاه کرده بود به خودش که اومد هنوزم نگاهش به چهره دوست داشتنی     

وفکر کرده بود .دوباره نگاهی به ساعت انداخت ساعت یک ربع به هشت بود ،روز جمعه بود وقرار بود که برن 

دماوند ،کم کم سروکله یاسین هم پیدا می شد ، پس باید بیدارش می کرد هرچند دلش نمی اومد ، چون یاسمین 

 و بیمارستان مونده بود وخسته بود ،ولی باید بیدار می شد.دیشب تا دیروقت ت

ماشین زهره تعمیر گاه بود ، امیر حسین هم ماشین خودش رو به زهره داده بود تا خودشون با ماشین یاسمین     

برن، که یاسین گفته بود خودش میاد دنبالشون ،به قول یاسین دور هم بیشتر خوش می گذشت وبه درصد آلودگی 

 ا هم اضافه نمی شد .هو

 موهایی رو که دوباره رو صورت یاسمین پخش شده بود کنار زد وآروم گونه اش رو بوسید :    

 ـ خانمی ؟یاسی خانمی ؟    

 یه بوسه دیگه زد ودوباره صداش زد : نفسم ؟    

 با سومین بوسه ، چشمهای یاسمین هم نیمه باز شد .    

 خمار زد وگفت:سالم ، صبح بخیر .لبخندی به اون چشمهای     

چشمهای یاسمین باز شد وتو نگاه گرم امیر حسین که صورتش درست مقابل صورتش بود قفل شد،تو چشمهایی     

 که پر از عشق بود یه عشق ناب وپاک وخالص.

ه پای گیجی خواب این نگاه چقدر طول کشید مهم نبود، مهم این بود که یاسمین غرق شدن تو نگاه امیر حسین وب    

 گذاشت .

 دستاش وبرای در کردن خستگی خواب از هم باز کرد وگفت : سالم .    

دستهای یاسمین که باز شد امیر حسین از موقعیت استفاده کرد وبغلش کرد،ولی دستهای یاسمین انگار خیال     

 دن.نداشتن که اندازه کمر امیر حسین وبفهمن واسه همین هم همین طوری باز مون

امیر حسین فهمید ودلش خون شد و به روی خودش نیاورد . پیشونی یاسمین رو بوسید وگفت : خانم خانما بهتره     

 بلندشی ، االنه است که یاسین بیادا می دونی که صبر وطاقت نداره .

 باصدای خش دارش گفت: باشه .    
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واب این کارش هم لبخند گرم امیر حسین بود وکمکش به نیم خیز شدو امیر حسین هم وادار به بلند شدن کرد ،ج    

 یاسمین برای بلند شدن از روی تخت . 

 

تا آماده شدن و کمی صبحانه خوردن ساعت هشت ونیم شد وصدای بوق ماشین یاسین بلند شد ، یاسمین مقداری 

 تنقالت وفالکس چایی رو تو سبد مسافرتی گذاشته بود برای طول مسیر.

مامان باباش نبود ، چون اونها از دیروز رفته بودن،از وقتی که ازدواج کرده بود این چندمین بار بود که به  نگران رفتن

باغ می رفتن ، باغی که میراث پدربزرگش بود برای بچه هاش ، خواهر وبردارها هم تصمیم گرفته بودن که باغ رو 

با هم قسمت کنن ، هراز چند گاهی هم دور هم جمع می به عنوان یاد بودی از پدر نگه دارن ودرآمد ساالنه اش رو 

 شدن ، تابستونها ، سیزده بدرها و...

امروز هم جمعه بود وبیشتر بچه ها تعطیل وبهونه خوبی برای دور هم جمع شدن،از وقتی که یاسمین عروس خانواده 

 ملکان شده بود ، اونها هم به لیست خانواده اضافه شده بودن .

بوق ماشین ، صدای زنگ در بلند شد، یاسمین فوری گوشی آیفون رو برداشت وبه یاسین که پشت در بعد از صدای 

 بود گفت: چه خبرته این اول صبح ، مردم هنوز خوابن .

 ـ علیک سالم ، صبح شما هم بخیر ، خواهش می کنم . کاری نکردم .

اسین خوب شده بود ، مثل اولش نشده بود ونمی شد از اون موقع که با یاسین حرف زده بود ، دوباره میونه اش با ی

ولی دیگه قهر نبود .یاسین هم نا محسوس حواسش به زندگی یاسمین وامیر حسین بود وگوش به زنگ ببینه یاسمین 

داره چکار می کنه ظاهر زندگیشون که از نظر یاسین خوب بود ولی خبر نداشت از باطن زندگی واتفاقاتی که درش 

خوب جلوی دیگران نقش بازی می کرد وهمین نقش بازی کردن کمی تا قسمتی خیال یاسین رو  میفته،یاسمین

 راحت کرده بود که احتماالً یاسمین عاقل شده .

 ـ سالم ، مگه اعصاب می ذاری واسه آدم .

 ـ زود باشین دیر میشه ها .

 ـ اومدیم .

 در وقفل کرد وپشت سرش راه افتاد .امیر حسین سبد رو برداشت ویاسمین هم با چک کردن همه چی 

همه شون از ماشین پیاده شده بودن ،با اومدن یاسمین وامیر حسین ، الهه با بچه ها ویاسمین رو صندلی عقب نشستن 

 ویاسین وامیر حسین هم جلو .

ه علی رضایی تو راه علیرضا از سروکول یاسمین باال می رفت وصدای خنده هاشون ماشین وبرداشته بود ، خوب بود ک

بود که یاسمین رو بخندونه وگرنه حسرت خندین یاسمین به دل امیر حسین می موند،همین رفتار یاسمین بود که 

امیر حسین وبرای به دست آرودن دل یاسمین ترغیب می کرد،دلش می خواست از خنده های یاسمین سهمی داشته 

 باشه .

وحسرتی که درش بود وحس می کرد، نگاه هایی که انگار داشتن  یاسمین هم گاه وبی گاه سنگینی نگاه امیر حسین

 دردسر ساز می شدن .

صحبت بین یاسین وامیر حسین گل انداخت ودر مورد پرونده ای که به نتیجه رسونده بودنش حرف می زدن والهه 

سجد دزدی نشده بود هم گاهی همراهیشون می کرد ، پرونده مربوط به دزدی ازیه مسجد قدیمی بود ، البته ازخود م
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، سارقین با بی هوش کردن خادم مسجد ،قسمتی از حیاط رو کنده بودن وظاهراً چیزی رو که می خواستن برده بودن 

، الهه بیشتر وبهتر از یاسمین در جریان کاربود ، اونم به خاطر همدل بودن وهم زبون بودنش با یاسین بود ،دلیل بی 

 امیر حسین وتمام عالئقی که داشت بود . خبر بودن یاسمین هم دور بودن از

 الهه با شوق وذوق رو کرد به یاسمین وگفت :فهمیدی آخرش چی شد یاسمین ؟

 الهه چه انتظاری از یاسمین داشت ؟ خوبه بهتر از همه در جریان زندگی یاسمین بود !

 یاسمین با گیجی گفت :آخر چی ؟

الهه سختش نشه پیش دستی کرد وگفت:دیشب که برات گفتم !همون امیر حسین برای اینکه یاسمین جلوی یاسین و

 که تو حیاط مسجد دنبال گنج قدیمی شون بودن.

امیر حسین خبرنداشت که یاسین والهه بهتر وبیشتر ازخودش می دونن تو زندگیش چه خبره ،واسه همین هم می 

 خواست که جلوی یاسین والهه کم نیاره ، نه خودش نه یاسمین .

 جا بود که یاسمین بیشتر از همیشه دلش به حال امیر حسین سوخت ،شایدم ....این

 نگاهی به امیر حسین انداخت ،لبخند تلخی زد وگفت: آره ،ولی نفهمیدم آخرش چی شد!

یاسین هم با شوق وذوق شروع کرد به تعریف کردن که :می خواستی چی بشه ، بادی به غبغبش انداخت وگفت: مگه 

 رو به دست ما بسپرن وما درست انجامش ندیم .میشه کاری 

 یاسمین با این حرف یاسین تو دلش خندید .

ـ وقتی جاشون وپیدا کردیم ودستگیرشون کردیم ،خیلی زود به کارشون اعتراف کردن ، اولین بارشون بود که دزدی 

هوش شدن خوب صورت اونها رو  می کردن ،به خیالشون حرفه ای کار کرده بودن ، خبر نداشتن که خادم قبل از بی

دیده ،اینقدر هول بودن که چند جا هم اثر انگشتشون مونده بود ،انگار خیلی سال پیش اون موقع که با کاروان سفر 

می کردن ،جد بزرگشون تو یکی از همین سفرها برای اینکه مال ومنالش از دست دزدها در امان باشه،هرچی داشته 

وبعد نقشه اش رو می کشه تا بتونه پیداش کنه ، ولی قبل از رسیدن به شهر ودیارش رو نزدیک مسجد خاک می کنه 

 خودش می میره ، حاال بعد سالها نقشه رو پیدا کردن وبا پرس وجو فهمیدن که گنجشون کجاست .

 ـ حاال چی می شه ؟

اشتن معلوم بود که هر چی امیر حسین در جواب الهه گفت: ما کارخودمون رو انجام دادیم ، با سند ومدرکی که د

 اونجا باشه مال خودشونه ، ولی دیگه به ما ربطی نداشت که پیگیری کنیم ، مربوط به میراث فرهنگی می شد.

صحبت امیر حسین که تموم شد ، یاسمین نگاه ازش گرفت ،سرش وبه شیشه ماشین تکیه زد وچشماش وبست ، 

هم نمی دونست چش شده .... ترجیح داد سکوت کنه تا دیگه دیگه کاری هم به علی رضا وآتنا نداشت ، خودش 

 امیرحسین تو هچل نیفته .

همه تو باغ دور هم جمع بودن وبساط کباب به راه بود،زهره هم انگار دست فرمونش از یاسین بهتر بود که زودتر 

 ازاونها به باغ رسیده بودن .

معصومه خانم که یاسمین مامان جون صداش می کرد با همه سالم واحوال پرسی کردن ویاسمین بین مامانش و

نشست، یه کم عصبی وناراحت بود ، خودش هم دلیلیش رو نمی دونست .چند دقیقه ای اونجا نشست و آروم نشد ، 

خودش هم نمی دونست چی شده که این قدر نا آرومه ، واسه این که کمی تمدد اعصاب داشته باشه رفت به 

شه از باغ رو پدربزرگش به نوه ها اختصاص داده بود به نیت هرکدومشون یه درخت پاتوقشون توی باغ ،یه گو
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کاشته بود، تعداد بچه ها جمعاً ده نفر بود وده تا درخت تو سن وسالهای مختلف وانواع مختلف میوه به نیت اونها 

 کاشته شده بود ،سهم یاسین درخت نارنگی وسهم یاسمین درخت سیب بود .

ر درخت سیبش نشست به امید اینکه آروم بشه، نیم ساعتی سرش وبه تنه درخت تکیه زد وخودش یاسمین رفت وزی

وبه بی خیالی زد تا اعصابش آروم بشه ، ولی همه اش زندگی خودش وقیافه امیر حسین وکارهایی که باهاش می کرد 

ش با امیرحسین مسابقه جلوی چشمش بود ،دیگه نزدیک شش ماه بود که ازدواج کرده بود ،تو این مدت همه ا

داشت ، شش ماه بود که می خواست امیر حسین خاک کنه واز میدون به در ، شش ماه بود که داشت با خودش وبا 

امیرحسین می جنگید،شاید اولین مسابقه ای بود که این همه طول کشیده بود وهنوز بازنده وبرنده اش مشخص 

که داره آسون نیست ولی انتظار نداشت این همه طول بکشه ،  نشده بود ،می دونست خالص شدن ورسیدن به هدفی

صبر امیر حسین خیلی زیاد بود،شب خواستگاری به یاسمین گفته بود که صبرش زیاده ولی این مدت با عمل ثابت 

کرده بود که به این زودی ها وا نمی ده. واقعاً دیگه هیچ راهی نداشت،هرراهی که می رفت بن بست بود وبی 

آخر همه راهها امیر حسین بود با یه دنیا خوبی ومهربونی ،از حال واحوال امیر حسین تعجب می کرد ، چرا این نتیجه،

همه طاقت داشت؟ خودش می دونست که کارهایی که می کنه اینقدر بدو سخت هست که هرکسی بود تا حاال هزار 

فرق داشت ، حتی با عرفان ، با عرفانی که ادعا  بار خودش رو از شر یاسمین راحت کرده بود ، ولی امیر حسین با همه

می کرد دوستش داره ولی به پاش نایستاد و به خاطر چند تا شرط از یاسمین گذشت وطولی نکشید که با یکی دیگه 

 ازدواج کرد ولی امیر حسین ...

سنگ یاسمین ، صبر زندگیش بیشتر شبیه فیلم بود ، فیلمی با نقش اولی خودش وامیرحسین ، فیلمی به اسم، دل 

سنگ امیر حسین،واقعاً صبر امیر حسین صبرسنگ بود،که اگر غیر از این بود یاسمین حاال به اون چیزی که می 

 خواست رسیده بود .

 با صدای پایی که می اومد به عقب نگاه کرد وزهره رو دید که داره به طرفش میاد.

 ش نشست .لبخندی به روی زهره زد وزهره هم بدون فاصله کنار

 ـ دیدم خبری ازت نشد ، اومدم ببینم چرا دیر کردی !

 ـ چیزی نیست با خودم خلوت کرده بودم .

 ـ گریه کردی ؟

 گریه ؟

دستی به صورتش کشید ،صورتش خیس خیس بود ، خودش هم نفهمیده بود کی گریه کرده ، به خاطر چی گریه 

 ه بود ، به خاطر کدومش گریه کرده بود؟کرده ، تو این چند دقیقه به خیلی چیزها فکرکرد

 اشکش وپاک کرد وگفت:داشتم فکر می کردم ، نمی دونم کی اشکم در اومده !

ـ دلت سوخته که اشکت در اومده خانمی ،می گن تا دل بریون نشه ، چشم گریون نمی شه، حاال به چی فکر می 

 کردی ؟

 ه امیر حسین اذیتت می کنه؟!کامل به طرف یاسمین چرخید ومشکوک گفت: ببینم نکن

 پوزخندی زد وگفت :امــــــیر حسین ؟نه! مگه اون اذیت کردن هم بلده؟

 ـ نه ، تا با خودمون زندگی می کرد که بلد نبود .
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ـ مطمئن باش حاال هم فرقی نکرده ، ولی تو دلش گفت این منم که امیر حسین واذیت می کنم تاوان چه اشتباهی 

 سین معلوم نیست .شدم برای امیر ح

زهره آهی کشید وگفت :می دونم ، امیر حسین همیشه خوب بوده ، ولی آدمها عوض می شن یاسمین ، بعضی وقتها 

اونهایی که ازشون انتظار نداری بیشتر دلت ومی سوزونن وچه خوبه که این اشکها هستن که بریزن وبا ریختنشون 

 دلت وسبک کنن .

دی داشت ودنبال یه گوش می گشت واسه شنیدن ودرد دل کردن وچه خوب کسی رو مثل اینکه زهره هم دل پردر

 هم انتخاب کرده بود ، یاسمین !یاسمینی که تو کارش خودش هم مونده بود .

 نفس عمیقی کشید وگفت : چیه زهره ؟ انگار همچین دلت سنگین شده نه ؟ دلت برای شیراز تنگ شده ؟

 لتنگم ، ولی نه واسه شیراز،دلم واسه خودم تنگ شده یاسمین .ـ دلم ؟ دلتنگی که خیلی وقته د

 ـ واسه خودت ؟

ـ آره واسه خودم ، االن چند ساله که دیگه خودم نیستم ، بعضی وقتها دعا می کنم که ای کاش هیچ وقت بزرگ نمی 

، هرچی بیشتر شدم وتو همون بچگی می موندم ، بزرگ شدن وفهمیدن اونقدر ها هم نعمت خوبی نیست یاسمین 

 بفهمی ، زجرت هم بیشتر می شه .

زل زد تو چشمهای یاسمین وگفت: امروز دلم خیلی گرفته یاسمین ، باید با یکی حرف بزنم تا آروم بشم ، می شه 

 امروز سنگ صبور من باشی ؟

 یاسمین چشماش وبست وسرش وبه نشونه آره تکون داد .

تو کس دیگه ای نیست که باهاش حرف بزنم ، خاطره هم هست ، ولی  زهره آه جانسوزی کشید وگفت:ممنونم ، جز

خاطره که زبونش چفت وبست نداره یه دفعه دیدی رازی که االن چند سال تو دلم مونده رو برای همه برمال کرد 

م ،امیر حسین هم هست ، ولی نمی خوام مزاحمش بشم ، چون نمی خوام بفهمه که هنوزم غصه اون روز ها رو می خور

 .آخه فقط اون از اون چیزی که تو دلمه خبر داره .

 یاسمین با خودش فکر کرد :بیچاره امیر حسین ، چقدر باید تحمل کنه ؟

ـ ازاولش برات می گم یاسمین ، از اون روزی که دوباره برگشتیم شیراز ، از وقتی که رفتیم شیراز واونجا موندگار 

 د ودوتا چشم هم دنبال نگاه من .شدیم ، همیشه نگاهم دنبال دوتا چشم بو

پسر عموم بود ، تا اون موقع یکی دوبار بیشتر ندیده بودمش، ولی ازوقتی که رفتیم همه اش جلوی چشمم بود وهرجا 

 نگاه می کردم می دیدمش ،تو همون دنیای بچگی شد حامیم ووقتی بزرگ شدم شد همه زندگیم .

ش میداد ،انگار این خانواده ید طوالیی تو عاشق شدن داشتن اونم یاسمین توسکوت ومتفکر به حرفهای زهره گو

 عشقهای یک طرفه !

ولی نمی دونم چی شد که یک دفعه گذاشت ورفت ، بی خداحافظی بی هیچ حرفی بدون اینکه به من گفته باشه بار 

 سفر بست ورفت . رفت یه جای دور جایی که فکرمم بهش نرسه .

ز همه چی گفته بود اال از بی وفایی ، اال از رفتن ، بی خبر رفت ولی نمی دونست که دل منم تو مدتی که با هم بودیم ا

 بی خبر همراه اون می ره .
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فقط امیر حسین از راز دلم با خبر بود ومی دونست که چی می کشم ،به امیر حسین گفته بود می خواد بره وبا دست 

هنوزم نیومده یاسمین ،من فقط دلم می خواست که برگرده حتی با  پر برگرده ، رفت ، االن هشت ساله که رفته ولی

 دستهای خالی

ولی اون خودش وازم دریغ کرد ، تواین مدت یه بار هم به ایران نیومد، عموم وزن عموم می رفتن دیدنش ،تو این 

هم کارشناسی اینجا قبول  چند سال یک بارم یادم نکرد ، تا اینکه قبل از اینکه امیر حسین منتقل بشه اینجا و خاطره

بشه ، زن عموم یه روز اومد خونه مون و گفت که کیانوش می خواد ازدواج کنه ، اون روز، روز مرگ من بود یاسمین 

،سخت ترین روز زندگیم بود ، زجری که کشیدم با شب اول قبر فرقی نداشت ، سخته که چند سال منتظر باشی 

نکرده ویه دفعه خبر بیاد که می خواد ازدواج کنه اونم خارج از وچشم براه کسی که حتی یه بارم یادت 

کشور،کیانوش با این کارش جواب همه سؤالهایی رو که می خواستم وقتی برگشت ازش بپرسم بهم داد، یعنی اینکه 

دلم به یاد من نبوده ، یعنی اینکه من نباید منتظرش می موندم ، یعنی نباید این همه سال با مهری وعشقی که تو

یادگار مونده بود سر می کردم . خدا رو شکر که امیر حسین منتقل شد اینجا وبابا بعد سالها دوباره دلش خواست تو 

تهران زندگی کنه وگرنه با اونجا موندن من دستم برای همه رو می شد وانگشت نمای خاص وعام می شدم .امروز هم 

ت ،دلم می خواد برای یه بار دیگه ببینمش وازش بپرسم چرا ؟ تولدشه ، واسه همینه که دلم گرفته وحالم خوش نیس

چرا من وبه خودش وابسته کرد وتو گوشم از عشق خوند ولی بی خبر رفت ودیگه برنگشت ، فقط بهم بگه کجای 

 زندگیش بودم ، هوا بودم ؟ هوس بودم ؟ چی بودم ؟ چی کم داشتم که با من اینجوری بازی کرد ؟

ورد وچشمه اشکش جاری شد ، یاسمین هم بغلش کرد وبا نوازش کردن کمرش سعی داشت زهره دیگه طاقت نیا

آرومش کنه ، هیچ حرفی برای آروم کردنش نداشت ، نمی دونست این جور موقع ها چی باید گفت تا طرفت آروم 

د که این بشه واسه همین هم بی صدا زهره رو نوازش کرد تا زهره خودش وخوب خالی کنه وخودش به این فکرکر

عشق چیه ، که یکی از داشتنش می ناله ویکی از نداشتنش ، یکی به خاطر عاشق بودن باید عذاب بکشه ، یکی هم به 

 خاطر درک نکردن عشق باید عذاب بده وعذاب بکشه .

زهره که خوب گریه کرد وآروم شد ، دستش وگرفت وگفت: بلند شو بریم یه آبی به دست وروت بزن تا حالت بهتر 

بشه ، نمی دونم چی بگم زهره جون !ولی می گم که منتظر باش تا به امید خدا، خدا بهترین سرنوشت وسر راهت 

 قرار بده ، کی از فردای خودش خبر داره که چی میشه ،شاید خدا از کیانوش بهتر وسر راهت گذاشت .

 هم زیر درختت بشینم ، بعد میام .زهره لبخند تلخی زد وگفت :تو برو یاسمین جون ، من می خوام یه کم دیگه 

 ـ دیر نکنی .

 ـ نه زود میام .

یاسمین زهره رو تنها گذاشت وبه طرف پمپ آب رفت ، پمپ آب درست وسط باغ بود ،هم خود باغ با این پمپ 

آبیاری می شد هم زمینهای کشاورزی اطراف باغ . از تو چاه یه لوله بزرگ آب رو به سطح زمین می آورد ومی 

 یخت تو یه حوضچه سیمانی بزرگ ،یه آبراه باریک هم بود که آب رو به طرف زمینهای کشاورزی می برد .ر

یاسمین عاشق این بود که لبه حوض بشینه و از آبی که مستقیم از چاه میاد بیرون وتو حوض می ریزه ، بنوشه ودست 

 وروش رو بشوره .

بی برای دردهای یاسمین باشه که حاال با شنیدن قصه پر خنکی آب ومزه خوبی که داشت می تونست تسکین خو

 غصه زهره بیشتر هم شده بودن .
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با احتیاط ازلبه آبراه رفت تا به حوض رسید ، دورتادور حوض به خاطراینکه آب سرریز می کرد جلبک بسته بود 

به باغ انجام می داد همین بود ، ولیزبود که آنچنان برای یاسمین مهم نبود ، یکی ازبهترین کارهایی که موقع اومدن 

 که از روی لبه لیز حوض بره ودستش وزیر آب خنک چاه بگیره ،تا حاال هم اتفاق بدی براش نیفتاده بود .

کفشاش وبیرون آورد تا موقع راه رفتن رولبه حوض سر نخوره .با احتیاط کامل رفت تا به لوله آب رسید که چند 

 ریخت .اینچ آب با فشار ازش بیرون می 

دست زیر آب گرفت وبه خاطر فشارآب سر وصورت ولباسش خیس شد ،این خیس شدن کافی نبود ،دوست داشت 

 یه دل سیر آب بخوره .

وقتی خوب آب خورد ودل درد گرفت ، وقتی که لباساش خیس خیس شدن ، بلند شد که بره پیش بقیه ولباسش رو 

 میر حسین پایین حوض ایستاده وهمین جور نگاهش می کنه.عوض کنه ، تو حال خودش بود ومتوجه نبود که ا

ایستادن وهمان و لیز خوردن رو جلبکهای لیز اطراف لوله همان وافتادن وصدای داد امیر حسین که : 

 مـــــــــــــــواظــــــ ـــــب باش.

 ر بود .نتونست تعادل خودش روحفظ کنه وافتاد ، ارتفاع حوض ازسطح زمین یک متر ونیم دومت

 افتادن با شتاب از این فاصله عواقب خوبی نداشت ، کم کم داغون شدن دست وپا وکمرش .

چند ثانیه هم طول نکشید رسیدنش به زمین ، چشماش واز ترس بسته بود ، ولی دید که رو زمین سفت نیفتاده ، روی 

 جای گرم ونرم افتاده ،وصدای ضربان تند قلبی تو گوشش بود .

نفس زدن خودش با یکی دیگه جور شده بود ،چشمش وکه باز کرد امیر حسین دید که رو زمین دراز  صدای نفس

 کشیده وخودش هم تو بغل امیر حسین بود .

تو آغوش امیر حسین فرود اومده بود ، امیر حسین خودش پخش زمین بود ویاسمین رو سینه اش . رو سبزه اطراف 

 که مثل بارون بود . حوض وزیر ریزش قطره های آب از لوله

 نگاهش تو چشمهای امیر حسین افتاد که همون چیزهای همیشگی رو دید به اضافه ترس ونم اشک .

یادش به موقعیتش افتاد ، می خواست بلند بشه که امیر حسین نگذاشت ، دستش ودور کمرش حلقه کرد وتو 

 گوشش گفت: خوبی ؟

 جای بدی فرود نیومده بود که بد باشه .

 خوبم ، بزار بلند بشم ،ببینم چت شده !ـ 

اجازه نداد یاسمین بلند بشه ، محکم به خودش چسبوندش ، سر یاسمین درست رو قلبش بودو یاسمین صدای 

 ضربان تند ونا منظم قلبش رو می شنید ،یاسمین می دونست چرا ، از ترس بود که ضربان قلبش این همه باال بود .

 ترس ؟

سمین ؟ ترس ازاینکه نکنه بالیی سر یاسمین بیاد ؟اونم با این همه عذابی که از دست یاسمین می ترس از افتادن یا

 کشه ؟

 همین طوربود ، قلب امیر حسین آروم وقرار نداشت ، چون ترسید که نکنه برای عروسکش اتفاقی بیفته .

 رو موهای خیس یاسمین رو بوسید وگفت: مردم وزنده شدم خانمی!

لش کرد وبا صد ایی پر از ناراحتی که کمی هم بغض آلود بود گفت: تو زندگی منی یاسمین ، اگر اتفاقی محکم تر بغ

 برات میفتاد می مردم ، اگر یه تار مو از سرت کم می شد من تموم می شدم یاسمین .چرا مواظب نبودی ؟
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کر می کرد الیق این دوست داشتتن حالش اصالً خوب نبود ، از صبح تا حاال حالش دگر گون شده بود ، با خودش ف

 هست ؟ اینقدر ارزش داره که مردی مثل امیر حسین این جوری نگرانش باشه ؟

 اشک تو چشمش رو پس زد ، دوست نداشت امیر حسین اشکش رو ببینه ،ضعفش رو ببینه .

ین دفعه از روی بی میلی با فشار خودش واز آغوش امیر حسین جدا کرد وبلند شد که بره ، جدا شدن از امیر حسین ا

 به آغوش امیر حسین نبود ، از خجالتش بود ، از شرمش .

از جایی که بقیه بهش دید نداشتن ، وارد خونه باغ شد ولباساش وعوض کرد.روی زمین نشست وزانوهاش وبغل کرد 

 ، نمی دونست چه حسیه که از صبح تا حاال به جونش افتاده .

 ه سر بلند کرد .با شنیدن اسمش از زبون خاطر

 ـ زن دایی بیاین می خوایم ناهار بخوریم .

 لبخند نیم جونی به روی خاطره زد وگفت: باشه ، االن میام .

خاطره که رفت بلند شد دستی به لباسهاش کشید تا مرتب بشه ، هروقت می اومد خونه باغ با خودش لباس اضافی 

 هم می آورد .

امیر حسین گشت ، همین طوری ولش کرده بود اومده بود ، نپرسیده بود چیزیش  بیرون که رفت ، با نگاهش دنبال

 شده یانه ، جاییش درد گرفته یانه .

همین طور که دنبالش می گشت ، نگاهش تو نگاه امیر حسین افتاد ، اونم با یه لبخند محو داشت نگاهش می کرد، نه 

ر یاسین نشسته بود ، لباسش هم عوض کرده بود یه تی مثل اینکه آثاری ازدرد تو وجودش نبود چون راحت کنا

 شرت پوشیده بود با گرمکن ،انگار امیر حسین هم می دونسته که باید مجهز بیاد.

 با اشاره امیر حسین رفت کنارش نشست برای خوردن ناهار.

ردبه اون وامیر متوجه چشمها ولبهای خندون یاسین هم شد که با مهربونی نگاهش می کرد یعنی نگاهشون می ک

 حسین .

 تو دلش به خوش خیالی یاسین خندید وتو دلش دعا کرد که امروز هرچه زودتر تموم بشه .

 

مشغول جمع کردن وسائلش از روی میز بود که صدای زنگ گوشیش بلند شد ،نگاهی به شماره انداخت از پرورشگاه 

 بود ،تعجب کرد ، این موقع شب ؟

 ه کارش تو بیمارستان تموم شده بود می خواست به خونه بره .ساعت هشت بود ویاسمین ک

 دلشوره گرفت نکنه برای بچه ها اتفاقی افتاده باشه .

 ـ الو سالم خانم نیازی .

........... 

 ـ خوبم ، نه خواهش می کنم !

.......... 

 ـ چرا ؟

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

 با ناراحتی گفت: نــــــــازگل ؟؟ برای چی ؟
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............. 

 ـ نه ، بیمارستانم االن میام .

با عجله کیفش رو برداشت وبا قفل کردن در اتاقش راه افتاد ، صدای خانم نیازی خیلی ناراحت بود ، معلوم نبود برای 

 نازگل چه اتفاقی افتاده که خانم نیازی اینقدر بی قرار بود .

 زگل هم حالش خوب بود .چند روز پیش رفته بود پرورشگاه ، خبری نبود ، نا

 نازگل همون دخترنازی بود که اسم فرشته رو روش گذاشت.

خودش هم نفهمید چطوری مسیر بیمارستان تا پرورشگاه رو اومده ،نازگل وخیلی دوست داشت، به اندازه علیرضا 

 دوستش داشت .

ر یاسمین نکرد ،مستقیم به اتاق چون می شناختنش مشکلی برای رفت وآمد نداشت ،پس نگهبان هم مخالفتی با حضو

 خانم نیازی رفت تا باهاش حرف بزنه .

 خانم نیازی با دیدن یاسمین از پشت میزش بلند شد ، لبخند تلخی به روی یاسمین زد واحوال پرسی کرد .

 ـ چی شده خانم نیازی ؟ نازگل چی شده ؟

 داخت .با اومدن اسم نازگل خانم نیازی ناراحت تر شدو سرش وپایین ان

 یاسمین نگران شد، کم پیش می اومد که خانم نیازی این جوری پکر وناراحت باشه.

 ـ خواهش می کنم خانم نیازی !واسه نازگل چه اتفاقی افتاده ؟

 ـ چی بگم خانم مرتضوی ؟ نمی دونم بخت این دختر وبا چی قلمی نوشتن که این همه ...

زیادی داشت مقدمه چینی می کرد میون صحبتش رفت وگفت: جون به  دل یاسمین تو حلقش بود ، خانم نیازی هم

 لب شدم خانم نیازی ، بگین چی شده ؟

 ـ بشینین تا براتون بگم .

 یاسمین هم بی قرار نشست وچشم به دهن خانم نیازی دوخت .

 ـ امروز یکی از مربی ها متوجه چند تا جای کبودی رو بدن نازگل شد،رو سینه اش وتو کمرش .

 دل یاسمین تو سینه اش لرزید ،نمی خواست زودتر از صحبتهای خانم نیازی هیچ نتیجه ای بگیره .

فکر کردیم که با کسی دعواش شده ، خودش گفت با کسی دعوا نکرده ، زمین هم نخورده ، گفت که چند روزی 

باید کارش رو انجام بده  هست که این جوری شده .می دونین که اجازه نمی ده کسی لباسش رو عوض کنه وخودش

 .مربی هم موقع حمام کردنش متوجه شده .

دستهای یاسمین می لرزید ، خدا کنه اونجوری که فکر می کرد نباشه ،ساکت نشسته بود تا خانم نیازی حرفش وتموم 

 کنه .

 یکی از هم اتاقی هاش گفت که چند بار هم خون دماغ شده .

 د ،به سختی بلند شد ایستاد وگفت: االن کجاست ؟سینه یاسمین سنگین باال وپایین ش

 خانم نیازی هم بلند شد ایستا دوگفت: تو اتاقشه .

 یاسمین با تعجب گفت : تو اتــــــاقش ؟

 با این شرایطی که یاسمین می شنید االن باید تو بیمارستان بستری باشه .

 معاینه اش کرد ، شکش به ....ـ یکی از متخصص های که با پرورشگاه همکاری می کنه واومد 
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 ـ می دونم خانم نیازی ولی نازگل چرا هنوز تو پروشگاهه ؟

 ـ واسه همین مزاحتون شدم خانم مرتضوی ،رفته تو اتاق ، درو هم قفل کرده

هرچی باهاش حرف زدیم راضی نمی شه بیاد بیرون ،می خواستم کلید ساز خبر کنم ،ولی گفتم اول به شما بگم ،می 

 م که خیلی دوستتون داره ،این جوری بهتر بود ،به ناچار مزاحم شما شدیم .دون

 یاسمین عصبی به طرف در اتاق رفت وگفت: چه مزاحمتی خانم نیازی ،باید همون موقع خبرم می کردین .

 از اوضاع معلوم بود که شرایط نازگل اصالً خوب نیست .

ازی راست می گفت هم اتاقی های نازگل با چند تا از مربی ها پشت یاسمین خوب می دونست کجا باید بره ، خانم نی

 در ایستاده بودن .

یاسمین جواب سالمشون رو داد وبا وجود ناراحتی که داشت با بچه ها هم خوش وبش کرد .پشت در اتاق ایستاد وبه 

ضیش می کنم بیاد بیرون ، خانم نیازی گفت: بهتره اینجا خلوت باشه خانم نیازی ، خودم باهاش حرف می زنم ورا

 اگه میشه بچه ها رو از اینجا ببرین.

 دور اتاق که خلوت شد ، یاسمین نفس عمیقی کشید ، گوشش وبه در چسبوند وگفت:

 نازگل خانمی ؟ عروسک ؟ خانم کوچولو ؟ خاله فرشته اومده نمی خوای در وباز کنی ؟

 بش بود ولی باید راضیش می کرد تا از اتاق بیاد بیرون .صدای هق هق نازگل که ازتو اتاق می اومد ، رو اعصا

 ـ خاله فرشته که خیلی دوست داره ؟

 ـ نمی ... خوام ... .

 ـ چرا عزیزم ؟ دلت برای خاله فرشته تنگ نشده ؟

 ـ شده ..

 ـ خوب پس بیا در وباز کن که دل منم برات تنگ شده .

اتاق وباز کنه ، در اتاق که باز شدو نازگل بیرون اومد ، یاسمین نفس باالخره با حرفهاش نازگل وراضی کرد که در 

راحتی کشید ،ولی از دیدن نازگل دلش پر از غصه شد،رنگ وروش زرد شده بود ،چشماش هم به خاطر گریه زیاد 

ه ورم کرده بود وقرمز شده بود ، تو دلش ازخدا خواست که اونجوری که همه فکر می کنن نباشه ومشکلی نداشت

 باشه .

 باید نازگل وبه بیمارستان می برد ، تا کارهای الزم براش انجام بشه .

دست نازگل وتودست گرفت وگفت : اگه من ودوست داری باید به حرفم گوش بدی،چون منم تو رو دوست دارم 

 ومی خوام که همیشه حالت خوب باشه ، بامن میای بیمارستان ؟

 بت داد ویاسمین آماده اش کرد تا برن بیمارستان .نازگل با تکون دادن سرش جواب مث

خانم نیازی هم همراهشون شد،باید نازگل رو به بیمارستان خودشون می برد ، اونجا خودش هم بودو بیشتر می 

 تونست مراقبش باشه .

 پشت چراغ قرمز ایستاده بود که گوشیش زنگ خورد ، امیر حسین بود ومثل همیشه نگران حال یاسمین .

 ـ سالم .

 ـ سالم ،خوبی خانمم ؟
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باصدایی که بغض داشت وسعی در مخفی کردنش داشت با چشمهایی که اشک توش نشسته بودجواب امیر حسین 

 وداد : خوبم .

 امیر حسین نگران پرسید:چیزی شده ؟ صدات چرا این جوریه ؟

 نفس عمیقی کشید وگفت: چیزی نیست .

 ـ یاسمین ؟ ..... کجایی ؟

ن ؟از تو آینه نگاهی به نازگل کرد وگفت: می خواستم بیام خونه یه کاری برام پیش اومدم برگشتم بیمارستان ـ م

 امیرحسین ، معلوم نیست کارم تا کی طول می کشه ،شاید دیر بیام ، شاید هم اصالً امشب نیومدم .

 ـ خودت خوبی ؟

 ـ آره ، خوبم ، نگران نباش.

 ـ نمی شه ، نمی تونم .

 لک زد ونگاهی به ثانیه شمار کرد که دیگه داشت به آخرش می رسید .پ

 ـ چراغ سبز شد امیر حسین باید برم .

 امیر حسین نفس عمیقی کشید وگفت: مواظب خودت باش .

 باید می گفت تو هم همین طور ولی نگفت وبه جاش به گفتن چشم آهسته ای اکتفا کرد .

 د ، یاسمین دنده رو جابه جا کرد وحرکت کرد.تماس که قطع شد ، چراغ هم سبز ش

 ـ امشب مزاحم شما شدیم خانم دکتر.

نگاهی به خانم نیازی کرد ولبخندی از تو آینه برای نازگل زدوگفت:این جوری نگید خانم نیازی ، نازگل عزیز دل 

 منه .

ین فوق تخصص های خون بود که از تا به بیمارستان رسید فوری سراغ دکتر احمدی رو گرفت ، دکتر احمدی از بهتر

 شانس خوب با یاسمین همکار بود .

سرپرستار گفت که کارش تموم شده می خواد بره خونه . ولی یاسمین همین امشب باید با دکتر احمدی حرف می زد 

 تا نازگل رو معاینه کنه .

 واسه همین هم فوری به طرف اتاق دکتر رفت تا باهاش حرف بزنه .

 رسید نفسی تازه کرد وچند ضربه به درزد . پشت در که

 با بفرمائیدی که شنید ، در اتاق وبازکرد .

 ـ سالم آقای دکتر خسته نباشید .

 دکتر احمدی لبخندی زدو گفت: سالم خانم مرتضوی ، شما هم خسته نباشید .

 ـ ممنون ، یه عرضی داشتم خدمتتون ، وقت دارین ؟مزاحم نیستم ؟

 کنم ، من درخدمتم . ـ نه خواهش می

یاسمین هم شرایط نازگل وبراش وگفت ودکتر احمدی هم با کمال میل قبول کرد که همین امشب نازگل ومعاینه کنه 

. 

 با تشکر فراوون یاسمین دکتر احمدی راهی اورژانس شد تا نازگل ومعاینه کنه .

 دکتر همراه شد تا باهاش صحبت کنه .معاینه اش که تموم شد ،خانم نیازی پیش نازگل موند ویاسمین با 
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صحبتهای دکتر هم همون چیزی بود که یاسمین فکرش ومی کرد.بنا شد که نازگل بستری بشه وآزمایشات الزم 

 انجام بشه .

دکتر احمدی توضیحات الزم رو داد ورفت . یاسمین هم با کمک پرستار رفت تا کارهای بستری شدن نازگل وانجام 

 بده .

دی همه احتماالت رو در نظر گرفته بود ، احتمال اینکه نازگل سرطان خون داشته باشه زیاد بود ، اونم دکتر احم

 سرطان خونی که ارث پدرمادرش بود ، پدر مادری که همون روز های اول تولد رهاش کرده بودن ورفته بودن .

 نیا چقدر بود ؟حالش اصالً خوب نبود ، آخه چرا نازگل ؟ سهم این دختر از زندگی واز د

 قبل ازدیدن نازگل ، اشکاش وپاک کرد وبا لبی خندون ولی دلی پراز درد سراغ نازگل رفت .

خودش به اتفاق خانم نیازی کارهای بستری شدن نازگل و انجام داد ونازگل تو بخش کودکان بسترش شد ، یاسمین 

اید صبر می کرد واسه همین هم نازگل با دوتا می خواست تو اتاق خصوصی بستریش کنه ولی تا معلوم شدن نتیجه ب

 دخترهمسن وسال خودش هم اتاق شد .

اینجور که دکتر احمدی گفته بود باید هم آزمایش خون می داد ، هم بیوپسی مغز استخوان ،باید نمونه برداری می 

 شد .

می کرد وتودلش غصه می خورد همه این کارهابه فردا موکول شد . یاسمین تمام مدت به چهره خوشگل نازگل نگاه 

 از سرنوشتی که نصیب این دختر شده .

با اصرار خانم نیازی که می خواست خودش پیش نازگل بمونه ،ازنازگل وخانم نیازی خداحافظی کرد واز بخش بیرون 

 اومد .

 حالش اصالً خوب نبود ، وضعیت نازگل آشفته اش کرده بود وناآروم .

آرومش کنه ، دلش جایی رو می خواست که بتونه غمها وغصه هاش واونجا فراموش  دلش جایی رو می خواست که

 کنه .

همچین جایی رو داشت ؟ آره داشت ولی خودش ازش فراری بود ،مدتی بود که یه احساس تازه تو وجودش شکل 

، انگار این گرفته بود ،یه حس مبهم ،حسی مثل دوست داشتن ، احساسی که خودش هم انکارش می کرد. ولی بود 

دفعه هم همه معادالتش برعکس شده بود،یه پیوندهایی داشت شکسته می شد ، ولی نه گرمی نگاه امیر حسین ، 

بلکه سردی نگاهش خودش بود که داشت می شکست،یه چیزهایی داشت جابه جا می شد ولی نه از قلب خودش به 

قلب خودش ، از کی وکجا معلوم نبود ،بدون شک  قلب امیر حسین ،بلکه تویه مسیر برعکس از قلب امیر حسین به

 تو همون روزها ولحظه هایی که می خواست امیر حسین واز خودش خسته کننده ، گرفتار شده بود.

نگاهی به ساعتش انداخت از نیمه شب گذشته بود ، نگاهی به راهروی بخش انداخت وبلند شد ، به امیر حسین گفته 

ولی همون حس مبهم پاهاش وشاید هم دلش وبه سمت خونه می کشید ، به جایی که بود که ممکنه شب نیاد خونه 

االن امیر حسین اونجاست با وجودش که دنیایی از مهربونی بود ، انگار همه تالشهای امیر حسین داشت به ثمر می 

 نشست ، اونم بعد ازاین همه مدت بعد حدود نه ماه زندگی .

ولی ندای قلبش یه چیز دیگه می گفت، انگار این بار تو رودروایسی با خودش خودش می گفت نه این طوری نیست 

گیر افتاده بود ولی نمی خواست قبول کنه وکوتاه بیاد ،نمی خواست باور کنه که با همه دل سنگیش و کارهایی که 
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خونه اش  کرده پیش امیر حسین کم آورده باشه ، همون حس هم موفق شد ویاسمین رو تو ماشین نشوند وراهی

 کرد.

موقعی که به خونه رسید جز المپهای کوچه وخیابون هیچ چراغی روشن نبود ، چراغهای خونه خودشون هم خاموش 

 بود ، در حیاط وباز کرد وماشین وداخل خونه پارک کرد .

 شد .از ماشین که پیاده شد در ورودی باز شد والمپ بالکن روشن شد وقیافه خواب آلوی امیر حسین پدیدار 

با دیدن امیر حسین سرش وپایین انداخت ونفس عمیقی کشید، انگار دوست نداشت این موقع شب امیر حسین 

 نگاهش رو بخونه .

 با قدمهایی آهسته به طرف امیر حسین رفت ، روبه روش ایستاد وسالم کرد .

 امیر حسین با بهت نگاهش کرد وگفت : علیک سالم ، یاسمین ؟ چرا االن اومدی ؟

 غرورش اجازه نمی داد که بگه اومدم که پیش تو باشم .

 ـ کارم تموم شد اومدم .

 امیر حسین دست پشت کمرش وگذاشت وگفت: بهتره بریم تو .

هم امیر حسین گیج خواب بود ، هم نگاه یاسمین اونقدر آشفته ونگران بود که نمی شد اون حسی رو که یاسمین 

 داشت از تو نگاهش خوند .

 راست به اتاق خوابشون رفت وامیر حسین هم دنبالش .یک 

مانتو شلوارش رو با تاب وشلوار راحتی عوض کرد وروی تخت دراز کشید ، به پهلو ودستهاش هم قفل تو هم زیر 

 سرش ، این حالت خوابیدنش بود ، حالتی که یاسمین و ناز ومعصوم می کرد وامیر حسین هم یه دنیا دوستش داشت .

 ین که نگاهش به یاسمین بود ، کنارش دراز کشید وگفت: شام خوردی ؟امیر حس

این سؤالی بود که یاسمین باید می پرسید ولی نپرسید ، شاید نمی خواست دستش رو بشه ، شایدم ناراحتی 

 وخستگیش مانع پرسیدنش شد .

 با همون چشمهای بسته گفت: نه ، میل نداشتم .

دستهاش واز زیر سرش بیرون کشید وگفت : تا خود صبح اینجوری بخوابی فردا خودش وبه یاسمین نزدیک کرد ، 

باید تو گونه ات دنبال نگین حلقه ات بگردی ،بعدشم خانم چرا این وقت شب اومدی خونه ؟چرا نگفتی خودم بیام 

 دنبالت؟

 صداش در عین مهربون بودن نگران وناراحت هم بود .

 ـ معلوم نبود کارم ....

بود که کارت چقدر طول بکشه ... ببین یاسمین من با هرچی کناربیام با دیر اومدنت نمی تونم کنار بیام ، اگر ـ مهم ن

تو اتاقت رو همون تخت خشک وخالی یا تو نماز خونه بیمارستان خوابیده بودی بهتر از این بود که این وقت شب 

اشه و امنیت باشه بازم خطر هست.گونه یاسمین رو تک وتنها راه بیفتی تو خیابون ، هرچقدر هم که راه نزدیک ب

 بوسید وگفت : من نگرانتم عزیر دلم .

 دل یاسمین با این حرفش زیر و رو شد ولی به روی خودش نیاورد .

یه دستش وزیرسر یاسمین گذاشت ویه دستش هم دور کمرش ویاسمین رو تو آغوشش کشید ،پیشونیش رو بوسید 

 ن خوبی که اومدنت داشت چی بود ؟وگفت: ولی می دونی کمتری
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لبخندی به چشمهای نیمه باز وخمار از خواب یاسمین زد ، چشماش وبوسید وگفت: اینکه منم آروم می گیرم ومی 

 تونم بخوابم ، چون اگر نباشی خوابم نمی بره.

ی بود یاسمین غم وغصه هاش داشتن کمرنگ می شدن با این حرفها وکارهای امیر حسین با گرمی آغوشش که مدت

 خوب حسش می کرد .

 ـ از چی ناراحتی خانمی ؟

 ـ چیزی نیست .

موهای یاسمین رو نوازش کرد وگفت:بعد از چند ماه زندگی کردن اونقدری می شناسمت که بدونم کی ناراحتی ، کی 

 عصبانی ، کی دلخوری وکی خوشحال .

 خودت باید بهم بگی یاسمین . همه اینها رو می فهمم ، چیزی رو که نمی فهمم دلیلشه که

وقتی سکوت یاسمین رودید گفت: ببین خانمم ، زن وشوهر بودن که فقط به روی یه تخت ودرکنار هم خوابیدن 

نیست، زن وشوهر باید همدل هم باشن هم راز هم باشن ، از هرچیزی که تو دلشون هست با هم حرف بزنن ، 

طور که تو من وآروم می کنی وقوت قلبمی ، منم تور آروم کنم  همدیگه رو آروم کنن ، منم دوست دارم همین

 وسنگ صبورت باشم .

نگاهی به چهره یاسمین انداخت که انگار غرق خواب بود، رو موهاش وبوسید وگفت: نمی دونم تا کجای حرفام 

 وشنیدی؟

بود وداشت به مفهمومش درسته که چشمهای یاسمین بسته بود ولی خواب نبود ، همه حرفهای امیرحسین وشنیده 

 فکر می کرد .

امیر حسین جدای ازیه آدم خوب بودن ، شوهر خوب بودن ، یه معلم خوب هم بود ، معلمی که پابه پای یاسمین جلو 

اومدو بهش درست زندگی داد ،واژه به واژه عشق وزندگی رو براش هجی کرد ،تاخوب خوب متوجه بشه ویادش 

عمر ، بهترین چیزی که به یاسمین یاد داد دوست داشتن بود ،با ارزشترین چیزی که بمونه برای همیشه ، برای یه 

یاسمین تو جنگش با امیرحسین فهمید قدرت عشق بود ، اینکه عشق اگرناب وخالص وواقعی باشه توان این وداره 

یرحسین اونقدر که سنگ وبه گل تبدیل کنه، چیزی که در وجود یاسمین در حال شکل گرفتن بود ولی کاش عشق ام

 قدرت داشته باشه که بتونه غرور یاسمین رو هم از پا دربیاره ،غروری که انگار فقط سهم امیر حسینه .

صبح زود از خواب بیدار شد،باید هرچه زودتر به بیمارستان می رفت ،نگران نازگل بود ، اگر امنیت وگرمی آغوش 

، ولی همون موقع که حرفهای امیر حسین تموم شد ، یاسمین امیر حسین ونداشت شاید تا خودصبح بیدار می موند 

هم خوابش برده بود ،همین چند ساعت خوابیدن هم براش خوب بود ،امیر حسین هنوزم خواب بود ، آروم از رو 

 تخت پایین اومد تا بیدار نشه .

ر حسین چی دوست داره چی یه دوش چند دقیقه ای گرفت وصبحانه رو آماده کرد ، تو این مدت فهمیده بود که امی

دوست نداره ، البته این اواخر تو احواالت امیر حسین دقیق می شد وگرنه تا قبل ازاون که جز نقشه کشیدن واذیت 

کردن فکری تو سرش نبود .به اندازه یه لیوان هم شیر گرم کرد تا امیر حسین که بیدار شدبخوره ، برای صبحانه 

 وگردو گذاشت . اش هم عسل وخامه به همراه پنیر

 اینقدرسرعت داشت که همه این کارها چند دقیقه هم طول نکشید .
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خودش اشتهایی به خوردن نداشت ولی برای اینکه یک دفعه ضعف نکنه یه لیوان چایی ویه لقمه نون پنیر خورد 

 دیشب هم که شام نخورده بود ، امروزهم خیلی کار داشت ، پس باید یه ته بندی می کرد .

ی ولی بی صدا لباسش رو پوشید ، نگاهش به امیر حسین افتاد که هنوزم غرق خواب بود،کنار تخت نشست وبا فور

خودش فکر کرد که امیر حسین چقدر خوب وخواستنی شده ، خودش هم جواب خودش رو داد که : این همون امیر 

 حسینه که روز اول دیدی ، تو عوض شدی یاسمین خانم ، تو عوض شدی !!

ی دوست داشت دست تو موهاش بکشه وبیدارش کنه ولی این نا پرهیزیها به یاسمین نیومده بود ، اگر یکدفعه خیل

 بیدار می شد ویاسمین رو می دید چی ؟

 از این فکر اخمی تو صورتش نشست ، خوددرگیری داشت این یاسمین خانم .

 ه .مات صورت امیر حسین بود که یادش اومد عجله داره وباید زود بر

 خود امیر حسین تا چند دقیقه دیگه بیدار می شد ، الزم نبود به خودش زحمت بده وبیدارش کنه .

سوار ماشین شدو راهی بیمارستان ، اول هم سراغ نازگل رفت ،حیف که این وقت صبح مغازه ها بسته بود ونمی 

 ید آزمایش می داد .تونست براش چیزی بخوره ، خوراکی هم که حاال وقتش نبود ، چون نازگل با

 خوبیش به این بود که امروز سرش مثل همیشه شلوغ نبود ومی تونست وقت بیشتری به نازگل اختصاص بده .

وسائلش وتو اتاق گذاشت ، روپوشش رو پوشید ورفت پیش نازگل ، یکی از مربی های پرورشگاه هم اومده بود . 

 ه برداری .نازگل واول برای آزمایش بردن وبعد هم برای نمون

دل یاسمین خون می شد وقتی اشکهای حلقه زده تو چشمهای میشی نازگل رو می دید ولی همه اینها الزم بود، باید 

 می فهمیدن این مریضی تا کجا پیش رفته وچی به سراین خانم کوچولو آورده .

دیگه معلوم می شد که  آزمایشهای نازگل تموم شد ویاسمین هم رفت تا به کارش خودش برسه ، تا چند ساعت

 وضعیت نازگل چطوریه .

اون روز برای یاسمین خیلی سخت گذشت، یاسمین روزی به این سختی تو عمرش نگذرونده بود ، حتی وقتی فهمید 

 که یاسین باهاش چکارکرده ولی امروز به خاطر نازگل خیلی سختی کشید وبیشتر از همیشه گریه کرد .

ی نازگل که آماده شد ،دنیا هم رو سر یاسمین خراب شد ، نازگل لوسمی داشت ، جواب آزمایشهاونمونه بردار

 سرطان خون ،از توضیحات وناراحتی دکتر احمدی هم معلوم بود که وضع نازگل زیاد خوب نیست .

اره و ناز گل هم باید شیمی درمانی میشد ، هم پرتودرمانی ، دکتر احمدی گفت که به احتمال زیاد این راه ها اثر ند

 نازگل باید پیوند مغز استخوان انجام بده ولی چطوری ؟ نازگل کی رو داشت که پیوند انجام بده وحالش خوب بشه .

ناراحتی خانم نیازی ومربی پرورشگاه هم کمتر از یاسمین نبود، ولی استقامت یاسمین ازاونها کمتر بود ومدام 

 ازخودش این سؤال ومی پرسید که چرا نازگل ؟

در حالش خراب بود که خودش هم دوست نداشت پیش نازگل بمونه، نازگل هنوزم خبر نداشت که چه مشکلی اونق

براش پیش اومده مگه چند سالش بود که بفهمه ؟نازگل همه اش پنج سالش بود، سه سالش بود که یاسمین باهاش 

رو به اسم خودش زد ، تو این  دوست شد، سه سالش بود که مهرش به دل یاسمین نشست ویه تیکه از قلب یاسمین

دو سال تا اونجا که توان داشت از هیچ کاری براش دریغ نکرد، تو این دو سال هیچ کی به دل نازگل نشست که بشه 

عضوی از خانواده شون، چند تا خانواده خواستار این بودن که نازگل وبه فرزندی قبول کنن ولی نازگل با اونها کنار 

 نمی اومد .
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 خراب وزار به خونه برگشت ، حتی چراغها رو هم روشن نکرد ومستقیم به اتاق خوابشون رفت .با حالی 

وقتی که تو وارد کوچه شده بود صدای اذان واز مسجد شنیده بود ، وضویی گرفت وجانمازش رو پهن کرد ،نمازش 

کردن ودرد دل کردن با خدا  وخوند ، نماز حاجت هم به نیت شفای نازگل خوند وهمونجا سر جانماز نشست به گریه

 وشفای نازگل وازش خواستن .

امیر حسین وقتی که به خونه رسید ، ماشین یاسمین رو تو حیاط دید ولی چراغهای خونه هنوزم خاموش بودن ، 

نگران شد که نکنه اتفاقی براش افتاده باشه ، از همون دیشب حال یاسمین خوب نبود . دست رو کاپوت ماشین که 

 خنک خنک بود ، پس خیلی وقت بود که به خونه برگشته بود پس چرا هنوز چراغها خاموش بود؟گذاشت 

با عجله به طرف خونه رفت ،خونه تو تاریکی مطلق بود ولی صدای گریه می اومد ، صدای گریه یاسمین .فوری یکی 

 اومد . از المپها رو روشن کرد وبه طرف اتاق خواب رفت ، چون صدای یاسمین از اونجا می

 در اتاق وکه باز کرد تو تاریک روشن اتاق یاسمین ودید که سر به سجده گذاشته وداره هق هق می کنه .

فوری به طرف یاسمین رفت ،بازوهای یاسمین رو گرفت وبلندش کرد ،صورتش خیس از اشک بود ، چشمای عسلی 

 رنگش قرمز قرمز ، لباش می لرزید .

 : چی شده یاسمین ؟یاسمین وآروم تکون داد وگفت

دل تو دل امیر حسین هم نبود ، چی شده بود که یاسمین اینجوری گریه می کرد .اگر اتفاق بدی افتاده بود خبردار 

 می شد ، هرچی بود مربوط به خود یاسمین بود .

 اشکهای یاسمین وپاک کرد وگفت: چی شده خانمم ؟ چرا اینجوری گریه می کنی ؟

 همون طور که هق هق می کرد گفت: ا..امی...امیر حس... امیر ...حسین ؟آب دهنش وقورت داد و

 یاسمین ور محکم بغل کرد وگفت: جان امیر حسین ؟ چی شده ؟ جون به لب شدم ...

 ـ فقط پنج سالشه امیرحسین !هنوز زوده که بمیره .... هیچی از این دنیا نفهمیده ..

 ز کی حرف می زنی ؟یاسمین واز خودش جدا کرد : کی خانمی ؟ ا

 ـ ناز ..نازگل .

 ـ چی شده نازگل ؟

ـ دیشب ..حالش خوب نبود ... بردمش بیمارستان ... خودم شک کردم که مریضیش چی باشه ،دکتر احمدی معاینه 

 اش کرد ... اونم شک داشت ولی امروز ....

 کرد .اشک مثل بارون بهار از چشمهای یاسمین پایین می ریخت وصورتش وخیس می 

 ـ امروز چی شد ؟

 ـ بعد آزمایش معلوم شد که ... معلوم شد که سرطان داره ..

 سر یاسمین پایین افتاد واشکش دستهای امیر حسین وخیس کرد .

دوباره بغلش کرد وگفت: خوب میشه خانمم ، این جوری گریه نکن ، سرطان دیگه دردی نیست که نشه درمونش 

 دی حالش خوب میشه ، این جوری گریه نکن عزیزم .کرد ، من می دونم که به زو

با بغض وگریه ونا امیدی گفت : نمی شه ، مریضیش خیلی پیشرفت کرده ، باید پیوندمغز استخوان بشه ، ولی چه 

 جوری ؟ کو هم خون ؟ کو هم ریشه ....کوپدر ومادری که به دادش برسن ؟

 ره ، خدا رو که داره ...امیر حسین کمرش ونوازش کرد وگفت : اونها رو ندا
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 ـ من که می گم خدا هم نازگل وفراموش کرده ...

 یاسمین وفوری از خودش جدا کرد وبا جدیت زل زد تو چشمهای یاسمین وبا اعتراض گفت: یــــــــــــاســـمین ؟

 ـ مگه دروغ می گم ؟ خدا دوستش نداره ، اگر داشت این زندگیش نبود ...

 زوی بزرگ تو اون دل کوچیکشه امیرحسین ؟ آرزوهایی که بهشون نمی رسید ونمی رسه .می دونی چند تا آر

می دونی چقدر از خدا طلب داره نازگل ؟ نازگل به اندازه پنج سال زندگی به اندازه تمام حسرتهاش از خدا طلب 

 داره.می دونی نازگل چه حسرتهایی داره ؟

م هیچ حسرتی نداشتم ولی می دونم که همه ما آدمها باید به خدا اعتماد ـ نه نمی دونم !چون وقتی هم سن نازگل بود

 کنیم وراضی به رضاش باشیم .

می دونم که وقتی چیزی رو می خوایم وخدا بهمون نمی ده یعنی اینکه به نفعمون نیست ، می دونم که نباید چیزی رو 

عمیقی کشید وگفت: می دونم که هر شروعی که برات مقدرنشده بخوای چون خواستنش یعنی خون دل خوردن ، آه 

یه پایانی داره ومرگ هم پایان تولده ، می دونم که همه ما آدمها یه روزاز دنیا می ریم یکی زود یکی دیر ، یکی 

 سخت ، یکی آسون .

دن سر یاسمین وبلند کرد وگفت: می دونم که باید قبول کنیم ، مطمئن باش اگر سهم نازگل تو این دنیا زجر کشی

 بوده حتماً حکمتی درش بوده، اینکه سرنوشت نازگل این قدر پیچ وخم داشته باشه واین که این جوری ....

یاسمین باقی حرف امیر حسین وخوب فهمید ودلش سوخت واشکش جاری شد،امیر حسین هم بی هیچ حرفی 

 یاسمین رو تو آغوشش کشید وبه دیوار پشت سرش تکیه زد .

نکرد ، این روزها بد جور به این آغوش احتیاج داشت ودلش گاهی هواش ومی کرد ،به حساب یاسمین هم مخالفتی 

 خودش که نبود ، به حساب امیر حسین گذاشته می شد .

امیر حسین همین طور که نوازشش می کرد تا آروم بشه براش این شعر هم می خوند که کم از الالیی برای یاسمین 

 وز بیشتر از همیشه خسته شده بود .نداشت ، برای یاسمینی که امر

 ماه من غصه چرا ؟

 آسمان را بنگر که هنوز بعد صدها شب وروز

 مثل آن روز نخست

 گرم وآبی وپراز مهر به ما می خندد .

 یا زمینی که دلش از سردی شبهای خزان

 نه شکست ونه گرفت .

 بلکه از عاطفه لبریز شد و

 نفسی از سر امید کشید

 ز بهار ،دشتی از یاس سپیدودر آغا

 زیر پاهامان ریخت .

 تا بگوید که هنوز ،پر امنیت احساس خداست !

 ماه من غصه چرا ؟

 تو مرا داری ومن هر شب وروز



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

1 3 3  

 

 آرزویم همه خوشبختی توست !

 ـ هق هق های یاسمین کم وکمتر می شد ونفس هاش منظم تر .

 ماه من !دل به غم دادن واز یأس سخنها گفتن

 کار آنهایی نیست که خدا را دارند ....

 ماه من !غم واندوه ، اگر هم روزی مثل باران بارید

 یا دل شیشه ای ات ، از لب پنجره عشق ، زمین خورد وشکست ،

 با نگاهت به خدا چتر شادی واکن

 وبگو با دل خود که خدا هست ، خدا هست !

 رانی امیداو همانی است که در تارترین لحظه شب ،راه نو

 نشانم می داد .

 او همانی است که هر لحظه دلش می خواهد ،

 همه زندگی ام غرق شادی باشد...

 ماه من !غصه اگر هست بگو تا باشد !

 معنی خوشبختی ،

 بودن اندوه است ....!

 این همه غصه وغم ، این همه شادی وشور

 چه بخواهی وچه نه !میوه یک باغند

 ا عشق بچینهمه را با هم وب

 ولی از یاد مبر:

 پشت هر کوه بلند ، سبزه زاری است پراز یاد خدا

 ودر آن باز کسی می خواند

 که خدا هست ، خدا هست

 وچرا غصه ؟ چرا ؟

 "زنده یاد قیصرامین پور  "

 .یاسمین بی هیچ حرفی وحرکتی تو آغوش امیر حسین موند و با جون ودل به شعری که می خوند گوش داد 

شعر امیر حسین که تموم شد ، نگاهی به یاسمین کرد وآه عمیقی کشید،دستهای یاسمین مشت شده رو سینه اش بود 

 وسرش رو قلب امیر حسین وچشماش بسته .

نفس عمیقی کشید وبه یاسمین فکر کرد به خانم دکتری که بعضی وقتها بچه میشه و از حوض آب باال می ره تا از 

، به خانم دکتری که بعضی وقتها اونقدر بزرگ می شه که سرسجاده می شینه وبرای یه دختر  لوله پمپ آب بخوره

بچه پنج ساله مثل بارون بهار اشک می ریزه وگریه می کنه وشفاش واز خدا می خواد ،به این فکر کرد که چرا همین 

فوذ ، این قدر سخت که هیچ چیز خانم دکتر تو زندگی با اون ، فقط تو زندگی با اون سرسخت می شه وغیر قابل ن

نمی تونه تو قلبش راه پیدا کنه ، البته یه تغییراتی تو یاسمین می دید که امیدوارش می کرد ،خسته شده بود؟ یا 
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دلبسته ؟ نمی دونست ، دعا می کرد خسته نشده باشه ودلبسته شده باشه واون دلبستگی هم از روی عادت نباشه و از 

 روی عشق باشه .

ین این روزها آروم تر از قبل شده بود وامیر حسین دعا می کرد که آتیش زیر خاکستر وآرامش قبل از طوفان یاسم

نباشه ، این روزها بیشتر باهاش حرف می زد وهمکالم می شد، این روزها به این فکر می کرد که کاش به یاسمین 

له نکرده بود ودست نگه داشته بود االن این بیشتر فرصت می داد واسه شناختنش ، شاید اگر تو ازدواج کردن عج

 شرایط ونداشت ، از طرفی هم خوب بود االن بهتر می تونست خودش وبه یاسمین نشون بده .

نفس عمیقی کشید ودوباره نگاهش به عروسکی دوخت که تو بغلش خوابیده بود، آروم رو سرش وبوسید ، با احتیاط 

لباسهای بیرون بود ، اینقدر از قصه نازگل ناراحت شده بود که حتی بلندش کرد ورو تخت گذاشتش ، با همون 

 لباسش رو هم عوض نکرده بود، لباسش رو هم عوض کرد .

اصالً یادشون به شام خوردن هم نبود ، یاسمین که روزگارش معلوم بود، امیر حسین هم که غم یاسمین نمی گذاشت 

 چیزی از گلوش پایین بره .

 وض کرد وکنار عروسکش دراز کشید ، یاسمین وآروم تو بغلش کشید وخوابید .لباس خودش رو هم ع

با توصیه دکتر احمدی نازگل توبیمارستان تخصصی بستری شد اونجا هم امکانات بیشتری داشت ، هم اینکه نازگل 

 بین کسایی مثل خودش بود وکمتر غریبی می کرد.

گفت که این کارها فقط برای تسکین درد نازگله وگرنه تأثیری  درمان نازگل هم شروع شد ،دکتر احمدی به یاسمین

 در روند بیماری وبهبودش نداره .

 این طور که معلوم بود نازگل دیگه مدت زیادی مهمون این دنیا نبودو فکر کردن به این مسئله برای یاسمین سخت .

تو دل یاسمین نبود وهنوز باید چهار روز  دو روزی می شد که امیر حسین برای مأموریت به زاهدان رفته بود ، دل

دیگه هم دوری امیر حسین وتحمل می کرد،این روزها حس عجیبی داشت ، فکر نمی کرد روزی برسه که دلش برای 

امیر حسین تنگ بشه، نگرانش بشه ومنتظر برگشتنش ،ولی همین طور بود ، انگار یاسمین عــــاشـــــــــق شده 

 از روی عادت هم نبود .بود.دلبستۀ دلبسته که 

خیلی وقتها دستش به تلفن می رفت تا شماره امیر حسین وبگیره وباهاش حرف بزنه و پشیمون می شد چون قرار 

 نبود دستش برای امیر حسین رو بشه ، قرار نبود از احساسی که

م انکارش می کرد گریبانگیرش شده کسی با خبر بشه ، حتی امیر حسین ،احساسی که تا چند وقت پیش خودش ه

ولی وجود داشت ، اینقدر واضح وروشن بود که یاسمین نمی تونست اون ومخفی یا نفی کنه ،کما این که این حس رو 

 رفتارش هم تأثیر زیادی گذاشته بود .

همون قدر که یاسمین خود دار بود امیر حسین بی قرار بود ،از آمار تلفنهاش به یاسمین که این روزها بیشتر شده 

 بود مشخص بود که دلش کجاست .

روزهایی که امیر حسین نبود ، یا خودش می رفت خونه پیش مامان باباش ، یا زهره وخاطره می اومدن پیشش که 

تنها نباشه ،که اینم از توصیه های امیر حسین بود ، وگرنه یاسمین که بیشتر ساعات روز رو بیرون بود ، از تنهایی 

 دای اینکه اون خونه دیگه بدون امیر حسین صفایی نداشت .توی شب هم نمی ترسید ، ج
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خاطره که ترم دوم کارشناسی معماری بود وزهره هم که تونسته بود بعد از دوندگی های زیاد وانتظاری به نسبت 

طوالنی تو یه دبیرستان مشغول به کار بشه ،از وقتی که زهره پیشش درددل کرده بود ، از وقتی که خودش داشت 

 وتجربه می کرد بهتر می تونست حال زهره رو درک کنه. عشق

زهره دیگه در اون رابطه حرفی نزد،اما گاه وبی گاه یاسمین می دید که زهره بد جور تو خودش رفته ودرحال فکر 

کردنه ، شاید داشت با خودش تمرین فراموش کردن می کرد که با شرایطی که یاسمین ازشون خبرداشت این 

 ود ، یاسمین هم حرفی در این مورد نمی زد ، چون خودش هم این روزها با خودش بد درگیر شده بود .بهترین کار ب

مأموریت کذایی امیرحسین باالخره تموم شد واز سفربرگشت ،همراه با سوغاتیهاش چیزی آورد که یاسمین رو 

 یر حسین بود .حسابی نگران کرد وتو دردسر انداخت ، آنفوالنزای شدید که سوغات مأموریت ام

 طوری که یاسمین همون شب اول تا صبح باالی سرش نشست وازش مراقبت کرد تا حالش خوب بشه .

پاشویه اش کرد ، براش سرم وصل کرد ، تند وتند بهش آمپول می زد ، آمپولهایی که امیر حسین به خاطر حال بدی 

 که داشت ذره ای دردش و احساس نمی کرد .

 وخنک می کرد وبه اتفاقاتی که تو زندگیش با امیر حسین افتاد فکر می کرد . با دستمال پیشونیش

 بنا نبود که عاشق بشه ودل ببنده ،قصد یاسمین بیشتر فصل شدن بود تا وصل شدن ولی دل بست .

 قرار بود خسته ودلسرد کنه ، ولی وابسته شد ، اونم چه وابسته ایی .

 پس کجای سقف ودیوار دلِ سنگش روزنه ویاسمین که به خودش خیلی مطمئن بود 

درز داشت که محبت وعشق امیر حسین چکه کرد تو قلبش ؟ یاسمین اینقدر به چفت وبست دلش مطمئن بود که می 

دونست اگر هر روز هم تو دریای عشق ومهربونی امیر حسین غرق بشه ،هـــــــــیچ اتفاقی نمیفته ، پس این نم 

جودش حس می کرد چی بود ؟ خنکای دوست داشتنی که یه جایی بین قلب وریه اش عشقی که تو اعماق دلش وو

می پیچید از کجا اومده بود ؟ چرا به قول امیر حسین بعضی وقتها تودلش خالی می شد ؟غیر از اینکه امیر حسین راه 

به اسم امیر حسین بلد بود ؟اگر می خواست با خودش روراست باشه ، شاید به قول الهه از همون روز اول اسمش 

گره خورده بود وامیر حسین سهم یاسمین از زندگی بود ،امیر حسین خوب بود خوب تر از خوب ،ولی برای یاسمین 

تا همین جا اومدن بس بود ،تا اینجا پیش رفت ولی از این جلوتر دیگه نه ! اینکه کسی از حسش وحالش با خبربشه 

رده بود ولی پیش بقیه باید همون یاسمین می موند ، هیچ کسی نباید پی نه ،از این خبرها نبود ، پیش خودش کم آو

به احواالت یاسمین می برد ، اول از همه امیر حسین ، دلش نمی خواست به امیر حسین اعتراف کنه چون خجالت می 

می ترسید کشید ، می ترسید . خجالت می کشید چون خوب می دونست که رفتارش با امیر حسین اصالً خوب نبوده ، 

از اینکه یه روزی امیر حسین این مسأله رو بکنه چماق وبکوبه تو سرش که تو فالن بودی ، بهمان بودی ، من چنین 

 کردم ، چنان کردم .

الهه نباید می فهمید ، الهه ای که امیر حسین وتقدیر یاسمین می دونست واز یاسمین می خواست که واقعیت 

در نظر الهه مثل اون جوجۀ ترسو باشه که باالخره مجبور شده بود با واقعیت  زندگیش وقبول کنه ، نمی خواست

زندگیش کنار بیاد واز همه مهمتر یاسین ، مجسم کردن قیافه یاسین وقتی حس یاسمین رو بفهمه براش سخت ترین 

، یاسینی که  کار بود ، هیچ وقت نباید این اتفاق میفتاد، غرورش پیش هیچ کس نباید می شکست به خصوص یاسین

ازش بعید نبود که براش قپی بیاد که بله یاسمین خانم دیدی همون چیزی که من فکر می کردم شد ؟ دیدی پیش 

 بینی من درست از آب در اومد؟ دیدی کارم اصالً اشتباه نبود ودرست درست بود؟
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ن هم حتماً می تونست کنار همه این فکرها باعث می شد که یاسمین تو پنهون کردن حسش مصمم تربشه ،امیر حسی

بیاد ، چون تا حاال یاسمین رو تحمل کرده بود پس کنار اومدن با یاسمین مهربون وبی دردسرهم کار سختی 

 نبود،چقدر که خودخواه وبی انصاف بود این یاسمین خانم .

م به خاطر حسش تا خود صبح مثل پروانه دور امیر حسین چرخید تا تبش پایین اومد وحالش مساعد شد ، همه ه

بود، به خاطرمحبتی که به امیر حسین پیدا کرده بود ولی وقتی که امیر حسین بیدار شد ومتوجه شد که یاسمین 

تاصبح باالی سرش بیدار بوده وتیمارش کرده و با اون نگاه مهربون وقدر شناسش به یاسمین نگاه کرد ، یاسمین تو 

ومن دکتر ومن فقط وظیفه ام رو انجام دادم از زیر نگاه تیز امیر  جلد بی تفاوتیش رفت وبا گفتن تو مریض بودی

 حسین که تا مغز استخوون آدم رو می خوند در رفت .

امیر حسین حسابی ازدست یاسمین شکار بود ، طوریکه بعد ازرفتن یاسمین هنوزهم با همون چشمهای ریز شده 

 ولبهای فشرده به جای خالی یاسمین نگاه می کرد .

صله ای که تا رفتن به مطب وقت داشت ، سوپ تند وتیزی برای امیر حسین درست کرد ، آب پرتقال وآب توفا

 لیموشیرین هم گرفت وباهم مخلوطش کرد تا بهتر وبیشتر اثر کنه .

امیر حسین هم به خاطر مریضیش هم به خاطر مأموریتی که رفته بود ، دو سه روز مرخصی بود واین تو خونه موندن 

 هتر شدن حالش کمک می کرد .به ب

تو سکوت وزیر نگاه های امیر حسین سوپش روداد ومنتظر شد تا داروهاش رو بخوره ،بهش سفارش کرد که برای 

 ناهار از همین سوپ گرم کن وبخوره .

 بعد از مرتب کردن خونه و اطمینان از خواب بودن امیر حسین راهی مطب شد .

ای رو که از دیدن قیافه امیر حسین تو دلش نگه داشته بود آزاد کرد ، البته کنترل  از در هال که بیرون رفت، خنده

شده ولی وقتی سوار ماشین شد ویادش به نازگل وبرنامه جشن تولدی که براش داشت افتاد ، خنده اش فروکش 

ی که نازگل فوت کردوجاش و به ناراحتی وغصه داد ،این جشن تولد آخرین جشن تولد نازگل بودوآخرین شمع تولد

می کرد چون شمع وجود نازگل رو به خاموشی می رفت .دکتر تاریخ دقیقی به یاسمین نگفت ، شاید مراعات حال 

یاسمین رو می کرد ولی یاسمین می دونست که نازگل االن مثل شمع رو به بادیه که هرلحظه امکان خاموش شدنش 

اید از این زمانی که در اختیارش بود ، بهترین استفاده رو می هست ،امکان اینکه شعله رفته دیگه برنگرده ، پس ب

 کرد .

قبل از روشن کردن ماشین سرش وباال گرفت وخدا رو به خاطر همه چی شکر کرد به خاطر غم نازگل ، به خاطر 

 عشق امیر حسین .

ا می کنی .یعنی نازگل ـ خدا جون می گن وقتی آدم واز داشتن یه نعمت محروم می کنی درازاش یه نعمت بهتر عط

 باید بره تا امیر حسین بیاد ؟ نمی شه هردوتاش با هم باشه ؟

ولی یادش به حرفهای اون شب امیرحسین اومد وزبونش وگاز گرفت واز خدابه خاطر همه ناشکریهایی که تا حاال 

 کرده بود طلب بخشش کرد وراه افتاد .

 د به همه کارهاش می رسید پس وقت تلف کردن جایزنبود .این روزها حسابی کارداشت وسرش شلوغ بود ، بای

با اجازه دکتر،ناز گل روز تولدش رو تو همون پرورشگاه ومیون دوستان وبچه هایی که باهاشون یه درد مشترک 

 داشت گذروند .درد بی کسی ، درد محروم بودن از نوازش پدر ومادری هم خون .
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یاد موندنی برای نازگل بسازه ، به جز بچه های پروشگاه وکارمنداش  یاسمین اون روز سعی کرد که یه روز به

وهمکارهاش ، خانواده خودش هم بودن ، همه بودن جز یاسین که سر کار بود ،امیر حسین هم که با مراقبتهای 

یاسمین حالش خیلی بهتر شده بود اومد ، یاسمین خودش هم به خاطرنازگل مرخصی گرفت . خوشحال بودن نازگل 

 از هرچیزی براش مهم تربود .

گریه هاش وپشت خنده تلخی که رو لبش بود پنهون کرد تا هیچ کی اشکش رو نبینه ، می دید غمی که رو دل 

خودش سنگینی می کنه تو صورت بقیه هم هست ، همه داشتن تظاهر می کردن به خوشحال بودن ، وگرنه کی می 

 . تونه به راحتی از کنار همچین شرایطی بگذره

هیچ کی حتی یاسمین نفهمید که نازگل قبل از فوت کردن شمع پنج سالگیش ،چه آرزویی کرد وچی از خدا خواست ، 

 ولی همه از ته دل آرزو کردن که نازگل به آرزویی که کرده برسه .

بیمارستان  وقتی که مهمونی تموم شد ، یاسمین خودش نازگل ونازگلی که روزبه رزو نحیف تروالغر تر می شد رو به

رسوند وآخر شب همه دلتنگی های امروزش رو تو آغوش امیر حسین رو سینه ستبرش ومیون حرفهای قشنگ 

 ونوازشهاش خالی کرد .

 

به خاطر اینکه به مهمونی که امیر حسین گفته بود برسه ، زودتر از بیمارستان بیرون رفت ،حال روحیش اصالً مناسب 

یه امیر حسین قبول کرد ، به خاطر نگاه مهربونش که از یاسمین می خواست که مهمونی رفتن نبود ولی به توص

 همراهیش کنه .این روزها نه گفتن به امیر حسین براش سخت شده بود .

بعد از چند سال یکی از دوستهاش و دیده بود اونم تو تهران ، دوستش ازش خواسته بود که تو مهمونیش شرکت کنه 

ستی که بینشون بود قبول کرده بود واز یاسمین هم خواسته بود که همراهیش کنه ، اولش وامیر حسین به حرمت دو

 با مخالفت یاسمین روبه رو شد ولی تونست یاسمین رو راضی به رفتن به این مهمونی بکنه .

 زودتر از بیمارستان به خونه برگشت وحاضرشد تا امیر حسین هم برسه .

ی خانوادگی ، پس باید مناسب مهمونی وجمعی که شناختی ازشون نداشت لباس دوست امیر حسین گفته بود مهمون

 می پوشید .

کت وشلوار برای یاسمین واین مهمونی بهترین لباس بود ، کت وشلوارقهوه ای رنگی پوشید به همراه شال کرم با 

 کفش های پاشنه ده سانیش .

م رو گونه اش تأیید کرد وخودش هم تیپش رو با یاسمین امیر حسین هم وقتی اومد تیپ یاسمین رو با یه بوسه آرو

 ست کرد وبه مهمونی رفتن .

موقعی که به مهمونی رسیدن ، یاسمین فهمید که این مهمونی اونجوری ها که دوست امیر حسین گفته بود خانوادگی 

 نیست .

 پرسی کرد .دست تو دست امیر حسین جلو رفت وبا دوست امیر حسین که اسمش سروش بود احوال 

 با راهنمایی تینا خانم سروش به اتاقی رفت برای تعویض لباس .

 وقتی هم که بیرون اومد یک راست به طرف امیر حسین رفت وکنارش ایستاد.
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دست امیر حسین هم برای اطمینان دادن به یاسمین دورکمرش حلقه شد ،چون ناراحتی رو تو چشمهای یاسمین 

ش هم خبر نداشت که فضای مهمونی به این شکله وگرنه نه خودش می اومد نه یاسمین دیده بود ، امیر حسین خود

 رومی آورد .

با هم دیگه وکنار هم روی مبلی نشستن ، امیر حسین هم به بهانه تنها بودن یاسمین از کنارش جم نخورد ، چند 

د حتماً از امیر حسین می خواست دقیقه ای گذشت ولی یاسمین اصالً فضای اونجا رو دوست نداشت ، اگرروش می ش

 که مهمونی رو ترک کنن .

 نگاهی دور تا دور سالن انداخت ، یه پنجره بود با یه بالکن که جای خوبی بود برای هوا خوری .

دوست امیر حسین برده بودش تا با چند تا از دوستای جدیدش آشناش کنه ویاسمین برای اینکه بادی به کله اش 

 رفت ، خوشبختانه خلوت بود وکسی اونجا رو اشغال نکرده بود .بخوره به بالکن 

حواسش به حیاط و زیباییش بود که یکی کنارش ایستاد ، با ترس به بغل دستش نگاه کرد وبا دیدن امیر حسین 

 نفس راحتی کشید .

 ـ ترسیدی ؟

 ـ مهم نیست ، می دونستی اوضاع این جوریه ؟

 وگفت : نـــــــــه ! بعد مدتها دیدمش دعوتم کرد به مهمونی نشد که بگم نه . امیر حسین منظورش رو خوب فهمید

 ـ می دونه پلیسی ؟

 ـ نه بهش نگفتم !تا حاال ازشغلم چیزی نپرسیده !

 ـ بهتر نیست بدونه ؟

هش بگم ، امیر حسین نگاهش به یاسمین دوخت وگفت: نه !االن ندونه بهتره ، فکر نکنم دیگه هم ببینمش که بخوام ب

 از اون گذشته به خاطر تو نگرانم وگرنه برای خودم مسئله ای نیست .

 ـ نه خودت به این جور مهمونیها بیا ! نه من وهمراهت بیار امیر حسین !

 ـ چشم خانم خانما !گفتم که نمی دونستم .

خت ، چند لحظه مکث یاسمین نگاهش واز چشمهای خندون وصورت امیر حسین گرفت ودوباره نگاهش به حیاط دو

 کرد وهمین که می خواست حرف رفتن وبزنه صدای موبایل امیر حسین بلند شد .

 ـ بفرمائید .

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

 ـ بله خودم هستم .

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

 ـ خواهش می کنم .

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

 .ـ بله ، چند لحظه گوشی حضورتون باشه 

 دستش ورو گوشی گذاشت که صداش اون طرف نره وگفت :گوشیت خاموشه ؟

 یاسمین دستی به جیب کتش کشید ، یادش رفته بود ازتو کیفش برش داره .

 ـ آره فکر کنم ... چطور ؟
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 ـ از بیمارستان زنگ زدن ، به خاطراینکه گوشیت خاموشه به من زنگ زدن .

 امیر حسین هم به بیمارستان داده بود .یاسمین برای موارد احتیاط شماره 

 ـ از بیمارستان ؟

حتماً اتفاقی افتاده بود که بهش زنگ زدن ، اولین بار بود که از احضار شدن به بیمارستان خوشحال بود ، چون بهونه 

 خوبی برای فرار از این مهمونی که هیچ دوستش نداشت ، پیدا کرده بود .

 تا صحبت کنه .گوشی رو از امیر حسین گرفت 

 امیر حسین با اشاره پرسید: گوشیت کجاست ؟

 یاسمین هم با اشاره گفت که تو کیفشه .

امیر حسین رفت تا وسائل یاسمین رو بیاره چون فهمید که چه خبرشده ، یاسمین هم سرگرم صحبت با خانم کریمی 

 ی کمک می رفت .شد ، حدسش درست بود اوضاع بیمارستان شلوغ بود ویاسمین هم باید برا

امیر حسین از تینا همسر سروش خواست که وسائل یاسمین روبیاره .کیف یاسمین رو به همراه مانتوش گرفت وبه 

طرف یاسمین رفت . درحین راه رفتن دست تو کیف یاسمین کرد وگوشیش رو بیرون آورد وروشنش کرد ، روشن 

 و که می دید باورنداشت .شدن گوشی همان وخشک شدن امیر حسین هم همان ، چیزی ر

 چند بارپلک زد تا اطمینان پیداکنه ولی نه !درست بود ودرست می دید .

 لبخند پهنی روصورتش نشست ، تو دلش کیلو کیلو قند آب شد ، یاسمین؟؟

،  عکس امیر حسین رو صفحه گوشیش ؟؟؟از اتفاقات نادر روزگار بود، از عجایب چندگانه دنیا ، هشتگانه ، نه گانه

 مهم نبود چندگانه ، مهم عکس خودش بود رو صفحه گوشی یاسمین ، این یعنی اینکه .....

 دیگه چی از این بهتر؟ انگار صبرش داشت نتیجه می داد ،به اون چیزی که می خواست نزدیک ونزدیکتر شده بود .

 سین فهمیده .گوشی رو خاموش کرد ودوباره تو کیف گذاشت ، یاسمین نباید می فهمید که امیر ح

 یاسمین هنوزهم تو بالکن بود، به خودش آفرین گفت واز خدا تشکر کرد که همچین فرشته ای نصیبش شده.

 کیف ومانتوی یاسمین رو بهش داد وگفت: بریم ؟

اینقدر از چیزی که دیده بود خوشحال بود که دیگه تو این مهمونی موندن براش مهم نبود ، ناراحت شدن سروش 

 طور . باید همون کاری ومی کردکه یاسمین می خواست .هم همین

 یاسمین هم مانتوش رو پوشید و با امیر حسین برای خداحافظی پیش سروش وخانمش رفتن .

امیر حسین با توضیح اینکه یاسمین دکتره واالن به حضورش تو بیمارستان احتیاجه دوستش وقانع کرد وازش 

دارگفت ولی درباطن برای همیشه باهاش خداحافظی کرد ، چون با سروش اصالً خداحافظی کرد ، درظاهر به امید دی

 همخونی نداشت ودوری ودوستی تو این شرایط بهترین کار بود .

 یاسمین رو تا بیمارستان رسوند ، موقعی که می خواست پیاده بشه ، دست یاسمین روتو دستش گرفت وبوسید.

 ـ بمونم تا کارت تموم بشه ؟

 لبخندی به روش زد وگفت: نه ، معلوم نیست که کارم چقدر طول بکشه !یاسمین 

 ـ اگر زودتموم شد ، زنگ بزن تا بیام دنبالت !

 ـ باشه ، ببینم چی پیش میاد .
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دستش وازتو دست امیرحسین بیرون کشید وبا گفتن مواظب خودت باش آرومی که شک داشت امیرحسین شینده 

 باشه از ماشین پیاده شد .

 همونجا ایستاد ویاسمین رو تا وارد شدنش به بیمارستان با نگاه همراهی کرد .

حاضر نبود حسی رو که االن داره با همه دنیا هم عوض کنه، صبرش در برابر یاسمین داشت جواب می داد واین یعنی 

 نهایت خوشبختی امیر حسین .

د با چند تا مریض حال خراب ، به خاطر مصرف شیشه اوضاع اورژانس بیمارستان به هم ریخته بود ، یه تصادف شدی

 توهم زده بودن وخودشون رو داغون کرده بودن به جز یاسمین چند تا از همکارهای دیگه هم تو بیمارستان بودن .

خسته وکوفته از اتاق عمل بیرون اومد ، دوتا عمل پشت سرهم ، البته ربطی به تخصص خودش نداشت وبه عنوان 

 تاق عمل رفت وبرای کمک .دستیار به ا

 نگاهی به ساعت انداخت ، ساعت شش ونیم بود وامیر حسین باید امروز به سرکارمی رفت .

گوشیش رو از تو کشوی میزش برداشت وشماره گرفت .اول می خواست به موبایل امیر حسین زنگ بزنه ولی 

 بیدار می شد . پشیمون شد وشماره خونه رو گرفت .امیر حسین با زنگ تلفن خونه هم

تازه از سر میز صبحانه بلند شده بود که صدای تلفن خونه بلند شد ، نگاهی به آیدی کالر انداخت وشماره یاسمین رو 

 دید ، مثل اینکه امروز رو دور شانس بود که این افتخار وداشت که از صبح زود صدای یاسمین رو بشنوه .

 با صدایی سرخوش وخوشحال جوابش رو داد .

 ـ سالم ، خانم خانما ، صبح بخیر .

 ـ سالم ، صبح تو هم بخیر .

 ـ خوبی ؟

 ـ ممنون .بد نیستم .

 ـ زنگ زدی بیام دنبالت ؟

 بعد از سکوتی چند ثانیه ای جواب داد : نه باید تو بیمارستان بمونم ، زنگ زدم که خواب نمونی .

 سرخوش خندید وگفت :

 که بیدار شدم ، تازه جای شما سبز صبحانه هم خوردم .ـ ممنونم خانمم ، خیلی وقته 

 ـ نوش جان ، کاری بامن نداری ؟

 ـ نه قربونت برم ، مواظب خودت باش .

 گوشی رو که قطع کرد ، سرش وباال گرفت ورو به خدا گفت: اوستا کریم ؟

 چی می شه همیشه اینقدر مهربون باشه ؟

 ا لباس بپوشه وآماده بشه برای رفتن به سرکار .احترام نظامی برای خدا گذاشت و رفت ت

 کارش که تو بیمارستان تموم شد با خانم امیدوار هم قدم شد برای رفتن به خونه .

دیشب که از مهمونی اومده بود بیمارستان اونم با ماشین امیر حسین ، خودش ماشین نداشت وباید با تاکسی بر می 

 گشت .

د ،چون قرار بود براش خواستگار بیاد .دختر خوب ومهربونی بود ، تو کارش هم خجسته امشب خیلی خوشحال بو

 خیلی جدیت داشت ، از نظر چهره هم مقبول بود ولی تا حاال ازدواج نکرده بود وهنوز هم مجرد بود .
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 ولی مثل اینکه اونی که می خواست از راه رسیده بود که خیلی هم خوشحال بود .

ن به طرف در خروجی می رفتن وبا هم در این باره صحبت می کردن از یاسمین پرسید : همین طور که با یاسمی

 یاسمین جون ؟ مراسم خواستگاری تو چطوری بود ؟

 خجسته با این سؤالش یاسمین رو برد به چــــند ماه پیش .

از همین دید وبازدیدها  ـ خواستگاری من مثل همه خواستگاریها نبود چون با هم رابطه خانوادگی داشتیم ، تو یکی

 موضوع رو مطرح کردن ، اینکه من چادر سفید بپوشم وسینی چایی به دست بگیرم نه ، این طوری نبود .

 ـ چه خوب ! دیگه اون موقع استرس نداشتی نه ؟

 ـ چرا استرس هم داشتم ، خوب بی خبر مطرح شد دیگه !

 ـ دیگه چه حسی داشتی ؟

یات اون شب رو برای خجسته بگه ، شونه ای باال انداخت وگفت :چی بگم ؟ مثل همه الزم نبود یاسمین همه جزئ

 دخترها دیگه ولی یاسمین می دونست که مثل همه دخترها نبود .

از در بیمارستان که بیرون اومدن خجسته باهاش دست وداد وگفت: از من دیگه خدافظ ،برام دعا کن یاسمین ، دعا 

 شه .کن به خوبی وخوشی تموم ب

 لبخندی به روی خجسته زد وگفت :میشه به امید خدا ، خداکنه خوشبخت بشی .

 خجسته گونه اش رو بوسیدو گفت :ممنون . با دست اشاره ای به اون طرف خیابون کرد وگفت : من که باید برم .....

ن طرف خیابون به یاسمین رد دست خجسته رو دنبال کرد تا ببینه چرا ساکت شده که امیر حسن ودید که او

 ماشینش تکیه زده وداره با لبخند نگاهش می کنه .

 خجسته خندید وگفت: مثل اینکه شاهزاده سوار بر اسب مشکی شما هم اومده یاسمین جون ؟

 ـ قرار نبود بیاد دنبالم !

 ـ حاال که اومده ، ببین چقدردوست داره که نگرانت بوده واومده دنبالت تا خسته نشی .

 ن لبخندی زد با خجسته از خیابون رد شد وپیش امیر حسین رفتن .یاسمی

 تیپی زده بود واسه خودش ، خیلی هم خوشحال بود .

 رو به روش ایستاد وسالم کرد .

 ـ ســــــــــــالم ، خسته نباشی خانم !

 ـ ممنون .

 خجسته هم با امیر حسین سالم واحوال پرسی کرد .

 د بیای دنبالم !ـ خسته بودی ، الزم نبو

 ـ کاری نکردم عزیزم .

 امیر حسین رو کرد به خجسته وگفت: خانم وفادار ، بفرمائید در خدمت باشیم .

 ـ ممنون ، مزاحم نمی شم .

 ـ مزاحمتی نیست ، می رسونمتون .

 ـ شما لطف دارین ، من تو خیابون کار دارم . مزاحم نمی شم .

 رف نکنید .ـ خواهش می کنم .در هرصورت تعا
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 ـ ممنون .

امیر حسین بعد از خداحافظی با خجسته تنهاشون گذاشت وخودش سوار ماشین شد ومنتظر یاسمین . امروز همون 

 طور که فکر می کرد یکی از بهترین روزهای عمرش بود .

 نگاهش به اونها بود و روچهره یاسمین ثابت شده بود .

وخداحافظی کردن ، یاسمین سوار ماشین شد وخجسته هم از تو پیاده رو  صحبتهاشون که تموم شد با هم دست دادن

 رفت .

 یاسمین که تو جاش نشست ودر ماشین بسته شد ، پای امیر حسین هم پدال گاز وفشرد وماشین به راه افتاد .

جای دیگه ای باید اولین دور برگردون دور می زدن وبه طرف خونه شون می رفتن ولی انگار امیر حسین می خواست 

 بره .

 ـ از دیشب چه خبر ؟

 ـ چند تا بچه شیشه کشیده بودن وتوهم زده بودن .

 نگاهی به یاسمین که جلوش ونگاه می کرد انداخت وگفت: زنده موندن ؟

 ـ تا وقتی که تو بیمارستان بودم آره ،کجا داریم می ریم ؟

 مون خودمی !ـ یه جای خوب !به تالفی دیشب وکار زیادت امشب شام مه

 ـ تو خونه یه چیزی درست می کردم !

 ـ خسته ای ، بعدشم شام امشب خوردن داره یاسمین خانم .

یاسمین دیگه چیزی نگفت ،سر چهار راه که ایستادن ویاسمین بچه های گل فروش رو دید ،یادش به چیزی افتاد ، 

ماشین انداخت ، تو دلش هم نیت کرد که امیر دست کرد تو کیفش وآویز آیۀ الکرسی رو بیرون آورد ودور آینه 

 حسین همیشه سالم وسالمت باشه .

 امیر حسین دستی به آویز کشید وگفت: این از کجا ؟

ـ امروز یکی از بچه های دست فروش سر چهار راه نزدیک بیمارستان تصادف کرده بود ، یه عالمه از این آویزها 

 فت.داشت ، که همه اش تو بیمارستان فروش ر

 ـ پس برای خودت ؟

 یاسمین نفس عمیقی کشید وگفت: دو تا خریدم .

 امیر حسین هم ابرویی باال انداخت وبا لبهایی خندون حواسش وبه رانندگیش داد .

 می خواست یه خبر خوب به یاسمین بده ، واسه همین هم برای صرف شام به یه رستوران سنتی رفتن .

 ت نشستن وبعد از نوشیدن چایی ، شامشون رو هم خوردن .تو محوطه باز رستوران رو تخ

سفره که جمع شدو تخت خلوت شد ، امیر حسین خودش وکنار یاسمین کشوند وگفت:امشب شام مهمونم بودی به 

 خاطر یه خبر خوب .

 یاسمین نگاهش واز صورت خوشحال امیر حسین گرفت وگفت: چی شده مگه ؟

ستش وپشت کمر یاسیمن رو پشتی گذاشت . با دست آزادش از تو جیب کتش امیر حسین به پشتی تیکه زد ود

 پاکتی بیرون آورد وبه یاسمین نشون داد وگفت: به خاطر موفقیت تو پرونده ای که دستم بود ، ترفیع درجه گرفتم .
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فت: مبارک دل یاسمین ماالمال شادی شد ولی طبق اون قول وقراری که با خودش گذاشته بود لبخند کوچکی زد وگ

 باشه .

 باد امیر حسین خالی شد ، اما دیگه از این خبرها نبود ،دیگه دست یاسمین براش رو شده بود .

نفس عمیقی کشید وگفت: امروز که بهم زنگ زدی تا خواب نمونم با خودم گفتم یکی از بهترین روزهای عمرم می 

ام کار داره ،کارش هم دادن این حکم بود،از امروز شه ، هنوز پشت میزم ننشسته بودم که گفتن جناب سرهنگ باه

 جناب سرگرد شدم واسه خودم . از این به بعد آقا یاسین باید بهم احترام بذاره .

 چقدر اذییتش کنم !

اگر غرور یاسمین اجازه می داد وحنجره اش و نمی بست باید به امیر حسین می گفت: حتماً الیقش بودی ، باید می 

 ار می کنم .ولی به گفتن موفق باشی بسنده کرد ودیگه چیزی نگفت .گفت بهت افتخ

وقتی به خونه برگشتن ، یاسمین به طرف اتاق رفت تا لباسش وعوض کنه ، امیر حسین از پشت بغلش کرد وگفت: 

 می شه امشب ....

 یاسمین سرش وپایین انداخت وگفت: یه دوش بگیرم .

 هم روی تخت ولو شد . یاسمین به طرف حمام رفت وامیر حسین

از وقتی که حس وحال یاسمین روفهمیده بود ،رابطه با یاسمین رو محدود کرده بود به شبهایی که خیلی خیلی بی تاب 

وبی قرار می شد ، به وقتهایی که گذشتن از یاسمین سخت می شد ، هم به خاطراینکه یاسمین اذیت نشه ، هم خودش 

 می خواست یاسمین حسی جدای انجام وظیفه داشته باشه . این رابطه رو دوست نداشت ، دلش

امشب هم همون حال وداشت ،به خصوص که متوجه حال یاسمین شده بود،مضاف به اینکه می خواست خوشی این 

 روزها رو درکنار یاسمین چند برابر کنه .

 صبح که از خواب بیدار شد ،سرامیر حسین درست رو قلبش بود .

ره راه خودشون رو پیدا کرده بودن ودور کمر امیر حسین حلقه شده بودن ، در واقع امیر حسین دستهاش هم باالخ

 وبغل کرده بود ، خودش !برای اولین بار .

یه حس خوب بود ، حسی که تا االن تجربه اش نکرده بود ،حس بودن با امیر حسین با چاشنی تعلق ،یادآوری 

 پوانداخت.عاشقانه های امیر حسین قلبش رو به تکا

هیچ تالشی برای برداشتن دستش نکرد ، همه سعیش هم این بود که دستهاش ذره ای جابه جا نشن که نکنه امیر 

 حسین بیدار بشه .اگر می تونست ومی شد حتماً حلقه دستش وتنگ تر می کرد ولی نمی شد .

؟ صدای قلبش که رسواش می کرد  سعی کرد آروم نفس بکشه تا امیرحسین نفهمه که بیداره ،ولی صدای قلبش چی

 ؟

سر امیر حسین درست زیر صورتش بود ، بوسه ای خیلی آروم به موهاش زد ویه کوچولو عطر موهاش ونفس کشید 

. 

امیر حسین که بیدار بود ، فهمید ولبخند محوی رو لبش نشست ،تو اون لحظه سی سی که نه گالن گالن آرامش تو 

 وجودش تزریق شد .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

1 4 4  

 

رو صفحه گوشی یاسمین خوب بود ، این بوسه های یواشکی رو دوست داشت . شرم یاسمین وگونه  دیدن عکسش

های گل انداخته اش رو اونم بعد از مدتها بودن در کنار هم دوست داشت ، نگاه های گریزون یاسمین عجیب به 

 دلش می نشستن

ا عوض نمی کرد ، همه اینها یعنی داشتن حلقه دستهای یاسمین و به دور کمرش که معنی خواستن می داد با دنی

یاسمین پس خوب بودن ولی کافی نبودن ، برای امیرحسینی که برای به دست آورن دل یاسمین این همه سختی 

کشیده بود ، سردی وتلخی یاسمین رو تحمل کرده بود کم بود ، به اینها قانع نبود چون حقش بیشتر ازاینها بود ،این 

ا این همینها بسازه ودل خوش کنه ، حقش نهایت عشق یاسمین بود ، اینکه یاسمین مثل خودش همه نسوخته بود که ب

هر آنچه تو وجودش هست وخالصانه با امیر حسین شریک بشه ، حق داشت که یاسمین تو چشماش زل بزنه وبگه 

کنه ، وقتی که دیگه دوستش داره. همه اینها وقتی قشنگ می شدن که یاسمین با زبونش به دوست داشتنش اعتراف 

 نگاهش گریزون نباشه وموقع خواب گونه هاش گل نندازه وسرخ وسفید نشه .

از نظر امیر حسین یاسمین تا به اون مرحله نرسه عاشق عاشق نشده ،چون عشق غرور نمی شناسه ، من وتو نمی 

 ا روح وجسمش حسش کنه .شناسه ،پس اگر الزم بود بازم صبر می کرد تا اون روز رو به چشم خودش ببینه وب

 با وجود اینکه بیدار بود چند دقیقه ای تو همون حال موند وتکون نخورد.

 همین که امیر حسین تکون خورد که نشونه بیدار شدنش بود، چشمهای یاسمین بسته شد .

می خواست سرش وبلند کرد به صورت یاسمین نگاه کرد ، لبی که خنده محوی گوشه اش بود وپلکهای لرزونش که 

 نشون بده خوابه ، به چشم امیرحسین قشنگ وخواستنی اومد .

 گونه اش رو آروم بوسید ،نگاه دیگه به صورت مثالً خواب یاسمین انداخت و

 بلندشد وبه حمام رفت ویاسمین به ظاهر خواب وبه حال خودش گذاشت .

 

 زده بود . قرار بود که با زهره برن خرید وزهره کچلش کرده بود از بس زنگ

حاال خوب بود که موقع خرید کردن زیاد اذیت نمی کرد ویاسمین هم به همینش دل خوش بود وگرنه حساب زهره 

 رومی رسید .

 سوار ماشین که شد ، دوباره گوشیش زنگ خورد ودوباره شماره زهره .

 ـ چقدر تو عجولی دختر؟کارم تازه تموم شده ، دارم میام دیگه !!

 نم .ـ ببخشید خا

 تعجب کرد چون صدای زهره نبود .

 ـ بفرمائید ؟

ـ ببخشید که مزاحم شدم خانم ، صاحب گوشی تصادف کردن وتو این چند دقیقه بیشترین تماس وبا شما داشتن ،من 

 هم با شما تماس گرفتم .

 تصادف؟ همین ده دقیقه پیش با زهره حرف زده بود !

 ـ تصادف ؟االن حالش خوبه ؟

 بله ، نگران نباشین خانم ، حالشون خوبه ، تنها هستن ، شما زودتر بیاین بیمارستان ! ـ بله ،

 اسم وآدرس بیمارستان وپرسید و راه افتاد.
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یاسمین از کجا باید می دونست که این تصادف نیست ،بلکه بازی روزگاره ، روزگاری که دوباره می خواست یاسمین 

 خواست .رو مجبور به کاری کنه که دلش نمی 

با عجله خودش رو به بیمارستان رسوند .باید خودش از وضعیت زهره مطمئن می شد بعد به بقیه خبر می داد ، این 

 جوری بهتربود .

 از اطالعات سراغ زهره رو گرفت وفهمید که رفته برای ام آر آی ،آدرس بخش وگرفت وسراغ زهره رفت .

در اتاق ایستاده بود که از قیافه مضطربش احتمال داد که کسی که با زهره هنوز توی اتاق بودن ، یه آقایی هم جلوی 

 تصادف کرده اون باشه .

در اتاق باز شد وزهره رو بیرون آوردن ، رنگ وروش که زردشده بود ، پیشونیش هم شکسته بود ، گونه اش هم 

 ش رو داشت .خراش برداشته بود ، روی هم رفته بد نبود بهتر ازاون چیزی بود که انتظار

 لبخند به لب به طرف زهره رفت ، دستش وگرفت وگفت: چکار کردی با خودت دختر خوب ؟ چرا مواظب نبودی ؟

 زهره آب دهنش رو قورت داد وگفت :نفهمیدم چی شد !!

 آروم گونه زهره رو بوسید وگفت: خدا روشکر که به خیر گذشت .

زهره رو برای گچ گرفتن پاش بردن ، یاسمین هم می خواست  پای زهره شکسته بود وباید گچ گرفته می شد ،

 همراهش بره ولی اول باید با دکترش حرف می زد ونتیجه ام آرآی رو می فهمید .

 سالم وخسته نباشیدی به دکتر گفت وپرسید : وضعیتش چطوره دکتر ؟ خطری که نیست ؟

ه مشکلی نداشت ، بیشتر به توصیه آقایی که دکتر هم در جوابش لبخندی زدوگفت: نه خدا روشکر ، سرشون ک

 باهاش تصادف کرده بودن این کار انجام شد وگرنه الزم نبود .

 یاسمین نفس راحتی کشید ، از دکتر تشکرکرد وپیش زهره رفت .

زهره هم داشت آماده می شد برای گچ گرفتن پاش ، یاسمین هم کنارش نشست تا سرش رو گرم کنه ، دردی 

 درد جا انداختن شکستگی نبود .باالتر از 

وقتی دکتر پای زهره رو جا انداخت چنان جیغی کشید که گوش یاسیمن کرشد ولی اعتراضی نکرد ، چون حالش رو 

 درک می کرد خودش هم قبالً این درد وتجربه کرده بود .

 ی داخلی وجود داشت .زهره باید چهل وهشت ساعت تو بیمارستان بستری می شد ،به خاطراین که احتمال خونریز

با کمک همون آقا کارهای بستری شدن زهره رو انجام داد .اون آقا راننده شخصی بود وماشین متعلق به خودش نبود 

، االن هم به جای صاحب کارش تو بیمارستان مونده بود تا کارهای الزم رو انجام بده . حتی اگر الزم شد کالنتری هم 

 بره .

ره ، یاسمین زنگ زد به امیر حسین وجریان روبراش توضیح داد وازش خواست که به بقیه بعد از بستری شدن زه

 هم خبر بده البته طوری که نترسن وهول نکنن ، چون زهره جز مشکل پاش مشکل دیگه ای نداشت .

شده بود ،  طولی نکشید که آقا بهروز ومعصومه خانم وامیر حسین هم اومدن . اون موقع زهره دیگه تو اتاقش مستقر

 اتاقی که خصوصی بود وتوصیه صاحب ماشین .

چون حال زهره خوب بود ، آقا بهروز از اون راننده شکایتی نکرد ، چون این جوری که زهره تعریف کرد مقصر 

 خودش بوده که این اتفاق براش افتاده بود .
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ها قبول نکردن و با اصرار راضیش کردن راننده می خواست به توصیه صاحب کارش بازم تو بیمارستان بمونه ولی اون

 که بره .

هیچ کدومشون خبر نداشتن که این آقای ناشناس میشه آتیش ومیفته به جون زندگی شون ، آتیشی که اولین تیر 

 دودش چشم یاسمین رو نشونه می گیره وهم چشم یاسمین رو می سوزونه هم دلش رو .

فر تحقیقاتی ، حال معصومه خانم هم مساعد تو بیمارستان موندن نبود ، خاطره که نبود وازطرف دانشگاه رفته بود س

اگر هم بود یاسمین اجازه نمی داد که بمونن پیش زهره ، همه رو راهی کرد وخودش پیش زهره موند . قرار شد که 

 فردا صبح معصومه خانم بیاد تا یاسمین هم بتونه به کارش برسه.

ن هم زهره ، زهره که به قول معروف تا اون موقع بدنش گرم بود ودرد رو شب خیلی سختی بود هم برای یاسمی

حس نمی کرد همین که شب شد ، آه وناله اش بلند شد ، شکستگیش درد می کرد ، جای زخمهاش ، کوفتگی هاش 

 همه وهمه درد می کرد ، طوریکه از درد هزیون می گفت .

 استراحت کوچولویی داشته باشه. اون شب نه خودش خوابید نه اجازه داد که یاسمین

 امیر حسین هم چندبارزنگ زد واحوال گرفت ، ولی یاسمین نه از حال خودش نه از حال زهره حرفی نزد .

 تا حاال بیدار خوابی زیاد داشت ،اما اولین بار بود که باالی سر مریضی مثل زهره بودن رو تجربه می کرد .

رفته بود ولی به روی خودش نیاورد ، نمی خواست فکرکنن که از طرف اون از بی خوابی ، سردرد وحالت تهوع گ

 منتی روسرشون هست که نبود .

امیر حسین معصومه خانم رو رسوند بیمارستان ، یاسمین هم چون حالش خوب نبود ونمی تونست رانندگی کنه 

 پیشنهاد امیرحسین ومبنی به رسوندنش به مطب قبول کرد .

تو مطب چند دقیقه ای استراحت کنه ، تو اوج خستگی با ده دقیقه خوابیدن توانش روبه دست  خوب بود که می شد

 می آورد .

به خانم اسحاقی هم توصیه کرد که امروز فقط به مریضهای ثابتش وقت بده ، چون هم خسته بود ، هم باید سری به 

 نازگل می زد هم می رفت بیمارستان پیش زهره .

ت ، وسائلش وبرداشت وراهی بیمارستانی شد که نازگل توش بستری بود ، حال نازگل هم آخرین مریضش که رف

 زیاد خوب نبود ، کم کم داشت موهاش واز دست می داد .

یاسمین زیاد تحمل اونجا موندن رو نداشت ، خوب که بهونه زهره بود وگرنه نمی دونست چه دلیلی برای نازگل بیاره 

 واز اونجا دور بشه .

 ی که بیمارستان رسید ، آخرای وقت مالقات بود .وقت

چند ضربه به در اتاق زد ووارد اتاق شد ، مامان باباش بودن ، معصومه خانم وآقا بهروز با امیر حسین هم بودن ، یه 

مرد غریبه هم بود ، یاسمین با همه شون احوال پرسی کرد وبا اون مرد هم در حد غریبه ای که نمی شناختش تعارف 

 رد .ک

 پیش امیر حسین کنار تخت زهره ایستاد دست زهره رو تو دستش گرفت وگفت: بهتری ؟

 ـ خوبم ، خدا رو شکر.

 ـ دیشب خیلی اذیت شدی مامان جان نه ؟ زهره حسابی خسته ات کرد !

 ـ نه مامان جان ، مگه زهره با خواهرخودم فرق می کنه .
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ا بهرزوهم با گفتن پاینده باشی بابا نشون داد که چقدر یاسمین مامان باباش با رضایت نگاهش می کردن وآق

 رودوست داره .

 اهمیتی به اینکه اون مرد کی هست نداد ، انگار کسی هم یادش نبود که اون ومعرفی کنه .

معصومه خانم فالسک چایی رو برداشت که برای یاسمین خسته که تازه هم ازراه رسیده بود چایی بریزه که دید 

 سک خالیه ، روکرد به امیر حسین وگفت: امیر جان مامان !برو آب جوش بگیر تا برای خانمت چای دم کنم .فال

 قبل از اینکه امیرحسین کاری کنه ، یاسمین گفت: نمی خواد مامان ! میل ندارم .

تعارف نداره امیر حسین هم لیوان چایی خودش رو که نصفیش هم خورده بود به یاسمین داد وگفت: یاسمین که 

 مامان !زیادم اهل چایی نیست ، بقیه چایی خودم رومی خوره .

یاسمین هم برای اینکه به بحث خاتمه بده ، لیوان رو از امیرحسین گرفت ، مشخص بود که خستگیش با خوردن این 

 چایی که دهنی امیر حسین هم هست زود زود برطرف میشه .

 مه !درست مثل بچگی ها !ـ خیلی هوای عروست رو داری خاله معصو

یاسمین سرش وبلند کرد تا ببینه کیه که هم مامان معصومه رو میشناسه هم تو بچگی هاشون شریک بوده که با نگاه 

 خیره یه جفت چشم سبز که با یه پوزخند گوشه لبش نگاهش می کردن غافلگیر شد .

اوید ویاسمین از این نگاه ترسید وسرش وپایین نگاهش نگاه خاصی بود ، انگار که تا عمق وجود یاسمین رو می ک

 انداخت .

 خودش رو بیشتر به امیر حسین چسبوند وطوری پشت امیر حسین ایستاد که دیگه نگاهش به اون مرد نیفته .

فکرش رفت به امیر حسین ونگاه اولش ، نگاهی که همون موقع هم پاک بود وحس بدی به یاسمین نداد ولی این 

ازاین نگاه دلهره می گرفت ومی ترسید چرا ؟ چیزی بود که خودش هم نمی دونست و حس خوبی  نگاه !یاسمین

 نداشت .

تو فکر بود که با فشاری که به پهلوش وارد شد به زمان حال برگشت ، سرش وباال گرفت وامیر حسین ودید که با 

 لبخندی داشت نگاهش می کرد .

 ی گفتم که ما هم توبیمارستان با هم آشنا شدیم !!ـ داشتم قصه آشناییمون رو برای پیمان م

 پیمان ؟

 سؤالی که تو ذهنش بود رو به زبون آورد : پیمان ؟

 ـ انگار یاسمین خانم اصالً متوجه صحبتهای ما نشدن امیر!

قدمی به جلو برداشت ، دستش وجلوی یاسمین دراز کرد وگفت: پیمان هستم یاسمین خانم ، پیمان احدی ، اون 

 قدیمها تو بچگی روزهای خوبی باهم داشتیم .

ابروهای یاسمین با این حرفش باال رفت ، تا اونجایی که یادش بود تو همون بچگی هم دل خوشی از این آقا پیمان 

 نداشت بعد حاال ازش توقع داشت باهاش دست بده ، اونم به خاطر این که تو بچگی هم بازی بودن ؟

ا که همون پوزخند گوشه لبش جاخوش کرده بود انداخت وگفت: از دیدنتون خوشحالم آقا  باالجبار نگاهی به پیمان

 پیمان ، ولی ... اشاره ای به دستش کرد وگفت: ما دیگه بزرگ شدیم ، خیلی وقته که به سن تکلیف رسیدیم .

ت ومی دونست که عکس العمل بقیه دیدنی بود با این حرف یاسمین ، به خصوص امیر حسین ، یاسمین ومی شناخ

 اهل این کارها نیست اما انتظار هم نداشت که این جوری جوابش رو بده .
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 سرش وپایین انداخت وسعی کرد که خنده اش رو کنترل کنه .

پیمان هم با این کار وحرف یاسمین ضایع شده بود ، دستش وانداخت وحرفی نزد فقط پوزخندش وبزرگتر شد وبا 

 برات دارم .نگاهش به یاسمین گفت که 

امیر حسین هم برای یاسمین توضیح داد که این آقا پیمان صاحب همون ماشینه که با زهره تصادف کرده ، دیروز هم 

خبری ازش نبوده چون قرار کاری مهم داشته واسه همین هم راننده اش رو اینجا گذاشته بود تا به کارهای زهره 

 رسیدگی کنه .

 ی شدن ، یاسمین دوباره خودش پرستار زهره شد .وقت مالقات تموم شد وهمه راه

مثل اینکه این آقا پیمان با پیدا شدنش همه رو خوشحال کرده بود ، حتی زهره رو که یه پیمان می گفت ده تا از 

دهنش می ریخت ،میون صحبتهای زهره فهمید که پیمان برعکس بچگی هاش دزدوخالفکار نشده وبرای خودش 

 باز کرده . کسی شده وسری تو سرا

اون شب زهره آروم تر بود ، نه آروم آروم ولی به اندازه شب قبل هم بی تابی نکرد واجازه داد که یاسمین چرت 

 کوتاهی بزنه .

 به خاطراینکه باید به بیمارستان می رفت ، معصومه خانم زودتر اومد تا یاسمین هم به کارش برسه .

 مرخص می شد ویاسمین هم می تونست به خودش وبه زندگیش برسه . اگر مشکلی پیش نمی اومد ، زهره امروز

تو اتاقش سرش ورو میز گذاشته بود وچشماش وبسته بود تا سردردش آروم تر بشه که صدای زنگ گوشیش بلند 

 شد ، همونی بود که عکسش مدتی می شد مهمون صفحه گوشیش شده بود ، امیر حسین .

 ـ سالم .

 خوبی ؟ـ سالم یاسی خانمی ،

 ـ ممنون بد نیستم .

 ـ آره از صدات معلومه ، می دونم که چشمات وبه زور باز نگه داشتی !نه ؟

 ـ طوری نیست .

 ـ دلم برات تنگ شده خانمم ، امشب که میای خونه ؟

 ـ نمی دونم باید ببینم زهره چی می شه ، مرخص میشه یا...

شه خاطره اومده می تونه امشب وپیشش بمونه ، تو به اندازه کافی ـ بی خیال زهره ، امروز مرخص میشه ، اگرم ن

 زحمت کشیدی ، خسته شدی !

 ـ کاری نکردم .

ـ شب حتماً بیا خونه ، نیاز به استراحت داری ، این جوری پیش بره تو هم مریض می شی !از اون گذشته دل منم برای 

 ما تنگ نشه ولی دل ما که این حرفها سرش نمی شه . خانمم یه ذره شده ، شاید این خانم نامهربون دلش برای

 امیرحسین خودش می دونست تو دل یاسمین چه خبره ،فقط می خواست کمی سربه سرش بگذاره .

 وقتی سکوت یاسمین رو دید گفت : من باید برم ، مواظب خودت باش.

ده یانه ،با جوابی هم که شنید خیالش از امیر حسین که خداحافظی کرد به زهره زنگ زد ببینه درسته که مرخص ش

 راحت شد که می تونه امشب وتو خونه ورو تخت خودش بخوابه .
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مثل اینکه این آقا پیمان قصد داشت هرکاری که ازدستش ساخته است برای این خانواده انجام بده البته به چه نیتی 

زنگ بزن تا بیام دنبالت ، گفت که الزم خدا داند ،چون وقتی یاسمین به زهره گفت هروقت مرخص شدی به خودم 

 نیست چون پیمان اینجاست ومی خواد تا خونه هم برسوندشون .

کارش که تو بیمارستان تموم شد ، راهی خونه شد ، البته با تاکسی چون خودش توان رانندگی کردن نداشت ،اوضاع 

ری که کرد همه لباسهای کثیف رو تو خونه همچین بد هم نبود ، امیر حسین هم مرتب ومنظم بود ، اولین کا

لباسشوئی ریخت تا وقتی که کارهاش وانجام می ده لباسها هم شسته بشه .خیلی خسته بود اما نه برای انجام این 

 کارها .

 برای شام غذای مورد عالقه امیر حسین ودرست کرد .

 سها روساالد درست کرد ، وسائل شام وآماده کرد ، خونه رو گردگیری کرد ، لبا

رو طناب تو حیاط انداخت ، وقتی که مطمئن شد کاری نمونده به حمام رفت ، تا هم بدنش تازه بشه ، هم خستگی 

 ازتنش بیرون بره .

امیر حسین وقتی وارد حیاط شد ماشین یاسمین رو ندید ولی تک وتوک چراغهای خونه روشن بودن ، باخودش 

کنه ، اما وقتی که لباسهای یاسمین وخودش و روبند دید نفس عمیقی  فکرکرد شاید یادش رفته المپها رو خاموش

 کشید وخیالش راحت شد که عروسکش برگشته خونه .

لباسهای یاسمین رو بوکشید وواردخونه شد ، خبری از یاسمین نبود ولی خبرهای دیگه بود ، بوی غذای مورد عالقه 

 درخشید . اش تو خونه پیچیده بود .همه جا هم مثل دسته گل می

 ـ حاال خوبه خسته بودی واین همه کار کردی !

نایلونی رو که دستش بود رو اپن گذاشت ، به خیال اینکه یاسمین نمیاد یا اگرهم بیاد حال وحوصله غذا درست کردن 

براش نداره ، شام خریده بود ، نون باگت با تن ماهی وخیار شور که دیگه نیازی به خوردن اونها نبود چون خانمش 

 غذا درست کرده بود .

رفت تو اتاق خواب و دید که ازحمام صدای آب میاد ، چی بهتراز این بوی انار ، بوی زندگی ، بوئی که به امیرحسین 

 زندگی می بخشید وآرومش می کرد .

 لباسهاش وعوض کرد ، کالهش هم رو تخت خواب گذاشت ورفت تو هال .

 امیرحسین ودید با خودش گفت: پس امیرحسین هم اومده . وقتی که از حمام بیرون اومد وکاله

همین طور که موهاش وخشک می کرد وبه طرف در می رفت تا ببینه امیرحسین کجاست با یه جسم سخت برخورد 

کرد ، که ا گر دستهای امیر حسین دورکمرش حلقه نمی شد زمین خوردنش حتمی بود، امیر حسین تا حاال چند بار 

 بود . سپر بالش شده

هنوز تو ترس بود که سر امیر حسین تو موهای خیسش فرو رفت وچند تا نفس عمیق کشید ، نفسهای گرمی که 

 یاسمین خوب حسشون می کرد .

 ـ تو چی هستی ؟ تو وجودت چی داری که من واین جوری آروم می کنی ؟

اون طوری که دلش می خواست ،  ساکت وصامت تو بغل امیرحسین ایستاده بود وکاری نمی کرد ولی امیرحسین

 دلتنگیش وبرطرف کردو آروم شد .
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نمی خواست یاسمین واذیت کنه ، چون می دونست که خسته است ، فقط به کمی آرامش نیاز داشت ، چند روزی بود 

 که یاسمین رو درست وحسابی ندیده بود .

 

 

 

رچقدر هم که آدم محتاطی باشی واعتماد به نفست باال یاسمین این روزها بیشتر از قبل با خودش درگیر شده بود ، ه

باشه ولی بازم یه جاهایی کم میاری ، یاسمین هم همین حال وداشت ، پنهان کردن عشقش به امیرحسین اونقدرها 

هم کار راحتی نبود،یعنی اصالً کار راحتی نبود ،ولی هنوزم مرغش یه پا داشت ، هنوزم نمی خواست اعتراف کنه ، نمی 

است پیش دیگران شکسته بشه ، هنوزمعنی عشق واونجوری که باید درک نکرده بود که اگر درک کرده بود می خو

فهمید که غرور پیش عشق معنی نداره،یعنی هیچ چیز پیش عشق معنی نداره ،می فهمید که تا آخر عمر نمی تونه 

نظیر باشه ، بازم آدمه وصبر وطاقتش  همین جور سر کنه ، می فهمید که امیرحسین هرچقدر که خوب ومهربون وبی

حدو اندازه داره ،می فهمید که امیر حسین هم مثل همه آدمها یه روز باالخره ظرفیتش تموم می شه وشکوه می کنه 

،اگر باور داشت که واسه خدا پس گرفتن نعمتهایی که آدمی جنبه ولیاقتش رو نداره کارسختی نیست ، شاید تو بروز 

ی کرد ، ولی انگار این یاسمین خانم هنوز به اون درجه نرسیده بود که این چیزها رو درک کنه ، احساساتش تعلل نم

یا شاید هم درک می کرد ولی نمی خواست قبول کنه .هرچند که خیلی از اتفاقها ناگزیرن از افتادن وگریزی ازشون 

بشیم تا نزدیک بودن برامون معنا پیدا کنه ، نیست ، اینکه از دست بدیم تا قدر داشته هامون رو بدونیم ، اینکه دور 

 اینکه غمی بیاد تا ارزش شادیها رو بدونیم ، تا اون وقت اعتراف کردن واسه سرسختی مثل یاسمین آسون بشه .

بعضی وقتها بعضی مشکلها با گذر زمان حل می شن ولی مشکل یاسمین با خودش وبا احساسش حتی با گذر زمان هم 

 وقتی که خودش نمی خواست ، نه تاوقتی که با خودش واحساسش روراست نشده بود .حل نمی شد نه تا 

محبت کردن ومحبت دیدن یه رابطه متقابله ، همون جور که محبت می بینی ، باید با محبت هم جواب بدی ، یاسمین 

باید یه جوری خودش  هم از این قاعده مستثنی نبود،یاسمین هم باید جواب محبتی رو که دریافت می کرد می داد ،

رو تخلیه می کرد ، خیلی وقتها دلش می خواست بشینه با امیر حسین حرف بزنه وهرچی تودلش هست وبگه که امیر 

حسین هم از خداش بود ومنتظر همچین روز وهمچین لحظه ای ولی همون حس که معلوم نبود چی هست مانعش می 

 شد وزبونش رو می بست.

 ی شودگاهی نمی خواهی ، ولی م

 گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود

 گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

 گاهی نگفته قرعه فال به نام تومی شود

 گاهی گدای گدایی وبخت یار نیست .

 گاهی تمام شهر گدای تو می شود !!

چی رو تموم کنه ، صبح که از خواب بیدار می شد تصمیم می گرفت که امروز با امیر حسین حرف بزنه وهمه 

حاضربود پیه همه چیزو به تنش بماله به خاطر خودش ودلش وهمین طور امیرحسین ، اما طولی نمی کشید که 

پشیمون می شد ، یا یه اتفاقی میفتاد که یاسمین فراموش می کرد که می خواسته چکار کنه یا شرایط طوری می شد 

 که یاسمین ترجیح می داد سکوت کنه .
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ت اینقدر نا آرومش می کرد که حتی دیدنِ علی رضا با روپوش مدرسه وآتنایی که دیگه می تونست خوب این احواال

حرف بزنه ، به خصوص عمه گفتنش ، یا حتی دیدن نازگل با اون حال خرابش که می تونست دلیل خوبی برای گریه 

 کردن اونم تو خلوت باشه هم آرومش نمی کرد .

ده بود ،پیمان هم شد کفتر جلد خونه آقا بهروز ،بهانه خوبی هم داشت ، تصادف کردن از وقتی که زهره تصادف کر

با زهره که منجر به شکستن پاش شده بود وعذاب وجدانی که مثالً از این اتفاق داشت ،دیگه پای ثابت بیشتر 

 مهمونی ودور هم جمع شدن ها شده بود .

داشت ، چه جوری وازکجا به این همه پول وثروت رسیده  صاحب شرکت بزرگ صادرات واردات بود وکارخونه هم

بود، معلوم نبود ، کسی هم کنجکاوی نمی کرد وسؤالی نمی پرسید ،وقتی هم از پدر مادرش می پرسیدن می گفت که 

 خارج از کشور زندگی می کنن تو کشور بلژیک ، همین وبس .

باز کنه ،استاد همه چی دون بود وهمیشه تو هر زمینه تو این مدت خوب تونسته بود جای خودش رو تو دل خانواده 

ای حرف برای گفتن داشت ، رابطه اش با زهره وخاطره هم خوب بود ،شاید هم بهتر ازخوب . بیشتر وقتها با زهره 

بود وهرجا که زهره می خواست بره به خاطر گچ پاش همراهیش می کرد . گرگ بود وسالمش بی طمع نبود ، بی 

 ی داشت تو ذهنش این گرگ در لباس بره .شک نقشه های

تنها کسی که حس خوبی از بودن وحضور پیمان نداشت ،یاسمین بود ، سعی می کرد زیاد باهاش دم خور نشه ، خیلی 

تو تیررس نگاهش نباشه ، همیشه سعی می کرد که از صحبت کردن باهاش پرهیز کنه ،چون نگاهش از نظر یاسمین 

طلبی داشته باشه ونتونه وصولش کنه . شاید حس ششم بود که احتمال خطر می داد اونم ترسناک بود ،انگار که 

ازطرف پیمان ، ولی پیمان تا حاال رفتاری نکرده بود که کسی رو مشکوک کنه حتی یاسمین .روابطش با همه خوب 

می گذشت خدا بهتر ومعقول بود ، به ظاهر که آدم خوب ومهربونی بود ولی در باطنش چه خبربود وتو فکرش چی 

 می دونست .

تولد امیر حسین بود ویاسمین می خواست براش تولد بگیره ،این دومین تولد امیر حسین بود که در کنار هم بودن ، 

پارسال همه دور هم جمع شده بودن وخاطره تو خونه پدربزرگش برای امیرحسین تولد گرفته بود ، یه جشن جمع و 

واده ، یاسمین هم که دقیقه نود فهمیده بود تونسته بود قبل از رفتن به مهمونی برای جور فقط با حضور اعضای خان

امیر حسین کادو بخره ، ولی امسال از اونجایی که امیر حسین براش مهم شده بود ودیدش نسبت به اون تغییر کرده 

با امیر حسین حرف بزنه وهمه بود ، می خواست امیر حسین با یه تولد دونفره غافلگیر کنه ،می خواست شب بشینه و

چی رو براش رو کنه ولی زحمتش بیهوده است چون ما می دونیم که این کار ازیاسمین ساخته نیست ، از این حرفها 

 تا حال زیاد زده وعمل نکرده .

نکته خوب تولد امیر حسین این بود که روز جمعه می شد ودست یاسمین برای کار کردن باز تر بود ، چون امیر 

 حسین هم به علت کارزیاد جمعه خونه نبود .

بعد از رفتن امیر حسین خونه رو مرتب کرد ،با هزارتا دردسر کیک درست کرد ،چون کیکی که می خواست درست 

کنه طرح خاصی بود ، طرح کاله فرم امیر حسین ، با سختی ومشقت وریختن عرق فراوون وچند بار خراب کردن 

ه درست کنه که اونم بد نبود ،وسطای کار به این فکر کرد که کاش سفارش داده بود باالخره تونست چیزی شب کال

براش درست کنن ولی قشنگیش به این بود که خودش درست کنه ، این جوری حرف زدن با امیر حسین هم البته 

 اگر حرف می زد براش راحت تر بود .
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اب نشه ، تو یخچال که نمی تونست بذاره ، چون وقتی که به سختی کیک ودرست کرد، گذاشتش جای خنکی که خر

ممکن بود امیر حسین برگرده وببیندش ،کیک وتو خنک ترین کابینتی که سراغ داشت گذاشت ،هوا هم که خنک 

 بود وشوفاژها هم خاموش ،پس برای کیک مشکلی پیش نمی اومد .

نون وپنیر سیر کرد ،چون می خواست براش  ازناهار هم به خاطر سرگرم بودن گذشته بود ، خودش وبا چند تا لقمه

 شام مفصل غذا درست کنه .

برای شب یه چیزهایی الزم داشت که هنوز نخریده بود ، مهم تر کادوی امیر حسین ، ساعت امیر حسین چند روز 

 پیش شکسته بود وامیر حسین هنوز ساعت نخریده بود ، یاسمین هم از اونجایی که می دونست امیر حسین بدون

 ساعت نمی تونه سرکنه براش ساعت خریده بود ، ساعتی که انتخاب کرده بود وامروز تحویل می گرفت .

ساعت حدود سه بود که از خونه بیرون رفت،نمی خواست تلفنی با امیر حسین حرف بزنه ، معلوم نبود که در 

متوجه بشه .قبل از رفتن دسترس باشه یانه خودش هم استرس داشت ونمی خواست امیر حسین از صداش چیزی 

هم یادداشتی نوشت که اگر امیر حسین اومد خونه بدونه که کجاست ، نوشت که خرید داره ورفته بیرون ، ولی 

همینکه رفت برگه یادداشت از آینه جا کفشی جدا شد وروزمین افتاد . خرید زیادی نداشت وباید تا قبل از تاریک 

 بود .شدن هوا وبرگشتن امیر حسین خونه می 

کادوی امیر حسین ، دسته گل ،شمع تولد وشیرینی از چیزهایی بود که باید می خرید به اضافه یه دست لباس برای 

 خودش که شب جلوی امیرحسین کم نیاره .

 دم دم های غروب بود که امیر حسین به خونه رسید ، ولی یاسمین هنوز برنگشته بود .

د ، امروز جمعه بود وصبح که می خواست بره سرکار یاسمین نگفته بود که خونه ساکت بود وخبری از یاسمین نبو

جایی کار داره ، چون به خاطر حساسیت امیر حسین هروقت جایی غیر از مطب وبیمارستان می رفت به امیر حسین 

 می گفت .

ن که کلید داشت ، ولی امروز حرفی نزده بود ، سراغ یخچال رفت تا آب بخوره که صدای اف اف بلند شد ، یاسمی

منتظر کسی هم نبود ، خودش می دونست که تولدشه ولی انتظار نداشت که یاسمین هم یادش باشه ، هرچند این 

 روزها خیلی به یاسمین امیدوار شده بود .

 تو صفحه آیفون تصویر مامان باباش ودید به همراه زهره وخاطره .

خوب طبیعی بود با رفتاری که ازیاسمین تو این مدت دیده بود  نفس عمیقی کشید وتو دلش از یاسمین گله کرد ،

انتظار نداشت که براش تولد بگیره ولی می تونست تبریک خشک وخالی بگه ،خبر نداشت که تا چند دقیقه دیگه به 

 اندازه تمام عمرش غافلگیر می شه .

 در وباز کرد واونها رو دعوت کرد داخل ، خودش هم به استقبالشون رفت .

 با همه روبوسی کرد ومعصومه خانم پرسید : یاسمین کجاست ؟

 فهمیدن اینکه یاسمین خونه نیست برای اونها سخت نبود ، چون اگر خونه بود االن برای استقبال اومده بود .

 امیر حسین خودش هم نمی دونست که یاسمین کجاست ولی در جواب مادرش گفت: رفته بیرون ، خرید داشته .

 ونست یاسمین کجاست چون یادداشت وندیده بود ، ولی دروغ مصلحتیش هم درست از آب در اومد .نمی د

 همه وارد خونه شدن ، خاطره موقع بیرون آوردن کفشش کاغذ یادداشت ودید به داییش داد .

 امیر حسین هم بعد از خوندن یادداشت نفس عمیقی کشید وخیالش راحت شد .
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 سالن ونشستن ، خاطره هم برای درست کردن چایی راهی آشپزخونه شد .همه بدون تعارف رفتن تو

زهره هم که گچ پاش وتازگی ها باز کرده بود ، پشت سر خاطره وارد آشپزخونه شد وگفت: امیر؟ یادت هست که 

 امروز تولدته ؟

 امیر حسین خندید وگفت: میشه که یادم نباشه ؟

 گفت: پس چرا هیچ خبری نیست ؟نگاه خاطره دورتادور آشپزخونه چرخید و

معصومه خانم گفت: خوب طفلی یاسمین جون خسته است مامان ، شاید خرید رفتنش هم به همین علت باشه ، زود 

 قضاوت نکن عزیزم .

 زهره هم در ادامه صحبتهای مامانش گفت: غصه نداره که ، پس ما چکاره ایم ،با کمک هم کیک درست می کنیم .

ه ساعت انداخت وگفت: حاال دیگه ؟ من فکر کردم یاسمین جون کیک درست می کنه یا می خره خاطره نگاهی ب

 وگرنه خودم می خریدم .

 ـ داری کار وسخت می کنی خاطره ، االن دست به کار می شیم ، مگه یه کیک پختن چقدر زمان می خواد ؟

کردن کیک ، یکی دنبال آرد وشکر می  این شد که خاطره وزهره مشغول کنکاش تو آشپزخونه شدن واسه سرهم

 گشت ، یکی هم دنبال قالب کیک پزی در حالی که کیک آماده تو کابینت بود وقالب کیک هم تو ماشین ظرفشویی .

در حین همین جستجوها بود که کیک مخفی شده یاسمین هم پیدا شد ،خاطره که ازپیدا کردن ودیدن شکل کیک 

 کردن به همه فهموند که چی پیدا کرده . هیجان زده شده بود با جیغ جیغ

 با دیدن کیک تو دل امیر حسین کیلو کیلو قند آب شد وقدش یه متر بود صدمتر شد از ذوق .

 زهره بادی به غبغبش انداخت وگفت: دیدی خانم خاطره؟ یاسمین خانم همچین هم بی فکر نیست!

 ش تنگ شد .با دیدن کیک دل امیر حسین هوای یاسمین وکرد ودلش برا

گوشی تلفن رو برداشت وشماره یاسمین رو گرفت اما تنها جوابی که شنید شماره مشترک مورد نظر خاموش می 

 باشد ، بود.

امیرحسین برای اینکه کیک از دستبرد خاطره در امان باشه تو یخچال گذاشتش تا یاسمین هم بیاد ودور هم با هم 

 کیک بخورن وجشن بگیرن .

 ه هم زنگ زد ولی هنوز گوشی یاسمین خاموش بود ، هوا هم دیگه کم کم داشت تاریک می شد .چند بار دیگ

کم کم همه داشتن نگران می شدن که صدای بسته شدن در حیاط اومد ، خاطره ازپشت پنجره نگاه کرد وگفت: 

 نگران نباش دایی ، یاسمین جون اومد اونم با دست پر .

 ت امیر حسین بود بعد هم زهره وخاطره .اولین نفر که به استقبالش رف

تو دستاش چند تا نایلون بود و به همراه یه دسته سبد گل خیلی قشنگ از گل سرخ ،به خاطر سنگین بودن دستش 

 وپیاده اومدن نفس نفس می زد .

 لبخند نیمه جونی به صورت نگران امیر حسین زدو سالم کرد .

 مش رو داد وچند تا ازنایلونها رو هم گرفت .امیرحسین هم به کمکش رفت ، جواب سال

با بیرون اومدن زهره وخاطره ، باد یاسمین رو کشیدن وخالی شد ،چی فکر می کرد چی شد ، انگار نقشه هایی که 

 کشیده بود بر باد رفت . از اومدن اونها ناراحت نبود ، اما امشب قرار بود برای یاسمین شبی متفاوت باشه ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

1 5 4  

 

اطره هم روبوسی کرد وبه اتفاق وارد خونه شدن ، با رویی باز از آقا بهروز ومعصومه خانم استقبال کرد با زهره وخ

 وخوش آمد گفت .

 امیر حسین خریدهای یاسمین رو جابه جا کرد وگفت: پس ماشینت کو؟

 نفسی تازه کرد وگفت: به خاطر مجلس عروسی کوچه شلوغ بود مجبور شدم تو خیابون پارک کنم .

 ـ زنگ می زدی خودم می اومدم دنبالت !

یاسمین تازه یادش افتاد که شارژ گوشیش تموم شده ، بلند شد از تو کیفش گوشیش رو بیرون آورد ووصلش کرد 

 به شارژر وگفت: شارژ تموم کرده بود گوشیم .

ت: رارارا م ،راررارام ، ما خاطره هم از موقعیت استفاده کرد ورفت تو آشپزخونه وکیک و از یخچال بیرون آورد وگف

 در حین عملیات کاوش به یه چیزمهم دست پیدا کردیم .

 ابروهای یاسمین با دیدن کیک تا رستنگاه موهاش کشیده شد ، چطوری پیداش کرده بودن ؟

 زهره که انگار حال یاسمین رو می فهمید با خنده گفت: جاسازت خوب بود یاسمین جون ، ما زیادی فو... ببخشید

 زرنگ بودیم .

 خاطره هم که فکر می کرد یاسمین ناراحت شده گفت: ناراحت شدی زن دایی ؟ ما قصد بدی نداشتیم ....

 یاسمین خندید وگفت: نه چراناراحت بشم ، نیم نگاهی به امیر حسین انداخت وگفت: قرار به سورپرایز شدن بود .

یستاد وبی خجالت گونه اش رو آروم بوسید وگفت: من که امیر حسین از آشپزخونه بیرون اومد وکنار یاسمین ا

 سورپرایز شدم .

 خاطره وزهره براشون دست زدن ویاسمین هم با خجالت راهی اتاق خوابشون شد .

 روی تخت نشست وروسریش و از سرش بیرون آورد وچند بار دست تو موهاش کشید .

 نار یاسمین نشست وگفت: ناراحت شدی ازاینکه اومدن ؟در اتاق باز شد وامیر حسین اومد داخل ودر وبست . ک

با چشمهایی گشاد شده به امیر حسین نگاه کرد ، چرا همچین فکری کرده بود ، ناراحتی یاسمین اصالً به خاطر حضور 

 اونها نبود ، به این خاطر بود که حتی اگر اونها هم نیومده بودن نمی تونست حرف دلش رو به امیر حسین بزنه .

 ـ چرا اینجوری فکر کردی ؟ مگه من چکار کردم ؟

 گونه اش و بوسید وگفت: ناراحت نشو خانمی ، گفتم شاید می خواستی تنها باشیم .

ـ مهمون حبیب خداست امیر حسین .منم اصالً از اومدنشون ناراحت نیستم .حاال هم پاشو برو بیرون ، منم لباسم 

 وعوض می کنم ومیام .

رفت ، یاسمین نایلون لباسی رو که خریده بود از کیفش بیرون آورد وتو کشوی کمدش گذاشت ، امیر حسین که 

 امشب یا شاید هیچ شب دیگه ای نمی تونست این لباس وبپوشه .

پیرهنی جگری رنگ ، دکلته بود وزیر سینه اش تا راست کمرش منجوق دوزی شده بود ، بلندیش تا روی زانوش 

 ین پیرهن هم به جمع تموم نقشه های نقش برآب شده یاسمین پیوست .بود وفیت فیت بدنش . ا

لباسش وبا تونیک شکالتی رنگ وشلوار پارچه ای مشکی عوض کرد ، شونه ای به موهاش زد ، دم اسبی بستش واز 

 اتاق بیرون رفت .

 جلوی آقا بهروز راحت بود ، چون هم پدر شوهرش بود ، هم نگاهش پاک ومهربون بود .
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این فاصله خاطره وزهره میوه ها رو هم شسته بودن وکار یاسمین رو راحت تر کردن ، دور هم چایی ومیوه  تو

 خوردن ، گل گفتن وگل شنفتن .

 یاسمین نگاهی به ساعت انداخت ، ساعت حدود شش بود ، باید برای شام یه چیزی درست می کرد .

 اط شام رو آماده کنه .با اجازه ای گفت وبلند شد رفت تو آشپزخونه تا بس

مشغول پیمونه کردن برنج بود که آقا بهروز صداش زد ، به احترامش دست از کار کشید وازرو اپن گفت: جونم آقا 

 جون ؟

 ـ ببین دخترم برای شام درست کردن تو زحمت نیفتی .

 ـ چه زحمتی آقا جون ؟ کاری نمی کنم که !

 اریم دخترم ، می خوایم دور هم باشیم .معصومه خانم گفت: ما که باهم تعارف ند

 ـ حق باشماست مامان جون ، ولی این طوری هم که نمی شه .

آقا بهروز با لحن شوخی گفت: پس عروس خانم حاال که این طوره من هوس دلمه کردم ، هیچ دلمه ای هم دست 

 پخت عروسم نمی شه .

 ه می خواست .نه به اون تو زحمت نیفتی گفتنش ، نه به این غذایی ک

 برای یاسمین فرقی نمی کرد ، می خواست آشپزی کنه حاال یا دلمه یا هرغذای دیگه .

معصومه خانم در دفاع ازعروسش گفت: تو معلوم هست چی می گی بهروز ؟ نه به اون که نمی خواستی تو زحمت 

 بیفته ، نه به االن که هوس دلمه کردی !

الً به نیت خوردن دلمه بود که اومدم ، وگرنه این امیر حسین وکه هرروز می ـ دست خودم که نیست خانم ، من اص

 بینم .

 همه به این حرف آقا بهروز خندیدن وامیر حسین هم با تواضع سرخم کرد .

 تصویب شد که برای شام دلمه درست کنه .

 کرد . برگ تازه که نداشت باید از برگ شورهایی که مامانش براش آورده بود استفاده می

 زهره هم می خواست کمکش کنه که یاسمین اجازه ندادو فرستادش که بشینه یا کارهای دیگه رو انجام بده .

مشغول پیچیدن دلمه ها بود که صدای زنگ در بلند شد ، مامان باباش که نبودن رفته بودن مشکین شهر ،یاسین هم 

 بره . علی رضا مریض بود ومحال بود که با حال علی رضا مهمونی

 امیر حسین نگاهی به صفحه آیفون انداخت وتعجب کرد ، پیمان بود پشت در .

 دکمه در وزد ومی خواست بره استقبال که با صدای یاسمین ایستاد .

 ـ امیر حسین ؟

 به یاسمین نگاه کرد وگفت: جونم ؟

 ـ کی بود ؟

 امیر حسین با همون شک وتعجبی که تو صداش بود گفت: پیمان .

 ـ پــــــــــــیمان ؟

 یاسمین هم از اومدن اون تعجب کرد وناراحت هم شد ، مار از پونه بدش میاد در لونه اش هم سبز میشه .

 قبل از اینکه امیر حسین به طرف در بره دوباره صداش زد وگفت: امیر حسین جان ، میشه شال من وبیاری .
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 خودم می رم دم در .آقا بهروز گفت: تو برو به کار خانمت برس من 

 امیر حسین که تازه متوجه وضعیت یاسمین شده بود ، چشمی گفت واز تو اتاق شال یاسمین رو آورد .

با وسواس ومرتب شال ورسر یاسمین که دستش به خاطر پیچیدن دلمه ها کثیف بود انداخت وسریع بوسه ای به 

 گونه اش زد .

 ین دلش براش غنج رفت .سر یاسمین از شرم پایین افتاد وامیر حس

با تعارف آقا بهروز پیمان دسته گل به دست وارد خونه شد ، همه بهش خوش آمد گفتن ، یاسمین هم با وجود اینکه 

از حضورش اصال راضی نبود ودوست نداشت که پای پیمان به خونه اش باز بشه ولی تحمل کرد وحرفی نزد ،تو این 

 نها می اومد ، با دعوت کی معلوم نبود .مدت اولین باری بود که به خونه او

 چون از قیافه امیر حسین هم معلوم بود که خبر نداشته که پیمان می خواد بیاد .

دلمه ها رو آماده تو ظرف چید وسسش رو هم روش ریخت وروی گاز گذاشت تا بپزه وبه جمع مهمونهاش پیوست ، 

صالً جلوی پیمان احساس راحتی نمی کرد ، با اون قبل از اون هم لباسش وبا کت ودامن عوض کرد چون ا

 پوزخندهاش که انگار چسبیده بودن به لبش .

از قیافه خاطره وزهره که از هیجان صورتشون گل انداخته بود مشخص بود که راضی هستن از اومدن پیمان ، ولی می 

 گه می شد هم خاطره ؟ هم زهره ؟

 ر حسین رسید .نوبت به خوردن کیک وگرفتن کادوها ی امی

یاسمین خودش سروقت کیک رفت وشمع سال تولد امیر حسین وتوش گذاشت ، بدک هم نشده بود با توجه به 

شکلی که داشت وتجربه اول یاسمین تو درست کردن کیک این شکلی ، خوب شده بود ، مهم مزه اش بود که خوب 

 شده بود ، حاال قیافه اش به کنار .

یر حسین گذاشت ،امیر حسین هم دستش وگرفت وکنار خودش برای یاسمین جا باز کرد کیک رو روی میزجلوی ام

 ، کامالً چسبیده به هم نشسته بودن ، آخه زهره وخاطره هم دو طرفشون نشسته بودن اونم رو مبل سه نفری .

حسین هم تو  شمع روشن بود وآماده فوت کردن ، همه از امیر حسین می خواستن که آرزو کنه وفوت کنه . امیر

 گوش یاسمین آروم گفت: من آرزو می کنم تو فوت کن !

 ـ تولد توئه من فوت کنم ؟

 ـ من وتو که نداریم خانمی !فقط می خوام زود خاموش بشه ها ، می خوام هرچه زودتر به آرزوم برسم .

وفوری شمع وفوت کرد یاسمین هم لبخندی زد ،خودش هم تو دلش آرزو کرد که آرزوی امیر حسین برآورده بشه 

. 

 شمع هم با فوت کردن یاسمین خاموش شد . کیک هم قست شد ولی قبل از خوردن کیک نوبت به کادوها رسید .

 هدیه آقا بهروز و معصومه خانم که یه تابلو فرش بود ، آیۀ الکرسی .

 هدیه زهره یه ادکلن بود وهدیه خاطره هم خود نویس .

نیم سکه بود و از همه مهمتر هدیه یاسمین بود که به دل امیر حسین هم نشست ، ساعت  هدیه مهمون ناخونده هم یه

 شیک وگرون قیمتی بود .

امیر حسین هم خیلی خوشحال شد ، بیشتر به خاطر اینکه یاسمین می دونسته چی دوست داره وچی الزم داره وهمون 

 وبراش خریده .
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بود ،درسته که نشد ونتونست که حرف دلش وبه امیر حسین بزنه ولی یاسمین هم از خوشحالی امیر حسین خوشحال 

همین که امیر حسین جلوی بقیه سربلند شد کم نبود .تنها چیزی که باعث ناراحتی یاسمین می شد نگاه ها وپوزخند 

 اعصاب خوردکن پیمان بود

 ل همه نشست .کیک و خوردن وبعد هم نوبت شام شد ، دلمه ای که یاسمین درست کرده بود به د

یاسمین سرگرم چیدن میوه بود که امیر حسین اومد تو آشپزخونه تا برای بابا ش که می خواست قرص بخوره آب 

 بره .

خاطره که انگار حرفی با دایی وزن داییش داشت وموقعیت ومناسب دیده بود ، اومد تو آشپزخونه وگفت: دایی ؟ 

 دهکارمیاسمین جون ؟ من یه معذرت خواهی به شما ب

 یاسمین وامیر حسین نگاهی به هم انداختن وهمزمان گفتن : برای چی ؟

خاطره کمی انگشتهای دستش ومالیدوگفت: می دونید ، من ازآقا پیمان خواستم که امشب بیاد اینجا !می دونم که 

رودروایسی بدون  کارم درست نبود ولی وقتی گفتم تولد دایی امیره وگفت که دوست داره تو جمع ما باشه منم تو

 گفتن به شما دعوتش کردم .

امیر حسین دست پشت شونه خاطره گذاشت وگفت: اشکالی نداره ، عزیزم ، مهمون حبیب خداست ، طوری نشده 

 که .

 خاطره هم که انگار خیالش راحت شده بود با تشکر لبخندی زد ورفت .

امشب دعوتش کرده بود مهمونی ،بلکه به خاطراینکه  یاسمین تو دلش خاطره رو سرزنش کرد نه به خاطر اینکه که

 به پیمان بها می داد .

چند دقیقه ای می شد که آقا بهروز و امیر حسین رفته بودن بیرون تو حیاط وهنوز نیومده بودن ، یاسمین هم تو 

 آشپزخونه داشت کتری رو آب می کرد تا آب جوش بذاره برای چایی .

** 

 به جا شد وگفت: چشم آقا جون ، خودم بهش می گم .امیر حسین تو جاش جا 

 ـ از تو که آبی گرم نمی شه پسر ، خودم باید باهاش حرف بزنم .

ـ امیر حسین که چاره ای از اطاعت کردن اوامر پدر نداشت گفت: چشم بابا فقط یه جوری بهش نگین که ناراحت 

 بشه ها .

 ومد وبه طرفشون می اومد .نگاهش به مادرش افتاد که از در هال بیرون ا

آقا بهروز قیافه حق به جانبی به خودش گرفت وگفت: نه یه جوری نمی گم که ناراحت بشه ، تو چرا این قدر زن 

 ذلیلی بچه ؟ معلومه اصالً به من نرفتی اگر به من رفته بودی ...

 ـ اگر به تو رفته بود چی ؟

اده بود وطلبکارانه نگاهش می کرد نگاه کرد وبا ظاهری که مثالً آقا بهروز به معصومه خانم که باالی سرش ایست

 ترسیده آب دهنش رو قورت داد وگفت: هی ...چی .... مثل من حرف اول وآخر ومی زد ومی گفت چشم .

 امیر حسین از خنده ریسه رفت ومعصومه خانم با تأسف سرتکون داد.

 : زودباش بابا ، دیروقته باید بریم .معصومه خانم که نشست، آقا بهروز به امیرحسین گفت
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 امیرحسین که خیلی هم راضی نبود بلند شد رفت داخل تا یاسمین روصدا بزنه .

 ـ تو چکار به کاراینها داری بهروز ؟ زندگی خودشونه !خودشون بهتر می دونن چکارکنن .

یرو هم ببینم ، توقع زیادی که نیست ، ـ من این حرفها سرم نمی شه خانم ، من دلم می خواد تا زنده هستم بچه ام

 یک سال وچندماهه که ازدواج کردن .

بحث سر این بود که آقا بهروزمی خواست با یاسمین حرف بزنه وراضیش کنه که بچه داربشن ،که هم امیرحسین 

 هم معصومه خانم مخالف بودن

خانم مخالف بود چون درست نمی دید امیر حسین مخالف بود چون کسی از شرایط زندگیش خبر نداشت ، معصومه 

 که تو زندگی بچه هاش دخالتی داشته باشن .

 یاسمین مشغول ریختن چایی بود که امیر حسین ازپشت اپن روبه روش ایستاد وگفت: یاسی خانمی ؟

 یاسمین دست ازکار کشید وگفت: بله .

 امیرحسین اینقدر دلش می خواست یاسمین یه باربگه جانم .

 می خواد باهات حرف بزنه .ـ بابا 

 یاسمین با تعجب گفت: با من؟

 ـ اوهوم .

 ـ درباره چی ؟ چی شده ؟

 امیر حسین شونه ای باال انداخت وچیزی نگفت ، چی می گفت ؟

 ـ باشه ، باید برم تو حیاط ؟

 ـ آره .

 هره و صدا زد .یاسمین یه سینی دیگه آورد وچند تا ازاستکانها رو با یه قندون داخلش گذاشت وز

 زهره هم فوری اومد ببینه یاسمین چکارش داره .

 ـ زهره جان !من می خوام برم تو حیاط پیش آقا جون .لطف می کنی این چایی رو ببری به آقا پیمان هم تعارف کنی ؟

 ـ آره ، حتما!

 سینی روبرداشت ، ولی عجله ای برای رفتن نداشت . انگار می خواست حرفی بزنه .

 چیزی شده ؟ ـ

 زهره لبخندی به روی یاسمین وامیر حسین زد وبا خجالت گفت: من می خواستم عذرخواهی کنم .

 امشب چه خبر بود همه می خواستن عذرخواهی کنن؟

 هم یاسمین تعجب کرده بود هم امیر حسین .

 ـ واسه چی ؟

رش وپایین انداخت وگفت:راستش من از زهره لبخندی نا مطمئن زد وگفت: به خاطر مهمونی که دعوت کردم ، س

آقا پیمان خواستم که امشب بیاد اینجا ، می دونم که نباید بیخبر ازشما مهمون دعوت می کردم ولی نمی دونم چی 

 شد که بهش گفتم واونم قبول کرد .

 نگاه امیر حسین ویاسمین تو هم نشست .اینجا چه خبر بود ؟
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سینی چایی روبرداشت ،وخیلی آروم به امیر حسین که سؤال ازصورتش می زهره حرفش رو زد ورفت ،یاسمین هم 

 بارید گفت: بهتره حواست به خواهرو خواهر زاده ات باشه .

 امیر حسین مستأصل گفت : یعنی چی ؟

ـ من از نگاه این پیمان می ترسم امیر حسین ، حس خوبی بهش ندارم ،یه چیزی تو نگاهش هست که آدم ومی 

 ثل یه عقده ! یه حساب تسویه نشده ، یه حسرت !ترسونه ، م

امیر حسین با چشمهای ریزشده به یاسمین نگاه کرد ویاسمین در تکمیل حرفهاش گفت: بهتره بیشتر مراقبشون 

 باشی ، خدایی نکرده مشکلی براشون پیش نیاد .

که باید بیشتراز همه وهمیشه مراقب یاسمین هنوزم خبر نداشت که تیر انتقام پیمان اول خودش ونشونه گرفته واونه 

 خودش وزندگیش باشه .

یاسمین راه افتاد وامیر حسین هم غرق فکر همراهش شد ، حواسش هم نبود که نباید اونها رو تنها بذاره ، گرچه 

پیمان این قدر زرنگ بود که بی گدار به آب نمی زد ، نه زهره نه خاطره نمی دونستن که نگاه پیمان دنبال هر 

 وشونه اونم نه از روی عشق وعالقه به خاطر همون هدفی که داشت .د

 یاسمین وامیر حسین که اومدن ، معصومه خانم بلند شد که بره داخل .

 ـ واسه شما هم چایی آوردم مامان جون !

 معصومه خانم دست پشت شونه یاسمین گذاشت وگفت: دستت درد نکنه دخترم ، می رم داخل می خورم ، بچه ها

 داخل تنها هستن .

امیر حسین هم می خواست همراه مامانش بره ، که باباش صداش زد وگفت: توکجا پسرم ؟ بشین ! من با هردوتون 

 حرف دارم .

 یاسمین مشکوک شد که امشب چه خبره ؟ همه یه جورایی مرموز شده بودن .

 شونه اش نشست . به آقا بهروزچایی تعارف کرد ونشست ، امیر حسین بغل دستش شونه به

آقا بهروز جرعه ای از چاییش خورد وگفت: ببین دخترم ، دوست ندارم از حرفهام ناراحت بشی ، من اگر چیزی می 

 گم به خاطر هر دوتونه عزیزم .

 یاسمین با لبهای بسته خندید وگفت: اختیار دارید آقا جون !

 زنه .امیر حسین هم سربه زیرنشسته بود ومنتظر تا باباش حرف ب

ـ ببین دخترم ، شما االن یک سال وخورده ای هست که ازدواج کردین ، می دونم که برای اینکه دکتر بشی وبه اینجا 

برسی خیلی زحمت کشیدی ! نه تنها تو که امیر هم برای اینکه به اینجایی که هست برسه خیلی زحمت کشیده ،حق 

لی دخترم االن زندگی شما ازهرچیزی مهمتره ، کار به جای هم دارین جواب زحمتهایی رو که کشیدین بگیرین . و

خود ، زندگی هم به جای خود ، تا جوون هستین وتوان دارین وبانشاط هستین باید به فکر زندگیتون باشین ،هر 

 چیزی وقتی داره بهترین موقع هم برای بچه دار شدنتون االنه .

هم ما هم مامان بابای خودت دوست داریم وحق داریم که بچه های یه وقتی به فکر میفتین که دیگه دیر شده بابا ، 

 شما رو ببینیم ، واسه همین هم به خودم جرأت دادم که تو زندگیتون دخالت کنم ......

 ـ این چه حرفیه بابا ؟

 ـ اختیار دارین آقا جون ، این چه حرفیه ؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

1 6 1  

 

ت وخودتون باید براش تصمیم بگیرین ولی حرف ـ می دونم که کارم درست نیست ، به قول معصومه زندگی شماس

 دلم بود ودوست داشتم که بهتون بگم .

 چه دل خوشی داشت آقا بهروز ، اون که نمی دونست تو دل این دوتا چه خبره .

یاسمین می دونست که طرف این حرفها واین صحبتها خودشه ، چون اونه که باید تصمیم بگیره مادر بشه یا نه ، واسه 

 هم به خاطر اینکه دل آقا بهروز نشکنه چشمی گفت وقول داد که بهش فکر کنه . همین

 در حالی که فکر کردن نمی خواست ، یاسمین االن بچه نمی خواست اونم با این شرایط .

مهمونها کم کم عزم رفتن کردن ، یاسمین هم مانتوش وپوشید وتا دم در بدرقه شون کرد ،امیر حسین خودش می 

 ا خونه برسوندشون که پیمان گفت خودش می رسونتشون ، خوش خدمتی بود واسه خودش .خواست ت

آقا بهروز موقع رفتن به شوخی به یاسمین گفت: رو حرفهای امشبم خوب فکر کن دخترم ، من منتظر خبر خوب شما 

 هستما .

 با این حرفش گونه های یاسمین گل انداخت وسرش وپایین گرفت .

 نده بلندی کرد وسوار ماشین شد .آقا بهرزو هم خ

 اونها که رفتن ، امیر حسین نگاهی به سرتاپای یاسمین کرد وگفت: شما کجا؟ تشریف داشتین حاال در خدمت بودیم .

لبخندی رو لب یاسمین نشست و سوئیچ ماشینش روبه طرف امیر حسین گرفت وگفت :غروبی نشد که ماشینم 

 .وبیارم تو کوچه ، می ری بیاریش 

 سوئیچ وگرفت وگفت: ای به چشم ، مگه می شه شما امر کنی ومن گوش نکنم .

امیر حسین که رفت ، یاسمین هم رفت تا خونه رو جمع وجور کنه ، فردا صبح باید می رفت بیمارستان ، دلش طاقت 

 نداشت که خونه رو به حال خودش رها کنه .

 م دیگه مرتب شده بود وفقط شستن استکانها مونده بود .صدای ماشین نشون اومدن امیر حسین بود ، خونه ه

استکانها رو آب کشی می کرد که دستهای امیر حسین از پشت دور کمرش حلقه شد ، بوسه ای به موهای یاسمین زد 

وگفت: سوئیچ وگذاشتم رو دراور،چند ثانیه ای گونه اش رو به صورت یاسمین چسبوند وبعد از کمی سکوت ، یه بار 

بوسیدش وگفت: حرفهای که بابا زد از طرف خودش بود ، به قول خودش حرف دلش وزد ،ما زندگی خودمون  دیگه

 رو داریم ، نمی خواد زیاد بهش فکرکنی ، هرچی خدا بخواد همون میشه .

یاسمین تو سکوت به حرفهایی امیر حسین گوش داد ، کجا رفت اون قول وقراری که امروزصبح با خودش گذاشته 

 ؟ چرا این قدر اعتماد به نفس نداشت که حرف دلش وبه امیر حسین بزنه ، چرا این قدر خود خواه شده بود ؟بود

چرا زندگیش این شکلی شده بود ؟ که همه باید براش تعین تکلیف می کردن ، جواب همه اش هم این بود که چون 

 تو از پس خودت بر نمیای .

تنها گذاشت ، آشپزخونه رو هم مرتب کرد ورفت که بخوابه ،دیر وقت بود  امیر حسین رفت ویاسمین رو با فکرهاش

 وباید صبح زود بیدار می شد .

 چراغ اتاق کارامیر حسین روشن بود ، یعنی اینکه نمی خواد بخوابه ، حتماً کار داشت .

 کشید .به آشپزخونه برگشت ولیوانی شیر براش ریخت وبرد ، این جور موقع ها کارش زیاد طول می 

 لیوان شیر ورروی میز گذاشت دور از پرونده های امیر حسین .

 می خواست برگرده که امیرحسین دستش وگرفت رو پاش نشوندش ، موهای یاسمین هم پخش صورتش شد .
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موهای یاسمین رو کنار زد ، بوسه ای به پیشونیش زد وگفت: من امشب کار دارم به این زودی نمی تونم بخوابم ، تو 

 برو بخواب .

دستهای یاسمین رو باال آورد ، نوک انگشتهاش وبوسید وگفت: امشب شب خیلی خوبی بود ، دست گلت درد نکنه 

 یاسی خانمی !

تاب نگاه گرم ومهربون ولی پراز غصه امیر حسین ونداشت ، اگر امیر حسین هم نمی دونست که می دونست 

 ،خودش که خبر داشت تو دلش چه خبره .

ی که مزه اش از زهر هم برای خودش تلخ تر بود زد ،خودش از روی پای امیر حسین بلند شد ، شب بخیری لبخند

 گفت وبه طرف اتاقشون رفت .

لباسش وعوض کرد وروی تخت افتاد.فکر کرد وگریه کرد ، به حال خودش به زندگیش ، به امیر حسین ، اونقدری 

 که نفهمید کی خوابش برد.

 ده بود تا امیر حسین اگر اومد صورتش رو نبینه وتو همون حال هم خوابش برده بود .پشت به در خوابی

خیلی به اذان نمونده بود که کار امیر حسین تموم شد واومد که بخوابه ، از خوابیدن یاسمین تعجب کرد ، زندگیشون 

 ع خواب بهش پشت نکرده بود .مثل زن وشوهرهای دیگه نبود ، الاقل مثل همه شون نبود ولی تا حاال یاسمین موق

 تودلش گفت : خدا خیرت بده بابا ! چه کار کردی که امشب دیگه اونوری خوابیده!

خودش که نمی تونست این جوری بخوابه ، آروم دست زیر سر یاسمین گذاشت وخیلی نرم برش گردوند ، تو 

 تاریک روشن اتاق صورتش رو دیدبا رد اشکهای روی صورتش .

 ی با خودش کلنجار رفته که این جوری گریه کرده واشک ریخته .حتماً خیل

امیر حسین هم از این جدال یاسمین با خودش راضی نبود ولی دست کشیدن از یاسمین حاال که می دونست دوستش 

 داره آسون نبود ، به همون اندازه هم شنیدن دوست دارم از زبون یاسمین براش مهم وشیرین بود که حاضر نبود به

 هیچ وجه کوتاه بیاد .

بوسه ای آروم به چشمهاش زد وتو دلش دعا کرد که وضع زندگیش هرچه زودتر درست بشه و از این سر گردونی 

 نجات پیدا کنه .

 

امیر حسین تو خود تهران مأموریت داشت وشب نمی تونست برگرده خونه واسه همین هم ازهمون صبح به یاسمین 

ونه ، که این تنها نموندن دوتا معنی بیشتر نداشت ، یا باید می رفت خونه شون پیش سفارش کرد که شب تنها نم

 مامان باباش ،یا باید زهره یا خاطره می اومدن پیشش .

 

یاسمین هم راه دوم رو انتخاب کرد ، چون دیگه نمی تونست از خونه ای که یک روز چشم دیدنش رو نداشت ،دل     

 ابش وتختش .بکنه ، به خصوص ازاتاق خو

ولی به زهره وخاطره هم بستگی داشت که می تونن بیان پیشش یا نه واسه همین هم اولین کاری که کرد زنگ     

زدن به زهره بود ، زهره هم بهش اطمینان داد که میاد حاال یا تنها یا با خاطره که احتمال دومی بیشتر بود .چون 

ست بده، انگار ازاینکه امیر حسین بره مأموریت ویاسمین تنها باشه خیلی محال بود خاطره یه دور همی زنونه رو از د

 خوشش می اومد ، چون فکر می کرد خوابیدن سه تازن تنها تو یه خونه بزرگ خود هیجانه .
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زهره این روزها تغییرات نامحسوسی کرده بود ، دیگه زیاد تو فکر نمی رفت ، بیشتر می خندید وخوشحال بود     

 می دونست از کجا آب می خوره . ویاسمین

از حضور پیمان تو زندگیشون. باورش برای یاسمین هم سخت بود چون چیزی که از رفتار زهره وخاطره فهمید     

عالقه شون به پیمان بود که حتماً ناشی از درباغ سبز نشون دادن پیمان به هردوشون بود ، درسته که هیچ کدومشون 

ن تو خفا و تو دل خودشون بود ، ولی تغییرات زهره چیزی نبود که بشه انکارش کرد ، بروز نمی دادن واحساسشو

این تغییرات هم ناشی از حضور یه مرد تو زندگیش بود وبه وجود اومدن یه حس تازه ، چون روحیه زهره خیلی فرق 

ی پنهویش به پیمان وتو کرده بود ،خاطره هم که جای خود داشت نشاط وهیجانش بیشتر شده بود همین طور نگاه ها

رؤیا رفتن هاش . ولی چه دلیلی داشت که پیمان هم با زهره خوب باشه هم با خاطره ؟ از نظر یاسمین عالقه زهره 

وخاطره به پیمان اشتباه محض بود،یکی از اونها یا هر دوتاشون سرکار بودن ، چون به هر صورت اگر عالقه ای هم 

 ه با هردوی اونها ازدواج کنه .در میون باشه پیمان نمی تونست ک

خیلی دوست داشت می تونست از حسی که داره ونتیجه ای که گرفته با زهره یا خاطره حرف بزنه وآگاهشون کنه     

. از عواقب این حس می ترسید ، از اتفاقاتی که ممکن بود بیفته ، چون این وسط یکی شون کنار گذاشته می شد واین 

 ت خوبی نداشت ، ضربه بدی می شد یا برای خاطره یا برای زهرهکنار گذاشته شدن عاقب

البته این خوشبینانه ترین حالت ممکن بود که یاسمین بهش فکر می کرد ،چون اصل ماجرا همونی بود که یاسمین     

 فکر می کرد ، زهره وخاطره هردوشون اسیر یه احساس اشتباه شده بودن ، حسی که بیشتر دام بود تا عشق .

یاسمین بیشتر نگران زهره بود ، خاطره که پر شروشور بود ، زهره بر خالف منطقی بودنش از نظر احساسی     

شکننده تر بود به خصوص با تجربه تلخی که پشت سر گذاشته بود ، ولی قانع کردن اونها دلیل می خواست ، حس 

بود ، مسئله دیگه پیمان بود ، پیمانی که تا حاال یاسمین هم نمی تونست اونها رو قانع کنه حتی زهره که منطقی تر 

کوچکترین اشتباهی ازش سر نزده بود .رفتارش با کل اعضای خانواده خوب بود طوری که جای هیچ شکی باقی نمی 

گذاشت ، صمیمیتی بینشون به وجود اومده بود که حتی معصومه خانم وآقا بهروز اون رو به چشم پسر خودشون می 

یمان هم که به ظاهر تنها ودور از خانواده چی بهتر ازاین که وقتش وبا بودن پیش این خانواده سپری دیدن ، خوب پ

کنه ، این قدر خوب نقش بازی می کرد که حتی امیر حسین هم با وجود اخطاری که یاسمین بهش داده بود نتونست 

یم به پیمان بگه دست از سر خواهر وخواهر چیز اشتباهی تو رفتار پیمان پیدا کنه ، امیر حسین که نمی تونست مستق

زاده من بردار چون مطمئن نبود همچین چیزی وجود داشته باشه خوب رفتار پیمان با همه گرم وخوب بود ، ولی با 

زهره وخاطره حرف زده بود که اونها هم چیزی بروز نداده بودن وگفته بودن خبری نیست ،حاال یا از امیر حسین 

یا واقعاً اون جوری که یاسمین فکر می کرد نبود ،اما یاسیمن دست بردار نبود ،چون مطمئن بود  خجالت می کشیدن ،

یه خبرهایی هست ، ازا ون طرف هم پیمان ، اونقدر زرنگ بود که هم از توبره می خورد هم ازآخور وهیچ کی هم 

که می تونه هردوشون رو متوجه نمی شد که زهره وخاطره هردوشون درگیر یه احساس مشترک شدن ،احساسی 

 نابود کنه ، هرکدوم به یه شکلی .

خوشبختانه پای پیمان اونجوری که باید به خونه خودشون باز نشده بود،در حد چند تا مهمونی ساده ، پدر مادرش     

د خاص که تنها بودن وپیمان نمی تونست هرساعت خونه اونها باشه ، یاسین هم که خانواده دار بود والهه هم عقای

 خودش رو داشت
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انگار دل یاسمین به دل الهه هم راه داشت ،انگار که الهه هم از این آقا پیمان دل خوشی نداشت واین یاسمین رو از     

حسی که داشت مطمئن تر می کرد چون به دانایی وعاقلی الهه ایمان داشت وچه خوب بود که یاسین هم به الهه ایمان 

 داشت .

 مطب تموم شد ، به فروشگاه رفت تا خرید کنه ، چون یخچالشون برای اومدن مهمون خالی بود .کارش که تو     

میوه وگوشت ، هله هوله هایی که خاطره دوست داشت ، تخمه آفتاب گردون که عشق زهره بود ویاسمین هم     

وقتی که عروس خانواده گرفتارش شده بود ،چون زهره حتماً چند تا فیلم هندی همراهش می آورد ،یاسمین از 

 ملکان شده بود بیشتر بازیگر های هندی رو می شناخت اونم به خاطر عالقه شدید زهره به فیلم هندی بود .

با دستهای پر راهی خونه شد ، یه بار بیشتر با امیر حسین حرف نزده بود ، چون سر امیر حسین خیلی شلوغ بود ،با     

 ن داد که شب تنها نیست وخاطره وزهره هردوشن میان پیشش .همون یه بار صحبت هم بهش اطمینا

 برای شام الزانیا درست کرد ، هوا تاریک شده بود که زهره وخاطره با هم اومدن ، پر جنب وجوش وخوشحال .    

فکر وقتی که در وباز کرد خودش هم به استقابلشون رفت ، تو درهال که ایستاد وقیافه شون رو که دید به این     

 کرد که یعنی هیچ کدومشون هنوز متوجه نشدن چه خبره ؟ یعنی از حس وحال هم باخبر نیستن ؟

خودش هم جواب خودش رو داد: شاید می خوان مطمئن بشن بعد حرف بزنن ولی کی ؟ یه وقت که دیگه دیر     

 شده باشه ؟

نداشت که براشون اتفاقی بیفته ،تصمیم خودش ودر حدی نمی دید که تو زندگیشون دخالت کنه اما دوست هم     

گرفت باهاشون حرف بزنه ، با خاطره که نمی شد حرف زد به خاطر جوش وخروشش وغروری که اقتضای سنش 

 بود ،باید با زهره حرف می زد ولی غیر مستقیم ، طوری که نه شک کنه نه ناراحت بشه .

وردن، چه خوب بود که تو چهره همه شون خوشحالی بود . شام رو با خاطره های زهره از دانشگاه واستاداش خ    

 ولی خوب تر می شد اگراین خوشحالی همیشگی بود ....

 خاطره بعد ازخوردن شام اجازه هیچ کاری به یاسمین وزهره نداد وخودش تنهایی ظرفها رو شست .    

 یاسمین هم فرصت رو برای صحبت کردن با زهره مناسب دید .    

جلوی تلویزیون نشسته بود وطبق معمول در حال دیدن فیلم هندی، انگار فیلمش هم با همیشه فرق داشت  زهره    

 واز غم وغصه خبری نبود.

یاسمین کنارش نشست وبعد از چند لحظه گفت: انگار خدا روشکر حالت خوب شده وروحیه ات رو دوباره به     

 دست آوردی !

 ه یاسمین جون ، چند وقتیه که حالم بهتر شده .زهره هم انکار نکرد وگفت: آر    

 ـ حتماً تونستی با خودت کنار بیای نه ؟    

 حالت صورت زهره عوض شد وغم جای خوشحالی رو توی نگاهش گرفت .    

 روزهای سختی رو گذروندم یاسمین جون ، ولی همیشه که نمی شه با یاد گذشته زندگی کرد .    

 ـ موافقم .    

دست دور شونه زهره انداخت وبه شوخی گفت: و حتماً پای یک مرد هم درمیان هست ویه حس تازه ؟؟ اوهوم     

 ؟؟؟؟

 چشمای زهره ازتعجب برق زد وگفت: چی می گی یاسمین ؟    
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 یاسمین اخمی کرد وگفت: نه دیگه نداشتیم ! نمی تونی انکار کنی !چون کامالً مشخصه !!    

 ن گفت : ولی ... من .. ولی من که ....زهره با من وم    

 ـ الزم نیست حتماً کاری انجام بدی ، هرکی تو رو بشناسه می فهمه که تو این مدت رفتارت عوض شده .    

 ـ این قدر مشخصه ؟    

 ـ کمی بیشتر از این قدر !    

 فاقاتی که برات افتاده کنار بیای .گونه زهره رو بوسید و گفت: من خیلی خوشحالم که تونستی بالخره با ات    

 کاری که یاسمین خودش هنوز از عهده اش بر نیومده بود .    

 ـ خیلی خوبه که امیدت رو به دست آوردی ونگاهت به زندگی عوض شده ولی ...    

 زهره با شک پرسید : ولی چی یاسمین ؟    

ط باشی زهره جون ، تا دوباره یه تجربه تلخ برات تکرار یاسمین نفس عمیقی کشید وگفت: ولی باید خیلی محتا    

 نشه .

 اخم کوچیکی رو صورت زهره نشست وگفت: چی می خوای بگی یاسمین ؟    

 ـ چیز خاصی نمی خوام بگم !    

 خودش وبیشتر کنار زهره کشید وآهسته تر ادامه داد :می دونی من حس می کنم می دونم که منبع همه این تغییر    

 وتحوالت کیه واز کی شروع شده .

 حس می کنم اون کسی که باعث این اتفاق شده آقا پیمان باشه نه؟    

 زهره سکوت کرد وحرفی نزد .    

یاسمین هم با نگاهی به آشپزخونه ومطمئن شدن از حضور خاطره تو آشپزخونه ادامه داد: می دونی زهره جون     

ظورم اینه که الزمه تو گذشته رو فراموش کنی وبه فکرآینده ات باشی ولی تو باید همون الزمه که این اتفاق بیفته ، من

گذشته رو الگو قرار بدی واسه آینده ات ، نمی خوام با یادآوری گذشته ناراحتت کنم حرف من اینه که نباید به 

 سادگی اطمینان کنی اونم به کسی که شناختی ازش نداری ،

 ود ؟پسر عموت اسمش چی ب    

 زهره با قیافه ای پکرو ناراحت گفت: کیانوش .    

یاسمین سری به نشونه فهمیدن تکون داد وگفت: آره همین آقا کیانوش!با وجود اینکه با هم آشنا بودین وهم     

 دیگه رو خوب می شناختین ویه حس دوطرفه هم بینتون بود ،بی خبر گذاشت ورفت .

م ، شاید اون برای کاری که کرد دلیل منطقی داشت که ما ازش خبر نداریم ، من نمی خوام درمورش قضاوت کن    

کاری به اون ندارم حرف من اینه که تا قبل از اینکه از خودت ، از احساست ، همین طور از طرف مقابلت مطمئن 

فکر کن بعد نشدی وابسته نشو ، فکرو احساست ودرگیرش نکن ، شاید اونی که فکر می کنی نباشه . اول خوب 

 نتیجه بگیر .

زهره نفس عمیقی کشید وگفت: من هنوز اونجورها که توفکر می کنی درگیر نشدم یاسمین ، ولی فکر نمی کنی     

در مورد پیمان یک طرفه به قاضی رفتی ، ما هم بعد از چند سال دوباره هم ودیدیم واتفاقات بعدش که خودت بهتر 

 از من ازشون خبر داری ....
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ـ شاید حق باتو باشه ، ولی زهره جون قضیه ما فرق می کرد ، اول اینکه پیمان همون زمان بچگی هم برای ما درحد     

یه همبازی بود همین وبس ، ولی ما باهم رابطه خانوادگی داشتیم ، از بیست وچهار ساعت روز بیست وپنج ساعتش 

که بعد از چند سال دوری وفاصله بازم می خواستیم که باهم  رو با هم بودیم ، اونقدر رابطه مون با هم گرم وقوی بود

 باشیم اما در مورد ...

زهره لبخندی به روی یاسمین زد وگفت: می دونم چی می خوای بگی ، خوشحالم از اینکه به فکرم هستی یاسمین     

 جون !خیالت راحت ، گفتم که هنوز خبری نیست ...

پ کرن از آشپزخونه بیرون اومد وگفت: اینم از پاپ کرن ، حاال وقته فیلم هندی دیدنه خاطره با یه کاسه پراز از پا    

. 

زهره هم با اومدن خاطره ساکت شد وحرفی نزد ، خوب یاسمین انتظاری هم بیشتر از این نداشت ، بازم خوب شد     

 که با زهره حرف زد وگرنه معلوم نبود که خاطره چه جوابی بهش می داد ...

 قرار شد هر سه تاشون تو اتاق خواب بخوابن ، یاسمین وخاطره روی تخت ، زهره هم روی زمین .    

یاسمین که نمی خواست جایی غیراز اتاق خوابش وتختش بخوابه واسه همین هم به بهونه اینکه اتاق دید خوبی به     

 حیاط داره اونجا رو برای خوابیدن انتخاب کردن .

 واب گرم ونرمی انداخت وخودش هم جای امیر حسین دراز کشید .برای زهره رختخ    

این جوری که دیگه زیاد از امیر حسین دور نبود ، چون عطر امیر حسین وخوب حس می کرد ، خاطره هم سمت     

 خودش خوابید .

 از وقتی که خاطره وزهره اومده بودن پیامک بود که واسه شون می اومد و    

 ین فکر می کرد که ممکنه پیمان باشه ؟ اگر پیمانه چطوری هم به زهره پیام می ده هم به خاطره ؟یاسمین به ا    

سعی کرد ذهنش رو از هرچیزی غیر از امیر حسین خالی کنه .وقتی امیر حسین می رفت مأموریت دل یاسمین هم     

 مثل سیرو سرکه می جوشید تا وقتی که برگرده .

ین براش صدقه می گذاشت ، ذکر می گفت وصلوات می فرستاد تا امیر حسین صحیح دور از چشم امیر حس    

 وسالمت برگرده .

قبل ازاینکه چشماش سنگین بشه ، به نیت سالمتی امیرحسین ذکر گفت وهمین طور که آهسته وآروم صلوات می     

 فرستاد خوابش برد .

، زنگ اس ام اسش ، از بس تو فکر رفتار زهره خوابش سنگین شده بود که صدای زنگ گوشیش بلند شد     

 وخاطره ، همین طور امیر حسین بود یادش رفته بود سایلنتش کنه .

دنبال گوشیش می گشت که صدای خاطره هم بلند شد : یکی نیست به این دایی بگه دیگه نگران چی هستی ؟ برو     

 ر اینجا هستن دیگه پیام دادنت چیه ؟به کارت برس بنده خدا ! دوتا بادیگاردهای خانمت حی وحاض

 یاسمین به غرغر های خاطره خندید وپیامی رو که براش اومده بود خوند :    

 دلم برات تنگه خانمی ، کی میشه پیش هم باشیم ؟    

ر حرف دل یاسمین رو زده بود ، لبخندی زد ودوباره پیام وخوند که با دیدن شماره تعجب کرد چون شماره امی    

 حسین نبود ، شماره ناشناس بود ، شماره ای که اصالً نمی شناختش .
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با خوش خیالی فکر کرد هرکی بوده حتماً مثل خودش گیج خواب بوده وتو گرفتن شماره اشتباه کرده . با فکر     

 اینکه فردا اول این پیام وحذف کنه ،پلکش روهم افتاد وخوابش برد 

شد ، درعوضش چند تا پیام دیگه از همون شماره ناشناس جایگزینش شد، پیامهایی  اون پیام از گوشی یاسمین حذف

که یا عاشقانه بودن ، یا موقع خواب شب بخیر می گفتن به یاسمین یا اظهار دلتننگی می کردن از دوربودن ، برای 

ن پیامها دریافت کنه، خیالش یاسمین عجیب بود ، تا حاال از این موردها براش پیش نیومده بود، سابقه نداشت که ازای

راحت بود که تو اطرافیانش هم کسی نیست که از این اخالقها داشته باشه که بخواد اینجوری باهاش شوخی کنه ولی 

 کی می تونست باشه؟

فکر می کرد شاید امیر حسینه ومی خواد این جوری سربه سرش بگذاره ولی یه شب که امیر حسین حمام بود 

 ها وکمد واتاق کار امیر حسین گشت ولی چیزی پیدا نکرد . برخالف میلش جیب

اعتنایی به پیامها نداشت ووقتی می دید که از همون شماره ناشناسه نخونده حذفش می کرد ، اعصابش از اینکه نمی 

 دونست کیه وچرا همچین کاری می کنه به هم ریخته بود.

ولی انگار سیریش تر از این حرفها بود که بخواد اینجوری  اولش فکر می کرد با بی اعتنا کردنش دست برمی داره

 وبه این سادگی بی خیال بشه .

چند بار هم سرزبونش اومد که با امیر حسین حرف بزنه ولی دو دل بود برای گفتن که ای کاش دودل نمی شد 

 ومشکلش وبا امیر حسین در میون می گذاشت .

ه پیامهایی که برای گوشیش میاد از طرف پیمان باشه ، اول اینکه یه هیچکی حتی خود یاسمین هم فکر نمی کرد ک

زن متأهل بود ودلیلی نداشت که پیمان عالقه ای بهش داشت باشه ، دوم اینکه پیمان شماره یاسمین رو نداشت 

ورد کنه ، ویاسمین خودش هم زیاد اهمیتی به پیمان نمی داد ، دلیل دیگه ای هم نبود که پیمان بخواد این جوری برخ

در صورتی که کارخود پیمان بود، چند ماه دیگه عازم سفر بود وبرای همیشه از ایران می رفت ،حاال که موقعیتش 

پیش اومده بود پس باید به بهترین نحو از فرصتش استفاده می کرد ودق ودلی های گذشته رو سرشون خالی می 

رت اینکه امیر حسین همون موقع هم ازش سر بود ، دق کرد . دق ودلی اینکه همیشه تو بازیها دزد می شد، حس

ودلی اینکه یاسمین همون موقع هم تو عالم بچگی بهش اعتنا نمی کرد وبیشتر با امیر حسین بود،عقده عشق ومحبتی 

که تو همون بچگی نسبت به یاسمین داشت ولی یاسمین با بی اعتنایی هاش به نفرت تبدیلش کرد ، حسرت 

سمین وامیرحسین که بعد ازمدتها دوری دوباره کنار هم بودن وصد البته خوشبخت ،حسرت اینکه خوشبختی االن یا

تو همون بچگی هم دنیاش با دنیای اونا زمین تا آسمون متفاوت بود ، اینکه اونها به هر چیزی که می خواستن رسیدن 

رفت ،حتی دق ودلی همین االن ولی اون به اون چیزی که می خواست نرسید که تا خرخره هم تو منجالب فرو 

یاسمین رو که هنوزم از باال بهش نگاه می کرد .باید به یاسمین نشون می داد که خوشبختی وخوشحالی اونم دوامی 

 نداره وهرکاری ازدست پیمان احدی ساخته است .

ا انداخت خوب دونست چکار کنه ،مارخوش خط وخالی بود برای خودش ، خوب خودش وتو دل خانواده ملکان ج

،اونها هم رو حساب مهربونی خودشون وتنها بودن پیمان بهش بها دادن وبه عنوان عضوی از خانواده پذیرفتنش 

وبهش اعتماد کردن اما نمی دونستن که مار تو آستین خودشون پرورش می دن وهمین آدم خوب ومهربون چه 

 خوابهایی که براشون ندیده وچه نقشه هایی که براشون نکشیده.
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میخ خودش رو کوفت و خودش وتو دلشون جا کرد، طوری که هیچکی بهش شک نکنه ، زهره وخاطره رو هم 

گذاشت تو آب نمک برای روز مبادا ،عالقه ای که به اونها نداشت ، اونها هم راهی بودن برای خالی شدن وسبک 

رای ضربه ای سنگین تر ، به خاطر شدنش ،زهره که تو بچگی هاش شریک بود خاطره هم واسه روز مبادا خوب بود ب

همین سعی داشت با رفتارش اونها رو ذره ذره به خودش وابسته کنه تا به موقع استفاده اش رو ببره ، ولی اول نوبت 

 یاسمین بود ، یاسمین تو لیستش اولویت داشت

شماره گوشی یاسمین رو واسه همین هم روزی که زهره رو با معصومه خانم برای بازکردن گچ پاش برد بیمارستان 

از توگوشی زهره کش رفت ، نقشه ها داشت برای یاسمین ،یاسمینی که روحش از همه جا بیخبر بود ونمی دونست 

 که کنار گوشش چه اتفاقایی داره میفته .

 شروع کارش با فرستادن پیامک برای یاسمین بود ، باید اول اعصاب وروحیه یاسمین رو به هم می ریخت ودر وهله

بعد امیر حسین نسبت به یاسمین بی اعتماد می کرد این بهترین وتنها ترین راهی بود که می دونست امیر حسین واز 

 یاسمین دلسرد کنه ومیونه شون رو به هم بریزه .

اگرزندگی اونها به هم می ریخت ، دل پیمان هم خنک می شد ویکی از حسرتهاش کالغ پرمی شد ،واسه همین هم 

فرستادن پیامک برای یاسمین شروع کرد ،پیامکهای عاشقانه ای که خودش بعد ازفرستادنش کلی می بازیش وبا 

خندید ویاسمین بعد ازدریافت کردنشون کلی حرص می خورد ، وقتی قیافه یاسمین رو تو اون حال برای خودش 

 مجسم می کرد همچین سرکیف می شد که هیچ چیز نمی تونست خوشحالیش وضایع کنه .

ن پیامهای بی ربط وبی موقع اعصاب یاسمین رو به هم ریخته بود ، هرچی هم که کم محلش می کرد از رو نمی ای

رفت ودست بردار نبود ، دوست نداشت حاال که زندگیش داره رو غلطک میفته ، حاال که هم امیر حسین هم 

قت گوشیش امیر حسین زندگیش ودوست داره مشکلی براش پیش بیاد،نمی خواست زنگ خوردن وقت وبی و

وحساس کنه، هرکی هم بود می فهمید که زنگ خورگوشی یاسمین این روزه زیاد شده ، امیر حسین که جای خود 

 داشت، اونم وقتی که حال یاسمین با صدای گوشیش تغییر می کرد .

 چیه ؟تصمیم گرفت که باهاش حرف بزنه وببینه کیه وچی از جونش می خواد ومنظورش از این پیامها 

توبیمارستان تواتاقش بود ، تازه از اتاق عمل بیرون اومده بود وهم خسته بود هم عصبی ،از تو یخچال اتاقش لیوانی 

آب پرتقال برای خودش ریخت وروی مبل نشست تا خستگی در کنه ، که صدای زنگ پیام گوشیش بلند شد ، 

 نخونده هم می دونست کیه واحتمال می داد چی نوشته باشه .

بهترین فرصت بود تا باهاش حرف بزنه وتکلیف خودش وروشن کنه ، مثل بیشتر دفعات پیامش و نخوند ولی رو 

 گزینه تماس اوکی کرد ومنتظر برقراری تماس شد.

بوق سوم بود که وصل شد ، دل یاسمین تو حلقش بود ودستهای از اضطراب می لرزید انگار که اون آدم جلوش 

 قیافه ای ترسناک ولی وقت ترسیدن نبود باید همه چیز ومی فهمید واین بازی رو تموم می کرد .نشسته باشه اونم با 

 انگار کسی هم که اون طرف خط بود نمی خواست حرف بزنه .

 صداش وصاف وگفت:

 ـ الو .

 ـ ســـــــــــالم .

 باشه . صدای یه مرد بود ، چیزی که یاسمین انتظارش وداشت ولی دوست نداشت که درست
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با شنیدن صدای آروم مرد بیشتر ترسید وتو دلش خالی شد، ولی باید قوی ومحکم حرف می زد ،نباید مخاطبش می 

 فهیمد که ترسیده .

 با صدایی رسا ومحکم گفت :شما کی هستی آقا ؟چی ازمن می خوای ؟

 ـ خودت رو می خوام .

لبی گفت:کثافت رذل آشغال و با صدایی بلند گفت: حرف  عصبانی شد ، مثل یه گاو خشمگین آماده حمله بود ،زیر

 دهنت و بفهم !می فهمی چی می گی ؟

 ـ معلومه که می فهمم !اونی که باید بفهمه تویی !

 با حرص گفت: شماره من واز کجا گیر آوردید؟

 ـ هیچ کاری برای من نشد نداره خانم !کافیه اراده کنم مخصوصاً اگر پای قلبم وسط باشه !

عصبانی بود اما باید آرامش خودش رو حفظ می کرد ،نباید نقطه ضعف دست آدمی می داد که معلوم نیست کیه وچی 

 از زندگیش می دونه .

یاسیمن از کجا می دونست اونی که پشت خطه پیمانه و دستمال رو دهنه گوشی گذاشته تا صداش قابل شناختن نباشه 

 ؟

 !من نمی دونم شما کی هستی وچی می خوای ... نفس عمیقی کشید وگفت: ببینید آقا

ـ مهم نیست که من کی هستم ، البته به وقتش می فهمی ولی همین که من می شناسمت کافیه ،گفتم که خودت رو می 

 خوام یاسمین خانم .

وهمه یاسمین خانم ؟این دیگه از تحملش به در بود ،حتی اسمش رو هم می دونست ،پس اتفاقی نبود ،شوخی نبود 

 این ها یه معنی بیشتر نداشت یعنی فاجعه !

اسمش وکه از دهن اون مرد شنید ،لب به دندون گزید ،چه خبر بود ؟ کی بود ؟ چی می خواست ؟ از همه چی خبر 

 داشت ؟ حتماً خبر داشت وگرنه از کجا هم اسمش رو می دونست هم شماره تلفنش و .

م بود ، در تمام مدتی که با یاسمین حرف می زد آروم بود برعکس یاسمین باید آروم می بود ،همون طور که اون آرو

 ، یاسمین هم باید آروم می شد وبازبون خوش باهاش حرف می زد .

ـ ببینید آقا من که با شما جنگ ندارم اونم وقتی نمی دونم کی هستید !بهتره این بازی مسخره رو تموم کنید !این جور 

 اسید پس حتماً می دونید که من ازدواج کردم ....که معلومه من وخوب می شن

ـ می دونم ولی بازم مهم نیست ، همین که من دوست دارم کافیه ،چون راه به دست آوردن دل خانمها رو خیلی خوب 

 بلدم پس جای ناراحتی نیست .

تر با حرص وعصبی یاسمین دیگه طاقتش تموم شد ،بی توجه به اینکه تو بیمارستانه وصداش از حد معمولش باال

 گفت: خفه شو عوضی !اگر یه بار فقط یه بار دیگه شماره ات رو صفحه گوشی من بیفته .....

 ـ چی می شه ؟

 ـ به وقتش می فهمی چی می شه !روزگارت رو سیاه می کنم ...

 ـ وای وای ترسیدم خانم کوچولو ...

 داره ادعا می کنه ولی کم آوردن تو کارش نبود . یاسمین همین االنش هم ترسیده بود ،خودش هم می دونست که

 با همون لحنی که داشت گفت: موقع ترسیدنت هم می رسه ..
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 ـ منتظرم ..

 ـ بـــــــــــاش ...

 دیگه فرصتی به مخاطبش که نمی دونست پیمانه نداد وبا شنیدن صدای قه قهه اش قطع کرد .

 ودن که یاسمین به اون نسبت می دادلعنتی .... عوضی .... آشغال ... الفاظی ب

 یه نفس باقی مونده آب پرتقالش رو سر کشید تا شاید آروم بشه ولی ترشی آخرش دلش وبیشتر آشوب کرد .

 یاسمین تو اتاقش حرص می خورد وبه اون بدو بیراه می گفت .

بود مسابقه کشتی کج نگاه می کرد  اونم تو خونه اش پا رو پا انداخته بود وبا خیال راحت وراضی از کاری که کرده

 وخودش وحریف قدر ویاسمین وامیر حسین وحریف بازنده وضعیف فرض می کرد .

این که چه جوری کارش وانجام داد خودش هم نفهمید ، چیزهایی که شنیده بود حسابی به همش ریخته بود ،با کسی 

بود وسعی می کرد که درست وصحیح انجامش دشمنی نداشت ، به کسی بد نکرده بود همیشه سرش به کارش گرم 

 بده ،کی بود؟ چی می خواست ؟چیزهایی بود که یاسمین هرچی بهش فکر می کرد نتیجه ای نمی گرفت .

شب شام مهمون بودن ، مامان معصومه چند شب پیش دعوتشون کرده بود حوصله رفتن نداشت ولی نمی شد که نره 

. 

 شت خونه باشه تا از سر کاربیاد وباهم برن اونجا، باید می رفت وآماده می شد .امیر حسین گفته بود که تا ساعت ه

 با همون فکر مشغول راهی خونه شد .

واسه گفتن به امیر حسین دودل بود ، واسه همین هم باید سعی می کرد که عادی رفتار کنه ، شاید اون دیگه زنگ 

 ماجراست واین قصه سر درازی داره .نمی زد و مزاحم نمی شد ، خبر نداشت که تازه اول 

 تو مهمونی طبق معمول همه بودن به اضافه پیمان که مثل اجل معلق توسالن نشسته بود .

یاسمین سرد وخشک باهاش احوال پرسی کرد واز کنارش رد شد ، نمی دونست که با این کارهاش آتیش خشم 

 پیمان وشعله ورتر می کنه .

 ه می کشید وبه حال امروز یاسمین و جلز وولز کردنش می خندید .پیمان هم تو دلش براش نقش

از قیافه یاسمین معلوم بود که چقدر فکرش مشغوله واین وپیمان که ازهمه چی خبرداشت بهتر حس می کرد ، از 

 دیدن قیافه پریشون یاسمین تو دلش جشن وپایکوبی به راه بود .

گار رسیدن به اون چیزی که می خواست دور از دسترس نبود وفاصله قدم های اول وخوب ومحکم برداشته بود ، ان

 زیادی تارسیدن به هدفش نمونده بود .

زندگی این روزها دوباره به یاسمین سخت گرفته بود ،گرچه روزهای سخت تری هم در انتظارش بود، خودش هم 

کلش وحل کنه ، خبر نداشت که کم مقصر نبود، مثل همیشه می خواست به خودش متکی باشه وبه روش خودش مش

 همین نگفتن چقدرمی تونه به پیمان کمک کنه ودردسرهاش وزیاد .

فکر می کرد باصحبت کردن با مزاحم تلفنیش دست ازسرش برمی داره ، که از این قرار ها نبود ، پیمان که با 

 ز سر یاسمین برداره .خودش از این قرارها نداشت، محال بود حاال که بازی داره بهش مزه می ده دست ا

هنوزم پیام دادنش به یاسمین ادامه داشت ، پاش واز حدش فراتر گذاشته بود وغیراز سالم وخسته نباشید گفتن 

وپیام های عاشقانه ، چیزهای دیگه ای هم برای یاسمین می نوشت که اعصاب یاسمین رو به هم می ریخت وکالفه 

 قول داده بود که رامش کنه . اش می کرد تو یکی از پیامهاش به یاسمین
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 چقدر که یاسمین حرص می خورد از این کارهای کسی که نمی شناختش .

از سرکار برگشته بود ومشغول درست کردن شام بود که صدای زنگ تلفن خونه بلند شد ، زیر ماهی تابه رو کم کرد 

که دید دود از کله اش بلند شد ،همون تا شامی کبابها نسوزن ودستش وشست وسراغ گوشی تلفن رفت ، از چیزی 

 9090شماره ای بود که یاسمین این روزها ازبس دیده بودش حفظش شده بود ....

 چرا به خونه زنگ زده بود؟ چی رو می خواست به یاسمین بفهمونه ؟

ش برداره چند روزی بود که اسیر این آدم زبون نفهم شده بود که معلوم نبود چه جوری وکی می خواد دست ازسر

،مثل اینکه به قول معروف پرونده اش زیر بغل این آدم بود که از همه چیزش خبر داشت وهمین یاسمین وبیشتر می 

 ترسوند .

دودل بود برای جواب دادن ،از طرفی اگر جواب می داد باید دوباره حرفهای مزخرفش رو گوش می داد ، اگر هم 

اینکه وقتی امیر حسین خونه است زنگ بزنه .با خودش درگیر بود که  جواب نمی داد از عکس العملش می ترسید از

 تلفن رفت رو پیغامگیر وصدای نحس وشومش تو خونه پخش شد :

ـ می دونم که خونه ای خانم کوچولو !پس بهتره جواب بدی وگرنه دیدی یه دفعه هوس کردم با تلفن خونه بهت 

 شب بخیر بگم .

ه یاسمین ازش می ترسید منظورش این بود که وقتی امیر حسین خونه است زنگ منظورش رو خوب فهمید ،همون ک

 بزنه واز این بدتر نمی شد .

اشتیاقی به شنیدن صداش وحرفهای مزخرفش نداشت ، اما راه دیگه ای هم نداشت ، از این دیوانه روانی احمق 

 هرکاری بر می اومد .

 ؟؟ مستأصل گوشی رو برداشت وگفت: بـــــــــــله

 ـ چه خانم حرف گوش کنی !!خیلی از آقات حساب می بری نه ؟

ـ خسته نشدی از این همه آزارواذیت ؟تو مگه خودت خانواده نداری ؟دوست داری یکی مثل خودت با اونها این 

 رفتار وکنه ؟که حاال چند روزه زندگی من وسیاه کردی ؟

 ا قطب جنوب برابری می کرد .بدون شک از عجز والبه های یاسمین خنکی دل پیمان ب

 ـ می خوای دست ازسرت بردارم ؟

یاسمین روی صندلی میز تلفن نشست وگفت: اگر می دونستم کی هستی ومی فهمیدم چه بدی در حقت کردم خیلی 

 خوب بود !اون وقت می دونستم چرا دارم مجازات می شم !

 ازسرت بردارم باید باهام راه بیای !ـ قبالً هم گفتم به وقتش می فهمی !اگر می خوای من دست 

 ـ چکارباید ...

 ـ کار سختی نیست ،بهت که گفته بودم من خودت....

 یاسمین عصبی شد بلند شد ایستاد وگفت:من هم گفتم که مزخرف می گی !

ست من ـ عصبانی نشو خانم کوچولو .. بهتره به حرفم گوش بدی ، حاال دیگه باید فهمیده باشی که هرکاری از د

 ساخته است .

 دل یاسمین از این تهدیدها هم خون بود .
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 ـ برای باز هزارم می گم ، من خودت رو می خوام ... می دونی که معنیش یعنی چی ؟؟

چهره یاسمین از عصبانیت مثل آهن گداخته شده بود از وقاحت وبی حیایی این مرد!!!این قدر که زبونش باز نمی شد 

 جوابی بهش بده .

 برای من با تو بودن مهمه ، حاال به هر شکلی !اگر بخوای میشه بدون اینکه کسی متوجه بشه . ـ

نهایت بی شرمی بود حرفهایی که از دهن کثیفش در می اومد .اشک تو چشماش حلقه زد با گفتن برو بمیر گوشی رو 

 قطع کرد .

چی مراعات کرده بود بس بود ،باید دست به کار این جوری نمی شد داشت با روح وروانش بازی می کرد ،تا حاال هر

 می شد ، همین فردا باید می رفت وازش شکایت می کرد ، شاید قانون می تونست از پس اون بر بیاد .

 پیمان از قانون هم ترسی نداشت ،اگر داشت بی محابا مزاحمش نمی شد ، حتماً خیالش راحت بود .

د که امیر حسین هم مشکوک بهش نگاه می کرد ،سرشام هم چیزی از این قدر اعصابش داغون وحالش خراب بو

گلوش پایین نرفت ،موقع خواب هم چیزی از حرفها ونوازشهای امیر حسین نفهمید چون همه اش فکرش به فردا 

 وکارهایی که می خواست انجام بده بود .

 رفت وبعد هم شکایت کرد .صبح زود از خونه بیرون رفت ،اول رفت مخابرات وپیرینت مکالمه اش رو گ

دوندگی های زیاد وباال رفتن از پله های دادگاه خسته اش کرد بود ، امید داشت که بتونه صاحب شماره رو پیدا کنه ، 

اما خستگی تو تنش موند چون آخر کارمعلوم شد که شماره برای یکی از روستاهای تهرانه ،آدمی که جلوی یاسمین 

از سلولهاش تراوش می کرد ، حتی جون نداشت سر پا بایسته ،به زور چند کلمه حرف زد ایستاده بود شیره وتریاک 

اونم اینکه چند مدت پیش گوشی وخطش رو در ازای مقدار پول ومواد فروخته ،هیچ آدرسی ازش نداشت ، با حالی 

خماری دیده  که داشت اگر عکس خودش هم جلوش می گذاشتن نمی شناخت چه برسه به آدمی که چندماه پیش تو

 بود .

دیدن اون مرد وشنیدن حرفهاش امیدهای یاسمین رو نا امید کرد ،حرفهای اون برای یاسمین یه معنی داشت ، نقطه 

 سر خط .

پلیس گفت اگر براش مشکلی پیش اومد شکایتش رو پیگری کنه تا خطش رد یابی بشه که یاسمین قبول نکرد ، 

 است پیمان فکر همه جا رو کرده بود .چون می دونست این کار هم بی نتیجه 

بی دلیل نبود که پیمان با خیال راحت زنگ می زد وهرچی دلش می خواست به یاسمین می گفت ،پشتش گرم بود 

 ودلش قرص بود .

این جور حتی اگر به امیر حسین یا یاسین هم می گفت فایده ای نداشت ، اونها هم به همین نتیجه ای می رسیدن که 

 رسید . یاسمین

 انگار پیمان همه جوره یاسمین رو زیر نظر داشت که شب بهش پیامک داد وبابت تالشش بهش خسته نباشید گفت .

کم کم پیمان تهدیدهاش وعملی کرد وشبها وقتی که امیر حسین خونه بود برای یاسمین زنگ می زد وپیامک می داد 

 ویاسمین رو با این کارش حرص می داد .

گوشیش رو سایلنت می کرد ، دوست داشت خاموشش می کرد که نمی تونست ، ممکن بود از  بیشتر وقتها

 بیمارستان باهاش تماس بگیرن .
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خراب بودن حالش چیزی نبود که از چشم امیر حسین پنهون بمونه ، چند بار هم با یاسمین صحبت کرد بلکه بفهمه 

 بحث وعوض می کرد .مشکلش چیه ، یاسمین هم به مشکل نازگل ربطش می داد و

 یاسمین خبر نداشت که به زودی امیر حسین هم یکی از مهره های بازی می شه .

تازه شام خورده بودن ویاسمین تو آشپزخونه مشغول شستن ظرف بود وامیر حسین روی کاناپه جلوی تلویزیون 

 یرش .نشسته بود ،نگاهش به صفحه تلویزیون بود ولی حواسش پیش یاسمین ورفتارهای اخ

چند روزی می شد که تو فکر بود ومضطرب ونگران ،چند باری باهاش حرف زده بود تا بفهمه دلیل ناراحتیش چیه 

 ولی یاسمین هر بار بهانه می آورد ، یه بار نازگل ،یه بار کار زیاد ..

مین بودن ولی حال بهانه هایی که امیر حسین می فهمید درست نیستن ،چون کار زیاد ونازگل همیشه تو زندگی یاس

 یاسمین االن چند روزه که بد بود .

اونقدر عمیق فکر می کرد که حتی متوجه صدای زنگ موبایلش هم نشده بود ، وقتی که یاسمین گوشی رو جلوی 

 صورتش تکون داد متوجه شد وبا گیجی پرسید: چیه ؟

 ورده ؟ـ کجایی تو ؟ اشاره ای به موبایل کرد وگفت: می دونی چند بار زنگ خ

 امیر حسین لبخند نصفه نیمه ای زد وگفت: متوجه نشدم .

 گوشی رو از یاسمین گرفت ویاسمین دوباره رفت تو آشپزخونه .

 دریافتی هاش ونگاه کرد ،دوتا تماس از تلفن عمومی هم بود .

 نگاهش به صفحه گوشی بود که دوباره زنگ خورد با همون شماره قبلی .

 ـ بفرمائید .

 ای ملکان؟ـ آق

 ـ بله خودم هستم .

 ـ وقت داری با هم حرف بزنیم ؟

 امیر حسین با تعجب نگاهی به گوشی کرد وگفت:شما ؟

 ـ منم یکی مثل خودت .

 امیر حسین گوشه بینیش وخاروند وگفت: متوجه منظورت نمی شم .

 ـ زیاد عجله نکن ، به وقتش متوجه می شی جناب سرگرد .

 ت گفت:درست حرف بزن ببینم چی می خوای بگی !امیر حسین با جدی

 ـ بهتره بری یه جای خلوت که راحت بتونی حرف بزنی .

حتی امیر حسین هم صدای پیمان رو نشناخت ،انگار وقتش شده بود که امیر حسین هم وارد بازی بشه ، یاسمین به 

 .حد کافی به هم ریخته بود وسرگردون شده بودچیزی که پیمان می خواست 

 امیر حسین از تو هال بلند شد ورفت تو حیاط که راحت تر حرف بزنه .

 ـ اینم از جای خلوت ...

 ـ می خوام حرف دلم وبهت بگم .

 امیر حسین دیگه داشت بی حوصله می شد،معلوم بود که یه آدم مریض ومزاحمه .

 ـ مثل اینکه تو بیکاری ولی من...
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 دارم که بهتره بشنوی ، یعنی به نفعته که بشنوی . ـ عجله نکن جناب سرگرد ، حرفهایی

 امیر حسین فکر کرد که در مورد کارشه ، واسه همین هم گوش تیز کرد ببینه چی می گه .

 ـ این سکوت یعنی اینکه می خوای بدونی دیگه؟؟

 ـ مگه زنگ نزدی که حرف بزنی ؟

، مطمئن باش که ضرر نمی کنی ، حرفهای من .... در ـ چرا !!خوب منم همین ومی خوام ، خوب به حرفهام گوش کن 

 مورد خانمته .

 امیر حسین با عصبانیت گفت: چی گفتی ؟

 ـ گفتم که عصبانی نشو ، بذار حرفم تموم بشه .

 ـ تو کی هستی ؟

 ـ گفتم که یکی مثل خودت .یکی که دوست داره با زنی که دوستش داره زندگی کنه.

 از حرفهای بی سروته ودرعین حال پراز منظور مردی که پشت خطش بود .امیر حسین گیج شده بود 

 ـ اینا که میگی چه ربطی به من وخانمم داره ؟

ـ واسه تو که نباید فهمیدنش سخت باشه ، جناب سرگرد ملکان .خوب معلومه زنی که من می خوامش االن تو خونه 

 توئه ...

 گفت: چه غلطی کردی ؟امیر حسین بر آشفت وبا صدایی بلند وعصبی 

 ـ می دونم که خوب شنیدی وفهمیدی که چی گفتم .

 ـ خفه شو عوضی ... زیادتر از دهنت حرف می زنی .

 ـ اگر حرف دل زیادتر از دهنه باشه قبول ...

 امیر حسین دست تو موهاش کشید وگفت: بهتره دعا کنی دستم بهت نرسه ..

ات وبرای دیدن حقیقت خوب باز کن اگر دقت کنی می فهمی چی می گم .. ـ واقع بین باش جناب سرگرد .... چشم

 منتظر تماسم باش .

 امیرحسین اومد حرف بزنه که صدای بوق اشغال تو گوشش پیچید .

پیمان همون کاری رو با امیرحسین کرد که با یاسمین می کرد ، روح وروانش رو به بازی گرفت ، بازی کردن با 

یاسمین بود .به خاطر شغلش به خاطر عالقه ای که به یاسمین داشت واسه همین هم باید  امیرحسین سخت تراز

 خوب رو اعصابش راه می رفت ونسبت به یاسمین بد بینش می کرد .

پیمان از سختی کار با خبر بود اما براش مهم نبود، خراب کردن زندگی امیرحسین ویاسمین ارزش ریسک کردن 

 داشت .

 با حرفهاش امیرحسین وبه هم بریزه . امشب خوب تونست

 تلفن که تموم شد رفت داخل خونه ، یاسمین گوشه حال نشسته بود وتو فکر بود .

 امیرحسین با خودش فکر کرد یعنی دلیل تغییر رفتار یاسمین حرفهایی بود که اون مرد زد ؟

 بتش مطمئن بود،از وقار ومتانتش .درسته که تو زندگی با یاسمین چالش زیاد داشت ولی از یاسمین واز نجا

این تلفن کار هرکسی بود نیت خوبی نداشت ، ای کاش امیرحسین همیشه اینقدر مطمئن می موند وبه یاسمین شک 

 نمی کرد .
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باید به وقتش با یاسمین حرف می زد وهرطور شده می فهمید که دلیل ناراحتی یاسمین چیه ، االن هم فکر خودش 

ی اون مرد روش تأثیر گذاشته بود ونمی گذاشت که درست تصمیم بگیره هم حال یاسمین خوب مشغول بود وحرفها

 نبود .

با صدای موبایلش از خواب بیدار شد ، هنوز هوا تاریک بود وصبح نشده بود ، اما صدای موبایلش یعنی اینکه کاری 

سته بود انداخت وبه آرومی ازروی پیش اومده ،نگاهی به یاسمین غرق خواب که اخم کوچولوی هم تو صورتش نش

 تخت بلند شد .

دوباره صدای گوشیش بلند شد واین بار فوری جواب داد،همکارش بود وازش می خواست که بره سر صحنه جرم ، 

 بهش اطمینان داد که تا چند دقیقه دیگه اونجاست وبلند شد تا آماده بشه .

ر اخیر یاسمین به همش ریخته بود، قصد داشت که با یاسمین تلفن دیشب وحرفهایی که شنیده بود همین طور رفتا

صحبت کنه وهرجور شده بفهمه که چی شده ، با کاری که براش پیش اومد این کار موکول شد به بعد ، وقتی که به 

 خونه برگرده .

ترسید از اینکه دیشب خیلی به این مسئله فکر کرده بود ، به اون مرد وحرفهاش اما به نتیجه واحدی نرسید ، می 

نکنه حرفهاش درست باشه ، به یاسمین اعتماد داشت ، خیالش راحت بود اگر توزندگیش مشکالتی داشته ویاسمین 

 اگر با تمام وجود همراهش نبوده ، دلش پیش دیگری هم نبوده .

*** 

اسه همین هم متوجه صبح که از خواب بیدار شد امیر حسین نبود ،به خاطر آشفتگی که داشت دیر خوابیده بود و

 رفتن امیرحسین نشده بود .

تا حاال امیر حسین چندباز ازش پرسیده بود تا دلیلی ناراحتیش وبگه اما خودش زبون به دهن گرفته بود چون فکر 

 می کرد مشکل ساده ایه وحل می شه که نبود و اونی نشد که دل یاسمین می خواست .

نه ، هم شوهرش بود هم پلیس بود وراه وکار وبهتر می شناخت ،امیر حسین بهتر این بود که با امیر حسین حرف بز

 بهتر از هرکسی می تونست کمکش کنه ،با فکر اینکه شب حتماً با امیر حسین حرف می زنه راهی بیمارستان شد .

دن با امیر تو راه بود که گوشیش زنگ خورد ،دوباره همون شماره نفس گیر ،با امید اینکه امشب بعد از صحبت کر

حسین همه چی تموم می شه ونفس راحتی می کشه ومجبور نیست بیشتر از این ،این مزاحم کنه رو تحمل کنه گوشه 

 خیابون پارک کرد تا باهاش حرف بزنه .

 تماس و برقرار کرد اما حرفی نزد وسکوت کرد .

 ـ سالم خانم کوچولو ، صبحت بخیر !

 لی راحت توش فهمید گفت: متنفرم از این اسم ، همین طور از تو !با لحنی که می شد حرص وتنفر رو خی

 پیمان خندید وگفت: اهمیتی نداره ، چی شد که بدون نازکردن جواب دادی ؟

 ـ مطمئن باش از اشتیاق زیاد نیست .

یدی گفتم پیمان این بار به قه قهه خندید وگفت: اینم مهم نیست ، می دونی خوشم میاد داری به حرفم می رسی !د

 رام کردنت کار سختی نیست ؟

 ـ امروزت رو با همین دلخوشی سرکن !

 ـ یعنی می خوای بگی این جوری نیست؟هان؟ آهان فهمیدم ازم می ترسی نه ؟
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واقعیت این بود که می ترسید و این ترسش تا امشب تموم می شد چون پشتوانه خوب ومحکمی مثل امیر حسین 

 تا حاال دست دست کرده بود . داشت مشکل ازخودش بود که

 پوزخند صدا داری زد وگفت: بترسم ؟ اونم از تو ؟

 ـ پس چی ؟چرا اگر نمی ترسی هنوز به شوهرت به جناب سرگرد حرفی نزدی ؟

 یاسمین چشماش وبست ونفس عمیقی کشید وگفت: از کجا می دونی که نگفتم ؟

گرم نگفته باشم !به خاطر ترس از تو نبوده !تو این قدر ارزش بی اهمیت به خنده پراز تمسخر پیمان ادامه داد: ا

 نداری که بخوای فکر اون ودرگیر خودت کنی .

دل پیمان از این حرف یاسمین آتیش گرفت ، دوباره همون حس تحقیر به سراغش اومد ، یاسمین حتی تو موقعیت 

 ضعف هم توان این وداشت که تخریبش کنه ودلش رو بسوزونه .

فعه پیمان بود که پوزخند زد پراز حرص ، پراز خشم : باشه باور کردم ، این و بدون که به نفعته که شوهرت این د

ندونه ، چون معلوم نیست که عاقبتش چی می شه ،می دونی که از جیک وپوک زندگیت خبردارم ،شنیدی چی گفتم ؟ 

باش با خبر شدن اون نتیجه ای خوبی برات  از همه چی خبر دارم ونترسیدم حتی از اون جناب سرگرد ، پس مطمئن

 نداره ، من به راحتی می تونم کاری کنم که از چشمش بیفتی ،راه های زیادی هست .

 ـ این وگفتی که من بترسم ؟ همونقدر که من به خودم مطمئن هستم ، شوهرم هم هست!حتی بیشتر از خودم .

 ید .یاسمین لبهای به خنده مسخره باز شده پیمان رو ند

 ـ حتی اگر عکست و تو بدترین شرایط با یه مرد دیگه ببینه ؟

یاسمین از این یکی خوب خوب مطمئن بود ،خودش تا حاال اشتباهی ازش سرنزده بود که بخواد امیر حسین ونسبت 

 بهش بی اعتماد کنه ،به امیر حسین ایمان داشت واسه همین هم قاطع ومحکم گفت: حتی با این شرایط .

های امروز یاسمین پیمان وبه هم ریخته بود ،وقتی این قدر مطمئن حرف می زد ، عزم پیمان وبرای به هم ریختن حرف

 این زندگی جزم تر می کرد .

یاسمین فکر می کرد با حرفهاش تو دل اون مرد وخالی می کنه ، اما کامالً برعکس بود چون پیمان با شنیدن این 

 حرفها جری تر می شد .

خیالی یاسمین خندیدوگفت: خواهیم دید خانم کوچولو ،زمان همه چیز ومشخص می کنه ،اینم بدون به  به خوش

 نفعته که شوهرت چیزی نفهمه ،از اون که ترسی ندارم ، به خاطر خودت می گم .

 ـ من خودم خوب می دونم چی به نفعمه چی به ضررم !این حرف تو هم هیچ معنی جز ترس نمی ده .

امیر حسین نمی ترسید فقط اگر یاسمین به امیر حسین حرفی می زد تمام رشته هاش پنبه می شد واین پیمان از 

 خوب نبود .پس الزم بود که یاسمین رو بترسونه تا مانع این کارش بشه .

فع ـ گفتم که من از جناب سرگرد ترسی ندارم ، چون خوب می دونم چکار می کنم ، ولی بگو ببینم تو همین طور که ن

خودت رو می دونی به اونهایی که دوستشون داری هم فکر می کنی ؟ مثالً به اون پسر تپل مپل جناب سروان ، 

 اسمش چی بود ؟ ..... آهان علی رضا !!!!!!!!!!!!

 با اومدن اسم علیرضا ترس تو دل یاسمین افتاد، می مرد اگر اتفاقی برای علیرضا میفتاد اونم به خاطر خودش .

م خوب سالحی تو دستش بود ، خوب می دونست یاسمین رو چطوری واز کجا تو منگنه بذاره ، از عالقه پیمان ه

 یاسیمن به علی رضا ورابطه خوبی که با هم داشتن استفاده کرد تا یاسمین رو تحت فشار بذاره .
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 م داری ؟عصبانی ازرفتارهای پیمان با حرص وداد گفت: تو با من مشکل داری ، چکار به خانواده ا

ـ اونها هم یه راه ضرر رسوندن به تو هستن خانم کوچولو،منم فرق بین خوب وبد وخوب می دونم این وخوب یادت 

 باشه ، وقتی بامن راه نمیای باید انتظار هرچیزی رو داشته باشی .

ود شیطونی ..... نفس های یاسمین ازعصبانیت سنگین شده بود ، میون همون نفسهای سنگینش گفت: تو ...... تو خ

 مردک عوضی احمق ....

 ـ وقتی من جایی تو بهشت نداشته باشم، پس نمی ذارم شما هم سهمی داشته باشین

 خــــــــــــــــانم کوچولو .

 بازم مثل دفعه های قبل حرص خوردن یاسمین میون خنده های بلند پیمان گم شد .

 ، چی فکر می کرد چی شد ؟امروز هم به جمع روزهای بد یاسمین اضافه شد 

 دیگه نمی تونست با امیر حسین حرف بزنه ، ازترس اتفاقی که ممکنه برای علی رضا بیفته .

خوشبختانه تا شب خبری از مزاحم نشد ، خوب تونسته بود همون اول صبح یاسمین رو به هم بریزه ودست وپاش 

 .حاضر بود سختی بکشه ولی برای علی رضا اتفاقی نیفته . وببنده ، با اتمام حجتی که کرد راه رو برای یاسمین بست

شامش رو درست کرده بود که امیر حسین به خونه برگشت ، خسته وکوفته ،از قیافه امیرحسین هم معلوم بود که 

 روز خوبی رو پشت سر نگذاشته ، یاسمین نمی دونست که پیمان با امیر حسین هم حرف زده وگیجش کرده .

 نباشیدی به امیر حسین گفت ومیز شام وچید .سالم وخسته 

خودش که میلی به غذا نداشت ، به خاطر اینکه امیر حسین دوباره سؤال پیچش نکنه چند لقمه خورد ، که ای کاش 

 نمی خورد ، این قدر فکرش مشغوش بود که نفهمیده بود چقدر نمک ریخته ،مزه غذا شور شور بود.

 رفه افتاد وامیرحسین هم با تأسف براش سرتکون دادو لیوان آب رو به دستش داد .لقمه اول رو قورت نداده به س

 وقتی حالش بهتر شد ، بلند شد میزو جمع کنه ، این غذا قابل خوردن نبود .

 همین طور که میز وجمع می کرد به امیر حسین گفت: می خوای برات املت درست کنم ؟

روی میزانداخت . دست یاسمین رو گرفت وگفت: نه املت نمی خوام ،  امیر حسین با تأسف نگاهی به ظرف غذای

 الزم نیست میزو جمع کنی .

دست یاسمین رو گرفت وبه طرف هال برد ، کنار خودش روی مبل نشوندش وگفت: چی شده یاسمین ؟ معلوم 

 هست این چند روزه کجا سیر می کنی ؟

 یاسمین سرش وپایین انداخت وگفت: چیزی نیست .

 سعی می کرد که آروم باشه وعصبانی نشه ، باید می فهیمد که تو خونه اش واطرافش چه خبره .

 دست زیر چونه یاسمین گذاشت، کمی تحکم به صداش داد وگفت : دروغ؟ هان یاسمین دورغ ؟

 یاسمین با شک به امیر حسین نگاه کرد ، نکنه از همه چی خبر داشت ؟

، تا حاال تو زندگیمون هر مشکلی داشتیم می دونستم که هیچ وقت بهم دروغ نمی گی ـ من از دروغ بیزازم یاسمین 

 ولی االن ....

 ـ من دروغ نگفتم ، چیزمهمی نیست !

 ـ پس یه چیزی هست ولی مهم نیست نه ؟ خیلی خوب باشه من می خوام همون چیز بی اهمیت روهم بدونم .
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تی دید یاسمین قصد نداره حرف بزنه گفت: ببین یاسی خانمی !آدمها یاسمین دوباره سکوت کرد ، امیر حسین هم وق

دو جا تو زندگیشون ضررمی کنن ، یه بار وقتی که باید حرف بزنن ولی سکوت می کنن ، یه جا هم وقتی که باید 

 ساکت باشن ولی حرف می زنن ،پس بهتره اگر چیزی هست خودت بهم بگی !

 ت ، می گفت من چه حرف بزنم چه نزنم به ضررم تموم می شه ؟چی می گفت ؟ می گفت استثناء هم هس

اگر چیزی نمی گفت خودش باید رنج می کشید ، اگرم حرف می زد باید به خاطردیگران زجر بکشه . چوب دوسر 

سوخت بود یاسمین در هر حال ضررمی کرد ولی اینبار هم از خودش گذشت به خاطر اطرافیانش ، چون از اون 

 اخته بود ،پس مهم نبود که چی به سر خودش بیاد .مردهرکاری س

 لبخند تلخی به روی امیرحسین زد وگفت: گفتم که چیز مهمی نیست ، خودم می تونم درستش کنم .

 حرفش که تموم شد از کنار امیرحسین بلند شد ورفت تا میز غذا رو جمع کنه .

 کشید .امیر حسین هم سرش وبه پشتی مبل تکیه زد ودست تو موهاش 

رفتار یاسمین نشون دهنده خیلی چیزها بود واحتمال اینکه حرفهای اون مزاحم درست باشه رو زیادتر می کرد ،هنوز 

 برای نتیجه گرفتن ومحکوم کردن یاسمین زود بود ، بازم باید صبر می کرد ومنتظر می شد ببینه چی پیش میاد

 ه اتاق کارش پناه برد ، کارکردن االن بهترین مسکن بود .برای رها شدن از این فکرها با وجود خستگی زیاد ب

با وجود اینکه به یاسمین اعتماد داشت ولی یه حسی وادارش می کرد که هراز گاهی به تلفنش نگاه کنه ، انگار که 

 منتظر بود اون مزاحم دوباره زنگ بزنه .

اقها رو بگیره ولی ترس از کارهای اون مرد یاسمین اگر با امیر حسین حرف می زد می تونست جلوی خیلی از اتف

مانعش شد ، نمی دونست که یه روز مجبور می شه سختی های بیشتری رو تحمل کنه اونم تو سکوت وتو خلوت 

 خودش .

پیمان دیگه به امیر حسین زنگ نزد ، نه اینکه دست برداشته باشه نه !درواقع فقط می خواست به امیرحسین این 

شتر یاسمین وزیر نظر داشته باشه ،اگر امیر حسین به یاسمین شک می کرد راه برای پیمان هموار فرصت وبده که بی

 تر می شد .

خوب حال یاسمین هم که مشخص بود ، خودش ناخواسته وندونسته با رفتارش به پیمان برای رسیدن به هدفش 

 کمک می کرد .

 تنا باشه نمی شد!هرچی که می خواست نسبت به اون مزاحم بی اهمیت وبی اع

به فکرش رسید که خطش رو هم عوض کنه ،حتی سیم کارت جدید هم خرید ، اما کار راحتی نبود ،چند سال بود که 

این شماره رو داشت وهمه اونهایی که می شناختنش این شماره رو داشتن ، از طرفی باید یه دلیل خوب هم برای 

 عوض کردن خطش داشته باشه که نداشت .

یی که می کشید یک طرف وضعیت نازگل که روز به روز وخیم تر می شد هم یه طرف .دکتر احمدی به رنجها

 یاسمین گفته بود نازگل دیگه فرصت زیادی نداره چون سرطان روی کبد وکلیه اش هم اثر گذاشته بود .

ش بشه همدم ومونس یاسمین هیچ وقت فکر نمی کرد که نازگل با همه درد ورنجی که می کشه ،روزهای آخر عمر

 دل تنگش وشریک تنهائیهاش .

**** 
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رفتار یاسمین وخود دار بودنش تو این مورد دامن می زد به همه افکارهای امیر حسین که این روزها بیشتر به 

 یاسمین واحواالتش دقیق می شد .نقطه اوجش هم وقتی بود که اون مزاحم بعد از یک هفته دوباره بهش زنگ زد .

ش بود وباید برای بازجویی کردن از متهم آماده می شد که تلفنش زنگ خورد .دوباره شماره تلفن عمومی بود تو اتاق

 وضن امیرحسین که ممکنه همون مزاحم باشه .

با کمی شک وتردید تلفن رو جواب داد ،دودل بود چون می ترسید ،آره امیر حسین می ترسید از چیزهایی که ممکن 

به خودش می گفت جواب نده ولی قسمت کنجکاو ذهنش می خواست بدونه وبفهمه ،که موفق هم  بود بشنوه ، یه بار

 شد وانگشتش تماس وبرقرار کرد .

 ـ بله ؟

 ـ سالم جناب سرگرد !

امیر حسین لحن وتن صدای اون مزاحم وخوب یادش مونده بود ، خوب یادش مونده بود چون حرفهایی که زده بود 

ه بود .توفکر بود وساکت که صدای مرد تو گوشش نشست : نگو منتظر تماسم نبودی که تو ذهنش موندگار شد

 باورم نمی شه !

وامیرحسین به این فکر کرد که واقعاً منتظر بوده یانه؟ نباید به اون فرصت می داد که هرجور که دوست داره فکر 

 کنه .

کارت وحرفهایی که می زنی به چی می خوای برسی  زبون باز کرد وگفت:تو چی از جون زندگی من می خوای ؟با این

 ؟

 ـ به همون چیزی که آرومم می کنه وصد البته راضی !

دست امیر حسین وفکش از عصابیت جمع شده بود ،صدای نفس های عصبانی امیرحسین مثل موزیکی مالیم می موند 

 برای پیمان وآرومش می کرد .

 ت هست که ؟ـ اون شب هم بهت گفتم جناب سرگرد !یاد

 ـ همه اش مزخرف بود .

ـ تو اگردوست داری می تونی این جوری فکر کنی ، به خودت بستگی داره ،فکر کنم تو این چند روز باید خیلی 

 چیزها دستگیرت شده باشه ، یاسمین ....

 ـ با اون دهن کثیفت اسم زن من ونبر !!

 امیر حسین عصبانی وکفری بود وپیمان خوب می فهمید .

 ـ اوه اوه .. چرا غیرتی می شی ؟ باشه دیگه نمی گم یاسمین خانم .

 ـ خفه شو ...

 صورت امیر حسین از خشم وعصبانیت سرخ سرخ شده بود و صداش کنترل شده بود به خاطر محیط کارش .

ید بهت لحن پیمان جدی شد وگفت: بهتره به حرفم گوش بدی جناب سرگرد ملکان !در ادامه حرفهای اون شب با

بگم که اون زن هم به من عالقه داره ولی نمی دونه باید چکار کنه ، چون االن اسمش تو شناسنامه توئه ،حتماً فهمیدی 

 که چقدر پریشون وناراحته ، پس بهتره دلیلش رو هم بدونی .

دی هم روی با شنیدن حرفهای پیمان انگار آب سرد رو امیر حسین ریخته باشن ، بدنش سرد سرد بود وعرق سر

 پیشونیش نشسته بود ، هیچی برای یه مرد بدتر از این نبود که بشنوه زنش یکی دیگه رو دوست داره .
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ـ ناراحته چون نمی دونه باید چکار کنه ! می گه از روی تو خجالت می کشه ، می گه تو خیلی دوستش داری وهرچی 

اد دادم که عکسهایی که باهم گرفتیم ویه جوری به باشه یک سال وخورده ای هم باهم زندگی کردین ، بهش پیشنه

دستت برسونیم ، قبول نکرد ، می گه نمی شه ، می گه امیر حسین باور نمی کنه چون به من خیلی اعتماد داره !آره 

 خیلی بهش اعتماد داری ؟

روزها خیلی زیاد خودش هم جواب خودش رو داد که : آره حتماً بهش اعتماد داری که به زنگ خور گوشیش که این 

 شده اهمیت ندادی !یا شاید فکر کردی که همون قصه همیشگی مزاحم تلفنیه ؟! نه ؟!

امیر حسین ساکت ساکت نشسته بود ، حرفهای پیمان مثل پتکی توسرش فرود می اومدو داغونش می کرد ، هجوم 

 .خون گرم رو به مغرش خوب خوب حس می کرد .نفس هاش هم به شمارش افتاده بود 

وچه مارموزی بود این پیمان که از حرفهای یاسمین برعلیه خودش استفاده می کرد ، از فکر وضعیت امیر حسین تو 

دلش کیلو کیلو قند آب می کردن ، حسادت کاری به سرش آورده بود که حتی اونقدر مرد نبود که بخواد حال امیر 

 حسین ودرک کنه.

، هم درحق امیر حسین بی رحمی می کرد ، هم در حق یاسمین که  حرف آخرش هم رو هم درنهایت بی رحمی زد

روحش از هیچکدوم این حرفها که پیمان می زد خبر نداشت : می دونم که خیلی دوستش داری ، خودش برام 

تعریف کرده ،اگر این جوری که من شنیدم هست پس به خوشبختیش راضی باش واجازه بده اون جوری زندگی کنه 

 با کسی که دوست داره ،سد راهش نشو اگه اون حرفی نمی زنه خودت تمومش کن !که می خواد و

تلفن قطع شده بود ،ولی امیر حسین هنوز گوشی تو دستش بود وبه چیزهای که شنیده بود فکر می کرد، این حرفها 

و گوشش تکرار کم از مردن عزیز نبود ، کمر امیر حسین زیر بار اون حرفها خم شد .حرف آخری که شنید هنوز ت

 می شد :بذار اون جوری که دوست داره زندگی کنه وبا اونی که می خواد ....

 گوشی رو روی میز رها کرد وچنگ تو موهاش انداخت با خودش تکرار می کرد :دروغه ، همه اش دروغه .

های یواشکیش رو حق داشت که باور نکنه ، امیرحسین خودش برق عشق وتو چشمای یاسمین دیده بود ، مزه بوسه 

چشیده بود ،درسته که اولش اونجوری که باید باشه نبود ولی امیرحسین می تونست مهر ومحبت و تو رفتار یاسمین 

 ببینه و از تو نگاهش بخونه ، یعن اونها دروغ بود ؟ نکنه همه کارهای یاسمین فقط از روی عادت بوده ؟

چرا حواسش به خودش به زندگیش نبود ؟ یعنی همه چیزهایی  چرا این روزها فرق کرده بود ؟چرا پریشون بود ؟

 که شنیده بود حقیقت داشت ؟

تمام رفتارهای یاسمین تو این چند روز ومرور کرد ، حواس پرت ، غذای شوروسوخته ، نگاه ناراحت غمگین ، فرار 

 کردن از جواب دادن به سؤالهایی که ازش می پرسید .

همه اینها وچیزهایی که شنیده بود به همون نتیجه ای رسید که باب میل پیمان بود ،  امیر حسین با کنارهم گذاشتن

 یعنی باور کردن حرفهای پیمان وشک کردن به یاسمین .

 ذهن امیرحسین هم اینقدر مشوش بود که نتونست هیچ نتیجه ای غیر از این هم بگیره .

یاسمین رو دوست داشت ولی به این آسونی هم حاضر نبود باید فکر می کرد وکار درست وانجام می داد ، درست که 

 بگذره .
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باید مطمئن می شد وبه اطمینان کامل می رسید بعد اقدام می کرد ، تصمیم گرفت که خط خودش وخط یاسمین و 

متی کنترل کنه اما بی فایده بود ، درسته که می تونست از موقعیتش استفاده کنه اما هیچ وقت حاضر نبود به هیچ قی

 کسی از خصوصی ترین مسائل زندگیش باخبربشه .

 تو فکربود در حال حالجی کردن ونقشه کشیدن که صدای در اتاقش بلند شد .

 ـ بفرمائید ؟

 در اتاق باز شد وسرباز وظیفه حق پناه بعد از احترام گذاشتن گفت: جناب سرگرد متهم آماده است برای بازجویی !

 ـ باشه ، االن میام .

رباز دوباره احترام گذاشت وازاتاق بیرون رفت .امیرحسین نگاهی به گوشی روی میز انداخت ، آه عمیقی کشید س

 وگوشی رو تو کشوی میزش گذاشت ورفت تا به کارش برسه .

*** 

ن از تازه از اورژانس بیرون اومده بود که صدای تلفنش بلند شد ، ازدیرزو تا حاال اون مزاحم زنگ نزده بود ویاسمی

این بابت خیلی خوشحال بود ، هرچند که خودش هم تصمیم گرفته بود دیگه بهش اهمیتی نده ،دیگه بس بود هرچی 

ازدستش کشیده بود ،نمی تونست به امیرحسین بگه خودش که می تونست جوابش رو نده .با نگاه کردن به صفحه 

 آرامش بود. گوشی نفس راحتی کشید ، عکس وشماره امیرحسین برای یاسمین خود

 ـ سالم .

 ـ سالم ، کجایی ؟

یاسمین از شنیدن صدای امیرحسین تعجب کرد، عصبانی بود ،برای یاسمین که تاحاال امیرحسین وعصبانی ندیده بود 

 جای تعجب داشت ، هم لحنش تند بود هم اینکه دیگه نگفت خانمم یا یاسی خانمی !

 ـ گفتم کجایی ؟

 : من ؟ خوب تو بیمارستانم !آب دهنش رو قورت داد وگفت

 چه خوب شد که همون موقع یکی از دکترها پیج شدن وامیرحسین هم خوب شنید .

 ـ امشب ممکنه دیر بیام خونه ، زنگ می زنم زهره بیاد پیشت !

 یاسمین کمی من من کرد وگفت: چیزه امیر حسین ، می شه برم خونه پیش مامان بابام ؟

 ـ نــــــــــه!!

 یزهایی که شنیده بود ، نباید اجازه می داد که یاسمین تنها باشه وبره خونه خودشون .با چ

 از مخالفت امیر حسین اونم به این شکل تعجب کرد : چیزی شده امیرحسین ؟

 ـ نه ، مگه باید چیزی شده باشه ؟

 ـ نه ، ولی آخه ....

 ـ من کار دارم باید برم ، خودم به زهره زنگ می زنم .

 من دوست ندارم همیشه مزاحم اونها بشم امیر حسین !! ـ

 ـ همین که گفتم ، حرف هم نباشه !

 ـ چشم .

 ـ خداحافظ .
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اجازه نداد که یاسمین هم جواب خداحافظیش رو بده ،با تعجب به گوشیش نگاه کرد ، تو این مدت اولین بار بود که 

 امیر حسین با این لحن باهاش حرف می زد .

 بود که امیر حسین این جوری عصبانی بود ؟چی شده 

همون طور که امیر حسین گفته بود وسفارش کرده بود زهره اومد پیشش تا تنها نباشه ، خاطره تهران نبود، برای 

 دیدن خانواده اش رفته بود شیراز .

شده بود ، این بار خودش وبا زهره وحرفاش سرگرم کرد، حال زهره از اون دفعه که اومده بود پیشش خوب تر هم 

 یاسمین خودش اینقدر درگیری داشت که مسئله زهره براش کم اهمیت شده بود .

 با زهره تو اتاق خواب خوابیدن ، هر دوشون هم روی تخت .

نیمه های شب بود که امیر حسین خسته وکالفه به خونه اومد ، نگاهی به اتاق خواب انداخت وزهره ویاسمین رو غرق 

 خواب دید .

از غروب یه فکری تو سرش افتاده بود که حاال می تونست عملیش کنه ، چک کردن گوشی یاسمین ، آروم 

وپاورچین به طرف کمد رفت ودرش وآهسته بازکرد وکیف یاسمین رو بیرون آورد به همون آرومی از اتاق بیرون 

 رفت .

 شن کرد .یکی از آباژورهای توی هال رو که نورش به اتاق خواب نمی رسید ورو

اهل چک کردن گوشی یاسمین نبود ، ولی این روزها امیرحسین قبل نبود ، همون طور که یاسمین هم فرق کرده بود 

. 

دنبال گوشی یاسمین می گشت که توجه اش به سیم کارتی افتاد که هنوز از جلدش بیرون نیومده بود ، امیر حسین 

 داشت ، پس واسه خودش فکر هایی کرد ونتیجه هایی هم گرفت .که از نیت یاسمین از خریدن این سیم کارت خبرن

ابروهای گره خورده ونفس های عصبانی وصورتی کالفه ،نتیجه کاوش امیر حسین بود ، هنوز به اون چیزی که می 

 خواست نرسیده بود ، گوشی یاسمین !

زهایی رو که می دید ، یا اون صفحه گوشی که باز شد با عکس خودش رو به روشد ، کدومش رو باور می کرد چی

چیزهایی که شنیده بود .تماس های یاسمین رو نگاه کرد چیزی ندید، شماره ای که مشکوک باشه وتوجه امیرحسین 

 وجلب کنه نبود .

 عکسهاش رو هم نگاه کرد که جز عکس های خودش ویاسین وعلیرضا وآتنا وچند تا عکس بچه چیزی نبود .

 اه کرد که ای کاش به همون دوتا اکتفا کرده بود وبه پیامهاش سر نمی زد .پیامکهای یاسمین رو نگ

یاسمین چند تا از پیامهای اون مزاحم وبرای مدرک نگه داشته بود که موقع شکایت ازشون استفاده کنه و یادش رفته 

مثل گاو وحشی عصبانی  بود حذفشون کنه ، با دیدن پیامها از شماره ای ناشناس وهمین طور متن پیامها ، امیرحسین

شد، مدرکی که یاسمین می خواست ازش استفاده کنه برای شکایت ، برعلیه خودش شد وباعث شد که امیر حسین 

 به یقین کامل برسه که حرفهای اون مرد درسته ویاسمین یکی دیگه رو دوست داره ، کسی غیر از امیر حسین ....

رای یاسمین تا به خودش بیاد وحرف دلش وبه امیرحسین بزنه ، یه ورود پیمان به زندگی اونها یه فرصت بود ب

امتحان یه آزمایش هم بود برای امیرحسین تا بفهمه که چقدر به یاسمین به زنی که تا در حد مرگ دوستش داره 

 اعتماد داره نه یاسمین از این فرصت استفاده کرد ، نه امیر حسین از این امتحان پیروز بیرون اومد .
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ان خیلی خوب تونست با پریشون کردن یاسمین ومسموم کردن ذهن امیر حسین فاصله اش رو با اون چیزی که پیم

 می خواد کمتروکمتر کنه .

صبح زود قبل ازبیدار شدن یاسمین وزهره از خونه بیرون رفت، دوست نداشت جلوی زهره رفتار بدی با یاسمین 

 می رفت .داشته باشه ،پس بهتر بود که از خونه بیرون 

 

یاسمین از خواب که بیدار شد متوجه شد که امیر حسین خونه بوده ولی نفهمید که چرا بی خبر وبدون صبحانه از 

خونه بیرون رفت ، زنگ هم زد که جوابی نگرفت به این که امیر حسین نمی خواد باهاش حرف بزنه فکر نکرد ، فکر 

 ده .کرد که امیر حسین سرش شلوغه ونمی تونه جواب ب

 صبحانه رو با زهره خوردن وزهره رو تا خونه رسوندوبعد رفت سرکار .

چند روزی بود که ازمزاحم خبری نبود ویاسمین نفس راحتی می کشید ،به این فکر می کرد که خسته شده وازکارش 

 ه .دست برداشته ،بی خبربود که آتیش زیر خاکستره وبه زودی باید منتظر فوران کردن امیر حسین باش

هرچی که یاسمین این روزها آروم بود ، امیر حسین بی تاب وبی قرار بود ،بهانه گیروعصبی شده بود ،ایرادهای بیجا 

می گرفت ،هرکاری که یاسمین می کرد یه عیبی روش می گذاشت ،برخوردش با یاسمین هم سردوخشک بود ،انگار 

که در حق یاسمین کرده بود ودر بیاره ، این جوری به می خواست این جوری خودش وآروم کنه وتالفی مهر ومحبتی 

 یاسمین اعتراض می کرد .

امیر حسین خودش نمی خواست از یاسمین بپرسه چون دوست نداشت از زبون یاسمین چیزهایی رو که دوست 

 نداره بشنوه ،این جوری خودش رو خالی می کرد .

وبه حساب کارزیاد می گذاشت وهرچی که می گفت دربرابرش یاسمین که از همه جا بیخبر بود ، رفتار امیر حسین 

 کوتاه می اومد .

از این طرف ، رفتار امیر حسین روز به روز بدتر می شد ،چون پیمان چیزهایی می گفت که یاسمین حتی تو خواب 

 هم نمی دید وروحش هم خبرنداشت .

به یاسمین پیشنهاد فرار داده واز امیر حسین می همین دیروز تو تماسی که با امیر حسین داشت بهش گفته بود که 

 پرسید فکر می کنه یاسمین قبول می کنه یانه ؟

 آخر حرفهاش هم به امیر حسین قول داده بود که به زودی اون ویاسمین رو در کنار هم می بینه .

ین عکس العمل نشون همین حرفها بود که اعصاب امیر حسین به هم می ریخت ووادارش می کرد که در برابر یاسم

بده ،برای امیر حسین سخت بود باور کنه که عروسکش این جور آدمی باشه وبهش خیانت کرده باشه ، مثل اینکه 

 باید باور می کرد، وقتی تکه های این معما رو کنار هم می چید چیزی غیر از این هم باورش نمی شد .

های اون مرد در امان بودن و خبری ازش نبود ،یاسمین هم االن یک هفته ای بود که یاسمین وگوشیش از مزاحمت 

سعی می کرد که دیگه به اون وحرفهایی که می زنه فکر نکنه ،ولی زهی خیال باطل این پیمان مار سمی خطرناکی بود 

 که زهرش رو تا آخر می ریخت وتا شکارش از پا در نمی اومد دست بردار نبود .

 ود وبه طرف اتاقش می رفت که خانم سماوات صداش زد وگفت که تلفن داره .تازه ویزیت مریضهاش تموم شده ب

 از خانم سماوات تشکر کرد وگوشی رو برداشت .

 ـ بفرمائید ؟
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 ـ ســــــــــالم خانم کوچولو !

چشمهای یاسمین بی اختیاربسته شد ،یعنی درست شنیده بود؟صدای اون عوضی بود که تو گوشش می پیچید ، مثل 

 می موند تا موش وآتیش می زدی پیداش می شد .جن 

 ـ می دونستم اگر زنگ بزنم جواب نمی دی واسه همین زنگ زدم به بیمارستان .

 نگاهی به خانم سماوات که مشغول مرتب کردن چارتها بود انداخت وبا صدایی آروم ولی جدی گفت :بازم تو ؟

 ین راحتی بی خیال تو می شم؟ـ تعجب کردی ؟انتظار نداشتی نه ؟ فکر کردی به ا

 فکر کردی از دستم خالص شدی ؟

 ـ آره فکر کردم آدم شدی !

ـ حرص نخور خانم دکتر !من آدم بشو نیستم ،ولی دیگه خودمم خسته شدم ،این جور که معلومه تو قرار نیست با من 

 راه بیای ،می خوام اعتراف کنم که پیش تو کم آوردم .

 لبخندی رو لبش نشست ،ولی تغییری تو صدای عصبیش نداد وگفت: بازی جدیده ؟چهره یاسمین باز شد و

 ـ نه خانم دکتر !من که اعتراف کردم ولی بی خیال شدن من شرط داره !

 ابروهای یاسمین تو هم گره خورد وگفت: چه شرطی ؟

 ! ـ شرط نه وچه شرطهایی ! پشت تلفن نمی تونم بگم باید حضوری ببینمتون خانم دکتر

 ـ دیدی گفتم بازی جدیده! من عالقه ای به دیدن تو ندارم ، اگر حرفی هست می شنوم .

ـ بهتره برای بار آخر به حرف من گوش بدی خانم کوچولو !تو که نمی خوای آخرش بد بشه!فکر کنم قبول کردنت 

 به راحت شدن از دست من بیارزه مگه نه؟!

 شم .یاسمین تودلش گفت بمیری از دستت خالص 

 چاره ای نبود باید قبول می کرد :خیلی خوب باشه .... تو چند روز آینده .

 ـ نه دیگه نشد !مثل اینکه بهت خیلی خوش گذشته ؟ من خودم میگم کی وکجا !

 یاسمین لبهاش وروی هم فشار داد تا یه وقت داد نزنه .

 کی وکجا؟ـ خدا لعنتت کنه ، نمی دونم چطوری می خوای جواب خدا روبدی ؟ 

 کافی شاپ بهار . 6پیمان خنده ای ازسر پیروزی کرد وگفت: ساعت 

سخت بودن رفتن اما چاره ای نبود .امشب خونه دوست امیر حسین دعوت بودن به مناسبت تولد بچه اش ، امیر 

قبول کرده  خونه باشه تا بیاد دنبالش ویاسمین هم بی چون وچرا 7حسین با توپ پر ازش خواسته بود که تا ساعت 

 بود .

 اگر کارش با اون مزاحم زود تموم می شد ، می تونست تا ساعت هفت خونه باشه.

امروز انگار روز آخر بازی پیمان با یاسمین وامیر حسین بود ، همون طور که به امیر حسین قول داده بود به زودی 

.نه اونجوری که تو فکر امیر حسین بود بلکه اون ویاسمین وکنار هم می بینه ، امروز هم می خواست این کار وکنه 

اونجوری که خودش می خواست ،چون حضور این مزاحم همین طور باید مستتر می می موند تا پیمان بتونه به بقیه 

 کارهاش هم برسه .
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زنگ زد به امیر حسین وبهش گفت که با یاسمین قرارداره وساعت ومحل قرار هم به امیر حسین گفت وگوشزد کرد 

که حتماً بیاد واین صحنه رو از دست نده ودل امیر حسین وتو هول و وال اندخت ،تا حاال با چیزهایی که دیده بود 

 مطمئن شده بود وامشب به یقین کامل می رسید .

 لحظه های سختی رو می گذروند وبدون شک لحظه های سخت تری هم درانتظارش بود .

رن وبه ساعت شش برسن ،اگرمی شد خودش کاری می کرد که نگاهش به عقربه های ساعت بود تا جلوب

زودترحرکت کنن ، انگار جلو رفتن عقربه ها رو باورنداشت که هرازچند یک بار با ساعت گویا تماس می گرفت تا 

 مطمئن بشه .

اسپند رو  از وقتی که اون مزاحم زنگ زده بود وگفته بود با یاسمین قرارداره ، صبروقرار ازدلش رفته بود ، مثل

 آتیش شده بود .

از اون طرف یاسمین امیدوار بود که امشب همه چی تموم بشه وبرای همیشه همیشه از دست اون مزاحم راحت بشه 

 ولی ....

پیمان هم که شیر تو دلش جیلون می زد برای لحظه ای که یاسمین تو نگاه امیر حسین بشکنه وقصه زندگیشون به 

 سطر آخر برسه .

ساعت شش شد وانتظار امیر حسین تموم شد ، زودتر از یاسمین به اونجا اومده بود وتو ماشین جلوی کافی  باالخره

شاپ طوری که به داخل دید داشته باشه نشسته بودومنتظر بود ،همه جا رو هم زیر نظر داشت ،دوتا باجه تلفن 

 .عمومی بیشتر تو اون خیابون نبود وامیرحسین حواسش به هر دوتاش بود 

خدا خدا می کرد که یاسمین نیاد وهمه چی تموم بشه .... دعاش مستجاب نشد چون ماشین یاسمین چند تا ماشین 

 جلوتر از خودش ایستاد ویاسمین ازش پیاده شد .

تو دل امیر حسین خالی شد ، نه از اون خالی شدنهای آشنای خودش ، با این خالی شدن غریبه بود وبرای اولین 

 می کرد. بارتجربه اش

برای اطمینان چشماش وباز وبسته کرد به امید اینکه خطای دید باشه یا فکر وخیال ... که نبود ،خود یاسمین بود ، با 

 همون صورت نازومعصومش ، امیر حسین فکر می کرد به این صورت ناز ومعصوم میاد که اهل خیانت باشه ؟

 د که صبر کن ، ببین چی می شه ؟ ببین کی میاد ؟در ماشین وبازکرد ولی پیاده نشد ، به خودش تشرز

یاسمین هم بی خبراز همه جا ونقشه هایی که واسه اش کشیده شده بود داخل کافی شاپ شد، از شانس امیر حسین 

پشت شیشه ای که به بیرون دید داشت نشست ومنتظر آدمی شد که چند روز بود بازیچه اش شده بود و چیزی ازش 

 ایی که برای یاسمین خود رنج وعذاب بود .نمی دونست جز صد

استرس ودلهره داشت ونگاهش به ساعت بود ،باید قبل از برگشتن امیرحسین به خونه می رسید ، منتظر بود که این 

مردک مزاحم بیاد وهمه چیزوتموم کنه ،حتی حاضر بود همه دارایییهاش وبده و از دست اون راحت بشه واین 

 کابوس تموم بشه .

 تی که گارسون برای گرفتن سفارش اومد فقط یه لیوان آب خنک خواست برای اینکه آرومش کنه .وق

پیمان قصد نداشت بیاد ،اگر می اومد همه چیز خراب می شد ودیگه نمی تونست به بقیه چیزهایی که می خواست 

 ود .برسه .قصدش فقط خراب کردن یاسمین پیش امیر حسین بود که تا حاال موفق هم شده ب
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ربع ساعتی از انتظارش گذشته بود که صدای موبایلش بلند شد ، امیر حسین بود ، دستپاچه شد انگار که امیرحسین 

همین االن جلوش ایستاده باشه ، خبرنداشت که امیر حسین فقط چند متر باهاش فاصله داره وکامالً زیر نظرش داره ، 

 .با رفتارهای این مدت امیر حسین ازش می ترسید 

 آب دهنش وقورت داد وجواب داد : سالم .

 امیرحسین جواب سالمش رو هم نداد .

 ـ کجایی یاسمین ؟

 عصبی بود مثل این چند وقت !

 ـ من ؟ تو راه خونه ام !

 امیر حسین پوزخندی زد وبا تأسف سر تکون داد وگفت : کی راه افتادی ؟ االن کجا هستی ؟

 ـ چیزی شده امیر حسین ؟

 ــــــــــه !تو چرا این روزها همه اش نگرانی که اتفاقی افتاده باشه ؟ـ نـ

 ابروهای یاسمین باال رفت ، با این لحن صحبت غریبه بود .

 ـ نگران ؟ نه من نگران نیستم .

 ـ یادت که نرفته تاساعت هفت باید خونه باشی ؟

 ت : چشم .نگاهی به ساعت انداخت ، سی وپنج دقیقه دیگه بیشتر وقت نداش

 بی خداحافظی گوشی رو روی یاسمین قطع کرد ویاسمین رو متعجب تر کرد .

 حالش اصالً خوب نبود ، این یاسمین رو نمی شناخت ، به خودش اعتراف کرد که یاسمین رو اصالً نشناخته .

شمهای خودش یاسمین متعجب بود ، امیر حسین متأسف ، یاسمین خیلی راحت بهش دروغ گفت در حالی که با چ

 یاسمین رومی دید که تو کافی شاپ منتظر محبوبش نشسته .

 امیر حسین که قطع کرد دوباره گوشیش زنگ خورد وهمون شماره محنوس بود .

 ـ بله ؟

 ـ می دونم که منتظرم هستی ولی باید بگم که منتظر نمون !چون کار واجبی برام پیش اومده نمی تونم بیام !

 صبی گفت :چـــــــــــــــی ؟ طوریکه توجه چند تا از میزهای اطراف بهش جلب شد .با صدایی بلند وع

لبخندی مصنوعی زدوبا صدایی آهسته گفت: من وکاشتی اینجا وبعد می گی نمی تونی بیای ؟ مگه من مسخره دست 

 توأم ؟

شناختش که بفهمه االن چقدر امیر حسین هم با نگاهی غمگین وسنگین نظاره گر رفتار یاسمین بود، اونقدری می 

 عصبی وناراحته !

 ـ چیزی نشده خانم کوچولو ، تو یه فرصت دیگه !اصالً شاید دیگه صدامم ونشنیدی!

 ـ من که ازخدامه ، به درک به جهنم .

ا با همون عصبانیت از پشت میز بلند شد ، چیزی نخورده بود ،اما مبلغی روی میزگذاشت واز کافی شاپ بیرون اومد ب

 قدمهایی سنگین وعصبی اونم زیر نگاه سنگین چشمهای به اشک نشسته امیر حسین .

امیرحسین باخودش فکر کرد چی شده که اینجوری ناراحت وعصبانی شده ،فرمون ومحکم تو دستش می فشرد تا 

 خودش رو کنترل کنه واز ماشین پیاده نشه .
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ن گذاشت .داغون بود داغون وخراب ،دلش پربود ولی یاسمین سوار ماشین شد ورفت وامیر حسین سر رو فرمو

 کسی رو نداشت که باهاش حرف بزنه ، کسی رو داشت ولی درد دلش گفتنی نبود .

خیلی وقتها که دلت گرفته می تونی با یکی حرف بزنی وآروم بشی .... اما درد دل امیر حسین نگفتنی بود وهمین قابل 

 کرد .نگفتن بودنش بود که سخت ترش هم می 

 صدای زنگ موبایلش که این روزها جز رنج وعذاب چیزی براش نداشت تو ماشین پیچید وبه حال خودش برگشت .

شماره تلفن عمومی بود ،نگاهش روی باجه های تلفن بود یکیش خالی بود واون یکی هم خانمی در حال صبحت 

 کردن بود .

 با صدایی خسته ، بی رمق وبی حال گفت: بله ؟

 تو دل پیمان باالنس می زد . خوشی

 ـ دیدیش جناب سرگرد ؟ مطمئن شدی ؟

 امیر حسین هنوزم یه کورسوی امید داشت .

 ـ خودت کدوم گوری بودی ؟

 ـ زیر سایه شما !ولی خودم ونشون ندادم می دونی چرا؟ چون می تونم درک کنم چه حالی داری !

 ناراحت شد ؟ انگار دلش خیلی برام تنگ شده بود نه ؟دیدی وقتی زنگ زدم وگفتم نمی تونم بیام چقدر 

 امیر حسین زیر لب به اون وبه یاسمین بدو بیراه می گفت ، البته به اون بیشتر از یاسمین .

 ـ پس تو هم حال من ودرک کن وبذار به اون چیزی که می خوام برسم !

د وبا دست دیگه اش فرمون ماشین وتا خودش امیر حسین با ابروهای گره خورده ،با یه دست گوشی روگرفته بو

وتخلیه کنه ، نفس نفس می زد از عصبانیت ولی ساکت بود ، چی می گفت همه چی واضح بود حرفی برای دفاع کردن 

 ازیاسمین واز خودش نداشت .

 ـ می دونی آرزوم چیه جناب سرگرد ؟ اینکه پیشی ناز وملوسم وتو بغل بگیرم

 هم در اومد ، هرچی که بود یاسمین هنوز زنش بود وعشق همیشگیش . باالخره صدای امیرحسین

 ـ خفه شو لعنتی !

پیمان خنده ای کرد وگفت : حرف دلم بود ، حرف حق ، می دونی که یاسمین زن متعهدیه ومقید .تا حاالدستم بهش 

 نخورده .... جناب سرگرد تو می تونی من وبه آرزوم برسونی!

خودش می پیچید ومثل گاو وحشی خشمگین بود، با حرفهاش انگار سرتا پای امیر حسین  امیر حسین مثل مار به

 وتوسرب داغ می کرد ودرمی آورد ،آخر درد ورنج بود حرفهای پیمان با اون صدای شاد وشنگولش .

 داد بلندی زد وگفت: خفه شوعوضی تا نکشتمت و گوشیش رو پرت کرد تو شیشه ماشین .

یر حسین شکست وپودر شد ، امیر حسین با وجود اینکه مردی رو کنار یاسمین ندیده بود ، ولی یاسمین تو نگاه ام

دروغی که یاسمین گفت وحرفهای آخرپیمان امضای تموم شدن این قرارداد شد ، قرار دادی که از نظر امیرحسین 

 همون اول هم یک طرفه بود .

که عاشق کنه و نشد ، برای همه محبت هایی که در  دلش برای خودش سوخت ، برای دلی که عاشق شد وخواست

حق یاسمین کرد و بی جواب موند، جواب گرفت ولی نه اونی که می خواست ، نه اون جوری که به دلش بشینه 

 وحسرت به دل نمونه .
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 یاسمین با هول ووال وارد خونه شد ، در حالی که اون مردک احمق ولعن ونفرین می کرد .

میر حسین نبود ، ساعت هفت وده دقیقه بود ، شانس باهاش یار بود که زودتر از امیر حسین به خونه هنوز خبری از ا

 رسیده بود .

باید تارسیدن امیر حسین آماده می شد تا بهونه دستش نده ،از دروغی که به امیر حسین گفته بود عذاب وجدان 

 داشت اما به راحت شدن از دست اون مزاحم لعنتی می ارزید .

باید قبل از اومدن امیر حسین آماده می شد ،یه دوش پنج دقیقه ای گرفت تا بدنش تازه بشه وبوی بیمارستان نده ، 

موهاش وساده با یه گل سر جمع کرد ،تاپ آستین بلند مشکیش وبا شلوار پارچه ای به همون رنگ پوشید ، می 

ه ، کمی پن کیک ویه خط چشم ورژلب کالباسی رنگ خواست مانتو جلو بسته بپوشه پس بهتر بود که اول آرایش کن

 آرایش صورتش شد .

برای اونجا هم سارافونی رو که جدید خریده بود برداشت ،سارافونش دو تیکه بود ، تا کمرش خردلی رنگ بود ، 

 آستین حلقه ای ویقه پرنسسی ، از کمر به پایین هم مشکی رنگ بود وساده ، بلندیش هم تا زانوش بود .

 ال خردلی رنگش هم پوشید ، دیگه آماده بود ومنتظر برگشتن امیرحسین .ش

صدای زنگ در بلند شد ، منتظر مهمون نبود ، امیر حسین هم که هنوز نیومده بود دوبار هم بهش زنگ زده بود که 

 جوابی به دنبال نداشت .

 ی قرار نبود که بیان اینجا .ازدیدن یاسین والهه پشت در تعجب کرد ، اونها هم مهمونی دعوت بودن ول

 درو باز کرد واونها هم اومدن داخل .

 بعد از سالم واحوال پرسی ،یاسین نگاهی به سرتاپای یاسمین کرد وگفت : تو که حاضری پس معطل نکنین .

 یاسمین آتنا رو روی زمین گذاشت تا بازی کنه وگفت: بریم ؟ امیرحسین که هنوز نیومده .

 دیم که زنگ زد وگفت براش کار پیش اومده دیر میاد ، گفت بیام دنبال تو .ـ ما تو راه بو

 ـ امیر حسین گفت؟

 ـ آره .

 ـ بذار زنگ بزنم ببینم چی می گه .

 رفت تو اتاق وشماره امیر حسین وگرفت ومنتظر شد ، بعد از چهار تا بوق جواب داد: بله ؟

 ـ سالم .

 ـ هنوز خونه ایی ؟

 ر بود که امیر حسین جواب سالمش رو نمی داد .این چندمین با

 نفس عمیقی کشید وگفت :آره ، یاسین اومده دنبالم میگه تو نمی تونی بیای!

انگار که می خواست هرچه زودتر یاسمین واز سر خودش باز کنه گفت: آره ، برام کار پیش اومده نمی تونم بیام تو 

 با اونها برو !

 امیر حسین . ـ اگر تونیای منم نمی رم

 کالفه گفت :یاسمین برو ، من هروفت کارم تموم شد میام .

 ـ مطمئن ؟
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امیرحسین معنی اصرار یاسمین ونمی فهمید اونکه باید از نرفتن امیر حسین خوشحال هم باشه ،پس چرا داره اصرار 

 می کنه .

 ـ آره میام .

 ـ لباسات ومی ذارم روی تخت ، زودی بیا خوب ؟

 .ـ باشه 

 ـ خداحافظ .

 امیر حسین بازم جواب خداحافظیش ونداد .

 لباسهای امیر حسین وگذاشت روی تخت وخودش با برداشتن کیفش از اتاق بیرون رفت .

سوارماشین شدن وراه افتادن ،یاسین همین طور که رانندگی می کرد از تو آینه نگاهی به یاسمین انداخت وگفت: 

 یاسمین ؟

 ن رو متوجه خودش دید گفت: معلوم هست امیر چشه ؟ چند روزه که اصالً تو حال خودش نیست !وقتی نگاه یاسمی

 یاسمین شونه ای باال انداخت وگفت: به من حرفی نزده ، من فکرمی کردم که به خاطر کارشه .

طمئنی که چیزی نگاهی مشکوک به یاسمین کرد وگفت: یعنی چی که به تو حرفی نزده ؟تو اداره که مشکلی نداره ، م

 نشده ؟

یاسیمن چه جوابی بهش می داد ؟مگه چقدر با امیر حسین حرف می زد ؟ به خصوص این روزها که امیرحسین بد 

 اخالق هم شده بود ؟

 ـ تو خونه مشکلی دارین ؟ تو هم که چند روزه روبه راه نیستی !

 ـ نه چه مشکلی ؟

 ـ مطمئن یاسمین ؟ یعنی تو هیچ کاری نکردی ؟

 الهه با تشر گفت: یاسین؟

 یاسمین با اخم گفت: تو چرا فکر می کنی من یه کاری کردم ؟

ـ چون امیر زمین تا آسمون فرق کرده ، پرونده به هر سختی زیر دستش میفتاد خم به ابرو نمی آورد وعین خیالش 

 نبود ولی االن چند روزه که حواسش به کارش هم نیست .

نزد چون خبرنداشت که دلیل همه رفتارهای امیر حسین خودشه وحرفهایی که پیمان به یاسمین سکوت کرد وحرفی 

 امیر حسین زده .

 یاسین فکر می کرد که یاسمین سرعقل اومده وزندگیشون روبه راه شده ... اما زهی خیال باطل....

 با نصیحت های یاسین درمورد زندگی مشترک به خونه دوست یاسین وامیر حسین رسیدن .

 استقبال گرمی ازشون شد و به جمع مهمونهای حاضر توی مهمونی پیوستن .

اول از همه به دیدن نی نی کوچولویی رفتن که این مهمونی به خاطرش برگزارشده بود ویاسمین هم از طرف خودش 

 وامیر حسین یه ربع سکه زیر بالشش گذاشت .

ن نبود ، نبود چون با چیزهایی که دیده بود به هم ریخته بود ساعتی از مهمونی گذشته بود و هنوز خبری ازامیر حسی

ورفته بود با خودش خلوت کنه، مسلم این بود که امیر حسین دیگه این زندگی رو نمی خواد حتی با عالقه ای که به 

زودی یاسمین داشت وقتی دل یاسمین با اون نبود این زندگی هم معنا نداشت ، چه روزهایی که فکر نکرده بود به 
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یاسمین زبون بازمی کنه وحرف دلش وبه امیر حسین می زنه و چقدر که منتظر اون روز بود ، انگار قرار نبود امیر 

 حسین همچین روزی رو ببینه وخوشیش رو درک کنه .

 زهر اتفاقات چند روز اخیر طعم دل خوشی های کوچیکی رو که داشت تلخ وغیر قابل تحمل کرده بود .

ساخته نبود ونمی تونست یاسمین وبه زور برای خودش نگه داره همه چیز گویای این بود که دیگه کاری ازدستش 

 یاسمین نمی خواد با اون باشه .

فکر می کرد وحرفهایی که می خواست به یاسمین بزنه رو با خودش مرور می کرد ، چی باید می گفت ؟ گله می کرد 

ی باهاش برخورد کنه ؟امیر حسین که هیچ وقت از یاسمین دلیل کارش از یاسمین ؟ یا بهش حق می داد که این جور

 رو نپرسیده بود بازم باید دندون به جگر می گذاشت وحرفی نمی زد ؟

یا باید سین جیمش می کرد وازش دلیل می خواست ؟ باید به همه می گفت ؟خیانت ورفتار یاسمین رو تو بوق وکرنا 

 می کرد تا همه بفهمن ؟

گفت معلومه که نه ! چون هنوزم یاسمین رو دیوانه وار دوست داشت ، هنوزم یاسمین عشق اول وآخرش با خودش 

بود ، به خاطر همین هم باید خوبی یاسمین رو می خواست وبه خوشیش راضی می شد حتی اگر این خوشی در کنار 

فه اش زیر یه سقف زندگی مرد دیگه ای باشه ، مردی غیر از خودش که یک سال ونیم با عشقش ، عشق یک طر

 کرده بود .

به خانواده اش چی باید می گفت ، یاسمین چی می خواست به خانواده اش بگه ، طالق گرفتن وجدا شدن برای اونها 

که جلوی همه یه زندگی عاشقونه وپر ازمحبت داشتن سخت ترین کار دنیا بود وبهونه خوب هم می خواست ، امیر 

 رد برای خانواده اش ؟دلیلی که راضیشون کنه؟حسین چه بهونه ای می آو

 چند بار گوشش زنگ خورده بود ولی اهمیتی نداده بود، دوبار یاسمین ، چند بار یاسین .

حالش اصالً مناسب مهمونی نبود ولی دوست وهمکارش بعد ازسالها بچه دار شده بود وازشون خواسته بودکه تو 

 ی رفت.خوشحالیش شریک باشن درست نبود اگر نم

 راه خونه دوستش ودرپیش گرفت ،تو راه یه عروسک هم برای صاحب مهمونی خرید.

 با همون ظاهر پریشون وآشفته ، با همون لباسهایی که از صبح تنش بود رفت به مهمونی .

 . قبل از پیاده شدن ، دستی به موهاش ویقه لباسش کشید تا مرتب بشه ، کادو رو برداشت واز ماشین پیاده شد

زنگ در وزد ودر هم بارش باز شد ، توحیاط زیر شیر آب دست وروش و شست و با لبخندی تصنعی وظاهری وارد 

 خونه شد .

یاسمین که منتظر اومدن امیر حسین بود از دیدنش خیلی خوشحال شد ، تعجب کرد امیر حسین با همون لباسهای 

ن خوب فهمید که امیر حسین از چیزی ناراحته ولی از چی صبح اومده بود، حالش که معلوم بود خوب نیست ، یاسمی

.... 

 امیر حسین هم کادویی رو که خریده بود وباالی سرش پیش بقیه عروسک ها گذاشت وکنار یاسین نشست .

با چشم دنبال یاسمین گشت که نگاهش تو نگاه یاسمین نشست ولبخندی که یاسمین تحویلش داد ولی محال بود که 

 دیگه به این چیزها دل خوش کنه .امیر حسین 

 سری برای یاسمین تکون داد وسرگرم حرف زدن با یاسین شد که می خواست دلیل ناراحتی امیر حسین وبفهمه .
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امیر حسین هم یاسین وبا چند تا جواب دست به سرکرد ، تصمیم خودش وگرفته بود، به خاطر دل خودش هم که 

ین چکار کرده ، درست که همه چی بین شون تموم شده بود اما راضی نبود که شده باشه نمی ذاره کسی بفهمه یاسم

 یاسمین جلوی دیگران شرمنده وخجالت زده بشه .

 هر چقدر هم که از یاسمین دلخور بود ، بازم چشمش دنبالش می گشت ودوست داشت که نگاهش کنه .

ین می کشید ، از اینکه می دید بعد از چند روز یاسمین تو اون لباس مثل عروسک شده بود وخودش وبه رخ امیر حس

 باالخره لب یاسمین به خنده باز شده خیلی خوشحال بود و از دلیل این خوشحالی متنفر.

تو دلش غصه می خورد ، حیف که این خنده ها هیچ وقت از ته دل برای امیر حسین نشد ، حیف که قراره این چشمها 

 گفت چه خوب که اگر روحش با من نبود الاقل جسمش هم با دیگری نبوده .قاب نگاه یکی دیگه بشه ،با خودش 

این ها حسرتهایی بود که تو دل امیرحسین بود ، ولی تو دل یاسمین یه خبرهای دیگه بود ، یاسیمن فقط وفقط امیر 

 حسین ودوست داشت وبس ، کسی جز امیر حسین سهمی از دل یاسمین نداشت اما ....

و نه امیر حسین چیزی ازش فهمیدن ، نه یاسمین ، امیرحسین که دلیلش مشخص بود ، یاسمین هم  مهمونی تموم شد

 به خاطر امیر حسین که کامالً مشخص بود رفتارش با همیشه فرق داره .

یه جور دلشوره وترس تو دلش افتاده بود که نمی دونست از کجاست ، از دست اون مزاحم لعنتی که راحت شده بود 

 ل این استرس چی می تونست باشه ؟پس دلی

 از همه خداحافظی کردن وسوار ماشین شدن وراه افتادن به طرف خونه .

 توراه هردوشون ساکت ساکت بودن ، حتی سیستم ماشین هم خاموش بود .

ا از امیر حسین با یه دست فرمون رو گرفته بود ودست دیگه اش رو به در ماشین تکیه زده بود ومدام زیر لب ب

 خودش چیزهای می گفت .

دلشوره ای که به دل یاسمین افتاده بود با رفتار امیرحسین بیشتر شد .زیرچشمی به امیر حسین نگاه می کرد وسعی 

 می کرد بفهمه چی می گه .

جرأت اینکه از امیر حسین سؤالی بپرسه نداشت، تو این مدت اولین باری بود که امیر حسین این قدر پریشون 

 می دید . وناراحت

راه خونه هم که انگار قرار نبود تموم بشه ، باالخره به خونه رسیدن ویاسمین نفس راحتی کشید از اینکه سالم به 

 خونه رسیدن چون سرعت ماشین زیاد بود .

 بی هیچ حرفی از ماشین پیاده شد ، نمی دونست که تو خونه طوفان به راه میفته وهمه چی رو نابود می کنه .

 یم به طرف اتاق خواب رفت که با صدای امیر حسین ایستاد .مستق

 معلوم نبود عصبیه یا ناراحت ،با صدای امیر حسین یه چیزی تو دلش باال وپایین شد .

 به طرف امیر حسین برگشت وگفت: بله ؟

 ثابت شد .امیرحسین کالفه بود ،اومد روبه روی یاسمین ایستاد ،نگاهش تو صورت یاسمین چرخید ورو چشماش 

چشمهایی که پر از ترس بودن ،چطوری از یاسمین دل می کند ؟از عروسکی که قلبش و تمام وکمال مال خودش 

 کرده بود ؟مگه به این راحتی هاست که از عشقت دل بکنی ودو دستی تقدیم یکی دیگه بکنی ؟

جوری راحت بود .تا حاال به خاطر  آسون که نبود ولی باید انجام می شد چون یاسمین می خواست!چون یاسمین این

 یاسمین هرکاری کرده بود حاال هم به خاطر یاسمین ازش می گذشت ،مهم راضی بودن یاسمین بود .
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دستاش دور شونه یاسمین حلقه شد ومحکم به آغوشش کشید ،مهم نبود که کسی نمی خواد ، مهم امیرحسین بود که 

 هنوزم می خواست ، همیشه می خواست .

یاسمین رو به خودش می فشرد وتو حسرت دستهایی بود که هیچ وقت توبیداری وهشیاری دورش حلقه  محکم

نشدن ، یاد حرف اون مزاحم افتاد که از بغل گرفتن یاسمین گفته بود ، اتفاقی که هیچ وقت نمیفتاد ولی امیرحسین 

 عذاش وگرفته بود وغصه اش و می خورد .

خواست ، چند روزی بود که ازش محروم بود ،چون امیر حسین به طرفش نمی یاسمین هم آغوش امیر حسین ومی 

 اومد ، حاال هم معلوم بود که این حاالت عادی نیست ، هیستریک وعصبیه .

بازوهاش از فشارزیاد درد گرفته بود ، اما حرفی نمی زد ،دنبال دلیل رفتارش می گشت یه جوری بغلش کرده بود که 

 بغلش کنه ، از این فکر دلشوره اش بیشتر شد . انگار دیگه قرار نیست

به سختی خودش رو از آغوش امیر حسین بیرون کشید ، تو صورت امیرحسین زل زد وگفت: چی شده امیر حسین 

 ؟دست رو گونه اش گذاشت وگفت: حالت خوب نیست ؟!چرا این جوری شدی ؟

 م می فهمید:خسته شدم یاسمین !خوب بود که می فهمید حالش خوب نیست ، پس باید دلیلش رو ه

 زنگ خطر تو گوش یاسمین به صدا در اومد ،خسته شده ؟ نکنه از یاسمین ؟

 با همون ترسی که تو صداش مشخص بود پرسید : خسته شدی ؟ از چی ؟

جام.... با ناراحتی گفت: از خودم ، از تو ، از این زندگی !دیگه بریدم یاسمین ،دست روی بینیش گذاشت وگفت به این

 دستش وباالی سرش برد وگفت: نه به اینجام رسیده ، دیگه طاقت ندارم ، مگه من چقدر صبردارم ؟ هان ؟ چقدر ؟

 دست امیر حسین وتو دستش گرفت تا روی مبل بشوندش که امیر حسین مخالفت کرد و دستش وکشید .

 ـ از چی حرف می زنی امیر حسین ؟ بیا بشین تا برات آب بیارم !

مون طور که عصبی راه می رفت گفت: از چی حرف می زنم ؟از همونی که تو می خواستی ، از همونی که تو می ه

 خوای ،مگه همین ونمی خواستی ؟ می بیینی که خسته شدم ، بریدم .

روبه روی یاسمین ایستاد بازوهاش وگرفت وگفت: یادته یه بار بهت گفتم خواستن چیزی که مقدرت نیست یعنی 

 دل خوردن ؟!خون 

 حاال خودم به این باور رسیدم !به این باور رسیدم که تو تقدیر من نبودی ومن به خاطر خواستنت خون دل خوردم .

 یاسمین با بهت وناباوری وچشمهای به اشک نشسته به امیر حسین نگاه می کرد .

شق ومهربون وصبور ؟منتظرمیشه تا چی فکرکرده بود ؟ فکرکرده بود امیر حسین همیشه همون طوری می مونه ؟ عا

 یه روزی که یاسمین زبون باز کنه ؟

 معلومه که نه !امیرحسین هم آدم بود وباالخره یه روزی ظرفیتش تموم می شد وکاسه صبرش لبریز می شد .

 ولی حاال چرا ؟حاال که همه چی خوب پیش می رفت ؟ حاال که یاسمین هم مزه عشق وچشیده بود وبه امیر حسین

 وابسته شده بود ؟ حاال چرا ؟

سد اشکش شکست ولی زبونش باز نشد ، حق امیر حسین بود که بدونه تو دلش چه خبره ولی یاسین چی ؟ نه !در 

 برابر یاسین نباید کم می آورد ، حتی االن که همه چی داشت خراب می شد ...

 دلش وبزنه . معلوم نبود چه اتفاقی باید بیفته که یاسمین به خودش بیاد وحرف
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دست یاسمین ورها کرد ودر حین راه رفتن گفت: تو رو داشتن خیلی خوبه یاسمین ولی نه وقتی که خودت نمی 

 خوای !

نمی خواستم ونمی خوامم که بدونم چرا به من جواب بله دادی ، تموم این مدت صبر کردم ، طاقت آوردم ، گفتم قدر 

 ت من وقبول می کنه .شناسه ، ذاتش خوب ومهربونه ، عشق ومحب

 یاسمین تودلش حرفهای امیر حسین وتأیید می کرد ولی رو لبش همچنان مهر سکوت خورده بود .

 تحمل کردم ، صبرکردم ، ولی چی عایدم شد؟ هان چی عایدم شد ؟ اینکه تو نمی خوای !

بازم نمی خواست به روش بیاره که  با همه چیزهایی که دیده بود ، با همه سختیهایی که از دست یاسمین کشیده بود ،

 چی ها رو می دونه ، به خاطر اینکه یاسمین رو خیلی خیلی دوست داشت .

ـ وقتی نخواستنت باورم شد گفتم ازش نمی گذرم ، راحتش نمی ذارم باید مثل من تحمل کنه وصبرکنه وته دل امید 

 داشته باشه که دل من نرم بشه .

هوت حرفهای امیرحسین ساکت ایستاده بود ، ایستاد وگفت: ولی دیدم نه !اگر بخوام روبه روی یاسمین که مات ومب

تورو زجر بدم خودم زجر می کشم ، سر یاسمین رو تو دستش گرفت ورو چشماش وبوسه زد ، بوسه ای که دل 

 یاسمین رو آتیش زد.

 ندارم .بوسه ای به چشماش زد وگفت: ولی من طاقت اینکه این چشمها رو اشکی بببینم 

اشکش سرازیر شد ولی زبونش تو دهنش نچرخید تا حرفی بزنه و هم خودش رو هم امیر حسین واز این عذاب 

 نجات بده .

امیر حسین با انگشتاش اشکش وپاک کرد وگفت: می خوام همون کاری وکنم که تودوست داری !همون چیزی که تو 

 می خوای !تمومش می کنیم .

 د .ضربان قلب یاسیمن کم ش

 ـ با هم تمومش می کنیم تا تو هم به اون چیزی که می خوای برسی !

 مگه یاسمین چی می خواست ؟ یاسمین امیر حسین ومی خواست ولی ...

 ـ به اون چیزی که این روزها پریشونت کرده ، نگرانت کرده ، می خوام نگرانیت تموم بشه .

و قورت داد وگفت: من نگرانی ندارم امیر حسین !ناراحتی من فقط زبون یاسمین هم باالخره به کار افتاد ، بغضش ر

 به خاطر .....

 هنوزم دودل بود که حرفی بزنه یانه ولی باید می گفت حاال که دیگه همه چی تموم شده بود :

 ـ ناراحتی من فقط به خاطر اون مزاحم تلفنی بود امیر حسین ، فکرم ومشغول کرده بود ولی تموم شد .

 روغ یاسمین وحاشا کردنش عصبانی شد .از د

خوب بود که از همه چی خبر داشت ویاسمین بازم حاشا می کرد !دیگه گول نمی خورد ، یاسمین دیگه نمی تونست 

 فریبش بده ونقش بازی کنه .

لی کردن خسته از رفتار یاسمین ، از صبری که تا حاال کرده بود !از چیزهایی که دیده بود وشنیده بود ، برای خا

 خودش دستش وبلند کرد ومحکم وسنگین تو صورت یاسمین سیلی زد .

 سیلی که سنگینش به اندازه یک سال ونیم انتظار بود ، به اندازه تمام تحمل امیر حسین .
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ـ بازم دروغ یاسمین ؟ خسته نشدی ؟ مگه بهت نگفته بودم که از دروغ بیزارم؟تا کی می خوای گولم بزنی ؟ تاکی 

 تحمل کنم ؟باید 

یاسمین دست رو گونه اش که از ضرب دست امیر حسین می سوخت گذاشته بود وبا ناباوری به امیر حسین نگاه می 

کرد ، دهنش مثل دهن ماهی باز وبسته می شد ولی صدایی ازش بیرون نمی اومد ، شوکه بود از حرفهای امیر حسین 

 ست امیر حسین روش بلند شده بود .واز رفتارش ،دیگه نباید حرفی می زد نه حاال که د

 انگار امشب آخر خط بود ، انگار امشب هم باید قبول می کرد چیزی رو که دلش نمی خواست .

امیر حسین هم این قدر پریشون بود ، این قدر حالش خراب بود که رقص مردمک چشمهای پراز ترس یاسمین رو 

قبل قبول کرده بود ودیگه اشکهای یاسمین ونگاه ناباورش به نمی دید واونقدر ذهنش مشوش بود که همه چیز واز 

 چشمش نمی اومد.از نظر امیر حسین همه چی تموم شده بود ، همه چیزی که یاسمین از هیچ چیزش خبرنداشت .

امیرحسین که انگار از کاری که کرده بود اصالً پشیمون نبود ، دست تو موهاش کشید وگفت: باید تمومش کنیم ، 

نیست باید به همه توضیح بدیم که چرا اینجوری شد ، پوزخندی زد وگفت: کی از زندگی ما خبر داشت ؟ .... ساده 

 نترس نمی گم چی شده وچرا به اینجا رسیدیم .

می گم خودم نخواستم ،نمی گم تو نخواستی که همه ازت بپرسن که چرا ودنبال دلیلش باشن ، می گم خودم 

 . می گم دیگه یاسمین ودوست نداشتم ، تا اگر قراره کسی سرزنش بشه من باشم نه تو !نخواستم ، می گم دیگه ...

وقتی همه چی تموم بشه ، تو هم می تونی اونجوری که دوست داری زندگی کنی ، نمی دونم تو چی می خوای بگی 

 م شده .وقتی که همه چی معلوم بشه ولی دیگه برای من مهم نیست ، چون همه چی از همین حاال تمو

 رسم عجیبی بود رسم روزگار ، حاال که یاسمین می خواست امیر حسین نمی خواست .

چقدر بی رحم شده بود امیر حسین !چیزی که باورش برای یاسمین خیلی سخت بود !از امیر حسین که تا حاال با همه 

 د انتظار این برخورد ونداشت .سختی که کشیده بود خم به ابرو نیاورده بود وکمتر از گل به یاسمین نگفته بو

 حق داشت که خسته بشه ، حق داشت که دل زده بشه اما نه این جوری ... نه به این بی رحمی .

ذره ذره سوختنهای امیر حسین تو خودش یه دفعه فوران کرد وگدازه هاش رو دل یاسمین هم نشست ، آتیشی که 

م امیر حسین نبود ، آتیش حسادت پیمان هم بود که با رودلش می نشست ودلش ومی سوزوند همه اش هم از خش

 غرور خودش دست به به دست هم داده بودن که چشم ودل یاسمین رو بسوزونن .

به همون آسونی که وارد زندگی امیر حسین شده بود به همون آسونی هم باید جدامی شد .اتفاقهایی که هیچ 

 کدومشون رو دوست نداشت ونمی خواست .

ار تونست از مخالف بودنش حرف بزنه نه این بار ، سختی این باربیشتر بود چون پای دلش وسط اومده بود، نه اونب

 امیرحسین هم باهاش اتمام حجت کرده بود پس دیگه جایی نداشت.

با همون چشمهای گریون وناباور به طرف اتاق خواب رفت .چیز زیادی اینجا نداشت ، چون همه چیز متعلق به امیر 

ین بود ،حتی خونه ای که تو محضر به نامش زده بودن چون همون موقع که فهمید امیر حسین ودوست داره رفته حس

 بود محضر وخونه رو به نام امیر حسین قول نامه کرده بود .

 تو این خونه فقط لباسهایی که با پول خودش خریده بود وداشت .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

1 9 4  

 

یی که داشت ، یه چشمش اشک بود یه چشمش خون ، با چمدونش رو برداشت وشروع کرد به جمع کردن چیزها

دستهایی لرزون لباسهاش وجمع می کرد وتوچمدون می گذاشت ، اول از همه همون لباس جگری رنگی که برای 

 تولد امیرحسین خریده بود ولی نپوشیده بودش برداشت .

سه رفع دلتنگی ، معلوم نبود چی شده که از تو آلبومشون هم چند تا عکس برداشت ، به بهونه یادگاری و در اصل وا

 امیر حسین این جوری به هم ریخته بود وبعد از چند روز اذیت کردن حاال می خواست همه چی رو تموم کنه .

از طالهاش هم چیزی برنداشت ، حتی دستبندی که خاله معصومه قبل از اینکه عروسشون بشه براش خریده بود رو 

 ه با خودش داشت حلقه اش بود که اصالً دوست نداشت از دستش دربیاره .هم برنداشت .تنها طالیی ک

چمدون به دست به طرف در اتاق رفت ، قبل از بیرون رفتن برگشت ونگاهی اجمالی هم به اتاق خواب انداخت ، چه 

 خاطره هایی که ازاینجا نداشت ....

میون دستهاش گرفته بود سرش وبلند کرد وبا با بسته شدن در اتاق امیرحسین که روی مبل نشسته بود وسرش و

 دیدن یاسمین ایستاد .

 با اخمی که مهمون صورتش بود پرسید: کـــــــــــــجا ؟

 اشکش وپاک کرد وگفت: می خوام برم !

 امیر حسین نگاهی به ساعت انداخت نزدیک به یک بود .

 ـ االن ؟

 ش بود .چه خوب بود که امیر حسین هنوزم نگرانش رفت وآمد

 حرفی نزد وبا تکون سر تأیید کرد .

ـ تا وقتی که زن منی جات تو این خونه است ، یادش به حرف اون مرد افتاد وگفت: حاال هم چون می دونم تا وقتی که 

اسمت تو شناسنامه ام هست کاری نمی کنی ، اشکالی نداره می تونی بری ! اختیار با خودته می تونی بمونی می تونی 

 بری!

یاسمین این امیر حسین ونمی شناخت ، معنی حرفهاش ودرک نمی کرد ، اما منظورش واز حرف آخرش خوب فهمید 

. 

دلش ناجور شکست ، هیچ وقت از امیر حسین انتظاراین حرف ونداشت ، خیلی اذیتش کرده بود ولی خطایی ازش 

 سرنزده بود که امیر حسین این جوری درباره اش قضاوت می کرد

 دایی ناراحت ومعترض گفت: امــــــــــــــیر حسین ؟با ص

امیر حسین حرفی نزد، یه کم شرمنده بود از حرفی که زده بود ، با شرایطی که داشت خیلی مراعات یاسمین رو 

کرده بود ، به خودش حق می داد که این جوری خودش وکمی سبک کنه ، توقع زیادی نبود وقتی هیچی به روی 

 ه بود و ازخطاش حرفی نزده بود .یاسمین نیاورد

 دیگه اونجا جای موندن نبود، خطایی ازش سرنزده بود که بخواد این جوری مجازات بشه .

 آخرین نگاه به خونه انداخت ، خونه ای که شب اول دوستش نداشت و االن ازگوشه به گوشه اش خاطره داشت .

 از نگاه سرد امیر حسین گذشت واز خونه بیرون رفت .

نگاه امیر حسین سرد بود ولی تو دلش آشوب وبلوایی بود که فقط خودش ازش خبرداشت ، برای رد کردن یاسمین 

 باید نقش بازی می کرد مثل خود یاسمین .
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 یاسمین آخرین نگاه وبه حیاط خونه انداخت وبا چشمهایی پراز اشک سوار ماشین شد وراه افتاد .

 حتی پیاده نشد در حیاط وببنده .

امیر حسین هم از پشت شیشه رفتنش ونگاه کرد ، دوست نداشت این وقت شب تک وتنها تو خیابون باشه ،تنها امیر 

 حسین نبود که نگران یاسمین می شد مدتی بود که غیر از امیر حسین یکی دیگه هم پیدا شده بود .......

 

 حال من دست خودم نیست، دیگه آروم نمی گیرم

 ه که میخوام براش بمیرمدلم از کسی گرفت

 باز سرنوشت و انتهای آشنایی

 باز لحظه های غم انگیز جدایی

 …باز لحظه های ناگزیر دل بریدن

 بازم اول راه و حس تلخ نرسیدن

 پای دنیای تو موندم، مثل عاشق های عالم

 تا منو ببخشی آخر، تا دلت بسوزه کم کم

 نمثل آینه رو به رومه ، حس با تو بودن م

 دارم از دست تو میرم ، عاشقی کن ، منو نشکن

 منو نشکن

 باز سرنوشت و انتهای آشنایی

 باز لحظه های غم انگیز جدایی

 باز لحظه های ناگزیر دل بریدن

 بازم اول راه وحس تلخ نرسدن

 

چشمش بود،  از خونه بیرون اومد ولی دلش همونجا موند،حرفهای امیرحسین وسیلی که بهش زد همینطور جلوی

 هرچی هم که اشک می ریخت تصویرشون واضح تر می شد که محو نمی شد .

االن کجا باید می رفت؟ خونه خودشون که نمی شد این وقت شب وبا این حالی که داشت، مامان باباش نباید امشب 

ن بازخواستش کنه اینجوری می دیدنش ، خونه یاسین هم که محال بود ، هم دیروقت بود هم دوست نداشت که یاسی

. 

بهترین جا برای امشب مطبش بود، فردا می تونست بره خونه ، اتفاقی نبود که بشه از کسی پنهونش کرد به خصوص 

 پدر مادرش .

واضح بود که اونها هم از شنیدن این خبر ناراحت می شن ، الهه ویاسین همون اول هم در جریان زندگی یاسمین 

 ش نه .چه جوابی باید می داد ؟واحساسش بودن ، مامان بابا

به طرف مطبش رفت تا شب رو همونجا بمونه ، این بهترین کار ممکن تو این شرایط بود ، اونقدر به حمایت امیر 

حسین وابسته شده بود که از تنها بودن تو خیابون می ترسید ، در حالی که قبل از اومدن امیر حسین تو زندگیش 

 شت ولی االن ...هیچ ترسی از تنها بودن ندا
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دلتنگی برای امیر حسین از همین االن داشت خودنمایی می کرد وتازه اول ماجرا بود ، روزهای از این بدتر هم در 

 انتظارش بود که حسرت لحظه های با امیر حسین بودن وبخوره ودلش براش تنگ بشه .

هنوزش دلش خالی نشده بود ، به خودش به  شب نتونست بخوابه از فکر زیاد ، با وجود گریه زیادی که کرده بود

امیر حسین به زندگیش فکر کرد وگریه کرد .یه روز منتظر این بود وکارهایی می کرد که امیر حسین ازش خسته 

 بشه ،حاال که همون طور شده بود نمی خواست ، کاری هم نمی تونست انجام بده ، می تونست اما نمی خواست

امیر حسین از احساسش گفته بود ، کسی مثل پیمان هیچ وقت نمی تونست زندگیش  اگر همون موقع بی تکلف به

 وبه هم بریزه واز امیر حسین جداش کنه ، تقصیر خودش هم بود ، که غرورش ونشکست .

 یاسمین هم یه روزی به این باور می رسه که شکستن غرورش به داشتن امیر حسین می ارزید .

 بیرون آورده بود صورتش رو شست تا کسلی بی خوابی وورم گریه هاش وکم کنه . با آب خنکی که از تو یخچال

 لباسش وعوض کرد وراهی بیمارستان شد ، اول همه هم چمدونش رو برداشت .

 منشیش نباید می فهیمد که شب واینجا مونده .

 نگاهی به راهرو و راه پله انداخت وچمدون به دست از مطب بیرون اومد.

سختی وبی حواسی گذروند. خوب بود که این چند روز جراحی نداشت وگرنه معلوم نیست چه اتفاقی  روزش وبا

 میفتاد .

 دم دم های غروب بود که صدای موبایلش بلند شد ، خوش خیالی بود که فکر کنه امیر حسین پشت خطه !

 یاسین پشت خط بود ، دونستن اینکه چی می خواد بگه کار سختی نبود .

 . ـ الو

 ـ کجایی یاسمین ؟

 عصبی بود ، یاسمین اهمیتی نداد وبا بی حالی که تو صداش بود گفت: کجا می خواستی باشم ، بیمارستان .

ـ آخر کار خودت وکردی یاسمین ؟ من چه احمقی بودم که فکر می کردم تو آدم شدی ! دیدی گفتم یه چیزی هست 

 ولی منکر شدی !

 بدجور رو اعصاب نداشته اش بود. این حق به جانب بودن یاسین

 ـ من کار دارم یاسین ، حوصله حرفهای تو رو ندارم .

 ـ همینه دیگه وقتی حرف حق می شنوی می خوای خودت ویه جوری خالص کنی.

 حرف زیاد دارم باهات ،از بیمارستان برو خونه ما !

 ـ من با تو حرفی ندارم ، می خوام برم خونه پیش مامان بابام .

 ـ می دونی که اونجا نمی شه حرف زد یاسمین !حرف گوش کن وبرو خونه تا بیام.

 برای این که یاسین واز سر بازکنه گفت: باشه ، کاری نداری؟

 ـ پشت گوش نندازی .

 ـ خداحافظ .

اسین دیگه صبر نکرد که یاسین هم جوابش رو بده ،یاسین تو این هچل انداخته بودش ، هرچی می کشید از دست ی

بود ، از اون خودسر بودنش که با کاری که کرد وادارش کرد تن به این زندگی بده ، از این حق به جانب بودنش که 
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یاسمین به خاطر اون حاضر نشد با امیر حسین روراست بشه وحرف دلش وبزنه ،ترس از این همین رفتار یاسین بود 

 ش به اینجا کشیده بود.که یاسمین وتو تصمیمش مصمم می کرد وحاال هم که کار

 کارش که تموم شد طبق دستور یاسین رفت اونجا .

الهه هم انگار خبر شده بود که چی شده چون ناراحتی ازصورتش معلوم بود ،با وجود اینکه خبر داشت ، برخوردش 

 عادی بود وچیزی بروز نداد ، خوب درک می کرد که یاسمین چقدر ناراحته .

مسکن بود براش ، مخصوصاً وقتی که علی رضا روپوش ووسائل مدرسه اش رو که برای سال  دیدن آتنا وعلیرضا یه

دوم خریده بود با ذوق وشوق نشون عمه اش می داد ، یاسمین ناراحتیش اینقدر زیاد بود که حتی خوشی علی رضا 

 هم نتونست از غمش کم کنه.

البته علی رضا رو به زور ، می خواست یاسیمن ویاسین قبل از اومدن یاسین الهه شام بچه ها روداد وخوابوندشون 

 موقع حرف زدن راحت باشن .

یاسین که اومد با دیدن یاسمین پوف بلندی کشید وبدون اینکه لباسش وعوض کنه روبه روش نشست ونگاه ماتش و 

نگشت ورو به صورت یاسمین دوخت وبا تأسف سرتکون داد، اگر کسی می دونست ودقت می کرد می تونست رد ا

 گونه یاسمین ببینه به خاطر اینکه پوستش سبزه بود ، زیاد مشخص نبود .

 

 

ـ آخر کار خودت وکردی ؟ خیالت راحت شد ؟اشاره ای به صورتش کرد وگفت: همین ومی خواستی؟کاری به 

 سرش آوردی که دست روت بلند کرد هان؟

 م محرم یاسمین بود .مثل اینکه امیر حسین سر عهد وپیمونش مونده بود وهنوز

 از قضاوت یاسین ناراحت شد ،داداشش بود وبیشتر ازاینها ازش انتظار داشت.

ـ می دونستم امشب دادگاه دارم ومحکوم می شم ولی تو چرا یاسین؟در عوض اینکه بابت سیلی خوردنم ناراحت 

 باشی !عوض اینکه بپرسی دیشب کجا بودی ؟!این جوری داری شماتتم می کنی ؟

 ـ آروم باشه یاسمین !

 الهه بود که ازش می خواست آروم باشه .

با صورتی خیس از اشک روکرد به الهه وگفت: چطوری الهه ؟ چطوری آروم باشم ؟این نون وخودش تو دامنم 

 گذاشت ،هرکی ندونه تو که خوب می دونی من راضی به این زندگی نبودم ، من این زندگی رو نمی خواستم .

یاسین وگفت:تو وادارم کردی !تو کاری کردی که نه راه پس داشته باشم نه راه پیش ، حاال در عوض اینکه  روکرد به

از من از خواهرت حمایت کنی داری ریشخندم می کنی ؟بایدم ناراحت باشی !اونجوری که تو فکر می کردی ودوست 

 داشتی نشد!

کردم به خاطر کاری که کردم ، ولی اشتباه می کنی یاسمین ،  ـ با وضعی که پیش اومده تا حاال هزار بار خودم ولعنت

 برداشتت اشتباه است .اگر من حرفی می زنم به خاطر اینه که تو وامیر وخوب می شناسم .

درسته که قد کشیدی وبزرگ شدی ، ولی هنوزم لج بازی ویک دندگی بچگی تو وجودت مونده ،هنوزم مثل بچگی 

خوای ، اهل کوتاه اومدن هم نیستی ،خانم دکتر شدی یه دکتر موفق و هنوزم معنی  می خوای اونی بشه که تو می

زندگی رو اون طور که باید درک نکردی ، درک نکردی که معنی زن بودن چیه ، اگر درک کرده بودی تو این مدت 
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تو قلبت راه زندگی با امیر حسین به جای لج ولجبازی به محبت فکر می کردی به عشقی که می تونست تو دلت 

 پیداکنه .

حرفهای یاسین درست بود ، یاسمین هم تو دلش تأییدش می کرد ، یاسین نمی دونست که اون حس خیلی وقته که 

به وجود اومده ، خیلی وقته که امیر حسین جای خودش وتو قلب یاسمین پیدا کرده، یاسین نمی دونست نباید هم می 

 وای دلش شده بود ولی رسوای آدمها نباید می شد .فهمید .یاسمین نباید رسوا می شد ، رس

ـ اون که حرفی به من نزد ، حالش اصالً خوب نبود ، به زور از زیر زبونش حرف کشیدم ، گفت دیشب باهم بحثتون 

شده ،چیز دیگه ای نگفت ، با شرایطی که پیش اومده خیلی راحت میشه فهمید تو زندگی شما چی گذشته !تو لج باز 

امیرعاشق ومهربون ، فقط خوب نقش بازی می کردین طوری که منم شک نکردم ، خوب امیرهم آدمه ،  ومغرور،

صبرش تموم شده ولب باز کرده به شکایت ، امیر خیلی هم مرد بوده که تا حاال صبرکرده وتورو تحمل کرده ، می 

 سش .دونم کاری هم که کرده وحرفی هم که زده از ته دل نبوده ، چون خوب می شنام

نگاهی به یاسمین که ساکت نشسته بود وگریه می کرد انداخت وگفت: مهم نیست که از حرفهام ناراحت بشی ، الزم 

بود که یکی این حرفها روبهت بزنه ، شایدم خودت می دونی ، اما بازم نیاز بود که یکی بهت یاد آوری کنه ، شاید به 

م ، چون یه بار چوبش رو خوردم وتجربه کردم ، زندگی خودته خودت بیای !دیگه نمی خوام تو زندگیت دخالت کن

 خودت بهتر می دونی چکار کنی ولی اگر ...

با تأکید گفت: اگر قصد داری کاری کنی تا دیر نشده بجنب ، تا هنوز کسی نفهمیده ، اگر مامان بابا وبقیه بفهمن 

 دیگه نمیشه جمعش کرد .

است ، تو دلش با تمام وجود امیر حسین ومی خواست ، به زبون نمی آورد ، یاسمین هم با امیر حسین بودن ومی خو

 اونم حاال که امیر حسین دیگه نمی خواست.

تمام مدت ساکت نشست وبه حرفهای یاسین گوش داد ، حرفهایی که درست بود ولی یاسمین زبون تأیید کردن 

یش یاسین ، یاسینی که اگر بفهمه یاسمین عاشق نداشت چون نمی خواست راز دلش برمال بشه ورسوا بشه ، اونم پ

 شده دوباره می خواد براش آسمون ریسمون به هم ببافه .

 گوش داد وگریه کرد و ساکت موند ، یاسین هم با تأسف سری براش تکون داد وبلند شد رفت .

 یاسین که رفت ، هق هق یاسمین بلند شد .

 برگشت ،یاسمین هم میون هق هقش جرعه جرعه آب وخورد . الهه فوری به آشپزخونه رفت وبا لیوانی آب

آبش که خورد الهه گفت: وقتی یاسین زنگ زد وگفت چی شده خیلی ناراحت شدم ، باورم نشد ، منم مثل یاسین فکر 

 می کردم همه چی خوب پیش میره .

 گریه یاسمین بیشتر شد والهه بغلش کرد وگفت: آروم باش ، دیشب کجا بودی ؟

 ش وپاک کرد وگفت: تو مطب.اشک

 ابروهای الهه تو هم گره خورد وبا گله گفت: یاسمین ؟ چرا نیومدی اینجا ؟

 ـ دیر وقت بود ، مطب هم نزدیک تر بود رفتم اونجا !

 ـ حاال می خوای چکار کنی ؟

 یاسمین حرفی نزد در جواب الهه .بلند شد وکیفش وبرداشت وگفت: من برم دیگه .

 ی مونی ؟ـ اینجا نم
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 ـ نه خونه خودمون باشم بهتره ، باید به مامان بابا هم بگم چی شده!

 ـ همین امشب ؟

 ـ آره همین امشب !

الهه تا جلوی در بدرقه اش کرد ووقتی که یاسمین برای خداحافظی باهاش دست داد دست یاسمین وتو دستش نگه 

 رفهای یاسین ، به خودت وبه امیر حسین خوب فکرکن .داشت وگفت: نمی خوام تو زندگیت دخالت کنم ، ولی به ح

 خوب می تونم بفهمم چه حالی داری ولی تصمیمی بگیر که بعدش پشیمون نشی !

 ـ باشه ، خداحافظ

 ـ خداحافظ .

 

بعد از جدال سختی که با یاسین وحرفهاش داشت ، باید برای مامان باباش هم توضیح می داد که چی شده ، راضی 

ونها به مراتب سخت تر از یاسین والهه بود ، اونها خبرداشتن که اوضاع یاسمین چطوریه ولی مامان باباش کردن ا

 همیشه اونها رو مثل دوتا کفترعاشق می دیدن .

زنگ خونه رو که زد تعجب وتو صدای مامانش خوب تشخیص داد ، یاسمین تنها، این موقع شب به اندازه کافی شک 

 صوص وقتی که چمدون به دست وارد خونه شد .برانگیز بود ، به خ

مامان باباش هم با تعجب نگاهش می کردن ، لبخندی به روی هردوشون زد وبغلشون کرد .تو آغوش مامانش 

بغضش تا مرز شکستن هم رفت ، خود خوری کرد و جلوی خودش وگرفت ، نباید همین اول گریه می کرد ، جلوی 

ش خوب می دونست چقدر در حق امیر حسین بدی کرده ، دیگه انصاف نبود با گریه اونها نباید گریه می کرد ، خود

 کردن اون ومقصر جلوه بده .

 دست تو دست مامانش که نگرانی از صورتش می بارید رو مبل نشستن .

 باباش هم روبه روش نشست وبا چشمهایی تیز یاسمین وزیر نظر گرفت .

 ها؟با شک اشاره ای به چمدونش کرد وگفت: چمدون به دست ؟!ـ چی شده عزیزم ؟چرا این وقت شب تن

 نگاهش بین هردوشون که نگران ومضطرب بودن چرخید ، لبخند تلخی زد وگفت: عیبی داره بیام پیش مامان بابام ؟

 آقا محمود هم لبخند نا مطمئنی زد وگفت : معلومه که نه بابا !این چه حرفیه ولی ...

حرفی نزد ، فخری خانم ادامه حرفش وگرفت وگفت: ولی این اومدن با همیشه فرق داره آقا محمود سکوت کرد و

 ،چی شده یاسمین ؟ اشاره ای به صورتش کرد وگفت :حالت هم خوب نیست که ، ببینم نکنه با امیر ...

امیر حسین  امشب یا یه روز دیگه فرقی نداشت ، آخر که باید می فهمیدن !نفس عمیقی کشید وگفت: آره مامان با

 بحثمون شده .

 باباش با ناباوری نگاهش کرد ومامانش هم با همون ناباوری گفت: چــــــــــــی؟

 دعواتون شده ؟

 ـ آره .

 ـ سر چی ؟

 ـ همه زن وشوهر ها سر چی دعوا می کنن ؟ ما هم مثل اونا .

 ـ شما که مشکلی ندارین که دعواتون بشه !



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

2 1 1  

 

از کجا می دونین مامان؟ من وامیر حسین هم باهم یه مشکالتی داشتیم ... بعد از  دست مامانش و گرفت وگفت :

 کمی مکث گفت: وداریم ، البته تودلش گفت من تنها .

 ـ زندگی شما که خوب بود دخترم .

 ـ اون ظاهرش بود مامان !خیلی سعی کرد که گریه نکنه وگفت: من امیرحسین وخیلی اذیت کردم مامان !

وشوهر یعنی همین !من وبابات هم زیاد با هم بحث وجدل داشتیم ، مهم اینه که آدم صبر کنه وزندگیش  ـ خوب زن

 ودوست داشته باشه .خدا هم کمک می کنه .

 ـ حق با شماست مامان ، اما ... کار من وامیر حسین از این حرفها گذشته ، فکر نکنم دیگه بشه درستش کرد ..

 وبه مبل تکیه زد ، مامانش هم با ناراحتی نگاش می کرد .آقا محمود نفس عمیق کشید 

 صورت مامانش وبوسید وگفت: نمی خواستم ناراحتتون کنم ، الزم بود بفهمین دیر یازود خودتون متوجه می شدین .

 ـ یعنی چی مامانم ؟ یعنی دیگه نمی شه کاری کرد .

 یاسمین شونه ای باال انداخت وگفت: فکر نکنم .

 نم هم دیگه حرفی نزد .فخری خا

یاسمین بلند شد چمدونش وبرداشت وبه طرف راه پله مارپیچ که به اتاقش می رسید رفت وگفت:من خسته ام مامان 

 ، با اجازه تون می رم استراحت کنم ، بعد مفصل باهم حرف می زنیم ، به باباش هم شب بخیر گفت ورفت .

ل کنه ، اونم وقتی که نمی تونست راحت گریه کنه ، اتاقش بهترین جا دوست نداشت نگاه های ناراحت اونها رو تحم

 بود برای گریه کردن وخالی شدن .

 نگاهش دورتادور اتاقش چرخید ، هیچ چی عوض نشده بود .

لباسش وعوض کرده نکرده روی تخت افتاد ، سرش وتو بالشش کرد وهق هقش وتو بالش خفه کرد تا صداش 

 شتر مامان باباش وناراحت نکنه.بیرون نره واز این بی

یادش به امیر حسین که حاال تک وتنها تو خونه بود افتاد وگریه کرد ، یادش به دیشب این موقع افتاد که هنوزم با 

 امیرحسین بود وگریه کرد ، یادش به خیلی چیزها افتاد وگریه کرد .

 د.این تازه اول قصه سرگردونی وگریه های بی حد وشمار یاسمین بو

حال امیر حسین هم دست کمی از یاسمین نداشت ،یعنی بدتر از یاسمین بود ، باالخره عشقش وزنش رو به بدترین 

 شکل از دست داده بود ،ناآروم وبی قرار بود

 تحمل خونه بدون یاسمین رو نداشت ، تحمل دوری از یاسمین رو هم همینطور ، اما باید تمومش می کرد .

همون موقع از ماجرا خبر شدن ولی خانواده ملکان وقتی که به خونه امیر حسین رفتن وخونه رو  خانواده یاسمین که

به هم ریخته وخالی از یاسمین دیدن متوجه شدن .امیر حسین دق ودلی نبودن یاسمین رو سر خونه ووسائلش خالی 

 کرده بود .

د برای اونها هم بود ، اینکه این دوتا با هم تفاهم باور این اتفاق به همون اندازه که برای خانواده یاسمین سخت بو

نداشته باشن تو باور هیچ کدومشون نمی گنجید وسندش هم یک سال ونیم زندگی عاشقونه در کنار هم بود ، که 

 اونم ظاهر ماجرا بود .

ویاسمین وامیر  پیمان هم خیلی زود از این ماجرا باخبر شد ، تودلش غوغایی به پا بود از اینکه نقشه اش گرفته

حسین واز هم جدا کرده ، در ظاهر با اونها همدردی می کرد وخودش وناراحت نشون می داد . وقتی که قیافه ناراحت 
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امیر حسین ومی دید تو دلش بهش می خندید که یه پلیس اونم عاشق پیشه به چه راحتی گول خورده واز کسی که 

 عشقش بود به چه راحتی گذشت .

تیجه گیری زود بود،تا تموم شدن قصه امیر حسین ویاسمین هنوز زمان باقی بود ،هنوز برای کشیدن هنوزم برای ن

 نفس راحت زود بود وباید تا آخر ماجرا صبر می کرد وبه نقشه های بعدش فکر می کرد .

تی بدن ومانع وقتی که خانواده ملکان در جریان قرار گرفتن همه تالششون کردن تا این دوتا رو دوباره با هم آش

جداشدنشون بشن که تالش اونها هم فایده ای نداشت ، مرغ یاسمین وامیر حسین یه پا داشت وهیچ کدوم راضی به 

 برگشتن نبودن .

امیر حسین همون اول به خانواده اش گفت که دیگه یاسمین ونمی خواد باهم تفاهم ندارن وازشون خواست که دیگه 

 ن ومنعشون کرد از حرف زدن با یاسمین .کاری به این ماجرا نداشته باش

ولی آقا بهروز که یاسمین رو خیلی دوست داشت ونمی خواست که زندگی اونها به این راحتی به هم بریزه یه روز بی 

خبر به دیدن یاسمین رفت تاباهاش حرف بزنه ، آخه فکر می کرد که زندگی اونها به خاطر مسئله بچه به هم ریخته 

 ش مانع این اتفاق بشه .ومی خواست خود

آخرین مریضش رو هم ویزیت کرد وپشت سرشون از اتاقش بیرون اومد که با آقا بهروز که منتظر نشسته بود روبه 

 رو شد .

 بدون شک اومده بود که راجع به مشکالت به وجود اومده با یاسمین حرف بزنه .

 : چرا ایشون ومنتظر گذاشتی ؟بعد از سالم وعلیلک با آقا بهروز رو کرد به منشیش وگفت

 منشی هم در جوابش گفت:خودشون نخواستن ، می خواستم بهتون بگم ، گفتن صبر می کنن تا کارتون تموم بشه .

منشی که رفت یاسمین می خواست به آشپزخونه بره وچیزی برای پذیرائی بیاره که آقا بهروز مانعش شد وگفت: بیا 

 بشین دخترم ،چیزی نمی خورم .

رو مبل کنار پدر شوهرش نشست وسرش وپایین انداخت ، خوب خجالت می کشید تو روشون نگاه کنه ، مدتی که 

 عروسشون بود هیچ بدی ازشون ندیده بود ، مثل باباش آقا بهروز ودوست داشت .

ا !می آقا بهروز هم که حال یاسمین رو درک می کرد خودش سرصحبت وبازکرد وگفت: زیاد مزاحمت نمی شم باب

دونم خسته ای خودت خوب می دونی که واسه چی اومدم اینجا !می خوام رک وراست بهم بگی مشکلتون چیه که این 

 جوری پشت پا زدین به همه چی ومی خواین زندگی تون رو خراب کنین .

هم یاسمین لب باز کرد که جواب بده که آقا بهروز کف دستش وجلوی صورتش گرفت وگفت: اینکه با هم تفا

 نداریم ودیگه هم دیگه رو دوست نداریم نه ! من گوشم از این حرفها پره ، دلیل درست می خوام .

 یاسمین آب دهنش وقورت داد وگفت: چیز دیگه ای نیست !

آقا بهروز سری به نشونه نفهمیدن تکون داد وگفت: بچه که نمی خوای گول بزنی بابا ! دخترم اگر به خاطر حرفهای 

به بچه دار شدنتونه که این غصه نداره ، من همون شب هم گفتم ، این حرف دلم بود ، نمی خواستم که  من واصرارم

زندگی شما به هم بریزه .االنم برگرد سر خونه زندگیت وهرجور که دوست دارین زندگی کنین ، می دونم که امیر 

که کسی باور نمی کنه که شما با هم مشکل افتاده رو دنده لج وگرنه خودت می دونی که چقدر دوست داره .این قدر 

 داشته باشین .

 بله دیگه آقا بهروز هم مثل بقیه فقط ظاهر ماجرا رو دیده بود ونمی دونست که تو زندگی اونها چه خبر بوده .
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 با یاد آوری اینکه امیر حسین دیگه دوستش نداره ، اشک توچشمش حلقه زد ،تو این چند روز لحظه ای نبود که یاد

امیر حسین نیفته واشک تو چشمش حلقه نزنه ،اما االن نباید گریه می کرد ،اشکاش وباید نگه می داشت واسه خلوت 

 خودش .

بغضش رو همراه نفسش فرو داد وگفت: امیر حسین حق داره که دیگه من ودوست نداشته باشه ، من .... من خیلی 

 گفته بود االن اینجا نبودین ..... اذیتش کردم ، می دونم که چیزی بهتون نگفته که اگر

 ـ چی رو باید می گفته که نگفته ؟

 خودش وتو دردسر انداخت با این جواب دادنش ، حاال چی می گفت ؟بازم سکوت بهترین راه بود برای یاسمین .

اطر رو لب هردوشون مهر سکوت خورده بود ، امیر حسین به خاطر دل خودش وآبروی یاسمین ویاسمین هم به خ

 حفظ غرورش .

خسته وناراحت از سر کار برگشت واستقبال مامانش وبا همون قیافه ناراحت وپکر وبه جون خرید وراهی اتاقش شد 

 ،این بار دیگه از اشک های مامانش هم کاری ساخته نبود چون امیر حسین دیگه یاسمین ونمی خواست .

شده بود، چند روز بود که امیر حسین وندیده بود ، دلش  دلش برای خونه اش ، برای امیرحسین برای همه چی تنگ

 لک زده بود برای شنیدن صداش ، تو این چند روز چند بار هم شماره اش وگرفته بود ولی نگرفته قطعش کرده بود .

 معلوم نبود که امیر حسین جوابش وبده یانه ، اگر جواب می داد چی می خواست بهش بگه ؟

سرش میون دستهاش گرفته بود که صدای گوشیش بلند شد ، نگاهی به صفحه گوشی که روی تختش نشسته بود و

عکس امیر حسین هنوزم روش خودنمایی می کرد انداخت وپیامی که براش اومده بود وباز کرد ، از امیر حسین بود ، 

 دیدن اسم وشماره امیر حسین خوب بود و چیزهایی که براش نوشته بود بد .

 ه عاشقانه براش می نوشت این دفعه از جدایی نوشته بود .برخالف همیشه ک

خیلی فکر کردم که چکار باید بکنیم ، می خواستم برم دادگاه وتقاضای طالق بدم ، دیدم این طوری خیلی طول می  "

فردا کشه ،بهترین راه اینه که توافقی از هم جدا بشیم ، اگر پای هردومون وسط باشه این قصه زودتر تموم میشه ، 

 "صبح بیا بریم دادگاه برای دادخواست طالق 

نه سالمی نه علیکی ، هیچی ، همین چند تا جمله رو نوشته بود، جمله هایی که با خوندش بغض یاسمین هم شکست 

واشکش جاری شد ،گریه های بی صدا ،چون نباید صداش به گوش مامانش می رسید ، نباید غصه مامانش و بیشتر 

 می کرد .

و به سختی گذروند وصبح طبق خواسته امیر حسین راهی دادگاه خانواده شد وامیر حسین واونجا منتظر دید ، شب ر

 مثل اینکه امیر حسین واقعاً سفت وسخت پای خواسته اش ونخواستن یاسمین ایستاده بود .

ود گواهی عدم بارداری یاسمین با هم وهمراه هم کارهای الزم وانجام دادن ، یکی از مدرکهایی که برای پرونده الزم ب

بود ، که از شنیدنش پوزخندی رو لب امیر حسین نشست که یاسمین اون وندید که اگر دیده بود غصه دلش بیشتر 

 می شد .

از روزی که با هم به دادگاه رفتن وداد خواست دادن تا موقعی که دادگاه حکم طالق بهشون داد طولی نکشید، تالش 

داشتن این زندگی ثمر نبخشید . با شرایطی که امیر حسین ویاسمین داشتن وبا حضور یاسین  هیچ کی هم برای نگه

 وآقا بهروز در عین نارضایتی حکم طالق به دست یاسمین وامیر حسین داده شد وهمه چی تموم شد.
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بود ،مثل تمام این روزی که برای گرفتن حکم طالق رفته بودن ، بازم مثل همیشه امیر حسین زودتر از یاسمین اومده 

مدت تنها کلمه ای که بینشون رد وبدل شد سالم خشک وخالی بود که اونم ازطرف یاسمین بود وبا جواب آروم امیر 

 حسین .

 هردوشون با ظاهری خون سرد وبی تفاوت ولی تو دلشون خبرهایی بود که جز خودشون کسی خبر نداشت .

رگ بود وامیرحسین نفهمید که همون اندازه که برای خودش سخته گرفتن حکم دادگاه برای یاسمین به منزله م

برای یاسمین هم سخته ، هر دوشون ظاهر سازی می کردن ، طوری که امیر حسین حتی متوجه ناراحتی یاسمین هم 

 نمی شد وغصه رو از تو نگاهش نمی خوند .

گار می خواست هرچه زودتر سند آزادی حکم دادگاه رو که گرفتن چیزی به ظهر نمونده بود ، امیر حسین که ان

یاسمین وامضاء کنه ، همون روز رو برای محضر رفتن انتخاب کرد ویاسمین هم اعتراضی نکرد وبا همراهی یاسین 

 وآقا بهروز راهی محضر شدن برای اجرای حکم طالق .

ه بودن ، که هردو هم ناراضی دیگه عقد وعروسی نبود که بخوان لشگر کشی کنن ، این دوتا هم به عنوان شاهد اومد

بودن واین وسط عذاب یاسین بیشتر بود چون خودش رو مقصر می دونست تو این ماجراها وتو دلش خودش ومدام 

سرزنش می کرد ، نه فقط به خاطر امیر حسین که به خاطر یاسمین هم بود ، درسته که از نظر اون کار یاسمین 

نست پشتش وخالی کنه وتنهاش بذاره ، اونم تو این شرایطی که خودش درست نبود ،یاسمین خواهرش بود ونمی تو

 ودخیل می دونست ، اما توان اینکه ناراحتی خودش و پنهون کنه نداشت .

خطبه طالق جاری شد ویاسمین وامیر حسین از هم جدا شدن ، تو چهره هیچ کدومشون اثری از خوشحالی نبود ، 

 این اتفاق خوشحال باشه . حتی یاسمین که همه انتظار داشتن از

 مهر طالق تو شناسنامه هردوشون نشست وراهشون از هم جدا شد .

یاسین وآقا بهروز که نمی تونستن ناراحتی خودشون رو مخفی کنن از محضر بیرون رفتن وموندن امیرحسین 

 ویاسمین .

 ش کرد.البته یاسین قبل از بیرون رفتن یاسمین وبا نگاه شماتت بار ومتأسفش سرزن

از دفترخونه بیرون اومدن ،یاسمین نگاهی به خیابون کرد واثری از ماشین یاسین ندید ،روبه روی امیر حسین ایستاد 

وبه سختی وبا تعلل در حالی که اصالً دوست نداشت حلقه اش رو بیرون آورد ، با خودش فکر می کرد کاش اینقدر 

حلقه اش رو پیش خودش نگه داره ، حلقه اش رو به همراه دسته  توان داشت که می تونست از امیر حسین بخواد که

کلیدی که پیشش جا مونده بود کف دست امیر حسین گذاشت ، امیر حسین حلقه اش رو بیرون نیاورد وتو انگشتش 

 نگه اش داشت ، شایدم بعد بیرونش می آرود و قصد نداشت که اون وبه یاسمین پس بده .

 ید وکف دستش گذاشت ، فقط یه جمله بهش گفت: خوش بخت بشی .....یاسمین که حلقه ودسته کل

 دل یاسیمن ریش ریش شد با این حرف امیر حسین ، مگه می شد ؟ تو دلش گفت بدون تو؟ مگه می شه ؟

بی هیچ حرفی از امیر حسین جدا شد ، سوار ماشینش شد وحرکت کرد ، دیگه طاقت اونجا موندن نداشت باید زودتر 

 ا دور می شد .ازا ونج

با سرعت از اونجا رفت ودوتا چهار راه باالتر پیچید تو یه کوچه که از شانسش خلوت هم بود وسرش ورو فرمون 

 گذاشت وهای های گریه کرد .
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تمام روزهای با امیرحسین بودن جلوی چشمش اومد وگریه کرد ، کارهایی که با امیر حسین کرده بود یادش اومد 

وری مهربونیهای امیر حسین هق هقش بیشتر شد ولی برای همه اینها دیگه دیر بود ، دیگه شد آنچه وزارزد ، با یادآ

 نباید می شد ،دیگه برای پشیمون شدن هم دیر بود .

با حالی خراب بعد از چند ساعت خیابون گردی راهی خونه شد ، موقعی که ماشینش وداخل حیاط می برد ، یاسین از 

 از هم همون نگاه پرازسرزنش .درحیاط بیرون رفت وب

وارد خونه که شد ، سالمی آرومی به جمع ناراحت حاظر انداخت وراهی اتاقش شد ، حوصله هی چیز رو نداشت ، 

هنوز رو تختش ننشسته بود که در اتاق باز شد والهه اومد داخل ، سرش ومیون دستاش گرفت وگفت: چیه الهه ؟ تو 

 هم اومدی سرزنشم کنی ؟

ف سری تکون داد وگفت: نه ، من کی باشم که بخوام تورو سرزنش کنم ، احساس آدمها رو که نمی شه با تأس

اجبارکرد ، علی رضا با اینکه بچه است اگر چیزی رو دوست نداشته باشه ، نمی خوره نه نمی پوشه ، تو که دیگه جای 

 خود داری.

 اومدم که تنها نباشی واگر حرفی داری بهم بزنی .

فی داشت که به الهه بزنه ، یاسمین فقط به خاطر اینکه پیش اونها کم نیاره به این روز افتاده بود ، حاال چه چه حر

 حرفی داشت که به الهه بزنه .

سکوت کرد وحرفی نزد ، الهه خیلی خوب فهمید که این صورت ناراحت واشکهایی که چشمهای یاسمین وبراق کرده 

ی زالل از سر دوست داشتن بود وعشق ومحبت ، کی بود که یاسمین زبون باز کنه ازسرناراحتی نیست ، این اشکها

 وحرف بزنه ، فقط خدا می دونست .

 با تکون دستی از خواب بیدارشد ،مامانش بود که صداش می زد : یاسمین جان ؟ دخترم؟

ای امیر حسین محروم چشماش وباز کرد وبه مامانش نگاه کرد ،یک ماهی می شد که از دیدن صورت وشنیدن صد

بود ودو هفته ای می شد که سنگینی مهر طالق جای اسم امیر حسین و تو شناسنامه اش گرفته بود ،دیگه واسه 

پشیمون شدن وغصه خوردن دیر شده بود، به قول معروف از ماست که برماست ، خودش اینجوری خواسته بود پس 

 باید تحمل می کرد .

 گفت: جانم مامان؟لبخندی به روی مامانش زد و

فخری خانم نگاهی به چشمهای ورم کرده اش انداخت وآه آرومی کشید وگفت:مگه نمی خوای بری سر کار ؟ساعت 

 هفت ونیمه !

 نفسش رو سنگین بیرون داد وگفت: چرا ! االن بلند می شم .

این جوری از پا درمیای فخری خانم دستی به سر یاسمین کشیدو گفت: چرا شب ها تا دیر وقت بیدار می مونی ؟

 عزیزم !

چه بهتر! مامانش فکر می کرد که یاسمین به خاطر کارش بیدار می مونه ، در حالی که درد یاسمین چیز دیگه ای بود 

 ، درد دوری ....

 ـ چیزی نیست مامان درست میشه !

 ی شد که بهتر نمی شد .تو دلش گفت باید به این وضعیت عادت کنم ، خوش خیالی یاسمین بود وگرنه بدتر م

 ـ به امید خدا ، حاال بلند شو تا بخوای حاضر شی طول می کشه.
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 ـ چشم .

 فخری خانم لبخندی به روش زد واز اتاق بیرون رفت .

مامانش که رفت آهش وراحت بیرون داد ، حال مامان باباش وخوب درک می کرد ، می فهمید از اینکه وضعیتش این 

ستن ، خوب می فهمید که اونها ناراحتی شون رو پشت محبتها وخنده هاشون مخفی می کنند ، شکلی شده ناراحت ه

 دوست نداشت اسباب ناراحتی اونها باشه ، اما شده بود.

چند روزی بود تصمیم گرفته بود مستقل بشه وبرای خودش خونه ای بخره وجدا زندگی کنه ، از مخالفت مامان 

 د ، اما این جوری بهتر بود ، هم برای خودش هم برای اونها .باباش با این موضوع مطمئن بو

برای اونها چون دوست نداشت ناراحتی شون رو ببینه وبرای خودش چون دیگه اتاقش رو دوست نداشت ، یک سال 

ونیم خونه دار بودن بد عادتش کرده بود ، دلش خونه می خواست ، خونه ای که برای خودش باشه وبتونه برای دل 

 دش زندگی کنه ، این جوری می خواست دلتنگی برای خونه سابقش وبرطرف کنه البته اگر می شد .خو

دوباره به روزهای مجردی وتنها بودن برگشته بود ،با تفاوتی که خیلی به چشم می اومد ، اون موقع دختر بود ، آزاد 

 وفارق ، ولی االن یه زن بود گرفتار وعاشق .

شت و در عین اجبار باید می سوخت ومی ساخت تا مزه سوختن وساختن ودم نزدن رو بفهمه این روزها رو دوست ندا

. 

فکر کردن به گذشته ای که به خاطر حماقت ونادونی خودش از دست رفته بود وبه زندگی که بر باد رفته بود دردی 

 رو دوا نمی کرد .

همدمش شده بود وپس زد وبلند شد تا حاضر بشه  راه اون وامیر حسین از هم جدا شده بود ، بغضی که این روزها

 وبره سرکار .

از پله ها که پایین رفت مامانش تو آشپزخونه مشغول بود، قبل از جدا شدن از امیر حسین مهمون این خونه بود و 

 االن دوباره به سمت قبلیش برگشته بود .

 سفره صبحانه بازم توسالن پهن بود .

زجر آور نبود ، یادش به صبحانه هایی که با شوق وذوق وعالقه برای امیر حسین آماده دیدن سفره صبحانه هم کم 

 می کرد افتاد وبا خودش فکر کرد یعنی امیر حسین این چیزها رو ندید ؟

 غافل بود از اینکه امیر حسین چیزهایی دید وشنید که آماده کردن صبحانه پیش اونها ارزشی نداشت .

دست به دست هم داده بودن تا یاسمین وامیر حسین به هم برسن ، حاال هم همه چیز دست به  مثل وقتی که همه دنیا

 دست هم داده بودن تا یاسمین ویاد امیر حسین و روزهایی که با اون داشت بندازه .

 ت .مامانش با سینی چای از آشپزخونه بیرون اومد ، لبخندی زد تا مامانش غمش رو نبینه وسینی چای رو ازش گرف

 ـ بابا کجاست ؟

 ـ رفته پارک ، این روزها حوصله اش زود سر می ره .

فخری خانم از این حرفش منظوری نداشت ، یاسمین با این حرف مامانش غم دلش تازه شد و تو تصمیمی که گرفته 

 بود راسخ تر شد .

ون اثر گذاشته بود ، نه اینکه رابطه رفیق شفیق باباش آقا بهروز بود که این مسائلی که پیش اومده بود رو روابطش

 شون به هم ریخته باشه ،اما مثل قبل هم گرم وصمیمی نبود .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

2 1 6  

 

 باید تو اولین فرصت با مامان باباش صحبت می کرد وراضیشون می کرد .

صبحانه خورد ومشغول جمع کردن سفره شد که مامانش دستش وگرفت واجازه نداد وگفت: پاشو برو به کارت 

 م ، دیرت شده خودم جمع می کنم .برس عزیز

 پشت دست مامانش رو بوسید وسریع بلند شد ، تحمل نگاه های غمگین وپر از حرف مامانش رو نداشت .

یاسمین که رفت فخری خانم آه عمیقی کشید ، نه خودش نه آقا محمود چیزی به روی یاسمین نمی آوردن تا 

د به خاطر دختر یکی یه دونه شون وزندگیش که به اینجا رسیده بود ناراحتش نکنن ، تو دلشون غصه تلمبار شده بو

 .سرش وبلند کرد وخدا رو شکر کرد ومشغول کار شد .

از وقت وکارش تو بیمارستان نمی تونست بزنه ، دو روزی که به مطب می رفت فرصت خوبی بود برای سرزدن به 

 مشاور امالکی وپیدا کردن وخرید خونه .

 دن خونه حتمی بود وامیدوار بود که بتونه مامان باباش وراضی کنه که تنها ومستقل زندگی کنه .قصدش واسه خری

واسه همین هم صبح زود از خواب بیدار می شد وبه مشاور امالکی ها سر می زد تا بتونه خونه ای رو که دوست داره 

 محل کارش هم باشه . وبا شرایطش جور در بیاد وبخره .خونه ای که قیمتش مناسب باشه ونزدیک

متری بود و دوخوابه ، برای یاسمین یکه وتنها  09سخت بود ولی پیدا کرد ، خونه ای تو یه آپارتمان ده طبقه ، واحد 

زیادی هم بزرگ بود ، به توضیحات مشاور امالکی گوش می داد ونگاهش دورتادور خونه می چرخید ، آشپزخونه 

ابقش هم نمی شد با دوتا اتاق خواب ویه سالن کوچولو ، خوب بود وبه دلش اش اپن بود ، نصف آشپزخونه خونه س

 نشست مسیرش هم خوب بود و از همه مهمتر پولش هم مناسب بود .

همه پس اندازش ونمی تونست خرج کنه وباید برای روز مبادا هم کنار می گذاشت ، سند وامضاء کرد وانگشت زد ، 

 مالکی یاسمین صاحب خونه ای شد که متعلق به خودش بود .تنهای تنها!!!با مبارک باشه گفتن صاحب مشاور ا

 باید همین امشب با مامان باباش حرف می زد وموضوع رو می گفت وراضی شون می کرد به مستقل زندگی کردن .

 نه .با خریدن جعبه شیرینی راهی خونه شد ، به بهونه جعبه شیرینی هم که بود می تونست حرفش وبه اونها بز

ماشین وکه تو حیاط برد ،متوجه علی رضا شد که به طرفش می اومد ، این روزها کمتر می دیدشون ، چون خودش 

مشغله زیاد داشت ، مدرسه ها هم باز شده بود وعلی رضا می رفت مدرسه ، از طرف دیگه هم به خاطر برخورد 

ن دوری می کرد ، یاسمین هم زیاد نمی خواست با یاسین بود که این روزها زیاد با یاسمین نمی جوشید واز یاسمی

 یاسین روبه رو بشه ، قهر نبودن ولی رابطه شون هم مثل همیشه نبود .

علی رضا دیگه بزرگتر وسنگین تر شده بود ،واسه همین زور نداشت که بغلش کنه ، رو زانوهاش نشست ، بغلش 

 کرد وبوسیدش .

 ـ سالم عمه .

رضا نگاه کرد ویادش به حرف زهره افتاد که می گفت بزرگ شدن وفهمیدن مسئولیت  به صورت خندون وشاد علی

 میاره وزجرت وبیشتر می کنه ، واقعاً هم حرفش درست بود ، دنیای بچگی کجا ودنیای بزرگ شدن کجا .

 گونه علی رضا رو بوسید وگفت: کی اومدین عمه ؟

 ـ بعد از ظهری .

 ـ بابا یاسین هم اومده ؟

 ، شب میاد . ـ نه
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دست تو دست علی رضا وارد خونه شد ، با حضور یاسین کارش سخت ترمی شد ، راضی کردن یاسین از مامان باباش 

 هم سخت تر بود ولی یاسمین یه دنده ولجباز توان این وداشت که حرفش وبه کرسی بشونه ومتقاعدشون کنه .

 ه مامان باباش حتی الهه دید.وقتی که با جعبه شیرینی وارد خونه شد تعجب وتو نگا

 حتماً با خودشون فکر می کردن شیرینی خریدن یاسمین تو این شرایط چه معنی داره ؟!

به همه سالم کرد وجواب هم شنید ، با الهه روبوسی هم کرد وزیر نگاه شون جعبه شیرینی رو روی اپن گذاشت 

 وآتنا رو بغل کرد وگفت: عسل عمه چطوره؟

 این چیه ؟ـ خوبم ، عمه 

 گونه اش رو آبدار بوسید وگفت: شیرینی عزیزم .

 ـ برای کیه ؟

 ـ برای همه .

 با دست آزادش در جعبه رو باز کرد وبه هم تعارف کرد اول از همه هم به آتنا وعلی رضا .

 ضیح بده .حاال که قرار بود یاسین بیاد بهتر بود همون موقع حرفش ومی زد ، این جوری مجبور نبود دوبار تو

همراه آتنا به اتاقش رفت تا لباسش وعوض کنه وبه سؤالهای آتنا که پا جای پای علی رضا گذاشته بود با حوصله 

جواب می داد ، بچه بود ودوست داشت که از همه چیز سر دربیاره ، هرچیزی که می دید می پرسید این چیه 

 ویاسمین هم با محبت جوابش رو می داد .

ام داد ، به آشپزخونه رفت تا کمک کنه ، الهه مشغول درست کردن ساالد بود ، یاسمین هم کاردی کارش وکه انج

 برداشت وکنارش نشست تا کمکش کنه .

 گوجه وخیار خرد می کرد و به این فکر می کرد که چی بگه وچطوری که اونها رو راضی کنه به تنها زندگی کردن .

زرگ وعاقل شده که بتونه وحق داشته باشه برای خودش تصمیم بگیره ، اما استدالل خودش این بود که اونقدری ب

 واقعیت چیز دیگه ای بود ، واقعیت این بود که یاسمین اونقدرها هم که فکر می کرد عاقل نبود که اگر بود .....

ی شد الهه همه حواسش به یاسمین بود ، به اینکه خودش اینجاست و حواسش جای دیگه است ،خیلی راحت م

ناراحتی واضطراب رو تو صورت یاسمین دید ، تو این مدت الغرتر هم شده بود وگونه های آب رفته اش هم گواه 

 این مدعا .

 با آرنج ضربه ای به بازوی یاسمین زد که یاسمین به خودش اومد ..

 ـ کجایی دختر؟ اشاره ای به ظرف ساالد کرد وگفت: ببین چکار کردی !

 تاد ولبخندی محو رولبش نشست ، بزرگ وکوچیک خرد کرده بود .نگاهش به ظرف اف

الهه اشاره ای به کارد تو دست یاسمین کرد وگفت: این وبذار زمین ،نمی شه با فکر مشغول کاری ودرست انجام داد 

 ، ببین چی به روز ساالد نازنینم آوردی ؟

 لهه جون ، کوچیک وبزرگ نداره که !برای اینکه الهه رو اذیت کنه گفت: در هرصورت خورده می شه ا

ـ چه توجیح خوبی ! پس منم باید بهت بگم تو هم نمی خواد موقع بخیه زدن زیاد دقت کنی چون در هر صورت 

 جوش می خوره وخوب میشه !

 ـ کارمن فرق می کنه الهه جونم !اونجا الزمه که دقت داشته باشی !
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د وگفت: آشپزی هم خودش یه هنر بزرگه ، می دونی شکل غذا چقدر می ـ چه فرقی می کنه ، اشاره ای به ساالد کر

 تونه تو روحیه واشتهای آدم اثر بذاره ؟

 ـ آره اونقدر که بخوری وچاق بشی !

ـ جدای از اون ، به آدم شادی می ده ، حاال بذار این ساالد وتزیین کنم خودت می فهمی چی میگم ، اونوقت که 

 ردی به خوردن .اشتهات باز شد و شروع ک

 ـ من هیچ وقت به خاطر غذا خوردن ذوق نمی کنم الهه جان !

ـ کامالً معلومه ، نگاهش وبه صورت یاسمین دوخت وگفت:از صورتی که روزبه روز جمع تر وشکسته تر می شه کامالً 

ت ، چی شده مشخصه ، البته می دونم که شکل غذا هم نمی تونه مشکل تورو حل کنه ، مشکل تو چیز دیگه اس

 یاسمین ؟

نگاهی به سالن انداخت ووقتی حواس فخری خانم وآقا محمود ومتوجه بچه ها دید گفت:با خودت وبا زندگیت 

جنگیدی یاسمین ولی قیافه ات اصالً به آدمهای پیروز نمی خوره ، امروز هم که از همیشه بدتری !خودت می دونی 

 داری چکار می کنی؟

 وگفـت: هرچند برای پرسیدن این سؤال دیگه خیلی دیر شده ! سرش وبا تأسف تکون داد

الهه می خواست با یه بهونه یاسمین و وادار به حرف زدن بکنه ، و این یاسمین آدمی نبود که نم پس بده اونم حاال که 

 همه چی به هم ریخته بود .

ف آخرش که می گفت دیگه دیرشده ، الهه منتظر جواب یاسمین بود ویاسمین تو فکر حرفهای الهه ، به خصوص حر

 تو دلش تأیید کرد که واقعاً هم دیر شده ، پس جواب دادن یاسمین هم توفیری نداشت .

 بی خیال جواب دادن به الهه شد ولی به همفکری الهه نیاز داشت : الهه؟

 ـ جونم ؟

 ـ من ....

 ـ توچی ؟

 ـ من می خوام یه کاری انجام بدم ...

 رسید:چه کاری ؟الهه مشکوک پ

 

 ـ الهه به نظرت مامان بابا اجازه می دن که جدا زندگی کنم ؟

 الهه با ابروهایی باال رفته وچشمهایی گرد گفت: چه کار کنی ؟

کارد واز دست الهه مبهوت گرفت وگفت :تصمیم گرفتم که جدا زندگی کنم .می دونی الهه طاقت دیدن ناراحتی 

 دم به ساعت جلوی چشمشون نباشم اونها هم کمتر غصه می خورن . مامان بابا رو ندارم ، اگر

الهه لبش وجمع کرد وبا چشمهایی ریز شده گفت: بچه ای یاسمین ؟ تو فکر می کنی اگر تو ازشون دور بشی اونها 

 دیگه غصه تو رو نمی خورن ؟

 ـ اون که چرا ، اما نه به اندازه االن !

یاسمین ناراحت وناراضی بود بلند شد ، ظرف ساالد وبرداشت وهمین طور که به  الهه که انگار از شنیدن پیشنهاد

 طرف یخچال می رفت گفت: چی بگم؟ فکر نکنم !



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

2 1 9  

 

 ـ من راضی شون می کنم .

 الهه در یخچال وبست ، شونه ای باال انداخت وگفت: گفتم که نمی دونم ، البد تو خودت بهتر می دونی چکار کنی !

نی اینکه دوباره داری اشتباه می کنی ، یعنی اینکه الهه هم ناراضیه ، یاسمین که گوشش به این این حرف الهه یع

 حرفها بدهکار نبود .

 با اومدن یاسین اضطراب یاسمین هم بیشتر شد ،نباید می ترسید ، چون امشب باید حرفش ومی زد .

اه از این جریانات می گذشت ،هنوزم رفتارش سالم علکیش با یاسین خیلی خشک ورسمی بود ، با وجود اینکه یک م

با یاسمین همون طوری بود ، دور از چشم یاسمین ناراحت ونگرانش بود وخودش وسرزنش می کرد و در مقابل 

 یاسمین گارد می گرفت .

 شامشون رو که خوردن فرصت مناسب هم برای حرف زدن یاسمین پیش اومد .

 مونده بود که چطوری شروع کنه .

 هی به الهه انداخت وصبر کرد تا صحبت باباش ویاسین که درمورد باغ ودرآمدش بود تموم بشه .نگا

 حرفشون که تموم شد ، نفسی تازه کرد وگفت: بابا ؟

 آقا محمود به طرفش برگشت وگفت : جونم عزیزم ؟

 رو کمتر می کرد . لبخندی به لحن مهربون وپراز حمایت باباش زد ، این جونم عزیزم گفتن باباش اضطرابش

ـ راستش .... من ... راستش من می خواستم از شما ومامان اجازه بگیرم که ..... اجازه بگیرم که از شما جدا بشم 

 ومستقل زندگی کنم .

 حرفش که تموم شد نفس عمیقی کشید و منتظر جوابشون شد .

 ن وناراحت شدن .از حالت صورتشون معلوم بود که چقدر از این حرف یاسمین تعجب کرد

 اولین کسی هم که اعتراض کرد همونی بود که انتظارش وداشت ، مامانش : یـــــــــــــاسمین ؟

 حواس یاسمین به عکس العمل یاسین هم بود ، پوزخند یاسین که دید اشک تو چشمش حلقه زد .

 ـ یعنی چی بابا؟

دخترتون این روزها مدام غافلگیرتون می کنه ، روکرد به یاسین قبل از یاسمین جواب داد : چیز سختی نگفت بابا !

 یاسمین وگفت: بذار از شوک اون یکی بیرون بیایم .....

 با چشمهایی خیس از اشک وبا بغضی که تو صداش بود با صدایی آروم گفت: مگه چکار کردم ؟

 ـ چی بگم ؟

 این حق به جانب بودن یاسین حسابی رو اعصابش بود .

ورت داد ، اشک چشمش وگرفت وگفت: طالق گرفتم ، جنایت که نکردم که این جوری باهام حرف می بغضش رو ق

 زنی !

 ـ آروم باشین بابا !چرا افتادین به جون هم ؟

 ـ من که کاری به کارش ندارم بابا ! این یاسینه که از وقتی که من جدا شدم با من کارد وپنیر شده .

ی ، بزرگترمی ، دوست دارم ،همه به کنار ،توقع ندارم بهم حق بدی ، این وبدون منم روکرد به یاسین وگفت: داداشم

بهت حق نمی دم ، اجازه نمی دم که این جوری باهام برخورد کنی ، منم حرف برای گفتن زیاد دارم آقا یاسین ، یادت 

 باشه !
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گی کنی ؟ که چی بشه ؟ فکر مردم ـ که چی ؟که اجازه بدیم تک وتنها بری توی یه خونه واسه خودت تنها زند

 وکردی ؟ نمی ترسی پشت سرت حرف در بیارن ؟

ـ اوالً تو حقی نداری که بخوای واسه من تعیین تکلیف کنی ، هم بزرگتر دارم هم خودم عقلم می رسه ، بعدشم از چی 

 بترسم ؟ وقتی خیالم از خودم راحته ؟

 ـ این پنبه رو از گوشت در بیار یاسمین ...تو

آقا محمود اشاره ای به یاسین کرد تا ساکت بشه ، نگاهی به فخری خانم که ساکت وناراحت نشسته بود انداخت 

وگفت: حرفت درسته بابا !اما تو خودت خونه داری ، زندگی داری ، چرا بخوای جدا از ما زندگی کنی ؟ از چیزی 

 ناراحتی ؟

اراحتم ، از اینکه باعث ناراحتی شما شدم از خودم بدم میاد ، درسته از ـ آره ناراحتم ، از اتفاقی که تو زندگیم افتاده ن

نظر شما اونقدرا عاقل نیستم وشعور ندارم ولی این قدر می فهم که معنی نگاه ناراحت شما ومامان وبفهمم ، اون غمی 

دور افتادین وبفهمم که به خاطر زندگی من تو دلتون هست وبفهمم ، اینکه به خاطر من از دوست ورفیق قدیمی تون 

. 

ـ به من و مامانت حق بده که نگران تو ناراحت زندگیت باشیم ، بچمونی ، جگر گوشه مون هستی !مگه میشه پدر 

 مادری غصه بچه شون رو نخورن ؟

ـ نمی خوام غصه زندگی من وبخورین ، من اولین وآخرین زنی نبودم که از شوهرش جدا شده وزندگیش به هم 

 اجازه نمی دم که طالق گرفتنم رو بقیه زندگیم اثر بذاره .ریخته ، من 

ـ مگه حرفهای بابا رونشنیدی ؟ بازم که حرف خودت رو می زنی !چه معنی می ده یه زن تک وتنها تو یه خونه زندگی 

 کنه ، یاسمین تو شرایطتت با دیگران فرق می کنه .

 ش سوخت وصورتش از اشک خیس شد .با حرف یاسین انگار سیخ داغ تو قلبش فرو کردن ، جگر

 با همون حالی که داشت جواب یاسین وداد :

چی باعث شده شرایط من عوض بشه ؟که شیرینی خریدن برام عیبه ؟ که خندیدن برام گناهه ؟که اینکه می خوام 

 واسه خودم زندگی کنم منکره هان ؟

حرف می زنی ؟من همه چی رو تحمل می کنم جز بی تو چرا این حرف ومی زنی تو که داداشمی ؟ تو چرا مثل عوام 

 اعتمادی یاسین !تا حاال چند بار خطا ازم سرزده که این جوری در موردم قضاوت می کنی ؟

 فخری خانم که پا به پای یاسمین گریه می کرد ،دیگه طاقت نیاورد وجمعشون رو ترک کرد .

 الهه هم سربه زیر وساکت نشسته بود .

 مین واشکی که مثل بارون بهار می ریخت آقا محمود هم ساکت شد .با حرفهای یاس

ـ من اگر می خوام جدا زندگی کنم ، واسه اینه که نمی خوام سربار باشم ، نمی خوام مایه ناراحتی شما باشم ، تحمل 

 ندارم به خاطرمن غصه بخورین .

نمی ذارم ، ولی با حرفهاتون بهم نگین که بهم اعتماد هنوز که نرفتم ، اگر شما ناراضی باشین پام واز این خونه بیرون 

 ندارین ، یه جوری رفتار نکنین که انگار من نمی تونم مراقب خودم باشم ومدام اشتباه می کنم .

چشمهای سرخش وبه یاسین دوخت وگفت: اگر شما پشت وپناهم باشین وبهم اعتماد کنین هیچ کی نمی تونه به من 

 نگاه چپ بکنه .
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که تموم شد بلند شد وبه اتاقش رفت .عذابی که می کشید کم بود ، ناراحتی وعذاب حرفهای یاسین هم بهش  حرفش

 اضافه شد .

 وقتی داداشش این جوری حرف بزنه وای به حال دیگران .

منم یاسمین که رفت ، فخری خانم با لیوان آبی که دستش بود از آشپزخونه بیرون اومد ، روکرد به یاسین وگفت : 

 راضی نیستم که یاسمین ازم جدا بشه ولی حرفات درست نبود یاسین ، دلش وبد شکستی!

 ـ من به خاطر خودش گفتم مامان ، منظور بدی هم ندارم خودش بد برداشت کرد .

 ـ می دونم ، یاسمین این روزها دلش نازک وحساس شده ، حقم داره ، یه کم بیشتر مراعاتش وکن مامان .

وبه طرف یاسین گرفت وگفت: حاال هم پاشو برو این آب وبهش بده تا بخوره ، از دلش هم دربیار ، لیوان آب 

 درست نیست خواهر وبرادر روشون تو روی هم باز بشه .

 الهه هم با نگاهش حرفهای فخری خانم وتأیید کرد ویاسین وترغیب به رفتن کرد .

 ـ چشم .

سمین وشنید ، تو دلش به خاطر خواهرش ناراحت بود وخودش ومقصر می پشت در اتاق که رسید ، صدای هق هق یا

 دونست تو اتفاقهایی که افتاده ولی نا خود آگاه در برابر یاسمین جبهه می گرفت .

 چند ضربه به در اتاق زد ودرو باز کرد ،یاسمین سر روی زانوش گذاشته بود وگریه می کرد .

 صدای پاش فهمید که یاسینه ، سرش وبیشتر تو زانوهاش فروکرد . یاسمین از عطری که تو اتاق پیچید از

یاسین با دین حالش خودش ولعنت کرد ، کنارش نشست ، دست دور شونه اش انداخت وکشیدش تو بغلش ، اما 

 یاسمین عالقه ای به بلند کردن سرش نداشت .

 ـ برویاسین .... می خوام تنها باشم .

 اسمین وبیشترکرد .بوسه ای به سرش زد وگریه ی

بازوی یاسمین ونوازش کرد وگفت: اون موقع که ازم خواستی جواب منفیت رو به امیر بدم ، با خودم دودوتا چهارتا 

کردم گفتم یاسمین داره احساسی تصمیم می گیره ، وقتی با امیر زندگی کرد وشناختش خودش می فهمه که اشتباه 

 کرده .

 هق هقش وخفه کرد . اشک های یاسمین بیشتر شد ولی

ـ دو دل بودم که چکار کنم ، چکار نکنم ، وقتی قیافه خوشحال وشاد امیر وذوقش وبرای شنیدن جواب تو دیدم دلم 

نیومد نا امیدش کنم ....حاال .... با این اوضاعی که پیش اومده ، نمی دونی روزی چند بار خودم ولعنت می کنم که ای 

اب رد کردن امیر خیلی خیلی کمتر از عذابی که االن با دیدن حال وروز شما می کشم .. کاش این کار ونمی کردم ، عذ

 حال خودم ونمی فهمم یاسمین !یه طرف تو هستی ، یه طرف امیر حسین .

اگر حرفی می زنم یا کاری می کنم واسه خاطر خودته ، واسه اینه که نمی خوام هر بی لیاقتی رسید پشت سرت حرف 

 ه کی گفته من به خواهر خودم اعتماد ندارم ..... مگه می شه من خواهر خودم ونشناسم ؟بزنه ، اگر ن

اگر راضی نیستم ومخالفت می کنم به خاطر خودته ، به خاطر مشکالتی که ممکنه پیش بیاد وتو تحملش ونداشته 

 باشی . وگرنه من یه دونه خواهر که بیشتر ندارم ، تا جون دارم مراقبشم .

 اسمین وبوسید وگفت: آشتی ؟رو سر ی

 جوابی از یاسمین نشنید ، یاسمین وبیشتر به خودش فشرد وگفت: پس آشتی !
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بوسه ای به موهای یاسمین زد ، از روی تخت بلند شد ، حرفهاش وبه یاسمین زد ، دیگه حاال با خود یاسمین بود که 

 چکار کنه ، یاسین وببخشه یانه .

 اتاق بیرون رفت .چراغ اتاق وخاموش کرد واز 

یاسین که رفت ، روی تخت دراز کشید ، سرش وتو بالشش فرو برد وگریه کرد ، واسه خودش ، واسه امیر حسین ، 

دلش تنگ شده بود ، واسه نگاه مهربون وگرمش ، واسه آغوش امنش که خواستنشون واسه یاسمین دیگه گناه بود ، 

 اوتنگ می شه ؟ یعنی امیر حسین هم یادش می کنه ؟با خودش فکرکرد یعنی دل امیر حسین هم برای 

چرا که نه ؟ حال امیر حسین از یاسمین هم بدتر بود ، دلخوشیش شده بود خوابیدن رو تخت جای یاسمین وبو کردن 

 بالشش که هنوزم عطر موهای یاسمین وداشت .

ا خط کشیدن می شماره ، روزهای رفتن حال امیر حسین هم بدتراز یاسمین بود ومثل زندانی که روزهای اسارتش و ب

 یاسمین ومی شمرد ،هردوشون به یه درد گرفتار بودن ، دردی که دیگری ازش خبر نداشت .

 

بی حوصله وخسته وارد خونه شد ، دیگه به خاموش بودن چراغ خونه عادت کرده بود ، چراغ خونه اش یاسمین بود ، 

وبا بودنش این خونه بوی زندگی داشت ، با چراغهایی که روشن بود ،با  یاسمین که با بودنش روشنایی این خونه بود

 بوی غذایی که تو خونه می پیچید ، یا خونه ای که از تمیزی برق می زد ، اما .... حاال دیگه نه !

یه جورایی دودل بود هم این خونه رو دوست داشت هم نداشت ، دوستش داشت چون به یاد یاسمین می افتاد ، 

 ش نداشت چون بازم دوباره به یاد یاسمین می انداختش .دوست

خودش وروی مبل رها کرد وبه گوشه گوشه خونه نگاه کرد ، دیگه خونه نبود ، ماتمکده بود برای امیر حسین ، بعضی 

وقتها با خودش فکر می کرد چقدر ساده گذشت باید به یاسمین سخت می گرفت نباید می گذاشت به این سادگی به 

 چیزی که می خواست برسه و بازم ته دلش راضی نبود ، اذیت کردن یاسمین یعنی اذیت کردن خودش . اون

خیلی دلش می خواست بدونه یاسمین االن چکار می کنه ، به اون چیزی که می خواست رسیده یانه ؟ وقتهایی که با 

زی از یاسمین برسه ، اما هیچی یاسین بود گوش تیز می کرد وحرفهای یاسین وبه دقت گوش می داد تا به چی

 دستگیرش نمی شد ، حاال یا واقعاً خبری نبود یا بود ویاسین حرفی نمی زد .

امروز که یاسین تو اداره خیلی کالفه بود ، امیر حسین هم به همون اندازه دوست داشت بدونه از چی وچرا ولی خود 

 یاسین هم که حرفی نمی زد . دار بود چون نباید از یاسمین چیزی می پرسید ، از شانسش

دوش الزم بود و به حمام نیاز داشت ،دست از فکر وخیال برداشت وراهی حمام شد ،دوش آب گرم می تو نست یه 

کم حالش وجا بیاره ،اولین کاری که تو حمام کرد بوئیدن شامپوی نصفه نیمه ی یاسمین بود که یادش رفته بود ببره 

 ن می اومد .وچقدر هم که به کار امیر حسی

با بو کردن شامپو عطر موهای یاسمین براش تداعی می شد ، صورتش که خیس از اشک دلتنگی بود زیر دوش 

 گرفت تا با آب دوش پاک بشه .

 از حمام که بیرون اومد روی تخت سمت یاسمین ولو شد وبالش یاسمین رو بغل کرد .

کرد ، از بس گوش داده بود  playوحرف دلش بود و گوشیش وبرداشت وآهنگی که همدم این روزهاش شده بود

 از حفظش شده بود .

 اگر مانده بودی تو را به عرش خدا می رساندم .
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 اگر مانده بودی تو را تا دل قصه ها می کشاندم

 اگر با تو بودم به شبهای غربت که تنها نبودم

 اگر مانده بودی زتو می نوشتم زتو می سرودم

 ازنینم ، زندگی رنگ وبوی دگر داشت .مانده بودی اگر ن

 این شب سرد وغمگین غربت با تو رنگ سحر داشت

 با تو این مرغک پر شکسته مانده بودی اگر،بال وپر داشت

 با تو بیمی نبودش ز طوفان مانده بودی اگر ، همسفر داشت .

 هستی ام را به آتش کشیدی ، سوختم من ندیدی ، ندیدی

 بود مانده بودی اگر ، می شنیدیمرگ دل آرزویت اگر 

 با تو دریا پر از دیدنی بود ، شب ستاره گلی چیدنی بود

 خاک تن شسته در موج باران در کنار تو بوسیدنی بود

 بعد تو خشم دریا وساحل بعد تو پای من مانده درگل

 مانده بودی اگر ، موج دریا تا ابد هم پر از دیدنی بود

 بعد تو من خودم هم نبودم با تو عشق تو زنده بودم

 بهترین شعر هستی رو با تو مانده بودی اگر ، می سرودم .

 مانده بودی اگر نازنینم زندگی رنگ وبوی دگر داشت

 این شب سرد وغمگین غربت با تو رنگ سحر داشت .

مین ودوست داشت به ترانه گوش می داد وبه یاسمین فکر می کرد ، با خودش که رودر وایسی نداشت ، هنوزم یاس

طوریکه هیچ زنی به چشمش نمی اومد ، یاسمین رو هر جوری که بود دوست داشت ، اگر این اتفاقات نیفتاده بود 

ومجبور نشده بود از یاسمین دست بکشه ، شده بود سالها صبر می کرد ،تا یاسمین بشه اونی که می خواد ، اگرم نمی 

 رکنار خودش وبرای خودش داشته باشه همین !شد مهم نبود ، مهم این بود که یاسمین ود

شاید اگر از دل یاسمین باخبر بود ومی دونست که یه دل از خود راضی این روزها بد جور دلتنگش می شه وبراش بی 

قراری می کنه ، یه لحظه هم صبر نمی کرد ومی رفت سراغ یاسمین ، اما اون چیزی که تو فکرش بود با واقعیت 

 ت .فاصله زیادی داش

حلقه یاسمین واز زیر بالش بیرون آورد وبوسید ، خودش هنوز حلقه اش رو بیرون نیاورده بود ، چون نمی خواست 

 خودش واز یاسمین جدا بدونه .

یادگاری زیاد داشت از یاسمین که هیچ کدوم خودش نمی شدن ، همه حکم داروی مشابه داشتن شکلشون فرق می 

 . کرد و فقط کمی آرومش می کردن

 به جای یاسمین بالش وتو بغلش می فشرد وبا آهنگ زمزمه می کرد .

با صدای زنگ گوشیش آهنگ قطع شد ، نگاهی به شماره انداخت ، از خونه شون بود وحتماً مامانش بود که زنگ می 

 زد .

 چندتا نفس عمیق کشید وصداش وصاف کرد :

 ـ سالم مامان .
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 ـ سالم عزیزم ، خوبی ؟

 بود ولی نمی تونست به مامانش حرفی بزنه : خدا روشکر خوبم !خوب که ن

 ـ خواب نبودی ؟

 خیلی وقت بود دیگه خواب راحت نداشت وساعت خوابش وبیداریش به هم ریخته بود .

 ـ نه مامان خواب چه موقع ؟

 که به آخر نرسیده ! ـ هرچی می گم بیا اینجا پیش خودمون ، تنهایی تو اون خونه نمون به گوشت نمی ره ، دنیا

 سری به تأسف برای خودش تکون داد ، به آخر رسیده بود ، دنیا برای امیر حسین به آخر رسیده بود .

 ـ تنهایی تو خونه می مونی که چی بشه ؟با فکر وخیال به کجا می خوای برسی ؟

 ـ من خوبم مامان ، نگران من نباشید .

تو االن چه حالی داری ؟فکر می کنی نمی دونم ؟ نه عزیزم ،اگر حرفی نمی ـ میشه نگران نباشم ؟من که می دونم 

زنم واسه خاطر اینه که تورو بیشتر ناراحت نکنم ، بلند شدین به اسم اینکه زندگی خودتونه همه چیزو خراب کردین 

 به اینجا نمی کشید ! ، یه کدومتون حرفی نزدین که ما بفهمیم چی شده ، اگر گفته بودین واجازه می دادین شاید کار

کی از دلش خبر داشت ؟مثالً چکار می خواستن بکنن ؟می خواستن یاسمین ومجبور کنن که دوستش داشته باشه 

 ؟اتفاقی که غیر ممکن بود ؟

 فکرش ونمی تونست به زبون بیاره ، کالفه گفت: اون مسئله تموم شده مادر من ؟

باور نکرده گفت: خدا کنه .زنگ نزدم ناراحتت کنم ، منم مادرم وطاقت مامانش با ناراحتی ولحنی که نشون می داد 

ندارم ، می خواستم هم حالت وبپرسم ، هم اینکه پیمان غروبی زنگ زد ودعوتمون کرد بریم لواسون ، قبول نمی 

ت می گه کردم ، گفت که این سفر کوچولو براتون الزمه تا روحیه تون عوض بشه ، می گفت واسه امیرم خوبه ، راس

مادر تا کی می خوای چله نشین باشی ، اگر این راه وانتخاب کردی وخودت خواستی که این جوری بشه باید باهاش 

 کنار بیای ، زندگی تو هم ادامه داره عزیزم ، حاال چی می گی میای ؟

 ـ شما که خوب وضعیت کار من ومی دونی مادر ، اختیارم که دست خودم نیست .

وز مرخصی گرفتن تو به جایی بر نمی خوره ، یکی دوروز بیشتر طول نمی کشه ، قراره فردا بعد از ظهر ـ با یکی دو ر

بریم ویه روز اونجا بمونیم وبرگردیم ، به خاطر کار زهره ودانشگاه خاطره نمی تونیم زیاد بمونیم .، البته اگر توبیای ، 

 اگر راضی باشی وحوصله داشته باشی !!

گه نمی تونست مخالفت کنه ، خودش می دونست که دائم السفر شدن هم نمی تونه تأثیری تو حالش با این حرفها دی

 به وجود بیاره ، دل مامانش ونباید می شکست .اونها هم مثل خودش ناراحت بودن .

 ـ تا ببینم چی میشه ، قول حتمی نمی دم !

 ؟ـ همینم خوبه ، پس فکرت وکردی به من خبر بده ، باشه عزیزم 

 ـ چشم به دیده منت .

 ـ زنده باشی ، خسته بودی ، من سرت وگرفتم به حرف .

 ـ این جوری نگین مامان !

 ـ مواظب خودت باش ، اینجا که نمیای ، حواست به خورد وخوراکت باشه !

 ـ اونم به چشم .
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 ـ برو استراحت کن .شبت بخیر .

 ـ شب بخیر .

، شاید از نظر دیگران کنار اومدن با این مسئله کار راحتی باشه ، برای امیر  تلفن که قطع شد ، نفس عمیقی کشید

حسین سخت ترین کار دنیا بود ..ساده نبود که بشه ساده هم ازش گذشت .پای دلش ، عشقش ، زندگیش وسط بود، 

 پس کار راحتی نبود .

 زنگ اس ام اسش .دوباره می خواست ترانه رو گوش بده که صدای گوشیش بلند شد ، این بار 

طبق معمول از طرف خاطره بود ، این روزها با فرستادن پیامک های خنده دار می خواست روحیه از دست رفته 

 داییش وبهش برگردونه .

 متن پیام وخوند تا ببینه این بار براش چی نوشته :

ندگی همین است عزیز ، در سایه یک روز رسد خوشی به اندازه کوه ، یک روز رسد غمی به اندازه دشت ، افسانه ز

 کوه باید از دشت گذشت ...

 دایی جون خاطره اذیت نکن ، اگر تو نیای ماهم نمی ریم ، حــــــــــواســـــــت باشه ها !

این حواست باشه تهدیدی بود جدی وخطرناک از طرف خاطره ، لبخند تلخی زد وبدون اینکه جوابش رو بده ، گوشی 

 رو عسلی گذاشت . رو سایلنت کرد و

باید ظاهر سازی می کرد تا کسی دلش به حاش نسوزه ، غمش وباید تو دلش پنهون می کرد ودم نمی زد ، کاری که 

 این مدت خوب یاد گرفته بود .

سروکله پیمان دوباره پیدا شد ، با نقشه هایی که تو سرش بود وعملی شدنشون هم دور از انتظارش نبود که البته این 

واری ومدیون امیر حسین ویاسمین بود ، امیر حسینی که با وجود پلیس بودنش به خاطر اینکه پای احساسش امید

وسط اومد نتونست اون جوری که شایسته است عمل کنه ویاسمینی که با رفتار اشتباه خودش وغرور وسکوت بی 

ی کنه وبه اون چیزهایی که می خواد جاش به پیمان کمک کردن ، این اجازه رو به پیمان دادن که بیشتر یکه تاز

 برسه.

وحاال فرصت دوباره ای بر پیمان مهیا شد که به اون چیزی که می خواد برسه ، این قدر حریص بود که خراب شدن 

 زندگی ودور شدن امیر حسین ویاسمین از هم راضیش نمی کرد ، چشمش دنبال زهره وخاطره هم بود .

برای اظهار وجود کردن پیمان ، پیمان که از اعتماد ومحبت خانواده ملکان نهایت  این سفر کوچولو فرصت خوبی بود

استفاده رو برد وبا ظاهری فریبنده مثل موریانه رخنه کرد تو زندگیشون و اول از همه هم پایه های زندگی یاسمین 

 وامیر حسین وخورد وباعث فروریختنش شد .

بشنوه وخوشحالی کنه که همین طور هم شد ، تو خونه اش مشغول گوش به زنگ بود تا خبر موافقت اونها رو 

رسیدگی به حساب کتاب هاش بود ، یکی دوماه دیگه برای همیشه از ایران می رفت واالن هم مشغول رسیدگی به 

کارهاش بود ،که اون چیزی که انتظارش وداشت اتفاق افتاد ومعصومه خانم بهش زنگ زد ، وقتی شماره اونها رو دید 

 ، ابرویی باال انداخت وبا خوشحالی سرش وتکون داد .خوب خوش شانس بود وراه براش هموار می شد .

 با خوشی که تو صداش هم کامالً مشخص بود جواب معصومه خانم رو داد:

 ـ سالم خاله جان !

 ـ سالم پسرم ، خوبی ؟
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 ـ ممنونم ، شما خوبین ؟ عمو بهروز خوب هستن ؟

 ، بد نیستیم . ـ زنده باشی پسرم

 ـ خدا رو شکر ،خوش خبرهستین دیگه خاله ؟!

صدای نفس عمیق معصومه خانم وخوب شنید وترسید که نکنه از اومدن پشیمون شده باشن ، حرفی نزد ومنتظر 

 ادامه صحبت معصومه خانم شد .

اضیش کردیم ، زنگ زدم که ـ سالمت باشی پسرم ، واهلل اومدن ما بستگی به اومدن امیر داشت که اونم به زور ر

 تشکر کنم وبگم که مزاحمت می شیم عزیزم !

 ـ این چه حرفیه خاله جان ؟ ما که با هم این حرفها رو نداریم ، شما هم جای مادر من !

 ـ البته که فرق نمی کنه .

 ـ ممنونم . پس من خودم میام دنبالتون !

 م ، خودمون میایم .ـ نه دیگه پسرم ، به اندازه کافی بهت زحمت دادی

 ـ دیگه تعارف نکنین ، زحمتی نیست ، بعد از ظهر منتظر باشین میام دنبالتون .

 ـ دستت درد نکنه مادر جان .

 ـ خواهش می کنم ،خیلی خوب شد که امیرم میاد .

، به زور با معصومه خانم آهی کشید که دل پیمان وخنک کرد : آره مادر ، بهونه کار آورد وگفت نمی تونه بیاد 

 حرفهای من وخاطره راضی شد ، یه کم دیرتر ازما میان .

 ـ میان ؟

 ـ آخه زهره کارش طول می کشه ، قرار شده که با امیر بیان این جوری امیرم تنها نیست.

دیگه چی از این بهتر می تونست باشه برای پیمان ؟ فرصتهایی که می خواست یکی یکی براش مهیا می شدن ، دیر 

 مدن زهره وامیر حسین هم به نفع پیمان بود ، چون وفت داشت که با خاطره دور از چشم بقیه حرف بزنه .او

خشنود وراضی از اتفاقهایی که در پیش بوداز معصومه خانم خداحافظی کرد، با قطع شدن تلفن مستانه خندید 

 . وبشکنی برای خودش وشانس خوبش زد ، باید حاضر می شد ودنبالشون می رفت

شاد وخوشحال از حمام بیرون اومد وحوله به تن سراغ کمدش رفت .باید درست واساسی تیپ می زد تا به چشم بیاد 

 وجلب توجه کنه .

جنگش با زهره وخاطره برعکس امیر حسین ویاسمین تن به تن بود ، نقشه قبلیش وبا صدای نحسش پیش برد واین 

 تکی بود .بار به حضور فیزیکیش وقیافه محنوسش هم م

نه اینکه قیافه بدی داشته باشه نه !نحسی قیافه اش به خاطر خباثتی بود که تووجودش بود وگرنه از نظر ظاهر ایرادی 

نداشت؛ صورتی بیضی شکل ، موهاش وابروهاش هم قهوه ای روشن بودن با چشمهایی سبز ووحشی که شرارت 

ت بیشتری به صورتش می دادن ، اما حیف از این صورت زیبا ازشون می بارید ، بینی قلمی ولبهایی درشت که جذابی

 که سیرتی زشت وغیر قابل تحمل پشتش مخفی شده بود .

تیپ اسپرت زد تی شرت ذرشکی رنگ با شلوار کتون مشکی ، با ادکلن هوگو باسش هم دوش گرفت ، راضی از 

 قیافه اش و با سری پر از فکر ونقشه رفت دنبال مهمونهاش .
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بایی رو برای این کار اجاره کرده بود ، به سرایدار هم توصیه کرده بود که دوسه روزی مهمون داره وباغ باید باغ زی

 آماده باشه ، قرار بود با همین ظاهر سازی ها وزبون چرب ونرم هم دل صید کنه هم دل بشکنه .

دقیقه ای از ماشین پیاده شد وزنگ در  جلوی در که ایستاد نفسی تازه کرد تا از هیجانش کم بشه وبعد از مکثی چند

 و زد .

با تعارف معصومه خانم داخل خونه شد ، الزم نبود زیاد منتظر بمونه چون تو راه بهشون خبر داده بود که داره میاد 

 دنبالشون ، پس اونها هم آماده بودن .

مه خانم پایین بودن وخاطره هم همون طور که انتظار داشت خبری از امیر حسین وزهره نبود ،آقا بهروز ومعصو

 مشغول آماده شدن .

بنا نبود زیاد اونجا بمونن ، اما معصومه خانم یه عالمه وسائل همراهش برداشته بود که پیمان از دیدنشون تعجب کرد 

. 

 با بهت گفت: خاله جان ؟ این همه وسائل برای چی برداشین ؟

رو جا نگذاشته باشه گفت: چیزی زیادی نیست پسرم !فقط  معصومه خانم درحینی که وارسی می کرد که چیزی

 چیزهایی که الزممون می شه .

 ـ اونجا همه چی هست خاله جان ، نیازی نیست چیزی همراه خودتون بیارین .

آقا بهروز دست پشت شونه پیمان گذاشت وگفت: این خانم آینده نگرما رو نمی تونی با این حرفها راضی کنی ، کار 

 می کنه پسرم .خودش و

معصومه خانم نگاهی شاکی به آقا بهروز کرد وبه آشپزخونه رفت تا هم از بسته بودن شیر گاز مطمئن بشه هم قابلمه 

غذا رو که آماده کرده بود بیاره ، وقتی که برگشت حیرت پیمان هم بیشتر شد چون خیلی راحت می شد حدس زد 

 که تو قابلمه چیه !

 د وگفت : دیگه بی خیال این یکی بشین خاله ، واهلل به خدا همه چی هست !با شوخی سرش وتکون دا

ـ اینم چیزی نیست خاله جان ، چند تایی شامی کباب درست کردم ، هیچی غذای خونه نمی شه ، آهی کشید وگفت: 

دوست داره ، درست کردم که دورهم بخوریم تو که تنهایی وهمیشه غذای آماده می خوری ، امیرم این غذا رو خیلی 

 طفلی بچه ام !!!

پیمان اگر کمی وجدان داشت با همه محبتی که از این خانواده می دید هیچ وقت کمر به هم از پاشیدن زندگیشون 

نمی بست ، حتی اگر دلیل قانع کننده ای داشته باشه که محال بود دلیل پیمان برای دیگران قانع کننده باشه ، اون 

 ی که دور خودش تنیده بود گیر افتاده بود وخیال شکافتن اون وبیرون اومدن رو نداشت .فقط تو پیله حسادت وکبر

 این پیله اینقدر سفت وسخت شده بود که هیچی تأثیری تو حالش نداشت حتی محبتهای مادارنه معصومه خانم .

که تو دلش بزن وبکوب  به ظاهر وبا ناراحتی مصنوعی که تو صورتش بود با معصومه خانم همدردی کرد ، در حالی

به راه بود .برای نشون دادن همدردیش نفس عمیقی کشید وگفت: یاد گذشته کردن فقط اذیتتون می کنه خاله جان ، 

 اتفاقیه که افتاده ونمی شه کاریش کرد .

 برای اینکه بحث وتموم کنه نگاهی به ساعت کرد وگفت: اگر آماده اید حرکت کنیم .

 ومعصومه خانم بحث تموم شد .با تأیید آقا بهروز 

 معصومه خانم خاطره رو صدا زد وگفت: خاطره عزیزم بیا ، می خوایم بریم .
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 خاطره هم از همون باالی پله ها گفت: باشه مامان جون اومدم .

آقا بهروز به تعارف پیمان گوش نداد وخودش مقداری از وسائل وبرداشت ، معصومه خانم هم دوباره به آشپزخونه 

 رفت و پیمان هم از فرصت استفاده کرد وخاطره رو از باالی پله ها تا پایین همراهی کرد ، با نگاهی گرم و مهربون .

تو این مدت که با خانواده ملکان جور شده بود، تونسته بود با زرنگی وخوش شانسی وبه راحتی وسادگی هرچه تمام 

 ، هم به اون چیزهایی که می خواد برسه ونزدیک بشه . ترهم جای خودش وباز کنه طوری که کسی بهش شک نکنه

رابطه اش با زهره وخاطره هم رو همین حساب بود . طوری رفتار کرده بود که هردوشون ویه جورایی به خودش 

وابسته کنه .طوری که هیچ کدوم از حس وحال دیگری خبر نداشتن ،با خوبی ومهربونی که همه ظاهر سازی بود ، با 

 یی که ازشون می کرد تونسته بود سهمی از فکر اونها برای خودش داشته باشه .حمایت ها

خاطره هم خوب متوجه نگاه های پر از حرف پیمان شد ، به روی خودش نیاورد وبا شرمی دخترونه سرش وپایین 

 انداخت وسالم کرد .

 ـ سالم خاطره خانم خوبی ؟

 ودمون می اومدیم .ـ ممنونم ، راضی به اذیت شدن شما نبودیم ، خ

 پیمان نگاهی به در ورودی و آشپزخونه انداخت وگفت:سر که نه در راه عزیزان بود بار گرانیست کشیدن به دوش .

 چشماش وریز کرد وگفت: درست گفتم ؟

 خاطره با همون شرمی که هنوز تو صورتش بود لبخندی زد وگفت: آره .

 نگاه می کرد ، چه فکرهای که توسرش نبود واسه این پرنده کوچولو . پیمان با دنیای فکر وخیال به صورت خاطره

با اومدن معصومه خانم دست از فکرو خیال برداشت وبقیه چیزهایی رو که مونده بود برداشت واز خونه بیرون رفتن 

. 

پیمان به  آقا بهروز رو صندلی جلو نشست ومعصومه خانم وخاطره هم عقب .تمام طول مسیر خیلی نامحسوس حواس

 خاطره بود وهر از چند گاهی نگاهش وتو آینه غافلگیر می کرد .

خاطره هم معنی این نگاه ها رو می فهمید ، چون مدتی بود که حس می کرد گرفتار ومحتاج این نگاه واین چشمها 

 ه ....شده ، عاقبت کارش چی می شد خدا می دونست این که این نگاه ها همیشه مهربون وگرم می مونن یان

 با بوق پیمان در باغ باز شد وبه داخل با غ رفتن .

خاطره که از همون لحظه ورودشون محو زیبایی باغ شده بود .مسیری طوالنی وسنگ فرش که از بین درختها رد می 

 شد واطرافش با چراغهای پایه ای رنگارنگ تزیین شده بود ، هم برای قشنگی هم برای روشنایی باغ .

  چیق هم پراکنده تو باغ بودن که زیبایی باغ رو بیشتر کرده بودن .چند تا آال

 خنکی هوا وبوی سبزه آب خورده و عطر گلها مشامشون رو نوازش می داد .

آقا بهروز ومعصومه خانم که انگار یاد کوچه باغهای شیراز افتاده بودن محو زیبای باغ شده بودن .با اینکه اوایل پائیز 

 رختها میوه داشتن .بود ولی هنوز د

این میون رفتار خاطره برای پیمان مهم تر از بقیه بود ،عکس العملهای خاطره امیدوارش می کرد ، برق چشمهاش 

 ولبخندی که رو لبش بود کلید پیروزی پیمان محسوب می شدن .

 راه تموم شد وساختمون مشخص شد که اونم بی نظیر بود .
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به رنگ قهوه ای سوخته ،با سقف شیروونی که قرار گرفتنش میون درختها جلوه ویالیی دو طبقه با نمای آجری 

خاصی بهش داده بود .یکی از همون آالچیق ها هم با چند ردیف میز وصندلی نزدیک یکی از درهای ورودی ویال 

 بودن .

دار بودن چیزی که شگفتی توصورت خاطره بیداد می کرد ، از نظرمالی در مضیقه نبود واز وضع مالی خوبی برخور

 توجه اش رو جلب کرده بود زیبایی ومعماری ویال بود.

 باورش برای همه سخت بود که پیمان صاحب همچین ویالیی باشه اونم با قیمت میلیاردی

 آقا بهروز نتونست خود دار باشه وسوالی رو پرسید که تو ذهن بقیه هم بود :این ویال مال خودته پسرم ؟

 وگفت: نه عمو جون ، برای خودم تنها که نیست ، با چند تا از دوستام شریکم . پیمان لبخندی زد

 مثل آب خوردن دروغ می گفت .

 معصومه خانم گفت: یه وقت اونها نخوان بیان اینجا پسرم ؟

لتون ـ از تو آینه اول نگاهی به خاطره وبعد هم به معصومه خانم انداخت وگفت: نه خاله جان ، هماهنگ کردم ، خیا

 راحت باشه .

 معصومه خانم نفس راحتی کشید وبعد هم همه از ماشین پیاده شدن وبا کمک هم وسائل وداخل بردن .

داخل ویال از بیرونش هم بهتر بود ، سالنی بزرگ به همراه آشپزخونه وسرویس بهداشتی ، چند تا اتاق خواب ، طبقه 

 جدا می شد وشامل یه سالن وچند تا اتاق خواب بود . باال هم با یه راه پله مارپیچ چوبی از طبقه اول

 همه چیز تو ویال پیدا می شد ، این قدر زیبا تزئین شده بود که چشم هر بیننده ای رو میخکوب خودش می کرد .

 دل از دید زدن ویال برداشتن وراهی طبقه باال شدن برای انتخاب اتاق .

 وبقیه باال ، این جوری راحت تر بودن . قرار شد که امیر حسین وپیمان پایین باشن

 خاطره اتاق خوابی رو که بالکن مجزا داشت ونمای خوبی از باغ داشت وانتخاب کرد برای خودش وخاله زهره اش .

وسائلش وتو کمد چید ، چیز زیادی نداشت ، همون ها رو هم مرتب توی کمد گذاشت و با پوشیدن ، تونیک وشلوار 

 رون رفت تا گشتی توی باغ بزنه .گرم کن از اتاق بی

مشغول گشتن تو باغ بود و محو زیباییش وبعضی وقتها هم به میوه درختها ناخونک می زد تا اونجایی که دستش می 

رسید وبا خودش فکر می کرد هر کس زن پیمان بشه خوش بخت می شه وهیچ آرزویی تو دلش نمی مونه واون ته 

 نه اش دوست داشت که اون زن خودش باشه .تهای دلش وتو اوج خیاالت دخترو

ازمحوطه ویال دور شده بود بی نگرانی ، چون موقع بیرون اومدن پیمان بهش اطمینان داده بود که هیچ خطری نیست 

 وتا هرکجا که بخواد می تونه تو باغ قدم بزنه .

ید که پیمان و دید که با دستهایی خسته شد وتویکی از آالچیق ها نشست تا خستگی در کنه .نگاهش اطراف ومی کاو

 پر به طرفش می اومد .

اونقدر به پیمان اطمینان والبته عالقه داشت که از تنها بودن با اون هیچ واهمه ای نداشت چون تا حاال خطایی ازش سر 

 نزده بود وجز نگاه های مهربون چیزی ازش ندیده بود .

 پیمان که رسید بلند شد ایستاد وسالم کرد .

 ـ سالم ، خسته شدی اینجا نشستی نه ؟!

 با ذوق نگاهی به اطراف انداخت وگفت: این قدر زیباست که آدم از دیدنش خسته نمی شه.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

2 2 1  

 

 تو صورت خاطره دقیق شد وگفت: دوستش داری ؟

 خاطره شونه ای باال انداخت وگفت: مگه می شه دوستش نداشت؟ این همه زیبایی آدم وبه وجد میاره .

با فاصله از خاطره نشست وفالسک ودو تا لیوانی رو که تو دستش بود وروی میز گذاشت وگفت: موافقم ، پیمان 

 زیبایی وطراوت روح آدم وزنده می کنه ، موقعی که این حرفها رو می زد مستقیم به چشمهای خاطره نگاه می کرد .

ر زرنگ بود نباید به این زودی خودش ولو خاطره هم سنگینی نگاه ومعنی حرف پیمان وخوب درک کرد ، ازا ین نظ

 می داد واجازه می دادکه دستش پیش پیمان رو بشه .

 پیمان تو همون حالت چایی تو لیوانها ریخت وگفت: تو این هوای خنک وتو حال خستگی چایی خیلی می چسبه .

الت وقندون قند وبیرون گذاشت میزی که توی آالچیق بود حالت کمد داشت ، یکی از درها رو باز کرد وبسته ای شک

 وگفت : بفرما ، تا سرد نشده بخور .

خاطره تشکری کرد ویکی از لیوانها رو به همراه دوتا از شکالتها برداشت وجرعه جرعه از چاییش خورد ، همیشه 

 دوست داشت چاییش وداغ داغ بخوره وصبر نمی کرد که خنک بشه .

 مدین ، خوبه که آدم دوروبرش شلوغ باشه واحساس تنهایی نکنه .ـ خوشحالم که دعوتم و قبول کردین واو

 خاطره متفکر سر تکون داد وگفت: همین طوره ، تنهایی اصالً خوب نیست .

 پیمان هم تأیید کرد وگفت: منم مدتیه که می خوام از این تنهایی بیرون بیام ، زندگی یکنواخت آدم وخسته می کنه .

 طره خوب می اومد البته اگر منظورش اون چیزی که توفکر خاطره می چرخید باشه !!حرفهای پیمان به مذاق خا

وقتی سکوت خاطره رو دید گفت: مدتی هست که می خوام باهات حرف بزنم ، می ترسیدم که عمو وخاله از دستم 

که آدم یه بار هم ناراحت بشن و فکر کنن از اعتمادشون سوء استفاده کردم ،اما یه دل که بیشتر ندارم ومعتقدم 

 بیشترعاشق نمیشه

امروز واینجا تصمیم گرفتم که حرف دلم وبهت بزنم ، تصمیم با خودته ، می دونم که ده یازده سال اختالف سنی 

 داریم ، می دونی ؟ وقتی پای دل وسط باشه این چیزها ارزشی نداره ،

 چشم خودت وهیچ کس دیگه ای نیاد . سعی می کنم که خوشبختت کنم طوری که این اختالف سن هیچ وقت به

خاطره ساکت نشسته بود وبا چشمهایی پراز تعجب به پیمان نگاه می کرد ، باورش نمی شد که پیمان هم دوستش 

 داشته باشه وانتظار هم نداشت که این جوری وبی مقدمه حرف دلش وبهش بزنه .

مقدمه بود ، تو بذار به پای بی تجربه بودن تو عاشق پیمان لبخندی به روی خاطره زد وگفت: می دونم که حرفم بی 

 شدن وخواستگاری .

نمی خوام تو هم مثل من عجله ای تصمیم بگیری ، خوب به حرفهام فکر کن وهمه چیز وبسنج وبعد بهم جواب بده 

 .باشه ؟

 این ونمی خواست . خاطره به گفتن بله ای آروم بسنده کرد ، اگر بلند حرف می زد هیجانش معلوم می شد وخاطره

 ـ خوبه ،یه خواهشی ازت دارم ، اگرجوابت به من مثبت بود که امیداورم باشه ،فعالً نمی خوام کسی با خبر بشه .

 ـ چرا ؟

این روزها یه خورده گرفتاریم زیاده ، یه کارهای واجبی دارم که حتماً باید انجامشون بدم ، دلم نمی خواد مسئله به 

 تداخلی داشته باشه این مهمی با کارم

 اگر جوابت مثبت بود بین خودمون بمونه باشه ؟ مسئله ای نیست ؟
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 خاطره آب دهنش وقورت داد وگفت : باشه .

 شاید تقصیر نداشت ، ذوق زده بود و به منطقی بودن یا نبودن حرفهای پیمان هم اهمیتی نداد .

 ـ ممنونم .

سته من تو رفتارت اثر بذاره ، سعی کنی عادی رفتار کنی تا کسی شک بلند شد ایستاد وگفت: دوست ندارم که خوا

نکنه ، نمی خوام دید خاله وعمو نسبت به من عوض بشه ، تا به موقعش که همه چی مشخص ومعلوم بشه ، از نظر تو 

 اشکالی نداره ؟

 التون راحت باشه .خاطره که هنوزم هیجان حرفهایی که شنیده بود رو داشت گفت: نه ، اشکالی نداره ، خی

 ـ بازم ممنونم ، بهتره من برم ، تو هم چاییت وکه خوردی بیا .

 خاطره با تکون سرش بله گفت وپیمان هم راضی از قدمی که انگار با موفقیت برداشته بود راهش وگرفت ورفت .

وهوایی نبود که بخواد همه  دیگه هوا تاریک شده بود که امیر حسین وزهره هم رسیدن ، امیر حسین که اصالً تو حال

چیز وزیر نظر بگیره وزیبایی باغ توجه اش رو جلب کنه ،حال زهره هم مثل بقیه بود ، اونم محو بزرگی وزیبایی باغ 

 شده بود درسته که شب بود وزیبایی باغ خیلی به چشم نمی اومد ولی منظره ای زیبا بود که نمی شد ازش دل کند .

 رو دید ، شعف وخوشحالیش بیشتر شد . پیمان وقتی که حال زهره

حال امیر حسین اصالً خوب نبود ، یعنی با امیر حسین یکی دوماه پیش زمین تا آسمون فرق کرده بود ، الغرتر شده 

 بود وناراحتی از صورتش مشخص بود .

ر یاسمین ودوست پیمان احواالت امیر حسین ودقیق زیر نظر داشت ، به این فکر می کرد که این امیر حسین چقد

داره !چون قصه اونجوری که پیمان دوست داشت پیش نرفت ، پیمان دلش می خواست که امیر حسین طبل رسوایی 

یاسمین رو هم جا بزنه وآبروش وببره ، اما اونجوری که پیش بینی کرده بود نشد ، به همین باید قانع می شد ، در 

همین جدا شدن اونها اکتفا می کرد ،فکر می کرد که این جدایی تا  هرصورت کار دیگه ای ازش ساخته نبود وباید به

 ابد طول می کشه ، واسه همین هم خوشحال بود .

شامشون رو که همون شامی کباب به همراه ذرشک پلو با مرغی که معصومه خانم همونجا درست کرده بود و خوردن 

. 

خاطره که اصالً فرقی نکرده بود ، همون جور که پیمان  حواس پیمان به همه چی وهمه جا جمع بود به خصوص رفتار

 ازش خواسته بود ، انگار نه انگار که پیمان ازش خواستگاری کرده وخاطره هم باید بهش فکر کنه .

بعد از شام هرکس دنبال کاری رفت ،خاطره وزهره که به اتاقشون رفتن ، معصومه خانم وآقا بهروز هم جلوی 

 یر حسین هم به باغ رفت تا گشتی توی باغ بزنه .تلویزیون نشستن ، ام

ژاکتی که مامانش موقع بیرون اومدن روی شونه اش انداخت ودرست پوشید ، هوا خنک بود ومامانش مثل همیشه 

 فکر همه جا رو کرده بود .

به چرخی توی باغ زد وتو همون آالچیق نزدیک ساختمون ویال نشست ، دستاش وپشت سرش قالب کرد وسرش و

 صندلی تکیه داد .

 تو حال وهوای خودش بود که با نشستن پیمان کنار دستش به خودش اومد .

 پیمان هم ژاکت به تن اومده بود وسیگار به دست، تعارفی به امیر حسین کرد وگفت: می کشی ؟

 ـ نه اهلش نیستم .
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 ، همین طور واسه فراموش کردن . پیمان پتکی به سیگارش زد ودودش وبیرون داد وگفت: واسه تفریح بد نیست

امیر حسین چیزی نگفت ، چون سیگار ودوست نداشت ، نه واسه تفریح نه غمش طوری بود که بشه با دود سیگار 

بیرون فرستادش وسبکش کرد ، شایدم نمی خواست فراموش کنه ، چون یاسمین غمش هم برای امیر حسین شیرین 

 بود .

 که سختی ها رو تحمل کنی ! ـ مرد بودن ومرد شدن می طلبه

 نه اینه خودش خیلی مرد بود داشت نصیحت امیر حسین می کرد !!!

ـ نمی تونم حال تو رو درک کنم چون تو شرایطی شبیه تو گیرنیفتادم ، اما مطمئنم که با فکر کردن چیزی درست 

 نمی شه .

 سبک کنی ؟نگاهش وبه امیر حسین ودوخت وگفت: بهتر نیست حرف بزنی وخودت رو 

 راستش برای منم سؤاله که چی شد که به اینجا رسیدین ؟!

امیر حسین نفس عمیقی کشید ودرست سر جاش نشست .محال بود که حرفی بزنه اونم به پیمان ، اگر قرار به حرف 

ه کسی که زدن بود خانواده اش بودن ، مادرش بود ، حتی یاسین هم بود ،گزینه هایی بهتر از پیمان ، خبر نداشت ک

روبه روش نشسته ومی خواد مثالً محرم اسرارش بشه ، همون کسیه که زندگیش وبه هم ریخت وباعث وبانی 

 مشکالتش شده .

ـ ممنون از محبتی که داری ، چیزی نیست که بخوام با گفتنش خودم وسبک کنم ، دیگه باید به این شرایط عادت 

 کنم .

خود دار بودن امیر حسین ، حیف که دیگه نمی شد وممکن بود براش  پیمان تو دلش پوزخندی زد به این همه

دردسر درست بشه ، حیف که االن ذهنش درگیر نقشه های بعدیش بود وگرنه کاری می کرد که آبروی یاسمین بره 

ود ، کاری که امیر حسین به خاطر عالقه ای که به یاسمین داشت انجام نداد ، گرچه الزم به گفتن امیر حسین هم نب

 چون پیمان خودش خوب از کم وکاست ماجرا خبر داشت .

شونه ای باال انداخت وگفت: من به خاطر خودت گفتم ، تالشت و تحسین می کنم که می خوای خودت رو با شرایط 

 وفق بدی .

ریم بخوابیم چند دقیقه دیگه هم تو آالچیق نشستن ، امیر حسین با نگاهی به ساعت بلند شد وگفت: دیر وقته بهتره ب

. 

پیمان هم با ایستادنش حرفش وتأیید کرد وگفـت: بهترین کار ممکن !! فردا یه روز پراز هیجانه بهتره بخوابیم که 

 فردا سر حال باشیم .

 به اتفاق داخل ویال رفتن وبه طرف اتاق هاشون .

 ، این که چه فکری تو سرش بود ....پیمان موقعی که می خواست به اتاقش بره نگاهی به اتاق خاطره وزهره انداخت 

 واقعاً حیف از این محبت که خانواده ملکان در حق این مرد می کردن، لیاقت نداشت .

 چقدر بده که آدم اینقدر پست ونمک به حروم باشه که جواب خوبی رو با بدی بده .

ین شده بود وهم جسمش هم همه رفتارهای پیمان نتیجه لقمه های حرومی بود که با پوست وگوشت وخونش عج

 روحش ومسموم کرده بود .
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با اومدن امیر حسین وپیمان به داخل خونه ، زهره هم که از روی بالکن محو تماشای باغ واون دوتا بود داخل اتاق 

برگشت . همون موقع که به اتاق اومده بودن ، خاطره بی هیچ حرفی روی تخت دراز کشیده بود ، چیزی که از خاطره 

 جنب وجوش بعید بود .پر 

زهره هم وقتی دیدکه خاطره قصد داره بخوابه به بالکن رفته بود ، وقتی که برگشت دیدکه خاطره هنوز بیداره 

 وچشماش به سقف دوخته شده .

 کنار خاطره نشست وگفت: چیزی شده خاله جون ؟

 ـ نه !

 ری .ـ پس چرا توفکری ؟ مگه نمی خواستی بخوابی ؟ تو که هنوزم بیدا

 خاطره بلند شد روی تخت نشست وموهاش واز رو صورتش کنار زد وگفت: خاله ؟

 ـ جانم ؟

لب باز کرد که حرفی بزنه از خواسته پیمان بگه که با یاد آوری قولی که به پیمان داده بود پشیمون شد ، پیمان کار 

حرفی وتو دلش نگه داره وبروز نده ، اما  سختی از خاطره شلوغ وپر سر وصدا خواسته بود، خاطره ای که نمی تونست

این دفعه فرق می کرد برای نشون دادن عالقه اش به پیمان باید خود دار می بود وسکوت می کرد که ای کاش 

 نکرده بود وبا زهره حرف زده بود ، این جوری از خیلی از اتفاقات پیش گیری می شد ولی ...

ا گفتن چیزی مهمی نیست ، بعد برات می گم دوباره روی تخت دراز از گفتن حرفش به خاله اش پشیمون شد وب

 کشید وچشماش رو بست .

زهره هم که دوست نداشت خاطره رو مجبور به حرف زدن بکنه بی هیچ اعتراضی به طرف تخت خودش رفت ودراز 

 کشید.

ا اسبهایی که تو اسطبل ته باغ روز بعد همون طور که پیمان گفت روزی پر از هیجان بود ، روزی که با سوارکاری ب

 بودن وبازی والیبال ومسابقه خوردن میوه گذشت .

در کل روز خوبی بود ، حتی به امیر حسین ناراحت وغمگین هم خوش گذشت ، برای پیمان هم روز خوبی بود ، شور 

همین طور زهرۀ از همه وهیجانی که اون روز به راه انداخت وکارهایی که می کرد باعث شد که بیشتر تو دل خاطره و

 جا بی خبر جا باز کنه.

اون سفر کوچولو هم با خاطراتی خوب برای خانواده ملکان وهمین طور امید واری پیمان تموم شد ، هرکدوم با 

 روحیه ای تازه ، دنیایی تازه و فکرهایی تازه به خونه برگشتن .

 

 می شه پرنده باشی ، اما رها نباشی

 اسیرِ غصه ها شی می شه دلت بگیره ،

 حاال که آسمونم ، دنیای تازه ای نیست

 اونوقت یه جا بشینی ، محو گذشته ها شی

 ترسیده باشی ازکوچ ، اوجُ ندیده باشی

 واسه ی مشتِ دونه ، اهلی آدما شی

 تو سایه ها بمونی ، درگیر سایه ها شی
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 مفهوم زندگی رو ، از یاد برده باشی

 ته دل بخونی دلت بخواد دوباره ، از

 از ترس ریزش اشک ، غمگین و بی صدا شی

کالفه وسردرگم تو اتاقش نشسته بود ، سرش ومیون دستاش گرفته بود، چندروز از موقعی که با خانواده اش 

موضوع جدا زندگی کردنش ودر میون گذاشته بود می گذشت نه اونها چیزی گفته بودن نه یاسمین حرفی زده بود، 

ن نازگل وحرفهایی که ازش شنیده بود تصمیمش وگرفت که امشب حتماً با مامان باباش حرف بزنه امروز با دید

 وراضیشون کنه .

حرفهای نازگل که یادش میفتاد ، جگرش آتیش می گرفت ،تو این مدت که از امیر حسین جدا شده بود ، دلخوشیش 

ه مطب بهش سرزده بود و با دیدن وضعیت نازگل بی نازگل بود که زیاد به دیدنش می رفت .امروز هم قبل از رفتن ب

 قرار تر شده بود ....

دکتر احمدی آب پاکی رو رو دست یاسمین ریخت وگفت که نهایت زنده موندن نازگل ده دوازده روز دیگه است ، 

رفهای سرطان اعضای بدن نازگل واز پا در آورده بود ودیگه رمق وامیدی برای زندگی نداشتن .بعد از شنیدن ح

 دکتر به دیدن نازگل رفت .

 جلوی در اتاق اشکش وپاک کرد ولبخند به لب وارد اتاق شد ، لبخند تلخی که نازگل هم خوب معنیش ومی فهمید .

کنار تخت نازگل نشست ودست نازگل وتودست گرفت وبوسه ای بهش زد ، الغر الغر شده بود ، دیگه مویی هم 

 ل اجازه نداده بود که موهاش واز ته بزنن .روی سرش نمونده بود ، آخه نازگ

 بغضش رو خورد واجازه نداد که اشکش جاری بشه ، دوست نداشت دل نازگل بشکنه وغصه بخوره .

هیچ حرفی برای گفتن نداشت ، نمی دونست چی بگه ،چه سؤالی بپرسه !هم از ترس ریختن اشکش هم اینکه حال 

 ن نداشت .نازگل کامل مشخص بود ونیازی به پرسید

نازگل خودش سکوت وشکست ، با همون صدای رنجور وخش دارش بعد از چند تا سرفه پی درپی گفت: خاله 

 فرشته ؟

 دستهای نازگل ونوازش کرد وگفت: جون خاله فرشته ؟

 ـ من دیگه ... من دیگه زیاد زنده نمی مونم درسته ؟

 ، طاقت آره گفتن هم نداشت .یاسمین موند چه جوابی بده ،اگر می گفت نه دروغ بود 

 لبخند تلخی زد وچیزی نگفت.

 ـ خودم می دونم ، بهار هم مثل من بود ، اونم دیروز رفت .

 خود دار بودن یاسمین تموم شد اشک صورتش وخیس کرد ، اشکی که جواب سؤال نازگل هم بود .

ه جون ، من از مردنم ناراحت نیستم ،تازه نازگل با دست دیگه اش اشک یاسمین وپاک کرد وگفت : گریه نکنین خال

 بهارم خوشحال بود می گفت دیگه از درد کشیدن خسته شده ، منم خسته شدم .

یاسمین گونه های نازگل وبوسید وگفت :این جوری نگو عزیزم ، همه آدمها واسه خودشون قصه ای دارن ، قصه تو 

 هم این شکلی شده ...

 اش خدا آخرین آرزوم هم بر آورده کرده بود .ـ من که ناراحت نیستم ، ولی ک
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یاسمین خوب حدس می زد که آرزوی نازگل چی می تونه باشه ، دیدن پدر مادرش ، آروزیی که برآورده شدنش 

محال بود چون هیچ نشونه ای از پدر ومادر وکسی که نازگل وسر راه گذاشته بود در دست نبود ، از ناز گل پرسید : 

 داری به خاله بگی آرزوت چی بوده ؟می تونی ؟ دوست 

 ـ ناراحت نمی شین ؟

 ـ نه واسه چی ناراحت بشم ؟

 ـ قول ؟

 پشت دست نازگل ونوازش کرد وگفت: قول قول!

نازگل نگاهی به صورت یاسمین انداخت وگفت: روز تولدم موقع فوت کردن شمع از خدا خواستم ... از خدا خواستم 

 که شما مامانم بشی ؟

صورت یاسمین وخیس کرد از مهربونی نازگل ، تو دلش از خدا خواسته بود که ای کاش آرزوی نازگل طوری اشک 

 باشه که بتونه برآورده اش کنه و حاال نازگل ازش می خواست که مادرش بشه .

یکی اون روز وخوب یادش بود ، همه بودن حتی امیر حسین هم بود ، همون روز موقع فوت کردن شمع یاسمین هم 

 از اونها یی بود که برای برآورده شدن آرزوی نازگل دعا کرده بود .

 ـ ناراحت شدین خاله فرشته ؟

 دست نوازشی به پیشونیش کشید ، پیشونیش وبوسید وگفت: نه ناراحت نشدم ، چرا زودتر نگفتی ؟

 نازگل نگاهش واز یاسمین گرفت وگفت: ترسیدم اگر بگم دیگه به دیدنم نیاین .

 این چه حرفیه عزیزم ؟ من تو رو مثل بچه خودم دوست دارم .ـ 

 ـ یعنی مامانم می شی ؟

یاسمین میون گریه خندید ، مگه می شد دل این دختر ناز وتنها رو شکست ، با ذوق گفت : آره ، چرا که نه ؟ کی 

 بدش میاد دختر به این خوبی ومهربونی داشته باشه ؟تو همیشه دخترم بودی وهستی !

 نازگل هم با ذوق گونه یاسمین وکه نزدیک صورتش بود بوسید .

از ذوق وخوشحالی نازگل دل یاسمین هم خوش شد، دیگه چیزی به خاموش شدن شمع وجود نازگل نمونده بود 

 ویاسمین نباید فرصت رو از دست می داد ، می شد که این روزهای آخر نازگل وکنار خودش داشته باشه .

ازش خداحافظی کرد ، اول باید با دکتر احمدی صحبت می کرد وازش اجازه می گرفت ، اگر دکتر نازگل وبوسید و

اجازه می داد خودش هم باید مرخصی می گرفت تا بتونه به نازگل برسه ، کار مهمتری هم داشت ، حرف زدن با 

ونه ای که خریده بود زندگی مامان بابش .حاال که می خواست نازگل وپیش خودش نگه داره بهتر بود به تو همون خ

 می کرد این طوری برای نازگل هم بهتر بود .

با فکر کردن به نازگل وذوقش موقع شنیدن جواب مثبتش ، عزمش وجزم کرد که با مامان باباش حرف بزنه ، چون 

 با صحبتی که با دکتر احمدی داشت اجازه موندن نازگل وپیش خودش گرفت .

بیرون رفت .از پله ها که پایین می رفت نگاه مامانش رو صورتش نشست .خراب بودن  به نیت حرف زدن از اتاقش

 حال یاسمین وخوب فهمید ، چون شام هم نخورده بود .

 خوب بود که باباش هم هنوز بیدار بود

 یاسمین که نشست ، آقا محمود پرسید : چی شده بابا ؟ انگار حالت خوب نیست ؟!
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 دی ؟!ـ آره مادر شامم که نخور

 لبخندی به صورت نگران هردوشون زد ، چقدر که این مدت اذیتشون کرده بود!!

 ـ چیزی نیست ، آهی کشید وگفت: بابا ؟ مامان ؟ می شه با هم حرف بزنیم ؟

 ابروهای فخری خانم تو هم گره خورد .

 آقا محمود نیم نگاهی به فخری خانم انداخت وگفت: راجع به چی بابا ؟

 . همون موضوعی که اون شب درباره اش حرف زدیم وبه نتیجه ای نرسیدیم !ـ همون ..

 ـ چه نتیجه ای باید می گرفتیم دخترم ؟

 به مامانش نگاه کرد تا جوابش رو بده : این که .. این که موافق هستین یانه .

 فخری خانم با نارضایتی سرش وتکون داد .

دخترم !خودت باید بهتر بدونی که واسه یه زن تنها چه مشکالتی ممکنه آقا محمود هم سر جاش جا به جا شد وگفت: 

به وجود بیاد ، وگرنه من از چشمامم بیشتر به تو اعتماد دارم ، جلوی زبون مردم رو که نمی شه بست ، می شه ؟ اگر 

 ادت کنی ؟به خاطر شرایطت می گی که تو باالخره باید با هاشون کنار بیای دخترم ، باید به این زندگی ع

ـ حرفتون درسته بابا ! من به خاطر خودم زندگی می کنم نه حرف مردم ، مگه این مردم خوبی من ومی گن که بخوان 

پشت سرم هم بد بگن ، همینکه خودم وشما بهم اطمینان دارین برام کافیه ، تازه شم من که نمی خوام مدام اونجا 

بر دارین ، من که تا شب سر کارم ، از اون گذشته من فقط وقتهایی که زندگی کنم ، خودتون بهتر از شرایط کار من خ

 نیاز به تنهایی دارم به اون خونه می رم .واسه همین هم خونه خریدم که راحت باشم واختیارش دست خودم باشه .

 ـ یـــــــــاسمین ؟

 مثل همیشه اعتراض مامانش بود که به گوشش رسید .

 ون شب می خواستم بگم منتهی شرایط پیش نیومد .با شرمندگی گفت : من هم

برای اینکه راضیشون کنه از نازگل وآرزوش هم گفت تا اونها به خاطر نازگل هم که شده راضی بشن که مامانش 

 گفت: خوب دخترم ، نازگل ومی تونی بیاری همینجا ، منم می تونم کمکت کنم .

وگفت: می دونم مامان که چقدر نگرانین ، ولی بهم اعتماد کنین ، بلند شد پیش مامانش نشست وگونه اش رو بوسید 

از طرفی نمی خوام نازگل این روزهای آخر تو جمع شلوغ باشه ، می خوام براش مادری کنم تا بار غصه هاش کمتر 

 بشه .

خونه باباش  باالخره با اصرار زیاد یاسمین ، اونها راضی شدن که یاسمین تو خونه خودش زندگی کنه به شرطی که

 وفراموش نکنه واونجا هم سر بزنه .

یاسمین هم با قولی که داد خیال اونها رو راحت کرد ، قرار شد که با هم برن وخونه رو ببین تا از محیطش مطمئن 

 بشن ، البته نظر یاسین هم شرط بود ، یاسمین هم گفت که خودش با یاسین حرف می زنه .

ا هزار جور فکر به اتاقش رفت ، فردا زیاد کار داشت ، اول باید مرخصی می گرفت با جلب رضایت مامان باباش وب

برای چند روز ، بعد هم باید یکی از اتاقها رو برای ورود نازگل آماده می کرد ، توفکر یه اتاق خوب بود برای نازگل ، 

 دوست نداشت این روزهای آخر احساس کمبودی داشته باشه .

حبتی رو که می تونست در حق بچه خودش بکنه در حق نازگل هم انجام بده ، تا نازگل دلش می خواست همون م

 آرزو به دل از دنیا نره .
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قبل از خواب به خیلی چیزها فکر کرد ، به نازگل واتاق که می خواست براش آماده کنه ، به امیر حسین وخودش به 

میر حسین اشکش سرازیر شد ، امیر حسین در کنار همه بچه ای که می تونست از امیر حسین داشته باشه ،با یاد ا

خوبی هاش می تونست بابای خوبی هم باشه ، نعمتی که یاسمین می تونست توش شریک باشه ، اما یاسمین با نادونی 

 خودش ومحروم کرد .

ید که امیر آرزوی که یاسمین االن داشت ، خوشبختی وخوشحالی امیر حسین بود ، یاسمین انتظار روزی رو می کش

 حسین وشاد وخوشحال وخوشبخت ببینه .

 به خاطر همه دلتنگی هاش سرش وتو بالش کرد وگریه کرد تا خوابش برد .

صبح زود از خواب بیدار شد ، امروز ، روزپرکاری بود برای یاسمین،با جلب رضایت مامان باباش ، خیالش راحت تر 

 وبارش سبک تر شده بود .

ن مونده بود ، ولی رضایت پدر ومادرش براش اولویت داشت ، صحبت کردن با یاسین فرمالیته البته صحبت با یاسی

 بود وجهت رفع تکلیف .

 خوب بود که می تونست قدمی هر چند کوچولو برای نازگل برداره ، اول به بیمارستان رفت ومرخصی گرفت .

سائل می خواست ، باید اون خونه رنگ وبوی برای خونه اش به خصوص اتاقی که متعلق به نازگل می شد خیلی و

زندگی می گرفت .اول از همه برای نازگل خرید کرد ، ست کامل قلبی شکل وصورتی رنگ از تخت خواب گرفته تا 

 میز وکمد . موکت فرشی هم با طرح خرس خرید برای کف اتاق ، به همراه پرده های صورتی رنگ .

نداشت ،هر چیزی رو که می دید قشنگه واحتمال می داد که نازگل دوست تجربه ای تو خرید کردن برای بچه ها 

داشته باشه براش می خرید ، البته از اتاق علی رضا وآتنا هم الگو می گرفت وسعی داشت هرچی تو اتاق اونها هست 

 بخره .

اسمین هم خونه ای قابل تا بعد از ظهر تو خیابون چرخید وخرید کرد وسفارش داد ، فردا که از راه می رسید خونه ی

سکونت می شد برای دوتا صاحب هاش ، یاسمین ونازگل، اینکه چقدر ساکن وصاحب اون خونه می موندن ،اینکه تنها 

 زندگی کردن برای یاسمین چه نتیجه ای در پیش داشت ،چیزی بود که گذر زمان مشخص می کرد .

ود وقصد داشت انجام بده نزد ، می خواست به وقتش وبه به دیدن نازگل هم رفت ولی حرفی از کارهایی که کرده ب

 موقعش نازگل وغافلگیر وخوشحال کنه .

خود نازگل هم تو این خیالها نبود ، همینکه یاسمین قبول کرده بود که مامانش بشه واجازه داده بود که مامان صداش 

 کنه براش کافی بود واز هر چیزی با ارزش تر .

عریفی نداشت ، نه خوشحال بود نه ناراحت .بین دوتا حس متناقض گیر افتاده بود ، هرچند یاسمین از حال خودش ت

 نگفته پیدا بود که تو این ترازو کفه غم سنگین تر از کفه شادی بود .

غروب وقتی که دیگه خیالش از همه چی راحت شد ، رفت خونه یاسین ، با همه اتفاقهایی که تو زندگیش افتاده بود 

هم کم درشون مقصر نبود ، با وجود اینکه تحت سلطه یاسین بودن ناراضی بود ونمی خواست یاسین ادای ویاسین 

 بزرگترها روبراش دربیاره ، بازم داداشش بود ، دوستش داشت واحترامش وواجب می دونست .

افی بود با خودش ، درسته که به خاطر یاسین به این روز افتاده بود ، می دونست که خودش هم کم مقصر نبود ، ک

دلش واحساسش روراست می شد وحرف دلش وبه امیر حسین می زد تا این اتفاقها هم نیفته ، رفتار اشتباهی که کم 

کم داشت تأثیرش ونشون می داد ، اینکه اگر هنوزم چتر حمایت امیر حسین رو سرش بود نیازی نبود تنهایی رو 
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نجام کاری که دوستش داره از همه اجازه ومجوز بگیره ، اگر هنوزم تحمل کنه ، حرف دیگران وتحمل کنه ، برای ا

محبت امیر حسین وداشت نیاز نبود تا منت دیگران وبکشه ،با اینکه یاسین برادرش بود هم خونش بود ولی امیر 

کنه وهر حسین فرق داشت ، امیر حسین با همه فرق می کرد ، اینها اعترافهایی بودن که الزم بود یاسمین به خودش ب

 روز چند بار برای خودش تکرار کنه تا خوب خوب یادش بگیره و تو ذهنش حک بشه .

می دونست که نباید با یاسین با تندی برخورد کنه .باید با زبون خوش ومنطقی باهاش حرف بزنه تا احتمال برخورد 

 با یاسین کم بشه .

د،خستگی از سروروش می بارید ، بین چیزهایی که برای با دنیایی فکر وخیال ، ماشین وجلوی خونه یاسین پارک کر

نازگل خریده بود برای آتنا وامیر حسین هم یه عروسک وماشین کنترلی خریده بود ، اونها رو برداشت واز ماشین 

 پیاده شد .

هردوشون  زنگ در وزد وبا استقبال الهه روبه رو شد ، وارد خونه هم که شد دو تا دسته گل به اسستقبالش اومدن ،

 رو بغل کرد وبوسید وخدا رو به خاطر سالمت بودنشون شکر کرد .

 آتنا با اون تاپ رکابی سفید ودامن چین چینش مثل عروسکها شده بود ویاسمین از بوسیدنش سیر نمی شد .

 از وقتی که نازگل بهش گفته بود مامان فرشته ، یه حسی ته دلش وسوزن سوزن می کرد اگر همه چیز وفدای

 غرورش نکرده بود می شد که مادر بشه ، مادر بچه امیر حسین ، با خودش تکرار کرد : بچه امیر حسین ؟

چه حس خوبی بود ، با خودش گفت: آره ، بچه امیر حسین ! بهترین اتفاقی که می تونست تو زندگیش با امیر حسین 

 بیفته ولی خودش نخواست .

 هاش عروسک بازی کنه از فکر امیر حسین بیرون اومد .با تکون دست آتنا که ازش می خواست با

فکرش مشغول بود وحوصله نداشت و نگاه خوشحال ولبهای خندون آتنا که از غم عمه اش خبر نداشت ، بهش اجازه 

 نمی داد که دست رد به سینه اش بزنه .

 بازیش با آتنا تموم شد وخبری از یاسین نشد .

 ـ یاسین نمی خواد بیاد ؟

 چرا زنگ زدم تو راهه ! تو بگو چه عجب از این طرفها ؟!ـ 

 الهه حق داشت گله کنه ، مدتی بود که زندگی یاسمین به هم ریخته بود ، حتی حوصله خودش رو هم نداشت .

 ـ حق داری گله کنی الهه خانم ، بدجور گرفتارم !سرم خیلی شلوغه !

 ودت داره ، بهترنیست یه کم از فشار کارت کم کنی ؟ـ خودت خودت وگرفتار کردی ! همه اش بستگی به خ

 کار برای یاسمین دلیل وکمک خوبی بود برای فرار کردن وفکر نکردن .

 ـ چرا اتفاقاً ، چند روزی مرخصی گرفتم .

 الهه چایی رو جلوی یاسمین گذاشت وگفت: مرخصی گرفتی تا استراحت کنی یا نه بدتر خودت رو خسته کنی ؟

 ا تکون دادن سرش گفت: خوبه تو هستی تا مامانم شکایت من وبهت بکنه ، وگرنه معلوم نبود چی می شد ؟یاسمین ب

 ـ حق د اره ، اونم نگرانه .

 ـ درک می کنم الهه ، قبول کن راه دیگه ای ندارم ،حتماً مامان همه چی رو گفته ؟!

 رایی درد ودل می کرد .ـ آره گفت، البته نه اینکه بخواد شکایت تو رو بکنه ، یه جو

 یاسمین نفس عمیقی که کم از آهم نداشت کشید وحرفی نزد .
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 ـ حاال جدی جدی تصمیمت وگرفتی ؟

 ـ در مورد خونه یا نازگل ؟

ـ در مورد خونه ، من با حضور نازگل تو زندگیت مشکلی ندارم یاسمین ، خوب می تونم حال ووضعیتش ودرک کنم ، 

 حرف من در مورد .....

ـ می دونم چی می خوای بگی ، الهه باور کن این جوری بهتره ، خوب منم آدمم حق ندارم اون جوری که دوست دارم 

 زندگی کنم ، من که فقط واسه خودم نمی گم ..

ـ من قصدم ناراحت کردن تونیست ، من تورو بهتراز خودت می شناسم .از طرفی حق می دم که بخوای تنها باشی از 

 ران بعدشم ...طرفی هم نگ

ـ اینقدر از این بعد گفتین که من دیگه ترسیدم !مگه می خوام چکار کنم ؟می خوام تو همین شهر ومیون همین مردم 

زندگی کنم ،من تا حاال کاری به دیگران نداشتم ، پس نباید نگران برخورد وحرفهای دیگران هم باشم ،از طرفی 

حرفی به مامان بابا نزدم ، حاال هم به خاطر نازگل گفتم .نگاهش وبه  مجبورم الهه ، خودت دیدی تو این چند روز

صورت الهه دوخت وگفت: اون چند روز دیگه بیشتر زنده نیست الهه ، حاال که به من دل بسته ، می خوام تا اونجا که 

 بشه هرکاری ازم ساخته باشه براش انجام بدم تا ببینم بعدش چی پیش میاد .

اشت بگه تو که نسبت به نازگل این حس وداری پس چرا با امیر حسین وعشقش کنار نیومدی ؟ الهه خیلی دوست د

ولی چیزی نگفت ، تو این مدت دیده بود که یاسمین داره روز به روز آب تر می شه ، خوبم می دونست که از کجا 

از کنه وحرف بزنه که شاید دیر آب می خوره و به روی یاسمین نمی آورد ومنتظر بود تا شاید یه روز یاسمین زبون ب

 هم نبود .

 وقتی که حال یاسمین رو دید دیگه چیزی نگفت .

یاسین که برگشت یاسمین بدون جنگ وجدل ودعوا باهاش حرف زد وبراش توضیح داد که چرا می خواد جدا از 

 خانواده اش زندگی کنه .

 درسته خواهر من !عزیز من !ولی ....یاسین هم خوب به حرفهاش گوش داد وآخر کار گفت: همه حرفات 

یاسمین به میون حرفش رفت وگفت: ولی بی ولی یاسین ،من همون شب هم بهت گفتم هیچی به اندازه بی اعتمادی 

 آزارم نمی ده ، مامان بابا حرفی نزدن تو هم چوب الی چرخم نذار اگر بهم اعتماد داری ! خواهش می کنم این بار ...

 ید گفت: این بار حرف من ودلیلم رو قبول کن .این بارش وبا تأک

 ویاسین تو نارضایتی کامل سکوت کرد که نشونه رضایتش شد .

 بدم نبود ، حاال بهتر می تونست حال یاسمین وتو دوسال پیش درک کنه .

 با کسب رضایت یاسین ، خیال یاسمین هم راحت شد وبا فکری آزاد راهی خونه شد .

 د برای یاسمین در صورتی که غم نازگل وازش فاکتور می گرفتن.در کل روز خوبی بو

اون روز عالوه بر یاسمین برای یه نفر دیگه هم روز خوبی بود ، زهره ملکان ، زهره هم امشب با دلی خوش وفکری 

آزاد سر به بالش می گذاشت ،چون دغدغه فکریش کمتر ودل خوشیش بیشتر شده بود که اونم از برکات حضور 

 ان بود .پیم

 تو این چند روزی که از سفرشون به لواسون می گذشت روحیه اش خیلی فرق کرده بود.
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از وقتی که با پیمان تصادف کرده بود وپای این آشنای قدیمی به خونه شون باز شده بود یه حس تازه مهمون قلبش 

 شده بود .

 ازدواجش شکست ،قلبی که با بی خبر رفتن پسر عموش ترک برداشت وبا شنیدن خبر 

قلبی که یک بار مزه شکست وچشیده بود ونارو خورده بود وحاال به خیال زهره عشق پیمان می تونست مرهم و 

ترمیم کننده اون زخمها باشه ،البته که تا قبل از رفتن به لواسون از پیمان رفتاری که نشونه عشق باشه ندیده بود ، 

ش وابسته ودلبسته شده بود .خوب طبعاً خبر هم نداشت که این رفتارها چون رفتار پیمان با همه خوب بود ، خود

حساب شده ونقشه از پیش تعیین شده هستن ، نمی دونست قرار نیست قبلش ترمیم بشه بلکه قراره غرورش هم 

 شکسته بشه و اوضاعش از اینی که هست بدتر بشه .

نتظر وامیدوار ، منتظر یه اشاره از طرف پیمان ، با خیاالت خودش وحس پنهون تو قلبش دل خوش بود وشایدم م

 وامیدوار به اینکه پیمان هم دوستش داشته باشه .

پیمان هم که تو این مدت با رفتار خوبش خودش وتو دل همه جا کرد وخوب میخ خودش وکوفته بود و مطمئن بود 

شدن مناسب دید وپای زهره رو هم  که جواب پیشنهادش از طرف هردوی اونها مثبته ، شرایط وبرای دست به کار

 وسط کشید .

شروع کارش هم فرستادن پیامک برای زهره بود ، البته نه اینکه مستقیم وبی پروا از عالقه وعشقش به زهره بگه ، به 

 شکلی بود که زهره رو امیدوار کنن .

قتی که مطمئن بود خاطره خونه امروز هم دیگه پاش وفراتر گذاشت وبرای زهره کادو فرستاد در خونه شون اونم و

 نیست .

تو آشپزخونه مشغول تدارک شام بود که صدای زنگ در بلند شد، خاطره که دانشگاه بود ، مامانش هم رفته بود 

 حمام ، باباش هم بیرون بود ، شعله گاز وکم کرد وبرای باز کردن در رفت .

 کسی که پشت در بود آشنا نبود : کیه ؟

 نزل ملکان ؟ـ سالم خانم ، م

 ـ بله بفرمائید؟

 ـ لطف کنید به خانم زهره ملکان بگین بیان دم در بسته دارن .

 ـ بسته ؟

 ـ بله .

پس پیک موتوری بود ، زهره تعجب کرد بسته برای خودش ،متعجب بود که از طرف کی ؟ اونکه اینجا کسی رو 

 نداشت ، کار کی می تونست باشه .

 شید ورفت دم در برای گرفتن بسته .با شک وتعجب مانتوش وپو

 جعبه کادو پیچ شده بود ،بسته رو گرفت ورسیدش وامضاء کرد به اسم احدی بود .

 احدی ؟ یعنی ممکن بود از طرف پیمان باشه .

تشکر کرد وفوری داخل خونه برگشت ، هم تو آشپزخونه کار داشت هم دوست داشت ببینه تو جعبه چیه و پیمان 

 .چی فرستاده 
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بسته رو تو اتاقش گذاشت وبه آشپزخونه برگشت ، تند وسریع کارهاش وانجام داد ، کارش که تموم شد ، سبزی 

خوردن هم خیس کرد واون موقع بود که مامانش از حمام بیرون اومد وبه زهره گفت بره به کارش برسه ، بقیه کارها 

 که دیگه چیزی هم نمونده بود وخودش انجام می ده .

هم از خدا خواسته راهی اتاقش شد تا بسته رو باز کنه ،به خاطر اشتیاق وعجله ای که داشت نفهمید چطوری زهره 

 کارش وتموم کرد .

 در اتاقش وبست ، نفسی تازه کرد وبه سراغ بست رفت .

 .کادو رو مرتب باز کرد ، در جعبه رو که برداشت ، یه گوی شیشه ای که داخلش یه خونه بود داخلش بود 

مثل اینکه شب خواب بود چون سیم برق داشت ، به برق که وصل شد ، چراغ آبی رنگش روشن شد وآهنگ مالیمی 

 هم پخش شد .

 خیلی خوشگل بود وبه دل زهره نشست ، نگاهش به ته جعبه افتاد که یه پاکت توش بود ، یه نامه !

 و لب زهره نشست وبزرگ وبزرگتر شد .پاکت وبرداشت وتکه کاغذ وازش بیرون کشید با خوندش لبخندی ر

ـ سالم امیدوارم این هدیه رو به عنوان یادگاری از یه دوست قبول کنی ،شایدم بهونه ای شد برای دعوت یه دوست 

 که امیدواره که به نسبت نزدیک تری هم برسه .

 پیمان حرفش وتو لفافه گفته بود وزهره هم منظورش وخوب فهمید ومعنیش ودرک کرد .

 پیمان ازش دعوت کرده بود که دیداری با هم داشته باشن برای صحبت در مورد آینده .

چی از این بهتر برای قلب شکسته زهره که امید دوباره بهش برگشته بود ؟ وقتی که پیمان وفرشته نجاتش می 

لش وا شده بود ، روزنه ای دونست وجواب همه زجرهایی که تا حاال از زندگی وآدمها کشیده بود ؟یه روزنه امید تو د

 که با حرفها وکادویی که پیمان فرستاده بود بزرگتر وپر نور تر شده بود .

 تو آخر نامه هم نوشته بود که اگر دعوتش وقبول می کنه فردا بره کافی شاپ پارسیان .

ش ؟ باید همه چیزو به زهره که از این شوق سر از پا نمی شناخت ، دوست داشت با یکی حرف بزنه وکی بهتر ازمادر

مادرش می گفت ،بلند شد که بره وبا مامانش حرف بزنه ، منصرف شد و ایستاد وبا خودش فکر کرد بذاره با پیمان 

 حرف بزنه ومطمئن بشه بعد با مادرش حرف بزنه .

دلیل خوبیش این بود که خانواده اش پیمان وقبول داشتن ودوستش داشتن پس مشکلی پیش نمی اومد با همین 

خودش وقانع کرد که بعد از حرف زدن با پیمان با مادرش حرف بزنه ، اما شادی که تو رفتارش بود وخنده رو لبش 

 ونمی تونست پنهون کنه طوری که موقع شام خوردن خاطره بهش مشکوک شد وگفت: چیزی شده خاله ؟

 زهره هم جوابش وبا لبخندی داد وگفت: نه !

 یا یه چیزی شده !ـ امشب با همیشه فرق دار

 دست خاطره رو گرفت وگفت: خودت بعد می فهمی .

 این شد که اون شب زهره هم با خیالی راحت وفکری آزاد تر به تختش رفت تا خواب بهتری داشته باشه .

 می خواهمت چنان که شب خسته خواب را ....

 می جویمت چنان که لب تشنه آب را....

 چشم صبح محو توام چنان که ستاره به

 یا شبنم سپیده دمان آفتاب را....
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 بیتابم آنچنان که درختان برای باد..

 یا کودکان خفته به گهواره تاب را...

 بایسته ای چنان که تپیدن برای دل

 یا آنچنان که بال پریدن عقاب را....

 حتی اگر نباشی، میآفرینمت ....!!!

 چونانکه التهاب بیابان سراب را

 شی که خواستنی تر ز پاسخیای خواه

 با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را؟!!!

 

صدای زنگ گوشیش یعنی اینکه باید بیدار بشه ویه روز دیگه رو جدا از یاسمین وبا فکرش بگذرونه، فکرکردن به 

ن یاسمین خاطراتی که باهاش داشت ، می خواست که به شرایطش عادت کنه وکنار بیاد ، که نمی شد ، فراموش کرد

 کار راحتی نبود، یاسمین رو به آسونی به دست آورد وبه سختی از دست داد .

دلش برای یاسمین هم تنگ می شد دوست داشت که بره و ببیندش اما پای رفتن نداشت ، یاسمین وآزاد گذاشت 

،طاقتش رو هم وازش جدا شد تا به اون چیزی که می خواد برسه پس دیگه سهمی از هم نداشتن ، دوست نداشت 

نداشت که یاسمین وشاد وخوشحال کنار یکی دیگه ببینه ،پس با دل بی قرارش چکار می کرد؟ با جسم وروحی که 

مدتی بود معنا ومفهموم آرامش واز یاد برده بود ؟ روح وجسم تشنه امیر حسین فقط وفقط با وجود یاسمین آروم می 

ونه امیر حسین جدا شده بود ویه مسیر دیگه رو در پیش گرفت وسیراب می شد ، چشمه حیاتی که راهش از خ

 گرفته بود .

با یاد یاسمین دلش هوا کرد وخواست که یاسمین وببینه ، این بار دیگه مقاومتی در برابر خواسته دلش نکرد وتسلیم 

د شد ، دوش شد ،می تونست جلوی خونه شون یا بیمارستان منتظر بمونه تا ببیندش به همین نیت از روی تخت بلن

 چند دقیقه ای گرفت ،چند لقمه صبحانه خورد و راهی شد .

باید زودتر به اداره می رفت ، می تونست یاسمین وببینه بعد بره واسه همین هم چند تا خونه باالتر ازخونه شون 

 ماشین وپارک کرد ومنتظر بیرون اومدن یاسمین شد .

ه در بود یه چشمش به ساعت همون ساعتی که یاسمین روز تولدش چند دقیقه ای می شد که منتظر بود یه چشمش ب

براش خریده بود، با خیانتی که از یاسمین دیده بود باید قید خاطراتش و چیزهایی که یاد یاسمین می انداختنش می 

شد وبعد زد که این کار از امیرحسین بر نمی اومد ، دل خوشیش تو زندگی همین ها بودن ، نگاهش به در بود که باز 

 از چند لحظه ماشین یاسمین از خونه بیرون اومد، همه وجود امیر حسین چشم شد واسه دیدن یاسمین .

 ماشین جلوی در حیاط ایستاد ویاسمین ازش پیاده شد.

امیر حسین بدون پلک زدن چشم به اون دوخته بود وکامل زیر نظرش داشت، یاسمین پیاده شد حتماً برای بستن در! 

 وکه بست دوباره سوار ماشین شد . در حیاط

این یاسمین اون چیزی که امیر حسین انتظار داشت نبود.کامل مشخص بود که چقدر الغر شده ، برای امیر حسین که 

یاسمین وخوب می شناخت تشخیص اینکه خوشحال نیست وناراحته کار سختی نبود ، چون تو صورت یاسمین غصه 
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ارحت بود ؟ یعنی چی شده که یاسمین این جوری به هم ریخته؟ شاید طرف قالش وناراحتی بود ، یعنی برای چی ن

 گذاشته ، شایدم خانواده اش با ازدواجش مخالفن !شایدم هنوز نتونسته به خانواده اش بگه وواسه همین هم ناراحته !

فکر نکرد که ممکنه  این ها نتیجه ای بودن که امیر حسین از دیدن حال ووضع یاسمین گرفت یه درصد هم به این

 همه چیزهایی که دیده وشنیده دروغ بوده ویاسمین به خاطر دوری از اون وبه هم ریختن زندگیش این قدر ناراحته .

با فاصله از یاسمین حرکت کرد ، امروز روز کارش تو بیمارستان بود وباید به بیمارستان می رفت ، می خواست تا 

 سمین به طرف بیمارستان نبود وامیر حسین از این تغییر مسیر متعجب شد.اونجا پشت سرش بره ، اما مسیر یا

یاسمین هم که خبر نداشت امیر حسین دنبالش می ره ،مقصدش خونه جدیدش بود مقداری از وسائلش وکه تو 

 ماشین خودش جا می شد می برد اونجا .

م دوست نداشت دیگه تو زندگی یاسمین سرک با خودش درگیر بود که دنبال یاسمین بره یا نه ؟ هم کنجکاو بود ه

 بکشه ، تو جدال با خودش بود که صدای گوشیش بلند شد ، یاسین بود .

طالق گرفتنش از یاسمین رو رابطه اش با یاسین اثر نگذاشته بود که اونم می شه گفت به خاطر مسائل کاری بود اگر 

ته نه از طرف امیر حسین چون یاسین یه جورایی بوی یاسمین با یاسین همکار نبود شاید میونه شون سرد می شد ، الب

 ومی داد واین برای امیر حسین خوب بود .

هندز فری تو گوشش بود ومشکلی برای صحبت کردن نداشت ، نگاهش به جاده وماشین یاسمین بود وحواسش به 

 گفتگوش با یاسین .

 ـ سالم .

 ـ سالم جناب سرگرد !کجایی ؟

 ـ تو راه .

 خوب پس زودتر بیا انگار کارها رو غلطک افتاده . ـ

 ـ خبری شده ؟

 ـ فکر کنم ،جناب سرهنگ سفارش کرده بری دیدنش .

 ـ یعنی موافقت کردن ؟

 ـ انگار!!

 ـ خیلی خوب تا چند دقیقه دیگه اداره ام .

 ـ منتظرم .

ه طرف اداره کج کرد ، کاری که حتی گوشی رو قطع کرد ، آخرین نگاه و به ماشین یاسمین انداخت وراهش وب

اگریاسین هم زنگ نمی زد انجامش می داد ، زندگی یاسمین دیگه به اون ربطی نداشت که بخواد فوضولی کنه وسر 

ازکارش در بیاره ،راهش واز یاسمین جدا کرد ، امافکرش هنوزم دنبال یاسمین بود ، فکر اینکه یاسمین کجا می رفت 

 وچرا می رفت .

 ولعنت کرد آخه با دیدن یاسمین دوباره به هم ریخت .خودش 

ـ لعنت به تو امیر حسین ، این همه مدت طاقت آوردی امروز هم روش ، چی می شد اگر مستقیم می رفتی به کارت 

 می رسیدی ؟ چکار داشتی که برای خودت وفکرت مشغله درست کنی ؟

 تونست از فکر یاسمین بیرون بیاد .در هر صورت خوبی کارش این بود که با سرگرم شدن می 
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وارد اداره که شد به طرف اتاقش رفت ، جلوی در اتاقش یاسین ودید که با موبایل در حال حرف زدن بود وصداش 

 به گوش امیرحسین هم می رسید :

 ـ باشه ... خیالت راحت .

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

 ـ آره ، علی رضا رو می خوای چکار کنی ؟

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

 ـ این جوری بهتره ..

به کنار یاسین که رسید، یاسین متوجه اش شد ، لبخندی به روی امیر حسین زد وبا گفتن ، باشه شب میام اونجا 

 خداحافظی کرد .

یاسین مراعات حال امیر حسین ومی کرد زیاد از خانواده اش حرفی نمی زد که مبادا حرفی از یاسمین به وسط بیاد 

ن وناراحت کنه ، واسه همین هم امیر حسین هنوز خبرنداشت که یاسمین خونه جدا گونه خریده وقصد وامیر حسی

 داره با نازگل اونجا زندگی کنه.

 به امیرحسین احترام گذاشت ، امیر حسین هم جوابش رو داد وپرسید :تو هم میای؟

 ـ آره .

 ـ پس راه بیفت .

عد از هماهنگی با منشی وارد اتاق سرهنگ شدن سرهنگ انتظام بعد ازاینکه به اتفاق هم به دیدن مافوقشون رفتن .ب

 جوابشون رو داد دعوتشون کرد که بشینن .

 امیر حسین ویاسین ساکت نشستن تا سرهنگ صحبتش وشروع کنه .

ی نداریم ـ سرگرد من رو حرفها ونقشه های شما فکر کردم ،می دونم که خالی از خطر نیست ، اما انگار راه دیگه ا

.اوضاع نا امن شده واین به اعتبار پلیس صدمه می زنه ،وظیفه ماست که امنیت وآرامش مردم وحفظ کنیم پس چاره 

 ای جز موافقت نیست وامیدوارم که نقشه تون جواب بده.

 امیر حسین لبخند گرمی به روی جناب سرهنگ زد وگفت:من هم امیدوارم ،ممنونم که موافقت کردین .

دیگه ای نبود ، تا حاال که نشده دستگیرشون کنیم ،اونها یه گروه حرفه ای هستن که تا حاال هم دم به تله ندادن ـ راه 

با جون ومال مردم هم بازی می کنن ،هر کاری که الزمه انجام بدین ودر ضمن جوانب احتیاط رو هم رعایت کنید، 

 شما که جای خود دارید . دوست ندارم برای هیچ کدوم از نیروهام مشکلی پیش بیاد ،

 ـ چشم قربان !خیالتون راحت باشه .

امیر حسین ویاسین خوشحال وراضی از جناب سرهنگ خداحافظی کردن واز اتاق بیرون اومدن ، موقع بیرون اومدن 

 از اتاق سرهنگ انتظام گفت: با بانکهای حومه هم هماهنگ کردم ، مشکلی نیست می تونید وارد عمل بشید .

 و پاشون وبه نشونه تشکر محکم به زمین کوبیدن واز اتاق بیرون اومدن .هرد

پرونده مربوط به یه گروه دزد وزورگو بود که با پول وجون مردم بازی می کردن ، پولشون وهرچی که همراهشون 

یا به عنوان بود رو می دزدیدن ، اونم با ضرب وشتم ،یا جلوی بانکها وخودپردازها به زور پولشون رو می گرفتن 

تاکسی سوارشون می کردن ودار وندارشون ر ومی گرفتن وبعد هم تو بیابونها وجاهای خلوت رهاشون می کردن 

 ومی رفتن.
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پلیس تا حاال نتونسته بود ردی ازشون پیدا کنه ودستگیرشون کنه وحاال پرونده اش به دست امیر حسین ویاسین 

 افتاده بود .

که پلیس خودش نقش طعمه رو بازی کنه شاید این بار دستیگر می شدن ، تیری بود  نقشه امیر حسین هم این بود

 توی تاریکی که احتمال به هدف نشستنش هم کم نبود .

 کار خطرناکی بود ولی به ریسکش ودستگیر شدن اونها می ارزید .

 با اجازه سرهنگ وهماهنگی امیر حسین با گروه عملیات شروع شد .

ز فعالیت گروه ترسیم کرده بود ، محدوده فعالیتشون رو مشخص کرده بود ، محل کارشون با نقشه ای که ا

 بیشترکنار بانک ها بود یا جلوی بانک زورگیری می کردن یا همون اطراف بانک .

حاال امیر حسین می خواست که خودش به همراه یاسین وچند تا دیگه از همکارهاش نقش طعمه رو بازی کنن 

که نقشه اش عملی بشه ، چون االن دو سه هفته ای بود که گروه که احساس خطر کرده بودن فعالیتی  .امیدوار بود

 نداشتن ، اما کارشون این بود و تا همیشه که نمی شد تو لونه شون بمونن وبیرون نیان .

سفارشهای امیر با امید به اینکه امروز روز شانسشون باشه عملیات رو شروع کردن ، با هماهنگی جناب سرهنگ و

 حسین عملیات شروع شد وهرکدوم به بانکی رفتن که اسمشون در اومده بود .

 محدوده عملیات هم مشخص بود وتحت نظر نیروهای پلیس ،

 با هماهنگی وسفارش زیاد عملیات شروع شد ،دل تو دل هیچ کدومشون نبود ، یه جوری اضطراب داشتن .

ه کار آسونی نبود چون از هیچ کاری واهمه نداشتن حتی کشتن ، حرفه ای در گیر شدن ورو در شدن با این گرو

 بودن وتا حاال دم به تله نداده بودن ،هر کدوم می ترسیدن اتفاقی برای اون یکی بیفته .

ساعت حدود ده بود که کار شروع شد .چندین ماشین پر از پلیس با لباس شخصی همه جا رو زیر نظر داشتن ، امیر 

رش کرده بود که حتی تو استفاده از بی سیم هم محتاط باشن وهر اتفاقی که افتاد هیچ کاری نکنن ، چون حسین سفا

گرفتن دو یا سه نفر ازاونها به درد نمی خورد ، امیر حسین می خواست همه گروه و دستگیر کنه وبرای همین هم 

نها به شرطی بود که دزدها امرزو سروکله شون باید صبر می کردن تا به اون نتیجه ای که می خواستن برسن ، همه ای

 پیدا بشه .

خیلی عادی با چند دسته تراول که تو جیب کتش قرار گرفتن از مسئول باجه تشکر کرد واز بانک بیرون اومد، این 

 کاری بود که همه شون باید انجام می دادن ،همه جا رو هم زیر نظر داشت تا ببینه فرد مشکوکی هم توی بانک هست

یانه که بود وداشت با تلفن حرف می زد ، انگار داشت آمار امیر حسین و به هم دستاش می داد واز قرار معلوم قرعه 

 به نام امیر حسین افتاده بود .

امیر حسین خوب فهمید که داره با فاصله پشت سرش میاد .از بانک بیرون اومد وبه طرف ماشینش که چند متر 

 شه .که یه آن دونفر با صورتهای پوشیده جلوش سبز شدن .جلوتر بود رفت تا سوار ب

خیلی خوشحال شد ، خوشحالیش و نباید بروز می داد انگار امروز واقعاً روز شانسش بود ، چون احتمال داده بود که 

سروکله دزدها پیدا بشه وشده بود ،قیافه ای مضطرب وترسیده به خودش گرفت که اون دوتا با لگد ومشت به 

افتادن وهرچی که داشت از تو جیبش بیرون آوردن وبا زدن چند تا لگد دیگه ولش کردن ورفتن از خودش  جونش

واز پولش هم دفاع می کرد که اونها شک نکنن ، تو همین گیر ودار یکی از اونها با آرنج تو پیشونیش زد که شکست 
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احت شد ، سوار دو تا موتوری که از هم وخون اومد ، اونها هم وقتی خیالشون از خالی شدن جیب امیر حسین ر

 دستهاشون بودن شدن ورفتن .

خوب که چند تا بچه ها همین اطراف بودن ومراقب همه چی بودن ، چون امیر حسین هیچی همراهش نداشت ، نه 

 کنن .اسلحه نه بی سیم ، تو موبایلش ومیون یه دسته از پولها یه رد یاب جاساز کرده بودن تا بتونن ردیابی شون 

اونها که رفتن یکی از مأمورها با عجله به طرفش اومد تا ببینه حالش چطوره ، به خاطرمشت هایی که خورده بود 

 دلش درد می کرد ، پیشونیش هم که شکسته بود وخون می اومد .

دید می کم کم دوروبرشون شلوغ شد ، تا وقتی دزدها اونجا بودن کسی جرأت نمی کرد کمکی بکنه چون با قمه ته

 شدن و با رفتنشون دوروبر امیر حسین شلوغ شد .

 با کمک همکارش بلند شد ودر جواب احوال پرسی اون گفت:

 ـ من طوریم نیست ،خیلی آهسته طوری که کسی متوجه نشه پرسید: چی شد بچه ها رفتن؟

 خون میاد! ـ خیالتون راحت رفتن ، کارشون و بلدن ، بیاین بریم بیمارستان سرتون شکسته داره

 ـ الزم نیست گفتم که خوبم ! بریم تو وَن باید بریم دنبالشون .

همکارش با نارضایتی نگاهی به پیشونیش کرد وامیر حسین لبخندی زد وگفت: یه شکستگی کوچولوئه .االن خونش 

 بند میاد .

اشینی رفتن که اونجا ردیابها وقتی که دید نمی تونه جناب سرگرد وراضی کنه ، دست از اصرار برداشت وباهم به م

 کنترل می شد ونیروهای نوپو اونجا بودن .

هم دو تا ماشین دنبالشون بود ، هم ردیابها خوب کار می کردن ، با سوار شدن ونشستن امیر حسین ماشین حرکت 

 کرد ومسیر رفتن اونها رو دنبال کرد .

 تر دست به کار می شدن .احتمال اینکه ردیابها دیده بشن زیاد بود ، پس باید زود

 با ایستادن ردیابها ومشخص شدن آدرس ومحل مخفی شدنشون کار پلیس هم شروع شد .

 احتمال خطر که زیاد بود چون اونها حتماً مسلح بودن .

خونه ای که دزدها داخلش بودن یه ساختمون حیاط دار بود ، تو شمال تهران ،تو همون محدوده ای که دزدی می 

 ه همین هم زود غیبشون می زد .کردن واس

یاسین وبقیه هم که از جریان با خبر شده بودن خودشون وبه اونجا رسوندن ،با دیدن امیر حسین ووضعیتش نگران 

شد ، امیر حسین بهش اطمینان داد که حالش خوبه واز یاسین خواست که با همسایه ها صحبت کنه .یاسین هم با 

خواست که آروم باشن ، یا خونه ها رو بی سروصدا خالی کنن ، یا اینکه همه درو همسایه ها هماهنگ کرد وازشون 

 پنجره ها ودرهای ورودی روببندن تا مشکلی پیش نیاد .

با مستقر شدن نیروهای ویژه و اشاره امیر حسین کار شروع شد ، یکی از پلیسها برای بازکردن در رفت تا راه برای 

 اومدن بقیه هم باز بشه .

 گزارش یکی از نیروها شش نفر تو خونه بودن ، همه شون باید دستگیر می شدن ونباید اتفاقی هم میفتاد . طبق

با ورود نیروها وگفتن بی حرکت ، خونه تحت نظر پلیسه ولوله ای به راه افتاد واونها که مشغول شمردن پولها بودن 

ی فایده بود ، چون همه راه های خروجی بسته بود غافلگیر شدن وهرکدوم به طرفی رفتن برای فرار کردن ، که ب

 ودرگیر شدن با پلیس هم نتیجه ای نداشت ، شانسون رو امتحان کردن ، اما نتیجه ای نگرفتن .
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دستگیر شدن وخونه هم با هرچی که داخلش بود ضبط شد . هرچی از پول وسالح سرد و اجناس دزدی که تو خونه 

 ونه پلمپ شد .بود به اداره پلیس منتقل شد وخ

 امیرحسین ویاسین هم خوشحال از این پیروزی و دستگیر شدن عاملین خطر به سرهنگ خبر این موفقیت رو دادن .

عملیات که به خوبی تموم شد ، یاسین به زور امیرحسین وبرای بخیه زدن سرش به بیمارستان برد به حرف امیر 

 داد وکار خودش وکرد .حسین هم که می گفت می خوام برای بازجویی گوش ن

روز خسته کننده ای بود ودر ازاش شیرینی این موفقیت تمام خستگی ها رو ازتنشون بیرون می کرد همین طور درد 

 ضربه هایی که خورده بود رو .

اون روز برای همه اونها روز پرکاری بود ، برای یاسین وامیر حسین به یه شکل ،برای یاسمین به یه شکل وبرای 

 هم به یه شکل . زهره

رو تختش دراز کشیده بود وبه روزی که گذرونده بود فکر می کرد ،لحظه به لحظه اش رو یادش بودو لبخندی هم 

 روی لبش نشسته بود از یادآوری اونها .

کارش که تو مدرسه تموم شد ساعت حدود سه بعد از ظهر بود وساعت چهار با پیمان قرار داشت ،خیلی با خودش 

 چهارتا کرده بود وآخرش راضی شده بود که دعوتش رو قبول کنه .دودوتا

وارد کافی شاپ که شد نگاهش دورتادور فضای اونجا چرخید،ولی اثری از پیمان ندید،از دیروز که بسته پیمان به 

ینکه دستش رسیده بود ، خیلی با خودش کلنجار رفته بود ، شبش وبا هزار جور فکرو خیال به صبح رسونده بود ، ا

دعوت پیمان وقبول کنه یانه؟ اگر قبول کنه کار درستی هست یانه ؟ قبل از رفتن به مادرش بگه یا بعد از اینکه 

 برگشت ؟

درسته که تو این مدت خوبی زیادی از پیمان دیده بود وپیمان وبر اساس رفتاری که ازش دیده بود آدم خوبی می 

نگاه پیمان کوچیک بشه ، دودل بود بین اومدن ونیومدن با خودش  دونست ولی دوست نداشت با قبول این دعوت تو

فکر می کرد باید صبر کنه تا اصرار پیمان وببینه ،اگر پیمان عالقه ای بهش داشته باشه دوباره پیش قدم می شه از 

ه پیمان طرفی هم می ترسید که با نرفتن پیمان وازدست بده ، آخرش هم تصمیم به قبول دعوت پیمان گرفت حاال ک

پاپیش گذاشته بود ،پس دیگه نباید فرصت واز دست بده از تجربه ای که داشت می ترسید ودوست نداشت که 

 دوباره براش تکرار بشه .

 دلش وبه دریا زده بود واومده بود سر قرار .

ببخشید شما همین طورکه نگاهش دورتادور فضای اونجا می چرخید یکی از کارکن های اونجا به طرفش اومد وگفت:

 مهمون آقای احدی هستین ؟

 ـ بله .

 پسر اشاره ای کرد وگفت: از این طرف لطفاً ، منتظرتون هستن .

پس پیمان هم اومده بود ،این جوری بهتر بود ، درست بود که دعوتش وقبول کرده بود ولی دوست نداشت که قبل 

 از پیمان اونجا باشه .

که پیمان پشتش نشسته بود رفتن ، فضای کافی شاپ دو تکه بود ، پیمان تو با راهنمایی گارسون به طرف میزی 

 قسمت عقب نشسته بود ومنتظر زهره بود .

 وقتی که زهره رو دید جلوش بلند شد وسالم کرد .
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زهره هم لبخند محجوبی زد وجوابش رو داد ، مثل یه جنتلمن صندلی وبرای زهره عقب کشید وتعارفش کرد که 

 بشینه .

عد از نشستن زهره خودش هم نشست ،گارسون هم بعد از گرفتن سفارش زهره که قهوه ترک بود وپیمان کیک ب

 هم بهش اضافه کرد رفت واون دوتا تنها شدن .

پیمان دستهاش وتو هم قفل کرد روی میز گذاشت وگفت: خیلی خوشحالم که اومدی ، فکر نمی کردم دعوتم وقبول 

 کنی !

 ر انداخت وگفت: خواهش می کنم .زهره نگاهش وبه زی

 ـ اختیار داری خانم ، اومدنت برای من خیلی با ارزشه ، یه فرصت خوب به من دادی با این کارت .

 خیلی خوب بلد بود کلمه ها رو به بازی بگیره و اونجوری که می خواد شرایط وبه نفع خودش بکنه .

 خوب بود و ته دلش قرص می شد از شنیدن این حرفها .خوب این حرفها هم برای قلب زخمی وشکسته ی زهره 

با اومدن گارسون وچیدن سفارشها روی میز هردوشون سکوت کردن ،کارش که تموم شد ورفت پیمان فنجون 

 خودش رو جلو کشید وبه زهره هم تعارف کرد وگفت: بفرما ، قهوه اش عالیه .

 ـ ممنون .

 اش خورد وگفت: چرا این قدر ساکتی ؟ ـ خواهش می کنم . جرعه کوچیکی از قهوه

 زهره سری تکون داد وگفت: چی بگم ؟

 ـ همون حرفی که هردومون به خاطرش اینجائیم .

وقتی سکوت زهره رودید ادامه داد: خوب مثل اینکه من باید شروع کنم ، خوب خودت تا حدی من ومی شناسی ، یه 

افتادیم تا اینکه اون تصادف بهونه ای شد تا من دوباره همبازیهای دوران تو بچگی با هم داشتیم وبعدش از هم دور 

 بچگیم وپیدا کنم و تودلش گفت ودق ودلیم وسرشون خالی کنم .

 ازت خواستم بیای اینجا که با هم حرف بزنیم در مورد آینده مشترکی که می تونیم با هم داشته باشیم .

 همون چیزی بود که پیمان می خواست.گونه های زهره از شنیدن این حرف گل انداخت و

ـ یه کم همدیگه رو می شناسیم ، شاید این شناخت کمک کنه به اینکه هم دیگه رو دوست هم داشته باشیم ، البته 

 برای زندگی .... هان؟ نظرت چیه ؟

پیمان هم مطمئن می دیگه ساکت بودن جایز نبود ، باید حرفی می زد تا پیمان فکر نکنه که اون مشتاقه ،باید از طرف 

شد ، خوب چیزهایی که پیمان گفت معنی خوبی می داد:خوب ... خوب من باید فکر کنم ، البته اگر حرفهای شما از 

 ته دل باشه ؟!!

 پیمان به پشتی صندلی تکیه زد وگفت: خوب راستش منم ادعا نمی کنم که عاشق شدم

 یدوار بود ، می خوام بدونی که برام مهمی .اما یه حسی تو قلبم دارم که می شه به آینده اش ام

پیمان یه کم دیگه هم از حسش وکارهایی که می خواد در آینده انجام بده برای زهره گفته بود واز زهر خواسته بود 

 که به پیشنهادش فکر کنه .

با مادرش حرف زهره هم با دلی خوشحال ازش خداحافظی کرده بود وبه خونه اومده بود ، دیگه حاال می تونست 

 بزنه ، از احساسش بگه وازش کمک بخواد .

 خوب خاطره که نبود، باباش هم جلوی تلویزیون نشسته بود .سالم بلند باالیی کرد وسراغ مامانش وگرفت .
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 ـ سالم عزیزم ، خسته نباشی .

 ـ ممنون بابا ، مامان کجاست ؟

 ینکه مزاحم تلویزیون دیدن من نباشه رفت تواتاق .ـ تو اتاقش ، داشت با زهرا با تلفن حرف می زدبرای ا

 فرصت خوبی بود ، مامانش هم تنها بود ومی شد راحت باهاش حرف زد .

 چند ضربه به در زد واجازه ورود خواست ، مامانش لبه تخت نشسته بود ، تلفنش هم تموم شده بود .

 ـ سالم .

 ـ سالم دخترم ، کی اومدی ؟

 ـ همین االن !

 را این قدردیر؟ـ چ

 ـ کار داشتم مامان ، براتون می گم ، کاری که ندارین ؟

 ـ نه کاری نیست .

 کنار مامانش نشست وگفت: از زهرا چه خبر ؟

ـ خوبه سالم رسوند ،مثل همیشه دلش تنگ شده ، نگاهی به صورت شاد وخوشحال زهره انداخت وگفت: بگو ببینم 

ی به لبهای خندون زهره انداخت وگفت: بین این دیر اومدن واین صورت خوشحال چرا این قدر دیر اومدی ؟ اشاره ا

 وخندون رابطه ای هست نه ؟

 زهره مامانش وبغل کرد وگفت: ای مامان زبل ! از کجا فهمیدی ؟

 ـ زرنگی نمی خواد ، کافیه مادر باشی ! حاال بگو ببینم چی شده .

 ـ می گم ولی فعالً بین خودمون بمونه .

 باشه . ـ

 ـ خوب راستش من امروز با پیمان بیرون قرار داشتم .

 معصومه خانم چشماش وریز کرد وگفت: با پیمان ؟

 ـ آره .

 ـ خوب ؟

 ـ هیچی ازم خواست هم وببینیم وبا هم حرف بزنیم .

 ـ درباره ی ؟

 ـ آینده ، می گفت به هم فرصت بدیم شاید قسمت هم بودیم !

 ؟ـ خوب تو چی گفتی 

ـ من جوابی ندادم مامان ، خواستگاری خواستگاری که نبود ، اما پیمان این جوری به من فهموند که دوستم داره ومنم 

 بهش گفتم که باید فکر کنم ! نظر شما چیه ؟

معصومه خانم نفس عمیقی کشید وگفت: چی بگم ؟ منم دوستش دارم ولی هیچ وقت تو این مدت به این که دامادم 

 رم وبهش بدم فکر نکردم ، خودت تصمیمت چیه؟بشه ودخت

زهره با کمی شرم گفت: منم یه حسی نسبت بهش دارم اما باید مطمئن بشم بعد جوابش رو بدم ، واسه همین هم 

 ازش فرصت خواستم ، دوست داشتم شما هم بدونید ودر جریان باشین .
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 صورت من به دخترم اعتماد کامل دارم . گونه زهره رو بوسید وگفت:کار خوبی کردی عزیزم ، اما در هر

زهره از این اعتماد مادرش ذوق زده شد ،گونه اش رو بوسید وگفت: پس تا من مطمئن نشدم بین خودمون بمونه 

 باشه ؟

 ـ چرا ؟

 ـ گفتم که مامان ، باید خوب فکر کنم بعد تصمیم بگیرم .

راز زهره رو می دونست امیر حسین بود ، زهره می  معصومه خانم از دل زهره خبر نداشت ، چون تنها کسی که

 خواست این بار با چشم باز تصمیم بگیره تا دوباره شکست نخوره ولی ....

 با یادآوری ساعتهایی که گذرونده بود چشماش سنگین شد وبه خواب رفت .

خت وپر تالشی رو پشت سر یه چشم هنوز باز بود ودر حال فکر کردن ، اونم کسی نبود جز یاسمین که اونم روز س

 گذاشته بود .

از صبح زود که از خونه بیرون اومده بود ، اول به خونه سرزده بود ومقداری از وسائلش وآورده بود ، بعد هم به 

 بیمارستان رفته بود تا کارهای ترخیص نازگل وانجام بده .

الزم وانجام بده ، همه وسائلی که دیروز خریده بود  کلید خونه رو به مامانش داده بود تا به اتفاق الهه بیاد وکارهای

 امروز به در خونه میومد ویاسمین چون خودش کار داشت چیدن خونه رو به عهده مامانش والهه گذاشته بود.

این جوری بهتر بود، هم اینکه سرگرم می شدن هم خونه یاسمین ومی دیدن وبا همسایه هاش آشنا می شدن ، شاید 

 مامانش راحت تر می شد . اینجوری خیال

یادش به حرفهای مامانش افتاد دیشب که مشغول جمع کردن وسائلش بود مامانش مهممون اتاقش شده بود با چشم 

 های به اشک نشسته ناظر کار یاسمین شده بود .

 یاسمین وقتی چشمهای خیسی مادرش ودید کنارش نشست وگفت: گریه واسه چی عزیزمن؟

عزیزم ، به خدا تو می تونی نازگل وهمین جا هم نگه داری خودمم کمکت می کنم ، الزم نیست از ـ دلم راضی نیست 

 ما ، از این خونه جدا بشی !

بوسه ای به دست مادرش زد وگفت: می دونم مامان ! من به خاطر نازگل این کار ومی کنم ، با کمی مکث وبغضی که 

احت باشه ، این جا که باشه دورش شلوغ میشه ، می خوام مثل یه تو صداش بود گفت: می خوام این روزهای آخر ر

 مادر دختر باشیم مثل خودم وشما !

 ـ خودت هم خوب می دونی که نازگل واین حرفها بهانه است !

ـ چی بگم وقتی حرف حق جواب نداره ؟ درسته ، فقط وفقط به خاطر نازگل نیست واسه خاطر شما هم هست ، به 

 ، منم می فهمم که از اینکه زندگی من این شکلی شده چقدر ناراحت هستین . خاطر خودمم هست

 ـ اگر ناراحت نباشم ودلم نسوزه که مادرنیستم .

مامانش وبغل کرد وگفت: قربون خودت واون دلت برم ، می دونم که از رفتن من ناراحتی ولی این جوری بهتره ، می 

 .... تونی دوباره به دیدن خاله ...معصومه بری

 مامانش با کمی اخم گفت: دیدن معصومه؟

ـ آره هرکی ندونه من که می دونم چقدر دوستش دارین وازخواهر براتون عزیزتره ، می شه که رابطه تون دوباره 

 برگرده سرجاش .
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 !ـ اول که فکر نکنم اون بخواد ، بعدشم اگر این رابطه بخواد درست بشه با حضورتو تو این خونه هم می شه 

ـ می خواد ، مطمئنم که اونم حال شما رو داره ، حتی اگراونم نخواد شما پیش قدم بشین ،بغضش وبا نفسش خورد 

وگفت: اونقدر دلشون مهربونه که تو فکر این چیزها نمی رن وبه این حرفش هم کامالً ایمان داشت چون با یه نمونه 

 مجسمش یک وسال ونیم زندگی کرده بود .

 فتن این حرفها آروم کرده بود ، اما دل خودش بی قرار تر شده بود .مامانش وبا گ

از چیدن خونه هم به بهونه کارهای ترخیص نازگل فرار کرده بود ، دوست نداشت تو خونه باشه وچیدن خونه روببینه 

معلوم نبود  مخصوصاً اتاق نازگل واتاقی که اگر خودش می خواست می تونست متعلق به بچه خودش باشه ، اتاقی که

 چند روز وچند ساعت نازگل مهمونش باشه واسه همین هم کار به الهه سپرد وخودش از خونه بیرون اومد.

با همکاری دکتر احمدی کارهای ترخیص نازگل وانجام داد ، دیدن قیافه شاد ودرعین حال متعجب نازگل از 

صورت پژمرده و در عین حال خوشحال نازگل هرچیزی براش با ارزشتر بود ، همه غمهای خودش یه طرف ، دیدن 

 هم یه طرف .

 وسائل الزم وبرای نگهداری نازگل خریده بود ، کپسول اکسیژن ، دستگاه فشارخون و...

 چیزهایی که دکتر احمدی گفته بود به همراه داروهاش .

ونست ، انگار منتظر شنیدن یه تا بعد از ظهر درگیر کارهای نازگل بود اما دلشوره هم داشت از چی خودش هم نمی د

 خبر بود خبر بد .

 خودش وبا کار سرگرم کرد وبهش بها نداد تا فراموشش کنه .

نازگل که ترخیص شد به الهه زنگ زد واز آماده بودن خونه که مطمئن شد ، با نازگل راهی خونه شد ، نازگل تو 

 آمبوالنس ویاسمین با ماشین خودش .

اباش وعلی رضا هم اومده بودن ، چون علی رضا مدرسه داشت وآقا بهروز قبول کرده بود که وقتی به خونه رسید ، ب

 بره دنبالش واز مدرسه بیاردش خونه یاسمین .

استقبال خوبی از نازگل شد ، با دیدن اتاق هم تو چشمهای نازگل اشک حلقه بست هم تو چشمهای یاسمین ،نازگل 

ود ویاسمین به خاطر نازگل که زیاد مهمون این اتاق نبود ، خودش از عمد به خاطر اتاق قشنگی که نصیبش شده ب

 وسائل زیاد خریده بود واتاق وشلوغ کرده بود تا وسائل بیمارستان تو اونها گم بشه وبه چشم نیاد .

، نازگل که تو اتاقش مستقر شد ، همه چیزهایی که الزم داشت دورش چیده شد ، خیال یاسمین هم کمی راحت شد 

 دیگه از امشب نازگل مامان داشت ویاسمین دختر .

علی رضا وآتنا هم با نازگل حرف می زدن وسرش وگرم می کردن ، علی رضا با همه بچگیش می دونست که نباید 

 نازگل واذیت کنه مراقب بود که آتنا هم کاری نکنه که نازگل وناراحت کنه .

 ی رو می گذروند .نازگل هم میون جمع این خانواده ساعتهای خوب

هوا دیگه تاریک شده بود که یاسین هم شاد وخندون وپر سروصدا به جمعشون اضافه شد ، خودش شاد وخوشحال 

بود اما با حرفهاش دل یاسمین ونگران کرد ودر تب وتاب انداخت ، چون همه اتفاقهایی که امروز افتاده بود ومو به 

ونه بود از شنیدنشون دلش ضعف می رفت ، حاال دلیل دلشورهای مو تعریف می کرد ویاسمین هم که تو آشپزخ

 صبحش ومی فهمید ، به خاطر امیرحسین بوده که اونجوری تو دلش رخت می شستن .
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تا آخر شب با ظاهری شاد با اونها برخورد کرد و ازوقتی که رفتن اومده بود تو اتاق نازگل نشسته بود وبه روزهایی 

 ه بود فکر می کرد .که با امیر حسین گذروند

پابه پای نازگل که به خاطردرد اشک می ریخت گریه کرد ، درد نازگل با تزریق چند تا مسکن قوی ساکت می شد 

 ولی درد یاسمین چی ؟ چی می تونست دل یاسمین وآروم کنه؟

زنه ، دلش امیر اقرار کردن ، اعتراف به اینکه دلش برای امیر حسین تنگ شده ، دلش برای امیر حسین شور می 

 حسین ومی خواد .

از فکر بیرون اومد ، فضای اتاق کوچیک بود ونمی شد که کنار نازگل بخوابه ، رخت خوابی جلوی دراتاق انداخت تا 

 نزدیکش باشه واگر بیدارشد وچیزی خواست زود بفهمه .

 مد .گونه وپیشونی نازگل وکه حاال دیگه دخترش شده بود بوسید و از اتاق بیرون او

 خوابش که نمی برد چون فکرش مشغول بود . همون جا کنار در به دیوار تکیه زد واشک ریخت .

 

 بی همگان به سر شود بیتو به سر نمیشود

 داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود

 دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو

 گوش طرب به دست تو بیتو به سر نمیشود

 ل ز تو نوش میکندجان ز تو جوش میکند د

 عقل خروش میکند بیتو به سر نمیشود

 خمر من و خمار من باغ من و بهار من

 خواب من و قرار من بیتو به سر نمیشود

 جاه و جالل من تویی مکنت و مال من تویی

 آب زالل من تویی بیتو به سر نمیشود

 گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی

 نمیشود آن منی کجا روی بیتو به سر

 دل بنهند برکنی توبه کنند بشکنی

 این همه خود تو میکنی بیتو به سر نمیشود

 بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی

 باغ ارم سقر شدی بیتو به سر نمیشود

 گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم

 ور بروی عدم شوم بیتو به سر نمیشود

 ایخواب مرا ببستهای نقش مرا بشسته

 وز همهام گسستهای بیتو به سر نمیشود

 گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من

 مونس و غمگسار من بیتو به سر نمیشود



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

2 4 3  

 

 بی تو نه زندگی خوشم بیتو نه مردگی خوشم

 سر ز غم تو چون کشم بیتو به سر نمیشود

 هر چه بگویم ای صنم نیست جدا ز نیک و بد

 به سر نمیشودهم تو بگو به لطف خود بیتو 

ده روزی از مهمونی تو ویالی لواسون وحرف زدنش با خاطره گذشته بود و خاطره هنوز جواب مشخصی بهش نداده 

بود ،البته نیاز به گفتن هم نبود ، چون پیمان می دونست که این ها همه اش ناز واداست وواسه کالس گذاشتن ، برق 

ی زد گویای همه چیز بود ،پس دیگه این همه صبرکردن جایز چشمهای خاطره وزهره وقتی که باهاشون حرف م

 نبود ، چون خودش هم دیگه وقت زیادی نداشت .

دارو ندارش وفروخته بود وعازم خارج از کشور بود، به اندازه کافی پول جمع کرده بود ودیگه موندن تو ایران جایز 

رس ، ترس از اینکه دست خودش وهمکارهاش رو نبود،می تونست خارج از کشور زندگی خوبی داشته باشه بدون ت

 بشه .

این همه ثروتی که داشت نیتیجه کار خوب وسالم نبود، از همون نوجوونی افتاده بود تو کار خالف واین چند ساله هم 

کارش شده بود پول شویی اینکه با پولی که از قاچاق مواد مخدر وعتیقه به دست می آورد صادرات واردات می کرد 

 ر نقاب صادرات واردات کارهای خالفی مثل قاچاق مواد مخدر وقاچاق عتیقه انجام بده ..زی

حاال که دیگه به اندازه کافی پول جمع کرده بود از ترس اینکه همه چی بر مال بشه تصمیم به برکناری گرفته بود ومی 

بود کار کرده بود .توایران موندن  خواست راهش وجدا کنه به اندازه کافی با جون مردم وثروتی که متعلق به همه

دیگه براش سودی نداشت واسه همین می خواست با زهره وخاطره یعنی در واقع با خانواده ملکان هم تسویه حساب 

 کنه وبره ، پس دیگه صبر کردن وناز خریدن کافی بود خودش باید با خاطره حرف می زد .

 اده بود ومنتظر اومدنش بود اونم بی خبر .واسه همین هم االن جلوی در دانشگاه خاطره ایست

با دیدن خاطره که با دوستاش می اومد از ماشین پیاده شد تا ببیندش ،همین طور هم شد نگاه متعجب خاطره رو که 

 دید براش سر تکون داد، خاطره هم از دوستاش خداحافظی کرد وبه طرف پیمان اومد .

 صورتش بود گفت: سالم ،شما ؟! اینجا؟! کنار دستش ایستاد وبا همون تعجبی که تو

 لبخند دختر کشی زد وگفت: سالم ، تا کی قراره من شما باشم ؟یعنی هنوز تغییر سِمَت ندادم ؟

 خاطره خندید وسرش وپایین انداخت .

 ـ ناراحتی از اینکه اومدم اینجا؟

 دین ؟خاطره فوری گفت: نه اصالً ، یعنی ، انتظار نداشتم !چرا بهم خبر ندا

مثالً کالفه وعصبانی در جلو رو باز کرد وگفت: شـــــــــــما .... رو شما تأکید کرد وادامه داد : بفـــــــــــــــرمائید !! 

 درست نیست اینجا بایستیم !

 خاطره لب گزیدو سوار شد ، پیمان هم بعد از بستن در سوار شد وحرکت کرد .

 ـ نهار خوردی ؟

 ه .ـ آره تو دانشگا

 ـ حیف شد، می خواستم نهار وبا هم بخوریم وحرف هم بزنیم .

 خاطره می دونست که پیمان می خواد در چه موردی صحبت کنه ، در مورد خواستگاری .
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تو این مدت به خاطر قولی که به پیمان داده بود به کسی حرفی نزده بود وخیلی عذاب کشیده بود ،آخه حرف نزدن 

به این مهمی برای خاطره کار سختی بود، از نظر خودش رکورد شکونده بود وبه قولی ترکونده  اونم در مورد مسئله

بود ، اما قرارم نبود جلوی پیمان کوتاه بیاد حاال که پیمان کار به این سختی ازش خواسته بود حقش بود که منتظر 

بحث همون ناز کردن وکالس گذاشتن جواب خاطره بمونه ، در واقع می خواست این جوری تالفی کنه در کنارش هم 

 بود .

وقتی سکوت طوالنی خاطره رو دید گفت: حاال که نهار خوردی با یه قهوه چطوری ؟ اون وکه دیگه تو دانشگاه 

 نخوردی ؟

کنایه حرف پیمان وگرفت وگفت :نه نخوردم ، نگاهی به ساعت انداخت وادامه داد: اما وقتش وندارم ، باید برم خونه 

 وتا امتحان سخت دارم اصالً هم نخوندم در ضمن مامان جون نمی دونه ، نگران می شه .فردا د

 ـ خوب زنگ بزن بگو دیر میای !

 ـ اون وقت ازم دلیل می خواد ،نمی خوام ودوست ندرام که بهش دروغ بگم .

 نبودن . خاطره واقعاً دلش می خواست با پیمان باشه وحرف بزنه ولی حرفهاش هم درست بود وبهانه

پیمان تو دلش گفت به موقعش درستت می کنم ، در ظاهر لبخندی زد وگفت: خوب پس کی با هم حرف بزنیم ؟ من 

 چکار کنم که دیگه طاقت ندارم ؟خانم خانما نمی خوای ناز وادات وکم کنی ؟

 حرف بزنیم .خاطره اخم کرد وگفت: اوالً که من ناز وادا ندارم ، بعدشم همین حاال هم می شه با هم 

 ـ اگر ناز وادا نیست پس چیه ؟

 خاطره که نمی تونست حرفی رو تو دلش نگه داره گفت: تالفی !

 پیمان با لبخندی محو وچشمهایی ریز شده پرسید : تالفی ؟ تالفی چی ؟

ختی ازم دست به سینه به طرف پیمان برگشت وگفت: تالفیِ این که گفتی به کسی حرفی نزنم ، می دونی چه کار س

 خواستی ؟!

سال سن هنوزم بچه بود و این به نفع پیمان بود چون گول زدنش  22صدای قه قهه ی پیمان باال رفت ، این دختر با 

راحت تر بود .کاری که درمورد زهره نمی تونست انجام بده ، زهره هم از نظر سنی هم عقلی از خاطره پخته تر بود 

ه ،برون گرا بود ، پر شروشور وشیطون ودر عین حال ساده که می شد با چند تا ورفتارهاش منطقی بود ولی خاطره ن

 کالم حرف خامش کرد .

 خاطره با اخم گفت : به چی می خندی ؟

پیمان تو رفتارش با این خانواده محتاط بود ، چون رو روابطشون خیلی حساس بودن حتی خاطره ،وگرنه االن بینی 

فشار می داد ، در مقابل این وسوسه مقاومت کرد وگفت: به این موش کوچولوی خاطره وبین انگشتش می گرفت و

 شیطون وبا نمک .

 اخم خاطره با این حرف پیمان ازهم باز شد وپیمان هم مطمئن از اینکه می شه این دختر وبا زبون خام کنه .

 ـ آره بخند ، تو همیشه باید بخندی خانمی ! دوست ندارم ناراحت باشی !

ی به خاطره که نگاهش به جلو بود و معلوم بود که حواسش به حرفهای اونه انداخت وگفت :خوب ، حاال که من نگاه

 بچه خوبی ام ، نمی خوای بگی تصمیمت چی شد؟

 ـ امم، می گم ولی اول باید بدونم چرا نمی خوای کسی بدونه ؟
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ماً فکر زهره االن مشغول حرفهای اون بود ، در ابروهای پیمان تو هم گره خورد تا حاال خوب پیش رفته بود ، مسل

جواب خاطره گفت: کاری داشتم که داره درست می شه ، نگران نباش دیگه الزم نیست دندون به جیگر بذاری و با 

 خنده ای که تو صداش بود ادامه داد: وخودت وعذاب بدی !!

ابت موند وچند لحظه بعد هم پائین اومد چون دستهای خاطره باال رفت تا روی بازوی پیمان بشینه ولی همونجا ث

خاطره این کار ودرست نمی دونست ، فقط به گفتن خیلی بدی ، تقصیر خودمه که بی شیله پیله حرف می زنم ، بسنده 

 کرد .

 ـ دوباره که ناراحت شدی خانم !! هان ؟! خوب من غیرتو با کی می تونم شوخی کنم ؟

م بیاد که اومد ولبخندی رو لبش نشست ،کل کل کردن با پیمان خالی از لطف این حرف وزد که دل خاطره به رح

 نبود ، با حرفهایی که می زد خاطره تو تصمیمش جدی می کرد .

 نگاهی به اطراف انداخت وگفت: همین جا نگهدار پیاده می شم .

 ـ هنوز که نرسیدیم !

 تا اینجا رسوندیم . ـ می دونم ، یه کم خرید دارم باید انجام بدم، ممنون که

 ـ خواهش می کنم .

 ماشین ونگه داشت وگفت : دیگه با من تعارف نداشته باش .

 خاطره چشمی گفت ودست برد که دروباز کنه که پیمان قفل مرکزی وزد ودر قفل شد.

 متعجب به طرف پیمان برگشت وگفت: چکار می کنی ؟

حق نداری بری ! با رفتارت یه چیزهایی فهمیدم ولی دوست  به اخم مصنوعی خاطره خندید وگفت: تا جواب ندی

 دارم از زبونت بشنوم .

 خاطره کمی رنگ به رنگ شد وگفت: خوب همون که از رفتارم فهمیدی ،بازکن تا برم!

 ـ نــــــه ، کنایه واشاره نمی خوام .خود کلمه رو می خوام .

اد ، سرش وپائین انداخت وگفت:بله ، من پیشنهادت وقبول می مثل اینکه دیگه راهی نبود وامروز باید جواب می د

 کنم .

سرش پائین بود اما وقتی سکوت طوالنی پیمان ودید سربلند کرد ، فکر می کرد که االن با چهره خوشحال پیمان روبه 

 رو می شه ولی خبری نبود .

 یرون خیره شده بود .پیمان با صورتی ناراحت ونگران در حالی که چونه اش رو می مالید به ب

 دلش طاقت نیاورد ، یعنی ترسید ، پرسید: چی شده ؟

 پیمان نفس عمیقی کشید وگفتک از تصمیمت مطمئنی دیگه !

 ـ این چه سؤالیه ؟ نباید باشم ؟!

 منظورم اینه که هر اتفاقی بیفته نظرت عوض نمی شه ؟!

 خاطره نگران پرسید : چه اتفاقی ؟

 می کرد وخاطره هم خوب بازی می خورد . پیمان خوب نقش بازی

 ـ می دونی ؟ .... نگاهش وبه صورت خاطره دوخت وگفت: تو قبول داری که آدمها اشتباه می کنن ؟

 ـ خوب .... آره .
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 ـ منم یه اشتباه کردم ، یه اشتباه بزرگ اونم تو ... تو احساسم .

 خاطره با ابروهای باال رفته گفت: تو احساست ؟

 د تلخی به صورت نگران خاطره زد وگفت: آره اما نگران نباش در مورد تو نه !لبخن

 خاطره نفس راحتی کشید ومنتظر بقیه حرف پیمان شد .

ـ ببین ... چه جور بگم؟ خوب من .... من درباره احساسم به یه نفر اشتباه کردم وبدتر اینکه از احساسم باهاش حرف 

 زدم اما بعدش پشیمون شدم ...

 خاطره مات حرفهای پیمان بود.

 ـ می دونی ؟ تقصیر خودت هم بود خیلی دیر به من جواب دادی ! فکر کردم جوابت منفیه ....

سرش ومثل یه آدم نادم وپشیمون پائین انداخت ، مثالً خجالت می کشید :با اون حرف زدم اما فوری پشیمون شدم ، 

 اری ، ببینم ؟ با این اوصاف هنوزم جوابت همون بله است ؟!!چون به این نتیجه رسیدم که تو با همه فرق د

 ـ خاطره که تو شوک حرفهای پیمان بود گفت : تو چکار کردی ؟

 ـ اسمش که روشه ، اشتباه .

 ـ با اون می خوای چکار کنی ؟

چی می گی  شونه ای باال انداخت وگفت: تونگران اون نباش .خودم خرابش کردم ، خودمم درستش می کنم ، خوب

 ؟هنوزم امیدوار باشم .

 خاطره با بغض گفت: نباید ....

دلش می خواست دست خاطره رو بگیره تا بهتر بتونه احساسش وبهش نشون بده اما از رفتار خاطره می ترسید ، اما 

 این روش بهتراز حرف زدن بود .دل به دریا زد ودست خاطره رو تو دستش گرفت .

ولی پیمان اجازه نداد ودستش ومحکم گرفت وگفت: می دونم که اشتباه کردم ، باور کن خاطره دستش وپس کشید 

 تقصیر خودت هم بود.

 با چشمهای به اشک نشسته به پیمان نگاه کرد وگفت: تقصیر من ؟ اگر من ودوست داشتی نباید به این زودی .....

چی شد ،می دونم که کارم غلط بود  شست دستش ونوازش گونه رو دست خاطره کشید وگفت:خودمم نفهمیدم

 حرفی هم برای دفاع از خودم ندارم ، توقع زیادیه ازت بخوام من وببخشی ؟

خاطره نگاهی به چشمهای سبزوبراق ومثالً پشیمون وناراحت پیمان انداخت وسست شد وگفت: اگر قول بدی که 

 اولین وآخرین بارت باشه که اشتباه می کنی شاید ....

 ید وبا احتیاط بوسه ای به دست خاطره رد وگفت: خیالت راحت .پیمان خند

 بدن خاطره با این بوسه سرد شد ، لذت خوبی داشت بوسه کسی که دوستش داری اما نه االن ! نه تو این شرایط !

 دستش ونرم از دست پیمان بیرون کشید وگفت: دروباز کن تا برم ، مامان جونم تا حاال حسابی نگران شده !

 با ذوقی که تو صداش بود گفت: به چشم !

 قفل وزد ، خاطره م پیاده شد ورفت .

 پیمان حتی لیاقت دل پاک وصاف خاطره هم نداشت .

شاید اگر این تسویه حساب نبود خاطره می تونست شریک خوبی براش باشه ، یه بچه که می تونست شادی رو 

 مهمون خونه اش کنه .
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روهم از سرش بیرون کرد .اینها همه اش بازی بود ونباید کار به اونجاها می کشید که با تکون دادن سرش این فک

 خودش گرفتار بشه .

 با دور شدن خاطره ، ماشین وروشن کردو از اونجا دور شد .

 

 تویی آن موج سرگردان ، منم آن ساحل تنها

 که می کوبی به قلب من زخشمت هرزمان تیری

 م دوری وهم نزدیکگریزم نیست ازعشقت که ه

 دل من قاب تنهایی تو دراین قاب تصویری

 هنوزم تو برای من همون عشق نفس گیری

 اگرچه یک نفس دیگر سراغم را نمی گیری

 تو با من نیستی اما ،جدا هم نیستی از من

 نه می مانی کنار من نه در قلبم تو می میری

 منم خو کرده دردی که درمانش نمی بینم

 سرنوشت من تو دست سرد تقدیرییقین در 

 توئی آن موج سرگردان ، منم آن ساحل تنها

 که می کوبی به قلب من زخشمت هر زمان تیری

 گریزم نیست از عشقت که هم دوری وهم نزدیک

 دل من قاب تنهایی تو در این قاب تصویری .

الیی هم می خوند ، دیگه معده اش غذا کنار تخت نازگل نشسته بود وهمین طور که دستش ونوازش می کرد براش ال

رو قبول نمی کرد ، از صبح چند بار باال آورده بود وحاال هم به زور مسکن هایی که دیگه اونها هم اثری نداشتن وبا 

 الالیی یاسمین خوابش برده بود .

ده بود، نه امشب شب جشن عروسی خانم وفادار بود ، دوست وهمکارش ، دو سه روز پیش کارتش به دستش رسی

حالش خودش مناسب بود وحوصله مهمونی رفتن داشت اونم جشن عروسی !نه حال نازگل طوری که بتونه تنهاش 

 بذاره .

از طرفی خجسته هم سفارش کرده بود که حتماً بیا ونمی تونست دعوتش و رد کنه ، جدا از دوست بودن تو زمینه 

حبت هاش وبی جواب بذاره وشرکت تو جشن بهترین کار بود کاری هم خیلی بهش لطف کرده بود درست نبود که م

 ولو به اندازه چند ساعت .

از مامانش خواسته بود که بیاد وپیش نازگل بمونه تا بره جشن وبرگرده، مامانش هم با رضایت کامل قبول کرده بود 

. 

با هم وارد خونه شدن . سالم کرد وبا صدای زنگ در نوید این بود که مامانش اومده ، در و که باز کرد مامان وباباش 

 هردوشون روبوسی کرد .

وقتی که خانواده اش به دیدن خودش ونازگل می اومدن که اونم خیلی کم بود ، نقش بازی می کرد و خودش 

وخوشحال نشون می داد در حالی که تو دلش خبرهای دیگه ای بود رفت وآمدشون کم بود چون یاسمین بهشون 
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د که زیاد نیان می دونست که نازگل از اینکه کسی تو این وضعیت ببیندش راضی نیست و االن دیگه سفارش کرده بو

 چاره ای نداشت .

 ـ تو که هنوز حاضر نیستی عزیزم .

 ـ کار خاصی که ندارم ، االن آماده می شم .

گفت: ما چیزی نمی به باباش تعارف کرد که بشینه وخودش به طرف آشپزخونه رفت که مامانش دستش وگرفت و

 خوایم ، بیا برو به کارت برس ، تعارف که نداریم .

 ـ پس همه چی هست ، خودتون بهتر می دونین چکار کنین !

تو اتاقش رفت برای عوض کردن لباسش ، حاال دیگه مونده بود که چی بپوشه ، دل خوشی هم نداشت ، از یه طرف 

ه احترام همکارش نبود ، ترجیح می داد االن بشینه ویه دل سیر گریه نبود امیر حسین از یه طرف غم نازگل ،اگر ب

 کنه .

 آهی کشید ودرکمد وباز کرد . گفته بود مجلسشون مختلطه پس باید مناسب لباس می پوشید .

کت ودامنی روکه شب بله برونش پوشیده بود بیرون آرود وروی تخت انداخت ، خود آزاری داشت دیگه ، میون اون 

باس رنگ ووارنگ اون لباس وانتخاب کرد ، کم عذاب می کشید می خواست این جوری هم خودش وتنبیه کنه همه ل

. 

 کت ودامن وپوشید ، یه آرایش ساده هم کرد وبا سرکردن شالش وپوشیدن پانچوش از اتاق بیرون اومد .

یش می کرد؟ اونم وقتی که قرار بود صورتش خیلی تغییر نکرده بود ، از نظر خودش همینم زیادی بود ، واسه کی آرا

تنها بره به این مهمونی ؟ اگر امیر حسین همراهش بود یه چیزی اون وقت زیر حمایت وسنگینی وجود امیر حسین 

 می تونست آزادتر عمل کنه اما االن نه .

 االن دل ودماغ نداشت و از اون مهمتر حامی نداشت .

با امیر حسین تموم شده بود اما انگار خیالش قرار نبود دست از آهی از سر درد و ندامت کشید ، زندگیش 

 سریاسمین برداره .

 لبخند مامانش هم تأییدی بود به لباس وآرایشش .

سری به اتاق نازگل زد ، دوباره پیش مامان باباش برگشت وگفت: چند تا مسکن بهش زدم خوابه ، می دونم که بیدار 

 ابی کرد بهم زنگ بزنین تا خودم وبرسونم .نمی شه ولی اگر بیدار شد وبی ت

فخری خانم دست پشت شونه اش گذاشت وگفت: خیالت راحت باشه مامان ، ان شاءاهلل که طوری نمی شه ، بهتره 

 بری !

 ـ به خدا دلم راضی نیست ... اما نمی شه که نرم .

قط واسه روز سختی نیست ، تو روزهای ـ کار خوبی می کنی دخترم ، باالخره دوست وهمکارته ، همدل بودن که ف

 شادی هم باید هوای همدیگه رو داشت .

 با لبخندی حرف باباش وتأیید کرد وبا سفارش دوباره راه افتاد .

 یه سبد گل ویه سکه هدیه ای بود که براش در نظر گرفته بود .سبد گل وگرفت وراهی تاالر شد .
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اتاق نازگل، سرش وبلند کرد واز خدا خواست که تا وقتی تو مهمونیه خودش تو راه بود و فکرش تو خونه اش وتو 

برای نازگل مشکلی پیش نیاد ، اگر پیش نازگل باشه می تونه آرومش کنه ولی االن تا بخواد به خونه برسه خیلی طول 

 می کشه .

 با راهنمایی نگهبان باغ ماشینش وپارک کرد وبه طرف سالن مهمونی رفت .

لوغ بود با چشم دنبال چهره های آشنا گشت تا بره پیش اونها چون جز همکارهاش کسی رو نمی حسابی شلوغ پ

 شناخت .

تو چند روزی که مرخصی گرفته بود فقط خجسته رو دیده بود ، بقیه هم وضعیت یاسمین ومی دونستن پس به گرمی 

 ازش استقبال کردن .

 .همون سر میز پانچوش وبیرون آورد و کنارشون نشست 

عروس وداماد میون مجلس در حال رقص بودن ،نگاهش به اونها خیلی کوتاه بود، خواه ناخواه خاطره شب عروسیش 

براش زنده می شد ، خاطره رقصی که با امیر حسین داشت وبعد فهمید که امیر حسین هم به خاطر تمرین کردن با 

زمزمه هایی که توگوشش می خوند افتاد واشک  خاطره رقص تانگو یاد گرفته ، یادش به آغوش گرم امیر حسین و

تو چشمش حلقه زد ، چقدر بد بود که لیاقت اونها رو نداشت ، چقدربد بود که به سادگی اونها رو از دست داد ، کاش 

 بود ، کاش امیر حسین هنوزم بود ، همیشه بود !

تموم بشه ، اگر نخواسته بود حاال بغضش وبا آهی که کشید فرو داد ، تموم شده بود ، خودش خواسته بود که 

 روزگارش این نبود وحسرت نمی خورد .

با سنگینی نگاهی سرش وبلند کرد که دوتا چشم سیاه ومتوجه ومیخ خودش دید ، ازاین نگاه ها بیزار بود به خصوص 

 که نگاه پاک ومهربون امیر حسین همین االن هم تو فکرش وجلوی چشمش بود .

میخ صورتش بود ، سرش وخم کرد وبه یاسمین سالم کرد ویاسمین وعصبانی ، چه معنی داشت  هنوزم نگاه اون مرد

وقتی که شناختی از هم نداشتن ؟این هم از عوارض تنها بودن بود ، تنهایی که مقصرش خودش بود .با اخمی که تو 

 .صورتش بود نگاهش از اون گرفت وسر خودش وبا بشقاب میوه ای که جلوش بود گرم کرد 

 باالخره رقص عروس وداماد تموم شد ، بهترین فرصت برای دادن هدیه شون بود فقط باید صبر می کرد تا بشینن .

از نشستنشون که مطمئن شد ، کادوش و از کیفش بیرون آورد ، از دوستاش که پشت میز بودن پرسید : شما عروس 

 داماد ودیدین ؟

 جوابشون مثبت بود پس باید تنها می رفت .

از پشت میز بلند شد وبه طرف عروس وداماد رفت .خوشحالی چهره خجسته رو که دید خودشم خوشحال شد وبا 

 خودش فکر کرد چه خوب شد که اومد به عروسیش .

با عروس دست داد وتبریک گفت به دامادم همین طور ، هدیه اش رو هم تقدیمشون کرد وبا آرزوی خوشبختی 

 .برای اونها ازشون جدا شد 

تا وقتی که بیاد سر میز بشینه سنگینی همون نگاه وحس می کرد وچندشش می شد ،انگار که همه اونهایی که االن تو 

 این جشن هستن می دونن که مطلقه است واز شوهرش جدا شده واسه همین هم این نگاه آزارش می داد .

ن بشینه ،این جوری اون مرد هم دیگه بهش خوشبختانه یکی از دوستاش بلند شده بود ویاسمین می تونست جای او

 دید نداشت .
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موقع صرف شام که به صورت سلف سرویس بود ، به ناچار برای کشیدن شام رفت ، اونجا بود که از دوستاش جدا 

 افتاد .

 مشغول کشیدن ساالد بود که صدایی دم گوشش گفت: نوشابه چی میل دارین ؟

 گردنش درد گرفت . با عجله به طرف صدا برگشت طوری که

چهره منفور همون مرد بود، بعد از امیر حسین نگاه همه مردها برای یاسمین بد بود وچهره همه شون منفور ، این 

 حسی بود که داشت .

 در جوابش سکوت کرد وبا اخم عمیقی ازش فاصله گرفت ، اما اون کنه تر از این حرفها بود که دست برداره .

 شد وبا همون ظرف ساالد به طرف میزشون رفت . بی خیال کشیدن برنج

حضور اون مرد وپشت سرش حس می کرد که با قدمهایی تند به طرف می اومد ،با خانم خانم گفتنش رو اعصابش 

ویبره می رفت ، اگر تنها نبود ، اگر امیر حسین وداشت این مرد جرأت نداشت این جوری باهاش برخورد کنه وبا 

 نگاهش بخوردش .

قط منتظر یه اشاره بود که بزنه زیرگریه ، این روزها نبود امیر حسین خیلی آزارش می داد وامشب از همیشه بیشتر ف

. 

 باید باهاش خشک وسرد برخورد می کرد وجوابش ومی داد که دست ازسرش برداره .

 ؟ تأسف آور بود . چرا بعضی مردها وقتی یه زنی رو تنها می بینن فکر می کنن که هر غلطی می تونن بکنن

 ایستاد رو کرد به مردی که االن روبه روش ایستاده بود .

سعی کرد صداش لرزشی نداشته باشه، نمی ترسید ، صداش به خاطر بغضی که داشت می لرزید که اون مرد نباید می 

 فهمید وبه پای ترسش می گذاشت!

 ـ چی می خواین ؟ چی می گین ؟

آورش دستش وبه نشونه تسلیم باال آورد وگفت: هیچی ،دیدم تنهایین گفتم اگر با همون نگاه دریده وچندش 

 بخواین بیشتر با هم آشنا بشیم .

 با حرص وتأکید گفت: نمی خوام ، بهتره برید سراغ یکی دیگه !

 نگاهش تو صورت یاسمین چرخید وگفت:چه حیف !

وقیح نباشه ،عروسی دوستش بود ونمی خواست  اگر جاش بود االن یه سیلی محکم تو گوشش می زد که این قدر

 توجه کسی رو جلب کنه .

 ـ با صدایی که سعی می کرد آروم باشه گفت: بهتره گورت وگم کنی !

 مرد پوز خندی زد وگفت : فکر کردی تحفه ای !

 چشمهای یاسمین گرد شد ، لبش وبه هم فشار داد وبی هیچ حرفی از اونجا دور شد ،

ش وبده وبگه ، تحفه نیستم که این جوری داری قورتم می دی اگر تحفه بودم چکار می کردی اما می تونست جواب

 نباید با اون مرد کل کل می کرد وآبروش وبه خطر می انداخت .

حاال خوب می فهمید مشکالتی که یاسین ازش حرف می زد چی بودن !حاال معنی سختی ومنفور بودن کلمه طالق رو 

ی سوخت ، از حماقتی که کرد وحرف دلش وپشت غرورش مخفی کرد وبه امیر حسین حرفی نزد می فهمید ودلش م

 اونقدر که امیر حسین هم ازش خسته شد ودل برید .
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انگار صفحه سنگی وسخت غرورش هم داشت شکسته می شد ،اگر این ضربه ها وتلنگرها همچنان ادامه داشته باشن 

 یاد وغرورش وبشکنه .، طولی نمی کشه که یاسمین به خودش ب

دیگه تحمل فضای اونجا رو نداشت از اینکه اون مرد یا یکی دیگه بخواد این جوری مزاحمش بشه واعصابش وبه هم 

بریزه ، اگر تکیه گاهش وحفظ کرده بود ، اگر مردش وداشت که حاال دست تو دست اون وبا افتخار تو عروسی 

 ه این جوری مزاحمش بشه رو به خودش نمی داد .دوستش شرکت می کرد هیچ کس جرأت وفکر اینک

 به قول شاعر :

 خوش بود لب آب وگل وسبزه ونسرین افسوس که آن گنج روان رهگذری بود

 اومد ورفت ، نه اومدنش به میل واراده یاسمین بود نه رفتنش . با اومدنش یه جور به هم ریخت وبا رفتنش بد جور.

احافظی سریع از عروس وداماد به بهانه اینکه حال نازگل بده شده مجلس عروسی توشلوغی شام خوردن ، با یه خد

 رو ترک کرد ، حال خودش خیلی خیلی بدتر از نازگل بود .

درد نازگل وهمه می دونستن وکمکش می کردن و درد یاسمین وکسی نمی دونست وهیچ کی هم جز خودش نمی 

 تونست بهش کمک کنه .

اونجا بیرون اومد ، بغضش هم شکست، دیگه تحملش تموم شده بود ، مگه یه آدم چقدر می سوار ماشین که شد واز 

تونه ظرفیت داشته باشه ، به هرسنگی وسختی هم که باشی بالخره خسته می شی ومی بری .حالی که یاسمین ذره ذره 

 داشت تجربه اش می کرد .

ی که خرید صورتش وشست وچن دقیقه ای هم یه گوشه نگه داشت ویه دل سیرگریه کرد ، با آب معدنی خنک

 صبرکرد که حالش بهتر بشه وبعد راهی خونه شد ، مامان بابش نباید با این حال می دیدنش .

 خودش به حد کافی زجر می کشید ،درست نبود که با بروز غمش اونها رو هم ناراحت کنه .

باباش در حال چرت زدن بود ومامانش هم تو اتاق وقتی که به خونه رسید ،آروم کلید انداخت ووارد خونه شد ، 

نازگل به تختش تکیه زده بود وچشماش روی هم بود ، می دونست که مادرش خواب نیست ، چون محال بود 

 مسئولیتی رو قبول کنه وتمام وکمال انجامش نده .

 خیلی آروم دست روشونه اش گذاشت وگفت : مامان .

باز شد وگفت:اومدی مامان ؟نگاهی به ساعت اتاق نازگل انداخت وگفت : چرا به با اولین اشاره چشم فخری خانم 

 این زودی ؟

 ـ دلم طاقت نداشت ، شام وکه خوردن اومدم ، مهم این بود که خجسته من وببینه که دید!

 انگار مامانش هم خسته بود که متوجه صورت ناراحت وبه هم ریخته یاسمین نشد .

 داشت وآقا محمود وصدا زد .فخری خانم چادرش وبر

 ـ می خواین برین مامان ؟ خوب شب همین جا بمونین !

 ـ اگر بخوای می مونم !

 ـ نه ، می گم یعنی دیگه دیر وقته ، بابا هم که خوابه .

ـ می دونی که بابات جز خونه خودمون جایی نمی مونه ، بابات و رادیوش وصبحهای زود ، اگر یه روز رادیوش 

 بلندش نباشه نمی شه .وصدای 
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یاسمین به حرف مادرش لبخند زد ، حق با مادرش بود ، خودش هم دلش هوای روزهایی رو کرده بود که بی خیال 

وبی فکر ، بی وابستگی با صدای رادیوی باباش از خواب بیدار می شد وبه کارهاش می رسید .اون روزها کجا ، این 

 روزها کجا ؟

مامانش موقع رفتن بهش گوشزد کرد که هر اتفاقی افتاد خبرش کنه ، انگار واقعاً چراغ عمر مامان باباش هم رفتن ، 

 نازگل روبه خاموش شدن بود .

 اونها که رفتن دوباره به دیدن نازگل رفتن ، صورتش از درد جمع شده بود و اما هنوزم خواب بود .

می شد جای نازگل می رفت ونازگل به زندگی  بیرون اتاق نشست وبه قصه خودش فکر کرد به قصه نازگل ،کاش

 ادامه می داد .

 به بد شانسی های نازگل فکر کرد واز خدا گله کرد که چرا این جوری شد ؟

به دردی که به جونش افتاد وچاره ای هم براش پیدا نشد ، اوایل بیماریش چند نفری حتی خودش هم برای پیوند 

 به نازگل پیوند بزنن که نشد . مغز استخوان آزمایش دادن که اگر شد

 دیگه باورش شده بود : که تقدیر تو را هرآنچه می خواست بداد ، کوشیدن ونا کوشیدن تو بیهوده است .

می دونست که قصه خودش با نازگل فرق می کرد ، یاسمین برای نجات پیدا کردن از دردی که به جونش افتاده بود 

ر کشید وبن بستش کرد .دیواری که االن باید یکی یکی آجرهاش وبر می راه داشت ، اما خودش سرراهش دیوا

 داشت تا راهش دوباره باز بشه .

همه شاد وخوشحال کنار هم نشسته بودن ،هر کدوم به یه دلیلی ،دلیل خاطره وزهره که معلوم بود ،خاطره با وجود 

 ی به وجود نیومده بود .حرفهایی که از پیمان شنیده بود ، بازم تو عالقه اش وتصمیمش خلل

هنوزم گرمی نوازشها وبوسه ای که پیمان به دستش زد زیر پوستش بود وحسش می کرد، پیمان خوب بلد بود دل 

 بچه ای مثل خاطره که هیچی تو دلش نمی مونه رو به دست بیاره .

ود که جواب مثبتش رو به تکلیف زهره هم که معلوم بود ، ذهنش وفکرش درگیر حرفهای پیمان بود وهمین روزها ب

 پیمان بده ، بی خبر از اتفاقهایی که در پیشه وغافل از اینکه اون جوری که فکر می کنه وانتظار داره پیش نمی ره .

معصومه خانم وآقا بهروز هم که از اومدن امیر حسین خوشحال بودن آخه امیر حسین بعد از مدتها دوباره مهمون 

 خونه پدرش شده بود .

الی خود امیر حسین هم که ظاهری بود ،یعنی خوشحال نبود وبه خاطر خانواده اش ودل اونها نقش بازی می خوشح

 کرد، خودش نمی تونست غمش وفراموش کنه اونها که نباید همیشه تو غم اون شریک باشن .

ن محسوس هم مات ورجه ورجه های خاطره بود که تمومی نداشت وصورت خوشحال زهره . تغییرات زهره که اال

شده بود به چشم امیر حسین هم اومد .چون قیافه زهره با اون دختر شکست خورده وغمگین زمین تا آسمون فرق 

 کرده بود .

برق چشماش و خنده رولبش خبر از یه اتفاق می داد یه دلبستگی تازه که باعث شده بود غم گذشته رو فراموش کنه 

ود که باالخره خواهرش با واقعیت زندگیش کنار اومده ویکی دیگه رو به واین خوب بود وامیر حسین هم خوشحال ب

 قلبش راده داده و مهم این بود که کی ؟
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باید با زهره حرف می زد ،تواین چند ماهی که از طالقش می گذشت ، به اندازه کافی تو خودش غرق شده بود واز 

بیاد وکنار خانواده اش باشه ، البته عشقش وغمی که از این خانواده اش دور افتاده بود ، وقتش بود که اونم به خودش 

 عشق نصیبش شد همچنان تو قلبش بود وتو حریم خودش .

 تو فکر بود که با صدای مامانش به خودش اومد : امیرجان؟

 به طرف مامانش برگشت وگفت: جانم مامان ؟

 ودن وخوب فهمید.معصومه خانم مستأصل بود برای زدن حرفی وامیر حسین این دودل ب

 ـ چی شده مامان ؟

معصومه خانم بشقاب میوه اش وروی میز گذاشت وگفت: خوب یه چیزی می خوام بهت بگم ، شاید زود باشه واسه 

 گفتنش ....

دل تو دل زهره هم نبود ، یعنی مادرش می خواست قضیه پیمان وبگه ؟ که خیالش با ادامه صحبت مامانش راحت شد 

الن چند ماهه که زندگیت به هم ریخته ، وضعیتت هم که معلومه ، نمی خوای سر وسامونی به زندگیت : ببین پسرم ا

 بدی ؟!

از فهمیدن منظور مامانش اخمی مهمون صورتش شد، محال ممکن بود که اون به زنی غیر از یاسمین فکر کنه ، سند 

که نبود ! نه االن نه هیچ وقت دیگه در قلبش وبه قلب وزندگی امیر حسین فقط وفقط به اسم یاسمین بود ، حتی حاال 

 روی کسی باز نمی کرد وزندگیش وبا کسی شریک نمی شد ، با اعتراض گفت: مـــــــــــامــــــــان؟

ـ جانم ؟ بیراه که نمی گم عزیزم ، زندگیت رو هواست ، اینجا که نمیایی تو اون خونه هم که تنها نمی تونی سر کنی ، 

هم نفس می خوای ، یکی که تر وخشکت کنه وبه زندگیت برسه ، االن نه یک ماه دیگه نه یک سال دیگه ،  باالخره یه

 باالخره که چی تا ابد که نمی تونی همین جوری زندگی کنی ؟

اما امیر حسین همین ومی خواست ، می خواست تا ابد همین طوری زندگی کنه ، به همین تنها بودن خوش بود تنها 

یاد روزهایی که با یاسمین داشت هنوزم باهاش بود ، هم نفس هم نمی خواست ، نفسش یکی بود ویکی هم  که نبود

می موند ،غیر ممکن بود که به گرمی نفسهای یکی دیگه فکر کنه کسی غیر از یاسمین ، به هم آغوش شدن با یکی 

ود وعاشقش بود داشت وباید تا آخر هم دیگه وچشیدن طعم لبش ، امیر حسین اولین تجربه ها رو با کسی که عشق ب

 تو ذهنش می موندن .

عصبانی شد ، نه از حرف مادرش ، از اینکه یکی بیاد وجای یاسمین وبراش پرکنه ، عصبانیتش رو با مشت کردن 

دستش نشون داد اما تو لحنش تغییری به وجود نیومد نباید دل مادرش ومی شکست ، اونم نیت خیر داشت ، 

نداشت از دل امیر حسین خبر نداشت ، از دل امیر حسین که عاشق شد واعتماد کرد ولی چیز دیگه ای تقصیری هم 

 نصیبش شد .

لبخند نیمه جونی به روی مامانش زد وگفت: فعالً وقت این حرفها نیست مامان !باشه واسه یه وقت دیگه مفصل در 

 موردش حرف می زنیم .

ک می کرد ومی فهمید که تو دلش چه خبره برای اینکه فضا رو عوض کنه آقا بهروز هم که حال امیر حسین ودر

وامیر حسین واز فکر دربیاره به شوخی گفت: آره خانم ! چه کاری بچه مو ؟ بذار یه نفس راحت بکشه ، یعنی چی که 

 می خوای دوباره گرفتارش کنی ؟

 رفتاری بود بازم دوستش داشت .با این حرف دل امیر حسین آروم که نشد بدتر هم شد، اگر یاسمین گ
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معصومه خانم هم سری به تأسف تکون داد ودرحالی که بلند می شد برای رفتن به آشپزخونه گفت: من صالحش 

 ومی خوام ، وگرنه هرجور که خودش دوست داره نمی خوام که مجبورش کنم !

 ر حسین هم گوش داد .آقا بهروز هم با نگاهی گرم به امیر حسین اشاره کرد که چیزی نگه وامی

معصومه خانم ته دلش از دست یاسمین دلخور بود ، با حالی که امیر حسین داشت وروزهایی که پشت سر گذاشته 

بود مشخص بود که خراب شدن این زندگی ربطی به نخواستن امیر حسین نداره وبا برخورد امشب امیر حسین هم 

راست با امیر حسین حرف بزنه ولی بازم از اینکه امیر حسین و مطمئن شد ، بعضی وقتها می خواست بشینه ورک و

 ناراحت کنه راضی نبود .

امیر حسین هم از اینکه مادرش وناراحت کنه راضی نبود ، اما زندگی خودش بود وبه خودش ربط داشت ، یه عشق 

می زد واز دلش در می بزرگ داشت که وسعت قلبش وگرفته بود وجای برای دیگری نبود به موقع با مامانش حرف 

 آورد ، االن بهترین فرصت حرف زدن با زهره بود .

 بلند شد وکنار زهره نشست وتو گوشش گفت : انگار یه خبرهایی هست نه ؟

 زهره با ابروهای جمع شده گفت: چه خبری ؟

ی وکبکت خروس نگاه امیر حسین تو صورت زهره چرخید وگفت: همون خبری که باعث شده از این و به اون رو بش

 بخونه !

زهره با لبخند به امیر حسین نگاه کرد، امیر حسین هم دوستش بود ، هم برادرش بود هم همرازش ، تنها کسی که از 

ماجرای کیانوش خبر داشت امیر حسین بود که اون موقع هم خیلی به زهره کمک کرد .حاال هم حقش بود که از دل 

 زهره خبر داشته باشه .

 مشخصه ؟ ـ این قدر

 ـ ای همچین !

 ـ باید باهات حرف بزنم امیر حسین ، می خوام دوباره کمکم کنی!

 ـ چه کمکی؟

 ـ قصه اش مفصله ، باید تو فرصت مناسب باهم حرف بزنیم ، مثالً بعد شام تواتاق خودم .

 ـ باشه !

ه بود ومی خواست صداشون بزنه با اشاره معصومه خانم زهره برای کمک به چیدن میز شام رفت .کارش تموم شد

 بیان شام بخورن که صدای زنگ در بلند شد .

 صدای زنگ یه دلشوره مشترک تو دل زهره وخاطره انداخت ، در حالی که اصالً از حال هم خبر نداشتن .

 امیر حسین برای باز کردن در رفت وبعد از باز کردن گفت: پیمانه !منتظرش بودین ؟

ب زهره وخاطره نشست ،هردو تو این خیال که پیمان برای تموم کردن اومده که اومده بود ولی به یه لبخند محو رو ل

 چه شکلی ....

زهره که تو دید نبود ، اما امیر حسین متوجه تغییر چهره ولبخند محو رو لب خاطره شد ومطمئن از اینکه یه خبرهایی 

 هست !

ی کشید ، قیافه خوشحال دخترش خیلی براش با ارزش بود .از معصومه خانم نگاهی به زهره انداخت ونفس راحت

 آشپزخونه بیرون اومد وگفت: نه مامان!خبر نداده بود که میاد ، اشکالی هم نداره ، خوش اومده قدمش سر چشم !
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یه  در هال باز شد وپیمان با یه سبد گل قشنگ وگرون قیمت وارد شد ودوتا دختر با تاالپ تولوپ قلبشون در انتظار

 خبر خوب .

زهره تو فکر اینکه که پیمان از انتظار خسته شده وبرای تموم کردن اومده وخاطره هم تو فکر اینکه پیمان ترسیده 

 از این که اون پشیمون بشه واسه همین هم دست به کار شده

تر یک دفعه حرفی حدس خاطره درست تر بود چون پیمان ترسیده بود اما نه از دست دادن خاطره از اینکه این دخ

 بزنه وهمه چی به هم بریزه واونجوری که خودش می خواد پیش نره .

 این سبد گل وخوشحالی چهره خاطره که حاال دیگه زهره هم بهش اضافه شده بود امیر حسین ومشکوک کرد .

ن بیشتر به خاطره دل تو دلش نبود که چه خبره ؟ نگاهش مدام بین اون سه تا می چرخید ، متوجه شد که توجه پیما

 ست تا زهره .

امیر حسین باید سر در می آورد که چه خبره ، یعنی ممکن بود که دلیل خوشحالی هردوی اونها اومدن پیمان باشه ؟ 

 اما چرا ؟ چرا هردوشون ؟

ن همه پیمان حرکت کرد وسبد گل وروی میز گذاشت ، اگر شرایط بهتر بود حتماً سبد گل وبه خاطره می داد ، اما اال

چشمها به اون دوخته شده بود ونمی تونست کاری وکه می خواد انجام بده ، الاقل اگر امیر حسین این جوری نگاش 

 نمی کرد بهتر بود .

 سبد گل وروی میز گذاشت وبا همه احوال پرسی گرمی کرد حتی با زهره که ازامشب کارش باهاش تموم می شد .

اشت وگفت: به موقع اومدی پسرم ، مثل اینکه مادر زنت خیلی دوست داره که آقا بهروز دست پشت شونه پیمان گذ

 سر شام رسیدی!!

 با این حرف نگاه گذرای پیمان رو صورت خاطره نشست ودل خاطره تو سینه لرزید .

 با دعوت معصومه خانم همه برای صرف شام رفتن .

 وگیج تر کرد. پیمان حتی سر میز شام هم مساوات وبر قرار کرد وامیرحسین

 شام هم خورده شد در حالی که امیر حسین اصالً مزه غذا رو نفهمید .

بعد از شام تو سالن دور هم نشستن وخاطره هم با چایی پذیرایی کرد ولبخند ونگاه گرم پیمان وموقع تعارف چایی 

 به جون خرید .

 جون ؟پیمان جرعه ای از چائیش وخورد ، سرفه ای کرد وگفت: خاله ؟ عمو 

 نگاهی هم به امیر حسین انداخت وگفت: با اجازه تون امشب مزاحم شدم برای یه امر خیر !

 ضربان قلب خاطره وزهره باال رفت ونگاه امیر حسین بین هردوی اونها چرخید .

 معصومه خانم هم که فکر می کرد منظور پیمان به زهره است نفس راحتی کشید.

ه بودن ، درحقش مادری کرد واندازه بچه های خودش دوستش داشت ، اما هیچ وقت به از وقتی پیمان ودوباره دید

این که یه روز ممکنه دامادش بشه فکر نکرده بود ، کی بهتر از پیمان وقتی که زهره هم دوستش داشت ؟ پیمان تا 

قط خدا می دونست حاال نشون داده بود که آدم کامل وخوبیه ، پشت این ظاهر فریبنده چه چیزی نهفته بود ف

 وخودپیمان .

ـ راستش می دونم که بی مقدمه بود ، خودتون می دونید که من بزرگتری این جا نداشتم که برام پاپیش بذاره واسه 

 همین هم خودم دست به کار شدم .
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 دوست ندارم فکر کنین از اعتمادتون سوءاستفاده کردم ، اما کار دله واختیارش دست خود آدم نیست .

میر حسین با ابرویی گره خورده نگاهش می کرد لب باز کرد حرفی بزنه که صدای باباش نگذاشت : این چه حرفیه ا

 پسرم ؟ تو هم مثل بچه های خودم می مونی !

پیمان مثالً عرق صورتش وپاک کرد وگفت: ممنون عمو جون! اگر لطف کنید ومن وبه غالمی قبول کنین خوشحال می 

 م تموم می کنین .شم وپدری رو در حق

 نگاهی به هردوی دخترها انداخت ، االن دیگه وقتش بود ، راستش اگر اجازه بدین می خوام ....

 دل تو دل خاله وخواهر زاده نبود، هر دوشون اضطراب داشتن .

 نفسی کشید وتند وسریع گفت:می خوام خاطره خانم وازتون خواستگاری کنم!

باال رفت ونگاهش به زهره دوخت ، لبخند خوشگلی هم رو لب خاطره نشست و ...  ابروهای معصومه خانم از تعجب

 امان از دل زهره .

مات ومبهوت به دهن پیمان زل زده بود، انگار که زمان ایستاده باشه وپیمان هیچ حرفی نزده باشه وزهره 

 منتظرشنیدن اسم خودش باشه .

الش وفهمید ،صورتش بی روح شده بود ومثل گچ سفید ،یعنی نگاه امیر حسین هم متوجه زهره شدو دگر گونی ح

 زهره هم پیمان ودوست داشته ؟ این سؤالی بود که تو ذهنش تکرار می شد .

بلند شد بره پیش زهره که خودش بلند شد وایستاد. هنوزم نگاهش به پیمان بود در حالی که نگاه پیمان جای دیگه 

 ای بود .

ش لرزید ، یعنی بدنش لرزید، لبش وبه هم فشار داد تا بغضش نشکنه وصدایی ازش اشک توچشماش حلقه زد .دست

 بیرون نیاد.

معصومه خانم هم بلند شد ایستاد،اونم باورش نمی شد که این جوری بشه ، یعنی چی که پیمان از زهره خواستگاری 

 کرده باشه وبعد دسته گل به دست به خواستگاری خاطره بیاد؟

 بزنه که با اشاره زهره که دست رو لبش گذاشته بود ساکت شد. لب بازکرد حرفی

 سکوت بدی تو جمع بود ، صدا از کسی در نمی اومد ، خاطره وآقا بهروز هم مات اونهایی بودن که ایستاده بودن .

 قش.زهره بی هیچ حرفی ،نگاهی پراز اشک به پیمان وخاطره انداخت ، با سرعت ازپله ها باال رفت وبه طرف اتا

امیر حسین هم بی هیچ مکثی پشت سرش ، باید می فهمید اینجا چه خبره وچی شده که زهره ای که تا چند دقیقه 

 پیش شاد وخوشحال بود این جوری به هم ریخت .

 باید معنی نگاه های پیمان وشادی وخوشحالی که موقع اومدنش تو صورت خاطره وزهره بود رو می فهمید.

 د که کافی نبود ، باید مطمئن می شد .یه حدسهایی زده بو

 زهره رفت وامیر حسین هم پشت سرش ،تو راه پله صدای مادرش وشنید که : معنی این رفتارها چیه ؟

 با صدای مادرش ایستاد ، صدایی که مملو از ناراحتی ونگرانی بود ،پس مامانش هم یه چیزهایی می دونست !

 رابش به طرف اتاقش رفت.انگار این بد بیاریهای زهره تموم شدنی نبود .عقبگرد کرد اما با فکر زهره وحال خ

بدون اینکه در بزنه ومنتظر بمونه وارد اتاق شد وزهره رو دید که افتاده رو تخت وسرش وتو پتو فرو کرده وداره 

 گریه می کنه .
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ره رو گرفت تا بلندش کنه چی می گفت به این دختر ؟با تأسف سری تکون داد و روبه روش نشست .بازوهای زه

 .هق هق زهره بیشتر شدو خودش وبه تخت چسبوند وپتو رو چنگ زد .

 ـ و.......ولم کن امیر !

امیر حسین دست بردار نبود، به زور بلندش کرد وسر زهره رو باال آورد .چقدر که غم تو صورتش نشسته بود ، با 

چند ماه پیش هم فرق می کرد ،غم دلش با دیدن صورت  زهره چند دقیقه پیش خیلی فرق می کرد حتی با زهره

 زهره بیشتر شد .

اشکش وبا یه دستش پاک کرد ، دیگه فهمیده بود که چه خبره ، اما از عمق فاجعه خبر نداشت .نگاهش تو صورت 

 خیس از اشک زهره چرخید وگفت: نگو که خوشحالی چند دقیقه پیش واین صورت غمگین به خاطر پیمانه ؟!

 ا اومدن اسم پیمان گریه زهره بیشتر شد وخودش وتو آغوش امیر حسین رها کرد.ب

امیر حسین چشمش وبست ونفس عمیقی کشد ، دوست داشت اشتباه کرده باشه، اما رفتار زهره خالفش وثابت می 

 کرد .

 کمر زهره رو آروم نوازش کرد وگفت: چرا عزیزم ؟

 رش این بود که چرا دوباره دلبسته شدی .زهره منظور امیر حسین خوب فهمید، منظو

 زهره فین فینی کرد وگفت: خوب بود ، مهربون بود .. فکر ..فکر کردم می تونم بهش تکیه کنم .

 بوسه ای به موهای زهره زد وگفت: نباید بدون فکر دل می بستی !

زهره زنده می کرد اما اون گذشته براش سخت بود که حرف بزنه ، نباید تو این شرایط خاطره اون روزها رو برای 

هم جزئی از زندگی زهره بود : تو که یک بار تجربه کرده بودی ؟! باید می شناختی !! چرا ؟ .... دوست نداشت زهره 

 رو سرزنش کنه ، الزم بود ، باید می گفت: چرا یک طرفه دل بستی ؟!

 ـ نبود ....

ه طرفه نبود ، فکر می کردم نیست ، نمی دونم چرا این جوری شد امیر حسین ومحکم بغل کرد و گفت: نبود امیر ، ی

 ؟ آب دهنش وقورت داد وبا بغض واشک گفت: خودش گفت ، خودش ازم خواست .

امیر حسین سریع زهره رو از خودش جدا کرد ، ناباور وپر از بهت با صدای بلند و عصبی گفت: 

 چــــــــــــــــــــــی ؟

امیر حسین بود زهره ترسید وسرش وپائین انداخت که جواب بده ، امیر حسین امون نداد ، از خشمی که تو صورت 

 فوری زهره رو رها کرد واز روی تخت بلند شد، لعنتی بلندی گفت و از اتاق بیرون رفت .

 

اطره هم تو راه پله با خاطره سینه به سینه شد ، صورت خاطره هم خیس از اشک بود ، با تأسف سر تکون داد پس خ

 بی خبر بوده !

 خاطره مکث کوتاهی کرد ،صورتش ومیون دستاش گرفت وگریه کنون به طرف اتاقش رفت .

امیر حسین هم مستأصل بود .به کدومشون می رسید وآرومشون می کرد؟ االن باید حساب باعث وبانی این ماجرا 

زی گرفته بود ؟ هدفش چی بود اونم بعد رومی رسید ، پیش خودش چی فکر کرده بود که این دوتا دختر وبه با

 ازاین همه محبت دیدن ونون ونمک خوردن ؟
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با عجله پایین رفت ، فقط مامان باباش بودن واونها هم که حالشون مشخص بود،صورت مامانش که خیس از اشک 

 واخمهای باباشم تو هم .

 .تو این چند دقیقه چی شده بود که همه این جوری به هم ریخته بودن 

 ـ کجاست ؟

 ـ رفت .

 صدای مامانش که بغض و اشک توش بیداد می کرد بیشتر عصبانیش کرد وبا عجله از خونه بیرون رفت .

 به همین سادگی همه چی و به هم ریخته بود ورفته بود؟ باید جواب می داد !

ند،پیمان ودید که خونسرد به تو حیاط که نبود ، فاصله خونه تا درحیاط وبا عجله طی کرد وسرش وتو کوچه چرخو

 ماشینش تکیه زده وداره نگاهش می کنه .

 انگارنه انگار که چند دقیقه پیش طوفان به پا کرده وهمه چی رو خراب کرده .

خسته ، عصبانی ، ناراحت وپراز حرص به طرفش رفت ویقه پیمان و تو دستش گرفت : معنی این کارت چیه ؟ به چی 

 می خوای برسی ؟

 مون آرامشی که تو صداش بود ریلکس پوزخندی به امیر حسین زد وگفت: به چیزی که دوستش دارم !با ه

 ـ چی رو دوست داری ؟ اصالً به چه قیمتی ؟ از زندگی ما چی می خوای ؟ اینه جواب محبتهایی که دیدی ؟

 حق به جانب وبی خیال گفت: مگه چکار کردم ؟

، شب بود ودیروقت ،نباید جلب توجه می کرد ومردم ودور خودشون جمع می امیر حسین نگاهی به اطراف انداخت 

کرد .باصدایی که کنترل شده بود ، پراز حرص ،عصبی خندید وگفت : هه .... چکار کردی ؟ دیگه می خواستی چه کار 

؟ تو اون کنی ؟ هم از توبره می خوری هم از آخور؟ به زهره گفتی دوستش داری وبعد اومدی خواستگاری خاطره 

 کله پوک وکثیفت چی می گذره ؟

 ـ تو فکرت خرابه ، گناه که نکردم ! حق انتخاب دارم به کسی هم ربطی نداره که من چکار می کنم !

امیر حسین لباش وبه هم فشرد ، یقه اش رو محکم تر گرفت وبه ماشین چسبوندش وگفت: به کسی ربطی نداره 

 هر غلطی دلت خواست بکنی .؟ولی به من داره !اجازه نمی دم که 

پیمان تو دلش پوزخند زد وبا خودش گفت: کردم ! هر غلطی دلم خواست کردم وآب هم از آب تکون نخورد .دلش 

می خواست تو روی امیر حسین بایسته وبلند بلند همه چی رو بگه ، اما هنوزم زود بود ، هنوزم باهاشون کار داشت 

 ه بود .وبا شرایط پیش اومده نا امید نشد

بعد از پوزخند طوالنیش تو چشمهای امیر حسین زل زد وگفت: می بینیم جناب سرگرد ، می بینی ومی فهمی که نمی 

تونی کار کنی !کجای دنیا دوست داشتن وخواستگاری رفتن گناه وجرمه که من ومی ترسونی ؟ مگه غیر ازاین کار 

 دیگه ای کردم ؟

ازیقه اش جداش کرد وگفت: در ضمن زمان همه چی رو مشخص می کنه مچ دست امیر حسین وگرفت وبا فشار 

 جناب سرگرد ، بهتره منتظر بمونی !

همون اندازه که پیمان وقیح بود ، امیر حسین حرص می خورد، با همون حرص تو صداش گفت: کافیه یه بار.... خوب 

 .... گوش کن فقط یه بار دیگه تو رو دور وبر این خونه وخانواده ام ببینم

 ابرویی باال انداخت وگفت: اون وقت چی می شه ؟
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 امیر حسین نفس وسنگین بیرون داد وگفت: اونم زمان مشخص می کنه ، تو دست از پا خطا کن تا بفهمی !

خونسرد وآروم انگار نه انگارکه با امیر حسین بحث وجدلی داشته ، با دهن بسته خندید ، از جلوی امیر حسین رد شد 

 ماشینش شد وحرکت کرد ورفت .وسوار 

امیر حسین هم با حرص دستی تو موهاش کشید ووقتی که ماشین پیمان از دیدش پنهون شد رفت توخونه . چه شبی 

بود امشب ، مثل اینکه خوشی به امیر حسین نیومده بود ،بعد از مدتها اومد خونه پدری که این اتفاقها بیشتر به همش 

 ریخت .

 ، باباش تنها نشسته بود با دیدن امیر حسین پرسید : چی شد ؟وارد خونه که شد 

 سرش وبه طرفین تکون داد وگفت: دیگه به کی می شه اعتماد کرد ؟

 تو دلش گفت به هیچ کی ، اون از یاسمین ، اینم از پیمان .

 ـ با حرفهایی که زد اعصاب ما رو به هم ریخت ، نمی دونستم اینقدر نمک نشناسه !

حرف دله ! خوب آخه پسر کدوم حرف دل ؟ مرده شور دلی رو ببرن که بخواد این جوری مثل کاروانسرا می گه 

 باشه ودمدمی مزاج که هردم رو بوم خونه یکی بشینه .

 باباش تو فکر عشق وعاشقی بود و امیر حسین تو فکر دلیلی که از اینها هم مهمتر بود.

 د ، اگر فشار یا قند خونش عصبی می شد کار زار می شد .با حالی که باباش داشت نباید عصبی می ش

به باباش کمک کرد وبردش تواتاقش وگفت : شما خودتون رو عصبی نکنید بابا ، درست می شه . خودم مواظب همه 

 چی هستم ، قرصتون رو خوردین ؟

 ـ آره مامانت قبل از رفتن پیش زهره بهم داد .

ق پاک وجاودانی داشتن این دوتا ، تو این شرایط هم مریضی وداروی باباش لبخند محوی رو لبش نشست ، چه عش

 وفراموش نکرده بود . خوش به حال باباش !

آهی کشید واز اتاق بیرون اومد وراهی طبقه باال شد ، خیلی آروم دستگیره اتاق خاطره رو باال وپایین کرد ، قفل بود ، 

احت بود که همین طور هم بود ، چند ضربه آروم به در اتاق خاطره زد، وقتی مسلماً خاطره هم االن به اندازه زهره نار

جوابی نگرفت بی خیال شد ، آستانه تحمل خاطره بیشتر از زهره بود ، چون زهره یک بار دیگه هم این شرایط 

 وتجربه کرده بود ، تو اولین فرصت باید با خاطره حرف می زد .

 م تواتاق بود ، لیوان آب قند به دست .به طرف اتاق زهره رفت . مامانش ه

 زهره هنوزم گریه می کرد، معصومه خانم با اشاره پرسید چی شد؟

 امیر حسین هم با اشاره گفت بعد می گه ، بعد هم بلند گفت: مامان بهتره برین پیش بابا !

: تو که هنوزم گریه معصومه خانم حرف امیر حسین وگوش داد ورفت .مامانش که رفت ،کنار زهره نشست وگفت

 می کنی ؟ اتفاقی که نیفتاده ؟

 زهره همچین مغموم وناراحت به امیر حسین نگاه کرد که پشیمونش کرد ازگفتن این حرف .

 ـ چی باید بگم ؟ تقصیر خودت هم هست خواهر من !

، خودش هم با اونها خوب یادش بود که چند ماه پیش یاسمین بهش اخطار داده بود درمورد پیمان و زهره وخاطره 

 حرف زده بود .

 ـ مگه من چند ماه پیش باهات حرف نزدم ، مگه خودت نگفتی خبری نیست ؟
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 زهره سرش وپائین انداخت وگفت: نبود به خدا خبری نبود ، دست خودم که نبود بهش وابسته شدم .

 ـ چرا به خودم چیزی نگفتی ؟

 ـ مامان می دونست .

 ـ چی بینتون گذشت ؟

با گریه گفت: هیچی به خدا ! من نمی دونستم که تو دلش چی می گذره ، بعد از اینکه از لواسون اومدیم ، دعوتم 

کرد بیرون واز حسش برام گفت وگفت که می تونیم شریک خوبی برای هم باشیم ، منم جوابی بهش ندادم ، بعد از 

 کیانوش می ترسیدم دوباره اعتماد کنم ....

 ست واشکش جاری شد .دوباره بغضش شک

 سرش وبغل کرد وگفت: اگر بخوای گریه کنی نه من نه تو .

 وقتی خوب گریه کرد وآروم شد پرسید : خاطره کجاست ؟

 ـ تو اتاقش .

 باقی مونده اشکش رو هم پاک کرد وگفت : حاال چی می شه ؟ خاطره ؟

وگفت: خودم مراقب همه چی هستم ! نمی  امیر حسین دست پشت کمر زهره گذاشت واجبارش کرد که دراز بکشه

 دونم دقیقاً چه منظوری داشت ازاین کارهاش ، دیگه نمی ذارم اتفاقی بیفته تو هم بهتره بخوابی .

به خاطرامیر حسین چشماش وبست ، اما هم خودش هم امیر حسین می دونستن که خوابیدن امشب برای زهره 

 محاله .

 د ، بدی در حق پیمان نکرده بود که این جوری جوابش رو داد .کم چیزی نبود ، غرورش شکسته بو

امیر حسین هم وقتی دید زهره به ظاهر آرومه از اتاق بیرون اومد ، تا راحت با خودش فکر کنه ، فکرش حسابی 

 مشغول کارها وحرفهای پیمان بود .

 باید می فهمید که چرا این کار وکرده .

 ه غربت صحرا شده امدیر گاهیست که تنها شده ام قص

 وسعت درد فقط سهم من است بازهم قسمت غم ها شده ام

 دگر آیینه ز من بی خبر است که اسیر شب یلدا شده ام

 من که بی تاب شقایق بودم همدم سردی یخ ها شده ام

 …کاش چشمان مرا خاک کنید تا نبینم که چه تنها شده ام

 

خت باشه وسخت بگذره ،چون یاسمین هم مثل خانواده ملکان لحظه های انگار که اون شب بنا گذاشته بود که س

 سختی رو پشت سر گذاشته بود ولحظه های سخت تری هم در انتظارش بود .

 حال نازگل خیلی بد بود ، بدتر از بد ، حاال یا پیش بینی دکتر احمدی اشتباه بود یا نازگل دیگه طاقت موندن نداشت .

وهمین طور که به صورت پراز درد نازگل نگاه می کرد ودستش ونوازش می کرد به کنار تختش نشسته بود 

 حرفهایی که چند ساعت پیش نازگل زده بود فکر می کرد .

بعد از اون حرفها بود که حالش بدتر شده بود ، برای یاسمین تشخیص اینکه نازگل در حال احتضاره کار سختی نبود 

 رش کنه .، چیزی که یاسمین نمی خواست باو
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این چند روز که با نازگل همخونه شده بود ، در کنار همه سختی هایی که کشیده بودن ودردهایی که تحمل کرده 

بودن ، ساعت های خوبی هم باهم داشتن ، نه پارک رفته بودن نه شهر بازی نه سینما ، نه سوار تاب وسرسره شده 

گل وبافته بود ، ولی عجیب این ساعتها ولحظه ها به دل یاسمین بودن نه پیتزا وساندویچ خورده بودن نه موهای ناز

می نشست ،تا اونجایی که می تونست وشرایط نازگل اجازه می داد براش به معنای واقعی مادری می کرد ، اون 

 محبتی رو که تو این چند سال از نازگل دریغ شده بود تو این چند روز تالفی وجبران کرد .

 ل تو گوشش بود یعنی تا همیشه تو ذهنش می موند ، محال بود که فراموش کنه .هنوزم حرفهای نازگ

 سرم نازگل تموم شده بود وباید عوضش می کرد ، چون غیر ازسرم نمی تونست چیزی بخوره .

 کارش که تموم شد کنار تخت نشست وصورت نازگل وبوسید .

 مان فرشته ؟نازگل آب دهنش وقورت داد وبا همون صدای ضعیفش گفت: ما

 مامان فرشته گفتنش خوب بود و صدای پر از دردش بد بود .

سعی کرد که صداش نلرزه وبغض نداشته باشه ، این روزها خیلی گریه کرده بود ، نه جلوی نازگل ،یا بیرون از اتاق 

 یا وقتهایی که نازگل خواب بود .

 ـ جان مامان فرشته ؟

 ـ می گم می شه یه قولی بهم بدین ؟

 تو این لحظه ها یاسمین حاضر بود هر کاری برای شاد بودن نازگل انجام بده .

 ـ آره عزیزم ، چه قولی ؟

 نازگل لبخند نیمه جونی زد وگفت: می شه اگر یه روز خودتون بچه دار شدین اسم من وبذارین روش ؟

وداشت وصیت می کرد ، با این حرفش اشک تو چشمهای یاسمین حلقه زد، انگار نازگل فهمیده بود که داره می ره 

 دل یاسمین زیر ورو شد، از فکر نبودن نازگل ، از فکر نبودن امیر حسین .

دست نازگل ونوازش کرد ، بوسه ای آروم به پیشونیش زد وگفت : من یه دونه نازگل بیشتر ندارم اونم توئی ! دلم 

 می دم نه اسمت رو .می خواد برای همیشه هم یه دونه بمونی ! نه جات وبه کسی 

قیافه ناراحت نازگل وکه دید ، انگشت کوچک دستش تو انگشت دست نازگل گذاشت وگفت: ولی یه قول دیگه می 

 دم ، قول می دم که هر اسمی تو گفتی برای بچه هام بذارم.

ن رو فشرد با این حرف یاسمین خوشحالی دوباره مهمون صورت نازگل شد با همون توانی که داشت انگشت یاسمی

 وگفت: قول ؟

 یاسمین هم با لبخند وتکون دادن سرش تأیید کرد .

 نازگل کمی فکر کرد وگفت: خوب اگر دختر بود بذارین نازنین ، اگر هم پسر بود بذارین نیما .

ان ، نیما نازنین ونیما ، اولین فامیلی که تو ذهن یاسمین کنار اونها نشست ومقایسه شون کرد ملکان بود ، نازنین ملک

 ملکان .

 آه سنگینی از این مقایسه کشید ، این اتفاق دیگه نمیفتاد ، یاسمین که می تونست بهش دل خوش کنه .

برای تأیید نظر نازگل صورتش وبوسید وقول داد که اگر یه روزی بچه دار شد همون اسمها رو براشون بذاره ودل 

 نازگل هم مثل صورتش خوشحال شد .

 ار دیگه روحی تو بدن نازگل نمونده بود .اما حاال انگ
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از گریه وخستگی زیاد چشماش باز نمی شد ، نمی خواست بخوابه به خاطر حال بدی که نازگل داشت ، مقاومت 

پلکهاش شکست وروی هم افتادن و همون طور که دست نازگل تو دستش بود خوابش برد تو عالم خواب وبیداری 

 مادرش خواسته بود که بیاد پیشش . به این فکر می کرد که کاش از

یه آن با حس سردی دستهای نازگل از خواب بیدار شد .چند بار پلک زد تا چشماش به نور عادت کنه ، صدای 

 ضربان قلبش گویای این بود که ترسیده ولی از چی ؟

 ازگل داد .یادش به نازگل افتاد ودستش که تو دست یاسمین بود ، فوری به خودش اومد وحواسش وبه ن

خوابیده بود ؟ صورتش که با نازگل چند ساعت پیش فرق می کرد ، آرامشی که تو صورتش بود یاسمین وخوشحال 

 نکرد که بیشتر ترسوندش چون طبیعی ونرمال نبود .

 از حس سرمای دستهای نازگل دلش لرز برداشت ونفس هاش تند شد .نکنه ..

 ی نبود ازنه رفت داشت نه برگشت .فوری سرش و رو قلب نازگل گذاشت ، خبر

دستش شروع کرد به لرزیدن ، تصور اینکه نازگل مرده باشه شور به دلش انداخت طوریکه حال خودش رو نمی 

 فهمید .

صورتش وجلوی دهن نازگل گرفت تا گرمی نفسش وحس کنه که جز سردی چیزی نصیبش نشد ، چون نفسی در 

 کار نبود .

ودش از بدن نازگل کمتر شده بود .دست نازگل ورها کرد وبلند شد ایستاد ، می دونست که حاال دیگه دمای بدن خ

 همچین روزی در راهه ،اما االن ترسیده بود ومستأصل بود

حال خودش ونمی فهمید ونمی دونست چکار کنه . هنوزم باور نکرده بود که نازگل رفته باشه ، چه جوری ؟ مگه 

 چقدر خوابیده بود ؟

نازگل بر خالف زندگیش مرگ راحتی داشته که یاسمین هم چیزی نفهمیده بود ، از لبخند محوی که رو لبهای  انگار

 نازگل جا خوش کرده بود معلوم بود .

با صورت خیس از اشک کنار نازگل نشست ، دست روی دهنش گذاشت وهق هق گریه رو سر داد ، اولین اسم 

 ود .وتصویری که تو ذهنش اومد امیر حسین ب

 با صدایی که از ته گلو در می اومد امیر حسین وصدا زد .

در صورتی که نبود ، امیر حسینی نبود که جوابش و بده و به دادش برسه .چشماش که از اشک پرو خالی می شدن 

مسکن دوخته شده بود به صورت نازگل .نه دیگه از درد خبری بود نه از رنج نه از بی خوابی نه از سرم عوض کردن و

 خوردن .

 همه چی تموم شده بود چه بد تموم شده بود .

 چشمش وبست ، اشک صورتش وشست ونفس عمیقی کشید .

 با پاهای لرزون از اتاق بیرون رفت باید به مامانش خبر می داد، این تنهایی رو دوست نداشت .

 شته بود ولی چاره دیگه ای نداشت .موبایلش و از رو اپن برداشت وشماره خونه شون رو گرفت ، از نیمه شب گذ

 همونجا نشست وبه دیوار تکیه زد .

 با بوق پنجم ششم بود که صدای نگران مامانش تو گوشی پیچید : جانم عزیزم؟

 صدای مامانش هم نگران بود .با هق هق گریه گفت: ما... مان؟
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 عزیزم ، االن میایم .به یاسین گفتی ؟فخری خانم خوب فهمید چی شده وچرا حال یاسمین بده فوری گفت: نترس 

 ـ ..... نه .

گریه مجال حرف زدن به یاسمین نداد وگوشی رو قطع کرد ، تا چند دقیقه دیگه همه می اومدن .همین طور هم شد 

 به یک ساعت نرسیده ، اومدن ، مامان وباباش ویاسین .

اق نازگل رفتن ، تو این مدت مهرش به دل اونها هم با سختی در وبراشون باز کرد ، مامان باباش فوری به طرف ات

افتاده بود ، یاسین هم موند کنار یاسمین ، فکر می کرد االن یاسین ناراضیه از اینکه این موقع شب از خوابش زده 

 واینجاست که این طور نبود صورت اونم پراز غصه بود .

ورش حلقه می شد وآرومش می کرد ، دلش دلش یه آغوش گرم می خواست ، دلش می خواست دستی بود که د

 نوازش می خواست وصدایی که آرومش کنه وهمه اینها یعنی امیر حسین ، ولی نبود !

 تو فکر بود که یه دستی دورش حلقه شد وتو آغوشی گرم فرو رفت .

شردش گرمی تن یاسین ، باعث شد که بغضش دوباره بشکنه واشکش سرازیر بشه .یاسین هم محکم به خودش ف

 واجازه داد تا دلش وخالی کنه .درک می کرد که االن تو دل یاسمین چه خبره .

فخری خانم تو اتاق همین طور که گریه می کرد ، دوباره نبض نازگل وگرفت وبه صدای نفس های خاموشش گوش 

 داد ولی خبری نبود .

رد ومالفه رو تا روی سرش کشید ، تموم چشمهای نازگل که بسته بود ، پاهای نازگل هم کشید ، دستش هم درست ک

 کرده بود .

 لحظه آخر هم بوسه ای به صورت نازگل زد و لبخند محوی که گوشه لب نازگل بود ودید .

 با همون صدای پراز بغض به آقا محمودگفت: زنگ بزن اورژانس .

 آقا محمود هم ناراحت وغمگین از اتاق بیرون رفت وفخری خانم هم پشت سرش .

 زدیدن حال یاسمین که تو بغل یاسین گریه می کرد ویاسین سعی داشت آرومش کنه دلش ریش شد .ا

 با صدای باباش که از با تلفن حرف می زد از آغوش یاسین بیرون اومد اما دیگه تلفن باباش تموم شده بود .

 ـ به آمبوالنس زنگ زدین ؟

 ـ نه عزیزم اورژانس .

 کاری نمیشه کرد !ـ الزم نبود بابا ، دیگه 

 آقا محمود دستی به سرش کشید وگفت: می دونم ولی الزمه که ببریمش بیمارستان این جوری بهتره .

 ـ پس وقتی اومدن نذارین اذیتش کنن ، با صدایی پراز ناراحتی گفت: نازگل دیگه برنمی گرده .

 باباش بهش اطمینان داد که اجازه نمی ده اتفاقی بیفته .

ودش هم باید به بیمارستان می رفت . باید با دکتر احمدی هم حرف می زد خودش گفته بود هر وقت یاسمین خ

 مشکلی پیش اومد بی هیچ مالحضه ای بهش خبر بده .

رفت تو اتاق خودش وبه دکتر احمدی زنگ زد وجریان نازگل وگفت .دکتر احمدی هم گفت که خودش ومی رسونه 

 فوت حضور دکتر احمدی الزم بود . بیمارستان . برای تأیید گواهی

 نازگل هم سهمی از زندگی یاسمین داشت که تموم شد ورفت ویاسمین دوباره تنها شد ، تنها تر از تنها .

 وقتی که اورژانس اومد یاسمین مشغول پوشیدن لباسش بود، تند وسریع لباسش وپوشید وبه اتاق نازگل رفت .
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ن باباش تو اتاق بودن ، خودش هم به جمعشون اضافه شد ، باباش اجازه نداده بود یاسین جلوی در ایستاده بود وماما

 که کاری کنن .

مأمورهای اورژانس هم از دیدن نازگل ناراحت شدن ، یاسمین براشون توضیح داد که خودش دکتره ونیازی نیست 

 کاری برای برگشتن نازگل انجام بدن .

مبوالنس بعد هم به بیمارستان منتقل کردن ، یاسمین هم با ماشین خودش با کمک وهمراهی مأمورها نازگل وبه آ

وپشت سرشون . هرچی یاسین اصرارکرد با اونها بره قبول نکرد ، خودش باید می موند وکارهای نازگل وانجام می 

 داد .

 الزم نبود اونها تو بیمارستان بمونن .

ه بود ، دکتر هم ناراحت بود از اتفاقی که افتاده حق نازگل بود که تا رسیدن اونها به بیمارستان دکتر احمدی هم رسید

 بیشتر وبهتر ازاین زندگی کنه ، که نشد .

 دکتر احمدی خودش گواهی فوت وامضاء کرد ونازگل به سرد خونه بیمارستان منتقل شد.

مانش نشست . ازبس گریه یاسمین خسته ، ناراحت وباسردرد شدیدی که به جونش افتاده بود ، روی نیمکت کنارما

 کرده بود چشمه اشکش خشک شده بود .

 مامانش دست پشت شونه اش گذاشت وگفـت : بهتره بریم خونه ، نمیای ؟

 سر بلند کرد وبعد از مالیدن چشمش گفت: نه اینجا کار دارم .مامان ؟

 ـ جونم ؟

 ـ بابا کجاست ؟

 ـ با یاسین رفتن نماز خونه .

 زه می ده نازگل وتو مقبره خودمون دفن کنیم ؟ـ مامان بابا اجا

نیازی به فکر کردن نبود ، چه ایرادی داشت .قبل از اینکه مامانش جوابی بده خودش گفت: اگر اجازه بده خیلی 

 خوب میشه ، نازگل تو این دنیا به اندازه کافی تنها بوده ، الاقل اون دنیا تنها وبی کس نباشه .

دختر به این دل پاکی چی شد که زندگیش به اینجا کشید ؟طبیعی بود از زندگی یاسمین کسی فخری خانم مونده بود 

 خبر نداشت ، اینکه چی گذشته واینکه یاسمین برای یه لحظه گذشته ای که داشته له له می زنه .

 با موافقت آقا محمود که نگفته قبول کرد ، قرار شد نازگل تو آرامگاه خانوادگی شون دفن بشه .

وحاال یاسمین می موند وتنهاییهاش ، هیچ وقت فکر نمی کرد که زندگیش به اینجا برسه ونازگل تو روزهای آخر 

 عمرش همدم ومونسش بشه .

فکر می کرد که ازدست دادن نازگل با به دست آوردن امیر حسین جبران می شه ولی امیر حسین زودتر از نازگل 

 تنهاش گذاشت .

یر حسین تنهاش نگذاشت ، خودش باعث از دست دادن امیر حسین شد ، خسته اش کرد تنهاش گذاشت؟ نه ام

 واونم دل برید .

ای کاش بود ، هنوزم بود ، حاال تو این شرایط وبا وضعیتی که پیش اومده بود قدر محبتهای بی دریغ وبی منت امیر 

به آغوش امیر حسین که با دستهای گرمش  حسین ومی فهمید ومحتاج یه قطره از اون دریای محبت بود ، نیاز داشت

 وحرفهاش آرومش کنه که آروزی محال می نمود برای یاسمین ودور از دسترس .
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دیشب تا صبح خوابش نبرده بود ، دلیلش هم رو نمی فهمید ، چیزی فراتر از ناراحتی برای زهره وخاطره ، 

فاقات شب گذشته نبود ، همه اش حس می کرد که آشفتگیش فقط به خاطر دور بودن از تختش وبالش یاسمین یا ات

 باید یه جایی باشه که نیست .

اینم به خاطر دل پاکش ومهری که به یاسمین داشت بود که حتی با این فاصله هم حس کرده بود ناراحتی وغصه 

 یاسمین رو .

 خوابیدنش یه چرت کوتاه بود ، از اذان صبح تا وقتی که آفتاب بزنه .

طره هم حرف می زد ، نباید مشکلی براش پیش می اومد ، دور بودن از خونه وتختش وتحمل کرده بود تا با باید با خا

 خاطره حرف بزنه .

از اتاقش که هنوزم به همون شکل مونده بود بیرون اومد ،فرقی که اتاقش با قبل داشت این بودکه دیگه آرومش نمی 

 کرد .

 ، هنوز آثار ناراحتی دیشب تو صورت هردوشون بود . تو آشپزخونه مامان باباش نشسته بودن

سالم صبح بخیری گفت وپشت میز نشست که مجبور شد ننشسته بلند بشه ، چون خاطره با عجله به طرف درهال می 

 رفت .

دوست نداشت خاطره تنها بره دانشگاه ، می خواست جلوی برخورد احتمالی که نه حتمی پیمان با خاطره رو بگیره 

 مئن بود که پیمان دیگه طرف زهره نمیاد ، اما از طرف خاطره خیالش راحت نبود .،مط

 با عجله به طرف خاطره رفت وبا گرفتن کولیش مانع رفتنش شد .

 صورتش هنوز به طرف در بود: ولم کن دایی !

 ـ صبحانه نخورده نمی شه بری !

 با همون حال گفت: میل ندارم .

ت وبه طرف خودش چرخوندش، چشمهای سرخ وپلکهای ورم کرده حاصل خواستگاری دست رو شونه خاطره گذاش

 دیشب پیمان بود .

 نفس عمیقی کشید وگفت: با کی قهر کردی دایی؟ این جوری که نمی شه !بیا صبحانه بخور خودم می رسونمت !

 ـ میل ندارم ،دانشگاه هم خودم می رم .

 ـ همین که گفتم .

 ای امیر حسین بود دیگه نشد که مخالفت کنه .با حاکمیتی که تو صد

خیلی ناراحت بود ، از دست خودش از دست پیمان ، دوست نداشت که با خانواده اش این جوری برخورد بشه ، االن 

 هم خودش ومقصر می دونست وتوانایی رو در رو شدن با هیچ کدومشون رو نداشت.

 لب سالمی کرد وکنار دائیش نشست .با همراهی امیر حسین رفت تو آشپزخونه ، زیر 

امیرحسین دیشب با مامانش حرف زده بود وهمه شون متفق القول بودن که خاطره تقصیری نداشته ، واسه همین هم 

 هیچ شکی متوجه خاطره نبود .

نشگاه آقا بهروز ومعصومه خانم جوابش رو دادن ،به زور امیر حسین چند تا لقمه خورد وبعد هم با دائیش راهی دا

 شد .
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از در حیاط که بیرون رفت ، سر صحبت و با خاطره باز کرد باید تا رسیدن به دانشگاه قانعش می کرد که دیگه 

 برخوردی با پیمان نداشته باشه .

 ـ به تو کی گفت دوست داره ؟

 همچین عجیب هم نبود که دائیش بی مقدمه بره سر اصل مطلب .

 که رفتیم لواسون ...آب دهنش وقورت داد وگفت:موقعی 

 حرفش تموم نشده ،نگاه شاکی ،عصبانی وطلب کار امیر حسین رو صورتش نشست .

 شرمنده سرش وپایین انداخت .

 ـ از کی این همه خود دار شدی ونخود تودهنت خیس می خوره ؟!

 رفی نزنم .ـ می ... می خواستم خوب فکر کنم بعد جوابش رو بدم ... خودش هم ازم خواست که فعالً ح

 امیر حسین با تأسف سر تکون داد وگفت: ای موذی عوضی ! حاال اون بگه تو هم باید گوش بدی ؟!

با این حرف امیر حسین اخمی تو صورت خاطره نشست ، معلوم نبود ناراحتیش به خاطر نسبتهایی هست که دائیش 

 به پیمان می ده یا سرزنش شدن خودش ؟!

 تا دوباره سرزنش نشه .خیلی زود اخمش وجمع کرد 

ـ ببین خاطره ، ازت می خوام مراقب خودت باشی واز این مار هفت خط دوری کنی ، نمی دونم ، اما می فهمم که چی 

 می خواسته وچرا این جوری کرده تا اون موقع دوست ندارم هیچ ....

ته باشی ! یا مریضه که این کارها نگاه محکمش وبه خاطره دوخت وبا تأکید گفت : هیچ برخوردی با اون عوضی داش

 روکرده یا مشکل دیگه ای وجود داره .

خاطره سکوت کرد ، نه اعتراض نه موافقت ، هیچی نگفت ،دلش می خواست بگه پیمان خودش گفته که اشتباه کرده 

یمان ، اما االن وقت دفاع کردن از پیمان وحرف اون ووسط کشیدن نبود ، چون خودش هم یه خورده از دست پ

 عصبانی بود ، با همه اینها ته دلش هنوزم ....

جلوی در دانشگاه که ایستاد ، خاطره تشکرکرد ، می خواست پیاده بشه که امیر حسین گفت: یادت نره چی گفتم 

 دایی ! موقع برگشتن هم خودم میام دنبالت !تا کی کالس داری؟

خیال کار کردن بشین وبا من بیاین سرکالس تا من تنها  خاطره ناراضی سرجاش نشست وگفت: نه اصالً می خواین بی

 نباشم !

دیگه به اخم امیر حسین اهمیت نداد وگفت: شما دارین شعورمن وزیر سؤال می برین دائی ، من که بچه نیستم . 

 خودم می دونم چی خوبه ، چی بد !

دستش بود: اشتباه نکن دایی ، من اگر  کل کل کردن با خاطره فقط اوضاع رو بدتر می کرد ولجبازیش وبیشتر قلقش

 حرفی می زنم به خاطر خودته، نمی خوام مشکلی برات پیش بیاد ، بده می گم مواظب خودت باش؟

ـ نه بد نیست ، می فهمم که منظورتون چیه ! ولی دیگه الزم به این کارها نیست ، من خودمم از اتفاقی که افتاده 

 کارهاتون من وبیشتر ناراحت کنین . ناراحتم ، پس دلیلی نداره شما با

دست خاطره رو تو دست گرفت تا راحت تر منظورش وبهش بفهمونه ، همون کاری که دوروز پیش پیمان باهاش 

 کرده بود .
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یاد اون روز براش زنده شد ومقایسه کرد گرمی واثر دست دائیش و با پیمان ، معلوم بود که تو این مقایسه پیمان 

ون دوتا حس متفاوت بود و اثر دست پیمان دلنشین تر ، حواسش به فکر خودش بود ومتوجه برنده است ، چ

 حرفهای دائیش نبود ، با تکون دادن سرش واعالم موافقت از ماشین پیاده شد .

 ـ حاال تاکی کالس داری ؟

 ـ تا ساعت چهار .

 ـ منتظر باش خودم میام دنبالت .

 ین ایستاد تا خاطره وارد دانشگاه شد وبعد راهی اداره شد .خاطره ناراضی پیاده شد ،امیر حس

امروز کار زیادی داشت ، اول از همه هم تحقیق در مورد پیمان بود،خودش هم نمی دونست چرا می خواد در موردش 

 تحقیق کنه ، خوب پلیس بود والزمه کارش ، تحقیقش هم از کامپیوتر اداره شروع می شد .

ه راحت نبود ، چون خوب می شناختش ، باید حسابی مراقبش می بود حتی اگر ناراضی باشه خیالش از بابت خاطر

وبهش سخت بگذره راه دیگه اش هم این بود که خودش پیمان واز سرراه خاطره کنار بکشه . اگر بد قلقی نمی کرد 

 بعید به نظر می رسید .که چه بهتر وگرنه باید به زور متوسل می شد ومی ترسوندش ، چیزی که در مورد پیمان 

به کمک یاسین احتیاج داشت ولی خبری از یاسین نبود ، جواب تلفنش رو هم نمی داد، یه دلشوره تو دلش بود که 

می خواست نسبت بهش بی اعتنا باشه که نمی شد ،فکرش پر می کشید سمت یاسمین واینکه نکنه اتفاقی براش 

 به یاسمینه وهمین هم نگرانش می کرد .افتاده باشه ،حسش می گفت هرچی هست مربوط 

خودش دست به کار شد ، اول از همه سابقه پیمان وبررسی کرد ، هیچی پیدا نکرد ، پاک پاک بود ، حتی جریمه 

 راهنمایی رانندگی هم نداشت .

دن پیمان حتی برای احتیاط چهره نگاری هم کرد ، بازم هیچی به دستش نرسید ، با این اوصاف فرضیه خالف کار بو

منتفی می شد ،چون هیچ سوءسابقه وهیچ پرونده ای نداشت . خودش هم نمی دونست دنبال چیه ، می خواست این 

 جوری خودش وآروم کنه ویه بهونه خوب واسه خاطره وحتی زهره جور کنه که دیگه به اون فکر نکنن .

بفهمه ،دیشب موقعیت خوبی برای حرف راهش این بود که خودش با پیمان حرف بزنه ومنظورش واز این کارها 

زدن نبود ،هم دیر وقت بود وهم عصبانی ، تو عصبانیت هم نمی شد تصمیم درستی گرفت ، هرچند قیافه پیمان به 

 آدمی که بخواد کنار بکشه نمی خورد .

هم یک فکر خاطره وپیمان وزهره یک طرف ، نیومدن یاسین هم یک طرف ، دلشوره ای که به دلش افتاده بود 

 طرف ، سردرگم بود که چکار کنه وچی شده.

 

 

دیشب تا خود صبح تو تختش مثل سنگ آسیاب چرخیده بود وفکر کرده بود به کارپیمان، وقتی حرفهای مامان  

جونش و که از پیمان بابت رفتارش جواب می خواست شنید ، دنیا دور سرش چرخید ، هزار سال پیش خودش فکر 

 ی که پیمان ازش حرف می زد واز خواستگاری کردنش پشیمون بود خاله زهره اش باشه .نمی کرد که اون کس

هم ناراحت بود هم عصبانی ،معنی کار پیمان رو درک نمی کرد ، مگه می شد که آدم در آن واحد چند نفر ودوست 

 داشته باشه ؟
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دی ، یعنی واقعاً دلیلش همین بوده ، یادش به حرفهای پیمان افتاد که می گفت تقصیر خودت بود که دیر جواب دا

سرش وتکون داد که از فکرهایی که مثل خوره به جونش افتاده بودن بیرون بریزن ، هم نشین بودن با امیر حسین 

 رو فکر اونم اثر گذاشته بود.

اما  براش گذشتن از پیمان راحت نبود ، به خصوص که گرمی نوازش وبوسه اش رو هم حس کرده بود هرچند کوتاه

اثرش هنوزم تو وجودش مونده بود ، با یادآوری اون لحظه هم دلش یه جوری می شد ، هم وجودش گرم می شد 

 وتعیبرش از این حس برای خودش عــــــــــــــشق بود .

نفهمید چه جوری تا ظهر سپری شد ، حتی برای ناهار خوردن هم به سلف دانشگاه نرفت وتو کالس موند ،آماده می 

 رای ساعت بعد که دوستش خوشحال وارد کالس شد وگفت: خاطره یه مژده !شد ب

اتفاقاً اسم خودش هم مژده بود ، چه مژده تو مژده ای شده بود ! لبخند محوی رو لبش نشست که زود جمعش کرد 

 وپرسید : چی شده ؟

 .استاد وزیری نمیاد سرکالس ، کف دو دستش وبه هم کوبید وگفت: یعنی دیگه تعطیل 

 خوب بود ، چون حوصله تو دانشگاه موندن رو نداشت ، دوتا درس با استاد وزیری داشتن .

 ـ چرا ؟ خودم دیدم که اومده بود .

 مژده شونه ای باال انداخت وگفت: نمی دونم ، شاید مشکلی براش پیش اومده چون از دانشگاه رفت بیرون .

، بزرگترین خوبی که نیومدن استاد داشت این بود که دیگه الزم کیفش وبرداشت ، بلند شد واز کالس بیرون رفت 

 نبود با دائیش بره خونه ، از بادیگارد داشتن بیزار بود .

رفتارشون اون جور که فکر می کرد نبود ، خیلی خوب بود که اون ومقصر نمی دونستن ، اما خودش خوب می 

 یکیش به پیمان ختم می شد ، یکیش هم به خانواده اش . دونست که االن سر یه دوراهی گیر افتاده ، دوراهی که

مشکل اینجا بود که هردوشون رو هم دوست داشت ومی خواست ، از این می ترسید که مجبور به انتخاب کردن بشه 

. 

بی حوصله وخسته از دانشگاه بیرون اومد ،تو کالس از مژده خداحافظی کرده بود ، اگر می خواست باهاش همراه 

 ، باید دلیل ناراحتیش وبراش می گفت وعجیب بود که این بار خاطره دوست نداشت حرف بزنه .بشه 

ترجیح داد با اتوبوس بره ، شلوغی اتوبوس خوب بود ، دیگه مجال فکر کردن نداشت ، فاصله ای هم تا ایستگاه 

داد ،اما اون ماشین هم دست اتوبوس نبود ، به طرف جایگاه می رفت که بوق زدنهای ماشینی شروع شد ، اهمیت ن

 بردار نبود ،عصبی برگشت تا درشت بارش کنه که با دیدن پیمان اخم هم مهمون صورتش شد .

 چند ثانیه نگاهش وبه پیمان دوخت وبی اعتنا به راهش ادامه داد .

شد وراهش  دیگه صدای بوق نیومد، فکرکرد رفته ... فکرش بی مورد بود چون پیمان مثل اجل معلق جلوش ظاهر

 وسد کرد .

 ـ بیا سوار شو باید باهات حرف بزنم ....

 همون طور که سرش پایین بود گفت: من حرفی ندارم ، گفتنی ها رو دیشب شنیدم .

 ـ همین دیگه ، باید برات توضیح بدم .....

 سر بلند کرد وبا عصبانیت گفت: چی رو ؟

 با لبخند جلوی خاطره ایستاده بود .خاطره عصبانی بود برعکس پیمان ، آروم وریلکس 
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 همین صورت آروم ورنگ چشماشو لبخند رو لبش کافی بود برای فروکش کردن خشم خاطره .

 سرش وپایین انداخت وپیمان خوب حالش وفهمید ، قند تو دلش آب شد نه از عشق ، از خوشحالی .

ا جای خوبی نیست عزیزم ، بهتره بریم تو ماشین با با لحن آرومی که توان مقابله رو از خاطره می گرفت گفت: اینج

 هم حرف بزنیم .

 نتونست مخالفت کنه وباهاش همراه شد .

 در جلو رو براش باز کرد وقتی سوار شد در ماشین وبست .خودش هم سوار شد وحرکت کردن .

روت حساب می کردم وقبولت نگاهی به خاطره که ساکت وبا اخمی تو صورتش نشسته بود کرد وگفت:بیشتر از اینها 

 داشتم ، این جوری قول دادی ؟

سرش وبه طرف پیمان برگردوند وبا بغض ونم اشکی که تو چشمش نشسته بود گفت:تو هم نگفته بودی که اون 

 دختری که ازش خواستگاری کردی خاله زهره مه ! چرا این کاروکردی ؟

 کردم وپشیمون شدم ؟!با لحن مظلومی گفت: من همون روز نگفتم که اشتباه 

 نگاهی به صورت مظلوم پیمان انداخت وگفت: این چیزی رو عوض نمی کنه .

 ـ اگر بگم به خاطر تو بود چی ؟ بازم چیزی عوض نمی شه ؟

 ـ اشکش وپاک کرد نیشخندی زد وگفت: به خاطر من؟ به خاطر من به خاله ام گفتی دوستش داری ؟

طر تو ،منتظربودم که جوابم رو بدی ، اما خبری نشد ، گفتم شاید جوابت منفی باشه محکم وبا صالبت گفت: آره به خا

، با خودم گفتم ای دل غافل دیدی پیمان نتونستی دل خاطره رو به دست بیاری ،کاری که ازم ساخته نبود ، گفتم برم 

چیزی نموند ، همون روز می خواستگاری زهره تا حداقل از دیدنت محروم نشم که کاری کردم که جز پشیمونی برام 

 خواستم بهت بگم که نشد ، یعنی نتونستم ، گفتم شاید خودت بفهمی بهتر باشه .

 حرفهای پیمان کمی خاطره رو آروم کرد .

وقتی دید خاطره ساکت نشسته وحرفی نمی زنه وآروم تر شده گفت: نمی دونی از دیشب تا حاال چی کشیدم !تا خود 

 ح اومدم در خونه تون ک باهات حرف بزنم ولی امیر همراهت بود .صبح نخوابیدم ، از صب

 ـ قدغن کرده که باهات حرف نزنم .

 مثالً شوکه شده پرسید : چرا ؟

 ـ می گه باید بفهمه تو چرا این کار وکردی !

 ـ تو هیچی نگفتی ؟

 ـ چی باید می گفتم ؟

 ـ همون حرفهایی که بهت زدم !

ری تو روی خانواده وخاله زهره نگاه می کردم واون حرفها رو می زدم ؟ می دونی خاله زهره ـ نمی تونستم ، من چطو

 چه حالی شده ؟

تو دلش خوشی به پا بود ولی گفت:من متأسفم ، نمی دونستم این جوری می شه ، می خواستم به وقتش با زهره خانم 

 حرف بزنم ، می دونستم که شرایط من ودرک می کنه .

 می گفت چون می دونست دیگه قرار نیست با زهره رو دررو بشه .این جوری 

 نگاهش به صورت خاطره دوخت وگفت: حاال چی می شه ؟ می خوای چکار کنی ؟
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 با لبهای ورچیده گفت: نمی دونم .

 پیمان معترض گفت: نمی دونی ؟ به همین راحتی ؟

 به انتخاب بشم .ـ راحت نیست ، خیلی هم سخته ... اما من نمی خوام مجبور 

 ـ تو مجبور به انتخاب نیستی !

خاطره پراز سؤال نگاهی به پیمان کرد که پیمان در جوابش گفت: منم نمی خوام که تو این شرایط گیر کنی ، انتخاب 

 نکن خاطره ، اولویت بندی کن !

 ـ اولویت بندی ؟

 ه به ارزشی که داریم جامون وانتخاب کن .ـ آره ، خوب فکر کن وببین هرکدوم ما کجای زندگیت هستیم ، بست

 ـ پس ؟ دایی امیر ...

شاکی گفت :اون چکار به تو داره ؟ اون اگر می فهمید که زندگیش به اینجا نمی رسید وخراب نمی شد ، تو چطوری 

 می خوای حرفش وگوش بدی وقتی اون تو زندگی خودش مونده ؟

 واسه همین هم یکی به نعل می زد یکی به میخ .پیمان می خواست اعتماد خاطره رو جلب کنه 

ـ از اون گذشته ، دائیت اگر راست می گه وتو رو دوست داره ، باید به تصمیمت احترام بذاره ، البته اگر تو هنوزم سر 

 حرفت مونده باشی .

 خاطره با صدایی آروم گفت: خوب معلومه که موندم .

 طره کار سختی نبود .پیمان شنید وخوشحال شد ، راضی کردن خا

هوا دیگه تاریک شده بود که ماشین پیمان جلوی خونه ایستاد ،خاطره از دور متوجه امیر حسین شده بود که جلوی 

 در رژه می رفت وکامالً معلوم بود که چقدر عصبانیه .

 ت رو بهش بزنی .پیمان هم وقتی متوجه ترس خاطره شد گفت: نترس ، محکم باش !قرار نیست وا بدی ، بهتره حرف

ماشین که ایستاد امیر حسین هم عصبانی وخشمگین به طرفشون اومد وقبل از اینکه خاطره اقدامی واسه پیاده شدن 

 بکنه ، در ماشین وباز کرد،بازوی خاطره رو گرفت وکشیدش بیرون .

 . خاطره که ایستاد ، دست امیر حسین باالرفت ومحکم وسنگین تو صورت خاطره پائین اومد

پیمان فوری پیاده شد وبه طرفشون اومد که با داد امیر حسین سرجاش ایستاد : جلو نــــــــــیا !! حساب تو رو هم 

به وقتش می رسم . زل زد تو صورت خاطره وگفت: اینه حرف گوش دادنت ؟! اینه جواب اعتماد من ؟!هان ؟؟؟!! 

امیر حسین نگاه کرد، دستش واز دست امیر حسین  خاطره که هنوز دستش رو صورتش بود با ترس ودلخوری به

 بیرون کشید ورفت .

 با رفتنش امیر حسین نفس عمیقی کشید وبا مشت رو سقف ماشین کوبید .

دو بار !! این دومین باری بود که این جوری سیلی می زد اونم به عزیزاش ، یه بار یاسمین یه بار خاطره ، هر دوبار هم 

 طا کار .خودشون مقصر بودن وخ

 با یاد آوری یاسمین دلش خون شد ویه مشت دیگه رو سقف ماشین فرود اومد .

 

 ـ چه خبره ؟

 با صدای پیمان یادش اومد که با اونم کار داره وبه طرفش رفت ومثل شب قبل دوباره باهاش دست به یقه شد .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

2 7 1  

 

 نگفتم ؟!ـ دیشب بهت اخطار دادم ، گوشزد کردم که دورشون و خط بکش !گفتم یا 

 پیمان بی خیال گفت: تو گفتی ،اما قرار نیست که من به حرفات گوش بدم !

 صورتش ونزدیک صورت پیمان برد وگفت : چی می خوای ؟ به کجا می خوای برسی؟

 ـ این دومین باره که می پرسی ، منم که قبالً جوابت رو دادم !

ت به درد خودت می خوره ، تو اگر راست می گی وخاطره عصبی بود وتند تند نفس می کشید ، با خشم گفت: جواب

 رو می خواستی واسه چی پای زهره رو وسط کشیدی ؟

 جز اینکه منظوری داشتی ؟

 ـ الزم نیست به تو جواب بدم ، خاطره ....

 یقه پیمان ومحکم تر گرفت وگفت : اسمش وبه زبون نیار عوضی !

 ه بود ، اون دفعه فقط صداش ومی شنید واین بار به صورت زنده می دید .پیمان هم قبالً حرص امیر حسین ودر آورد

 ـ از اینجا که رفتی دیگه بر نمی گردی !! اگر اومدی ویا شنیدم با خاطره بر وبیا داری من می دونم وتو .

 ـ من واز چی می ترسونی ؟ گناهم چیه ؟ جرمم چیه ؟که توقع داری ازت بترسم ؟

 رش بپلکی !!ـ خوش ندارم دور وب

ـ مهم نیست تو چی می خوای ، مهم اونه که قبول کرده ، تو که نمی خوای اجبارش کنی می تونی ؟ خودش آدمه ، 

 عقل وشعور داره ، از همه مهمتر پدر ومادر داره ،

 حق به جانب ادامه داد : می بینی که به تو ربطی نداره .

صورت پیمان بزنه که با داد مادرش که هراسون به طرفشون می  دست امیر حسین باال رفت تا سومین سیلی رو تو

 اومد منصرف شد .

معصومه خانم ، با غیض وخشم نگاهی به پیمان کرد ، بازوی امیر حسین وگرفت وگفت: ولش کن مادر ..بیا قربونت 

 برم ، یه کاری می کنی تو عصبانیت پشیمونیش واسه آدم می مونه

 نبود .اما امیر حسین دست بردار 

 ـ تو رو جون بابات ولش کن .

 ناراضی به مامانش که این جوری قسمش می داد نگاه کردو دستش شل شد .

معصومه خانم نفس راحتی کشید وبا ناراحتی به پیمان گفت: رحمت به اون شیری که خوردی .چرا شدی آتیش 

 افتادی تو زندگی ما ؟ ما که به تو بدی نکردیم .

 

 رش برابر بود با زنده شدن خاطراتی تلخ برای پیمان .آوردن اسم ماد

 پوزخندی زد وگفت: شما هم که حرف امیر ومی زنین ، خالف شرع که نکردم ، گناه هم نکردم .

ـ یعنی دل یه دختر وشکستن گناه نیست ، چرا بازیش دادی وقتی که دلت باهاش نبود ، چی از جون خاطره می 

 خوای ؟

زدم ، تصمیم با اونه ، خودش بهتر می دونه چکار کنه ، به خاطر یه اشتباه که نباید این جوری ـ من حرفهام وبهش 

 برخورد کنید !
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امیر حسین دوباره بهش حمله ور شد که بزندش که معصومه خانم دوباره مانع شد .دست امیر حسین وگرفت ورو به 

 پشت سرت رو هم نگاه نمی کنی .پیمان گفت : بهتره بری ، انگار دنبال شرمی گردی ، می ری و

پیمان حرفاش وبه خاطره وامیر حسین زده بود ، نیازی نبود که دوباره واسه معصومه خانم تکرارشون کنه ، بی هیچ 

 حرفی سوار ماشینش شد ورفت .

 معصومه خانم هم به امید اینکه پیمان دیگه نیاد دست امیرحسین وگرفت وباهم وارد خونه شدن .

 حالش خوب بود؟ـ خاطره 

 معصومه خانم سری به تأسف تکون داد وگفت: زده بودی تو صورتش ؟

 امیر حسین سکوت کرد .

ـ باید خودت وکنترل می کردی مادرمن ، اون االن امانت تودست ما ، این جور موقع ها هرچی عصبانی بشه بدتره ، 

 بیشتر سرکشی می کنه .

ارد خونه بشه وگفت: دست خودم نبود ، بهش گفتم که خودم می رم دنبالش ، در هال وباز کرد وایستاد تا مامانش و

 کالسش که تموم شده یه زنگ به خودم نزد یا نکرده با تاکسی بیاد خونه ، خودش نمی فهمه که صالحش ومی خوام .

 ـ درست می گی عزیزم ، ولی بهتره با زبون خوش باهاش حرف بزنی ، خودمم باهاش حرف می زنم .

 بابا کجاست ؟ ـ

ـ با دیدن خاطره تو اون وضعیت فشارش رفت باال ، زهره قرصش داد وبردش تو اتاق تا استراحت کنه وفشارش 

 وبگیره .

می خواست به اتاق باباش بره برای احوال پرسی که زهره هم ناراحت ودمغ از اتاق بیرون اومد ، چشمهاش هم گود 

 فکر کرده بود وگریه کرده بود به بخت سیاه خودش . افتاده بود ازبس به سرنوشتی که داره

امیر حسین حال زهره رو که می دید بیشتر نگران خاطره می شد ، خاطره ای که انگار قرارنبود کوتاه بیاد ونمی 

 خواست حرف گوش بده .

 ـ بابا چطوره ؟

 باهمون صدای گرفته اش گفت: بهتره ، داروش وخورد بهتر شد .

 نزد وبه طرف آشپزخونه رفت .حرف دیگه ای 

امیر حسین هم راه اتاق خاطره رو در پیش گرفت ، باید هم ازدلش در می آورد هم باهاش حرف می زد .اوضاع 

 نباید همین جوری پیش می رفت .

پشت در اتاق ایستاد ، معلوم بود که دربسته است ، دیشب قفلش کرده بود ، وضعیت امشب که دیگه معلوم بود ، 

 هم خورده بود . کتک

 چند ضربه آروم به در زد وگفت: خاطره جان ؟ عزیزم ؟ بیا در وباز کن ! باید با هم حرف بزنیم !

 چند دقیقه منتظر شد که بی فایده بود ، چون از خاطره صدایی در نیومد .

ید تا صبح بشه وبا خوب ناز خریدن فایده ای نداشت ، چون خاطره دروباز نمی کرد ، امشب هم باید کشیک می کش

 خاطره حرف بزنه.

 به اتاق خودش رفت ، اتاقی که دوباره بعد از مدتها مهمونش شده بود .
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از دیشب تا حاال همه اش تنش همه اش بحث وجدل چیزی که تو خانواده شون وجود نداشت یا خیلی کم بود ، اما 

 که نمک خورد ونمک دون شکست . االن همه چیز به هم ر یخته بود به خاطر حضور پیمان ، پیمانی

یادش به حرفهای یاسمین افتاد که می گفت یه چیزی تو نگاه اون هست که آدم ومی ترسونه وامیر حسین حاال معنی 

 حرف یاسمین وفهمیده بود.

ذهنش به این قد نمی داد وفکر نمی کرد که ممکنه مشکالتی هم که تو زندگی خودش به وجود اومد زیر سر پیمان 

اشه ، یه جورایی حق داشت چون پیمان اون موقع هیچ دخالتی وحضوری تو زندگی اونها نداشت ،از طرفی هم شرایط ب

زندگی خودش با خاطره وزهره خیلی فرق می کرد ، با یاسمین ازهمون روز اول مشکل داشت ، مشکالتی که خودش 

 تحمل کرد و آخرش هم کارش به اونجا کشید .

اش برابر بود با درد ورنج ودلتنگی ، چون حاال دیگه می دونست که بی قراری وبی خوابی یاد آوری یاسمین بر

 دیشبش برای چی بوده .

 چون یاسین بعد از ظهر به اداره اومده بود ، خسته وکوفته وناراحت .

 یادش به اون موقع افتاد ، دستاش وتو موهاش کرد ، سرش وپائین انداخت .

 ا ضربه باز شده بود ویاسین به هم ریخته وناراحت وارد اتاقش شد.در اتاقش بعد از چند ت

 از دیدن قیافه ناراحت یاسین تو دلش تکون خورده بود .

 طاقت نیاورده بود واز یاسین پرسیده بود که چی شده .

به خونه  کنجکاو به صورت یاسین نگاه کرد وگفت: معلومه که کجایی پسر ؟ می دونی چند بار بهت زنگ زدم ؟ حتی

 ات هم زنگ زدم .

 یاسین هم روی مبل ولو شده بود وبراش توضیح داده بود که چی شده :

 ـ گرفتار بودم . نازگل .....

 با اومدن اسم نازگل شستش خبر دار شده بود که چی شده .

 ـ نازگل چی شده ؟ نمی خوای بگی که ....

 !! دیشب .... یاسین با ناراحتی وتأسف در جوابش گفته بود : چرا

این چند روز ومهمون یاسمین بود ،دلش می خواست پیش یاسمین باشه واونم مخالفتی نداشت تا اینکه دیشب تموم 

 کرد ....

دلیل بی خوابی دیشبش براش مشخص شده بود وعصبی بود وتو فکر یاسمین بود که چی کشیده ، از حسی که به 

 ن به هم ریخته است.نازگل داشت با خبر بود ومی دونست که اال

دلش می خواست کنارش بود ، بغلش می کرد ، آرومش می کرد ، خیلی زود این فکرها رو ازسرش بیرون ریخت ، 

یاسمین دیگه مال اون نبود که هیچ به کس دیگه ای تعلق داشت ،فکری که سوهان روح امیر حسین شده بود واجازه 

 نمی داد که آروم وقرار داشته باشه .

 به ادامه حرفهای یاسین داد که درباره مراسم توضیح می داد : حواسش

ـ دیشب بردیمش بیمارستان ، از صبح هم مشغول مراسم کفن ودفنش بودیم به خواسته یاسمین بابا اجازه داد که تو 

 آرامگاه خودمون دفن بشه ، یاسمین هم تنها بود اینه که باید کنارش می موندم .

 هنوز حرفی نزده بود ؟ یا شایدم زده بود و خانواده اش مخالفت کرده بودن ؟ تنها بود ؟ پس یاسمین
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بازم این فکرها مانع از این نمی شد که به فکر یاسمین نباشه ، یاسمینی که انگار هنوز جسمش مال کسی نشده بود 

 وامیر حسین این اجازه رو داشت که تو خلوت خودش بهش فکر کنه .

ه دست هم داده بودن تا امیر حسین امروز روزسختی رو سپری کنه ، به خصوص ساعت های همه این اتفاقها دست ب

 آخرش رو که غصه یاسمین هم بهش اضافه شده بود .

 نیاز من به حس تو مثل نماز عاشقاست

 می گن حساب عاشقا از همه آدما جداست

 وقتی تموم جاده ها همقدم تو می شدن

 و به غیر منهیچ کی ترانه ای نگفت برای ت

 وقتی که بارون چشات چشم منم تر می کنه

 می ریزه روی گونه هات دردم وبدتر می کنه

 هیچی نمی شه از تو گفت وقتی که تو خود تویی

 اونی که من اسیرشم اون که رها شده تویی .

 خسته ام از این زندان که نامش

 زندگیست.

 پس قشنگیهای دنیا مال کیست؟

 اما باختن تقدیر نیست.باختم در عشق 

 ساختم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست؟

 

خسته وکوفته از یه روز پر از تنش با یاسین دست داد وخداحافظی کرد، کی می خواست این روزهای سخت وغیر 

 قابل تحمل تموم بشه نمی دونست !!!

دش نداشت، اونم گرفتار یاسمین درگیرهایی فکری که داشت خسته اش کرده بود ، یاسین هم دست کمی از خو

شده بود ،امروز تو پرورشگاه یه مراسم یادبود کوچولو برای نازگل گرفته بودن ، که یاسین هم درش شرکت کرده 

بود، امیر حسین هم خیلی دوست داشت بره اما سرش شلوغ بود ونمی تونست ، از طرفی نمی خواست که بعد مدتها 

 به رو بشه اونم وقتی که نمی تونه کاری براش انجام بده .تو همچین وضعیتی با یاسمین رو 

از فکر یاسمین بیرون نیومده خاطره جایگزینش شد، خاطره که ازدیشب خودش وتو اتاق حبس کرده بود وقصد 

بیرون اومدن هم نداشت،حتی از خیر دانشگاه رفتن هم گذشته بود ، جنگ برای کسی که از نظر امیر حسین ارزشش 

 . رو نداشت

 از صبح چندبار به خونه زنگ زده بودو از مادرش آمار گرفته بود و خبری جز نه نشنیده بود .

امیر حسین حس خوبی نسبت به پیمان نداشت ،خیلی فکر کرده بود به وقتهایی که با پیمان گذرونده بود ، اونها فقط 

که اتفاقی نیفتاده بود که پیمان بخواد این تا سن ده دوازده سالگی با هم همسایه وهمبازی بودن تو اون مدت هم 

 جوری برخورد کنه ، بعد از اون هم که دیگه خبری از هم نداشتن تا چند ماه پیش که با زهره تصادف کرده بود .
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دوباربا پیمان حرف زده بود ، اما انگار پیمان دست بردار نبود واین از رفتار خاطره کامالً مشخص بود .به خاطر سیلی 

ه خاطره زده بود هنوزم ناراحت بود ، اون موقع عصبانی بود وفکرش به کجا ها که نرفته بود واسه همین هم که ب

 کنترلی روی رفتارش نداشت .

به خودش که اومد جلوی در خونه پیمان ایستاده بود ، اگر پیمان دست بر می داشت راضی کردن خاطره کار سختی 

 نبود .

ی نگرفت .فکر کرد پیمان خونه است و نمی خواد جواب بده به طرف نگهبانی رفت تا ازش چند بار زنگ زد ، اما جواب

 بپرسه ومطمئن بشه .

 ـ سالم .

 نگهبان که مرد میانسالی بود گفت: سالم پسرم بفرمائید ؟

شون مرد خوبی به نظرمی رسید از اونهایی که خوبیشون از تو صورتشون مشخصه : ببخشید آقای احدی تو ساختمون

 نیستن ؟

 نگهبان فکری کرد وگفت: نه از صبح که بیرون رفتن هنوز برنگشتن !

 تشکر کرد ومی خواست برگرده که نگهبان گفت: شما آقای ... اگر اومدن بگم کی باهاشون کار داشت ؟

 ـ ممنون یه کم منتظر می مونم شاید اومد .

ی نشد، ماشین وروشن کرد وبه طرف خونه راه افتاد.خیالش از نیم ساعتی رو تو البی وتو ماشین منتظر موند ولی خبر

 خونه بودن خاطره راحت بود ومطمئن بود که با پیمان نیست ، به نیت حرف زدن با خاطره راهی خونه شد .

 ماشین وکه تو حیاط پارک کرد ، مامانش ناراحت ونگران از خونه بیرون اومد .

 ـ سالم مامان .

 نباشی .ـ سالم عزیزم خسته 

 نفس عمیقی کشید وگفت: سالمت باشی ، چه خبر ؟ هنوز نیومده بیرون ؟

همراه هم به طرف در خونه رفتن وگفت: نه ، هرچی باهاش حرف زدیم ، انگار نه انگار ، حتی زهره هم باهاش حرف 

 زد ، هیچی نمی گه ، نگرانشم مامان ، می ترسم بالیی سر خودش بیاره !!

مانش گذاشت وگفت: نگران نباش ، از این اخالقها نداره ، قوی تر از این حرفهاست که بخواد دست پشت شونه ما

 کاری بکنه .

 ـ از دیشب تا حاال چیزی نخورده .اگر طوریش شد جواب زهرا رو چی بدم ؟

 ـ خودم باهاش حرف می زنم ومیارمش بیرون ، دیگه از شکستن در که باالتر نیست هست ؟

 ا تأسف سرش تکون داد ورفت .معصومه خانم ب

زهره وباباش تو سالن نشسته بودن ، تلویزیون هم برای خودش روشن بود چون حواس هیچکدوم به برنامه ای که 

 پخش می شد نبود .سالمی کرد رفت تا دست وصورتش وآب بزنه .

 ی اگر حرف نمی زد .لباس راحتی پوشید واز اتاقش بیرون اومد ، خاطره باید از اتاق بیرون می اومد حت

 پشت در اتاق ایستاد وچند ضربه به در زد :

 ـ خاطره خانم ؟ عزیزم بیا این درو بازکن !!

 صدا از سنگ در اومد و از خاطره نه .
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ـ تو که می دونی دایی چقدر دوست داره ، باید با هم حرف بزنیم ، می دونم ازدستم دلخوری .. دست خودم نبود ، 

 عصبانی شدم .

صدای گریه خاطره بلند شد ، لبش وبه هم فشرد ونفسش وسنگین از بینیش بیرون داد ، پس بیدار بود وحالش هم 

 خوب بود ، گریه کردنش این معنی رو می داد که می تونه راضیش کنه در وباز کنه .

 ـ چرا گریه ؟ بیا در وباز کن ، رو دررو حرف بزنیم خیلی بهتره .

 .ـ من هیچ حرفی ندارم 

 لبخند محوی روی لبش نشست ، یک قدم داشت به هدفش نزدیک تر می شد .

 ـ باشه قبول ، من که با تو حرف دارم ! بیا به حرفهای من گوش بده .

 ـ می دونم چی می خواین بگین ، گفتنش تکرار مکرراته .

من خوبی تو رو می خوام ، من که ـ بازم داری احساسی تصمیم می گیری دایی ! اگر یه خورده فکر کنی می بینی که 

 با تو دشمنی ندارم ! دارم ؟!

 یک دفعه در اتاق باز شد وقیافه ناراحت وهپلی وعصبی خاطره تو چهار چوب در مشخص شد .

 ـ نه با من دشمنی ندارین ولی خواهرتون براتون عزیزتره .

خاطره نگاه می کرد ، خاطره ای که تاحاال یک بار  از صدای داد خاطره امیر حسین شوکه شد ، با ابروهای باال رفته به

 هم صداش وبلند نکرده بود .

 از صدای داد خاطره بقیه هم به طبقه باال اومدن .

نگاه امیر حسین رو صورت خاطره بود ، جای انگشتاش هنوزم روی صورت سفید خاطره مشخص بود ، تو اون لحظه 

 ای سیلیش رو صورت یاسمین هم مونده بود یانه .اولین فکری که به ذهنش رسید این بودکه ج

 با اومدن بقیه خاطره می خواست دوباره دروببنده که امیرحسین پاش والی در گذاشت واجازه نداد .

 ـ معلوم هست چی می گی ؟

 خاطره نگاهی به زهره انداخت وگفت: یعنی می خواین بگین نمی دونین ازچی حرف می زنم؟

ی به زهره انداخت ، رو کرد به خاطره وگفت: می دونم ولی نگرانی من به خاطر اون نیست من امیر حسین هم نگاه

 واسه خودت نگرانم، اگر حرفی می زنم واسه اینه که نمی خوام مشکلی برات پیش بیاد .

 ـ از کی تا حاال ازدواج شده مشکل ؟

 .معصومه خانم لب باز کرد وگفت: ازدواج مشکل نیست خانمم اما ...

خاطره اجازه نداد حرف مامان جونش تموم بشه وگفت: اما چی مامان جون ، غیر از اینه که شما از خواستگاری پیمان 

 ازمن ناراحتین ؟ از اینکه به خاله زهره هم گفته بود دوستش داره ؟

 ـ دِ همین دیگه ! اگر نیت خوبی داشت این جوری برخورد نمی کرد .

 ه چی بده دایی ، خودش برام توضیح داد که چرا این کار وکرده !ـ شما دیدتون نسبت به هم

 ـ چرا این کار وکرده ؟

خاطره نگاهی به بقیه انداخت وباصدایی پراز بغض گفت: من خودمم از اینکه این جوری شده ناراحتم ، ازاینکه پای 

 خاله زهره هم وسط کشیده شد ، چون خودمم مقصرم
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می دادم اون فکر نمی کرد که جواب من منفیه وبه خاطراینکه از من دور نباشه به خاله  اگر من به موقع جوابش و رو

 زهره اظهار عالقه نمی کرد .

آقا بهروز با تأسف سرتکون داد ،غم صورت زهره بیشتر شد واشک تو چشمش حلقه زد ، معصومه خانم همونجا 

ن توجیحها رو باور کردی ؟ یعنی این حرفها به روی مبل نشست ، امیر حسین عصبی خندید وگفت: اونوقت تو ای

 نظرت منطقی اومد؟

پیمان خیلی خوب تونسته بود رو خاطره تأثیر بذاره ، خاطره هم که خام بود ویه دل مهربون هم داشت اسیر ظواهر 

 شده بود وبه پیمان وحرفهاش ایمان آورده بود.

بهش پیام داد بود که اگر من ودوست داری وبهم اعتماد  دیشب بعد از بحث ودعوایی که با دائیش داشتن ، پیمان

داری روحرفت بایست ، گفته بود که خانواده اش ممکنه اول با این موضوع مخالف باشن ، اما طولی نمی کشه چون 

بعدش کوتاه میان وهمه چی درست میشه ،حرف آخرش هم که خیلی رو خاطره تأثیر گذاشته بود این بود که 

یچ وقت پشت آدم وخالی نمی کنن ، پس بهتره به خانواده اش اطمینان داشته باشه وواسه به دست خانواده آدم ه

 آوردن چیزی که می خواد تالش کنه ، که اون چیز هم خود پیمان بود .

 با تکیه به حرفها وپیام پیمان تو روی دائیش ایستاد وجوابش رو داد: چرا نیاد دائی ؟ من ....

 اخت ، از زهره خبری نبود ، متوجه نشد که خاله اش کی از اونجا رفت.نگاهی به بقیه اند

 ـ من دوستش دارم دائی !

 چشمهای امیر حسین بسته شد ودستش مشت شد که کار دیشبش رو دوباره تکرار نکنه .

ان هم یکی از ـ پیمان خودش هم قبول داره که اشتباه کرده ، شما هم قبول کنین که همه آدمها اشتباه می کنن ، پیم

 اونها ، خودش گفت که می خواسته به وقتش از دل خاله زهره در بیاره .

 نگاهی به مامان جون وآقا جونش انداخت وگفت: شما هم اگر من ودوست دارین بهتره بهم کمک کنین نه اینکه ....

زه بدیم اشتباه کنی ، اگر حرف آقا بهروز گفت: یعنی چی دخترم ، معلومه که دوستت داریم اما دلیل نمی شه که اجا

 ما رو قبول داری بهتره دیگه به اون فکر نکنی ...

 ـ چرا فکر می کنین که کارم اشتباهه ؟ ...

 ـ تو خودت چرا فکر می کنی کارت درسته ؟ یه دلیل منطقی بیار تا من ازت حمایت کنم ....

نها رو متقاعد کنه وقتی دید که اونها به هیچ وجه کوتاه خاطره که تا حاال سعی کرده بود با آرامش حرفش رو بزنه واو

بیا نیستن ، برآشفت وشاکی گفت:من چرا باید به حرف شما گوش بدم دایی؟ شما فکر می کنین صالحیت نصیحت 

کردن من ودارین ؟ شما که خودتون بعد از یک سال وخورده ای زندگی عاشقونه به بن بست رسیدین ، شما اگر 

 اخته بود چرا برای خودتون نکردین ؟ چرا اجازه دادین ....کاری ازتون س

 ـ خــــــــــاطــــــــــــ ـــره ؟؟؟؟

 صدای داد مامان جونش بود که بهش اعتراض می کرد .

آقا بهروز نشست ومعصومه خانم ایستاد ، امیر حسین اما ناراحت ودلخور با چشمی که اشک توش حلقه زده بود به 

 ی کرد .خاطره نگاه م

 از هرکی توقع داشت از خانواده اش نداشت واز خاطره ای که این همه دوستش داشت بیشتر .
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تو دلش گفت : یاسمین ؟ یاسمین چکار کردی با من که حاال باید ازخانواده ام واز کسی که یه دنیا دوستش دارم 

 حرف بشنوم وباز خواست بشم .

 ته ، رفت تو اتاق ودر وبست ، اما صدای چرخش کلید نیومد .خاطره که انگار تازه فهمیده بود چی گف

امیرحسین هم بی هیچ حرفی به اتاقش رفت ، دیگه اونجا جای موندن نبود ، این چند شب سختی رو به جون خریده 

مال بود ودور از خونه واتاقی که همه زندگیش شده بودن سر کرده بود واسه اینکه به خاطره آسیبی نرسه ، حاال با ک

 پررویی تو روش ایستاده بود وحرف درشت می شنید .

 لباسش وعوض کرد واز اتاق بیرون اومد ، نگاهی به در بسته اتاق خاطره هم کرد واز پله ها پائین اومد .

صدای مامانش به گوشش رسید که در حال شور ونوا بود وگله گذاری : آخه این چه سرنوشتی بود ؟ چه تهرون 

 کاش قلم پام شکسته بود !کاش زبونم از کارافتاده بود وبا تهرون اومدن موافقت نمی کردم !اومدنی بود ؟ 

دیگه چقدر باید بکشیم ودم نزنیم ، اون از یاسمین وزندگی این بچه که خراب شد ! این از زهره که زانوی غم بغل 

ین چه گذشته ای بود که دوباره دامنگیرما گرفته ، اونم از این دختر که سوار خر شیطون شده وپایین بیا هم نیست ، ا

 شد ، نه از دیدن اونها خیری دیدیم نه از دیدن این یکی .

به ماماشن حق می داد که این جوری به هم ریخته باشه واعتراض کنه ، خوب هم می دونست که حرفهایی که به 

داره وفخری خانم براش حکم  خانواده مرتضوی می زنه از ته دلش نیست وهنوزم که هنوزه اونها رو دوست

 خواهرداره ، پس حرفهایی رو که متوجه خودش بود جدی نگرفت .

 معصومه خانم وقتی امیر حسین وشال وکاله کرده دید به طرفش اومد وگفت:می خوای بری مامان ؟

د که زندگیش واین اگر به خودش بود هنوزم اونجا می موند ،االن به تنهایی نیاز داشت، از دست خاطره هم دلخور بو

 جوری به رخش کشیده بود .

 ـچند روزه که این جام بهتره یه سری هم به خونه بزنم .

 ـ حاال من چکار کنم ؟قهر نکن مامان ! تو باشی خیالم راحت تره !

شه لبخندی به روی مامانش زد وگفت: نگران نباشین مامان ، دیگه اونقدرهم ها بچه نیست ، بذارید یه کم تنها با

 شاید خودش فکر کنه ونتیجه بگیره ، خیلی بخوایم بهش فشار بیاریم بدتر میشه .

گونه مامانش وبوسید وگفت: بعدشم من که از خونه خودم قهر نمی کنم ، حالم که بهتر شد بر می گردم ، تنهاتون 

 نمی ذارم .

 ـ مواظب خودت باش .

هم خداحافظی کرد ورفت .بهترین جایی که می تونست امشب وبه ـ چشم ، دوباره مامانش وبوسید ، از باباش وزهره 

 صبح برسونه خونه خودش بود .

معصومه خانم علی رغم مخالفت امیر حسین تا کنار ماشین بدرقه اش کرد ، موقعی که می خواست سوار ماشین بشه 

هم بهتره به زهرا زنگ بزنین نگاهی به پنجره اتاق خاطره کرد وگفت: من خودم مراقب همه چی هستم ، مامان شما 

وهمه چی رو بهش بگین ،در جریان باشه بهتره ، اونوقت گله نکنه که شما چرا مراقب دخترم نبودین ، تا حاال همه 

 چی خوب بوده کسی ادعا نمی کنه ، اما اگر خدایی نکرده طوری بشه همه مدعی می شن وزهرا بیشتر از همه .

 : داری من ومی ترسونی مامان !معصومه خانم نگران وترسیده گفت

 ـ نگفتم که بترسی قربونت برم ، گفتم که خودم مراقب همه چی هستم ، زهرا هم مادرشه در جریان باشه بهتره .
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ـ خودمم می خواستم بهش بگم ، غروبی هم زنگ زد دل ودل کردم و چیزی نگفتم ، گفتم همه چی درست می شه ، 

 ی رو بهش می گم .باشه ، فردا زنگ می زنم وهمه چ

 حرف وتصمیم مادرش وتأیید کرد وسوار ماشین شد .

از آسانسور بیرون اومد وبه طرف ماشینش رفت .دو روزی از فوت نازگل می گذشت ویاسمین برگشته بود سر 

برای از کارش ، نه نازگلی بود که بخواد ازش مراقبت کنه ، نه کار دیگه ای داشت ، سرکار اومدن بهترین بهونه وراه 

 فکر بیرون اومدن بود .

 امرزو هم که یه روز سخت ، اولین روز کاریش همراه با یه جراحی سخت وطوالنی شد.

 به طرف ماشینش می رفت که صدای موبایلش بلند شد ، از تو جیب مانتوش گوشیش رو بیرون آورد ،مامانش بود .

 ـ الو سالم مامان .

 ؟ ـ سالم عزیزم ، هنوز بیمارستانی

 دزدگیر ماشین وزد وگفت: آره ، کارم تازه تموم شده !چطور ؟

 ـ می خوای چکار کنی ؟

منظور ومفهموم سؤال مامانش وخوب درک کرد ، این دوشب و خونه پدری مونده بود وحاال مامانش می خواست 

 بدونه برمی گرده خونه خودش یا پیش اونها می مونه .

ه به خصوص مامانش پیدا بود ، ازطرفی این تنهایی رو دوست داشت، خلوتش رو می نارضایتی از صدا ورفتار خانواد

 خواست . از طرفی هم نمی خواست اونها را ناراحت کنه.

 ـ نمی دونم مامان ، تا ببینم چی پیش میاد .

ونی ، اون وقت که ـ دیگه بهونه ای نیست دخترم ، خیالم از اون خونه راحته و بازم دلم راضی نیست که تنها اونجا بم

 دیدی .....

 ـ می دونم مامان تنها نبودم ، خودمم نمی دونم می خوام چکار کنم ، میام خونه با هم حرف می زنیم .

 ـ االن میای ؟

 ذوق تو صدای مادرش کامالً مشهود بود .

 در ماشین وباز کرد وکیفش و رو صندلی کناری گذاشت .

 دم که نگرانم نباشی ، خوبه ؟ـ هر کجا رفتنی شدم بهت خبر می 

 ـ من منتظرم ، مراقب خودت باش ! تنها نمونی بهتره !

 ـ چشم .

 ـ روشن ، کاری نداری دخترم ؟

 ـ نه ممنون .

 ـ خدا حافظ .

 ـ خداحافظ .

می خواست سوار ماشین بشه که با بوق ماشینی توجه اش جلب شد .با دیدن خجسته لبخندی رو لبش نشست ، از 

عروسیش به بعد ندیده بودش ،خجسته که برای ماه عسل چند روزه رفته بود ویاسمین هم که تکلیفش معلوم  شب

 بود .
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 در ماشین وبست وبه طرف خجسته رفت تا دیدار تازه کنه .

رسیدن یاسمین وپیاده شدن خجسته همزمان شد .با هم دست دادن وروبوسی کردن ویاسمین دوباره بهش تبریک 

 گفت .

جسته تشکر کرد وبا نگاهی به صورت یاسمین آهی کشیدو گفت: به خاطر نازگل خیلی متأسفم نمی دونی وقتی خ

 شنیدم چه حالی شدم !!

 یاسمین نفسش رو سنگین بیرون داد وگفت: ممنون ، خوب قسمت نازگل هم این شد دیگه!

 از این دنیاش باشه . خجسته سری به تأسف تکون داد وگفت: خدا رحمتش کنه ، اون دنیاش بهتر

یاسمین هم از خدا همین ومی خواست ، غیر از این هم نمی تونست باشه ، چون آزار نازگل به کسی نرسیده بود ، 

 زجر زیادی هم تو زندگیش کشیده بود .

 ـ خوب کردی که برگشتی سرکار ! این جوری بهتره ، سرت که گرم کار بشه ، کمتر تو فکر می ری !

 د بر می گشتم ، درست می گی ، خوب منم بدون کارم نمی تونم زندگی کنم .ـ دیگه بای

چند دقیقه دیگه هم با خجسته صحبت کرد وبعد ازش خداحافظی کرد ، خجسته هم بعد از چند روز به سرکار برمی 

 گشت ونباید دیر می کرد.

قب بگیره که از چیزی که دید ، سوار ماشینش که شد ، دست پشت صندلی گذاشت وبه عقب نگاه کرد تا دنده ع

 ترسید وهینی کشید .

 ـ هــــــــــین !!

 اونی که صندلی عقب ماشین مخفی شده بود با اون رنگ پریده اش بیشتر از یاسمین ترسیده بود .

 دست رو قلبش گذاشت ، نفسی تازه کرد وپرسید: تو کی هستی ؟ این جا چی می خوای ؟

 شد ، با التماس وگریه گفت: خانم دکتر تو رو خدا .اشک از چشمهای دختر جاری 

تو رو خدا گفتنش تو صدای بسته شدن در گم شد ، یاسمین پیاده شد ودر عقب وباز کرد . بازوی دختر وکه می 

 خورد بیست ، بیست ودوسالش باشه گرفت وگفت:مگه با تو نیستم ؟ چطوری اومدی تو ماشین ؟ چی می خوای ؟

می سوخت ، از قیافه اش معلوم بود که درد زیادی رو تحمل می کنه ، یاسمین باید می فهمید کیه  دلش به حال دختر

 وچکار داره .

 دختر اشکش وپاک کرد وگفت: به خدا دزد نیستم ، کاری هم نکردم ، فقط ازتون می خوام که کمکم کنین .

 ته لهجه شمالی داشت .

 ـ کمکت کنم ؟ چکار کنم ؟

 ورو خدا، من نمی تونم تو بیمارستان بمونم ، باید هرچه زودتر برم بیرونـ خانم دکتر ت

بازوی دختر ورها کرد وایستاد ، نگاهی دور تادور پارکینگ بیمارستان انداخت ، چه شانسی بود که داشت ؟ میون این 

 همه ماشین ،چرا این دختر سوار ماشین اون شده ؟!

، مشخص هم بود که می خواد از بیمارستان فرار کنه ،حتماً اون موقع که با معلوم بود که از مریضهای بیمارستانه 

 خجسته حرف می زده سوار ماشینش شده .

 ـ چرا می خوای فرار کنی ؟ مگه همراه نداری ؟

 دختر سربه زیر انداخت وگفت: همراه ندارم ....
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 نی کمر وپاش درد گرفته بود .دست به پیشونیش کشید وکنار دختر نشست ،به خاطر سر پا ایستادن طوال

 یاسمین که نشست ، دختر کمی خودش وجمع وجور کرد .

 ـ چی شده که اومدی بیمارستان ؟ چرا همراه نداری ؟

 دختر اشکش وپاک کرد وگفت: تصادف کردم ، امروز صبح ! تنهام چون هیچ کی رو تو تهران ندارم .

شک نگاهش می کرد : به خاطر هزینه های بیمارستان می خوای  یاسمین با ابروهای گره خورده وچشمهایی پراز

 فرار کنی ؟ فکر کردی به این راحتیه که سوار ماشین من بشی وفرار کنی ؟

ـخانم به خدا اونجوری که فکر می کنین نیست ، من بد شانسی آوردم .پولم داشتم منتها وقتی تصادف کردم از 

 بیشتر به خاطر ترسه .توکیفم زدنش ، اگرم می خوام فرارکنم 

 ـ ترس ؟ ترس از چی ؟

دختر نگاهش وبه صورت یاسمین دوخت ، یاسمین هم چشمش به صورت دختر دوخته شده بود . از قیافه اش معلوم 

 بود که دروغ نمی گه ، از چشماش معلوم بود که داره راست می گه .

 ن ، من باید از اینجا برم،براتون توضیح می دم .ـ خانم دکتر تورو خدا کمکم کنید که از بیمارستان برم بیرو

مستأصل شده بود ، خستگی ، ناراحتی ، تنهایی یه طرف نگاه پر از التماس این دختر هم یک طرف ، نگاهش مثل 

نگاه نازگل بود ،تو دلش می گفت این چه شانسیه که من دارم ؟ چرا هرکی سر راهم قرار می گیره از خودم تنهاتر 

 ه؟وگرفتارتر

با لبهایی فشرده به دختر نگاه می کرد ، باید بهش اعتماد می کرد ؟دلش می گفت آره و عقلش می گفت نه ، از کجا 

 معلوم که نیت بدی نداشته باشه ؟ با نقشه قبلی نیومده باشه ؟

باشه ؟  خودش هم جوابش رو می داد : آخه از کجا ؟ تو مگه کی هستی وچی داری که این دختر برات نقشه کشیده

 هم صورتش مظلوم بود ، هم نگاهش رنگ بدی نداشت .

دختر وقتی که شک وتردید یاسمین ودید ، دست یاسمین وگرفت وگفت: به خدایی که قبولش دارین خانم دکتر ، 

 من نیت بدی ندارم !

 ـ تو از کجا می دونی که من دکترم ؟

 یشتر از همه دوستش دارین کمکم کنین !ـ تو بیمارستان دیدمتون ، تو رو به جون اون کسی که ب

کسی که بیشتر از همه دوستش داشت امیر حسین بود ، قسم جون امیر حسین کم چیزی نبود ، گره ای بین 

 ابروهاش انداخت وبا اخم گفت : قسم نده !

 ـ باشه چشم ، تو رو به خدا خانم دکتر ...

 ـ خیلی خوب کافیه ، مگه نمی گم قسم نده .

 رد وگفت: باشه کمکت می کنم ، اما نه اونجوری که تو می خوای ، اون جوری که درسته ، پیاده شو !فکری ک

 دختر با ترس گفت: برای چی ؟

لبخند نیمه جونی به صورت ترسیده دختر زد وگفت: نترس ، می خوام کمکت کنم ، از بیمارستان می برمت بیرون ، با 

 تأکید گفت : از راه درستش .

کم تو جاش نشست وگفت: نه خانم دکتر ، من نمی تونم تو بیمارستان بمونم ،اگر برم باال نگهم می دارن ، دخترمح

 دکتر می گفت باید دوروز بستری باشم .
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هرچی که بود خیلی مهم بود که این دختر ازش می ترسید ، مثل یه گنجشک زخمی بود که به یاسمین پناه آورده 

 خدا دونست وقبولش کرد . بود ، این یکی رو هم خواست

 با لحن آرومی به دختر گفت: ببین ... اسمت چیه ؟

 ـ سمیرا .

 ـ سمیرا ؟ ببین سمیرا خانم ،اگر نمی خوای بمونی باشه ، راهش اینه که با رضایت خودت از بیمارستان مرخص بشی .

 ـ ولی ....

 ـ نگران هزینه اش نباش ، خودم کمک می کنم .

ل نبود که اجازه بده این دختر از بیمارستان فرارکنه .با هم به بخشی که سمیرا بستری بود رفتن که از براش قابل قبو

 قضا همون بخشی بود که خودش کار می کرد ، بخش داخلی .

 با رضایت کتبی که ازش گرفتن و با پرداخت هزینه ها توسط یاسمین سمیرا مرخص شد.

ی خواست با یاسمین بره ، به اندازه کافی بهش لطف کرده بود ، یاسمین اجازه دوباره سمیرا مسافر ماشینش شد ، نم

 نداد وگفت: تا هرکجا که الزم باشه می رسونمت .

 یه دختر تنها ، این وقت شب ، بدون پول وبا پای لنگ وبدن زخمی چطوری می خواست به مقصدش برسه ؟

 : کجا می خوای بری ؟ از بیمارستان که بیرون رفت رو کرد به سمیرا وپرسید

 سمیرا با شرمندگی سرش وپائین انداخت وگفت: به اندازه کافی بهتون زحمت دادم ...

 ـ گفتم کجا می خوای بری ؟

 لحن محکم وعصبی یاسمین سمیرا رو مجبور به اطاعت کرد با من ومن گفت: راستش من جایی رو ندارم ....

 ـ پس کجا می خواستی بری ....

 بودم امشب ویه طوری سر کنم تا فردا بتونم پول جور کنم وبرگردم به شهرم ...ـ مجبور 

 یاسمین عصبی خندید وگفت: یه طوری سر کنی ؟ .... اون وقت چطوری ؟

سمیرا کمی با انگشتهای دستش بازی کرد وگفت: تو پارکی ، جایی... صبح که بشه می تونم برم ... دست زیر 

ه تو گردنش بود به دست گرفت وگفت: این گردنبد وبفروشم ، بلیط تهیه کنم وبه روسریش برد وگردنبدی رو ک

 شهرم برگردم .

 دلش به حال بی پناهی دختر سوخت ، مظلومیت ومعصومیت از صورتش مشخص بود .

دوست داشت بهش کمک کنه واسه همین هم گفت: ببین سمیرا من هیچ منتی واسه کاری که برات کردم ندارم ، 

ونم چرا اما می خوام بهت اعتماد کنم .. تا االن بهت کمک کردم از این به بعد هم هرکاری که ازم بربیاد برات نمی د

انجام می دم ، چون به عنوان یه زن نمی تونم اجازه بدم که تو تک وتنها این موقع شب تو خیابون آواره باشی ... در 

 که ....ازاش هم چیزی ازت نمی خوام جزاینکه رک وراست بگی 

سمیرا با لبخند میون صحبتهای یاسمین رفت ، دست رو دست یاسمین گذاشت وگفت: دعا می کنم به اون چیزی که 

می خواین برسین خانم دکتر ، از وقتی که دیدمتون هزار بار تو دلم خدا رو شکر کردم که شما رو سر راهم گذاشته ، 

ن اعتماد می کنم وقصه زندگیم ومی گم و ازتون می خوام که منم به همون دلیل که شما بهم اعتماد کردین بهتو

 دوباره کمکم کنید
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یاسمین به لبخند وصورت سمیرا اعتماد کرد ، اما بازم دودل بود می دونست که مادرش ویاسین با این که یه دختر 

وتنها رها کنه ، باید غریبه رو به خونه اش ببره مخالفت می کنن ، از طرف دیگه هم دوست نداشت که یه دختر وتک 

کاری می کرد که هم خودش راضی باشه هم خانواده اش ، تصمیم گرفت که به مامانش موضوع رو بگه واگر اجازه 

 داد سمیرا رو ببره خونه پدری ، این جوری بهتر بود ، خیال خودش هم راحت تر بود .

اشین موند ، درحین خرید به مامانش زنگ زد برای خرید کردن پیاده شد ، سمیرا هم به خاطر ترسی که داشت تو م

ودرباره سمیرا وشرایطش باهاش حرف زد ، همون طور که انتظار داشت مامانش دلیلی برای اعتماد کردن به اون 

 دختر نمی دید و یاسمین راضیش کرد ،باالخره زن بود ومادر ، شرایط یه دختر تنها رو خوب درک می کرد .

 سمین اون دخترو همراهی کنه به شرط اینکه تو خونه خودشون بمونن نه تو خونه یاسمین .بنابراین راضی شد که یا

سوار ماشین شد وخریدهاش ورو صندلی عقب گذاشت ،لبخندی به روی سمیرا زد وگفت: به مامانم زنگ زدم ، 

 منتظره که بریم خونه .

 سمیرا یه کم نگران شد وگفت: خانم دکتر ....

 نگو خانم دکتر ، اسم من یاسمینه .ـ این قدر به من 

 ـ چشم ، یاسمین خانم ؟ من دوست ندرام که مزاحم شما وخانواده تون بشم .

ـ تو مزاحم نیستی ، یه شب که این حرفها رو نداره ، اگر جایی رو داشتی خودم می رسوندمت ، تو که می گی جایی 

 نداری !

از اینکه مادرشون مرد دیگه کاری به کارشون نداشتم ، فقط با  ـ فقط خانواده عمه ی بابام هستن ، راستش بعد

 دخترش راحت بودم که اونم آدرس خونه اش رو عوض کرد .

 یاسمین برای دلداری دادن سمیرا گفت: مهم نیست ، مهم اینه که خدا دوست داره وتنهات نمی ذاره .

 ر به خاطر بررسی کردن سمیرا بود .به خونه که رسیدن ، مامانش برای استقبال اومد که اونم بیشت

سمیرا با خجالت وشرم با فخری خانم سالم واحوال پرسی کرد ، فخری خانم هم با دقت زیر نظر گرفتش ، لبخندی 

 که روی لب فخری خانم نشست ، خیال یاسمین رو هم راحت کرد که سمیرا تأیید شده .

سالم وعلیک کرد واز اینکه مزاحمشون شده اظهار شرمندگی کرد به اتفاق وارد خونه شدن ، سمیرا با آقا محمود هم 

. 

 آقا محمود هم بهش اطمینان داد که راحت باشه واین جا رو خونه خودش بدونه .

یاسمین برای اینه سمیرا راحت باشه ، با هم به اتاقش رفتن .وارد اتاق که شدن سمیرا دورتا دور اتاق ونگاه کرد 

 نگی دارین؟وگفت: چه اتاق دنج وقش

 یاسمین هم با لبخند حرفش وتأیید کرد وگفت: اولین جایی که من توش احساس آرامش می کنم .

 سمیرا به شوخی گفت: دیگه کجا احساس آرامش می کنین ؟

 و خیلی زود از پرسیدن این سؤال پشیمون شد وسرش وپایین انداخت .

 باید حرف بزنه تویی خانم ، قرارمون که یادت نرفته ؟ـ از چی خجالت می کشی ، سؤال بدی نبود ، اونی که 

سمیرا نفس عمیقی کشید وگفت: نه ، حتماً براتون می گم ، نه به خاطر اینکه قول دادم به خاطر اینکه شما با همه 

د آدمهایی که این مدت تو زندگیم دیدم فرق می کنین ، از همون اول خدا رو شکر کردم که شما رو سر راهم قرار دا

 ، وگرنه نمی دونم چی می شد .
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یاسمنی دست پشت شونه اش گذاشت وگفت: خواهش می کنم عزیزم ، کاری نکردم ، بهتره بری یه دوش بگیری ، 

 خیلی مشتاقم بدونم چی بهت گذشته .

 سمیرا هم با کمال میل چشمی گفت وبه طرف حمام رفت ، به ناجیش قول داده بود وباید بهش عمل می کرد .

حوله تمیز ویه دست لباس که تا حاال خودش نپوشیده بودش رو به سمیرا داد ، رفت پایین پیش مامان باباش ، هم یه 

 کم از وضعیت سمیرا براشون گفت ، هم تشکر کرد که اجازه دادن سمیرا امشب واونجا بمونه .

زیاد پیشش نمی مونه .حرفهای عجیب با این دختر احساس نزدیکی وهم دردی می کرد ، هرچند که می دونست 

 سمیرا رو که می شنید کمکش می کرد تا از این شهر بره .

شام که خورده شد ،سمیرا از فخری خانم تشکر کرد وبا یاسمین به اتاقش رفتن ، یاسمین منتظر برای شنیدن وسمیرا 

م کرد وشروع به تعریف تو فکر اینکه از کجا وچطوری شروع کنه ووقتی که یاسمین ومنتظر دید فکرش ومنسج

کردن خاطراتی کرد که چندان هم خوشآیندش نبودن ، یادآوری روزهای تلخ زندگیش اونقدرها هم کار راحتی نبود 

: 

زندگی خوبی داشتیم یه خانواده پنج نفره وپدری که با کار کشاورزی زندگیمون روتأمین می کرد ، از خودمون زمین 

ای دیگرون چرخ زندگی رو می چرخوند .به اندازه خودمون خوشبخت بودیم وچیزی نداشتیم وبابام با کار رو زمینه

 کم نداشتیم چون به اون چیزی که داشتم قانع بودیم وراضی .

 مامانم هم با درست کردن ترشی ومربای خونگی وفروختنش تو بازار کمک خرج بابام بود .

 ابام صبح زود برای آبیاری زمین رفت ودیگه برنگشت ....تا اینکه دم دمای سحر یه روز شوم همه چی خراب شد ، ب

اشک هم صورت یاسمین رو خیس کرده بود هم سمیرا رو ، بلند شد کنارش نشست ، دستش وتو دست گرفت 

 وگفت: اذیت می شی نمی خواد تعریف کنی .

وغی تو کارش نیست ، یاسمین تا همین جا هم صداقت رو تو رفتار وگفتار سمیرا دیده بود وشک نداشت که در

 اشکهایی که رو صورتش می نشست گواه بودن .

اشکش رو پاک کرد وگفت: نه اذیت نمی شم ، از این بدتر هم تحمل کردم ، اینها حرفهایی هستن که رو دلم موندن 

اال تو زندگیم وتا حاال به هیچ کی نگفتم ، اگر با شما حرف می زنم به خاطر اینه که می دونم با همه آدمهایی که تا ح

 دیدم فرق می کنین ، این واز نگاهتون می فهمم .

یاسمین لبخند تلخی زد وسمیرا هم به ادامه صحبتش پرداخت : اون موقع برای کنکور می خوندم با چه ذوق وشوقی ، 

م لرزید ، تازه از سر کتاب بلند شده بودم ومی خواستم بخوابم که با صدایی هم همه ای که از تو کوچه می اومد دل

صدای در خونه ام هم بدترش کرد، خبر مرگ بابام رو آورده بودن ، اون موقع صبح تو زمین میون گل سکته کرده 

 بود وچون دیر بهش رسیده بودن تموم کرده بود .

مقاومت سمیرا دیدنی بود، با بغض ودرد واشک تعریف می کرد و صداش نمی لرزید ، تصور همچین روزهای از توان 

 مین به در بود ، واقعاً این دختر چی کشیده بود که اینقدر سفت وسخت شده بود ؟یاس

سمیرا نفسی تازه کرد وادامه داد: با رفتن بابام همون دلخوشی ها هم رفتن وزندگی سخت ما شروع شد ، سایه 

 وخواهرم دو سالش .سرمون کم شد ومشکالتمون زیاد ، مامانم موند وسه تا بچه ، داداشم اون موقع ده سالش بود 
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مشکالت روز به روز بیشتر می شد ومامانم درمونده تر .تصمیم گرفتم بی خیال درس خوندن ودانشگاه بشم وبه 

 مامانم کمک کنم ، کنکور داده بودم ، اما با اون شرایط امیدی به رفتن به دانشگاه نداشتم .

، با هزار جور التماس وخواهش راضیش کردم که اجازه دلم طاقت نداشت که به تنهایی بار زندگی رو به دوش بکشه 

بده کار کنم ، سبزی به قیمت ارزون می خریدم وتو بازار می فروختم که مزاحمت بعضی دزد ناموسها باعث شد 

 مامانم منعم کنه از کار کردن .

، وقتی تو شهر خودم این جور  به سرم افتاده بود که بیام تهران شاید بتونم یه کاری پیدا کنم اما جرأت گفتن نداشتم

 اتفاقها میفتاد تو شهر غربت که دیگه معلوم بود چی می شد

شانس باهام یار بود ، یکی از فامیلهای بابام تو تهران زندگی می کرد ، عمه اش با بچه هاشون ، مادرشون دیگه پیر 

ست نداشتن که بذارنش خونه وسالخورده شده بود ویکی رو می خواست که دائم مراقبش باشه ، بچه هاش دو

سالمندان وشرایط اینکه خودشون ازش مراقبت کنن رو هم نداشتن واسه همین دنبال پرستار می گشتن ، دختر عمه 

یه روز که برای دیدنمون اومده بود این مسئله رو پیش کشید ومنم فرصت ومناسب دیدم ، با مامانم حرف زدم 

 فقط به خاطر اینکه عمه وبچه هاش رو می شناخت ومطمئن بود . وراضیش کردم که بیام تهران ،قبول کرد

نتایج کنکور اعالم شد ومنم تهران دانشگاه دولتی قبول شدم ، اما چه فایده وقتی نمی شد که برم دانشگاه ، جدای از 

 قضیه مالیش ، وضعیت عمه هم طوری بود که وقت سر خاروندن هم نداشتم ،چه برسه به درس خوندن .

بهونه همون درس خوندن اومدم تهران ، دوست نداشتیم کسی بفهمه تو تهران چکار می کنم ، خوب تو روستا به 

زندگی می کردیم ویه محیط کوچیک وهمه با هم آشنا اینه که خبرها خیلی زود می پیچید ،دوست نداشتم پشت سرم 

 حرفی باشه وباعث آزار خانواده ام بشه .

جای امن ، حقوق مکفی ، به خاطر بد شانسی من عمر این خوشی هم کوتاه بود وعمه  سخت بود اما خوب بود ، یه

 خانم هم بعد ازیک سال افتاد ومرد .

بچه ها هم خونه رو فروختن ، چون دیگه نیازی بهش نداشتن ، حتی اگر نمی فروختنش هم من دیگه جایی اونجا 

 ا کنن .نداشتم ، نمی دونم نخواستن یا نتونستن برام کاری پید

مامانم اصرار کرد که برگردم ، اما برگشتن برای من فایده ای نداشت ، تو تهرون جا افتاده بودم وامکان پیدا کردن 

 یه کار بهتر وداشتم ....

 باالخره بغض سمیرا شکست وگفت: ای کاش رفته بودم .... رفته بودم خونه مون ولی تو تهرون نمونده بودم ....

 رد ویاسمین غرق فکر دلداریش می داد که آروم بشه .سمیرا گریه می ک

به سختی تو یه تولیدی برام کار پیدا شد که ای کاش نمی شد ، شروع بدبختی های من از همون جا بود ، صاحب اونجا 

یه خانم بود که فکر می کردم آدم خوبیه که نبود، در ازای جای خوابی که بهم داد ودر عوض اطمینانی که بهم کرد 

چند تا برگ سفته ازم گرفت ، خوب منم ساده وخام از طرفی هم محتاج کار به این چیزها اهمیتی ندادم ، نمی 

 دونستم که برای باال کشیدن خودت تو این زمونه باید گرگ باشی .

نفسی تازه کرد وگفت: در کنار کار تو تولیدی چیزهای دیگه هم ازم می خواست وبا همون سفته هایی که دستش 

 داشتم تهدیدم می کرد .

 یاسمین با ابروهای باال رفته وچشمهای گرد زل زد تو صورت سمیرا .
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سمیرا لبخند تلخی زد وگفت: فکر بد نکنین ، من به هرکاری تن دادم جز .... هیچ چیز به اندازه عفت وپاکدامنیم 

ه ، ازهمه مهمتر وجود خودم آلوده بشه .واسه برام مهم نبود ، نمی خواستم تن بابام تو گور بلرزه ، دل مامانم خون بش

 همین هم کار به هرسختی که بود انجام می دادم ، راضی نبودم ، اما چاره ای جز تحمل کردن نداشتم .

 همه کار کردم از مواد فروشی تا خدمتکاری تو جشن ها وپارتی های آنچنانی و خودم ونباختم .

 ار کردن تو خونه یه آدم مهم بود به عنوان آشپز وخدمتکار .آخرین وبدترین کاری که ازم خواست ، ک

اونجا بود که فهمیدم ، از اون تولیدی کوچیک گرفته تا اون خونه بزرگ ومجلل همه متعلق به یه گروهه که کارهای 

ه این خالف می کنن واون خونه هم متعلق به یکی از همون سر دسته ها بود ، یکی از شرطهای کار کردن تو اون خون

بود که چشم وگوش بسته باشی ، یعنی چیزهایی رو که می بینی ومی شنوی زود فراموش کنی وبه روی خودت نیاری 

 که اگر غیر از این می شد بدترین چیزها در انتظارت بود .

ای اون البته اونها خیلی محتاط بودن تا کسی سراز کارشون در نیاره، مثالً وقتی که جلسه مهمی بود بیشتر کارکنه

خونه مرخصی بودن یا به یه بهونه ای از اون خونه دور می شدن ، کسی که بیشتر ازهمه تو اون خونه بود من بودم 

 ویکی از دیگه از دخترها .

می دونستم کاری که می کنم خیلی بده ودوراز شرف وآدم بودنه اما چاره ای نداشتم ، به خاطر نیازی که داشتم ، 

ن سفته ها کاری ازم ساخته نبود .از فکر اینکه ممکنه به خاطر کاری که من می کنم داداشم یه همین طور به خاطر او

روز گرفتار بشه عذاب می کشیدم ، می دونستم اگر مامان بفهمه پولی که براش می فرستم چه جوری به دست میاد 

 بود برای خالص شدن .دیگه حتی اسمم رو هم نمیاره ، همه رو می دونستم در کنار اینکه دیگه راهی ن

خودمم خسته شدم ، مترصد یه فرصت بودم برای فرار کردن وخالص شدن ، تنها مشکلی که داشتم اون سفته ها بود 

، از یه طرف هم خیالم راحت بود که اگر بتونم فرار کنم دیگه بعدش مشکلی ندارم ، چون به هیچ کی حقیقت 

 گی می کنم ....زندگیم ونگفته بودم ،اینکه دقیقاً کجا زند

یه مدت بود جنب وجوششون زیاد شده بود، رفت وآمد هاشون ودور هم جمع شدنهاشون زیادتر از قبل شده بود ، 

انگار یه خبرهایی بود، با گوش تیز کردن وسرک کشیدن یه چیزهایی دست گیرم شد ، انگار یکی از اعضاء دورشون 

 فرصت بودن که کارش وتالفی کنن . زده بود ، اونها هم که با خبر شده بودن دنبال

دیشب هم دوباره دور هم جمع شدن ،تا خود صبح هم با هم بگو ومگو داشتن ، گفتم که این جور موقع ها خونه رو 

خلوت می کردن ، ازشون پذیرایی کردم وبیرون اومدم ، اما متوجه صحبتشون شدم که حرف از کشتن وسربه نیست 

 ستن همونی که بهشون نارو زده بود رو بکشن .کردن می زدن ، انگار می خوا

برای من فرقی نمی کرد که کی قراره کشته بشه ومی خوان چکار کنن ، من فقط تو فکر این بودم که از خلوت بودن 

 خونه مطمئن بشم وفرار کنم .

 به سختی با یه کیف که فقط مدارکم وکمی پول توش بود از خونه زدم بیرون .

خونه از اون خیابون دور می شدم ، می دونین اگر بفهمن که من فرار کردم همه جا رو دنبالم می  با عجله از اون

گردن اگر بفهمن که یه چیزهایی رو هم می دونم دیگه بدتر واسه همین هم می خواستم هرچه زودتر از بیمارستان 

 بیرون بیام وبرگردم شهرم .

لیس بگم ، تا اونها رو دستگیر کنن ، که اون تصادف لعنتی کارم وخراب البته می خواستم قبل ازرفتن همه چی رو به پ

 کرد ....
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 با شرمندگی سرش وپایین انداخت وگفت: بعدش هم که شما رو دیدم وبقیه رو که خودتون می دونین .

 سمیرا تمام مدت با اشک وگریه اونها رو تعریف می کرد ویاسمین هم تو سکوت به حرفهاش گوش می داد.

یه وقت بهش حق می داد که این جوری رفتار کرده باشه ، یه بار هم کارش ونهی می کرد ،اما با فرار کردنش از 

 اونجا ولو دادن اونها به پلیس موافق بود .

 نگاهی به ساعت کرد ، دوو نیم صبح بود ، سرگرم حرفهای سمیرا شده بود ویادش رفته بود که باید بخوابن .

را انداخت وگفت: تو کار خوبی کردی که از اونجا فرار کردی ، در مورد پلیس هم نگران نباش ، دست دور شونه سمی

 من برادرم پلیس آگاهیه ، ازش می خوام که کمکت کنه .

 از این حرف یاسمین سمیرا ترسید وخودش وپس کشید : چــــــــــــی گف .... چی گفتین ؟؟

همین لبخند دل گرم کننده ای برای آروم کردنش زد وگفت : نگران نباش یاسمین فهمید که از پلیس ترسیده واسه 

 ، از چی می ترسی ؟ خودت که می خواستی بری پیش پلیس !

 مگه نمی خواستی ؟

 سمیرا دستی به صورتش کشید وگفت: چرا ... یعنی نه ... خودم که نمی خواستم بگم ، می خواستم تلفن کنم ...

! هرجور که تو بخوای همون کار ومی کنیم .قول می دم که خالف خواسته تو کاری انجام ـ خوب الزم نیست بترسی 

 ندم ...

ـ لطف می کنی یاسمین جان ، دستی به گردنبندش کشید وگفت: فردا می رم این ور می فروشم بعدش هم می رم 

ه وخودم هم یه خالفکار به حساب ترمینال ، بعد از رفتنم شما همه چی و به پلیس بگو،می دونم که کارم اشتباه بود

 میام ، با همه اینها دوست ندرام که پام به کالنتری باز بشه ، نمی خوام مامانم چیزی از کارهایی که کردم بفهمه .

یاسمین بهش اطمینان داد که هرجور اون بخواد کار می کنه ، ترسش و درک می کرد اما هرچه زودتر باید به پلیسی 

گرچه یاسمین خودش هم چیزی نمی دونست غیراز چیزهای که براش تعریف کرد ، هیچ آدرش اطالع می دادن ، 

 ونشونی از اون خونه نداشت وباید صبر می کرد تا سمیرا به وقتش حرف بزنه .

دست سمیرا رو تو دست گرفت ، از نگاهی که سمیرا به گردنبند می کرد وحسرتی که تو حرفاش بود فهمید که اون 

 ت داره .وخیلی دوس

 دست سمیرا رو نوازش کرد وگفت: الزم به فروش اون گردنبند نیست ، خودم کمکت می کنم ...

نگاه شاکی سمیرا رو که دید گفت: به عنوان یه قرض ، هروقت تونستی بهم برگردون .حال هم پاشو بریم بخوابیم 

 ،آفتاب که طلوع کنه یه عالمه کار داریم .

 به سمیرا داد ، اونم خیالش راحت شد .با اطمینانی که یاسمین 

فردا روز پر کاری برای اونها بود ، باید استراحت می کردن ، سمیرا خیلی زود خوابش برد به خاطر مسکنی که 

خورده بود ولی یاسمین تا ساعتی بعدش هم بیدار بود وبه حرفهای سمیرا فکر می کرد وبه زندگیش ،به این که 

گیشون رو می گذرونن و بعضی مثل خودش قدر زندگیشون رو نمی دونن و به سادگی بعضی آدمها به سختی زند

 همه چی وخراب می کنن .

اونقدر فکر کرد تا باالخره خوابش برد، یاسین وامیر حسین حتماً از شنیدن این خبر واین اطالعات خیلی خوشحال 

 می شدن .
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 غروب سرد پائیز است

 خت لبریز استواین دل از برای با تو بودن س

دلم در کوچ غمگین پرستوهای سرگردان ، میان برگهای خسته از باران واز طوفان، میان لحظه های با تو بودن اشک 

 می ریزد ....!!!

 چرا غربت ؟؟؟...... چرا هجران؟؟؟؟ .......

 دند؟؟؟؟چرا باید نگاهی با نگاهی آشنا گردد وآن دم در طلوع واوج اولین عشقشان زیکدیگر جدا گر

 آه .....

 اگر من جای او بودم !!!!!!!

 برای خاطر یکی مجنون بی سامان ، هزاران لیلی ناز آفرین را دربه در آواره وبیچاره می کردم ...

نگاهش واز پوستری که روی دیوار بود گرفت ، پس زمینه اش یه غروب دلگیر بود ویه مرد تنها هم چشم به غروب 

 دوخته بود .....

 زخندی زد وگفت: هـــــــــزاران لیلی ؟؟؟پو

 آه عمیقی کشید وگفت: من همون یه دونه لیلی خودم ومی خوام ، همون لیلی بی وفام رو.

شمار خوندن شعر از دست خودش هم در رفته بود ، این پوستر و وقتی که با خاطره برای خریدن کتاب رفته بود 

 خرید ، خاطره ای که بی وفا شده بود .

از اون شب که اون جوری باهاش حرف زد ازش دلگیر شدو دلش شکست ، انتظار نداشت که خاطره این جوری تو 

روش وایسه وباهاش حرف بزنه ، فکرش درمورد خیلی ها اشتباه کرده بود ، یاسمین ،پیمان وحاال هم خاطره ،انگار 

 باب شده بود عوض شدن آدمها.

ن به اداره رفته بود ویاسین پاپیچ شده بود که ببینه چه خبره وامیر حسین هم فردای همون روز هم با اعصابی داغو

جریان پیمان وواسه اش تعریف کرده بود ، یاسین هم مونده بود تو کار پیمان که چرا اینجوری کرده وچه منظوری 

 از این کارش داشته .

هره حرف می زد،نمی خواست با خاطره روبه از اون شب دیگه به خونه شون نرفته بود ، تلفن می زد وبا مادرش وز

رو بشه ، اما بی خیالش هم نشده بود هنوزم مراقبش بود که اتفاقی براش نیفته ، از مادرش خواسته بود که حواسش 

 به رفت وآمد خاطره باشه.

ن نداشت حس خوبی نسبت به پیمان نداشت، کاری هم ازش برخواسته نبود که انجام بده چون مدرکی بر علیه پیما

که بخواد ازش استفاده کنه ،تنها کاری که ازش بر می اومد این بود که زیر نظر بگیردش ، چون این جوری اگر 

 دوروبر خاطره می رفت زود می فهمید ومتوجه می شد .

این دوسه روز هم با یاسین مراقبش بودن ، یه روز خودش ، یه روز یاسین که چیز خاص ورفتار مشکوک وغیر عادی 

ازپیمان سر نزد ، بیشتر وقتها توخونه بود یا اینکه برای خرید وگشت وگذار بیرون می رفت، خاطره هم همین طور ، 

ساکت تر شده بود وبه اصطالح قهر کرده بود و رفت وآمدش محدود به دانشگاه وخونه بود ،تو این مدت با پیمان 

یمان نفهمیده که دارن تعقیبش می کنن ، پس چرا از دیداری نداشت ، امیرحسین هم مشکوک بود، مطمئن بود که پ

 خاطره دوری می کرد ؟ شاید با خاطره قول وقرار داشت ، در هر صورت مهم این بود که حضوری هم وندیده بودن .

 امروز هم نوبت خودش بود که مراقب پیمان باشه ، هرچند به نظرش بی مورد بود،
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کمتر بشه ، مادرش به زهرا زنگ زده بود واز اتفاقهایی که افتاده بود براش  امیدوار بود که با اومدن زهرا مشکالت

گفته بود ، زهرا هم گفته بود تو اولین فرصت میاد تهران تا با خاطره صحبت کنه وبفهمه چه خبره ، امشب هم به 

 تهران می اومد .

ی بهش می گفت که امروز روز خوبی نمی بدون اینکه میلی به خوردن صبحانه داشته باشه از خونه بیرون زد، یه حس

 تونه باشه .

تو راه خونه پیمان بود که از اداره باهاش تماس گرفتن وخواستن که بره اداره ، تو مرخصی بود و وقتی که مافوقش 

 می گفت باید برمی گشت اداره .

ه ای که داره به اونها ربط راهش وبه سمت اداره کج کرد ، اما فکرش پیش خاطره وپیمان بود ، می ترسید دلشور

داشته باشه ، واسه همین هم اول به خونه زنگ زد تا از خاطره مطمئن بشه ،یه گوشه نگه داشت تا با زهره راحت 

 حرف بزنه .

 ـ سالم داداش ، صبح بخیر .

 ـ صبح بخیر خوبی ؟

 زهره بعد از کمی مکث جواب داد : خوبم .

 داره ؟ـ خدا رو شکر ، خاطره امروز کالس 

 ـ آره ،ده به بعد ، چطور؟

 بهشون نگفته بود که پیمان وزیر نظر گرفته ،نباید می ترسوندشون .

 ـ هیچی می خواستم بدونم می ره دانشگاه یانه ؟ هنوزم همون طوره ؟

 زهره نفس عمیقی کشید وگفت: آره ،قهر کرده وحرف نمی زنه ، شاید می خواد این جوری حرفش وبه کرسی بشونه

 ، خوب جوونه وغرور داره واسه همین هم زیر بارحرف نمی ره .

ـ منم نگران همین غرورشم ، مکثی کردو ادامه داد : خودت می دونی ممکنه چه حالی بشه ، گوشش بدهکار نیست ، 

 مثل اینکه تا بهش ثابت نشه باور نمی کنه ،ثابت شدنش هم بهای سنگینی داره .

که جوش می زنه اما عاقل تر از این حرفهاست ، حاال امشب زهرا میاد بالخره مادرشه  ـ نگران نباش امیر ، درسته

 حرفش وبهتر می فهمه ، می تونه قانعش کنه .

 ـ امیدوارم .کاری نداری ؟

 ـ نه ، مراقب خودت باش امیرجان !

 ـ حتماً ، خداحافظ .

 ـ به خدا سپردمت .

 

 ول نکشه ،قبل از حرکت به یاسین زنگ زد ببینه کجاست .خدا خدا می کرد کارش با سرهنگ زیاد ط

 ـ الو سالم .

 صدای خسته وخمار یاسین تو گوشی پیچید : سالم جناب سرگرد .

 ـ با زحمت های ما !!

 ـ اختیار داری .
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 ـ االن کجایی ؟

 ـ تو راه اداره ، چطور مگه ؟

 ـ سرهنگ برای تو هم زنگ زده ؟

 ای اداره ؟ـ نکنه تو هم داری می

 ـ آره .

 ـ پس اون قضیه ؟

 ـ باید بیام اداره انگار کار واجبیه ،خاطره امروز می ره دانشگاه یه کم خیالم راحته .

 ـ خیره ، شاید زیاد طول نکشید وبرگشتی .

 ـ خدا کنه ، خوب کاری نداری اداره می بینمت .

 هزار تا فکر جورواجور تو سرش جیلون می زد . ماشین وروشن کرد وبه طرف اداره راه افتاد در حالی که

**** 

 

 از خواب که بیدار شد ساعت نزدیک هشت بود ، حتی سمیرا هم هنوز خواب بود.

 یاسمین چند بار صداش زد تا بیدار شد .

 بیدار که شد نگاهی به ساعت انداخت وگفت: ای وای من ، خوابم برد .

 ـ طوری نیست ،هنوز هشت هم نشده .

 سمیرا خمیازه ای کشید وگفت: دستتون درد نکنه ، دیشب بعد مدتها یه خواب راحت کردم.

صبحانه رو خوردن ، به خاطر ترسی که سمیرا داشت وعلی رغم اصرار ش ، تصمیم گرفت از آژانس محلشون براش 

 ماشین بگیره ، این جوری مطمئن تر بود وزودتر به خونه می رسید .

 کرد وسفارش کرد تا هرکجا که می خواد برسوندنش . ماشینی براش دربست

 موقع خداحافظی ، سمیرا فخری خانم ویاسمین رو بغل کرد وازشون تشکر کرد.

 گونه فخری خانم رو بوسیدوگفت: ممنون از اینکه به من اعتماد کردین واجازه دادین که شب خونه تون بمونم .

یاسمین رو سرزنش کرد که چرا همچین کاری کرده ، اما وقتی که فخری خانم اول دید خوبی نسبت بهش نداشت و

 صبح سر میز صبحانه یه کم از قصه سمیرا رو از خودش شنیده بود ، دیدش عوض شد.

 ـ خواهش می کنم دخترم ، از این به بعد مراقب خودت باش.

 ـ چشم .

 کرد .تو بغل یاسمین گریه کرد وبه خاطر محبتی که در حقش کرده بود تشکر 

ـ خواهش می کنم، تو هم مثل خواهرم می مونی .شماره اش رو به سمیرا داد وگفت:هر وقت رسیدی یه زنگ به من 

 بزن که مطمئن باشم .

 سمیرا با یاسمین هم خداحافظی کرد وبعد از سوار شدن تکه کاغذ تا شده ای رو به دست یاسمین داد .

وخوندش، چند تا آدرس بود به همراه شماره تلفن ، اطالعات خوبی بود  ماشین که رفت ، یاسمین تا کاغذو باز کرد

برای پلیس ، باید قبل از رفتن به مطب سراغ یاسین می رفت وباهاش حرف می زد .آخر کاغذ هم سمیرا شماره 

 خودش ونوشته بود واز یاسمین خواسته بود که اگر شد پای اون وسط کشیده نشه .
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هست که پلیس از سر سمیرا بگذره یانه ، اما تا جایی که می شد سعی خودش ومی کرد  یاسمین نمی دونست امکانش

. 

از مامانش خداحافظی کرد ، هدفش دیدن یاسین بود و دلشوره که نه یه احساس خاص داشت ، امکانش بود وته 

اون موقع دیگه  دلش دوست داشت که امیر حسین رو هم ببینه ، از طالقشون نزدیک دوماه می گذشت ویاسمین از

امیر حسین وندیده بود ، باهاش تو خلوت خودش حرف زده بود ،موقع دلتنگی به عکسش نگاه کرده بود اما خودش 

 رو از نزدیک ندیده بود وخبر هم نداشت که امیر حسین یکی دوبار به دیدنش اومده واز راه دور نظاره اش کرده .

لش هم بیشتر شد، حسی بود که برای اولین بار تجربه اش می جلوی در آگاهی که ایستاد، جوش وخروش توی د

 کرد ومتفاوت بودبراش .

سر دوراهی بود، می رفت داخل با یاسین حرف می زد یا بهش زنگ می زد وهمه چی رو می گفت ؟ اگر می دیدش 

 بهتر بود ! رو در رو حرف زدن راحت تر بود وبهتر می تونست منظورش رو به یاسین بفهمونه .

اگر می رفت داخل امکانش بود که امیرحسین رو هم ببینه ، توانش رو داشت؟ طاقت رو دررو شدن با امیر حسین 

 وداشت ؟ امیر حسینی که فکر می کرد دیگه دوستش نداره؟

دل به دریا زد وپیاده شد ،دیدن امیر حسین هم صفایی داشت ، حتی به اندازه یه نگاه ، حتی اگر امیر حسین دیگه 

 وادش .نخ

 جلوی در از سرباز دم در سراغ یاسین وگرفت واونم گفت که از اداره رفتن بیرون .

 ـ نمی دونین کی برمی گردن ؟

 ـ بستگی به کارشون داره ، شاید همین االن شاید هم یک ساعت دیگه .

 نگاهی به ساعت انداخت ، امکانش بود که چند دقیقه ای منتظر باشه .

 از نیمکت ها نشست ومنتظر شد . تو محوطه روی یکی

 یه زنگ به سمیرا زد ومطمئن شد که حالش خوبه و تو راهه .

بیست دقیقه ای منتظر شد و خبری از یاسین نشد ، باید به مطب می رفت ، بلند شد وبه طرف در خروجی راه افتاد که 

 امیر حسین ویاسینه . ماشینی ازکنارش رد شد ، سربه زیربود وتو حال خودش متوجه نشد که ماشین

اونها متوجه یاسمین شده بودن ، امیر حسین که نگاهش واز یاسمین برنمی داشت ، یاسین هم متعجب که یاسمین 

 اینجا چکار داره .

 ماشین ونگاه داشت وفوری از ماشین پیاده شد تا به یاسمین برسه .

 نفر ایستاد ، صدای یاسین بود یعنی کی اومده بود ؟ چند قدم مونده بود به در خروجی که با خانم مرتضوی گفتن یه

 برگشت وبه یاسین که فاصله ای باهاش نداشت نگاه کرد .

 یاسین نفس نفس می زد ، فاصله زیادی رو دویده بود .

 جلوی یاسمین ایستاد نفسی تازه کرد وجواب سالم یاسمین رو داد .

 ـ سـ .... سالم ، تو ؟ اینجا ؟

 که منتظرم ، یه کار واجب باهات دارم !ـ خیلی وقته 

 ـ چی شده ؟

 ـ در مورد یه مسئله مهم باید حرف بزنیم .
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 ـ باشه ،اشاره ای به در کرد وگفت : اینجا که نمی شه بیا بریم داخل .

یش با یاسین همراه شد وامیر حسین ودید که داره به طرفشون میاد ، قلبش نمی دونست بایسته یا تند تر بزنه .ن

اشک تو چشمش نشست وخیسش کرد ، مراقب بود که اشکش جاری نشه ،کار سختی بود اونم با بغضی که از دیدن 

 امیر حسین تو گلوش نشسته بود .

 نگاهش یه لحظه هم طول نکشید ولی حس های متفاوتی به سراغش اومدن ، عشق ، دلتنگی ، پشیمونی ، ناراحتی .

متوجه حالش نشه ، چون خوب می شناختش واز حالتش می فهمید که چی تو دلش  سر به زیر انداخت تا امیر حسین

 می گذره .

 حال امیر حسین هم دیدنی بود ، بعد از دوماه اولین بار بود که یاسمین وازنزدیک وبی فاصله می دید .

خوب حس کرد و بازم یاسمینی که هر دفعه از قبل ناراحت تر والغرتر به نظر می رسید ، غمی که تو چشماش بود و

به این فکر نکرد که ممکنه این غم از دوری خودش باشه بلکه ربطش داد به همونی که یاسمین ودوست داشت 

 ویاسمین هم دوستش داشت .

به هم که رسیدن نفس تو سینه یاسمین حبس شد ، و به احتمال قوی تو سینه امیر حسین چون تو چهره اش هیچی 

 ز یاسمین بود .مشخص نبود وخوددار تر ا

حالش خوب نبود و نباید بروز می داد ، چون یاسین هم اینجا بود، با خودش فکر می کرد کاش امیر حسین هنوزم 

 دوستش داشت اما چه حیف که نداشت ...

 خیلی آروم با همون سری که به زیر افتاده بود سالم کرد .

 ـ سالم .

 لیل ناراحتی رو نه ، می فهمید ولی اشتباه .ناراحتی توی صداش رو هم خوب تشخیص داد و د

 به همون آروی جوابش رو داد : سالم .

نگاهی به یاسین کرد ،باید یاسمین ونادیده می گرفت، همون جور که یاسمین بااون برخورد کرده بود ، تو یک سال 

 وفقط این جوری آروم می شد .ونیم زندگی ،باید تالفی اون همه رنجی رو که کشیده بود در می آورد ، دلتنگ بود 

 ـ کار زیاد داریم یاسین ،اگر کار واجبی نیست بهتره بریم به اونها برسیم .

لبش لرزید ، اشک تا پشت پلکش اومد ،مطمئن شد که دیگه برای امیر حسین ارزشی نداره ، نیومده بود که اون 

 ه ، یه جناب سرگرد که بی رحم شده بود .وببینه ، اومده بود به یاسین دستور بده ، جناب سرگرد بود دیگ

بغضش وبا آب دهنش قورت داد وقبل از اینکه یاسین حرفی بزنه ، سرش وباال آورد وبه یاسین گفت: کارمن زیاد 

 طول نمی کشه ، پنج دقیقه ، واجبه .....

رو بگیره ، اگر بیشتر  دیگه ادامه نداد ، خیلی سعی کرد که صداش لرزش نداشته باشه ولی نمی شد که جلوی بغضش

 حرف می زد حتماً اشکش جاری می شد .

یاسین چیزی نگفت ، چون متوجه حال یاسمین شد ، اما امیر حسین بی رحم تر از قبل خیلی خشک ورسمی گفت: 

 پنج دقیقه از همین االن شروع شد ، نگاهی به ساعتش کرد وبه یاسین گفت: تو اتاق منتظرت هستم ، زود بیا .

 ن چشم قربانی گفت وامیر حسین رفت .یاسی

رفت وهر قدمی که برمی داشت هزار بار خودش ولعنت می کرد که چرا این جوری کردی ، راحت شدنت به ناراحت 

 کردنش می ارزید ؟ آروم شدی ؟
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ق بده ، امیر حسین که رفت ، یاسین نگاهی به صورت ناراحت ودرهم یاسمین انداخت وخیلی آروم گفت : بهش ح    

 این روزها فشار زیادی روشه ،یه بچه رو هم دزدیدن ناراحته .

یاسمین خیلی دلش می خواست بپرسه دلیل ناراحتی امیر حسین چیه ، نپرسید وبه جاش نفس عمیقی کشید ،شاید     

اشت که همه حرف یاسین درست بود وباید به امیر حسین حق می داد اما از امیر حسین که یه وقتی اونقدر دوستش د

رفتارهای یاسمین رو تحمل می کرد بیشتر انتظار داشت ، حداقل نه اینکه این جوری برخورد کنه وعمالً یاسمین 

 ونادیده بگیره .

 ـ من برای کار واجب تری اومدم یاسین .    

 ـ نریم داخل ؟    

ه کرد وگفت: اونجا بشینیم ، کار دارم باید به کنایه گفت: نه وقتمون تموم می شه ، اشاره ای به نیمکت های محوط    

 زودتر برم .

 رو صندلی که نشستن ، یاسمین چکیده ای از چیزهایی رو که سمیرا گفته بود وبراش تعریف کرد .    

اونجایی که گفت سمیرا رو برده خونه ،یاسین سرزنشش کرد که چرا همچین کاری کرده ونباید به همین سادگی     

 رده .اعتماد می ک

همین سرزنش وتوبیخ یاسین کمکی بود برای شکستن بغضی که از دیدن امیر حسین ورفتارش تو گلوش نشسته     

 بود واشک صورتش وخیس کرد .

اشکهایی که از چشم یاسمین می ریخت یاسین رو هم کالفه کرد با دلجویی گفت: من که چیزی نگفتم عزیزم     

 ی کردی همین !،گفتم نباید به سادگی اعتماد م

 شاید یاسین هم فهمیده بود دلیل گریه یاسمین چیه و نمی خواست به روش بیاره با حالی که یاسمین داشت .    

 اشکش وپاک کرد وگفت: درست می گی اما تنها بود ، کسی رو هم اینجا نداشت نتونستم بی خیالش بشم .    

 ـ خوب حاال اون دختر کجاست ؟    

 صبحی رفت . ـ رفت ،    

 ـ خوب خدا روشکر که به خیر گذشته ، بچه نیستی که سرزنشت کنم اما بدون همیشه هم آخرش خوب نمی شه .    

یاسمین قبول داشت تأیید کرد و بقیه ماجرا رو براش گفت ، کاغذی رو که سمیرا بهش داده بود از کیفش بیرون     

جدا کرد وبقیه رو به یاسین داد وگفت:اینم چندتا آدرس وشماره آورد ، تکه آخرش که شماره خودش ونوشته بود 

 تلفن ،اطالعات خوبی هستن نه ؟!

 یاسین متفکر گفت: آره .    

 یاسمین بلند شد ویاسین هم به تبع اون بلند شد .    

میرا به این ـ دیگه خودت می دونی چکار کنی ! کیفش و روشونه اش جابه جا کرد وگفت: یاسین اگر شد پای س    

 ماجرا باز نشه .

 ـ اون خودش تو ماجرا هست یاسمین ،االن یه شاهد به حساب میاد ، ممکنه به حضورش نیاز باشه .    

ـ امیدوارم که کار به اونجا نکشه ، می دونی می ترسه اما بازم هرجور که خودتون صالح بدونین .با من کاری نداری     

 ؟
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 دت باش .ـ به سالمت مراقب خو    

 ـ باشه ، تو هم همین طور، خداحافظ .    

یاسمین خداحافظی کرد ورفت اما با دلی سنگین ، چه شوقی از دیدن امیر حسین داشت که با رفتار امیر حسین     

 فروکش کرد ، رفت در حالی که امیر حسین ازپشت پنجره اتاقش که مشرف به محوطه بود بدرقه اش می کرد .

 هم با عجله به اتاق امیر حسین رفت ،حرفهای یاسمین کمک خوبی به پلیس بودن .یاسین     

 قیافه اش وقتی که وارد اتاق امیر حسین شد متفکر وناراحت بود .    

خیلی دلش می خواست بپرسه چی شده ویاسمین اینجا چکار داشته ، زبون به دهن گرفت وگفت: بهتره بریم پیش     

 ار بدیم .سرهنگ باید گزارش ک

 ـ باشه ، امیر حسین قبلش باید یه چیزهایی رو بدونی !    

 احتماالً بی ربط به یاسمین نبود ، اخمی بین ابروش افتاد وگفت: چی رو ؟    

یاسین تکه کاغذ رو به امیر حسین نشون داد وگفت ببین امیر ، این آدرسها وشماره تلفن ها برای یه اکیپ خالف     

 کاره .

 امیر حسین با ابرویی گره خورده گفت: گروه خالف ؟    

 یاسین نگاهی گذرا به صورت امیر حسین انداخت وگفت: آره ، همین االن یاسمین بهم گفت .    

 ـ از کجا ؟    

 تند وسریع پرسیده بود ، خوب نگران شده بود ، نگران یاسمین وربطش به این ماجرا .    

 که از یاسمین شنیده بود برای امیر حسین تعریف کرد . یاسین هم چیزهایی رو    

امیر حسین هم با شنیدن نادونی یاسمین عصبانی شد وگفت:چرا این کار وکرده ؟ نمی دونسته نباید به این راحتی     

 اعتماد کنه ؟

 یاسین پوفی کشید وگفت: خودمم بهش گفتم ، می گه تنها بود دلم براش سوخت .    

 سین پوزخندی زد وگفت: چه دلیل قانع کننده ای !!امیر ح    

 وتو دلش گفت: فقط من تو زندگی وفکر یاسمین ارزشی نداشتم ، ارزش یه غریبه بیشتر ازمن بود .    

 ـ اون دختر رفته امیر حسین ، فکر کن اگر نشونی هاش درست باشه چی می شه ؟    

 جناب سرگرد حرف بزنیم .امیر حسین هم تأیید کرد وگفت: بهتره با     

 یاسین هم موافقت کرد.    

قبل از رفتن به خونه زنگ زد تا ببینه خاطره خونه است یا رفته دانشگاه که زهره گفت داره آماده می شه برای     

 رفتن .

که نمی از یک طرف مسائل کاریش که امروز سربه هم داده بودن ،از طرفی هم فکر خاطره می ترسید که امروز     

 تونه مراقب باشه مشکلی برای خاطره پیش بیاد .

 تلفنش که تموم شد ،پرونده روی میزش رو برداشت وبه اتفاق یاسین پیش جناب سرهنگ رفتن .    

بعد از احترام گذاشتن ودعوت سرهنگ به نشستن ، امیر حسین پرونده رو روی میز جلوی سرهنگ گذاشت     

 ینم از گزارش کار .وگفت: بفرمائید قربان ! ا
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سرهنگ منتظر بود که امیر حسین براش توضیح بده : بچه یه قاضیه قربان ، ظاهراً به خاطر یه پرونده وحکمی که     

قراره صادر بشه تحت فشار گذاشتنش با دزدیدن بچه اش ، تهدیدشون کردن که پای پلیس وسط کشیده نشه به 

 دن تا اینکه امروز خود قاضی به پلیس اطالع داده که چه اتفاقی افتاده .اصرار مادره هم از دیروز تا حاال صبرکر

اقدامات الزم رو انجام دادیم ، یه گروه از بچه ها اونجا مستقر هستن برای شنود ورد یابی تلفن ، منتظر تماس اونها     

 هستیم وهمین طور پی گیر اون پرونده که به خاطرش تهدید شدن .

 منتظرم که این مأموریت هم با موفقیت انجام بشه . ـ خیلی خوب ،    

 هردو باهم گفتن : چشم قربان .    

 امیرحسین به یاسین اشاره کرد تا موضوع رو به سرهنگ بگه ویاسین هم قبول کرد .    

 ـ ببخشید جناب سرهنگ ، مسئله ی مهمی پیش اومده !    

 ـ چی شده مرتضوی ؟    

 عاتی به دستمون رسید که مربوط به یه گروه خالفکاره که از هیچ کاری هم ابایی ندارن .ـ امروز یه اطال    

 ـ خیلی خوبه ، از کجا ؟    

 یاسین نفسی تازه کرد وگفت: از طریق یکی از آشناهای خودم جناب سرهنگ .    

 سرهنگ با شک پرسید :آشناهای خودت ؟    

 د سرهنگ بدونه بهش گفت .یاسین هم چیزهایی ورو که الزم بو    

 ـ که این طور ، چقدر به صحت اونها اطمینان داری ؟    

 ـ نود درصد قربان ، اما الزمه که تحقیقات محلی انجام بشه تا مطمئن بشیم .    

ـ همین طوره واگر درست باشه ، یه موقعیت خوب برای ما محسوب می شه ، پس بهتره هرچه زودتر دست به کار     

 ید : جناب سرگرد؟بش

 ـ بله قربان .    

ـ پرونده ای رو که دستتون هست بسپرین به سرگرد صالحی وخودتون پیگیر این اطالعات بشین به همراه سروان     

 مرتضوی .

 ـ چشم قربان .    

محلی برای پرونده به امیر حسین ویاسین سپرده شد واونها هم دنبال کارهای الزم که اولینش هم تحقیقات     

 مطمئن شدن از صحت آدرسها وتلفنها بود .

    ******* 

 

ساعت نه ونیم بود ودیگه باید آماده می شد برای رفتن به دانشگاه ، عالقه اش به درس ورشته اش زیاد بود وگرنه     

 با این شرایط حوصله درس خوندن نداشت .

همون سکوت وقهر کردنش بود عکس العملی بود به حرفهای  تیپ مشکی زده از اتاقش بیرون اومد ،رفتارش که    

 خانواده اش ، این جوری می خواست حرفش وبه کرسی بنشونه .
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به خاطر رفتارهایی که داشت ناراحت بود به خصوص در مورد دائیش و نمی خواست قبول کنه که اونها درست می     

به پیمان داشت عشق بود وباید برای به دست آوردنش  گن وخودش اشتباه می کنه .توباور خودش اسم احساسی که

 می جنگید .

می فهمید که دائیش به خاطر حرفهایی که اون روز زده ازش دلگیر وناراحت شده وقهر کرده اما نمی دونست که     

 ه خاطره .همون دائی مراقبه که براش اتفاقی نیفته ، ولی امروز سر امیر حسین شلوغ بود ، خودش اونجا ودلش همرا

از اون شب به بعد یک بار بیشتر با پیمان حرف نزده بود وپیمان ازش خواسته بود که صبر کنن تا خانواده اش با     

خواسته اش کنار بیان ،پیمان هم دلیلی برای اصرار کردن ومشکوک کردن خاطره نمی دید تا حاال که همه چی خوب 

 پیش رفته بود.

 که با اومدن مامانش و البته راضی کردنش شرایط بهتر بشه خاطره هم امیدوار بود    

 خوب بود که مامانش قصد داشت به تهران بیاد ، خاطره هم ازاین شرایط ودور بودن از بقیه خسته شده بود .    

نها می از اتاق بیرون اومد ، حرف زدنش با بقیه در حد سالم وخداحافظ بود، فکر می کرد با تو منگنه گذاشتن او    

 تونه به اون چیزی که می خواد برسه .

از پله ها که پایین می اومد با خاله زهره اش چشم توچشم شد ، نگاه خاطره زود دزدیده شد ، اما قرار نبود که     

 زهره هم مثل خاطره رفتار کنه .

چ نگرانش هم بود که مبادا زخم خورده بود ، دلش شکسته بود و با این حال خاطره رو مقصر نمی دونست که هی    

 براش اتفاقی بیفته ، نمی خواست طعم ضربه ای که خودش خورده رو خاطره هم تجربه کنه ، مگه خاطره می فهمید ؟

به پایین پله ها که رسید ، زهره بلند شد وبه طرفش رفت ، خبری از آقا جون ومامان جونش نبود ، تو سالن که     

 هره گفت وبه طرف جا کفشی رفت.نبودن ، سالم زیر لبی به ز

 مشغول بستن بند کفشش بود که زهره باالی سرش ایستادوگفت : دیرت نشده ؟    

 نگاهی به ساعتش انداخت ، بیست دقیقه وقت داشت ، اگر با دربستی می رفت به موقع می رسید .    

سوئیچ ماشینش رو به طرف خاطره گرفت دوست داشت بگه خودم می رسونمت اما از برخورد خاطره دل می زد ،     

وگفت: من امروز کالس ندارم ، با ماشین من برو تا به موقع برسی ، می خواست بگه این جوری خیالمون راحت تره ، 

 سکوت کرد و نگفت .

از اینکه بدون اینکه به خاله اش نگاهی بندازه ، که نصفیش به خاطر شرم بود بقیه اش هم به خاطراینکه دلخور بود     

 بقیه به خاطر اون با پیمان مخالفت می کنن گفت: با تاکسی می رم ، ممنون .

 زهره آه عمیقی کشید واون کسی رو که باعث این فاصله واین کدورت شده بود لعنت کرد .    

 یده بود .خاطره که رفت ، زهره هم با نگرانی نگاهش کرد، به خاطر حرفها وحساسیت های امیر حسین اونم ترس    

از در که بیرون اومد ، نگاهی به اطراف انداخت وبه طرف خیابون رفت .انگار دوست داشت که پیمان رو ببینه ، که     

 دل به دل راه داشت وسر خیابون ماشین پیمان جلوی پاش ترمز کرد .

 ده بود خورد .اولش ترسید ، که با دیدن پیمان نفس راحتی کشید وناسزایی رو که سر زبونش اوم    

 ـ سالم .    

 ـ سالم ، صبح بخیر .    

 ـ بیا باال تا برسونمت ، باید با هم حرف بزنیم .    
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 خاطره هم قبول کرد ، خوب بود هم به موقع به دانشگاه می رسید هم با پیمان حرف می زد .    

 ـ خوب چه خبر ، اوضاع چطوره ؟    

:می خواستی چطوری باشه ؟ با ذوق به طرف پیمان برگشت وگفت: امشب مامانم داره شونه ای باال انداخت وگفت     

 میاد ، با اومدن مامانم اوضاع بهتر می شه .

پیمان ابرویی باال انداخت ولبخند زد ومسیری و در پیش گرفت که معلوم نبود به دانشگاه می رسه یانه ، با     

 ، که صد در صد ماشین دوست وخودی نبود .  همراهی واسکورت ماشینی که در تعقیبش بود

 

از خیابون اصلی وارد فرعی شدن که کم وبیش خلوت بود .خاطره نگاهی به مسیر رفتنشون انداخت وگفت: داری 

 کجا می ری پیمان؟ من دیرم می شه !

 ـ نمی شه ، می دونم دارم چکار می کنم ،نگران نباش ! در ضمن اون تو یه چیزی منتظرته .

خاطره هم با اشتیاق سر خم کرد که از تو داشبورد چیزی رو که پیمان گفت برداره که سر خم کردن همان و خوردن 

 ضربه به پشت سرش همان وبی هوش شدن همان .

پیمان راه دیگه ای نداشت ، دیگه صبر وتحملش هم تموم شده بود ، نه وقت داشت نه طاقت ، بعد از ظهر پرواز 

از اینکه همکارهاش بفهمن چی شده از ایران می رفت ، در ضمن کارش وبا خاطره هم تموم می  داشت ، باید قبل

 کرد .

خاطره رو که به خاطر ضربه بی هوش شده بود درست نشوند رو صندلی ، تو کارش استاد بود ، کمتر از یکی 

 دوساعت دیگه به هوش می اومد .

بود که خاطره به سادگی قبول کنه که بره خونه اش ، این آسون چاره دیگه ای جز بی هوش کردنش نداشت ، محال 

 ترین وبهترین راه بود ، نه اعتراضی بود نه مخالفتی ونه تقالیی ،نیازی هم به منت کشیدن وناز خریدن نبود.

ر با خیال راحت راهی خونه شد ، در پارکینگ وبا ریموت باز کرد ، خوشبختانه خلوت بود وتردد کم ، االن بیشت

 ساکنین سر کار بودن وخوب پارکینگ هم خلوت بود.

برای احتیاط ماشین وتا نزدیکی آسانسور برد .از ماشین پیاده شد ونگاهی به اطراف انداخت ، مطمئن که شد ،دکمه 

آسانسور رو زد وقتی که درش باز شد واز خالی بودنش اطمینان پیدا کرد به سراغ خاطره رفت،دست زیر پاش 

ندش کرد، بهش نمی خورد این قدر سنگین باشه ، به خاطر بی هوش شدن ولمس شدن بدنش سنگینتر انداخت وبل

 هم شده بود .

به سختی تا آسانسور بردش ودکمه هشت رو فشار داد .آهنگ نازنین مریم پخش می شد ونگاه پیمان قفل شده بود 

 تو دید بود .رو صورت خاطره ، صورتی که تو خواب معصوم می شد وزیبائیش بیشتر 

خاطره رو باال کشید ، لبش تا نزدیکی گونه اش هم رفت ، اما فوری پس کشید، با خاطره کار داشت ، نه با حال االنش 

 وحسی که داشت ، نیتش چیز دیگه ای بود پس حسش هم باید فرق می کرد .

ایه داشت که یکی شون خالی بود اون به دقیقه نکشیده در آسانسور باز شد ، نگاهی به راهرو انداخت ، سه واحد همس

دوتا هم سرکار بودن و بازم احتیاط الزم بود ،از خالی بودن راهرو که مطمئن شد سریع به طرف واحدش رفت وبه 

 سختی در وباز کرد .
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همه پیمان ویه پسر خوب وتنها می شناختن پس دیدن خاطره تو این وضع به نفعش نبود، هرچند دیگه فرقی نداشت 

زودی از ایران می رفت ولی خبر نداشت که دستش برای گروه رو شده وهمین االن دو تا گردن کلفت پائین  ، به

 مواظبش هستن ومنتظر فرصت که به خدمتش برسن .

موقع وارد شدن به خونه به خاطر عجله ای که داشت نیم تنه اش به لنگه در خورد وآخش در اومد .خاطره روی 

 اومدنش زیاد طول نمی کشید،می دونست که چطوری وکجا بزنه . کاناپه گذاشت ، به هوش

تا به هوش اومدن خاطره رفت پائین ماشین وتو قسمت خودش پارک کرد وبرگشت وبه محض برگشت در وقفل 

 کرد تا اگر خاطره بیدار شد نتونه کاری انجام بده .

** 

ولیدی که درست بود بعید نبود که آدرس خونه بایاسین برای بررسی محل ودرست بودن آدرسها رفتن ،مشخصات ت

هم درست باشه ،برای مطمئن شدن رفتن واالن هم چند متر باالتر از آدرسی که داشتن تو ماشین نشسته بودن ، امیر 

 حسین برای بررسی رفته بود وبا دست پر برگشته بود .

 وقتی رو صندلی نشست یاسین پرسید: چی شد ؟

ه چی رو راست گفته باشه ، دوتا دوربین دو طرف درکارگذاشته شده تو گوشه دیوار ، حتماً ـ فکر کنم اون دختر هم

 سروسری هست وگرنه خونه عادی دوربین می خواد چکار؟ اونم جلوی در؟

 ـ حتماً ،می دونی امیر حسین ؟ من موندم که اون چطوری از اینجا فرار کرده که اونها متوجه نشدن ؟!

 ی کرده وبا همه چی آشنا بوده ، فکر کنم خوش شانس هم بوده که تونسته فرار کنه .ـ خوب اینجا کار م

 ـ باید چکار کنیم ؟

ـ خیلی کارها ، اول باید یه جای خوب که دید مناسبی به خونه داشته پیدا کنیم تا بتونیم همه جا روزیر نظر داشته 

 باشیم ، بعد هم که شنود تلفن وردیابی تماسهاشونه .

 هتره زودتر دست به کار بشیم ، انگار می خوان یکی رو بکشن .ـ ب

 امیر حسین می خواست جواب بده که در عقب باز شد ودونفر فوری سوار شدن .

 ـ بهتره آروم باشین وکاری نکنین که به ضررتون تموم بشه .

ن؟بعید نبود که از اعضای گروه نگاهی بین یاسین وامیر حسین ردوبدل شد ویه سؤال تو ذهنش بود که اینها کی هست

باشن ، یه چیزی هم تو فکرشون مشترک بود اینکه اونها چطوری متوجه اونها شدن ؟ چند دقیقه از اومدنشون می 

 گذشت وامیر حسین هم مطمئن بود که موقع گذشتن ازکنار خونه احتیاط الزم رو کرده .

 ـ بهتره ماشین وروشن کنی وازاینجا دور بشین .

 سین دست برد تا سوئیچ وبچرخونه که صدای بی سیمش دراومد: مرکز مرکز عمار ، مرکز مرکز عمار.امیرح

نفس تو سینه امیر حسین ویاسین حبس شد .چه بی موقع بود ، صدای بی سیم یعنی اینکه اونها پلیسن واین یعنی 

 اینکه همه چی خراب شد .

ممکن همه چی خراب شد ،شروع نشده همه چی تموم شد  عرق رو صورت هردوشون نشسته بود ، به بدترین شکل

.... 

** 
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پلکهاش می پرید ، دلش می خواست که چشماش وباز کنه با چند بار پلک زدن با حس درد وسنگینی تو سرش 

چشماش وبازکرد .چند ثانیه طول کشید تا مغزش به کار بیفته وتشخیص بده که اونجایی که باید باشه نیست ، یادش 

 ظه آخر اومد وفوری بلند شدوبه دور وبرش نگاه کرد .به لح

 غریب بود وناآشنا ، نگاهش رو صورت پیمان که روبه روش با اوضاع به هم ریخته نشسته بود ثابت شد .

چشماش از ترس وتعجب گرد شده بود ، تو دلش هم غوغایی به پا بود نگفتنی ، ضربان قلبش از حالت عادی خارج 

 رنده ای بود که اسیر شده باشه .شده بود ، مثل پ

وضعیت پیمان با پیمان همیشگی فرق داشت ، اونی نبودکه شناخته بودش ، از چشماش معلوم بود ، نگاهش مثل نگاه 

صیاد به صید بود .قیافه اش هم به هم ریخته بود ،یقه لباسش باز بود وروی میز هم یه بطری نصفه نیمه بود که از 

 شروبه با جامی که کنارش بود ،ترسش با دیدن اونها بیشتر شد .اسمش معلوم بود که م

حدس خاطره درست بود ، پیمان مشروب خورده بود ، از وقتی که خاطره رو آورده بود تو خونه ، اصالً از خود صبح 

پوزه یاسمین یه شک به دلش افتاده بود که خاطره هم رو وارد بازی کنه یانه ، زندگی امیر حسین که به م ریخته بود ،

از خود راضی ومغرور هم که به خاک مالیده شد، غرور زهره هم که شکسته شده بود ، معصومه خانم وآقا بهروز هم 

به حد کافی زجر کشیده بودن ، عقده های خودش هم که کمی سبکتر شده بود ، به خیال خودش تن مامانش هم 

 ود .توی گور آروم گرفته بود با کارهایی که پیمان کرده ب

با این اوصاف الزم بود که خاطره رو هم اذیت کنه یا نه ؟ مردد بود باالخره نفس پلیدش به کمک شیطون اومد 

وراضیش کرد که بله الزمه تو که تا اینجا پیش رفتی تا آخرش برو کاری رو که شروع کردی تمومش کن،واسه همین 

 مون نشه .هم مشروب خورده بود تا دیگه حالش دست خودش نباشه وپشی

 

حال واحوال خاطره خیلی بد بود ، ازظواهر مشخص بود که اینجا موندن به نفعش نیست ،خطر تهدیدش می کنه ، در 

 حالی که دیگه برای فهمیدن دیر شده بود ، االن اسیر بودو فرار کردن وآزاد شدن تقریباً غیر ممکن .

بود، همون طور که پوشیده بود ، مقنعه اش هم بیرون  اولین کاری که کرد به لباسهاش نگاه کرد، دست نخورده

 نیومده بود .

آب دهنش رو قورت داد،دست برد کیفش وکه پائین پاش رو زمین افتاده بود رو برداشت، در حالیکه که نگاهش به 

 پیمان بود که با چشمهای نیمه خمار وپوزخند به لب نگاهش می کرد .

 مان راضیش کنه که از اینجا بره ، هنوزم امیدوار بود که اینها خیال باشه، که نبود .امیدوار بود که با حرف زدن به پی

بغض تو گلوش نشسته بود، اولین بار بود که خونه پیمان می اومد ، چندباری مهمون پیمان شده بودن ، تو رستوران 

 . وبیرون ، شناختی از خونه نداشت وهمین هم ترسش وبیشتر می کرد وامیدش رو کمتر

به پیمانی که با اون حال روبه روش نشسته بود اعتماد نداشت ، ذهنش االن داشت مسائل رو به هم ربط می داد ، 

 معلوم بود که نیت خوبی نداره ، وگرنه چرا این جوری آورده بودش اینجا ؟

 وآوردی اینجا ؟ بغضش رو قورت داد و با صدایی که می لرزید وپر از التماس بود گفت: چ...چرا .واسه چی من

 پیمان ابرویی باال انداخت وگفت: نترس خانم کوچولو ... تو که از من نمی ترسی مگه نه؟

 پلکش خیس شد وگفت: می ترسم ، از تو می ترسم ، چی شده پیمان ؟ عوض شدی ؟

 قدمی به طرف در برداشت وگفت : من باید برم .
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اید اینجا تشریف داشته باشین خانم !من حاال حاالها باهات کار دارم پیمان بلند شد جلوش ایستاد وگفت: کجا ؟ شما ب

. 

 چونه اش لرزید وگفت: تو رو خدا پیمان ، بذار برم ...

پیمان نگاهی به چشمش انداخت وگفت: گریه می کنی ؟ خوبه اما زوده ! هنوز اتفاقی نیفتاده که عزا گرفتی ، هنوز 

 مونده .

لرزه افتاد، هیچ وقت فکر نمی کرد تو همچین موقعیتی گیر بیفته واز کسی که دوستش  با حرفهای پیمان ، بدنش به

 داره بترسه ، یه قدم دیگه برداشت که پیمان سد راهش شد .

ترسید ودهن باز کرد جیغ بکشه که پیمان متوجه شد وفوری به طرفش رفت ،با یه دست بازوش رو با یه دست هم 

 دن گفت: بهتره ساکت بشی خانم کوچولو ، وگرنه خودم ساکتت می کنم .فکش وگرفت وهمزمان با فشاردا

چشمای پیمان که به لبش دوخته شد ، صداش هم تو گلو خفه شد ، نگاه پیمان ترسناک شده بود ،وقتی دید خاطره 

 ساکت شده ، خندید وگفت: خوبه انگار می خوای دختر خوبی باشی ؟!با ضرب هلش داد وروی کاناپه افتاد .

 تاوان سختی رو برای گوش نکردن به حرف بزرگترش وهمین طور شکستن دل دائیش می داد .

ترس واضطراب ، دردی که تو بازو وفکش پیچیده بود ، سرش که سنگین شده بود ، فکر کردن به کاری که پیمان 

چند روز کرده بود تبدیل می خواست انجام بده باعث شد که اشکش جاری بشه وبا یادآوری حرفها وکارهایی که این 

 به هق هق بشه .

با همون هق هقش گفت: تو رو به خدا پیمان ، من که کاری با تونکردم ، من به تو اعتماد داشتم ، چرا ؟ چرا می خوای 

 باورم وخراب کنی ؟

 نه .پیمان دستی تو موهاش کشیدو چیزی نگفت، ضجه والتماس خاطره نمی تونست از تصمیمی که داره منصرفش ک

 سکوت وبی خیالی پیمان حرصش می داد ، تازه یادش افتاده بود که دائیش چقدر به فکرش بود واون گوش نداد .

با همون حرصی که تو صداش بود با داد گفت: چرا به حرف دائیم گوش ندادم ؟ چرا به تو اعتماد کردم واونها رو به 

 تو فروختم ؟

خانم ، واسه پشیمون شدن هم دیر شده !واسه دنبال جواب گشتن یه کم  پیمان پوزخندی زد وگفت: اشتباه کردی

 دیر شده !

با پوزخندی عمیقتر ادامه داد : اون دائیت اگر هنری داشت واسه خودش یه کاری می کرد ، قرارم نیست که همیشه 

 دایی شما سر باشه وبرنده ، نوبتی هم باشه نوبت من که خودی نشون بدم .

 

پایین انداخت وگریه کرد، خودش ولعنت وسرزنش کرد که چرا گول خورده ، خودش وآخر راه می خاطره سرش و

 دید .

پیمان جرعه دیگه ای از جامش خورد وگفت: بترس وپشیمون باش، می دونی شکار صیدی که ترسیده خیلی بهتر از 

 یه شکار آرومه ، تقال کردنت رو دوست دارم .

ون خاطره واقعاً ترسیده بود ، کز کرد گوشه مبل ، یه جرقه تو ذهنش زده شد ، زنگ نیاز به گفتن پیمان نبود ، چ

زدن به دائیش ، همون جور که نگاهش به پیمان وحرکاتش بود دست کرد تو کیفش اما هرچه قدر دستش چرخید 

 چیزی به اسم گوشی تو دستش نیومد .
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نمی کنی ،دست تو جیبش کرد وگوشی خاطره که پیمان با همون پوزخند اعصاب خورد کنش گفت: نگرد پیداش 

باتریش رو هم ازش جدا کرده بود رو بیرون آورد وگفت: فکرش زودتر از تو به ذهن خودم رسید ، گوشی بدون 

 باتری رو به طرف خاطره پرت کردو گفت اگر می تونی ازش استفاده کن .

کالفه کرد وباعث شد که جام دستش وبه میز بکوبه  خاطره رنجیده وناراحت به پیمان نگاه کرد ، نگاهی که پیمان

 طوری که خاطره پرید هوا ،تو این چند دقیقه آنقدر بهش سخت گذشته بود که فکر می کرد مثل پر سبک شده .

با ترس به پیمان که به طرفش می اومد نگاه کرد وخودش وبیشتر جمع کرد ، پیمان کنارش نشست ، دست برد گونه 

کنه که خاطره عقب کشید ، دیگه هیچی از پیمان براش قشنگ ودلپذیر وگرم نبود ، نه نگاهش نه خیسش رو نوازش 

 نوازشش ،نه نگرانیش .

پیمان به دستش که تو هوا مونده بود نگاه کرد وگفت: به خدمتت می رسم ، اول خوب گوش کن ، می خوام برات 

بسپار وبعد برای بقیه تعریف کن ، باید بفهمن من کی بودم قصه بگم ، کلمه به کلمه حرفهایی رو که می زنم به خاطر 

 وچکار کردم .

 انگشتش رو به طرف خاطره گرفت وباتأکید گفت:درست گوش کن تا هیچی رو جا نندازی!!

مکثی کرد ،اخمی تو صورتش نشست یاد آوری دردهایی که تو گذشته کشیده بود ونتونسته بود فراموششون کنه 

ما دیگه تحمل بس بود ، باید می گفت: از وقتی می گم که فهمیدم ، از وقتی که تو نبودی ،از براش سخت بود ، ا

 اونجایی که یادم میاد وتو ذهنم مونده .

چشمام وتو خانواده دونفره باز کردم ، خانواده ای که با اومدن من جمعشون جمع شد ، اونم چه اومدنی !! اگر دست 

 قت چشم به روی این دنیا باز نکنم وآدمهاش ونبینم ونشناسم .خودم بود ترجیح می دادم هیچ و

 بزرگ شدن من برابر بود با فهمیدن اینکه بابام با بقیه باباها فرق می کنه .

پوزخندی زد وگفت: اسم بابا رو یدک می کشید و بابا نبود، پدری نکرد برای من که یکی یه دونه بچه اش بودم .بد 

خواه ، تو خونه مون همیشه دعوا به راه بود ، جنگ وجدل هایی که هیچ کی ازشون خبردار  دهن ، بد اخالق ، زیاده

نمی شد چون مامانم همه رو تو دلش می ریخت ، تحمل می کرد ودم نمی زد . نمی خواست که آبروش تو در 

تموم می شد جامون  وهمسایه بره وسکه یه پول بشه ، واسه همین هم با شروع جنگ که با کتک خوردن مامانم یا من

 تو پستو واتاق آخری خونه مون بود تا صدامون از خونه بیرون نره وبه گوش کسی نرسه .

نفسی پر از درد کشید، مصیبت زیاد کشیده بود تو زندگیش ، تو بچگیش وهمه اینها باعث شده بود که بشه این 

درست زندگی کنه اما خودش راه غلط پیمانی که هست ،می شد که راه بهتر وانتخاب کنه و بر عکس بچگیش 

وانتخاب کرده بود ، به امید اینکه اینجوری تقاص می گیره وتالفی می کنه در حالی که اونی که تقاص پس می داد 

 وزجر می کشید خودش بود .

نگاهی به خاطره که با چشمهای خیس ازاشک ، ترسون ولرزون به حرفهاش گوش میداد انداخت ، انگار حرفش رو 

 وش کرده بود ومی خواست کلمه به کلمه حرفهاش رو به خاطربسپاره .گ

ابرویی باال انداخت ، نیشخندی زد وادامه داد: بدن سیاه و کبودش و زیر لباسهاش قایم می کرد تا دیده نشه 

 ومجبورنباشه که برا کسی توضیح بده .

 ...با حرص گفت: همه اش ور می فهمیدم وهمه شون شدن عقده های دلم .
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خاطره خوب گوش می داد اما نمی فهمید که این حرفها چه ربطی به اون وخانواده اش دارن وتقصیر اونها این وسط 

 چیه ، جرأت سؤال کردن هم نداشت .

ـ بابام رفتارش تو خونه با بیرون زمین تا آسمون فرق داشت ، تو خونه می شد شمر می شد ابن ملجم و بیرون ازخونه 

 این جوری اگر مامانم یا من حرفی می زدیم کسی باور نمی کرد .عابد وزاهد، 

دوباره نگاهش وبه خاطره دوخت ویکی دیگه از دکمه های پیرهنش وباز کرد ، نگاه خاطره به دستهای پیمان بود 

اشه ودلش تو سینه می لرزید ، تو جاش جمع تر شد ، فکر می کرد این جوری پیمان نمی تونه کاری به کارش داشته ب

. 

ـ رفتارش خیلی خیلی بد بود ، حتی با من ، منی که یکی پسر بودم ویکی یه دونه خونه وتنها بچه اش ، هیچ وقت 

نفهمیدم دردش چی بود وچرا این جوری می کرد ، تنها یه چیز وخوب می دونستم ، اینکه باید تقاص مامانم و ازش 

 بگیرم وانتظار می کشیدم که اون روزبرسه .

ر وقتها واسه چزوندن مامان ازمن استفاده می کرد ، می دونست باید چکار کنه وقتی که جای سالم تو تن ـ بیشت

مامانم نمی موند یادش میفتاد که یه بچه هم داره که بهش احتیاج داره وبه زبون خودش وروش خودش احتیاج من 

 ا کمربند ، با سیلی با لگد و تو سری .وبر طرف می کرد ، با حرص وفشاری که رو هر کلمه وارد می کرد گفت: ب

واسه همین هم ازخونه فراری بودم وبیشتر وقتم یا تو مدرسه می گذشت یا تو کوچه با همبازی شدن با بچه های 

 همسایه .

چشمهای ریز شده پیمان به خاطره دوخته شد وابروهای خاطره باال رفت، حرف از دائیش وخاله زهره ویاسمین 

 ویاسین بود .

در حالی که عصبی نفس می کشید ، دستی تو موهاش کشید وگفت: همبازیهایی که زندگیشون مثل من نبود، بخت 

 حتی تو کوچه هم با من یارنبود .

پوزخندی زد وگفت: حتی تو کوچه وموقع بازی هم بدترین چیزها به اسم من قرعه می خورد ، همیشه یا گرگ بودم 

بودن توبازی بهتر ازاین بود که تو خونه باشم واز بابام کتک بخورم وحرف بشنوم به یا دزد ، برام مهم نبود ، دزد 

خصوص روزهایی که مواد بهش نمی رسید وکالفه می شد ! هرکی ظاهرش ومی دید فکر نمی کرد که معتاد باشه اما ، 

ی کرد که معتاد باشه بود ، خورد وخوراکش به راه بود موادش هم آماده ، هیکلش رو فرم بود ، کمتر کسی شک م

اونم به سختی ، مامانم بهم قدغن کرده بود که ازکارهایی بابا با کسی حرف نزنم ، می گفت خوب نیست آدم حرف 

 تو خونه اش برای کسی بزنه ، می گفت همه چی یه روز درست می شه .

 خوب هم درست شد .با چشمهایی که اشک تو نشسته بود وبا صدایی پر از بغض گفت: درست هم شد ، خیلی 

نفس عمیقی کشید وبا خشم به تعریف کردن بقیه قصه اش برای خاطره پرداخت : همه دلخوشی من تو اون روزهای 

سخت ، دو تا چیز بود ، با نگاهی که مملو از غم بود گفت: یکیش مادرم بود ، مادری که فرصت نکردم ونشد که 

 بزرگ بشم وجبران سختی هاش رو بکنم ..

با همون چشمهایی که پراز تعجب وبهت بود به پیمان چشم دوخته بود ، پیمان گفته بود که پدر ماردش خارج  خاطره

 از کشور زندگی می کنن ، پیمان دروغ گفته بود.

لبهاش وبه هم فشرد وبا حرص وحسرت گفت: یکی دیگه اش هم دو تا چشم عسلی بود، دوتا چشم عسلی که هیچ 

 وقت ....
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 اش زد وگفت: که هیچ وقت من وندید و همیشه از من در فرار بود ،حتی تو همون بچگی ...چنگی تو موه

 دادی زد وگفت: آخه چقدر غصه ؟ چقدر نارحتی ؟ سهم من از زندگی چی بود ؟ هان؟ چی بود ؟

ه حال پیمان خاطره با داد پیمان به دسته های مبل چسبید، هرچی فشار می آورد کمی جابه جا نمی شدن ، می فهمید ک

 خرابه ، اما براش مهم نبود ، دنبال راهی بود که از دست پیمان فرار کنه ، قبل از اینکه اتفاقی براش بیفته .

پیمان با مشت تو میز کوبید وگفت: دوازده سالم بود و به اندازه دنیا دوستش داشتم ... اگر یه روز نمی دیدمش ، 

ی شد ، به امید اون بود که همه سختی ها رو تحمل می کردم ، به مامانم هم تلخی وسختی حرفهای بابام برام بیشتر م

گفته بودم ، مامانم گفت باید صبر کنی باید بزرگ بشی مرد بشی تا یاسمین مال توبشه ، اما نشد ، یاسمین تو همون 

ین نبود ، دوتا آرزوی بچگی هم از باال به من نگاه می کرد من همون جور که بود دوستش داشتم ، هیچ کی مثل یاسم

بزرگ داشتم ، یکی اینکه بابام بمیره ، دوم اینکه بزرگ بشم ویاسمین مال من بشه ، اما اون اصالً من ونمی دید ، 

عارش می شد با من همبازی بشه ، سختش می شد که دست من بهش بخوره ، از اون طرف تا دلت بخواد با امیر 

شون شکرآب می شد که با ناز خریدن امیر حسین همه چی تموم می شد ، می حسین جور بود ، یه وقتهایی هم میونه 

 دونی حتی وقتی هم با امیر حسین قهر بود طرف من نمی اومد .

امیر حسین حتی تو بچگی هم از من سر بود ، تو یه خانواده شلوغ بود ، یکی یه دونه و چراغ خونه نبود و بازم عزیز 

 بود ، باباش دوستش داشت .

 سین هم مثل من یکی یه دونه بود ، اونم شرایطش با من فرق می کرد .یا

 اشک پیمان بود و هق هق خاطره ...

حتی بابای منم دوستش داشت ، حتی بیشتر ازمن ، بهتر ازمن ، همیشه امیر حسین ومی کوبید تو سرمن، چشمش 

 وباز نمی کرد من وببینه و امیر حسین همیشه تو چشمش بود.

آقا بهروز نبود و توقع داشت من مثل امیر حسین باشم ، مامانم مثل معصومه خانم باشه ، اولین حرفی که  خودش مثل

تو دعواهاش می زد می گفت یاد بگیرین ، از اونها یاد بگیرین زندگی یعنی چی ، زندگی کردن چطوریه ، مامانم 

تم ، تو همون عالم بچگی کینه شون روبه دل دیگه عادت کرده بود وسرکوفتهاش وتحمل می کرد ، اما من نمی تونس

 گرفتم .

تالفی می کردم ، حرفهایی که بابام به ما می زد وبا دعوا کردن با امیر حسین با اذیت کردن یاسمین که می دونستم 

 امیر حسین دوستش داره ، اما می دونی ؟ بازم دلم خنک نمی شد .

رفتن ،خوشحال بودم آخه با رفتن اونها مامانم کمتر سرزنش می شد ،  تا اینکه شانس با من یار شد واونها از تهران

یاسمین هم من وبیشتر می دید ، اما اوضاع هیچ فرقی نکرد ، بابام بدتر شد ویاسمین ازمن دور تر ، هرچی هم سعی 

ضی بودم می کردم که به چشمش بیام نمی شد ، دیگه کمتر از خونه بیرون می اومد ، دلم براش تنگ می شد ، را

چون دوست نداشتم بیاد تو کوچه ونگاه دیگران بهش بیفته ، دلم نمی خواست با چشماش به کسی نگاه کنه ، 

وقتهایی که می اومد تو کوچه شش دنگ حواسم بهش بود و اون ..... ولی اون هیچ وقت من وندید ، نخواست که ببینه 

. 

وبتونم یاسمین وبه دست بیارم که خیال باطل بود چون مدتی من امید داشتم ، به بزرگ شدنم به این که کسی بشم 

 بعد اونها هم ازاونجا رفتن ومن تنهای تنها شدم .
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زندگیم با همه سختی هاش می گذشت ومن تنها دلخوشیم شده بود مامانم ، که اونم تنهام گذاشت ، اونم از این دنیا 

 تو خونه گذاشتم بازم صدای دعواهایی بابام باال بود....واز آدمهاش سیر شد ورفت ، وقتی از مدرسه برگشتم وپا 

با چشمهایی که ازاشک وعصبانیت سرخ سرخ شده بود وبا صدایی پر از بغض ورنج گفت: خودم دیدم ، رفتنش خودم 

دیدم وهیچ وقت یادم نرفت ، کاش ... ای کاش مامانم بازم رفته بود تو پستو کتک خورده بود ، اما از خونه بیرون 

 نیومده بود .عقب عقب می اومد بیرون که حواسش به پشت سرش نبود واز .....

نفس های تند وعصبی پیمان خاطره رو هم نگران می کرد ، حدس می زد که پیمان چی می خواد بگه : زیر ضربه 

تاد پایین ورفت ... برای کمربند بابام عقب عقب می اومد بیرون که بی هوا از روی پله ها افتاد پائین از پونزده تا پله اف

همیشه رفت ... وقتی که باالی سرش رسیدم ، سرش پراز خون بود ، اما لبخندی رولبش بود که نشون از راضی 

 بودنش داشت ازاینکه از رفتن ناراحت نیست .... می خواست چیزی به من بگه و فرصت نکرد ، نشد .....

 زونش معلوم بود که داره گریه می کنه.سرش ومیون دستهاش گرفته بود ، از شونه های لر

نگاه خاطره بین پیمان ودر ورودی می چرخید ،االن بهترین فرصت برای فراربود ، آروم پاهاش وحرکت داد که 

 ازمبل پائین بیاد که پیمان مچ دستش ومحکم گرفت وبا دادگفت : کـــــــــــــــجا؟؟؟

 

 

لی تو گوشش نشوند وگفت: مگه نگفتم دست از پا خطا نکن؟! خیلی عجله خاطره رو محکم به دیوار چسبوند . یه سی

 داری نه ؟ صبرکن ، حرفهام که تموم شد به خدمتت می رسم .

خاطره با چشمهای ترسیده در حال قبض روح شدن بود وتو دلش ازخدا کمک می خواست، مدام تو دلش نذر ونیاز 

 می کرد وخدا روصدا می زد تا به دادش برسه .

از صدای گریه خاطره اعصاب پیمان بیشتر به هم ریخت ، دستش وباال برد تا دوباره تو صورتش بزنه که پشیمون شد 

 ، کاری که می خواست انجام بده به حد کافی عذابش می داد الزم به کتک خوردن نبود .

هزار تا آرزو تو دلش ، با چشمهای سرخش زل زد تو صورت خاطره وگفت: می دونی بعدش چی شد؟ مادرم رفت با 

آرزوهای اون حسرتهای منم بود ، حسرت یه پدر مهربون ، حسرت یه خانواده شاد ، حسرت یه مادر دل خوش ، 

 حسرتهایی که تا ابد تو دلم موندن وتلمبار شدن .

ت زیر می دونی از دیدن صحنه مرگ مادرم چه حالی شدم؟ جیغ کشیدم ، هوار زدم ، تا همه جمع شدن ، مادرم رف

خاک و جیغ زدنهای من تموم نشد، هرچیزی ازم می پرسیدن جوابش جیغ وداد وفریاد بود ، راهی تیمارستان شدم ، 

یک سال از عمرم وتو تیمارستان گذروندم، افسرده شده بودم ، شبی نبود ، لحظه ای نبود که قیافه ناراحت وکتک 

 یی که بابام به مامانم می زد یادم نیاد و نسوزم .خورده مامانم جلوی چشمم نباشه ، وقتی نبود که حرفها

خوب شدنم طول کشید ، به ظاهر آروم شدم ولی حسرتهام هنوزم تو دلم مونده بودن، هنوزم به این فکر می کردم 

 که مادرم لحظه آخر عمرش چی می خواسته بگه که نتونست.

ه دیدنش نداشتم ، در هر حال بابام بود ونیاز داشتم به تا وقتی تو آسایشگاه بودم بابام به دیدنم نیومد،عالقه ای ب

 حمایتش ،حمایتی که اون ازم دریغ کرد .

وقتی که از تیمارستان مرخص شدم ، رفتم خونه اونم چه خونه ای ، با خونه ای که مامانم توش زندگی می کرد توفیر 

یه روز کسی باورش نمی شد معتاد باشه آب  داشت وفرق می کرد، بابام هم به روزسیاه نشسته بود ، اون هیکلی که
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شده بود، نوک دماغش رو زمین بود وشونه هاش خمیده ، ناراحت نشدم ازدیدنش ، خوشحالم شدم ، داشت تقاص 

 دل مامانم رو پس می داد ، تو همین دنیا.

پونزده سالم بود تا می تونستم اذیتش کردم ، تو ناتوانیش در عوض اینکه عصای دستش باشم شدم دشمن جونش ، 

 و به اندازه صد وپنجاه سال عقده داشتم که خالیش کنم .

اونم مرد، از بافور دهنی استفاده کردن کار دستش داد و با حال بدی ازاین دنیا رفت، طوریکه همه وسائلش یا 

 سوخت یا دفن شد .

 سالگی یتیم وبی کس شدم . تنها شدم، تنهای تنها ،دیگه سایه اسم پدر هم باالی سرم نبود ، تو شونزده

خاله ام خواست که برم پیشش و خودم نخواستم ، خودش به حد کافی دردسر ومشکالت داشت نمی خواستم 

 سربارش بشم.

جایی رو هم نداشتم ، چون خونه ومغازه بابام به خاطر بدهکار شدنش فروخته شد ، از اونجا بود که زندگیم عوض 

یه شب موقع گل فروختن یه آدم دیگه وارد زندگیم شد واز این رو به اون روش کرد،  شد ، همه کاری کردم تا اینکه

از همون اول هم گفت که چی می خواد ، در ازای پول وجای خواب امن ، ازم خواست که پادو بشم وبراش مواد جا به 

ی که معتاد می شن و به جا کنم ، روزگار پدرم ودیدم وعبرت نگرفتم ، چون می خواستم این جوری از همه اونهای

 خانواده شون ظلم می کنن تقاص بگیرم ، پس ترسی نداشتم وقبول کردم .

تو دست وپای همون مرد با نشون دادن جربزه ام روز به روز به اجرو قربم اضافه شد وشدم یه پیمان احدی دیگه ، 

 ود که می گرفتم ودلی که خنک می شد.که هیچی براش ارزش نداشت ، نه آدمیت ، نه انسانیت، مهم برام انتقامی ب

همه چی خوب بود، تا اون مرد هم مرد وهمه چیزوبه دست من سپرد ، دست پروده خوبی براش بودم ، اونم بهم 

 اعتماد کرد وهمه چی روبه من سپرد، خودش بچه ای نداشت و زنش رو تو جوونی به خاطرسرطان ازدست داده بود .

رام جذابیت نداشت ، به اندازه کافی دلم خنک وسبک شده بود ،تو فکر این بودم که همه شدم همه کاره ، ولی دیگه ب

 چی رو جمع وجور کنم وبرم که با زهره تصادف کردم ....

عصبی خندید وگفت: چه روزی بود اون روز ، هیچ وقت فکر نمی کردم که دوباره با خانواده ملکان روبه رو بشم 

 راه هم قرار بدهوسرنوشت مارو یه باردیگه سر

وقتی شما رو شناختم دوباره داغ دلم تازه شد ، هنوزم یه خانواده کامل بودن ، شاد وخوشحال ودرکنار هم خوشبخت 

.... 

تو چشمهای خاطره زل زد ، دست رو گلوش ورو قلبش گذاشت وگفت: این دمل چرکی وقتی دهن بازکرد که 

که یه خانم دکترموفق شده بود ، وقتی که زیباتر از بچگی شده بود یاسمین خانم ودیدم اونم چطوری و کجا؟ وقتی 

 ومتعلق به امیرحسین شده بود، اونجا بود که فهمیدم کارمن هنوز تموم نشده .

اون تصادف یه فرصت بود برای من فرصتی که نباید از دست می دادم ، وقتی مصمم شدم که رفتار یاسمین خانم 

خود خواه ، هنوزم نمی خواست من وببینه، منی که واسه خودم کسی شده بودم هنوزم  ودیدم ،هنوزم مغرور ، هنوزم

 تو نگاه اون جایی نداشتم از همون دیدار اول تصمیم گرفتم که تالفی کنم ، خوشبختیش وبگیرم ....

به هر حال به صورت ترسیده خاطره چشمکی زد وازته دل خندید، دیگه براش مهم نبود که کسی بفهمه چکار کرده ، 

اون از ایران می رفت واونها می موندن وغصه هایی که پیمان براشون به جا گذاشته بود ، همین که معصومه خانم و 
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آقا بهروز وناراحت کرده براش کافی بود ، ازایران می رفت ودست هیچ کدوم بهش نمی رسید ، پس دیگه دلیلی 

 برای پنهان کاری نداشت .

ت: می دونی چکار کردم ؟ زندگیش وبه هم ریختم ، خوشبختیش وازش گرفتم ، می دونی خنده اش که تموم شد گف

چطور؟ خیلی خیلی ساده ، با چند تا تلفن ، مزاحم یاسیمن شدم و ترسوندمش ، از ته دل خندید وگفت: همون قدر که 

رو به اون رو شد، وقتی دیدم خود خواه ومغرور بود همون قدر هم ترسو بود خانم دکتر احمق با چند تا تلفن از این 

حالش خرابه وقتی دیدم همون کاری ومی کنه که من می خوام رفتم سراغ امیر حسین ، اون پلیس که از زنش هم 

احمق تر وپخمه تر بود رو هم گول زدم ، بهش زنگ می زدم ومی گفتم که عاشق دلسوخته زنت هستم واونم من 

 ودوست داره ...

اون جـــــــــناب سرگردتون رو هم گول زدم ، نسبت به زنش بدبینش کردم وبهش  به مسخره وریشخند گفت:

دروغ گفتم ، اونقدر احمق بود که حتی با وجود اینکه مردی رو کنار یاسمین ندید ، بازم باورش شد که یاسمین بهش 

 خیانت می کنه.

ر حسین وعشقش می بالید ، می گفت امیر با شوقی که از پیروزی داشت خندید وگفت:اون یاسمین احمق خیلی به امی

 حسین به من اعتماد داره و دروغهای تورو باور نمی کنه ...

با دست به سینه اش کوبید وگفت: من ... خود من نشونش دادم که اعتماد امیر حسین چقدره، اونقدر بهش باورش 

 نداشت که حرفهایی من وقبول نکنه .

 

که این حرفها راست باشه ، چون دائیش حتی یاسمین هیچ وقت حرفی نزدن ، اما  خاطره باور نداشت ، باور نداشت

االن پیمان داشت پیش خاطره اعتراف می کرد که همه چی به دست اون بوده واون باعث شده که زندگی یاسمین 

 ودائیش به هم بریزه .....

ره ،دلم می خواست امیر حسین آبروی ـ متفکر به صورت خاطره زل زد وگفت: دوست نداشتم که اون طوری پیش ب

یاسمین وببره طوری که نتونه تو دوست ودشمن سر بلند کنه ، می خواستم ببینم یاسمین خانم اون وقت هم می تونه 

 با نگاه پر از تکبرش به من نگاه کنه یا نه .....

خراب کرد ... راضی نبودم اما با حرص گفت : ولی اون امیر حسین عوضی ، اون امیر حسین عاشق پیشه نقشه ام رو 

 همین که زندگیش به هم ریخت ومهر طالق تو شناسنامه اش نشست ، یه جورایی آرومم می کرد ...

خاطره کیفش وبغل گرفته بود وبا ترس به پیمانی که تازه شناخته بود نگاه می کرد، باید ازاینجا فرار می کرد ومی 

 کنه وگرنه تا حاال با چیزهایی که شنیده بود صدبار غش کرده بود . رفت، باید سرپا می موند تا ازخودش دفاع

 پیمان دستی به مقنعه کج وماوج شده خاطره کشید ، خاطره هم از ترس تو دلش جیغ زد وخودش وجمع وجورکرد .

فکر کرد با  ـ زندگی اونها به هم ریخت ، اما هنوز بودن کسایی که باید عذاب می کشیدن ، مثالً اون معصومه خانم ،

 مهربونی می تونه جای مامان من وبگیره ؟ مامان من که نتونست مثل همه زنها زندگی کنه وخوش بگذرونه؟ .... نه !!!!

اونم باید مثل مامان من سختی می کشید ، به وسیله بچه هاش ، عذاب کشیدن اونها یعنی عذاب کشیدن خودش .پس 

 زهره بود و.... باید دوباره دست به کار می شدم .. نوبت

 نگاهی به خاطره انداخت که خاطره منظورش رو خوب فهمید ... منظور پیمان خودش بود .
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خوب خودم وتو دلتون جا کردم ، نشون دادم تنهام ، محبت کردم ، محبت دیدم واسه همچین روزی ، واسه روزی که 

وابسته بشید ، که دلبسته بشید ، بعدش هم غرورزهره رو بشکونم ، از عمد به هردوتون روی خوش نشون دادم که 

 به هردوتون گفتم دوستون دارم ....

 ازته دل قه قهه زد وگفت: دوست دارم ....

فوری اخمی مهمون صورتش شد وگفت: دوست داشتم ، چه دوست داشتنی ، دوست داشتم سر به تنتون نباشه ، 

 لخوشیتون رو از تون بگیرم ...دوست داشتم خوشبخت وخوشحال نباشین ، دوست داشتم همه د

 حق به جانب ابرویی باال انداخت وگفت: که گرفتم ....

احمقهای ساده که با مهربونی من وپول من گول خوردین ، می دونی اون باغ تو لواسون مال من نبود ، اجاره اش 

 کردم که تا شما رو فریب بدم که دادم .

به پیمان نگاه می کرد وهمه چیزهایی که می گفت جلوی چشمش رژه می  خال خاطره که نگفتنی پیدا بود ، ناباور

رفتن ، از همون روز اول ، تا االن ، دیگه اشکش هم خشکیده بود ، تند تند آب دهنش و که خشک هم شده بود 

 قورت می داد ....

 وی تو ....ـ من جواب همه حسرتهایی رو که داشتم گرفتم و امروزهم به آرامش می رسم با گرفتن آبر

می دونی ؟ شما خودتون می خواستین ، خودتون به من کمک می کردین ، ازاون یاسمین از دماغ فیل افتاده ، ازاون 

 جناب سرگرد همه چی دون گرفته تا تو، تا تو که االن مثل یه گنجشک تو دست من اسیر شدی وداری می لرزی .....

ش اومد از زیردست پیمان دررفت ، نگاهی سریع به اطرافش انداخت دست برد برای مقعنه خاطره که خاطره به خود

، چند تا دربود که همه بسته بودن ،به سراغ اونها رفتن هم فایده ای نداشت ، چون جزء خونه پیمان بودن پس امن 

 نبودن .

.. پس فکر نکن پیمان خندید وگفت: گفتم که .... شکاری که ترسیده باشه وبخواد فرار کنه صیدش دلچسب تره ..

 می تونی از دست من در بری !!

خاطره زبون بازکرد وگفت: همه چیزهایی که گفتی درست ، اما اتفاقهایی که برای تو افتاده ربطی به من وخانواده ام 

 نداره .... وقتی پدر تو آدم خوبی نبوده تقصیر خانواده من چیه ؟

ا مقصرن !! تقصیر اونها خوشبخت بودنشونه ، تقصیر اونها اینه که ـ نه بلبل زبون هم که شدی ؟؟ با حرص گفت : اونه

از همون اول همه چی داشتن ، در صورتی که من من حسرت داشتم ، عقده داشتم ، حق منم بود که مثل اونها زندگی 

 وان بدی ....کنم ... درسته شاید تو مقصر نباشی ، چون اون موقع یه جوجه فنچ کوچولو بودی ، اما قسمت تو شد که تا

وگرنه می دونی من دوست داشتم کی االن جای توبود ؟ اون یاسمین خانم ! دلم می خواست االن اون تو موقعیت تو 

بود وبه من التماس می کرد تا منم بهش بخندم و راضی نشم ... یا اون زهره خانم عقل کل ... اونها هیچ کدومشون به 

 بشون بدم ، اما تو ....من بها ندادن ، منم فهمیدم چطوری عذا

 تو با همه فرق داری خانم کوچولو ....

پیمان حرف می زد وقدم به قدم به خاطره نزدیک می شد ، خاطره هم ترسون ولرزون کیف به بغل تو دلش دعا می 

خوند وخدا رو صدا می زد ، همین طور که عقب عقب می رفت دست به هرچیزی هم می کشید تا یه راه نجات پیدا 

کنه ، اما چی ؟ وقتی چیزی نبود ، چند تا گلدون هم دم دستش اومد که به سمت پیمان پرتش کرد که با جا خالی 

 دادن پیمان و خنده اش حرصش بیشتر می شد .
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دیگه هیچ امیدی نداشت ، سرش وباال گرفت وتو دلش گفت: خدایا غلط کردم به خاطر همه اشتباهاتی که تا حاال 

 کمکم کن .داشتم من وببخش و

دست به دیوار می کشید وعقب عقب می رفت ، پیمان هم درحالی که دکمه های باقی مونده پیرهنش وباز می کرد به 

 طرفش می رفت .

دل تو دلش نبود ، اگر دست پیمان بهش می رسید همه چیزش وازدست می داد، محال بود که با ضجه والتماس 

 پیمان دست ازسرش برداره .

سید، پنجره ای که مشرف به بالکن بود. دست به شیشه ها می کشید ومی رفت .پیمان هم قدم به قدم به پنجره ر

بهش نزدیک تر می شد ، تو دلش برای آخرین بارخدا رو صدا زد وقسمش داد ،دستش رو دستگیره بالکن نشست ، 

ه پیمان به اون سمت جلب شد ، هنوزفشاری به دستگیره وارد نکرده بود که صدای باز شدن در ساختمون اومد وتوج

خاطره هم با آخرین امید دستیگره رو فشرد ، لطف خدا بود ومعجزه که درباز شد یا پیمان یادش رفته بود ، تا 

حواس پیمان به ورودی خونه اش بود ، در بالکن وبازکرد ومثل پرنده ای که از قفس آزاد شده باشه ، بیرون رفت ، 

حلقه زد وخدا رو شکر کرد ،بالکن به پله های اضطراری راه داشت وخاطره ازچیزی که دید اشک توچشمش 

خوشحال ازاین امداد غیبی ،بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه با عجله از پله ها پایین اومد ، کفش پاش نبود 

ودردش اومد ، این وسختش بود ، نباید به این چیزها فکر می کرد ، باید فرارمی کرد ، چند باری هم رو پله ها افتاد 

دردها کجا ،درد اتفاقی که ممکن بود براش بیفته کجا ، بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه ، نفس زنون هشت طبقه 

پله رو پایین اومد وبه خیابون رسید و اینقدر عجله داشت برای فرار کردن که متوجه ماشینی که به طرفش می اومد 

 نشد و....

 

 

اتفاق اون دونفر وارد خونه شدن ، اطمینان اونها بهشون جلب شده بود ، با در اومدن صدای بی  امیر حسین ویاسین به

 سیم امیر حسین اونها متوجه شدن که امیر ویاسین پلیس هستن .

خودشون هم پلیس بودن واون خونه رو زیر نظر داشتن ، واسه همین هم به امیر حسین ویاسین شک کرده بودن ، 

 ونها وفهمیدن قصدشون اومدن وفهمیدن که با هم همکار هستن .برای شناسائی ا

بچه های ستاد مبارزه با مواد مخدر بودن ، یک ماهی می شد که خونه رو تحت نظر داشتن، قرار بود یه معامله بزرگ 

ه وسنگین مواد انجام بشه که یه طرف قضیه ساکنین اون خونه واعضای همون گروه بودن ، طرف دیگه هم یه گرو

 خارجی که نماینده شون قرار بود این معامله رو انجام بده .

امیر حسین ویاسین هم براشون توضیح داده بودن که اینجا چکار دارن واالن هم به اتفاق به خونه امنی که درست 

 مقابل اون خونه بود اومدن .

شتن ، همه از دیدن مهمونهای تازه وارد با وارد شدن چهار نفرشون ، کسانی که تو اتاق بودن بلند شدن واحترام گذا

که غریبه هم بودن تعجب کرده بودن ، آخه اون خونه جایگاه پلیس بود ومخفی، کسی نباید از کارهایی که اونجا 

 انجام می شد سر دربیاره .

یم ومحکم نگاه امیر حسین دورتادور اتاق چرخید، پنجره ای که دید کامل به حیاط اون خونه داشت وبا یه پرده ضخ

استتار شده بود ، فقط از چند تا نقطه کوچیک دوربینها اونجا رو زیر نظر داشتن ، با دستگاهای ردیابی وشنود تلفن که 

 سه نفر مدام کنترلشون می کردن .
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نگاه متعجب شون هنوز رو صورت امیر حسین ویاسین بود که سروان بیهقی ، دست پشت شونه امیر حسین گذاشت 

ا معرفی می کنم ، سرگرد ملکان ، اشاره ای هم به یاسین کردوگفت: وسروان مرتضوی ، از بچه های وگفت: بچه ه

 آگاهی هستن ...

توضیح کوتاهی هم از کار امیر حسین ویاسین گفت ، امیرحسین وقتی که فهمیده بود باهم همکار هستن براشون 

 توضیح داده بود که اونجا چکار می کردن .

شدن وسالم علیک کردن وقتی که نشستن، سروان بیهقی از یکی از بچه هایی که پای تلفن نشسته همه با هم آشنا 

 بود پرسید : صابری خبر تازه ای نشد ؟

اونم نگاهی به مانیتور انداخت وگفت: چرا قربان ، شما که رفتین ، یه تماس از باجه تلفن شد ، االن براتون می ذارم 

 گوش کنید .

 ر رفت ونوار وعقب وجلو کرد تا به اون جایی که می خواست رسید .کمی با دستگاه و

 بعد از دوتا بوق تلفن وصل شد :

 ـ به رئیس بگو با یه دختر رفت تو خونه اش ، چکار کنیم ؟

ـ رئیس خودش شنید ، صبرداشته باشین ، ما با خودش کار داریم نباید کسی متوجه بشه ، از اون که جدا شد به 

 د .حسابش برسی

مکالمه تموم شد ، صابری هم نوار ودرست کرد وگفت: همین قربان ، کوتاه بود نشد که ردیابی کنیم که از کجا 

 تماس می گرفتن ، دیگه بعد از اون خبری نشده .

سروان بیهقی سری تکون داد وگفت: خیلی حرفه ای و محتاط کار می کنن، االن یک ماه که تحت نظر داریمشون ، 

ن که خیلی کم در عین حال کوتاهه ، رمزی حرف می زنن ، سروکله هیچ کدوم هم تا حاال پیدا نشده بود تلفن هاشو

تا دو شب پیش ، همه هم مثل مار زخمی وناراحت ، گویا یکی شون نارو زده ومی خواسته فرار کنه که اینها فهمیدن، 

 ال هم رفتن دنبال همون.از وقتی که متوجه شدن مثل اسفند رو آتیش جلز و ولز می کنن ، حا

بهش می گن شاهین ، البته اسم مستعاره ، غیر از این هیچ نشونی ازشون نداریم ، صبح زنگ زدن به یه نفر وگفتن 

که برو تعقیبش کن بیارش اینجا، ما هم که پلسیم تو کار اینها موندیم ، همچین برنامه ریزی می کنن وسازماندهی 

کرد وادامه داد: تو این مدت بعضی وقتها این قدر اعصبام به هم می ریخت که می می کنن که نگو ، تک خنده ای 

خواستم همه چی رو جمع کنم و برم ، می دونی این جور موقع ها هرچه بیشتر محتاط باشی احتمال خطا هم بیشتره ، 

 واسه همین هم فهمیدیم که می خوان مواد رد وبدل کنن .

ارد عمل نشده ، هدفشون بزرگتر از این بود که بخوان یکی دوتاشون رو دستگیر امیر حسین می دونست چرا گروه و

کنن ، پای یه معامله سنگین وسط بود وگله کنده هاشون هم خودی نشون می دادن ، پس باید تا اون موقع صبر می 

 شیده بودن .کردن واقدامی نمی کردن چون هشیار شدن اونها یعنی نقش بر آب شدن همه زحمتهایی که تاحاال ک

نمی دونست اونی که ازش حرف می زنن پیمانه ودختری که باهاش رفته تو خونه خاطره است وگرنه یه دقیقه هم 

 روی پا بند نمی شد .

در واقع خود پلیس هم از آدرس ونشونه پیمان اطالعی نداشت ، چون تا حاال اسمی ازش به میون نیومده بود ، پس 

 بود،بیشترتماسهاشون هم از باجه تلفن بود، که ردیابی شدنشون هم اثری نداشت .آدرس خونه اش هم نامعلوم 

 یاسین متفکر پرسید: پس با این همه دقت چطوری اون دختر از دستشون در رفته؟
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ـ به همون دلیلی که گفتم ، وقتی خیلی حساس باشی ، درصد خطا هم باال می ره ، در ضمن اون دختر شانس داشته 

 هم متوجه نشدیم که کی از خونه رفت بیرون . چون حتی ما

سروان صابری گفت: آره ، روز بعدش موقع بازبینی فیلم متوجه سایه ای شدیم که از کنار دیوار رد شد ، دیگه دیر 

 شده بود برای پیدا کردنش .

نگ هماهنگی های دوساعتی رو اونجا کنار هم بودن ،امیر حسین هم با مرکز هماهنگ کرده بودو قرار شد که سره

 الزم رو با ستاد انجام بده که هردو گروه رو پرونده کار کنن

 مشغول صبحت بودن که دوباره صدای تلفن بلند شد ، سه ساعتی از اون تماس گذشته بود و باز هم از باجه تلفن :

 ـ چی شد چکار کردین ؟

 ـ رفته تو خونه بیرون نمیاد ، شاید اصالً نخواد بیاد بیرون .

 ـ نمی شه ، تا قبل از رفتنش باید دخلش و بیارین .

 ـ پس اون دختره .

 ـ لعنت بهش که باعث دردسر شده ، اگر شد طوری که متوجه نشه ، بی هوشش کنید اگرم نشد با هم بیارینشون .

 تماس فوری قطع شد .

 شون بود یه شوری تو دلش افتاد .چیزی از اون تماس نگذشته بود که صدای تلفن امیر حسین بلند شد ، از خونه 

 ـ جانم ؟

 ـ امیر ؟

 صدای زهره بود ، مضطرب وناراحت وعصبی

 با اخمی که تو صورتش افتاد ، بلند شد ازاتاق بیرون اومد وگفت: چی شده ؟

 ـ خاطره ....

 تند وسریع گفت: خاطره چی؟

دم به گوشیش خاموشه ، زنگ زدم به دوستش می ـ تا یک ساعت پیش بیشتر کالس نداشت ... هنوز نیومده ، زنگ ز

 گه اصالً امروز دانشگاه نیومده ، با بغض وگریه گفت : می ترسم امیر حسین، طوریش نشده باشه ؟!

 عصبی دستی تو موهاش کشید وخودش ولعنت کرد ،برعکس امروز که کارش زیاد بود باید این اتفاق هم بیفته .

گفت: می خواستم دنبالش برم ، گفتم یه دفعه می فهمه اوضاع بدتر می شه، کاش تند تند نفس می کشید که زهره 

 رفته بودم ، می ترسم امیر دلم گواهی بد می ده ... نکنه ....

از تصور حرفی که زهره می خواست بزنه ، مشتش ومحکم تو دیوار کوبید وگفت:نگران نباش ، خودم می رم دنبالش 

.... 

 ...ـ کجا ؟ مگه می دونی .

 تنها فکری که به ذهن امیر حسین می رسید خونه پیمان بود اما ته دلش دوست داشت و دعا می کرد که غلط باشه .

 تلفن وقطع کرد وبه سراغ یاسین رفت وگفت: یاسین تو اینجا باش من کاری برام پیش اومده می رم وبر می گردم .

 یام ؟یاسین متوجه حال خرابش شد وگفت: می خوای همراهت ب

 ـ نه اینجا باشی بهتره ، اگرالزم بود خبرت می کنم .
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از اونها خداحافظی کرد وراهی خونه پیمان شد ، پاش رو گاز بود ودستش رو بوق ، پلیس بود اما االن و این موقع 

 قانون ومقررات سرش نمی شد .

تفاق بدی براش میفتاد ، خودش ونمی یه گاه خودش ولعنت می کرد ، یه گاه خاطره رو ، یه گاه پیمان رو، اگر ا

 بخشید.

 با سرعت سرسام آوری به خونه پیمان رسید ، بی توجه به صحبتهای نگهبان راهی طبقه هشتم وخونه پیمان شد ....

 اونجا هیچ خبری نبود ، انگار کسی متوجه نشده بود که تو اون خونه یه اتفاقهایی افتاده .

 کوبید که باز شد ، انگار درست بسته نشده بود ...با حرص دستش ومشت کرد وبه در 

دست پشت کمرش برد واسلحه اش رو بیرون آورد ، مسلحش کرد وآماده شلیک ، با احتیاط درو باز کرد ، در با 

 صدای قیژی بازشد وامیر حسین لب به دندون گزید .

تا از گلدونها شکسته بود ، در بالکن باز بود نفسش وسنگین بیرون داد ووارد خونه شد، خونه به هم ریخته بود ، چند 

، چند تا از صندلی ها جابه جا شده بود ، بطری مشروب و جامش روی زمین ولو شده بود ، هیچ صدایی تو خونه نبود 

جز صدای قدمهای خودش ، در اتاقها رو باز کرد و یکی یکی نگاه کرد ، خبری نبود ، به سالن برگشت وتو آشپزخونه 

گاه کرد ، ازآشپزخونه که بیرون اومد ، توجه اش به خونی که روی فرش ریخته بود جلب شد ،رو زانو رو هم ن

نشست ودست کشید بهش ، تازه بود .دلش به شور افتاد از ترس اینکه مبادا خون خاطره باشه .همون دست خونی 

 رو تو موهاش کشید ، اختیارش دست خودش نبود ...

 د وبا مرکز تماس گرفت و تقاضای نیرو داد برای بررسی صحنه .فوری بی سیمش وبیرون آور

خیالش که از اومدن اونها راحت شد ، دوباره شروع کرد به گشتن که ازدیدن یه جفت کفش آشنا قوت پاهاش رفت 

 ورو زمین نشست ، اگر تا حاال شک داشت که خاطره اینجا بوده حاال مطمئن شد .

بان ساختمون ، سرش وباال گرفت ، چشمهای سرخش وبه اون دوخت وگفت: صاحب با باز شدن در وداخل شدن نگه

 این خونه لعنتی کی ازاینجا رفت ؟

 با دادی که زد رنگ نگهبان بیچاره پرید ، از اسلحه ای که تو دستش بود معلوم بود که پلیسه ..

 ـ صبح که رفتن من دیگه ندیدمشون ، اینجا چه خبره ؟

 مه چی مشخص می شه .ـ با اومدن پلیس ه

روی مبل نشست وسرش ومیون دستاش گرفت،چند تا نفس عمیق کشید وبلند شد ، رو به نگهبان گفت اینجا به 

 چیزی دست نزنید تا پلیس برسه .

 ـ چشم قربان .

سرش خودش از خونه بیرون اومد ، باید به آدرسهایی که از پیمان سراغ داشت سر می زد ،هزار جور فکرو خیال تو 

 بود که امیدوار بود هیچ کدوم درست نباشه .

 با عجله از پله ها پائین می اومد که صدای تلفنش بلند شد .

 نگاهی به صفحه انداخت ، زهره بود ...

 باعجله گوشی رو وصل کرد وگفت: چی شد اومد ؟

 ـ نه نیومد ، اما زنگ زدن امیر حسین !

 خودش وگول بزنه : از کجا ؟تو فکرش بیمارستان بود ولی می خواست 
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 زهره نفسی تازه کرد وگفت: از بیمارستان .

 همونجا روی پله ها نشست .

 ـ نترس ، حالش خوبه ، ما تو راه بیمارستان هستیم تو هم خودت روبرسون .

ون برگشت اسم بیمارستان رو از زهره پرسید وراه افتاد به جلوی در که رسید ، نیروهاش هم رسیدن ،دوباره باهاش

 باال وتوضیحات الزم رو داد ورفت .

 دیگه خیالش از بابت خاطره کمی تا قسمتی راحت شده بود .

 تو راه بیمارستان بود که دوباره گوشیش زنگ خورد، فوری کنار کشید وماشین وپارک کرد وجواب داد یاسین بود .

 ـ سالم ، چی شد امیر حسین ؟

 م بیمارستان !ـ موضوع خاطره است ، دارم می ر

 ـ به امید خدا که طوری نیست ، چیزه امیر .... من یه خبر دیگه واست دارم !

 با اخمی که مهمون صورتش بود پرسید : چی شده ؟

 ـ باورت نمی شه امیر اگه بگم اونی که اینها دنبالش بودن همون پیمانه !

 ـ چــــــــــــــــــــــــ ی ؟؟؟

 ی شه ! چند دقیقه پیش آوردنش اینجا ، خودمم وقتی دیدمش شاخ در آوردم .ـ دیدی گفتم باورت نم

 امیرحسین عصبی دست رو فرمون کوبیدوگفت: ای پس فطرت ...

 ـ بدتر ازاون ، می دونم کار داری ، نتونستم بهت نگم ، برو منم بی خبر نذار.

 ـ باشه خداحافظ .

 ـ خدا حافظ ، خیالت ازاینجا هم راحت باشه .

امیر حسین حسابی از دست پیمان عصبی بود ، اگر جلوی دستش بود حتماً می کشتش ، هنوزم خبر نداشت که دیگه 

 چه اتفاقهایی زیر سر پیمان بوده وچه کارهایی که نکرده .

 وقتی به بیمارستان رسید ، به زهره زنگ زد ، زهره هم گفت که کجا هستن وامیر حسین به سراغش رفت .

لوی در نشسته بود ،با دیدن امیر حسین بلند شد وایستاد، صورت مامانش ناراحت ونگران بود وهمین طور مامانش ج

 خیس از اشک .

 بی اینکه سالم واحوال پرسی کنه پرسید: چی شده حالش خوبه ؟

ی گه معصومه خانم با ناراحتی سر تکون داد وگفت: آره ، یه چشمش اشکه یه چشمش خون ، هیچی هم نمی گه ، م

 دائی امیر ومی خوام ، می گه فقط با تو حرف می زنه.

امیر حسین هم معطل نکرد و وارد اتاق شد،با وارد شدنش نگاه نگران زهره وشرمنده خاطره رو صورتش نشست وبا 

 دیدن امیر حسین هق هق خاطره بلند شد .

 اد.زهره با تأسف سری تکون داد وبه طرف امیر حسین اومد و روبه روش ایست

 امیر حسین با صدایی خفه گفت: طوریش که نشده؟

 ـ نه ، یعنی حرفی نمی زنه ، تصادف کرده ، نگاهی به خاطره انداخته و گفت : خدا رو شکر به خیر گذشته .

 نگاه امیر حسین رو صورت خاطره که سربه زیر بود اشک می ریخت نشست، هزار جور فکر تو سرش بود .

 خاطره می خواد با دائیش تنها باشه از اتاق بیرون رفت . زهره هم که می دونست
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 با رفتن زهره وبسته شدن در سر خاطره پائین تر رفت طوری که چونه اش به سینه اش چسبید .

امیر حسین به کنارش رفت روی تخت نشست .دست زیر چونه خاطره گذاشت وبه زور سرش وباال آورد ، چشمش 

خاطره نشست وگریه خاطره صداش در اومد وخودش تو بغل امیر حسین رها  تو چشمهای سرخ وخیس از اشک

 کرد .

 امیرحسین هم محکم بغلش کرد، روسرش وبوسید وگفت: آروم باش، عزیزم ... گریه نکن .

خاطره دست بردار نبود ، به سینه امیر حسین چنگ می زد وگریه می کرد، تازه معنی امنیت ومهربونی رو فهمیده بود 

ازه معنی دوست داشتن واهمیت داشتن براش روشن شده بود ، به این باور رسیده بود که باید به حرف بزرگترش ، ت

گوش می داد وقتی به اتفاقی که ممکن بود براش بیفته فکر می کرد اشکش بیشتر می شد ، ممکن بود آخرش خوب 

ن حال ووضعش چطور بود ؟ هنوزم احساس امنیت نشه ، ممکن بود نتونه از اونجا فرار کنه ، اون وقت چی می شد؟ اال

 می کرد ؟

امیر حسین هم سعی داشت با نوازش کردنش وحرفهاش آرومش کنه ، اما خاطره نیاز داشت که خودش وخالی کنه ، 

 بغض بزرگی تو گلوش بود ویه عالمه حرف تو دلش که باید همه رو به دائیش می گفت .

 غوش امیر حسین بیرون اومد .وقتی که دلش سبک شد ، خودش از آ

اشکش وپاک کرد ، فین فینی کرد ، نفس عمیقی کشید وگفت: من .... من شرمنده ام دائی ! با تعلل سرش وباال آورد 

 وتو صورت دائیش نگاه کرد وگفت: من و....

ه شدم ، اشک تو چشمش دوباره حلقه زد ، امیر حسین لبخندی به روش زد ، اشکش وپاک کرد وگفت: دلخور ک

انتظار نداشتم تو اون حرفها رو به من بزنی ، بعدش فوری بخشیدمت ، مراقبت بودم ، از شانست امروز کارم زیاد شد 

 واز تو غافل شدم وگرنه اذیت نمی شدی .

ر با یاد آوری حرفهایی که خودش به دائیش زده بود و حرفهای که پیمان درباره کارهایی که با اونها کرده بود ، بیشت

 شرمنده شد، شرمنده از قضاوتش در مورد دائیش وهمین طور همراه شدن با آدمی مثل پیمان .

 ـ من هیچ وقت خودم ونمی بخشم دائی .

 ـ مهم نیست دیگه بهش فکر نکن . نمی خوای بگی چی شد ؟

ا جای خراش نگاهش رو صورت خاطره چرخید ، یه طرف صورتش کبود شده بود که بی شک جای سیلی بود ، چند ت

هم داشت که به خاطر کشیده شد صورتش رو آسفالت خیابون بود ،دست روگونه کبود ش گذاشت ، با اخمی که تو 

 صورتش بود وحرصی که تو صداش بود گفت: اون که اذیتت نکرد .

 

 

ونست حرفی خاطره با این سؤال دوباره یاد پیمان وحرفاش افتاد، اشک صورتش وخیس کرد ، از زور هق هق نمی ت

 بزنه ، با اشاره سرش گفت نه وخیال امیر حسین وراحت کرد .

امیر حسین لیوان آبی به دستش داد ، خاطره هم چند جرعه اش و خورد ، نفس که منظم شد ، همه چی رو برای 

 دائیش تعریف کرد ،از همون اولین برخوردش با پیمان وتا آخرین لحظه ای که تو خونه پیمان بود ..

ر حسین هم با شنیدن حرفهای اون حرص می خورد وخودش ولعنت می کرد که چرا گول اون نامرد عوضی رو امی

خوردن ، برای امیر حسین دلیل پیمان قانع کننده نبود ، از نظر اون پیمان یه بیمار روانی بود پراز حسرت وعقده که 

 می خواسته این جوری خودش وآروم کنه .
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 رسید به حرفهایی که در مورد یاسمین وامیر حسین زده بود . خاطره از همه چی گفت تا

کلمه به کلمه حرفهایی رو که شنیده بود براش گفت وامیر حسین از شنیدنشون داغ شد، سرد شد ، عرق کرد ، 

عصبی شد ،شکسته شد ، تو وجودش یه چیزی شکست ، هر حرفی که خاطره می زد خاطره اون روزها براش زنده 

دش به حرفهای اون مزاحم میفتاد، یاد رفتار یاسمین ، رفتار خودش ،شکی که به یاسمین کرد ، ساده گول می شد ، یا

خوردنش ، عصبی تو اتاق راه می رفت وزیر لب حرف می زد که معلوم بود چی می گه یا خودش وسرزنش می کرد 

 یا پیمان ولعنت .

ا همون صورت بر افروخته وعصبی نگاهش کرد وگفت: خاطره مکث کرد، از حال دائیش می ترسید ،امیر حسین ب

 چرا ساکت شدی ؟

 ـ حالت خوب نیست دائی ...

 چنگی تو موهاش زدو گفت : خوبم .... دیگه چی ... اون لعنتی نمک به حروم دیگه چی گفت ؟

می گفت که خاطره آب دهنش وقورت داد وبقیه حرفهای پیمان وبرای امیرحسین گفت، اونجایی که گفت ، پیمان 

یاسمین خیلی به عشق واعتماد شما می بالیده و مطمئن بوده که شما هیچ حرفی و در موردش باور نمی کنین ، طاقت 

 امیر حسین تموم شد وبا مشت تو دیوار کوبید ، نه یک بار که چند بار.

فهم بودم که حرفهای اون ـ چکار کردم ؟ من لعنتی چکار کردم ؟ راست می گه من احمق بودم که باور کردم ، من ن

 وقبول کردم .

زهره با صدای عصبی وناراحت امیر حسین هراسون وارد اتاق شد ، امیرحسین که تو اون حال دید به طرفش رفت تا 

 مانعش بشه ، حال خاطره که معلوم بود از ترس رنگش مثل گچ سفید شده بود .

ه خصوص وقتی که صورت ناراحت ودلگیر یاسمین تحمل همچین شرایطی برای امیر حسین خیلی سخت بود ، ب

جلوی چشمش می اومد، وقتی که اونجوری به صورت نازنیش سیلی زده بود ، چشمهای ناراحت وخیس یاسمین مدام 

جلوی چشمش بود وقتی که می گفت مزاحم تلفنی داشته وامیر حسین باور نکرده بود. وقتی یادش میفتاد که 

ز خونه بیرونش کرد ، به این که چه راحت ازش گذشت تا بره به زندگیش برسه چطوری تو دل شب تک وتنها ا

 ....در حالی که همه چی دروغ بوده ، همه چی غلط بوده .

یاسمینش از برگ گل هم پاکتر بود وامیر حسین به خاطر حرفهای یه عقده ای روانی بهش شک کرد وفکر ناجور 

، خوب یادش بود که بهش گفته بود : می دونم تا زن منی دست از پا کرد و دلش وشکوند با حرفهایی که بهش زد 

خطا نمی کنی ، پس می تونی بری . صدای ناباور یاسمین حاال تو ذهنش اکومی شد که با اعتراض گفته بود: 

 امــــــــــیر حسین ؟؟؟

ر از فکر همچین روزهایی عذاب وامیرحسین تو این چند ماه منتظر بود که یاسمین رو در کنار یکی دیگه ببینه وچقد

 کشیده بود ، چقدر سخت وتلخ ودر عین حال ساده ازش گذشته بود ....

 زهره با تالش زیاد امیر حسین وآروم کرد ورو صندلی نشون وبهش آب داد .

 ـ داری چکار می کنی ؟ می دونی اگر مامان اینجا بود وحال تورو می دید چی می شد؟چه فکرهایی پیش خودش می

 کرد ؟

 دستی تو موهاش کشید وگفـت :مگه کجا رفته ؟

 ـ فرستادمش بیرون ،تا به بابا زنگ بزنه ، اونم خونه تنهاست ودلش اینجا ...
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با ترس به خاطره نگاهی انداخت وبه امیر حسین گفت: مگه چی شده که این جوری می کنی ، .... آب دهنش و قورت 

 داد وگفت: اتفاقی افتاده ؟

گفت: آره ، اونم چه اتفاقی ؟حماقت کردم زهره ... نشناختمش ... ندونستم که با خیال ونقشه اومده تو خونه  با حرص

 مون ... نفهمیدم.... نفهمیدم ....

 ـ از کی حرف می زنی ؟

 ـ از اون نمک به حروم ، از اون عقده ای مریض ، از اونی که ....

 ـ پیمان ....

 فت: نیار اسم اون لعنتی رو نیار ....با مشت رو زانوش کوبید وگ

زهره هم ساکت شد وحرفی نزد ، به وقتش می فهمید که چی شده ، لیوان آبی هم برای خاطره ریخت وبه دستش 

 داد تا اونم آروم بشه .

امیر حسین وقتی کمی آروم تر شد ،خودش برای زهره یه چیزهایی گفت، زهره هم ناباور وبا صورتی پراز تعجب به 

حرفهاش گوش داد ، بعید نبود که از سرش دود بلند بشه با چیزهایی که می شنید، اینکه همه کارهای پیمان نقشه 

 بوده واسه انتقام گرفتن ، این که همه شون به سادگی بازی خوردن وچقدر ساده این اتفاقات افتاده بود .

رسید ، همه توفکراین چند ماه اخیر بودن ، در  سه تا شون ساکت و متفکر نشسته بودن ، هیچ حرفی به ذهنشون نمی

اتاق به آرومی باز شد ومعصومه خانم نگران وترسیده درو بازکرد ووقتی اونها رودید نفس راحتی کشید وگفت: اینجا 

 هستین ؟ ترسیدم .

: خاطره با صدای معصومه خانم اونها هم از حال خودشون بیرون اومدن، امیرحسین نگاهی به زهره انداخت وگفت

 تاکی باید تو بیمارستان باشه ؟

ـ خدا رو شکر صدمه ندیده ، ماشین به موقع ترمز کرده ، یه کم زانوش خراش برداشته همین، تا نیم ساعت دیگه می 

 تونیم بریم خونه .

 ـ من جایی کار دارم ، می تونی خودت ببریش خونه ؟

 ـ آره ، خیالت راحت برو به کارت برس .

 که بلند شد خاطره ترسیده گفت: دائی ؟امیرحسین 

 ترس تو صدای خاطره خیلی مشخص بود حق داشت ، ازپیمان می ترسید .

 امیر حسین نزدیکش شد، پیشونیش وآروم بوسید وگفت: خیالت راحت ، گرفتنش .

 خاطره با ابروهای باالرفته گفت: شما گرفتینش .

نشست وگفت: نه عزیزم ، پیمان تو این مورد از من جلو زد ، با  با این سؤال خاطره پوزخندی رو لب امیر حسین

 حسرت گفت : ای کاش به دست خودم افتاده بود ، می دونستم چکارش کنم .

 به دست یکی مثل خودش افتاده .ناراحت نباش ،دیگه نمی تونه دردسری درست کنه .

 معصومه خانم گفت: چه خبره ؟ از چی حرف می زنی امیرجان؟

 ر حسین نفس عمیقی کشید وگفت: خاطره براتون می گه .امی

خاطره هم دوباره شرمنده سرش وپائین انداخت ، امیر حسین رو سرش وبوسید وآروم توگوشش گفت: هرچی می 

 خوای بهش بگو ، فقط از قضیه من ویاسمین حرفی نزن باشه ؟! به خاله ات هم بگو از این قضیه چیزی بهش نگه !!
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سؤال به دائیش نگاه کرد، امیر حسین لبخند تلخی زد ،برق اشک تو چشمش کامالً مشخص بود ، دوباره  خاطره پر از

سر توگوش خاطره کرد وبه همون آرومی گفت: واسم سخته دائی، تو فرصت مناسب برات کامالً توضیح می دم که 

 چرا ! قول می دی که چیزی نگی ؟

 خاطره هم با تکون سر تأیید کرد .

حسین سربلند کرد ، لبخندی به روی نگاه پراز سؤال زهره و نگاه نگران مادرش زدو گفت: چیه ؟ نمی تونم با امیر 

 خواهر زاده ام خصوصی حرف بزنم ؟

 مثل اینکه جو آروم شده بود ، معصومه خانم هم به زدن لبخندی نیمه جون اکتفا کردو حرفی نزد .

ل از سوار شدن به ماشین هم برای زهره پیام فرستاد که : از قضیه من امیرحسین ازشون خداحافظی کرد ورفت ، قب

 ویاسمین وکاری که پیمان کرد چیزی به مامان نگو، خودم به وقتش بهش می گم .

 طولی نکشید که جواب زهره رسید: چشم .

بود عذاب می همین وبس ،خوب زهره حال امیرحسین وخوب درک می کرد، اون به خاطر شکی که به یاسمین کرده 

 کشید ، اونم شکی که باعث وبانیش یکی مثل پیمان بود.

سختش بود که توروی مادرش نگاه کنه وبگه که از یکی مثل پیمان گول خوردم وبه یاسمین شک کردم ، به خاطر 

ته اگر یاسمین هم ناراحت بود ، اولین کسی که این ماجرا روباید از دهن امیر حسین می شنید ، یاسمین بود ، الب

یاسمین امیر حسین ومی بخشید وفکرکردن به همین چیزها برای امیر حسین سخت بود، بد رودست خورده بود و 

خیلی بدتر به این بازی تن داده بود ، از خودش می پرسید : چرا اون موقع کاری نکردم ؟ چرا در عوض یاسمین به 

 ندیدم بازم باور کردم ؟ اون مزاحم شک نکردم؟ چرا وقتی هیچ مردی رو کنار یاسمین

اینم می دونست که تو این مسئله فقط خودش مقصرنیست،یاسمین هم مقصر بود ، اون باید با امیر حسین حرف می 

 زد ، باید قضیه مزاحم تلفنی رو بهش می گفت،سکوت یاسمین اوضاع رو بدتر کرده بود .

از حرف نزدن ؟! از نگفتن ؟ً! به این همه عذاب می  با مشت رو فرمون کوبید وگفت: آخه دختر ، تو چه خیری دیدی

ارزید ، به این دوری ؟ به اینکه در نظر من یه زن خائن باشی ؟ به اینکه تو نگاه کسی مثل پیمان احمق وترسو ونفهم 

 باشیم ؟ می ارزید ؟

ف نزدم ! خوب که به من چطوری به تو بگم که چی شده ؟ با چه رویی ؟ بازم خدا رو شکر که اون موقع به کسی حر

خاطرعشقی که بهت داشتم ، برای حفظ آبروت که آبروی خودم بود ریختم تو دلم وچیزی نگفتم ، وگرنه االن چی 

 می شد ؟ من با چه رویی تو روی تو نگاه می کردم ؟

خاطر چند یاسین ! با یاسین چکار می کردم ؟ حاال چی ؟ حاال چطوری بهش بگم که به خواهرت شک کردم ؟ بگم به 

تا تلفن قبول کردم که یاسمین فکرش ودلش جای دیگه است .چه جوری بگم که زندگی ما به خاطر پیمان به هم 

 ریخت ، به خاطر اینکه چشم نداشت خوشبختی ما رو ببینه !

 دوباره با حرص رو فرمون کوبید وگفت: من گفتم ! اونم قبول کرد ! اونم ازم گذشت .

 تو هم می گذری ، از خطای من ؟ از اشتباه من می گذری ؟ اون بگذره ! تو چی ؟

خود خوری کردن فایده ای نداشت،باید دنبال راه حل می گشت ، راه حل روبه رو شدن با یاسمین وگفتن این حرفها 

 به اون.
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ود سرش اگر پیمان تودست همدستاش اسیر نشده بود ، دستش باز تر بود ومی تونست تالفی کارهایی رو که کرده ب

 در بیاره ولی االن اونم گرفتار یکی از خودش بدتر شده بود .

حال خوبی نداشت ، یه لحظه هم تصویر صورت ناراحت یاسمین از جلوی چشمش کنارنمی رفت ، یعنی سیلی که 

من بهش زدم چقدر درد داشت ؟ فراموش می کنه ؟ می تونه ازمن بگذره ، اگر به اشتباهم اعتراف کنم دوباره پیش 

 بر می گرده ؟

از اون روزها جدا شد و به امروز فکر کرد ، چه روزی بود ، پر از اتفاقهای غیر قابل پیش بینی ، از دیدن یاسمین 

گرفته تا االن ، امروز صبح باهاش چکار کرد؟ نادیده گرفتش ، صورت ناراحت وپژمرده یاسمین رو دید و تالفی کرد 

خوری بیشتر هیچی براش نداشت ، ماشین وروشن کرد وبه طرف محل .فکر کردن جز ناراحت کردنش وخود 

 استقرار بچه ها رفت .باید خیالش ازاینکه یاسین می گفت پیمان االن تو اون خونه است راحت می شد .

به اونجا که رسید یاسین به طرفش رفت، صورت ناراحت وعصبی امیر حسین نشون می داد که لحظه های سختی رو 

 شته .پشت سر گذا

 دست امیر حسین ورها نکرد وگفت: چی شده؟ برای خاطره خانم اتفاقی افتاده؟

امیر حسین نگاه عمیقی به صورت یاسین کرد وهمه چیزهایی که شنیده بود، همه فکرهایی که تا حاال کرده بود 

 دوباره تو فکرش رژه رفتن .

 پیمان بود ؟ـ نه به خیر گذشته .یاسین ؟ اونی که آوردن اینجا واقعاً 

 ـ باورت نمی شه نه؟ خودمم باورم نمی شد ، این آدم چطوری برخورد می کرد که ما متوجه نشدیم ؟

 امیر حسین پوزخندی زد وگفت: یا اون خیلی زرنگ بوده یا ما ساده و زود باور .

ی که با جسم خونین از امیر حسین برای اینکه مطمئن بشه خودش یه بار دیگه فیلم رو نگاه کرد، درست بود ، اون

 صندوق عقب ماشین بیرون کشیده شد وبردنش توخونه پیمان بود ، خود خودش بود .

امیر حسین هم راضی بود حداقلش این بود که پیمان دیگه آزاد ورها نبود که هرکاری دلش خواست انجام بده 

 ی خودش غیر ممکن بود .وهرجا که خواست بره ، انگار دیگه فرار کردنش از دست همدستها وهمجنسها

خیالش از گرفتار بودن پیمان که راحت شد کنار یاسین رفت وهمه چی روبراش تعریف کرد، البته به جز قضیه 

خودش و یاسمین رو ، خجالت می کشید به یاسین حرفی در این مورد بزنه ، درسته که پیمان باعث همه این اتفاقها 

 به حرفهای اون گوش داد و زندگیش و خراب کرد.بود ، خودش هم مقصر بود که به سادگی 

یاسین هم مثل بقیه از هضم حرفهای امیر حسین عاجز بود ، غیر قابل باور بود براش که پیمان این همه نقشه کشیده 

باشه ، توانایی درک ذهن مسموم پیمان و نداشت وهمین طور کارهایی که کرده بود واین ناباوری حال امیر حسین 

کرد به خصوص وقتی مشتهای گره شده واخم های در هم یاسین رو از شنیدن اون حرفها می دید بدون  وبدتر می

شک اگر قضیه خودشون رو می گفت یاسین به این آسونی برخورد نمی کرد وبه راحتی از پیمان وحتی از امیر حسین 

 نمی گذشت .

امیر حسین گذاشت وگفت: روز سختی رو پشت  تحمل اونجا موندن رو نداشت و یاسین خوب فهمید، دست رو شونه

سر گذاشتی ، پراز تنش وحادثه ، بهتری بری خونه یه کم استراحت کنی ، من خودم اینجا می مونم ومراقب همه چی 

 هستم ، اگرنیازی بود که اینجا باشی خودم خبرت می کنم .
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، جای که خودش باشه وخدا وخیال امیر حسین هم حال اون جا موندن رو نداشت ، دلش یه خلوت می خواست 

 یاسمین .

حرف یاسین رو گوش داد واز اونجا بیرون اومد ، خونه ای که توش مستقر بودن دوتا در داشت ، یه طرف در به هال 

بود وروبه روی اون خونه مشکوک ، در دیگه اش که در حیاط بود به کوچه پشتی راه داشت . بازم برای احتیاط 

ون پارک کرد ه بود .تا ماشین سالنه سالنه ومتفکررفت وهمه اش هم به یه چیزفکر می کرد دیدن ماشینش و تو خیاب

 یاسمین وحرف زدن باهاش .

سوار ماشین که شد ، نمی دونست کجا بره ،خونه خودش هم نزدیک بود ، دل اونجا رفتن رو نداشت ، به خصوص با 

 یادآوری شب آخر .

، بی هدف تو خیابون می چرخید که نگاهش به مسجد افتاد، نگاهی به ساعتش  حوصله خونه باباش رو هم نداشت

 انداخت نزدیک اذان بود وهیچ جا بهتر از اینجا برای آروم شدن سراغ نداشت .

 داخل مسجد که شد ، دلش هم یه کم آروم گرفت ، وضو گرفت وهمراه بقیه به نماز ایستاد.

مام جماعت هم گوش داد ، نشست یه گوشه از مسجد و دوباره فکر کرد ، به نمازش و به جماعت خوند ، به حرفهای ا

 همه چی ، از همون بچگی تا همین االن که اینجا نشسته بود .

کم کم مسجد خلوت شد وهمه رفتن ، اما امیر حسین همچنان نشسته بود، با دلی شکسته وچشمی که اشک توش 

 ش کمک می خواست ، تا به عمرش این جوری تو خودش نمونده بود .حلقه زده بود تو دلش با خدا حرف می زد واز

 اصالً هم حواسش نبود که دیگه کسی تو مسجد نیست ، با نشستن دستی روی شونه اش به خودش اومد .

 خادم مسجد بود ، یه حاج آقای مهربون ، که بی ریایی وصداقت از صورتش می بارید .

 تو خودتی ؟ـ چیه پسرم ؟ انگار خیلی گرفته و

لبخندی به روی پیرمرد زد ، دلش می خواست با یکی حرف بزنه وکمی سبک بشه ، چه کسی بهتر از این مرد 

 مهربون که هم غریبه بود هم به نظر می رسید که محرم خوبی باشه .

 نفس عمیقی کشید وگفت: خسته ام حاجی ، از بازی زندگی خسته ام !

 خدا رو داری هیچ وقت نباید ناامید وخسته بشی !ـ دشمنت خسته باشه پسرم ، تا 

امیر حسین با خودش فکر کرد دشمن؟ یعنی اگر خودش درست فکر کرده بود وعمل کرده بود دشمن می تونست 

 این جوری زندگیش وبه بازی بگیره ؟

ما گرگ بود در لباس ـ درد بزرگی به جونم افتاده حاجی ، بد رو دست خوردم ، از کسی که فکر می کردم دوستمه ، ا

بره ، دشمن بود و برای خراب کردن اومده بود، نمک خورد ونمک دون شکست ، زندگیم رو به هم ریخت باعث شد 

 چیزهای زیادی ازدست بدم .

ـ بعضی وقتها آدمها چون از خدا دورن و به عدالتش اعتقاد ندارن ، دست به هر کاری می زنن ، چون به روز حساب 

ید داشته باشن ،یا ایمان ندارن یا قبولش ندارن ، اما فقط خدا به همه چیز دانا وبرهر چیز تواناست پسرم وجوابی که با

، از حق خودش بگذره از حق بنده هاش نمی گذره ، واگذارش کن به خدا .... خودش به دادت می رسه و دلت 

 وتسکین می ده .

راه چیزهایی رو از دست دادم که به دست آوردنشون سخته ، ـ می دونم حاجی ، اما بهم سخت می گذره چون تو این 

 خیلی سخت .
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 ـ هیچ وقت از لطف خدا نا امید نشوپسر جان!

ـ یعنی خدا به منم کمک می کنه؟ به منی که به عزیزترینم ،به تمام وجودم ،شک کردم؟ به منی که به خاطر دشمنی 

 ه خطا فکر کردم ؟یه آدم مریض دست از همه زندگیم کشیدم ودر موردش ب

پیرمرد ساکت نشست وچیزی نگفت ، امیر حسین حاال که یه گوش شنوا پیدا کرده بود می خواست حرف بزنه 

 وخودش رو سبک کنه .

پوزخندی زد وگفت: می دونی حاجی من خودم پلیسم ، خیلی راحت حرفهای اون نامرد رو قبول کردم وباور کردم ، 

یزی که عایدم شد پشیمونیه حاجی ! پشیمونی ، خودم وگول می زنم ومی گم چون اون موقع درست فکر نکردم ، چ

 پای احساسم وسط بود این جوری شد ، در صورتی که اگر درست رفتار می کردم ، یه همچین روزی رو نمی دیدم .

 ـ درست مثل کوزه گری که از کوزه شکسته آب می خوره نه ؟!

ادامه داد : ببین پسرم ، بعضی اتفاقها باید بیفتن تا ما آدمها ازشون درس بگیریم وقتی نگاه ناراحت امیر حسین ودید 

، چه ما بخوایم چه نخوایم همونی می شه )دستش وبه طرف باال گرفت ( که اون می خواد ، پسرم تو نباید شک می 

کنین مگر با دلیل کردی ، شک ریشه ایمان آدم رو می سوزونه ، تو آیات وروایات هست که هرچیزی رو باور ن

وعلت ،می دونی زمونه ای شده که آدم چیزهایی رو که می بیینه هم نباید باور کنه چه برسه به شنیده ها ، انسان 

 جایزالخطاست به شرطی که یه اشتباه رو دوبار تکرار نکنه و از همون اشتباه اول درس بگیره .

که از دست رفته نباید حسرت بخوری به فکر آینده  دست رو شونه ی امیر حسین گذاشت وگفت: برای گذشته ای

 ای باش که در پیشه ومی شه به بهترین شکل ساختش.

امیر حسین اشکی رو که گوشه چشمش جمع شده بود پاک کرد وگفت: بهتون که گفتم حاجی ، کسی که ازدست 

 ر موردش چی فکر می کردم !دادمش همه زندگیم بود ، محاله که دوباره به دست بیارمش به خصوص اگر بفهمه د

 ـ بهترین راه اینه که با خودش حرف بزنی !اگر دل بخشنده ومهربونی داشته باشه ازت می گذره .

امیر حسین فکر کرد که یاسمین دلش بخشنده ومهربون هست یا نه ؟ خودش هم جواب خودش و داد ، وقتی که به 

ا رو پناه می ده وکمکش می کنه ، حتماً دلش بخشنده است ، تو خاطر نازگل اون همه عذاب کشید، وقتی یه دختر تنه

 مهربونیش هم که شکی نداشت

این و تو مدتی که باهاش زندگی می کرد خوب فهمیده بود،درسته که یاسمین مثل همه زنها نبود ، اما مهربون بود، 

ا لباسهاش همیشه تمیز واتو شایدم دوستش داشت ، اگر نداشت پس چرا خونه شون همیشه تمیز ومرتب بود ؟ چر

 کرده به رخت آویز کمد بود؟

چرا صبح زودتر از خواب بیدار می شد و واسه اش صبحانه آماده می کرد؟ چرا وقتی از نبودنش تو خونه گله می کرد 

فوری به خونه برمی گشت وبه زندگیش سر وسامون می داد ، اگر براش اهمیت نداشت ودلش بخشنده نبود ، پس 

ولدی که براش گرفت چی ؟ اون کیکی که با عشق پخته بود وقایمش کرده بود ؟ یا سندی که به اسم اون ت

 امیرحسین قول نامه شده بود وامیر حسین فکر کرده بود که برای رها شدن از دست اون این کار وکرده ؟

رو می دونستی وباز بهش شک  یاد آوری همه اینها درد امیر حسین وبیشتر کرد ، خودش ونهیب زد که تو همه اینها

 کردی ؟ باز حرفهای اون پیمان از خدا بی خبر وباور کردی؟

لبخندی تلخ تر از زهر زد وگفت: بخشنده است حاجی، االن ازم دوره ، دودلم ،می ترسم بهش بگم وازاینی که هست 

 ازم دورتر بشه ، اگر نگم هم عذاب وجدان دارم.
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 می دونم چکار کنم حاجی ؟! نمی دونم !سرش ومیون دستهاش گرفت وگفت: ن

حاجی هم کمی فکر کرد وگفت: اگر این طوره که می گی ،بهتره بهش نگی می دونی روایته که اگر شکی نسبت به 

کسی دارین ویا دروغی رو بهش نسبت دادین اگر می بینین که گفتنش باعث کدروت و بدتر شدن اوضاع میشه بهتر 

 ی که باید انجام بدی اینه که توبه کنی از اون کار ، یه توبه همیشگی .اینه که سکوت کنی ولی کار

تو هم می تونی بهش نگی ، برای به دست آوردن دوباره اش تالش کن وسعی کن که کارت وبا محبت وخوبی جبران 

 کنی ، مطمئن باش که خدا هم تنهات نمی ذاره .

باید دوباره برای به دست آوردن یاسمین تالش می کرد ، امیر حسین خوب به حرفهاش فکر کرد، درست می گفت ، 

آدمی نبود که بخواد چیزی رو از یاسمین پنهان کنه ، اگر یاسمین دوباره قسمتش می شد حتماً همه چیزو بهش می 

 گفت .

از اومدن به مسجد وحرف زدن با پیر مرد مهربون ، باعث شد که کمی غمش سبک تر بشه وامید بیشتری پیدا کنه . 

 حاجی تشکر کرد واز مسجد بیرون رفت.

حاال که دلش سبک تر شده بود خونه خودش بهترین جا بود ، وتخت خودش اونم سمت یاسمین بهترین کمک برای 

 خستگی یه روز سخت رو از تن به در کردن .

 

 

 

 

 به من برگردون اون روز وکه با تو زندگی خوب بود    

 دل بد جوری آشوب بود .به شوق دیدنت هردم تو    

 به من برگردون اون روز و شب واز بین ما بردار    

 یه کاری کن که برگرده گذشته های بی تکرار    

 که من جا مونده ام انگار تو اون روزا ولحظه ها    

 با این من آشنا نیستم ،من انگار مرده ام سالها .    

 ی وفقهمن وبرگردون از گریه به خنده های ب    

 وجودم یخ زده از غم ،غمت طوفانی از برفه .    

 به من برگردون احساسی که آرومم کنه بازم    

 وگرنه من بدون تو با دلتنگی نمی سازم .    

 میام پیش تو که رفتی حاال که سرد وغمگینم    

 تو هم برگردون آغوشت که من محتاج تسکینم .    

 گرفتی از دلم ناگه به من برگردون حسی که    

 دارم شک می کنم حتی ما باهم بوده ایم یانه .    

 یه کاری کن من مرده دوباره زنده شم در تو    

 عزیزم کار سختی نیست فقط یک لحظه پیدا شو ،    

 فقط یک لحظه پیدا شو .    
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ن ، امروزش خیلی خوب شروع مشغول چک کردن وضعیت مریض هاش بود واضافه وکم کردن دوز داروهاشو    

 شده بود ، با سر خوردن رو پله وشکستن گوشه پیشونیش،خودش که انتظار پیشآمدهای بدتر رو هم داشت.

 از دیروز که به دیدن یاسین رفته بود ورفتار امیر حسین ودیده بود دلش سنگین شده بود.    

افتاده ، اما انتظار همچین برخورد سرد وتلخی رو هم  می دونست دیگه واسه امیر حسین ارزشی نداره واز چشمش    

ازش نداشت. تا حاال هزار بار خودش ولعنت کرده بود ؛نه به خاطر رفتن به اونجا چون حداقل خوبی که داشت دیدن 

امیر حسین بود هرچند بد اخالق ، لعنت کردنش به خاطر رفتار خودش بود ، به خاطر کارهایی که با امیر حسین 

بود ، به خاطرغرورش که به همه چیز ترجیحش داده بود واحساسش رو بروز نداده بود ، به خاطر اینکه قدر کرده 

موقعیتی رو که داشت ندونست وکاری کرد که امیر حسین خسته بشه وازش دل بکنه ، به خاطر نعمتی که شکرش 

 رو بخوره .ونکرد واز دستش رفت، تا به این روز بیفته وحسرت یه لحظه از گذشته اش 

 چقدر که تو خلوت خودش گریه کرده بود ،تا خالی بشه و برعکس پرتر شده بود .    

دستی به پانسمان پیشونیش کشید، درد می کرد وجای بخیه ها می سوخت ، چون تازه بودن ، به اصرار     

 همکارهاش وبرای احتیاط ازسرش هم عکس گرفته بود ، به لطف خدا طوری نشده بود .

 از خانم سبزواری تشکر کرد وبه طرف اتاقش رفت، به چند دقیقه استراحت نیاز داشت ، کار دیگه ای هم نداشت .    

 چند قدم بیشتر دور نشده بود که با صدای خانم سبزواری ایستاد .    

 ـ خانم دکتر این آقایون با شما کار دارن .    

فه شون با اون صورتهای خشک وسرد والبته بی سیم به دست خیلی راحت نگاهی به اون دونفر کرد ، از تیپ وقیا    

می شد فهمید که پلیس هستن ، نه ترسید نه دلش شور افتاد چون منتظر این اتفاق بود ، باالخره یه سری اطالعات 

 مهم به پلیس داده بود ، پس اینکه اومدن سراغش دور از انتظار نبود .

 ید .سالمی کرد وجوابی هم شن    

 ـ بفرمائید ؟    

 ـ دکتر مرتضوی ؟    

 ـ بله خودم هستم امرتون ؟    

 ـ شما باید با ما بیاید اداره آگاهی .    

 دلیلی برای مخالفت وجود نداشت ، با گفتن بله حتماً رضایتش واعالم کرد .    

 یکی از افسرها به راهرو اشاره کرد وگفت: خوب پس بفرمائید .    

 ـ چشم ، اجازه بدید با بیمارستان هماهنگ کنم ، خدمت می رسم .    

کار خاصی تو بیمارستان نداشت ، مریضهاش و ویزیت کرده بود ،پیش رئیس بیمارستان رفت وبرای چند ساعت     

مرخصی خواست وتوضیح داد چی شده تا سوء تفاهمی پیش نیاد به خانم وفادار هم سفارش کرد تو نبودش حواسش 

 ه بخش باشه تا برگرده .ب

 با برداشتن کیفش از اتاق بیرون اومد وبا افسران نیروی انتظامی همراه شد .    

اونها هم با احترام باهاش برخورد می کردن ، باالخره یاسمین مطلع بود نه متهم یا مجرم واونها هم از مافوقشون     

 ار درست یاسمین ، که یاسمین هم اشتباهی ازش سر نزد .دستور داشتن که درست برخورد کنن البته در صورت رفت
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به اتفاق وارد اداره آگاهی شدن وجلوی اتاق رئیس اداره ایستادن ، یکی از افسرها کنار یاسمین ایستاد ،اون یکی     

 هم با زدن چند ضربه به در واجازه خواستن وارد اتاق شد .

تو اتاق بودن احترام گذاشت وگفت: جناب سرهنگ خانم مرتضوی  وارد اتاق که شد برای مافوقش وکسانی که    

 االن اینجا هستن .

 نگاه امیر حسین ویاسین تو هم گره خورد .    

 ـ مشکلی که پیش نیومد؟!    

 ـ نه قربان ، ازشون خواستیم بیان اداره ، بی هیچ مخالفتی قبول کردن !    

 . ـ بسیار خوب ، راهنمائیشون کن داخل    

 ـ چشم .    

 احترام گذاشت واز اتاق بیرون رفت وبه یاسمین که کنار در ایستاده بود گفت: جناب سرهنگ منتظرتون هستن .    

اینجا بود که یه کم دلش شور افتاد وبا خودش فکر کرد کاش حداقل یاسین اینجا بود ، وقتی که وارد اتاق شد ،     

 اتفاق چند نفر دیگه اونجا هستن.دید که امیر حسین و یاسین هم به 

 یه کم خیالش راحت شد و باصدای خیلی آرومی سالم کرد .    

 ـ سالم خانم مرتضوی ، ممنون که اومدید .    

 تو دلش گفت : مگه چاره دیگه ای هم داشتم ، لبخند نیمه جونی زد وگفت: خواهش می کنم ، من در خدمتم .    

 شست ، در حالی که نگاه امیر حسین ویاسین رو صورتش سنگینی می کرد .با دعوت جناب سرهنگ ن    

سرش وبلند کرد تا ببینه کجا باید بشینه ، فقط یه صندلی اونم کنار دست امیر حسین خالی بود پس باید همونجا     

میر حسین هم می نشست .خیلی آروم نفس عمیقی کشید وکنار امیر حسین نشست ، دیگه از این بهتر نمی شد، ا

چشم دیدنش رو نداشت واین روزها مدام چشمش به جمالش روشن می شد ،اینها فکرهایی بودن که تو سرش وول 

 می خورد ، در حالی که خبر نداشت از دل امیر حسین که االن مثل دریای طوفانی در تالطمه .

 چی شده؟ با نشستنش متوجه نگاه نگران یاسین شد که با اشاره به پیشونیش پرسید    

 سرش وآروم حرکت داد وگفت: چیزی نیست .    

 ـ بازم ممنونم خانم دکتر که به اینجا اومدین !    

سر بلند کرد جواب جناب سرهنگ وبده که نگاهش تو نگاه امیر حسین نشست ، خیلی زود نگاهش ودزدید ، نمی     

 خواست دوباره سردی وتلخی نگاه امیر حسین وحس کنه .

ه روزی همه کار می کرد تا نگاه امیر حسین سرد بشه و االن از این نگاه فراری بود، شاید اگر صبر می کرد تو ی    

نگاه امیر حسین خیلی چیزها می دید؛ همون گرمی ، همون مهر، بیشتر از اون موقع ها عشق به همراه شرمندگی 

 وناراحتی .

 اب سرهنگ ، امری داشته باشین من در خدمتون هستم .لبش وبه هم فشار داد وگفت: خواهش می کنم جن    

سرهنگ کمی سر جاش جابه جا شد واشاره ای به جمع حاضر کرد وگفت: عزیزانی که اینجا هستن ، تعدادیشون     

 بچه های آگاهی هستن ، چند نفری هم بچه های ستاد مبارزه با مواد مخدر.

یاسمین نشسته بود کرد وگفت: سرگرد بذر افشان ، مسئول این پرونده  اشاره ای به یکی از افسرها که روبه روی    

هستن که مدتهاست دارن روش کار می کنن ، با اطالعاتی که شما به پلیس دادین پای پلیس آگاهی هم به این ماجرا 
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به دست  باز شد، برای ما وایشون وگروهشون خیلی جالبه بدونیم که شما این اطالعات مهم وکار آمد رو از کجا

آوردین ، اشاره ای به یاسین کرد وگفت: البته من کم وبیش توسط سروان مرتضوی در جریان هستم ، محض اطالع 

همه همکاران دوست داریم که شما همه چیزو برای ما تعریف کنین شاید به نکته های تازه ای دست پیدا کردیم ، 

 ا رسیده ؟می خوایم بدونیم این اطالعات دقیقاً چطوری به دست شم

یاسمین به سمیرا قول داده بود که تا اونجایی که می شه سعی کنه که اسمی ازش برده نشه واسه همین هم بعد از     

 صاف کردن صداش گفت: برای پلیس مهم درست بودن اون اطالعاته یا کسی که اون اطالعات رو آورده ؟

اخمی هم مهمون صورت بقیه شد، جناب سرهنگ ابرویی  یاسین وامیر حسین از این جواب یاسمین جا خوردن ،    

 باال انداخت وگفت : هردو خانم دکتر و درست بودن اون اطالعات بیشتر .

ـ وقتی که اون اطالعات درست بودن وکمکی به پلیس ، چه فرقی می کنه که از کجا به دست اومده باشن جناب     

وبزرگ رسوندن ، شما که خودتون هم گفتید ، یه گروه خودشون رو سرهنگ ، مهم اینه که شما رو به یه باند مهم 

 این پرونده کار می کردن پس حتماً خودشون این اطالعات رو داشتن . 

 

 

 

یاسین پوف آرومی کشید به صندلیش تیکه زد ، شاید اگر نگاهش می کرد سرزنش رو تو چشماش می دید که     

ینی نگاه امیر حسین رو هم حس می کرد ومی دونست که نگاهش از نگاه چرا داری این جوری حرف می زنی .سنگ

 یاسین هم بدتره به خاطر همین سعی می کرد که به هیچ کدوم نگاه نکنه وامیر حسین بیشتر .

 این بار به جای جناب سرهنگ ، سرگرد بذر افشان بود که رشته کالم وبه دست گرفت.    

مرتضوی ، همون طور که می دونید صحبت از یه باند خطرناکه که از هیچ کاری ابائی  ـ شاید حق با شما باشه خانم    

ندارن واین قدر حرفه ای کار می کنن که تا حاال دم به تله ندادن ، ازاونجایی که احتیاط بیش از حد هم یه جور بی 

د همون روال قبل رو پیش احتیاطیه با یه اشتباه کوچیک دست خودشون رو برای پلیس رو کردن ، از اون به بع

گرفتن ،چون فکر نمی کردن که تحت نظر پلیس باشن ، شما االن اطالعاتی دارین که پلیس برای به دست آوردنش 

وقت ونیروی زیادی صرف کرده ،پس بهتره بدونیم که چطوری اون نشونه هابه دست شما رسیده ، شاید که نه 

 حتماًمی تونه کمک بیشتری برای پلیس باشه .

 ـ حرفهای جناب سرگرد کامالً درسته دخترم، بهتره هر چی که می دونی بگی .    

 ـ ولی .... ولی من قول دادم جناب سرهنگ ...    

 ـ به کی قول دادین .    

 یاسمین نگاهی به سرگرد بذرافشان کرد وگفت: کسی که این اطالعات وبه من داد، اون می ترسه ....    

 .ـ از چی ...    

ـ ازاینکه اعضای اون گروه بفهمن که اون لوشون داده و برن سراغش ، اون ازگذشته اش ترس داره همین طور از     

 آینده واتفاقهایی که ممکنه براش پیش بیاد.

ـ اول اینکه ترسش بی مورده چون تحت حمایت پلیس قرار می گیره ، بعدشم شما از کجا مطمئنین که اون دیگه     

 ف نمی کنه ؟کار خال
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ـ اون به من قول داد ، قصه اش رو تعریف کرد واز سختی هایی که کشیده بود گفت، اون ناخواسته پاش به اون     

خونه باز شده بود وفقط از روی اجبار اونجا کار می کرده ، و وقتی فکر می کنه که ممکنه یکی از اونهایی که با مصرف 

رش باشه پشیمون می شه وازاونجا فرار می کنه ،من به راستی وصداقت این مواد زندگیش وازدست می ده براد

حرفهاش ایمان آوردم جناب سرگرد، در ضمن اگر اون بعد ازاین هم دوباره به سراغ کار خالف بره به خودش ظلم 

 کرده .

باشه ، پس بهتره هر  ـ حرفهای شما قبول ، اما ممکنه اطالعات بیشتری داشته باشه که بتونه کمک بهتری هم به ما    

 چی درمورد اون می دونین به ما بگین .

انگار دیگه چاره ای نداشت ، نگاهی به یاسین کردو یاسین هم با نگاهش تشویقش کرد که حرف بزنه .تو دلش از     

سمیرا عذرخواهی کرد، درواقع خودش هم حرفهای پلیس وباور داشت ، با سکوتش فقط می خواست کمکی به سمیرا 

 کرده باشه .

 ـ باشه هرچی که بدونم می گم ، اما یه خواهش دارم جناب سرهنگ ؟    

 ـ خواهش می کنم .    

ـ فقط اگر میشه تا اونجایی که امکانش هست پای اون به این پرونده واداره پلیس باز نشه ، خواهش دیگه ای که     

اطالعاتی که خود پلیس به دست آورده بذارین ، اون دختر به دارم اینه که اطالعاتی رو که اون به شما داده به پای 

 اندازه کافی تو زندگی سختی کشیده جناب سرهنگ .

جناب سرهنگ وسرگرد بذر افشان قول دادن ویاسمین هم شروع کرد به تعریف کردن از همون موقع که سمیرا     

ه ورفته ، واینکه از اون موقع فقط چندبار باهاش رو تو پارکینگ بیمارستان دیده تا لحظه آخری که سوار ماشین شد

 تلفنی حرف زده وحالش وپرسیده .

 ـ می دونید کجا زندگی می کنه ؟    

 ـ آدرس دقیقی ازش ندارم ، فقط می دونم تو یکی از روستاهای شهر ساری زندگی می کنه .    

 مکارهامون تو ساری بخوایم به ما کمک کنن .ـ اینکه تو شهرستان زندگی می کنه یه کم سخته ، بهتره از ه    

یاسمین ترسید ، این حرف سرگرد با قولی که چن دقیقه پیش داد اصالً همخونی نداشت ، نگاه پراز التماسش و به     

یاسین دوخت تا کمکش کنه ، اگر پلیس می رفت خونه سمیرا همه چی خراب می شد ، خانواده اش خبر نداشتن که 

 کرده وآبروش هم جلوی اهل روستا می رفت .اون چکار می 

یاسین معنی نگاه پراز ترس ونگرانی یاسمین رو درک کرد، امیر حسین هم همین طور .به یاسین اشاره کرد که     

 اجازه بده اون صحبت کنه ویاسین هم قبول کرد .

 ـ ببخشید سرگرد یه عرضی داشتم خدمتتون .    

 ـ خواهش می کنم .    

می خواست از نظر یاسمین دفاع کنه وکاری کنه که از استرسش کم بشه ، می دونست که حال یاسمین االن     

 چطوریه ، البته خودش هم دست کمی نداشت ، اما باید به خودش مسلط می شد .

ه قرار بود همه وجود یاسمین هم گوش شد تا ببینه امیر حسین چی می خواد بگه ، نه به صداش بلکه به حرفهایی ک    

بگه ، حدس می زد که امیر حسین از لج اونم که شده باشه با این کار موافقت می کنه ، واسه همین هم استرس داشت 

. 
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ـ نظر من اینه که بهتره خانم مرتضوی با ایشون تماس بگیرن ، البته از همین جا وازشون بخوان که اگر چیز     

ر صورت به ایشون اعتماد دارن به خاطر کمکی که بهش کردن ، بعدشم بیشتری می دونن به پلیس بگن ، خوب در ه

به خاطر کمکی که به پلیس کرده بهتره لطفی در حقش بشه ، اگر پلیس بره جلوی خونه شون صورت خوشی نداره 

 اونم تو محیط کوچکی مثل روستا وقتی که سایه مردی هم باالی سرشون نیست .

ن امیر حسین باشه که داره اینجوری ازش دفاع می کنه ، حتماً به خاطر راحتی کار یاسمین باورش نمی شد که ای    

پلیس وزودتر رسیدن اطالعات این جوری می گه ووقتی که سرگرد هم موافقت خودش واعالم کرد خیالش راحت 

 ون شده بود .شد واز فکر دلیل کار امیر حسین بیرون اومد ، امیر حسینی که دیروز بد اخالق بود ، امروز مهرب

با اجازه سرهنگ سراغ تلفن رفت وشماره سمیرا رو گرفت ، می خواست با گوشی خودش زنگ بزنه ، که سرگرد     

 بذرافشان گفت که بهتره از تلفن اداره استفاده کنه .

 زنگ زد و اونقدر بوق خورد تا قطع شد .    

ه شماره ناشناسه جواب نمی ده ، می ترسه .می تونم با یاسمین گوشی رو گذاشت وگفت: فکر کنم به خاطر اینک    

 گوشی خودم بهش پیام بدم که تلفنش رو جواب بده؟

با رضایت اونها اول به سمیرا پیام داد که خودم هستم بهت زنگ می زنم جواب بده ، بعد از ارسال پیام هم شماره     

 اش رو گرفت که باهاش حرف بزنه.

 ، خوب هستین ، من نمی دونستم که شما هستین !ـ سالم یاسمین جون     

 یاسمین صداش وصاف کرد وگفت: ممنونم عزیزم ، بهتر شدی ؟    

 ـ به لطف شما خوبم .    

 ـ خدا روشکر .    

 حواس همه به مکالمه اش بود ، نگاه یاسین وامیر حسین هم قفل شده رو صورتش .    

ه خودت می دونی من بعد از رفتنت اون نشونی ها رو به پلیس رسوندم ، پلیس ـ ببین سمیرا جان ، همون طور ک    

خودش از قبل اونها رو تحت نظر داشته ومراقب کارهاشون بوده ، چیزهایی که تو گفتی هم کمک خیلی خوبی 

 یانه . براشون بود ، من االن از اداره آگاهی بهت زنگ می زنم ، پلیس می خواد بدونه تو چیز بیشتری می دونی

لحن سمیرا هم وقتی فهمید که یاسمین از اداره پلیس باهاش تماس میگیره عوض شد، لحنی محترم توأم با ترس :     

 خانم دکتر من از شما....

ـ می دونم عزیزم ، منم همه تالشم وکردم ، این و بدون که تو االن یه شاهد معتبر هستی که حرفات کمک خوبی     

که بهت گفتم پلیس قبل از فرار کردن تو هم اون خونه و آدمهاش وزیر نظر داشته ، پس خطری برای پلیسه ، من 

 متوجه تو نیست وراحت می تونی هرچی می دونی بگی .

 ـ من هرچی می دونستم به شما گفتم!    

 ـ مطمئنی دیگه چیزی نمونده ؟    

وده وقبل از فرارش در مورد معامله وخرید وفروش سرگرد به یاسمین گفت: ازش بپرسین تو مدتی که اونجا ب    

 چیزی نگفتن .
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یاسمین هم از سمیرا پرسید ، سمیرا هم بعد از کمی مکث گفت: من به شما هم گفتم اونها خیلی محتاط بودن خانم     

زمایشگاه دکتر، هیچ کی از کارشون سردر نمی آورد ،تنها چیزی که من به شما نگفتم این بود که اونها خودشون آ

 دارن ومواد مخدر صنعتی تولید می کنن ، اما من از آدرسش خبری ندارم ....

 چند لحظه سکوت شد انگار سمیرا می خواست چیزی بگه که دو دل بود .    

ـ چی شد ؟ ببین سمیرا جان بهتره هرچی که می دونی بگی ، باور کن اینجوری عذاب وجدان خودت هم کمتر     

 میشه .

دای گریه سمیرا بلند شد ، بعد از کمی فین فین کردن گفت:من از اون روز که از پیش شما اومدم دارم باخودم ص    

 کلنجار می رم، حاال هم با این حرفتون ..

 ـ خوب ...    

یه شب تو ـ راستش، اونها کنار معامله مواد ، معامله انسان هم می کنن، قراره همون روز دوتا معامله داشته باشن ،     

حیاط بودم ودوتا از بادیگاردها این جوری می گفتن ، دخترهای فراری یا اونهایی که گول خوردن ، تو اون خونه 

 نیستن ، یعنی منم نمی دونم کجا هستن ، اما پلیس حتماً می تونه ردی ازشون پیدا کنه .

ونها داشت جز قاچاق انسان وحاال حرفهای همه از شنیدن این خبر متأسف وشوکه شدن ، پلیس همه انتظاری از ا    

 سمیرا کمکی می شد بهشون .

 ـ چرا همون موقع چیزی نگفتی ...    

سمیرا با گریه گفت : به خاطراینکه اون دخترها حقشون بود این جوری سرشون بیاد ، وقتی که قدر چیزهایی رو     

ف پدر ومادر که از سر دلسوزی ومحبته ، وقتی به خاطر که دارن نمی دونن ،وقتی که به خاطر یه کم سختی یا یه حر

یه کم کمبود قید همه چی رو می زنن ، وقتی که با یه حرف ساده گول می خورن وازهمه چی می گذرن پس باید 

سختی می کشیدن ، می خواستم این جوری انتقام خودم واز اونها بگیرم من به خاطر اینکه سایه پدر باالی سرم نبود 

 همه خفتی دادم و اونها ....تن به 

 نمی خواستم چیزی بگم ، اما از اون شب به بعد خواب راحت نداشتم .    

صدای هق هق سمیرا تو گوشی پیچید وچند ثانیه بعد تلفن قطع شد .یاسمین هم سربه زیر وناراحت نشسته بود     

 وچیزی نمی گفت .با تعلل گوشی رو سر جاش گذاشت .

 به تأسف تکون داد وگفت: شما از این چیزها هم خبر داشتین ؟سرهنگ سری     

سرگرد بذر افشان هم که از شنیدن حرفهای سمیرا ناراحت شده بود گفت: نه ، کمک خیلی خوبی بود ، رو کرد به     

 یاسمین وگفت: از شما هم ممنونم خانم مرتضوی .

 ـ خواهش می کنم .    

تموم شده بود .سرهنگ از حضور وکمک یاسمین تشکر کرد ویاسمین اجازه پیدا کرد تا دیگه کار اونها با یاسمین     

از اونجا بیرون بیاد .سرهنگ می خواست به یکی از نیروهاش دستور بده تا یاسمین رو تا هرکجا که می خواد 

 همراهی کنن ، یاسمین خودش مخالفت کرد .

تمام این مدت به امیر حسین نگاه نکرده بود، این لحظه آخر هم خودش از اونها تشکر کرد و از اتاق بیرون اومد ،     

وکنترل کرد واجازه نداد که چشماش رو صورت امیر حسین بشینه ، وقتی که امیر حسین نمی خواست یاسمین هم 

 نباید اصراری می کرد .از یاسین هم با اشاره خداحافظی کرده بود.
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با صدای یاسین که صداش می زد ایستاد . یاسین روبه روش ایستاد وگفت:خوب خیلی از اتاق دور نشده بود که     

 کردی که اومدی !

 ـ دلیلی نداشت که نیام !    

 ـ آره ، حرفهای اون دختر هم کمک خوبی بود ، صداش وآهسته کرد وگفت کف این سرگرد بذرافشان برید .    

 یاسمین لب به دندون گزیدوگفت: یاسین ؟    

 ـ بی خیال ،دست رو پانسمان سرش گذاشت وگفت: چی شده ؟    

 ـ شکسته ، صبحی تو راه پله خوردم زمین پیشونیم شکست .    

 ـ بیشتر مواظب خودت باش .    

 ـ چشم ، کاری نداری ؟    

 ـ می ری بیمارستان ؟    

 ـ آره .خداحافظ .    

 مت .ـ خداحافظ .اگر کار نداشتم خودم می رسوند    

 ـ ممنون ، تو هم مراقب خودت باش .     

 

یاسمین و با نگاهش بدرقه کرد وبه طرف در اتاق رفت .جلسه هنوزم ادامه داشت فقط واسه دیدن یاسمین وپرسیدن 

 حالش اومده بود بیرون .

چهرهایی جدی ، چند ضربه به در زد ، دستش رفت برای باز کردن در که باز شد وبقیه هم بیرون اومدن، همه با 

 یاسین هم با لبخندی که گوشه لبش بود همه رو بدرقه کرد تا نوبت به امیر حسین رسید .

 حال امیر حسین هم مثل هوای بهار بود ، مدام در حال تغییر، یه روز عصبانی وسرد یه روز ناراحت وگرم .

 امیر حسین نگاهی به راهرو انداخت وگفت: رفت .

 ت ؛بگه یاسمین ، خانم دکتر ، خواهرت؟مونده بود بگه کی رف

یاسین هم با ابروهایی باال رفته نگاهش می کرد ، سر در نمی آورد از کار این دوتا ، رفتار هردوشون نسبت به 

 دیروزخیلی فرق کرده بود ، سخت نبود فهمیدن اینکه پای عشق در میان است ودلتنگی .

 داشت ، باید می رفت، اینجا بمونه چکار ؟ لبخند محوی زد وگفت: آره تو بیمارستان کار

نگاه امیر حسین به لبخند یاسین که افتاد ، دلش سنگین شد، یعنی اگر می فهمید راجع به یاسمین چه فکر کرده بازم 

باهاش گرم وصمیمی برخورد می کرد ؟خیلی دوست داشت ازش بپرسه که پیشونی یاسمین چی شده وحالش چطوره 

 گرفت . ، اما زبون به دهن

خوب فهمید که نگاه یاسمین امروز ازش فراری بود ، خودش ولعنت کرد به خاطر رفتار دیروزش که باعث شده بود 

یاسمین امروز بهش بی اعتنایی کنه ، نگران یاسمین بود و راهی جز خودخوری نداشت .باید از یه جایی شروع می 

 کرد و مونده بود که از کجا و چطوری ...

 ی شد ؟ـ نتیجه چ

 صدای یاسین بود که تفکراتش و به هم ریخت .
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نفس عمیقی کشید وگفت: باید بریم تو اون خونه ، انگار یه خبرهایی هست ، باید بریم بررسی کنیم ونقشه بکشیم ، 

 انگار قراره فردا معامله ها رو انجام بدن .

 ـ فردا ؟؟؟؟

چند تا تلفن داشتن ، با قضیه قاچاق انسان کار سخت ترمی شه ـ آره ، بچه ها تماس گرفتن که افتادن تو تکاپو ، 

 یاسین ، سرگرد خودش هم خبر نداشت که همچین کاری هم می کنن .

 ـ بازم خوبه که این دختر سر راه یاسمین قرار گرفت، حکمت خدا بود ، وگرنه ما چکار می کردیم ؟

ت ، دلیل استقامتشون تا حاال همین کارها بوده ، از اون ـ خوب از یه گروه حرفه ای نباید کمتر از این توقع داش

 گذشته اون دختر چند سال تو اون خونه کار می کرده ، داشتن این اطالعات نمی تونست دور ازانتظار باشه .

 

 نگاهی به ساعت کرد وگفت: بهتره بریم ،باید تو خونه دور هم جمع بشیم وبا یاسین هم قدم شدن .

ن خونه رفتن تا جوانب کا رو بررسی کنن ، نیاز به همکاری وتقسیم وظایف بود ، این مأموریت مشترک به اتفاق به او

بین پلیس آگاهی وستاد مبارزه با مواد مخدر بود وکار خوب هردو گروه یعنی موفقیت در عملیاتی که فردا انجام می 

 قشد یه عملیات چند جانبه وسخت ، فردا روز سخت بود پراز خطر واتفا

**** 

 کارش که تموم شد از همکارهاش خداحافظی کرد و از بیمارستان بیرون اومد .

هرچی می خواست بی خیال باشه نمی شدتا عقده ای رو که از دیروز تا حاال تو دلش مونده بود وخالی کنه .فکر می 

 ده بود .کرد اگر مثل خود امیر حسین رفتار کنه آروم میشه ، اما بدتر شده بود که بهتر نش

 تمام مدت تو آگاهی سنگینی نگاه امیرو حس کرده بود ، فرار کرده بود تا بارش از اینی که هست سنگین تر نشه .

از بیمارستان که بیرون اومد ، متوجه خجسته شد که داشت با صورتی شاد وخندون از ماشین شوهرش پیاده می شد ، 

ا شوهرش می رفت ومی اومد .حسود نبود که از خوشبختی دیگران از وقتی که ازدواج کرده بود ، بیشتر وقتها ب

حسرت بخوره وناراحت بشه ، وقتی که روزگار خودش وبا دیگران مقایسه می کرد می دید که باخته بد جور هم 

 باخته .چیزی رو از دست داده بود که به دست آوردن دوباره اش غیر ممکن بود .

زده صورتش رو خیس نکنه ، اما ... باالخره سد اونم شکست واشکش جاری  پلک نزد تا اشکی که تو چشمش حلقه

 شد، کاش امروز تموم می شد .

گریه اش به هق هق نشست وانگار خیال بند اومدن نداشت ، دلش یه جایی رو می خواست که بشینه ویه دل سیر 

 گریه کنه تا سبک بشه وخالی وکجا بهتر از خونه اش ؟

از ماشین با دستمال مرطوب صورتش وپاک کرد ، جلوی در که رسید کلید وتو قفل چرخوند که در قبل از پیاده شدن 

 واحد روبه روئیش باز شدو همسایه اش خانم شفیعی بیرون اومد ، انگار که منتظر اومدن یاسمین بود.

 برای حفظ ظاهر لبخندی زد وگفت: سالم خانم شفیعی ، خوب هستین ؟

ار یاسمین که رسید محکم بغلش کرد ودوتا ماچ آبدار هم از گونه هاش کرد، دلش از خیسی ـ سالم دخترم، به کن

بوسه خانم شفیعی یه جوری شد، اگر می شد مثل بچه ها با آستین صورتش وپاک می کرد ، خانم شفیعی همسن 

 تن صورتش باشه .مادرش بود واحترامش واجب ، چندشش شد اما یادش بود که تو خونه اولین کاری که می کنه شس
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از یاسمین جدا شد وهمین طور که چادرش ودرست می کرد گفت: نیستی دخترم! چند روزه چشمم به در خونه ات 

 خشک شد .

 ـ قابل نبودم خانم شفیعی ، خونه پدری موندگار شدم .

 ـ به سالمتی ، مامانت همون روز اسباب کشی هم ناراحت بود از تنها بودنت .

بخندی زد، انگار که خانم شفیعی باهاش کار داشت چون قصد نداشت که خداحافظی کنه وبره ، نگاهش با لب بسته ل

 هم مثل نگاه خریدار به جنس بود .رسم ادب وبه جا آورد، در وباز کرد وگفت: بفرمائید خانم شفیعی .

پیش گرفت وجلوتر از صاحب انگار که واقعاً تعارف اومد ونیومد داشت چون بی هیچ حرفی راه خونه یاسمین ودر 

خونه وارد شد .پوفی کشید وپشت سرش رفت ودر وبست ،حاال خوبه که می خواست تنها باشه ،خلوت کردن به 

 یاسمین نیومده بود .

چراغها رو یکی یکی روشن کرد ،دو تا از پنجره ها رو هم باز کرد تا هوای خونه که دم کرده بود عوض بشه ، به خانم 

 کرد که بشینه وگفت: ببخشید دیگه چند روز نبودم ....شفیعی تعارف 

ـ خواهش می کنم دخترم ، خونه ای که توش زندگی نباشه همین طوری می شه ویه آه عمیق هم پشت بند حرفش 

 کشید که یه دنیا حرف توش داشت .

ه بود ، یاسین هم همون با این حرفش یاسمین وبه گذشته برگردوند به روزی که بعد از مدتی با یاسین همکالم شد

روز این حرف وبهش زده بود : خونه ای که توش زندگی نباشه زود دخمه می شه مثل دل آدم ،خیلی وقت بود که به 

 حرف یاسین رسیده بود ، اما این رسیدن دیر بود وفایده ای براش نداشت .

ندگی جریان داشت ، دلی که صاحب مثل خانم شفیعی آه عمیقی کشید البته به حال خودش ، چون االن تو دلش ز

 خونه ای نداشت

یکی از همون لبخند های حفظ ظاهری زد و به آشپزخونه رفت ، اول از همه دور از چشم خانم شفیعی صورتش وتو 

 سینک شست ، بعد هم سراغ کتری رفت وبعد از چند بار آب کشی گذاشتش رو گاز تا جوش بیاد وچای دم کنه .

زد ، چیز بدرد بخوری نداشت ، یه خورده میوه بود که پالسیده بودن و قابل استفاده برای سری هم به یخچالش 

مهمون نبودن ،شکالت وبسکوئیت تو خونه داشت مقداری تو ظرف چید وبرای پذیرائی از مهمون ناخونده اش روی 

 میز گذاشت .

ود .هنوز ننشسته صدای موبایلش بلند پنجره ها رو بست وکنار خانم شفیعی نشست، هوای خونه قابل تحمل شده ب

 شد ببخشیدی وگفت وجواب داد:

 ـ سالم مامان .

.......... 

 ـ نه کارم تموم شده .

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

 ـ خوبم چیزی نیست .

....... 

 ـ چشم .

.......... 
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 ـ آره یه چیزهایی اینجا دارم که باید بیارمشون .

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

 میام ، خداحافظـ چشم ،حتماً 

 تلفنش که تموم شد برای خانم شفیعی از بسکوئیت وشکالت گذاشت وگفت: بفرمائید شرمنده ...

 ـ این چه حرفیه دخترم، من برای دیدن خودت اومدم .راستش یه کاری باهات داشتم .

 ـ خیره ، من در خدمتم .

 ـ خیر بودن که خیره ، البته تا خدا وخودت چی بخواین .

ی رو صورت یاسمین نشست ، این چیزی که خانم شفیعی می گفت بوی خواستگاری می داد ، سکوت کرد تا اخم

 خانم شفیعی باقی حرفش رو هم بزنه .

ـ دخترم ، می دونم که به خاطر مرگ اون دختر بچه ناراحتی ووقت مناسبی برای این حرف نیست ، اما تو هم آدمی و 

هم یه خانم باوقار ومتین وهمه چی تموم ، درست نیست که تنها بمونی ، تو حق یه آدم زنده باید زندگی کنه ، تو 

 زندگی خوب وداری .

تو جاش جابه جا شد وگفت :ازحرفم ناراحت نشی ، تو این مدت مهرت به دلم نشسته ، تو رو مثل دختر خودم 

هم مثل خودت تنهاست ، روز اسباب  دوست دارم ، نگاهی به یاسمین کرد وقتی اون وساکت دید ادامه داد: برادرم

 کشی از مادرت شنیدم که چی بهت گذشته .

اخمی تو صورت یاسمین نشست ،مامانش کسی نبود که حرف خونه اش رو جای دیگه ای بزنه ،حتماً اون روز به 

 خاطر ناراحتی زیاد اون حرفها روزده ، به وقتش به مادرش گله می کرد .

یه همدم ومونس داره، وقتی تو رو دیدم فکر کردم برای هم مناسب هستین ،گفتم واسطه ـ اونم مثل خودت نیاز به 

 خیر بشم شاید شما هم از این تنهایی در اومدین .

تا اینجای حرف خانم شفیعی بد نبود، یه خواستگاری ساده که جواب یاسمین هم مشخص بود ، اما حرفهای بعدش 

 تحمل. برای یاسمین سخت وثقیل بود وغیر قابل

ـ اگر اجازه بدی بیاد تا ببینیش ، البته خودش ازم خواسته که شرایطش وبهت بگم تا تو بهتر بتونی تصمیم بگیری 

 ،چهار سالی می شه که زنش فوت کرده ویه دختر ده ساله هم داره .

 اخمی تو صورت یاسمین نشست که با صحبتهای بعدش محکم تر وغلیظ تر هم میشد .

ابت دخترش راحت باشه ، بچه خوبیه ومحتاج محبت ، در مورد خونه زندگیش هم هرچی بگم کم گفتم ـ خیالت از ب

.... 

یاسمین دیگه حرفهای خانم شفیعی رو نمی شنید وفقط حرکت لبش رو می دید،دیگه این عذاب حقش نبود، امیر 

یادی بود ، با خودش فکر کرد بفرما حسین وخیلی اذیت کرده بود ، باید تقاص می داد اما این تاوان دیگه براش ز

یاسمین خانم ، اینم از عواقب طالق گرفتن ومطلقه شدن ،همین ومی خواستی ؟ گفتن یه دوست دارم به امیرحسین 

اینقدر سخت بود که حاال یه زن اینجا بشینه وازت بخواد که زن یه آدم زن مرده وبچه دار بشی ؟ یعنی داشتن امیر 

 نمی ارزید ؟حسین به شکستن غرورت 

به خودش اعتراف کرد که چرا می ارزید، دیگه از اون یاسمین مغرور واز خود راضی چیزی نمونده بود ،صفحه سنگی 

وسخت غرورش خیلی وقت بود که ترک خورده بود ، که با حرفهای امروز این زن شکست وفرور ریخت ، دیگه 
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ع که احساس کرد دلش و وجودش متعلق به امیرحسین چیزی ازش نموند، اگر لیاقت داشت خیلی ساده وهمون موق

شده با یه دوست دارم ساده مرد زندگیش وبرای خودش حفظ می کرد تا سایه حمایت ومحبتش همیشه باالی سرش 

 بمونه ... اما امان از غرور بی جای یاسیمن ..

غضش رو قورت داد واشکش چشمش پر از اشک بود ، دوست نداشت و نباید جلوی خانم شفیعی گریه می کرد ، ب

 وتو چشمش زندانی کرد وقت برای گریه کردن به حال وروزش زیاد بود .

باید جواب خانم شفیعی رو می داد تا دست ازسرش برداره وبره ، دیگه حوصله اش رو نداشت ، حوصله هیچی رو 

 نداشت .

 د خانم شفیعیمیون حرفهاش که انگارتموم شدنی نبود رفت وخیلی محترمانه گفت: ببخشی

از لطفی که به من دارین واقعاً ممنونم ، از اینکه من ومثل دخترتون دوست دارین هم همین طور ، باید بهتون بگم که 

من قصد ازدواج ندارم ، بهتره دنبال یه مونس وهمدم دیگه برای برادرتون بگردین ، یکی که با شرایط ایشون هم 

 خونی داشته باشه .

در عین حال محترم یاسمین باعث شد که خانم شفیعی ساکت بشه وقصد رفتن کنه ، جوابی که لحن محکم وعصبی 

 گرفته بود خیلی واضح وروشن بود .

ناراحت شد ، حد و اندازه ای برای ناراحتیش نبود ، به روی خودش نیاورد ،برای یاسمین هم مهم نبود، چون دیگه 

پشیمون شده بود ، پس می رفت ودیگه چشمش به خانم شفیعی نمی این خونه رو دوست نداشت واز خریدنش کامالً 

 افتاد.

مهمونش که رفت ، وارد اتاقش شد ومیون تخت وعسلی نشست، درو که پشت سر خانم شفیعی بسته بود اشکش هم 

جاری شده بود ، سرزنش کردن خودش هم شروع کرده بود : همین ومی خواستی یاسمین خانم ، یه مرد خوب ، 

 ، مهربون ، باالی سرت بود قدرش وندونستی که همچین خواستگاری نصیبت بشه ؟کامل 

گوشیش رو برداشت وعکس امیر حسین وکه هنوزم تو گوشیش بود وپیدا کرد ، دست رو عکس امیر حسین کشید 

قهای بد واز همه چیز براش گفت ، از همون روز اول تا به االن از زجری که به خاطر این دوری می کشه واز اتفا

 وسختی که براش افتاده بود ، گریه کرد ، ضجه زد وتعریف کرد .

 می نویسم ، می نویسم از تو ، تا تن کاغذ من جا دارد

 با تو از حادثه ها خواهم گفت گریه این گریه اگر بگذارد .

 گریه این گریه اگر بگذارد با تو از روز ازل خواهم گفت

 از اوج غزل خواهم گفت . فتح معراج ازل کافی نیست با تو

 می نویسم همه هق هق تنهایی را تا از تو هیچ به آرامش دریا برسی

 تا تو در همهمه همراه سکوتم باشی به حریم خلوت عشق تو تنها برسی .

 می نویسم ،می نویسم ازتو تا تن کاغذ من جا دارد

 با تو از حادثه ها خواهم گفت گریه این گریه اگر بگذارد .

 ی نویسم همه با تو نبودن ها را تا تو از خواب مرا به با تو بودن ببریم

 تا تو تکیه گاه امن خستگی هام باشی ،تا مرا باز به دیدار خود من ببری

 می نویسم ، می نویسم ازتو تا تن کاغذ من جا دارد
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 با تو از حادثه ها خواهم گفت گریه این گریه اگر بگذارد .

 سر رو زانو گذاشت وگریه کرد وگریه کرد . حرفاش که تموم شد

*** 

 

از جلسه که بیرون اومدن با یاسین سوار ماشین شدن وراهی خونه ، قرار شده بود تو عملیات چند جانبه فردا همه 

 حضور داشته باشن ، بچه های ستاد که برای معامله مواد می رفتن .

ی ودستگیری عواملی که تو خونه می موندن ، یه گروه هم برای تخلیه یاسین باید با یه گروه از نیروها برای پاک ساز

و پلمپ کردن تولیدی ، امیر حسین هم باید به جایی می رفت که اون دخترها نگهداری می شدن وقرار بود همونجا 

 هم معامله انجام بشه .

ونجا می رفتن وپلیس می تونست با آدرس دقیقی از محل نداشتن ، خوبیش به این بود که یه گروه ازهمون خونه به ا

 تعقیب اونها به مخفی گاه اونها دسترسی پیدا کنه .

یه گروه از نیروها جایگزین اونها شدن تا اونها استراحت کنن و برای عملیات فردا آماده باشن که شامل امیر حسین 

 ویاسین هم می شد .

ودش ویاسمین با یاسین حرف بزنه ، اما خجالت می با یاسین سوار ماشین شدن ، خیلی دلش می خواست درباره خ

کشید، بدون شک یاسین از شنیدن حرفهای امیر حسین حال خوبی پیدا نمی کرد .از یاسین شنیده بود که یاسمین تو 

 بیمارستان زمین خورده وسرش شکسته ، نگرانش بود که نکنه به خاطر اون ضربه مشکلی براش پیش بیاد.

فت: یاسین نمی خوای حالی از خواهرت بپرسی ؟ ممکنه به خاطر اون ضربه مشکلی براش پیش دلش وبه دریا زد وگ

 بیاد .

یاسین امروز تو احواالت امیر حسین دقیق شده بود ، اینکه مثل همیشه نبود به کنار از همیشه بدتر هم بود ، 

مین بود ،ابرویی باال انداخت وبا حدسهایی که می زد همچین بی ربط هم نبود ، یه ربطی بین حال اون وحال یاس

 شیطنتی که تو صدا ولحنش بود پرسید : نگرانشی ؟

امیر حسین نفسش وسنگین بیرون داد ، چی می گفت ؟ بهتر بود از یه جایی شروع کنه وکی بهتر از یاسین ، البته 

می کرد تا به موضوع اصلی تصمیم داشت که همه چی رو به یاسین بگه ، به نظرش کمی زود بود ، باید مقدمه چینی 

 برسه ، رک وراست نمی شد با یاسین حرف زد ، احتمال خطر زیاد بود .

ـ نگران ؟ یاسمین همه زندگی من بود یاسین ! اولین وآخرین عشقی که تو دنیا داشتم ودارم ، آهی کشید و ادامه داد 

 : نمی دونم یاسمین چرا نخواست باور کنه ، می تونست و نخواست .

 و این مورد امیر حسین حق داشت واقعاً یاسمین نخواست عشقش و باور کنه .ت

 از شنیدن این جواب ، یاسین هم ناراحت شد، خودش وکم مقصر نمی دید تو این شرایط

خیلی دلش می خواست به امیر حسین همه چیز وبگه ، بگه که یاسمین از اولش هم با این ازدواج مخالف بود وبه 

 مجبور به قبول کردن شد ، اما می ترسید از عکس العمل امیر حسین می ترسید .خاطر کار من 

جالب اینجا بود که اون دوتا هرکدوم یه چیزی برای پنهون کردن از اون یکی داشت ، هر دو هم دنبال یه فرصت 

 مناسب برای اقرار کردن .
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چرا بین شون جدایی افتاد چیزی بود که یاسین ازحال یاسمین هم معلوم بود که به امیر حسین دلبسته شده این که 

 نمی دونست ، بهتر دید یه قدمی براشون برداره ، شاید دوباره به هم رسیدن واز عذاب خودش هم کم شد .

ـ یاسمین سخت چیزی رو بروز می ده امیر، این وخوب باید فهمیده باشی ، به نظر من یاسمین هم حالش گرفته است 

افتاده، چون بعد از طالق اخالقش از این روبه اون رو شد ، منزوی ، ساکت ، بیشتر سرش به کار به خاطر اتفاقی که 

 گرمه ،به خصوص بعد از مرگ نازگل ، دیگه حتی با علی رضا وآتنا هم مثل قبل نیست .

 .امیر حسین تو دلش گفت کاش این طورباشه که تو میگی و با صدای بلند گفت: تو اشتباه می کنی یاسین 

 یاسین تکذیب کرد وگفت:نه اشتباه نمی کنم ، مطمئنم ، من بهت ثابت می کنم .

 ـ چطوری ؟

 ـ ازش اعتراف می گیرم .

 ـ جالبه ، چطوری ؟ می خوای بازداشتش کنی وبیاریش اداره ؟

 یاسین با چشمهای ریز شده ولبخند شیطونی که تو صورتش بود گفت :نه یه راه خوب سراغ دارم

ب نگاه مشکوک امیر حسین گفت: ازش حرف می کشم ، باهاش حرف می زنم وکاری می کنم که هرچی تو در جوا

 دلش هست وبگه.

به صندلی تیکه زد وگفت: خوش خیالی یاسین ، برفرض که این طوری که تو میگی باشه ، یاسمین مغرورتر از اونه که 

 اعتراف کنه .

ی داره باالخره ظرف وجود اونم پر میشه ،من که میگم یاسمین فقط منتظر یه ـ قبول دارم ، اما اونم آدمه ، یه ظرفیت

 اشاره است یه تلنگر .

 ـ خوب اینم قبول ، این تلنگر وچطوری می خوای بهش بزنی .

ـ خیلی ساده ، می دونم چکار کنم ، وقتی که من رفتم باهاش حرف بزنم ، به من زنگ بزن ، من گوشی رو قطع نمی 

 هم صداش رو بشنوی . کنم تا تو

امیر حسین فوری گارد گرفت وگفت: نه درست نیست ، ما خودمون پلیس هستیم وحافظ امنیت وحریم مردم ، من 

 مخالفم .

 ـ تو کاری نداشته باش، هرچی باشه به پای من ، امیر یه حسی بهم می گه امشب یه اتفاقی میفته .

 ـ در هرصورت من مخالفم .

 وانجام می دم تو نخواستی گوش نده . ـ باش ، من کارم

 بعد هم به خونه زنگ زد ببینه یاسمین خونه است یانه که مامانش گفت رفته خونه خودش تا وسائلش وبیاره .

گوشی رو قطع کرد وبه امیر حسین که تو فکر بود نگاه کرد وگفت: خونه خودشه ، باید بریم اونجا قبل از اینکه 

 برگرده خونه .

 سین از بهت در اومدو گفت: خونه خودش ؟؟؟؟امیر ح

 ـ یاسین شونه ای باال انداخت وگفت:آره ، یاسمین برای خودش خونه خرید ، از نازگل هم اونجا مراقبت می کرد .

 امیر حسین عصبی شد وگفت: تو .... تو چطوری اجازه دادی که تک و تنها زندگی کنه؟

دم ، یعنی هیچ کی راضی نبود ، یه حرفی زد که دهنم رو بست گفت هیچی یاسین آهی کشید وگفت: من که راضی نبو

 به اندازه بی اعتمادی آزارش نمی ده منم نتونستم مخالفت کنم .
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با شنیدن این حرف دوباره داغ دل امیر حسین تازه شد، اگر می فهمید من بهش شک کردم چکار می کنه ؟ محاله که 

 قبول کنه .....

نشست تا ببینه یاسین می خواد چکار کنه ، ازته دل راضی نبود ، دل به دل یاسین داد ، شاید حق آهی کشید وساکت 

 با اون باشه وامشب خبرهای خوبی تو راه باشه .پس خودش و به دست یاسین سپرد .

*** 

 

ون الرشید ،برو با صدای زنگ در از اتاقش بیرون اومد، امشب که می خواست تنها باشه خونه اش شده بود خونه هار

 بیاش تمومی نداشت ، باید هرچه زودتر می رفت خونه تا مادرش بیشتر ازاین نگران نشده .

نمی خواست درو باز کنه ، اما انگار کسی که پشت در بود نمی خواست دست برداره ، تو آیفون نگاه کرد ویاسین رو 

 برش گردونه خونه .پشت در دید ، حتماً مادرش دست به دامن یاسین شده تا بیاد و

 بی اینکه چیزی بگه در وبازکرد و به سرویس رفت تا آبی به صورتش بزنه، اشک رو صورتش شوره بسته بود .

 حوله به دست رفت ودر وبرای یاسین باز کرد .

 ـ سالم خانم خانما خوبی ؟

 از پشت حوله به یاسین شاد وخوشحال نگاه کرد وگفت: خوبم .

 ور خونه انداخت وگفت: خیلی وقته اینجایی ؟نگاهی به دور تاد

 حدسش درست بود ، مامانش آمارش وبه یاسین داده بود .

 ـ ای همچین ، اومدم یه سری از وسائلم وببرم ، چیزی می خوری ، البته فقط چای وقهوه دارم .

 بح تخت بخوابم .گوشی موبایلش و روی اپن گذاشت وگفت : نه ، فردا عملیات داریم، می خوام تا خود ص

از اسم عملیات یه دلشوره ای تو دل یاسمین افتاد وگفت: خیلی مراقب خودتو.... خودت باش ، انگار خیلی خطرناک 

 هستن .

 یاسین اشاره کوچکی که تو صحبت یاسمین بود وخوب گرفت و برای خودش بشکن زد البته تو دلش .

 ـ چی شده اومدی اینجا ، مامان بهت گفت ؟

 بطی به مامان نداره ، خودم باهات کار داشتم ، اتفاقاً خوب شد که اینجایی ، باید تنهایی با هم حرف بزنیم .ـ ر

 یاسمین مشکوک گفت: چی شده ؟

یاسین نگاه عمیقی به چشمها وپلکهای یاسمین که نشون از گریه زیادی داشتن انداخت ، از همون اول متوجه شده 

 اما به روش نیاورد . بود که یاسمین گریه کرده ،

 ـ می خوام راجع به زندگیت با هم حرف بزنیم .

 ـ دوباره چه خوابی برام دیدی ؟

به یاسمین که موقع نشستن روی مبل این سؤال رو می پرسید خیره شد وگفت: بده به فکرت هستم ، تا کی می خوای 

 تنها باشی ، بهتر نیست یه سر وسامونی به زندگیت بدی؟

 پوزخندی زد وگفت: این بار دیگه کی رو برام لقمه گرفتی؟یاسمین 

 ـ من برات نگرانم ، تا همیشه که نمی تونی اینجوری زندگی کنی؟
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ـ اوالَ که من هنوزم به امیر حسین دین دارم ، می دونی که عده من هنوز تموم نشده ،کمی فکر کرد ، دیگه نقش بازی 

دا شده بود اتفاقهای رنگ ورانگ زیادی براش افتاده بود که ارزش حضور کردن بس بود ، از وقتی از امیر حسین ج

امیر حسین تو زندگیش رو براش مشخص کرده بود ، تو این مدت فهمیده بود که شکستن غرورش به داشتن امیر 

 حسین می ارزه ، دیگه خسته شده بود ، باید حرف می زد وخودش وسبک می کرد، آه عمیقی کشید وگفت: در ثانی

من اگر آدم بودم ، اگر لیاقت داشتم قدر زندگیم رو می دونستم وهمه چی رو به سادگی خراب نمی کردم تا امروز 

 کاسه چه کنم چه کنم دست بگیرم .

 رادارهای یاسین فعال شد ، انگارواقعاً یه خبرهایی بود .

سته شده بود ، بریده بود ، دلش یکی رو می واقعاً هم خبرهایی بود ، یاسمین دیگه از این پنهون کاری از این غررو خ

خواست که باهاش حرف بزنه ودرد دلش رو بگه ،این قدر بهش سخت می گذشت که براش مهم نبود اون یه نفر 

 یاسین باشه ، یاسینی که به خاطر اینکه دستش پیشش رو نشه از خیلی چیزها گذشته بود .

نیستی، اگر اون روز که بهت گفتم بروبه امیر حسین بگو من با صدایی پر ازبغض گفت: البته تو هم کم مقصر

دوستش ندارم ، حسی بهش ندارم ، بامن خوشبخت نمی شه وبهتره دنبال یکی باشه که مثل خودش باشه، حرفم 

 وگوش می دادی ، امروزمن به این حال نمی افتادم یاسین ، تو هم مقصری .

 م رو فرمون فرود اومد .بغضش شکست واشکش جاری شد ، سر امیر حسین ه

حال یاسین هم دیدنی بود ، باالخره رازش برای امیر حسین برمال شد اونم به چه شکلی ، فکر اینجاش ونکرده بود ، 

 بدم نبود ، دیگه تموم شد یه بار سنگین از رو دوشش برداشته شد .

حرف می کشید و وادارش می کرد که می دونست حق با یاسمینه و حاال که شرایط جور شده بود باید از یاسمین 

 حرف بزنه :

تا حاال هزار بار گفتی ، منم جوابت رو دادم یاسمین ، من به خاطرخودت اون کار وکردم ، امیر حسین همه چی تموم 

بود ، ازهمه مهمتر دوست داشت ، زندگی کردن با همچین آدمی هم اصالٌ سخت نیست ، چون اون فقط تو رو می بینه 

 رو می خواد غیر از اینه ؟، فقط تو

اشکش وپاک کرد ، چهار زانو رو مبل نشست وگفت: نه حق با توئه ، زندگی کردن با همچین آدمی اصالً سخت 

 نیست .....

 گوله گوله اشک از چشماش پائین می ریخت چون دلش صاف شده بود ، چون زنگار دلش کنده شده بود .

ش داشته باشی ، همه وجودت باشه و غرورت اجازه نده که بگی ، وقتی ـ سخت می شه یاسین، وقتی تو هم دوست

 نفست به نفسش وصل باشه و غرورت از اون برات مهمتر باشه ، وقتی .....

 آب دهنش وقورت داد وگفت: می دونی چقدر دلم می خواست بهش بگم دوستش دارم؟

عزیزه وبهش افتخار می کنم ، می دونی حقش چی بود می دونی آروزم چی بود ؟ آرزوم این بود که بدونه چقدر برام 

؟ حقش این بود که بدونه حتی وقتی که کنارمه براش دلتنگم ولی نگفتم ! می دونی چرا ؟ .... چون غرورم برام مهمتر 

 بود ، چون خودم وبیشتر از اون دوست داشتم .

 رو داشت جز شنیدن این حرفها . نگاه یاسین میخ رو صورت ولبهای یاسمین شده بود ، انتظار هر چیزی

نگاهی به یاسین مات و مبهوت انداخت وگفت: من با امیر حسین روراست نبودم یاسین ، با پنبه سر بریدم ، کاری 

 کردم که ازم دل برید ، اونم وقتی که نمی خواستم ، اما نتونستم بگم .... می دونی چرا ؟
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ه بود زد ، نه یک بار که چند بارو با حرص گفت: تقصیر توئه ، همه با مشست تو سینه یاسین که حاال کنارش نشست

اش تقصیر توبود ، من به خاطر تو این کار وکردم ،واسه این که پیش تو کم نیارم .... واسه اینکه نکوبی تو سرم که 

تهایی که به دیدی همونی شد که من می خواستم ! وگرنه امیر حسین همه زندگی من بود ، همه کس من بود ، چه وق

شوق اون می رفتم خونه ، خدا می دونست با چه شوقی واسه غذا درست می کردم و خودش نفهمید ، چون من نگفتم 

 ، چون من نخواستم بگم .

یاسین اجازه داد تا یاسمین هر چقدر دلش می خواد عقده دلش وخالی کنه .حال یاسمین اینجا خراب بود وحال امیر 

، از شنیدن حرفهای یاسمین اوضاعش به هم ریخته بود ، چند بار دستش رفت تا در ماشین حسین پایین تو ماشین 

 وباز کنه وپیاده بشه ، که هر بار هم منصرف می شد ودست نگه می داشت .

یاسین بغلش کرد ویاسمین میون آغوش امن وگرم برادرش گم شد ، میون هق هقش گفت:نزدیک دوسال به پای 

 فکر نمی کردم که یه روز ازم خسته بشه ولی شد ، خسته شد و تنهام گذاشت .من سوخت و دم نزد ،

سرش وبلند کرد ، با چشمهای اشکی تو صورت یاسین زل زد وگفت: می دونی آرزوم چیه ؟ آرزوم اینه که شاد 

تش رو وخوشحال ببینمش ، خوشبخت ، با کسی که دوستش داره با کسی که قدر عشقش رو بدونه ، با کسی که لیاق

 داشته باشه .

یاسمین با گریه وبغض این حرفها رو می زد وحال امیر حسین وبدتر می کرد ،سررو فرمون گذاشت وگفت : محاله 

 خانمم ، با کسی غیر از تو نمی خوام، نمی تونم ...

باال چی  دیگه تحملش تموم شد وازماشین پیاده شد، دستش تا روی زنگ هم رفت ، اما روی زنگ ننشست ، می رفت

 می گفت؟ االن توانش رو داشت که به یاسمین همه چی رو بگه ؟

 نه دستش روی زنگ رفت نه تحمل اونجا موندن رو داشت ، سوار ماشین شد ورفت باید از اونجا دور می شد .

می  شاید اگر یاسین می دونست امیر حسین رفته خیالش راحت می شد ، چون نگران بودکه با حرفهایی که یاسمین

 زنه امیر حسین بیاد باال ، که خوشبختانه خبری نشد .

دوباره یاسمین وبه آغوشش کشید وسعی کرد با حرفهاش آرومش کنه ، یاسمین هم تازه یه بهونه خوب برای گریه 

 کردن پیدا کرده بود، تازه دلش خالی شده بود .

ازه فهمیده باشه چکار کرده وچی گفته خجالت می خوب که گریه کرد وآروم شد از بغل یاسین بیرون اومد ، انگار ت

 کشید تو صورت یاسین نگاه کنه البته نه از غرور از شرم .

 یاسین پیشونیش رو بوسید وگفت: نگران نباش، اگر خدا بخواد همه چی درست می شه .

دری بود ، قول بده بین یاسمین ترسیده تو صورت یاسین نگاه کرد وگفت: نه یاسین ، این حرفها درد ودل خواهر برا

 خودمون بمونه ، سرش وپائین انداخت وگفت: امیر حسین دیگه من ودوست نداره .

نیازی نبود که یاسین حرفی بزنه ، چون اونی که باید بشنوه شنیده بود ومطمئن بود که خودش به موقع کارهای الزم 

 یاسمین بود اطمینان داشت . وانجام می ده چون از عشقی که هنوز تو نگاه امیر حسین نسبت به

 ـ مطمئن باش که من حرفی نمی زنم .

 با نگاه مشکوک یاسمین که انگار به قول یاسین اعتمادی نداشت گفت: قول مردونه ، به جون علی رضا ...

 اخمی تو صورت یاسمین نشست وگفت: قسم نخور .

 یاسین لبخندی زد وگفت: می خوای بری خونه یا اینجا بمونی ؟
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 نگاهی به ساعت کرد وگفت: می رم خونه، به خاطر مامان باید برم .

 ـ می خوای خودم برسونمت ؟

 ـ نه تازه سر شبه ، خودم می رم .

یاسین هم مخالفتی نکرد ، بهتر بود هرچه زودتر بره ، درست نبود که یاسمین امیر حسین وجلوی در ببینه ، از 

اومد که امیر حسین واونجا ندید ، با ماشین رفته بود ، بهش حق می داد که  یاسمین خداحافظی کرد وبا عجله بیرون

 بهم ریخته باشه ، نگرانش بود ، زنگ زد ببینه کجاست اما جوابی نشنید .

 تو تاریکی پیاده رو راه افتاد تا یه وقت اگر یاسمین پائین اومد نبیندش .

 بشه .امیدوار بود که قصه این دوتا به زودی ختم به خیر 

زودتر از امیر حسین به اداره رسیده بود ، هنوزم نگرانش بود چون از دیشب تا حاال جوابش رو نداده بود ، فکر می 

 کرد که امیر حسین از شنیدن حرفهای یاسمین خوشحال می شه که این کار وکرد .

ای دیشب ، با ظاهری پریشون نگران جلوی در اتاق رژه می رفت که امیر حسین هم از راه رسید، با همون لباسه

 وآشفته و حالی خراب ، فکر نمی کرد این جوری به هم بریزه .

امیر حسین هم متوجه یاسین شد، برای یاسین سخت بود که با امیر حسین رودررو بشه ،هرچی باشه دیشب فهمیده 

 بود که چی شده ، منتظر سرزنش شدن از طرف امیر حسین بود .

به یاسین کرد وجواب سالم واحترامش رو هم داد ووارد اتاقش شد. قیافه ناراحت یاسین رو امیر حسین هم نگاهی 

دید وحس وحالش وفهمید، از کاری که یاسین کرد راضی بود ،از شنیدن اون حرفها خوشحال شده بود ، شنیدنشون 

ه ویاسمین رو تو عمل انجام سخت اما در عین حال شیرین بود اینقدر که براش مهم نبود که یاسین چرا اینکار وکرد

شده قرار داده بهر حال خودش کسی نبود که به سادگی دست ازیاسمین بکشه حتی اگر مجبور می شد مدتها صبر 

کنه ، درد دلش چیز دیگه ای بود اینکه چرا به سادگی به یاسمین شک کرد وهمه چیزو خراب کرد، خوب که به 

رفهای یاسمین مطابقت داده بود دید که بله این ها چیزهایی بودن که مدت زندگیش با یاسمین فکرکرده بود وبا ح

حس کرده بود ،این که چرا باوجود اینها بازم گول خورده بود چیزی بود که باورش نمی شد ، این اشتباه تو مقوله 

ای  اش نمی گنجید ، که چطوری باورکرده که یاسمین با اون صورت ناز ومعصومش خیانت کنه ودلش جای دیگه

 باشه .

پشت میزش نشست وسرش ومیون دستهاش گرفت، این مأموریت واجب بود وگرنه تا چند روز تو خونه می موند 

واز همه چی دست می کشید وفکر می کرد که باید چکار کنه االن دیگه خودش وبیشتر از دیروز مدیون یاسمین می 

سمین فقط حرف نزدن بود و گناه امیر حسین شک ، شکی دونست ، درسته که یاسمین هم کم مقصر نبود ، اما گناه یا

 که زندگیش ونابود کرد .

 ضربه ای به در خورد ، معلوم بود که یاسین پشت دره .

 ـ بیا تو ...

 با اجازه ای که داد در باز شد ویاسین تو چهار چوب در ایستاد .

 ا تو .نگاهی عمیق به صورت یاسین کرد وگفت : چرا اونجا ایستادی ؟ بی

 یاسین سر بلند کرد وگفت: باید آماده شیم برای عملیات .

 ـ می دونم .
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 ـ امیر من قصد ناراحتی درست کردن برای شمانداشتم ، من فقط می خواستم شما در کنار هم باشین ....

د ازش گله کنه ، آه عمیقی کشید وموهای آشفته اش رو به عقب فرستاد، ته دلش از یاسین ناراحت نبود، الزم هم نبو

خودش و بیشتر ازهمه تو این ماجراها مقصر می دونست ، شاید کار درستی نبود که تو این شرایط با یاسین حرف 

 بزنه وبگه که چی شده ولی دلش دیگه طاقت صبوری کردن نداشت ، طاقت اینکه این همه درد وتحمل کنه .

اسمین هم جواب رد می داد من بازم دست نمی کشیدم چون ـ من از اون موضوع ناراحت نیستم یاسین ، حتی اگر ی

 همه وجودم متعلق به یاسمین بود پس تا هرموقع که الزم بود صبر می کردم ..... من .. من ازچیز دیگه ای دلگیرم .....

م از پشت میز بلند شد ، پشت پنجره رفت وهمین طور که یاسین وزیر چشمی می پائید گفت: یعنی از خودم دلگیر

 .... من یه جایی درست کار نکردم وباعث شد که یه مسائلی پیش بیاد ....

 یاسین نگران پرسید : چی شده ؟ از چی حرف می زنی امیر ؟

دستش وبه نشون سکوت بلند کرد وگفت : خواهش می کنم چند دقیقه ساکت باش یاسین ، خوب به حرفهام گوش 

 کن .

 . یاسین هم ساکت منتظر ادامه حرفش شد

 آب دهنش و قورت داد ، نفسش وسنگین بیرون داد وگفت: از قضیه پیمان وکارهایی که با ما کرد خوب خبر داری .

 یاسین سرش و به نشونه دونستن تکون داد .

با حرصی که توصداش بود گفت: اون عوضی روانی ومریض با زندگی ما بازی کرد به خاطر عقده وحسرتهایی که 

با زهره وخاطره چکار کرد ! اون به منم زخم زد یاسین ، زخمی که بعد فهمیدم ، وقتی که دیگه  داشت، می دونی که

 دیر شده بود.

 یاسین با ابروهایی باال رفته گفت: با تو ؟ .... با تو چکار کرد؟

 امیر حسین آه کشید و با چشمی که به اشک نشسته بودگفت: زندگیم ونابود کرد، همه چیزم وازم گرفت .

 با این حرفها یاسین هم مشکوک شد ، حسش رفت به زندگی یاسمین وامیر حسین .

 قدمی به جلو برداشت کنار امیر حسین ایستاد وگفت: درست حرف بزن امیر، چی می خوای بگی ؟

سرش وبلند کرد وتوصورت یاسین نگاه کرد، غمی که تو صورتش بود رو یاسین خیلی خوب فهمید ، با ابروهای گره 

 ورده گفـت: جون به لب شدم امیر ، به یاسمین هم ربط پیدا می کنه یا نه ؟خ

با اومدن اسم یاسمین چشمهای امیر حسین بسته شد .چند بار لبش وگزید وگفت:خودت با حرفهای دیشب یاسمین 

 یه چیزهای از زندگی ما فهمیدی ؟

 لی خوب چه ربطی به پیمان داشت ؟یاسین همون موقع که اونها از هم جداشدن یه حدسهایی زده بود و

ـ می خوام بدونی که من یاسمین واز خودم از جونمم بیشتر دوست دارم، می خوام بدونی من تو این چند ماه دور 

 بودن ازش به اندازه تمام عمرم زجر کشیدم ، می خوام بدونی که من اشتباه کردم ، یه اشتباه بزرگ .....

ر حسین رفت وگفت: می دونم خوب بگو اون حرفی رو که واسه اش دل دل می یاسین بی حوصله میون حرف امی

 کنی ....

وامیر حسین هم گفت از همه چی ، از تلفنهایی که از باجه تلفن بهش می شد از حرفهایی که اون مزاحم می زد ، از 

 ن شک کرده .رفتار یاسمین ،از همه چی گفت حتی از اینکه حرفهای اون مزاحم وقبول کرده وبه یاسمی
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صورت یاسین که با حرفهای امیر حسین تو هم گره خورده بود وعصبی نشون می داد با این حرف امیر حسین سرخ 

سرخ شد ،مثل یه گاو خشمی آماد حمله شده بود ، دست برد یقه امیر حسین وگرفت اونم تو یه عکس العمل سریع و 

گفتی ؟ در مورد یاسمین چی فکر کردی ؟ به چه حقی امیر؟ از میون دندونهای به هم کلید شده اش گفت :تو چی 

 چطوری ؟

خوب که تواتاق بودن وکسی پیششون نبود وگرنه برای یاسین خیلی بد می شد که با مافوقش اینجوری برخورد می 

 کنه .

مان امیر حسین حال یاسین وخیلی خوب درک می کرد ، چون خودش هم تجربه کرده بود موقع شنیدن حرفهای پی

از دهن خاطره ، همین حال بهش دست داده بود حتی بدتر .دست رو دست یاسین گذاشت ،آروم دستش و از یقه 

اش جدا کرد وگفت : اشتباه کردم یاسین ، قبول دارم که نباید بهش شک می کردم ، بازم می گم خطا کردم ... مقصر 

 ی من ...خود یاسمین هم بود با رفتاری که داشت دامن می زد به فکرها

یاسین فشار دستش وبیشتر کرد وگفت: باشه به هر مقصری هم که بود تو نباید به پاکی ونجابت خواهر من شک می 

 کردی .....نباید ... می فهمی ؟ نباید ...

 دست از یقه امیر حسین کشید وبرای اینکه عکس العمل بدتری ازش سر نزنه فوری از اتاق بیرون رفت .

اراحت شد از دیدن رنج وعذابی که تو صورت یاسین بود ، خودش ولعنت کرد برای چند هزارمین امیر حسین هم ن

 بار ، حاال دیگه یاسین هم از این راز با خبر بود ، ناراحتی یاسین و درک می کرد ، اما به کمکش هم دلخوش بود .

چه کاری انجام بدن و برای اطمینان  دیشب همه برنامه ریزیها انجام شده بود وهمه می دونستن که باید کی وکجا

بیشتر دوباره گروه ها دور هم جمع شدن ونقشه عملیات رو یک بار دیگه مرور کردن .یاسین هم تو جلسه بود ، 

ناراحت وعصبی ، سعی می کرد که زیاد پر به پر امیر حسین نده ، نمی خواست تو عصبانیت کاری انجام بده که 

 بعدش پشیمون بشه .

 

تموم شد و گروه برای رفتن به مأموریت ، همه در حال تکاپو ودنبال کار، ذهن امیر حسین اینقدر مشغول بود جلسه 

که به فکر آماده شدن نبود ، با تعلل کارش وانجام می داد به خاطر فکر مشغولش یادش رفت که جلیقه ضد گلوله 

 ن که همه چی حاضره وباید بریم .اش رو بپوشه وهمون جا تو اتاقش موند . چون دنبالش اومدن وگفت

***** 

 

تو اتاقش نشسته بود ، از صبح یه دلشوره عجیب وغریب به دلش افتاده بود، دیشب بعد از رفتن یاسین یه مقدار از 

وسائلش وبرداشت واز خونه بیرون اومد ، باید حتماً خدمت مادرش می رسید ، با اتفاقهایی که افتاده بود دیگه اون 

 دوست نداشت ، دیگه دلش نمی خواست با خانم شفیعی چشم تو چشم بشه . خونه رو

دیشب که اصالً خوابش نبرد ، با وجود اینکه دلش سبک شده بود یه بار سنگین از دوشش برداشته شده بود بازم تا 

دید چند تا  دم دمهای صبح خوابش نبرد ، وقتی هم که خوابید با یه کابوس وخواب وحشتناک از خواب پرید ، خواب

گاو بهش حمله کردن وهیچ راه فراری هم نداره ، جلوش یه دیوار بزرگ بود که راهش وسد کرده بود وبا تالشی که 

می کرد نمی تونست ازش باال بره وازدست اونها فرار کنه ، با صورتی عرق کرده از خواب بیدار شد ، ساعت هفت 

 تعبیر نداره ، اما خوابش که خواب نبود ، کابوس بود .ونیم بود ، مامانش همیشه می گفت خواب دم صبح 
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آبی به دست وروش زد ، خنکی آب حس خوبی بهش داد ولی از دلشوره اش کم نکرد، می ترسید امروز تو عملیات 

 اتفاقی برای یاسین وحتی امیر حسین بیفته .

بود که بد به دلش راه نده وآیۀ الکرسی بخونه  به الهه زنگ زده بود تا از آرامش الهه اونم آروم بشه ، الهه بهش گفته

، از صبح تا حاال یه بار که هیچ صد بار خونده بود و هیچ فرقی به حالش نکرده بود . تو وقتهای بیکاری صلوات 

فرستاده بود ونذر کرده بود ، خودش هم می دونست که همه نگرانیش فقط به خاطر یاسین نیست ، دلهره امیر 

اگر اتفاقی براشون میفتاد خودش ونمی بخشید ، چون پای اونها به این ماجرا به خاطر اون باز شده  حسین هم داشت ،

 بود .

نزدیک غروب بود ، ساعت نزدیک چهار بود وهنوزم خبری از یاسین نشده بود ، دوبار زنگ زده بود و هنوزم 

 گوشیش خاموش بود .

رون رفت .هرچی به اوراژنس نزدیک تر می شد ، دلشوره اش هم با صدای بلند گو که پیجش می کرد ، از اتاقش بی

بیشتر می شد ، خودش هم نمی فهمید لرزش پاهاش برای چیه ، با وارد شدن به اورژانس دیدن کسی که خونین 

ومالین رو تخت افتاده بود همه چی براش مشخص شد ، تعبیر خوابش االن روی تخت افتاده بود ، بی هوش وبی 

 ش هم شلوغ بود ، االن دیگه دلیل دلشوره های صبح تا االنش رو فهمید ....گوش دوروبر

 

چیزی رو که می دید باور نداشت ، امیر حسین بود که با لباسهای پر ازخون ، بی هوش روتخت اورژانس جلوی 

ش رو پس زد چشمش افتاده بود .نفسش سنگین شده بود، نه منصفانه نبود ، نباید براش اتفاقی بیفته ، اشک چشم

وبه طرف تخت رفت .نزدیکتر که شد همه چی واضح تر شد، کتفش راستش گلوله خورده بود وپهلوش ، خونریزی 

 شدید داشت .

دکتر بزرگمهر هم باالی سرش بود ، جراح ومتخصص ارتوپدی ، نگاهی گذرا به یاسمین کرد وگفت: باید هرچه 

 ید ،زودتر بره اتاق عمل ، شما هم وضعیتش رو چک کن

تا حاال نفهمیده بود واسه چی پیج شده باالی سر امیر حسین ، با صدای دکتر بزرگمهر به خودش اومد ، گلوله ای که 

تو پهلوش خورده بود خطر ساز بود اونم برای امیر حسین ... زنگهای خطر تو گوشش به صدا در اومدن، فوری 

ض به سمت اتاق عمل رفت ویاسمین هم باید آماده می شد معاینه اش کرد وفوری هم دستور اتاق عمل رو داد، مری

برای جراحی عزیزترین کسی که تو دنیا داشت ، دوبار بود که امیر حسین وبه اتاق عمل می برد ، هر دوبار هم بی 

هوش بود ، اون بار براش یه غریبه بود ویه مریض ، این بار همه زندگیش وهمه وجودش ، یه آشنا که مدتی بود 

 شده بود . غریبه

 دکتر بزرگمهر وقتی حال یاسمین رو دید گفت: اگر حالتون خوب نیست ....

نه امکانش نبود ، خودش باید به داد امیر حسین می رسید ، واسه همه کار می کرد واسه همه وجودش نمی تونست ؟ 

ر اینکه امیر حسین مریضه چرا !! فقط باید به خودش مسلط می شد ، تو این لحظه نباید به چیزی فکر می کرد مگ

واحتیاج فوری به کمک داره واسه همین هم با پیشنهاد دکتر مخالفت کرد ، باید آماده می شد ، یه لحظه هم برای 

 امیر حسین لحظه طالئی بود ، پس جای تعلل کردن نبود .

از کتفش ویکی هم برای  امیر حسین به اتاق عمل منتقل شد وبا دوتا تیم پزشکی ، یکی برای بیرون آوردن گلوله

 بیرون آوردن گلوله از پهلوش .
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اولویت با یاسمین بود چون واجب تر بود با پرونده پزشکی که امیر حسین داشت باید اول از کلیه اش مطمئن می 

 شدن بعد به بقیه چیزها می رسیدن .

 د ودست به کار شد .یاسمین هم با خوندن همون آیۀ الکرسی که بنا بود آرومش کنه توکل به خدا کر

با شکافتن پهلوش دید که اوضاع وخیم تر از اونه که فکر می کرده .گلوله بافت کلیه رو داغون کرده بود ، امیدی 

 نداشت که جراحی هم کمکی کنه ، اما باید دست به کار می شد.

 چند تا نفس عمیق کشید تا لرزش دستهاش کم بشه ، آروم پلک زد وکارش وشروع کرد .

 مدام عرق می کرد ویکی از پرستارها عرقش وپاک می کرد ، این عرقها جور اشک چشمش رو هم می کشیدن .

بافت کلیه آسیب جدی دیده بود، تا اونجایی که از دستش ساخته بود بخیه زد وجمع وجورش کرد ، چون امیر حسین 

 به همین کلیه نصف نیمه هم احتیاج داشت .

نجام داد ، با جون دادن تمام مدت عمل به صورت امیر حسین نگاه نکرد تا دستش نلرزه کارش رو با سختی ومشقت ا

 ، همه اش به خوبی های امیر حسین فکر کرد ودستش توان گرفت برای پیش بردن کار .

کار خودش که تموم شد بازم تو اتاق عمل موند تا کار دکتر بزرگمهر هم تموم بشه ، دلش طاقت نداشت تنهاش 

 ، باید از وضعیتش مطمئن می شد ، حدود پنج ساعت تو اتاق عمل موند تا وضعیت امیر حسین ثابت بشه . بذاره

گلوله رو از کتفش بیرون آوردن ، خوشبختانه واسه دستش مشکلی پیش نیومده بود ، چیزی که بود یاسمین از کلیه 

 امیر حسین مطمئن نبود ، این کلیه دوام چندانی نداشت .

 ن به بخش ویژه منتقل شد ، یاسمین پشت سر دکتر بزرگمهر از اتاق عمل بیرون اومد .امیر حسی

پاشون رو که از در اتاق عمل بیرون گذاشتن ، چهره های آشنا ونگران به طرفشون اومدن ، یاسمین توان روبه رویی 

 خودش وجمع وجور کنه .با اونها رو نداشت ، صبرکرد که اول با دکتر صحبت کنن ، این جوری فرصت داشت تا 

دکتر هم توضیحات الزم رو به اونها داد وبا گفتن کار خانم مرتضوی سخت تر بود جواب قطعی رو باید از ایشون 

 بگیرید از اونجا رفت .

یاسیمن موند وخاله معصومه ، عمو بهروز ،زهرا و زهره وخاطره .نگرانی از صورت وچهره همه شون می بارید ، قبالً 

ین موقعیت قرار گرفته بود .اولین بار نبود که می خواست وضعیت مریض وبراشون شرح بده ، اون موقع کجا هم تو ا

 االن کجا ، خیلی براش سخت بود که نا امیدشون کنه .

 با صدای آرومی که خودش هم نشنیدش سالم کرد .

 تو چشم یاسمین حلقه زد . دست معصومه خانم تا نزدیکی بازوی یاسمین رفت و لمسش نکرد وبرگشت ، اشک

 آقا بهروز ناراحت از این برخورد گفت: چی شد دخترم حالش چطوره؟

لب باز کرد جواب بده که متوجه یاسین شد که با عجله ونگران به طرفشون می اومد ، یاسین وضعش از همه بدتر 

 بود .

 حالش چطوره ؟ ایستاد ، چند تا نفس عمیق کشید وگفت: چ..... چی شد یاسمین ؟ حا...

صدای گریه خانم ها بلندتر شد ، یاسمین هم نگاهی به همه کرد وگفت: من هر کاری که از دستم ساخته بود انجام 

 دادم ....
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ضجه زدن معصومه خانم شروع شدویاسمین هم برای اینکه آرومش کنه گفت: نگران نباشین ، فعالً حالش..حالشون 

ای که تو پهلوشون خورده به کلیه صدمه جدی زده ، من تا اونجایی که می شد  خوبه ،خوب که نه یعنی .... گلوله

 هرکاری ازم ساخته بود انجام دادم ،...

 آب دهنش وقورت داد، زیر نگاه های آشنا ودرعین حال غریبه سخت بود که توضیح بده

دن ،خطر تهدیدشون می کنه، کلیه ـ با توجه به شرایط ایشون واین که قبالً هم یکی از کلیه هاشون رو از دست دا

 دیگه عمالً کاری انجام نمی ده ،باید هرچه زودتر بهشون کلیه پیوند زده بشه .....

 همه شون شروع کردن با هم صحبت کردن ، حرف همه هم این بود که کلیه من روبهش پیوند بزنین ....

 نم .....یاسمین اشاره کرد که ساکت باشن وگفت: من حال شما رو درک می ک

که گفتن این حرف برابر با یه چشم غره اساسی ومشت از طرف معصومه خانم بود ، هنوزم دلش با یاسمین صاف 

 نشده بود .

 یاسمین هم دید ، فهمید و به روی خوش نیاورد فعالً وقت تجزیه تحلیل نگاه های خاله معصومه رو نداشت .

ین بهش کلیه بدین، اول اینکه گروه خونیتون مشترک باشه ، سالم بودن ـ باید شرایط پیوند رو داشته باشین تا بتون

 کلیه هم شرطه ،باید آزمایش بدید تا مشخص بشه که کدومتون می تونید بهش کلیه بدید .

فقط گروه خونی آقا بهروز با امیر حسین مشترک بود که اونم نمی تونست بهش کلیه بده چون هم فشار خون داشت 

 رو کار کلیه هم اثر گذاشته بود . هم قند خون که

خوب حال اونها با شنیدن این خبر بدترهم شد، یاسمین هم برای دلداری دادنشون گفت: من خودم پی گیری می 

 کنم به بانک اعضاء زنگ می زنم ، ببینم کلیه ای با این شرایط هست یا نه .

کرد ، چون دوست نداشت اتفاقی برای امیر حسین  یاسمین این کار ونه فقط برای اونها که به خاطر خودش هم می

 بیفته واون این جوری رو تخت بیمارستان ببینه .

ببخشیدی گفت وبا اشاره ای به یاسین از اونها جدا شد ورفت ، خودش به اندازه اونها حتی بیشتر ناراحت بود ، اما 

 چون تقصیر خودش بود ....دیگه تحمل نگاه های پراز حرف معصومه خانم رو نداشت ، دلگیر نشد 

خودش راه افتاد به سمت اتاقش ، به محض رسیدن به اتاق اولین کاری که کرد تماس گرفتن با بانک اعضاء بود که 

 جوابی جز نه دریافت نکرد، گفتن که یکی هم بوده که دوروز پیش به یه مریض پیوند داده شده .

 ن بدتر نمی شد همه اتفاقهای بد پشت سر هم میفتاد .خسته وسردر گم سرش ومیون دستهاش گرفت ، از ای

بعد از چند ضربه درا تاق باز شد ویاسین خسته وناراحت وارد اتاق شد ، بلند شد وبه اتفاق یاسین روی مبلهای تو 

 اتاق نشستن .

 لیوانی آب برای خودش ویاسین ریخت وگفت: چی شد که این جوری شد ؟

 ه ؟ـ واقعاً وضعش این قدر خراب

 یاسیمن با ناراحتی سر تکون داد واسه اش گفتن این مسئله سخت بود .

 ـ نگفتی ؟

نگاهی به صورت یاسمین انداخت ، یعنی باید حرفهایی رو که امروز ازامیر حسین شنیده بود بهش می گفت ، می 

 ؟گفت که امیر حسین به خاطر حرفهای پیمان بهت شک کرده واون مزاحم تلفنی پیمان بوده 
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خودش هم جواب خودش رو داد که نه ! تو این شرایط نه ! از اون گذشته اونی که باید به یاسمین این حرفها رو بزنه 

 خود امیر حسینه .

از فکر بیرون اومد ودر جواب یاسمین گفت: امروز صبح یه خورده اعصباش به هم ریخته بود ، یادش رفته بود ضد 

 د .گلوله اش رو بپوشه ، این طوری ش

یاسمین با دست صورتش رو پوشوند ،و یاسین ادامه داد: از هم جدا بودیم ، من جای دیگه بودم امیر حسین جای 

دیگه ، وقتی برگشتم اداره فهمیدم چی شده ، یکی از بچه ها می گفت می خواسته جلیقه خودش رو بهش بده قبول 

 نکرده ، عملیات هم سنگین ، این طوری شد .

 یار نبوده ومستقیم به کلیه اش خورده ، عملیات چی شد ، تونستین دستگیرشون کنین ؟ ـ شانش باهاش

 دستی به صورتش کشید ووگفت : آره به سختی .

 ـ پیمان چی اونم گرفتین ؟

یاسمین توسط یاسین کم وبیش از کارهایی که پیمان با اونها کرده بود خبر داشت ،البته بجز قضیه خودش ، همون 

به یاسین گفته بود که من حس خوبی از اومدن وپیدا شدن پیمان نداشتم و یاسین امروز صبح به این باور موقع هم 

 رسیده بود که حس یاسمین درست بوده .

ـ آره ، گرچه فایده ای نداشت ،وقتی پیداش کردیم ، چند ساعت از مرگش گذشته بود، نمی دونی تو چه وضعی بود ، 

 یشتر انگشتهای....این قدرکتک خورده بود ، ب

یاسمین به اندازه کافی حالش بد بود دیگه نیازی به شنیدن قصه پیمان نبود با دست به یاسین اشاره کرد که کافیه 

 ویاسین هم ساکت شد .

ـ امیر حسین خیلی دوست داشت زنده دستگیرش کنه ، می خواست خودش تالفی کارهایی که با خاطره وزهره و... 

 ه که نشد ، به درک واصل شده بود.کرده بود دربیار

پیمان خیلی سخت جون داده بود ، یه مرگ سخت ، شاید این خبر یه کم از غم های دل خاطره وزهره رو کم می کرد 

. 

 ـ تماس گرفتی ؟

منظور یاسین رو خیلی خوب فهمید ، نفس عمیقی کشید وگفت: آره ، نبود ، باید پرس وجو کرد شاید یکی پیدا بشه ، 

 رچه زودتر چون وقت زیادی نیست ، حدااکثر تا فردا شب .ه

 ـ من برم پیششون ببینم چیزی الزم ندارن !

ـ اگر تونستی راضیشون کن که برن خونه ، اینجا موندنشون فایده ای نداره یاسین ، اون االن تو بخش مراقبت های 

 ویژه است ومالقات ممنوع .

 ـ کی به هوش میاد ؟

 به سختی گفت : حتی امکانش هست که بره توکما .ـ نمی دونم ، 

 یاسین با لبهای فشرده خداحافظی کرد ورفت ویاسمین موند ویه دنیا حسرت وغم تو دلش.

 سرش وبلند کرد واز خدا خواست که به امیر حسین کمک کنه تا دوباره سر پا بشه

یشه امیر حسین وشاد وسرحال ببینه ، نه دیدن امیر حسین تو این موقعیت براش خیلی سخت بود،دوست داشت هم

 این جوری گرفتار ودر بند مریضی .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

3 4 4  

 

خیلی دلش می خواست بدونه چی فکر امیرحسین ومشغول کرده که باعث شده این جوری به هم بریزه وبراش 

 مشکل به این بزرگی پیش بیاد .

طر امیر حسین موند ، می خواست لحظه به دیگه کاری تو بیمارستان نداشت ، با این وجود به خاطر دل خودش وبه خا

 لحظه وضعیت وبررسی کنه و از حالش با خبر بشه .

خیلی فکر کرد که چطوری می تونه برای امیر حسین کلیه پیدا کنه ، حتی به اینکه از این داللهای اعضاء کلیه بخره 

بگیره ، تصمیم گیری به عهده یکی هم فکر کرد ، همه فکرهاش بی ثمربود ، چون کاره ای نبود که بخواد تصمیم 

 دیگه بود .

مطمئن بود که اونها امیر حسین وتو این شرایط تنها نمی ذارن برن ،می خواست به دیدن امیر حسین بره ،برای اینکه 

اونها رو نبینه ودوباره مجبور نباشه نگاه پر ازگالیه و تغییُر معصومه خانم رو تحمل کنه ازدر مخصوص کارکنان 

 ل بیمارستان به بخش ویژه رفت .وپرسن

با مسئول بخش وپرستار خوش وبشی کرد وبه طرف اتاق امیر حسین رفت،به نگاه وپچ پچشون هم اهمیتی نداد ، 

 اولین کاری که کرد کشیدن پرده بود ، می خواست با امیر حسین تنها باشه ، حرف دیگران هم براش مهم نبود .

 ه اشک نشسته وصدایی پر از بغض سالم کرد .کنار تخت ایستاد و با چشمهای ب

 ـ سالم امیر حسین !!

کنار تخت نشست و خیره شد به صورت امیر حسین که غرق خواب بود، نگاهش رو تک تک اجزای صورتش 

 چرخید ، صورتی که از صمیم قلب وبا تمام وجودش دوستش داشت .

 ازشش کرد.با احتیاط دست سفید امیر حسین وتو دست گرفت وآروم نو

با دست دیگه اش اشکش رو پاک کرد وگفت: دلتنگم امیر حسین ،دلتنگم ودلگیر ، دلتنگ لحظه های که با هم 

گذروندیم ودلگیر از خودم که قدرش وندونستم ، تو خواب خرگوشی بودم ، فکر نمی کردم که تو هم خسته بشی ، 

 ... گله ای ندارم ...فکر نمی کردم ازمن دل ببری امیر حسین ، اما تو بریدی .

اشک چشمش وپاک کرد وبا همون صدای آرومش ادامه داد : گله ندارم چون می دونم که تقصیر خودم بود، من با 

خودم ، با تو ، با دلم روراست نبودم..... من غرورم رو بیشتر از همه اینها دوست داشتم ، همه چی رو فدا کردم .... 

.... زندگی با تو سراسر درس بود .... معلمی که من آسون از دستش دادم ... می  باختم امیر حسین به خودم باختم

دونی می خوام چی بگم ؟ حرفی که خیلی وقت بود باید می گفتم واین قدر تعلل کردم تا دیر شد .... پیش خودم چی 

.. خیلی وقته که فهمیدم فکر می کردم ؟ فکر می کردم دنیا همیشه همین جور می مونه ؟ من خیلی وقته که شکستم ..

 تو چی بودی وکجای زندگیم بودی ... تو همه وجودم بودی .... دوست دارم امیر حسین ....

هق هقش وخفه کرد وگفت :آره باور کن دوست دارم .... راضی هستم بمیرم و تو اینجوری رو تخت بیمارستان 

بود که اولین نفر باشی که نبودی .... دور بودی ..... به نباشی ! غیراز تو واسه یکی دیگه هم اعتراف کردم ... حق تو 

 یاسین گفتم .... من به خاطر یاسین این همه به تو بد کردم و آخرم به خودش اعتراف کردم .....

 دست امیر حسین وآروم باال آورد ، بوسه ای آروم رو دستش زد واشک چشمش پشت دست امیر حسین ریخت ..

اوان حماقت های من رفتن تو نیست امیر حسین ،نباید باشه ..... تاوان حماقتهای من بودنتِ، ـ حماقت کردم ، اما ت

بودن وخوشبخت بودنت ... تو باید باشی تا من زجر بکشم ، تو باید باشی ودور باشی تا من مجازات بشم ، رفتن تو 

 توئه .... تو خون تو رگهای منی.... مجازات سختیه .... تونباشی منم نیستم ، منم تموم می شم ، وجودم بسته به
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 اینجای صحبتش ودرد دلش که رسید مکث کرد ویه بار دیگه آخرین جمله اش رو مرور کرد : خون ؟ خون ؟

 دوباره وسه باره با خودش تکرار کرد ، میون گریه لبخند زد وبا شوق گفت: آره خون ..

دیوانه شده که هم گریه می کنه هم می خنده ، هم اشک خیلی هیجان زده بود ، اگر کسی می دیدش فکر می کرد 

 می ریزه هم ذوق می کنه .

دست امیر حسین و آروم فشرد وگفت: دوتا هم خون ... من دوتا کلیه تو هیچی ! این یعنی چی امیرحسین ؟ ... لبخند 

 م ....زد وگفت: یعنی اینکه می مونی! اگر خدا بخواد بازم هستی امیر حسین .... من نمی ذار

 سرش وبلند کرد وگفت: شکرت خدا .... خودت کمک کن ....

دیگه وقت تلف کردن وجایز ندونست ، آروم دست امیر حسین وروی تخت گذاشت ، باید هرچه زودتر این کار 

انجام می شد ، خودش می خواست ومطمئن بود از کاری که انجام می ده به کسی هم کار نداشت ، مهم دل خودش 

 رضا بود ، مهم امیر حسین بود که این جوری زنده می موند .بود که 

هیجان زده بود وخودش ولعنت می کرد که چرا زودتر به فکرش نرسیده ، دیگه الزم نبود سراغ کسی بره ، این بار 

 دیگه اختیار دست خودش بود .

هم از دین صورت خوشحال با چک کردن وضعیت امیر حسین خوشحال وراضی از اتاق بیرون رفت. بچه های بخش 

 و خیس از اشک یاسمین تعجب کردن ویکی شون پرسید : خانم دکتر چیزی شده ؟

 هیچی نگفت ، لبخند گرمی زد واز بخش بیرون رفت ، نمی خواست این خوشی رو با کسی شریک بشه .

اشه ، چون با امیر حسین رفت تو اتاقش وهزار تا نقشه ریخت ،دعا کرد که مشکلی پیش نیاد که بعید بود مشکلی ب

گروه خونی مشترک داشت ، همون گروه خونی که یاسمین یه روز ازدستش خیلی گله داشت ، همون گروه خونی که 

االن بیشتر از هر چیزی دوستش داشت ، چون می تونست عزیزترینش رو این جوری نجات بده ،از سالمت بودن 

 بود .کلیه اش هم اطمینان داشت ناسالمتی خودش دکتر 

اولین نقشه اش این بود که کسی متوجه نشه که اون به امیرحسین کلیه داده ، خانواده خودش وملکان هم درصدر 

 بودن ، نمی خواست واسه کسی سوء تفاهم به وجود بیاد.

ده درسته که دلش با امیر حسین بود با امیر حسین هم می موند ، مهم راهش بود که دیگه از راه امیر حسین جدا ش

بود ، به همین دلیل هم این کار باید تو خفا انجام می شد . باید فکری هم به حال خانواده خودش می کرد ، چطوری 

 باید از اونها مخفی می کرد ؟ بهترین راه رفتن به مسافرت صوری بود ، به این بهانه می تونست تو بیمارستان بمونه .

تاه زد ، صبح باید با رئیس بیمارستان صحبت می کرد، دکتر رستگار حاال که دلش یه کم آروم شده بود یه چرت کو

 از اساتید خودش هم بود ،از دکتر رستگار می خواست که این کار وبراش انجام بده.

این شب هم انگار خیال نداشت که تموم بشه ،مثل بیشتر وقتها همه چیز با یاسمین سر لج داشتن ، اگر می شد 

 و جلو می برد یا کاری می کرد که خورشید هرچه زودتر طلوع کنه .خودش عقربه های ساعت ر

 با نگاه کردن به عکس امیر حسین وفکرکردن به اینکه به زودی حالش خوب میشه اون شب و سر کرد .

تا اومدن دکتر رستگار هم چند بار به اتاقش سر زد، خودش عجله داشت فکر می کرد که ساعت کند می گذره ، یا 

 اموش کرده که بیاد بیمارستان .دکتر فر

باالخره انتظارش تو این مورد هم تموم شد ودکتر رستگارهم به بیمارستان اومد ، هنوز دکتر سرجاش ننشسته بود 

 درزد ووارد اتاق شد .
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 ـ سالم ، صبح بخیردکتر .

 ـ سالم ،دکتر جوان ، خوب هستی ؟

 ـ ممنون به لطف شما !

 ستن کردو یاسمین هم ازخدا خواسته فوری نشست .دکتر یاسمین ودعوت به نش

 ـ چی شده که شاگرد قدیمی وهمکار جدید به من سر زده ؟

 ـ من که همیشه زیر سایه شما هستم ، راستش امروز یه عرضی خدمتتون داشتم .

 دکتر دست هاش روی میز قفل کرد وگفت: من در خدمتم .

 ـ خواهش می کنم ..

ی گفت ، همه چیز وکه نگفت اون چیزهایی که الزم بود دکتر بدونه وآخر صحبتش هم تأکید و برای دکتر ازهمه چ

 کرد که نمی خواد کسی متوجه این ماجرا بشه ومی خواد بین کادر اتاق عمل بمونه .

دکتر رستگار خوب به حرفهاش گوش داد، یاسمین رو خیلی خوب می شناخت واز پاکی قلبش خبر داشت ، اعتراضی 

اری که می خواست انجام بده نداشت ، چون حس عشق ومحبت رو تو چشمها وحرفهای یاسمین بیشتر از حس با ک

انسان دوستی ووظیفه دید ،به یاسمین قول داد که خودش عمل رو انجام می ده ویاسمین هم خوشحال وراضی از 

 دکتر خداحافظی کرد .

از محکم کاری عیب نمی کرد ، دوباره آزمایش داد تا خیالش دنیایی کار داشت ، از سالمتیش مطمئن بود ، اما کار 

راحت بشه ، یه سری دارو هم برای قبل از عمل باید استفاده می کرد ، داروها رو نوش جان کرد وراهی خونه شد ، 

 مسافرت به شمال برای شرکت تو همایش وخستگی به در کردن بهترین بهانه بود برای راضی کردن مامانش .

ارد خونه شد مامان وباباش رو هم ناراحت دید ، اونها هم حق هم داشتن ، امیر حسین هم یه روز دامادشون وقتی و

 بوده هم پسر بهترین دوست خانوادگی شون .

 سالم خسته ای کرد وصبح بخیر گفت .

 ـ سالم عزیزم ... از امیر حسین چه خبر ؟

 نفس عمیقی کشید وگفت: فعالً همون طوره.

 کلیه پیدا نشده ؟ـ هنوز 

 ـ نه هنوز ، باید پی گیری کنن .

 باباش نفس عمیقی کشید وگفت: می خوام برم آزمایش بدم شاید تونستم خودم بهش کلیه بدم .

گروه خونی یاسمین به پدرش رفته بود ، ابروهای یاسمین باال رفت ، اینکه باباش می خواست اقدام کنه خوشحال کرد 

 چون هماهنگی های الزم رو انجام داده بود .اما خیالش راحت بود 

 ـ خوبه اگر بشه .

 بلند شد به طرف اتاقش بره که مامانش گفت:تو که امروز هم باید بیمارستان می موندی واسه چی اومدی خونه ؟

 فرصت خوبی که منتظرش بود پیش اومد ، نمی دونست چطوری صحبت این مسافرت یک دفعه ای رو پیش بکشه .

 ندی زد وگفت: چرا بای بیمارستان باشم اما یه کار دیگه برام پیش اومده .لبخ

 ـ چی شده ؟

 ـ باید برم شمال ، یه همایش تو شمال برگزار می شه باید برم مازندران .
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 ـ چه بی خبر ؟

 ـ بی خبر بی خبرهم نیست ، خیلی وقت پیش دعوت شدم ، خودم یادم نبود ، یعنی نمی خواستم برم .

اراحت بود از اینکه داره تو چشم مادرش نگاه می کنه ودروغ می گه ، دیگه چاره ای نداشت ، جبران شدنی که نبود ن

 امیدوار بود به یه شکل دیگه واسه مامان باباش جبران کنه .

 ـ چقدر طول می کشه ؟

احتیاط گفت: شاید یک هفته ، تو ذهنش محاسبه کرد ، سه چهار روز بیشتر الزم نبود تو بیمارستان بمونه ، برای 

 شایدم کمتر .

خیال مامان باباش که راحت شد به اتاقش رفت تا بار سفر ببنده، باید هرچه زودتر به بیمارستان می رفت . قرار بود 

 امشب عمل انجام بشه ، باید به یاسین والهه هم زنگ می زد وازشون خداحافظی می کرد .

حاضروآماده از اتاق بیرون اومد ، مامانش هم تو این فاصله مقدار تنقالت دوش گرفت ، چمدونش رو هم بست .

 براش آماده کرده بود تا همراه خودش ببره .

 طاقت دیدن قیافه ناراحت ونگران مامانش رو نداشت ، گونه اش رو بوسید وگفت: مامان گل من واسه چی ناراحته ؟

فت: از دیشب که یاسین گفت چی شده دلم قرار نداره دخترم ، فخری خانم ، نگاهی به چشمهای یاسمین انداخت وگ

 می ترسم واسه امیر اتفاق بدی بیفته !

 ـ نگران نباشین مامان ، هرچی خدا بخواد همون می شه .

فخری خانم آه سنگینی کشید وگفت: خیره ... خودم اینجام دلم اونجا ، می دونم معصومه چه حالی داره ، رو ندارم که 

 بینمش ، می ترسم حرفی بزنه یا کاری بکنه که ....ببرم ب

حرفهای مامانش رفتار معصومه خانم رو براش تداعی کرد ، به مادرش حق می داد که از رفتار معصومه خانم دلشوره 

داشته باشه ، اما مطمئن بود که با خانواده اش بد رفتار نمی کنن ،چون این وسط فقط یاسمین مقصر بوده ، معصومه 

نم هم تو این شرایط تو شهر غریب بیشتر از قبل به یه همراه وهمدم احتیاج داره ، برای اینکه مامانش واز نگرانی خا

دربیاره گفت: اون هیچ کاری نمی کنه مامان! من قبالً هم بهتون گفتم اجازه ندین که اتفاقی که تو زندگی من افتاد رو 

ی کنه ؟ شما برین سراغشون ، تواین شرایط تنها هستن والزمه که روابط شما هم اثر بذاره ، اون از شما دوری م

کنارشون باشین ، خودتون هم خوب می دونین که خوشحال هم می شن ، پس این همه الکی غصه نخورین وخودتون 

 برای آشتی کردن پیشقدم بشین .

خودم زدم، راست میگی باید یکی مامانش اشکش وپاک کرد وگفت: خودمم از دیشب تاحاال هزار باراین حرفها رو به 

شروع کنه ، نمی شه که همیشه با هم قهرباشیم ، اونها هم اینجا کسی رو ندارن ، منم با بابات می رم بیمارستان ، هر 

 اتفاقی هم که بیفته مهم نیست ، کنارشون می مونم .

ونها هم می تونستن که با شرایط کنار این جوری بهتر بود ، تحمل شرایط برای خانواده ملکان هم راحت تر می شد ، ا

 بیان .

از مامان باباش خداحافظی کرد، از زیر قرآنی که مادرش باالی سرش گرفته بود رد شد ، به ظاهر رفت سفر، اما در 

 واقعیت برای نجات جون عزیزترینش راهی بیمارستان شد .

، اما یاسمین تو این مورد نباید حرفی می زد این یه تواتاقش که نشست به الهه هم زنگ زد ، الهه مورد اطمینان بود 

 راز بود پس بهتر بود که حتی الهه هم ندونه .
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به یاسین هم زنگ زد ، یاسین تا خود صبح تو بیمارستان مونده بود ، حاال هم رفته بود استراحت کنه وبرگرده ، 

 فرمانده شون بهش مرخصی داده بود که باالی سر امیر حسین بمونه.

یاسین تو حرفهاش گفت که فرمانده می خواسته امیر حسین وبه بیمارستان ارتش منتقل کنه ، اما خانواده ملکان 

اجازه ندادن وگفتن که تو همین بیمارستان بمونه بهتره ، با شنیدن این حرف هول ووال تو دل یاسمین افتاد که نکنه 

 خته نبود .امیر حسین واز اینجا ببرن چون اونوقت کاری ازدستش سا

تا شب خودش و تو اتاق حبس کرد ، تو مرخصی بود ونیازی نبود که تو بیمارستان آفتابی بشه ، نتیجه آزمایشهاش 

 هم خوب بود از این بابت هم خیالش راحت شد .

ی قبل از عمل دور از چشم بقیه راهی اتاق عمل شد تا آماده بشه ، رو تخت که دراز کشید ، دکتر رستگار هم باال

سرش اومد ، لبخندی به روی یاسمین زد وگفت:فکرش ومی کردی که یه روز خودت رو این تخت دراز بکشی ، 

 خیاط باالخره خودش تو کوزه افتاد نه؟

 می خواست با این حرفها به یاسمین روحیه بده ، چون خیلی ترسیده بود نه از عمل جراحی از نتیجه اش .

گفتم که کلیه براش پیدا شده چه ذوقی کردن وچه جوری خدا رو شکرکردن ، مثل ـ نمی دونی وقتی به خانواده اش 

 اینکه یکی از نزدیکانشون هم آزمایش داده ، که با فداکاری شما دیگه نیازی نبود .

اون یه نفرباباش بود که برای امیر حسین می خواست کاری انجام بده، خیلی دوست داشت بدونه رفتاراونها با مامان 

 ش چطوری بوده اما باید صبر می کرد تا سفرش تموم بشه بعد .بابا

نگاهی به تختی که حامل امیر حسین بود انداخت ، چشماشو بست وتو دلش ازخدا خواست که همه چی ختم به 

 خیربشه ، که وقتی چشماش و باز می کنه همه چی سرجای خودش باشه وحال امیر حسین هم خوب باشه .

بی هوش امیرحسین انداخت وماکس اکسیژن رو دهانش قرارگرفت ، چند ثانیه بیشتر طول نگاه آخر وبه جسم 

 نکشید تا وارد دنیای بی هوشی وبی خبری شد .

با حس کرختی وحالت تهوع چشماش وکم کم باز کرد، اتاق عمل زیاد رفته بود ، اما این بار اولین تجربه بی هوش 

 شدنش بود وبراش غریب .

 نش رو بریده بود ، با کمک پرستاری که اونجا بود کم کم حالش بهتر شد.حالت تهوع امو

 ـ چی شد ؟

این سؤال وبا بی حالی وسستی پرسید وجوابش آرومش کرد : همه چی خوب پیش رفت خانم دکتر ، خیالتون راحت 

 باشه ، ایشون االن تو ریکاوری هستن تا منتقل بشن بخش ویژه پیوند .

 ت ، پس حال امیر حسین هم خوب بود ، همین خبر سوزش زخمش رو هم کم می کرد .لبخندی رو لبش نشس

 با اومدن دکتر رستگار پرستار رفت واونها رو تنها گذاشت .

 ـ چطوری دکتر جوان ، خوبی ؟

 ـ ممنونم دکتر، دستتون درد نکنه .

 این هم مشکلی براش پیش نیادـ انجام وظیفه بود ، خیالت راحت باشه حالش خوبه ، امیدوارم که بعد از

یاسمین هم همین آرزو رو داشت این که بدن امیر حسین کلیه رو پس نزنه ، که نمی زد چون تکه ای از وجود 

 یاسمین االن تو وجودش بود پس با دل وجون نگهش می داشت .
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ستان خودش بود بستری با هماهنگی با دکتر رستگار بنا شده بود که خودش هم تو بخش قلب که طبقه دوم بیمار

بشه ، این جوری احتمال اینکه کسی ببیندش کم می شد ، قرارنبود زیاد تو بیمارستان بمونه ، خودش دکتر بود ومی 

 تو نست ازخودش مراقبت کنه پس سفرش زیاد طول نمی کشید .

راحت شده بود ، فقط می  رو تخت که قرار گرفت ، با آرامش دراز کشید ، حاال دیگه خیالش از بابت امیر حسین هم

موند زنگ زدن به مادرش وخبر دادن از خودش ، حتماً مادرش خبرهایی خوبی برای گفتن داشت ویاسمین هم 

 مشتاق شنیدن این خبرها .

امیر حسین به هوش اومد ، بعد از دو روز بی هوشی وچند ساعت بعد از عمل پیوند ، باالخره چشماشو باز کرد ویه 

 شحال کرد از این خبر خوب .گله آدم رو خو

طبق خواسته یاسمین وسفارشات دکتر رستگار اسم ورسم کسی که کلیه رو اهدا کرده بود مخفی موند ، جالب اینجا 

بود که معصومه خانم مدام اشک می ریخت وبه جون کسی که این کار وکرده دعا می کرد وبراش عاقبت بخیری می 

 عث نجات جون امیر حسین شده همون یاسمینه که چشم دیدنش رو نداره .خواست ، غافل از اینکه اونی که با

فخری خانم همون روز که با یاسمین حرف زده بود به برای دیدن امیر حسین و همدردی با معصومه خانم به 

ای بیمارستان اومد، رفتارشون خیلی بهتر از اونی بودکه انتظارش وداشت ، به خصوص معصومه خانم ، خودشون آدمه

مهربونی بودن ، همین اتفاقی که واسه امیر حسین افتاده بود باعث شده بود که معصومه خانم تلخی های گذشته رو 

 فراموش کنه ، چون واقعاً احتیاج داشت که یکی کنارش باشه وبهش امید بده وکی بهتر از فخری خانم .

وقع دکتر رستگار به دیدن اونها اومد وگفت: آقا محمود هم برای آزمایش دادن رفت اما الزم نبود چون همون م

 تبریک می گم ، یه کلیه برای مریضتون پیدا شده وصورت وحال اونها موقع شنیدن این خبر دیدنی بود .

آقا بهروز که سر به دیوار زد وخدا رو شکر کرد ، معصومه خانم که اشک ریخت وتو بغل فخری خانم گریه کرد البته 

، خاطره وزهره وزهرا هم توبغل هم گریه می کردن .یاسین هم به دیوار تکیه زد وچشماش  با همراهی فخری خانم

 رو بست ، کم چیزی نبود ، امیر حسین به زندگی برگشته بود .

فخری خانم وآقا محمود دیگه اونها رو تنها نگذاشتن ،البته معصومه خانم میون حرفهاش یه کنایه هایی هم به 

وقتی فهمید که یاسمین برای همایش به شمال رفته ، فکر می کرد که یاسمین به خاطر  یاسمین می زد به خصوص

اینکه با اونها برخورد نداشته باشه رفته ، به خاطراینکه برای امیر حسین کاری نکنه ، اما اشتباه قضاوت می کرد ، 

 راحت می شد ....فخری خانم هم چون خودش مادر بود وحالش رو درک می کرد به دل نمی گرفت اما نا

حاال هم با خبر به هوش اومدن امیر حسین خوشحالی ونشاط به جمعشون برگشت وهمه منتظر بودن تا دکتر اجازه 

 مالقات بده برای دیدن امیر حسین .

اجازه صادر شد ودو تا دوتا به دیدن امیرحسین رفتن با پوشیدن کفش ولباس مخصوص و استرلیزه ، مراقبت شدید 

 تفاقی نیفته .بود تا ا

فخری خانم هم همراه معصومه خانم وزهرا به دیدن امیرحسین رفت .با دیدن امیر حسین که کم هم الغر شده بود 

اشک تو چشمش حلقه زد، خم شد ومادرانه پیشونی امیر حسین وبوسید وسالمتیش رو تبریک گفت ، درسته که امیر 

 زم بهش محرم بود .حسین دیگه دامادش نبود و نسبتی نداشتن اما هنو
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امیر حسین هم با دیدن فخری خانم ، یادش به یاسمین افتاد و نگاهش شرمنده شد، تو این حال هم به این فکر می 

کرد که اگر بفهمن چی شده چکار می کنن ، عکس العمل یاسین وکه فراموش نمی کرد ، چشمهای عصبی یاسین 

 هنوزم واضح وروشن جلوی چشمش بودن .

خری خانم رفتن وزهرا چند دقیقه دیگه هم پیشش موند ، دوباره پیشونی امیر حسین وبوسید وبا چشمی مادرش وف

خیس از اشک شوق گفت:خیلی خوشحالم که سالمتیت رو به دست آوردی داداش خوبم ! امیدوارم اون عوضی 

 گرفتار آتیش جهنم بشه که این جور با زندگی ما بازی کرد.

 آروم فشرد وگفت: با خاطره حرف زدی ؟ امیر حسین دست زهرا رو

ـ آره داداش ، هم با خاطره ، هم با زهره ، ضربه خیلی سختی براشون بود ، اشتباه کردن که به اون نامرد اعتماد 

کردن ، درس خوبی از زندگی گرفتن ، یاد گرفتن که ساده به دیگران اعتماد نکنن ، بازم خدا رو شکر که کار به 

 قابل جبران کشیده نشد .جاهای بد وغیر 

 ـ خدا روشکر .

 ـ واقعاً خدا رو شکر، رزوهای سختی بود اما با خبر سالمتی تو کاممون شیرین شد.

 ـ مامان درست می گفت که می خوای بری ؟

 ـ آره ، برای حرف زدن با خاطره اومدم ولی لحظه های سخت تری در انتظارم بود ،توشیراز هم یه عالمه کار دارم ،

 لبخندی زد وگفت: اگر بدونی چقدر نذر ونیاز کردم ، باید برگردم وزودتر دست به کار بشم .

 دل امیر حسین از محبت خواهرش غرق یه احساس خوب ولذت بخش شد .

باالخره نوبت به زهره وخاطره هم رسید ،امیر حسین که دیگه طاقت نداشت بعد از احوال پرسی کردن با اونها از 

 د : از یاسمین چه خبر ؟زهره پرسی

زهره هم لبخندی زد وگفت : روز اولی که تورو آوردن بیمارستان اینجا بود ، خودش هم بردت اتاق عمل ... اما 

 فرداش رفت شمال ، خاله فخری می گفت رفته شمال برای همایش.

تان نبود پس چرا اون حس می ابروهای امیر حسین باال رفت ، با این تفاسیر دو روز می شد که یاسمین تو بیمارس

 کرد که یاسمین کنارشه ، چرا فکر می کرد از همیشه بهش نزدیکتره ؟

خاطره تو فکر امیر حسین خندید وگفت: نمی دونم چرا سروکار شما با بیمارستان وکلیه است ، اون از بار اول اینم از 

 این دفعه ، هر دوبار هم شما سر از این بیمارستان در آوردی !

هره نیشگونی از بازوی خاطره گرفت وگفت: دائیت رو اذیت نکن وروجک ، خوب حالش بد بوده واین جا نزدیک ز

 ترین بیمارستان .

با اتفاقی که برای خاطره افتاد و متوجه شدن که همه تلخیهایی که پشت سر گذاشتن همه اش نقشه پیمان بوده واونها 

 ود، حتی بهتر از قبل .هم بازیچه ، رابطه شون دوباره خوب شده ب

خاطره خندید وگفت: من که می گم کار سرنوشت بود ،دایی حاال می خوای چکار کنی ؟ کی می خوای باهاش حرف 

 بزنی ؟

 امیر حسین با چهره ای متفکر گفت:خیلی زود ، باید فکر کنم موندم چطوری بهش بگم .

 : بسه دیگه بیا بریم تا نوبت به یکی دیگه هم برسه .خاطره اومد حرف دیگه ای بزنه که زهره دستش وکشید وگفت
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دیدار امیر حسین ویاسین هم دیدنی بود ، یاسین با چشمهای به اشک نشسته خیلی آروم بغلش کرد وتو گوشش 

 گفت: بابت اون روز شرمنده جناب سرگرد، یه دفعه به هم ریختم.

 داشتی رفیق، حال خودمم خوب نبود .امیر حسین هم لبخند تلخی زد ودست یاسین رو فشرد : حق 

کمی با یاسین در مورد عملیات ونتیجه اش صحبت کرد وفهمید که عملیات به خوبی انجام شده ، باندشون از هم 

 پاشیده و همگی برای بازجویی به ستاد برده شدن .

 در جواب یاسین که پرسید چی شد که تیر خوردی گفت: نمی دونم یه دفعه چی شد !

گرفته بودم ، چند دقیقه می شد صدای شلیک نمی اومد ، یه آن صدای جیغ یکی از دخترها باال رفت تا اومدم  پناه

 بیرون ببینم چی شد تیر خوردم بعدش دیگه نفهمیدم چی به سرم اومد .

ن می موند یاسین هم امیر حسین وتنها گذاشت ، باید استراحت می کرد ، حدود چهارده پونزده روز باید تو بیمارستا

، برای امیر حسین که یه عالمه کار داشت زیاد بود ، اما چاره ای نبود ، به خاطر پیوندی که انجام داده بود باید تحت 

 نظر می موند ، شرایطش طوری بود که باید سفت وسخت مراقب خودش می بود .

با یاسمین حرف بزنه ؟چکار بکنه؟چی همه رفتن وامیر حسین موند وتنهائیش ویه دنیا فکر، فکر می کرد که چطوری 

بگه ؟با حرفهایی که از یاسمین شنیده بود مطمئن بود که یاسمین دوستش داره ، یعنی از خطاش می گذشت ؟ وقتی 

می فهمید که چی شده چه عکس العملی نشون می داد ؟ یادش به حرفهای حاجی توی مسجد هم افتاد ، به اینکه می 

داشتی حرف بزنی ، یک لحظه فکر می کرد که بهش نمی گم و یک لحظه هم می گفت گفت الزم نیست از شکی که 

نه یاسمین باید بدونه وبعد تصمیم بگیره ،به یاسمین می گفت با اینکه احتمال از دست دادنش هم بود ، بدترین 

ی خوب فکر می کرد احتمال ممکن ، احتمالی که امیر حسین نمی خواست بهش فکر کنه ، امیر حسین باید به اتفاق ها

، به یاسمین که االن تو سالن همایش نشسته ، به چهره پاک ومظلومش ، به معصومیت نگاهش ، به لحظه های خوبی 

که با اون گذرونده بود ، با یاد آوری بوسه های یواشکی یاسمین یه حس خنک تو وجودش پیچید ویه جواریی آروم 

 دست بیاره . شد ، امیدوار بود که یاسمین رو دوباره به

 

رو تختش دراز کشیده بود که در بعد از چند ضربه وبا بفرمائیدی که گفت باز شد ،وقت مالقات نبود ، نیم ساعت 

پیش هم دکتر معاینه اش کرده بود ، فکر کرد یاسینه که دوباره مسخره بازی در آورده ، یاسین برای اینکه بهش 

می داد، دلش به یاسین و مالقات کننده هاش وفکر یاسمین خوش بود، سخت نگذره هر کاری ازش ساخته بود انجام 

با آماری که از یاسمین داشت می دونست که هنوز شماله و معلوم نیست که کی برگرده ، یاسمین تو تماسش با 

امیر یاسین سربسته از حال امیر حسین پرسیده بود ، که یاسین به خاطر همون راز دار بودن وصد البته اذیت کردن 

حسین چیزی به امیر حسین نمی گفت ، هم می خواست امیر حسین واین جوری اذیت کنه هم واقعاً نمی دونست که 

یاسمین می تونه امیر حسین وببخشه یا نه چون رفتارش قابل پیش بینی نبود، احتمال اینکه دیگه اسم امیر حسین رو 

 خیلی حساس بود . هم نیاره بود چون رو مسائلی مثل اعتماد و حرمت وحریم

در باز شد ، اون کسی که پشت در بود یاسین نبود یعنی بود اما تنها نبود ، کسی همراهش بود که تعجب امیر حسین 

 ازبودنش این قدر زیاد بود که چند دقیقه فقط به اون زل زده بود .

ل بود هم ناراحت ودلگیر بعد با صدای خنده یاسین به خودش اومد ونگاهش رو از اون گرفت، هم از دیدنش خوشحا

 از این همه مدت واسه چی اومده بود ؟
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 ـ چی شده امیر ؟ آقا کیانوش گفت تو دلش خوشی ازش نداری ، من گفتم دل امیرحسین بزرگتر ازاین حرفهاست .

الت نگاه کیانوش هم گریزون بود از صورت امیر حسین ، اما اومده بود که با امیر حسین حرف بزنه پس جای خج

 کشیدن ووقت تلف کردن نبود ، چون وقت زیادی نداشت که پیش امیر حسین بمونه .

 سر بلند کرد وبه امیر حسین سالم کرد .

 امیر حسین هم جوابش روداد ..

 ـ اجازه هست ؟

ه سکوت امیر حسین یعنی بله ، یاسین هم اونها رو تنها گذاشت تا با هم راحت باشن ، کیانوش بهش گفته بود ک

 حرفهای مهمی با امیرحسین داره .

رو صندلی کنار تخت نشست ، قد وباالی امیر حسین واز نظر گذروند وگفت: خیلی خوشحالم که حالت خوبه ، نمی 

 دونی وقتی فهمیدم چی شده چه حالی شدم ؟!

 امیر حسین با اخمی که مهمون صورتش بود با کنایه گفت: ممنون پسر عمو، خیلی لطف داری.

 انوش کنایه حرف امیر حسین وفهمید ، اما اهمیتی نداد، نگاهی به ساعت کرد بیست دقیقه بیشتر فرصت نداشت .کی

 ـ می دونم از دستم دلگیری امیر، خوب می دونم چند سال پیش چکار کردم .

سرخورده نمی  امیر حسین هم خوب یادش بود ، اگر کیانونش زهره رو تنها نمی گذاشت این اتفاقها براش نمیفتاد،

 شد وبه هر نا کسی دل نمی بست وپناه نمی آورد .

 ـ دونستن تو چه توفیری داره آقا کیانوش ، می تونه چیزی رو عوض کنه ؟

 کنار امیر حسین نشست وگفت: نه ، معلومه که نه ، اما منم حرف دارم امیر ، منم برای کاری که کردم دلیل داشتم .

 چیزی رو عوض نمی کنه ، نمی دونم چرا اینجایی وچی می خوای بگی ....ـ حرف زدن در مورد گذشته 

کیانوش میون حرف امیرحسین رفت وگفت: شاید این جوری باشه که تو می گی ،تو به من یه فرصت بده واسه حرف 

به زدن ، گوش کن وخودت قضاوت کن ، بذار حداقل مدیون خودم نباشم ، من رو کمک تو حساب باز کردم امیر ، 

 امید تو بود که قدم اول وبرداشتم .

امیرحسین وقتی خواهش وتمنای کیانوش رو دید رام شد ، یعنی با خودش فکر کرد وکیانوش وبا خودش مقایسه 

کرد ، خودش هم تو موقعیتی مثل اون گیر افتاده بود باید به حرفاش گوش می داد واگر می شد کمکش می کرد 

 حالش می شد ، سکوت کرد تا کیانوش حرفش رو بزنه .شاید این جوری لطف خدا شامل 

اونم لبخندی زد وگفت: االن چند روزه که تهرانم ، آدرستون رو از عمه گرفتم ، رو نداشتم که مستقیم بیام خونه تون 

 گفتم اول با تو حرف بزنم ، می دونی چقدر جلوی در خونه تون منتظر بودم وچقدر سخت بود که شما وبه خصوص ...

نفس عمیقی کشید ، نگاه گذرایی به امیر حسین انداخت وگفت: به خصوص زهره رو ببینم وتحمل کنم ، ولی چاره ای 

نبود ، اول باید با تو حرف می زدم ، خبری از تو نبود ، می تونستم بهت زنگ بزنم ، اما می خواستم رو در رو باهات 

ا چند روز پیش دیدم که همه ناراحت و نگران ازخونه حرف بزنم می دونستم راضی کردنت کار راحتی نیست .ت

بیرون اومدن ، دلم به شور افتاد ودنبالشون اومدم که ببینم چی شده که فهمیدم تو زخمی شدی وتو بیمارستان 

بستری هستی ، باور کن می خواستم واسه کلیه هم اقدام کنم ، اما گروه خونی من بهت نمی خورد ، االن هم خیلی 

 که یکی پیدا شد به تو کمک کنه .خوشحالم 

 امیر حسین خیلی جدی به صورتش زل زده بود ومنتظر ادامه صحبتهای کیانوش .
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کیانوش هم نفسی تازه کرد وگفت: خودت از همه چیز خبرداری ، از اینکه زهره رو دوست داشتم یعنی دارم و از 

یا سرکارگذاشتنش رو نداشتم ، زهره از همون اینکه قصدم ازدواج بود، خدا خودش شاهده که قصد اذیت کردن 

وقتی که از تهران برگشتین شد همه وجودم ، وقتی که فهمیدم اونم حسی مثل من داره دنیا به کامم شد، یه مدت 

صبرکردم وبعد با مامان در میون گذاشتم ، اما مامانم همون اول نه آورد وساز مخالفتش وکوک کرد ، دلیلش هم این 

اج فامیلی خالی از مشکل وخطر نیست ، چشمش به خاطر خاله شهنازم ترسیده بود ، وگرنه خودش هم بود که ازدو

خوب می دونست که زهره از خانمی چیزی کم نداره ، اما تنها بهانه اش هم این نبود ، می گفت از همون بچگی دختر 

ه من به چشم یه دوست یه خواهر می دوست بابام رو برام در نظرگرفته ، دختر حاج صالح رو می گفت ، دختری ک

دیدمش ، ازحسم بهش گفتم و قبول نکرد وپاش وکرد تو یه کفش که اال وبال اون چیزی که من می خوام باید بشه، 

خودم با حاجی حرف زدم بلکه مامان وراضی کنه ، بابا هم نتونست کاری از پیش ببره ، تو خونه جنگ وجدل بود ، اما 

امید داشتم که بتونم مامان وراضی کنم که اونم مرغش یه پا داشت وحرف خودش رو زد ،  به زهره چیزی نگفتم،

منم بی خبر از همه واسه ادامه تحصیل اقدام کردم ،راه ساده وراحت رو انتخاب کردم باید می موندم ومی جنگیدم ، 

اشه ، آخه مامان حتی تا مراسم اما رفتم و فرار کردم ، خودم همه سختی ها رو تحمل کردم تا مامانم ازم راضی ب

خواستگاری هم پیش رفت ،توان ناراحت کردنش ونداشتم ،نمی خواستم تو روش وایسم ، من هم زهره رو می 

خواستم ، هم خانواده ام رو چون ازهم جدا نبودن ، انگار روزگار نمی خواست بامن بسازه ، منم برای اینکه کاری 

لفم بی خبر بارسفربستم واز ایران رفتم ، حتی به زهره هم نگفتم . درست نبود کرده باشم وبه مامان نشون بدم مخا

که بدونه مامان باهاش مخالفه ،درست نبود که دیدش نسبت به مامان عوض بشه ، فکر می کردم که با رفتنم ودور 

بر می گردم ، شدنم مامان راضی میشه ، اما هرچی صبر کردم خبری نشد ،تو اولین تماس بهش گفتم که دست پر 

منظورم این بود که وقتی اون راضی بشه برمی گردم ، نمی دونم اون چه برداشتی از حرفم کرد ، تو تلفن هاش گریه 

 وزاری می کرد ،گله می کرد ، اما حرفی از موافقت نمی زد ، اونم می خواست به روش خودم من واز پا دربیاره .

 ـ که موفق هم شد !!!!

 امیر حسین و خوب درک کرد ، همه فکر می کردن که کیانوش ازدواج کرده .کیانوش معنی حرف 

 ـ نه به هیچ وجه ....

 امیر حسین کمی تو جاش جابه جا شد وبا جدیت گفت: پس خبر ازدواج ....

ـ اجازه بدم باقی حرفم وبگم امیر، نگاهی به ساعتش انداخت وگفت: زیاد وقت ندارم ، خودت جواب همه سؤالهایی 

 رو که داری می فهمی .

ـ با مامانم کورس رقابت داشتم وهر آن منتظر که اون یکی پا پس بکشه ،کاری که من هیچ وقت انجام نمی دادم ، 

سرم به درس وکار گرم شد ، تا اینکه احساس کردم مریضم با آزمایشهایی که انجام دادم معلوم شد که سرطان خون 

 دارم .

دن این خبر باال رفت ، سرطان خون ، همون مریضی که نازگل هم داشت ، ترسیده ابروهای امیر حسین از شنی

ونگران ومتعجب به کیانوش نگاه می کرد ، کیانوش لبخند تلخی زد وگفت: نسبتاً زود از این بیماری با خبر شدم ، اما 

نمی دونی چه روزهای کافی نبود چون راه سختی در پیش داشتم واسه خوب شدنش ، امیدم به شیمی درمانی بود، 

سختی رو پشت سر گذاشتم ، چه زجری رو تحمل کردم ، به خصوص اون چند باری که مامان بابا به دیدنم می اومدن 

، دوست نداشتم که بفهمن چی شده ، چون به درمان جواب دادم وامید داشتم به خوب شدن ، می دونی مامان همون 
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رضایت اون ومی خوام باید دست از زهره وفکر وخیالش بکشم ،  موقع هم از حرفش عقب نشینی نکرد گفت اگر

کاری که از من بر نمی اومد ، من حتی اگر با زهره هم ازوداج نمی کردم سراغ یکی دیگه هم نمی رفتم واسه همین 

ون هم با وجود اینکه دلم پیشش بود ومحتاج بودنش ودیدنش بودم ، در قلبم وبستم وگذاشتم همه فکر کنن که من ا

 چیزی رو که می خوام فراموش کردم .

حتی فکر کردن به اینکه زهره نصیب کس دیگه ای بشه آزارم می داد ، اما خدا می دونه هیچ راه دیگه ای نداشتم، 

 باید زهره رو ازخودم نا امید می کردم تا بره دنبال زندگیش وخوشبخت بشه .

گفت: واسه همین هم ازش دوری کردم ، تا دوسال پیش کیانوش اشکی رو که تو چشمش حلقه زد بو پاک کرد و

شنیدم که هنوزم تنهاست وازدواج نکرده ، از یه طرف غم زهره ، از یه طرف اصرارهای مادرم برای برگشتن اعصابم 

وبه هم ریخته بود ،مینا دختر حاج صالح هم چند سال بعد از رفتن من ازدواج کرد ، اما مامان هنوزم سر حرفش 

ود،فهمیدم که زهره هنوزم چشم انتظار برگشتن منه ، اما من دیگه قصد برگشت نداشتم برا اینکه زهره رو مونده ب

وادار کنم که بره دنبال زندگیش ، برای اینکه مامان دست از سرم برداره وخیالش از ازدواج کردن من راحت بشه ، 

که همکالسیمه ومن بهش عالقه مند شدم ، مامانم که گفتم که اونجا ازدواج کردم ، گفتم یه دختر ایرانی اینجا هست 

انگارخیالش راحت شده بو دست برداشت بهونه بعدش دیدن زنم شده بود اونم با نقش بازی کردن خواهر یکی 

ازدوستام تونستم سر مامان وشیره بمالم ، تو اون دوسه روز این قدر عذاب کشیدم که از زندگی سیر شدم، امیر دل 

 به نام زهره بود وبس ، از طرفی رضایت مادرم هم برام شرط بود .من فقط وفقط 

 تا اینکه خسته شدم ، از تنهایی ، از غربت،چند ماه پیش اومدم تهران ، بهونه اش هم مریضی مادرم بود .

امیر حسین از مریضی زن عموش خبر داشت وبه خاطرش ناراحت بود ، بی خبر بود و نمی دونست زن عموش چکار 

 ه .کرد

زنگ زد وگفت حالم خوب نیست ، می ترسم بمیرم وتو رو نبینم بیا ، منم در ظاهر به خاطر اون و در اصل به خاطر 

 دل خودم برگشتم ، یه خاطراتی تو شیراز داشتم که مسکن خوبی برای من بودن.

ه ، از خدا که پنهون نیست از برگشتم تنها ، باید همه حرفم به مادرم می زدم باید می فهمید بامن زندگیم چکار کرد

تو هم پنهون نمی کنم یه آن با خودم فکر کردم شاید این دردی که به جون مادرم افتاده به خاطر بازی با من 

 واحساس منه .همه چیزو بهش گفتم واونم شکست .

یزی از عمرش سرطان سینه از پا در آوردش امیر ، دیگه چیزی ازش نمونده ، ازمن خواست حاللش کنم ، دیگه چ

نمونده ، تو این لحظه های آخر فهمیده بامن چکارکرده وخوشبختی من وازم گرفته می گه ازم راضیه که رو حرفش 

 حرف نزدم وهمه چیز وتحمل کردم ، می گه حاللش کنم به خاطر دردی که کشیدم .

م به اندازه هشت سال باهاش می خواد زهره رو هم ببینه وباهاش حرف بزنه ، خودمم می خوام با زهره حرف بزن

حرف دارم ،دوست دارم بهم کمک کنی ، یه مردی وحال من وخوب می فهمی ، می دونم با شناختی که از من پیدا 

کرده محاله که دوباره به من فرصت بده ازت می خوام باهاش حرف بزنی ، می دونم که کوتاهی کردم ، تو بذارش به 

 پای بازی سرنوشت وبهم کمک کن .

امیر حسین تا آخر حرفاش وگوش داد وگفت : بهش حق بده کیانوش ، می دونی چه عذابی کشید ، عذابی که فقط 

وفقط من ازش خبر داشتم ، می دونی تا همون دوسال پیش هنوزم به فکر تو بود ومنتظر که برگردی ؟ می دونی چه 

 رویی وچه زخمی خورد !!حالی شد وقتی خبر ازدواجت روشنید؟ از اون بدتر اگر بدونی چه نا
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نمی دونم چی بگم ، به خاطر تو خودش باهاش حرف می زنم ، همه چیزهایی رو که گفتی بهش می گم تصمیم با 

 خودشه ، امکان اینکه دوباره قبولت نکنه هست ، چون دلش بیشتز از اونی که تو فکر می کنی شکسته .

 ید نبود ، باید تالش می کرد تا به اون چیزی که می خواد برسه .کیانوش حرفهای امیر حسین وقبول داشت و بازم ناام

با قولی که امیر حسین بهش داد دلش کمی آروم گرفت ، به دل پاک زهره وعشقش ایمان داشت ، پس می تونست 

 امیدوار باشه .

، با وجود اینکه از  از امیرحسین خداحافظی کرد ورفت ، چیزی به وقت مالقات نمونده بود وممکن بود که بقیه بیان

 خداش بود ، اما دوست نداشت کسی اونجا ببیندش ،نه تا وقتی که از طرف زهره خیالش راحت نشده .

** 

وقت مالقات بود وطبق معمول همه اومده بودن برای دیدن امیر حسین ،خاطره وقتی از ماشین پیاده شد روبه بقیه 

 سر بهش بزنم بعد میام پیش دائی امیر .گفت: بابای دوستم هم اینجا بستریه ، برم یه 

خاطره ازاونها جدا شدورفت سراغ بابای دوستش ، ناراحتی قلبی داشت وتو بخش قلب بستری بود ، خاطره دقیقاً نمی 

دونست کدوم اطاق ، یه دستش دسته گل بود ودست دیگه اش هم کمپوت وآب میوه ، به دوستش هم زنگ زد تا 

 که گوشیش خاموش بود .شماره اتاق رو بپرسه ، 

وقت زیاد داشت ،تازه اول مالقات بود ، یکی یکی اسمها مریضهای هر اتاق ومی خوند وسرکی هم می کشید و رد می 

 شد .

چند تا اتاق رو پشت سرگذاشته بود که به یه در نیمه بازرسید ،اسم مریضش مرتضوی بود ، فقط یه مریض داشت ، 

شید که ازچیزی که دید بهت زده شد وتعجب کرد، یاسمین بود که رو تختی که برحسب عادت سرکی داخل اتاق ک

گوشه اتاق ونزدیک پنجره بود دراز کشیده بود ، یعنی خواب بود .خیلی به چیزی که می دید اطمینان نداشت ، 

نگاه کرد نه  یاسمین که االن باید شمال باشه تو همایش ، پس اینجا چکار می کنه .برای اطمینان دوباره وبا دقت

 خودش بود ، خانم دکتر یاسمین مرتضوی .

با چشمهای ریز شده به یاسمین که خواب بود نگاه می کرد وذهنش در حال پردازش اتفاقهایی که افتاده بود ، محتاج 

بودن دائیش به کلیه ، یه کسی که گروه خونیش یکی باشه ، رفتن یک دفعه وبی خبر یاسمین ، از چیزی که کشف 

ه بود ، لبخند بزرگی رو لبش نقش بست ، یعنی اونی که به دائش کلیه داده یاسمین خانم بوده ، با ذوق ولی آروم کرد

سرش واز اتاق بیرون کشید ودر وبست ، راضی وخوشحال قصد رفتن کرد که با صدای دوستش که صداش می زد 

دوستش وعیادت باباش اومده بود ، اما االن  ایستاد ، به بخت بدش لعنت فرستاد وپوفی کشید ، در اصل برای دیدن

 موقعیت مهمی داشت وحامل یه خبرخوب بود .

دیگه دیده بودش وچاره ای نداشت ، بد می شد اگر ندیده می گرفتش خوب دوستش هم دست ازسرش بر نمی 

 داشت .

 شتم .با همون لبخندی که رو لبش بود برگشت وگفت: کجایی تو دختر همه اتاقها رو دنبالت گ

 مژده بهش دست داد وگفت: تو کم حافظه ای تقصیر من چیه ، من که صبح شماره اتاق وبهت گفتم .

 خاطره فراموش کرده بود و چقدر خوب که فراموش کرده بود .

با مژده به دیدن پدرش رفت وازش عیادت کرد ، هی دلش می خواست خداحافظی کنه وبره ، این مژده اجازه نمی 

 دم ازش سؤال می پرسید . داد ودم به
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باالخره از مژده وپدرش خداحافظی کرد وبا عجله از اتاق وبخش بیرون اومد ، اگر می شد می دوئید ، باید خانمانه 

 رفتار می کرد ، تندتند قدم بر می داشت ، این راه هم طوالنی شده بود وقصد تموم شدن نداشت .

 ائی امیرش تنها بودن، چشمهای زهره هم خیس واشکی بود .با عجله در اتاق وباز کرد ، خاله زهره ود

یادش رفت چه خبر مهمی داشته ، کنار زهره رفت وگفت: چی شده ؟ چرا گریه می کنی خاله ؟ نگاهش دور تا دور 

 اتاق چرخید وگفت: پس کو مامان جون وآقا جون ؟

اشته باشی ، خاله زهره چیزیش نیست ، امیر حسین دستش وگرفت وگفت: وروجک الزم نیست تو ازهمه چی خبر د

 بابا ومامان هم رفتن تا فشار خون باباروبگیرن .

 خاطره نفس راحتی کشید وگفت: ترسیدم .

بد جنس ابرویی باال انداخت وگفت: که من وروجکم ؟ که الزم نیست من همه چیزو بدونم ؟! با صورتی خوشحال کنار 

 ر بدونین من چه خبری دارم و چه کشفی کردم ، شاخ در میارین .تخت نشست وگفت: خیلی خوب باشه !!! اگ

 ـ چی شده ؟

 در جواب خاله زهره اش گفت : الزم نیست شما ازهمه چی خبرداشته باشین که .

امیرحسین که احساس می کرد خاطره خبر مهمی داره ، فوری مچش رو گرفت وگفت: خوب می گی چی شده یانه ؟ 

 عنی اینکه یه خبرخوب داری ؟این صورت خوشحال تو ی

 ـ اوهوم ، گفتنش خرج داره دایی یه خررج سنگین اگر قبول دارین تا بگم ، قبول ؟

 ـ قبول .

خاطره خیلی آروم وریلکس شروع کرد به تعریف کردن قضیه مالقات بابای دوستش ، عمداً لفتش می داد تا حرص 

 ن به اسم اینکه بچه است .اونها رو دربیاره تا دیگه چیزی رو ازش مخفی نکن

با آب وتاب همه چی رو تعریف کرد طوری که حوصله اونها هم سررفت .امیر حسین به جای اینکه دستش وول کنه 

 محکمتر فشارش داد وگفت: من که می دونم تو یه خبرمهم داری پس اذیت نکن دایی زود باش بگو .

 له گفت:من یاسمین ودیدم .خاطره هم به خاطردرد زیادی که تحمل می کرد با عج

 امیرحسین خوشحال شد ودست خاطره روول کرد .

 خاطره دستش ومالید وگفت: دست این یاسمین خانم درد نکنه ، اسمش هم شفاست ، مثل خودش ، مثل کل....

 ـ کجا دیدیش ؟ اومده ؟

 خندید وگفت: نرفته بود که بخواد بیاد دایی ، همین جا تو همین بیمارستانه .

امیر حسین وزهره مشکوک نگاهش می کردن که خاطره بقیه چیزهایی رو که بخش قلب دیده بود برای اونها 

 تعریف کرد ، از کشفی که کرده بود هم گفت البته مواظب بود که مامان جون وآقا جونش از راه نرسن .

تی با خودش دودوتا چهار تا کرد هیچ کدومشون باور نمی کردن که یاسمین این کار وکرده باشه ، امیر حسین وق

باورش شد ، حرفهای اون شب یاسمین وبه خاطر آورد ، همین طور مهربونی وبخشندگیش رو ، از همه مهمتر گروه 

خونیش و باالتر از اون عشقی که تو صحبتهای یاسمین حس کرده بود ، به خصوص اون حسی که داشت که فکر می 

، باورکرد و به این نتیجه رسید که اون کسی که جونش ونجات داده یاسمینه کرد یاسمین همیشه وهمه جا کنارشه 

 وکلیه ای که بهش جون زندگی کردن داده جزئی از وجود نازنین یاسمینه .
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قطره اشکی رو که از چشمش چکید پاک کرد ، خیلی دوست داشت بره ویاسمین روببینه ، جلوی این دوتا نمی شد 

از بیمارستان بیرون برن ،باید تو یه فرصت مناسب به دیدن یاسمین می رفت تا مطمئن بشه  باید صبر می کرد تا اونها

. 

البته مطمئن بود ، می خواست یاسمین روببینه تا خیالش راحت بشه از بودنش ، از اینکه همین جا تو همین بیمارستان 

 کنارشه وشاید به فکرش .

ی ازیاسمین وکلیه وسط کشیده نشد ، اینم از خواسته های امیر حسین آقا بهروز ومعصومه خانم هم اومدن ، اما حرف

 بود ، اگریاسمین می خواست مخفی بمونه پس باید مخفی می موند .

وقت مالقات تموم شد واونها هم رفتن ، امیر حسین موند ویه روز پر از ماجرا وپر ازخبر ، خبرهای خوب وخبرهای 

مش گذاشت ، چه حس خوبی بود ، چه حس ناب وقشنگی که تکه ای از وجود بد ، تلخ وشیرین ، دست روی جای زخ

 تمام وجودت زندگی بخشت باشه .

امیر حسین می خواست همون شب به دیدن یاسمین بره که نتونست و نشد ، تنهایی نمی تونست کاری انجام بده ، 

تاری مثل یاسین ،برای گفتن به یاسین چون بیرون رفتن از بخش اون موقع شب کار راحتی نبود اونم با وجود پرس

هم دودل بود ، چاره ای نداشت جز اینکه دست به دامن زهره بشه ، پس باید صبر می کرد چون برای اینکه یاسین 

بتونه به کارش برسه ، قرار براین شد که چند روز باقی مونده روزها خاطره یا زهره پیشش بمونن ، شب ها هم 

 یاسین .

ش خوب بود ودیگه باید از بیمارستان مرخص می شد ، خیالش از بابت امیر حسین راحت بود چون از یاسمین هم حال

دکتر رستگار وضعیتش وپی گیری می کرد ،همین طور از طریق خانواده اش ، با مامانش هم صحبت کرد ومطمئن 

ه خانم چیزی نمی گفت ، درست شد که خانواده ملکان رفتارشون بد نبوده ، البته فخری خانم از کنایه های معصوم

نبود حاال که یاسمین راهش از اونها جدا شده بود کینه ای از معصومه خانم به دل بگیره ، همیشه که نمی شد از هم 

دوری کنن ، باالخره یه روز با هم روبه رو می شدن ، خبر نداشت که یاسمین خودش رفتارهای معصومه خانم رو هم 

 خوب حس می کنه هم درک .

امیر حسین تا خود صبح تقال کرد، همه اش منتظر بود ولحظه شماری می کرد تا صبح بشه وزهره بیاد ،امروز کالس 

 نداشت واز صبح می اومد .

زهره هم اومد ، خوشحالی یا ناراحت بودنش مشخص نبود امیر حسین روز قبل در نبود مامان باباش وخاطره از 

 حرفهای کیانوش رو مو به مو براش گفت .کیانوش برای زهره گفته بود وتمام 

حرفهایی که اشک زهره رو هم در آورده بود .گریه زهره هم به حال خودش بود هم به حال کیانوش ، به اجباری که 

 اونها رو از هم دور کرده بود وباعث شده بود روزهای خوبی رو ازدست بدن ودر حسرتش بسوزن .

 که ازخونه آورده بود تو یخچال گذاشت وکنار امیر حسین نشست .بعد از سالم وروبوسی چیزهایی رو 

 ـ چه خبر؟ بهتری ؟

 امیر حسین آروم به تخت تکیه زد وگفت: خوبم ، دیر می گذره ، کاش هرچه زودتر تموم می شد .

 استراحت کنی ... ـ باید تحمل داشته باشی ،دل بخواه تو که نیست ! دکترت باید اجازه بده ، تازه بعدشم باید تو خونه

 لبخندی زد وبعد از نگاه عمیقی به صورت زهره گفت: چی شد فکرات وکردی ؟

 زهره آهی کشید وگفت :به این آسونی که نیست امیر !تو خودت خوب می دونی که من چی کشیدم ؟!
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یست که اون چوب ـ درسته ، اما می تونی ببخشی ، خودت بهتر از من می دونی که کیانوش گناهی نداره ، درست ن

اشتباهات زن عمو رو بخوره ، درسته که کوتاهی کرد ، باید می موند وبرای به دست آوردن چیزی که می خواست 

می جنگید خودش هم قبول داره ، اما زهره جان ؟ سر دوراهی انتخاب گیر افتادن خیلی سخته ، به خصوص برای یه 

اون رفت که مجبور به انتخاب تو یا خانواده اش نباشه چون هر عاشق ، برای کسی که هر دوطرف رو دوست داره ، 

 دوتون رو کنار هم می خواست .بیشتر فکر کن .

ـ از دیشب تا حاال خیلی فکر کردم امیر ، تازه معنی صدای پراز بغض وناراحتی زن عمو رو موقعی که بهش زنگ می 

 نست و چیزی نگفت حتی این اواخر .زدم واحوال پرسی می کردم می فهمم .ازش ناراحتم چون می دو

ـ بهش حق بده ، براش سخت بوده که بروز بده ، بعضی وقتها اعتراف به اشتباه از خود اشتباه سخت تره ،حال االن 

 منم هست زهره ، من خودم تجربه کردم که میگم .

ی که تحمل کرده ، من هر خوب فکر کن وبعد تصمیم بگیر ، باور کن زن عمو هم تاوان کارش رو پس داده با درد

تصمیمی که بگیری بهش احترام می ذارم ، تو هم به حرف دلت گوش کن ، تا اون بنده خدا هم این آخر عمری 

 بارش سبک تر بشه .با برگشتن کیانوش تو نتیجه مدارا کردنت وصبرت رو دیدی بهش فرصت بده .

 ود که حمایت امیر حسین وهمیشه وهمه جا داره .با حرفهای امیر حسین دل زهره یه کم آروم گرفت ، مطمئن ب

سربلند کرد وگفت : ممنونم داداش که با صورت ناراحت ومظلوم امیر حسین روبه رو شد که پر از خواهش وتمنا بود 

. 

از حالتش خنده اش گرفت واز ته دل خندید ، میون خنده اش گفت: این چه قیافه ایه ؟ چی می خوای که به این روز 

 دی ؟افتا

 امیر حسین لبش وبه هم فشرد وگفت: از دیروز آروم وقرارندارم ، دلم می خواد برم یاسمین وببینم .

 زهره ابرویی باال انداخت وجدی گفت: آمادگیش رو داری ؟

 کمی مکث کرد وگفت : راستش من خودم دلهره دارم ، چه برسه به تو ...

 خوام باهاش روبه رو بشم وحرف بزنم ، فقط می خوام از دور ببینمش . ـ تو دلم وخالی نکن زهره ،بعدشم من که نمی

 ـ که چی بشه ؟ بذار وقتی توانش وپیدا کردی هم ببینش هم باهاش حرف بزن .

 ـ زهـــــــــــــــره ؟؟؟

بعد با  لحن پراز التماس امیر حسین لب زهره رو بست ودیگه چیزی نگفت ، بلندشد از اتاق بیرون رفت وچند دقیقه

 ویلچر برگشت .

کالفه بود ، ولیچر ونزدیک تخت گذاشت وگفت:اگر بدونی چقدر خواهش کردم ، پرستار می گه برات خوب نیست ، 

 گفتم حوصله ات سر رفته ، پنج دقیقه بیشتر طول نمی کشه .

 امیر حسین روی ویلچر نشست وگفت: می تونستم راه برم !

 ف نباشه ، باید زود برگردیم .زهره ویلچر وحرکت داد وگفت: حر

به همون آدرسی که خاطره گفته بود رفتن ، همون بخش همون اتاق ، تو راه رو کسی نبود ، تو سرپرستاری هم یه 

پرستار نشسته بودوسرش به پرونده جلوش گرم بود اونها رو که دید سرش وباال آورد ، زهره با لبخند بهش سالم 

 م سری تکون داد ومشغول کارش شد .کرد و خسته نباشید گفت، اون

 زهره نفس عمیقی کشید وگفت : خدا خیرت بده امیر ، دلم اومد تو حلقم .
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 برای اینه زیاد جلب توجه نکنه آروم به طرف در اتاق رفت که نیمه باز هم بود .

 ببینم چه خبره !دل تو دل امیر حسین هم نبود با عجله بلند شد ، زهره دست روشونه اش گذاشت وگفت: بشین 

 ولیچرو کنار در نگه داشت وخودش آروم در وباز کرد ، خوشبختانه از قیژ قیژ در خبری نبود .

در اتاق که باز شد صدای یاسمین هم تو اتاق پیچید .با تلفن حرف می زد آب دهنش رو قورت داد اگر می دیدش 

 چی می شد ؟ چی بهش می گفت؟

ش وگرد کرد ، خیلی آروم درو باز کرد ، خوشبختانه یاسمین پشت پنجره ایستاده نگاهی به امیر حسین کرد وچشما

 بود وحواسش به درنبود ، اما هر آن ممکن بود برگرده .

اشاره ای به امیر حسین کرد واونم از خدا خواسته فوری بلند شد ، جلوی در که ایستاد قامت یاسمین تو چشمش 

 نقش بست وصداش تو گوشش پیچید :

 جانم ، من که گفتم مامان معلوم نیست ، شاید امروز ، شاید فردا ، خودم بهتون خبر می دم .ـ 

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

 ـ خوبم خیالت راحت باشه ، اونم به چشم به بچه ها سالم برسون .

تماس یاسمین که تموم شد زهره از ترس برگشتن یاسمین فوری در وبست ، طوریکه تو بینی امیر حسین خورد 

وآخش در اومد ، خنده اش گرفته بود ، اما االن وقتش نبود ، نگاهی به سر پرستاری کرد وبه امیر حسین اشاره کرد 

که سوار ویلچر بشه وفوری به طرف آسانسور که درش باز بود ویه خانم می خواست سوار بشه رفت وبی هیچ معطلی 

 سوار شدن .

د در اتاق وباز کرد وتو راهرو سرک کشید ، اما خبری نبود ، شونه ای یاسمین با حس اینکه یکی جلوی درایستاده اوم

 باال انداخت و در وبست ، مطمئن بود که صدای بسته شدن در وشنیده .

زیر نگاه متعجب وبهت زده اون خانم نتونستن خنده شون رو کنترل کنن وزدن زیر خنده ، خوشی این لحظه ها رو 

 شون بگیره .چشم غره اون خانم نمی تونست از

وقتی که امیر حسین رو تخت دراز کشید ، هر دو نفس راحتی کشید ، احتمال اینکه یاسمین ببیندشون زیاد بود ، به 

 خیر گذشته بود .

لحظه ای تصویر قامت یاسمین تو لباس بیمارستان وصداش از ذهنش بیرون نمی رفت ، امیر حسین یا باید منتظر یه 

 باید خودش این فرصت ومی ساخت .فرصت مناسب می موند یا 

 

 

یاسمین از بیمارستان مرخص شد ، حاال مونده بود که چی بخره وببره خونه که سوغات شمال باشه ، مشکلی هم 

 نداشت چون با کمی گشتن تونست چیزهایی پیدا کنه که ثابت کنه شمال بوده .

انش هم از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد ، چون تو به مامانش زنگ زد وگفت که امروز بعد از بر می گرده ، مام

 این چند روز همه اش نگران یاسمین بود وخواب می دید ، برای اینکه یاسمین و نگران نکنه چیزی نمی گفت .

با استقبال گرم مامان باباش روبه رو شد وخودش هم دلتنگی این چند روز واین همه استرس رو تو بغل اونها رفع 

 جا ازخدا خواست که این امنیت واین مهربونی رو هیچ وقت ازش نگیره .کرد، همون



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

3 6 1  

 

برای عوض کردن لباسش به اتاق رفت ، داشت تاپش رو می پوشید که در اتاق بازشد ومامانش وارد شد ،یاسمین هم 

به  فوری برای اینکه مامانش متوجه زخم وبخیه پهلوش نشه لباسش رو پائین کشید که با برخورد سریع دستش

 پهلوش دردش اومد ولب گزید و با گزیدن لبش دردش و خورد تا مامانش متوجه نشه .

مامانش هم کنارش روی تخت نشست واز اتفاقهای این چند روز گفت ، با درایتی که داشت بازم حرفهای معصومه 

خودش وبی تفاوت  خانم و فاکتور گرفت .یاسمین هم مشتاق شنیدن کلمه به کلمه حرفهای مامانش بود به ظاهر

 نشون می داد ، اما تو دلش یه خبردیگه بود .

گزارش مامانش که تموم شد یاسمین سوغاتی رو که براشون آورده بود به مامانش داد، جوابش هم بوسه گرم 

 مادرش بود وآرامشی که نصیبش شد .

این مدت روزهای زیادی رو از  باید امروز هم خستگی در می کرد واز فردا بر می گشت بیمارستان سرکارش ، تو

 کارش زده بود ، هم به خاطر امیر حسین ،هم به خاطر نازگل

******** 

امیر حسین هم با تموم شدن مدت بستریش ومطمئن بودن دکتر رستگار از نتیجه پیوند از بیمارستان مرخص شد، تو 

ستان بود از اون بخش و از اتاق امیر حسین این مدت دیگه یاسمین رو ندیده بود ، چون یاسمین مواقعی که توبیمار

دوری می کرد .دلش اونجا بود ، اما بهتر بود که خودش اونجا آفتابی نشه ، دکتر رستگار پزشک امیر حسین بود 

 یاسمین هم چیزهای رو که می خواست بدونه از دکتر می پرسید .

گفت نه بهش امید داد نه نا امیدش کرد ، زهره  امیر حسین یه باردیگه کیانوش رو دید واز حال و روز زهره براش

هنوزم راضی نشده بود که با کیانوش حرف بزنه ، نه به خاطر کیانوش ، می خواست خوب فکر کنه ، به حرفهای امیر 

حسین به وضعیت کیانوش که به خاطر اون از ایران واز خانواده اش جدا شد و حتی فکر زن دیگه ای رو به ذهنش 

 الها دوری رو تحمل کرد ، به تفاوت احساسی که کیانوش داشت با حسی که پیمان بهش داده بود .راه نداد وس

خیلی هم متفاوت بودن ، عشق کیانوش کجا وعشق تقلبی پیمان کجا.خودش هم می دونست که هنوزم کیانوش رو 

ی خواست یه جوری خودش دوست داره ، اگر به پیمان فکر کرد به خاطراین بود که حس می کرد پس زده شده ، م

رو تسلی بده وآروم کنه وگرنه چیزی از ارزش کیانوش پیشش کم نشده بود ، اما باید صبر می کرد ودرست فکر می 

 کرد .

کیانوش هم این بار رفت که واقعاً دست پربرگرده ، دست پر یعنی با خانواده اش وبرای خواستگاری کردن زهره ، 

رداره ، به امیر حسین گفته بود که قصدش چیه وامیر حسین هم راز نگه دار چیزی محال بود که دست ازسر زهره ب

 به زهره نگفت ،باید به زهره فرصت می داد که بی هیچ استرسی خوب فکر کنه .

قرار بود برای قدر دانی از نیروهایی که تو عملیات شرکت داشتن وبه شکرانه موفقیت بزرگی که به دست آورده 

نی برگزار بشه که کارت دعوتش به دست یاسمین هم رسیده بود ، یاسمین هم مثل یاسین وامیر بودن مراسم جش

حسین با خانواده برای این جشن دعوت شده بود ، یاسمین حق خودش نمی دونست که بره تو جشن این حق سمیرا 

که بیاد ، هنوزم نمی  بود که بیاد وتو جشن شرکت کنه ، بهش زنگ زد وجریان روبراش گفت و سمیرا قبول نکرد

 خواست خانواده اش بفهمن تو تهران چکار می کرده ، یاسمین هم خودش برای رفتن به جشن آماده شد .

 شب قبلش یاسین وبچه هاش خونه شون بودن ، بعد از شام برنامه ریزی کردن برای جشنی که فردا بود .

 ـ تو هم که میای یاسمین مگه نه ؟
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ون داد وگفت :آره ، دوست داشتم سمیرا خودش بیاد ، من که کاری نکردم ، بهش زنگ زدم در جواب یاسین سر تک

 گفت نمی تونه بیاد ، فردا تو مطب کار دارم ، تو بیا مامان بابا روببر منم کارم که تموم شد میام .

 ـ نمی شد فردا رو تعطیل کنی ، اگرتو هستی فکر نکنم بیای .

 به مریضهام زودتر وقت بده تا کارم زودتر تموم بشه تا مراسم شروع بشه منم رسیدم .ـ میام ، به منشی گفتم که 

یاسین خوب به رفتار وحرفهای یاسمین فکرکرد ، این مدت خیلی آروم تر شده بود ، خوشحالی تو چهره اش هم 

 به غلظت قبل نبود . هویدا بود ، دیگه از اون غم وغصه این چند ماه اخیر توصورتش خبری نبود ، یعنی بود اما

همه اش به امیر حسین بدوبیراه می گفت که چرا پیش قدم نمی شه برای به دست آوردن دل یاسمین ، حق یاسمین 

 بود که امیر حسین دوباره پاپیش بذاره ، همون چیزی که تو فکر امیر حسین هم بود ودنبال فرصت مناسب .

مطب دوش گرفت تا موقع رفتن به جشن تمیز ومرتب باشه ، مانتو صبح زود از خواب بیدار شد وقبل از رفتن به 

 شلواری رو که می خواست برای مراسم بپوشه تو کاور گذاشت تا همراه خودش به مطب ببره .

 صبحانه اش رو خورد با سفارشهای مامانش که انگار هیچ وقت تمومی نداشت سوارماشین شد وراهی مطب .

 د وبا بیرون رفتنشون به صندلی تیکه زد ویه دور دورخودش چرخید .آخرین مریض رو هم ویزیت کر

صندلی که ایستاد ، بلند شد ، به منشیش گفت که می تونه بره وخودش در وقفل می کنه وبه اتاق برگشت تا آماده 

 بشه ، ساعت شش بود تا ساعت هفت یک ساعت وقت داشت که آماده بشه وخودش و به مراسم برسونه .

دست وصورتش زد ، موهاش ودوباره برس کشید ، مانتو شلوار یه دست مشکیش و پوشید ، برای مراسم  آبی به

 رسمی مناسب بود ، به همراه شال مشکی ،مثل کالغ شده بود ، اما تیپش ازنظر خودش برای مراسم امشب عالی بود .

.در مطب رو هم قفل کرد وسوار ماشین کمی هم عطربه خودش زد وبا برداشتن کیف وموبایلش از اتاق بیرون اومد 

 شد و راه افتاد .

خیابونها نه خلوت بود نه شلوغ ، اگر شانس می آورد به موقع می رسید ، اما کو شانس ؟ با یه تصادف راه بندون شد 

ونیم ساعت معطل شد ، وقتی به سالن رسید ، مراسم شروع شده بود ، نگاهی به گوشیش کرد ، چند تا تماس از 

ف یاسین ومادرش والهه داشت ، بهشون گفته بود تو ترافیک گیر افتاده ،ردیفهای جلو پرشده بودن ، شلوغ بود طر

ونمی دونست که بقیه کجا نشستن که بره کنارشون ، روی یکی از صندلیهای ردیف آخر نشست وبه الهه پیام داد که: 

 د تا باورش بشه .رسیدم وآخر سالن نشستم ، نشونی گلهای روی تریبون رو هم دا

 الهه هم بهش پیام دادکه : اگر نیومده بود سرت به باد می رفت چندتا شکلک خنده هم براش گذاشته بود .

 پیام الهه رو خوند وگوشی و خاموش کرد وتوکیفش گذاشت .

، ویکی از بچه  سخنرانی که در وصف رشادت نیروهای انتظامی وستاد بود تموم شد ، خواننده هم اومد ترانه ای خوند

 های شهدای نیروی انتظامی هم شعر خوند تا نوبت به مراسم اهدای جوایز وتقدیرنامه رسید .

یکی یکی اسمها رو خوندن وهدیه ها داده شد ، تا نوبت به امیر حسین رسید، با شنیدن اسم امیر حسین اخمی 

ه مراسم اومده باشه ، درسته که ده روزی روصورت یاسمین نشست با خودش فکر کرد نکنه بی فکری کرده باشه وب

بود از بیمارستان مرخص شده بود اما هنوزم باید تو خونه استراحت می کرد ، وقتی که آقا بهروز به نیابتش باال رفت 

 ومجری برنامه گفت که سرگرد تو این عملیات زخمی شدن وتو مراسم نیستن خیال یاسمین راحت شد .

 گرفت ویاسمین هم با تمام وجود برای سالمتیش وبه افتخارش دست زد . یاسین هم رفت هدیه اش رو
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انتظارنداشت که اسم خودش هم خونده بشه ، اما در کمال ناباوری اسمش رو خوندن تا روی سن بره ، به این عنوان 

 که اطالعات مهمی رو در اختیار پلیس گذاشته .

 هدیه اش که اونم چند تا سکه بود رو می گرفت .ناراضی بود ، اما چاره ای نبود ، باید می رفت و

بلند شد ، کیفش رو روی دستش انداخت ، با دست چروکهای مانتوش رو صاف کرد وبا قدمهایی سنگین به طرف 

 سن رفت .

تو دلش می لرزید ، با دستهایی لرزون و لبی خندون هدیه اش رو گرفت ، هم از سردار هم از مردمی که براش 

تشکر کرد واز سن پایین اومد، نگاهش به مامان باباش که ردیف دوم کنار معصومه خانم وبقیه نشسته  دست می زدن

 بودن افتاد واشک شوق رو تو چشماشون دید .

مراسم تموم شد ومهمونها برای صرف شام به سالن دیگه ای رفتن .یاسمین هم منتظرنشست تا بقیه بیان وبا اونها 

 اش بود ، از صبح چیزی نخورده بود ودلش لک می زد برای یه غذای گرم وآماده .همراه بشه ، خیلی گرسنه 

با اومدن اونها از جاش بلند شد وبا همه سالم واحوال پرسی کرد ، معصومه خانم خیلی خشک وسرد جوابش رو داد 

 که نگاه ناراضی زهره وخاطره وآقا بهروز و به همراه داشت .

ته که خودش ور مقصر می دونست ، اما این رفتار و از معصومه خانم که یه روز یه بغضی تو گلوش نشست ، درس

 حکم دخترش وداشت انتظار نداشت .

با همراهی ودرکنار هم به طرف سالن رفتن برای صرف غذا ، ورودی تقریبا شلوغ بود،کمی اون طرف تر ایستادن تا 

 ومظلوم یه گوشه بی حرف ایستاده بود . خلوت بشه ، همه با هم صحبت می کردن ، تنها یاسمین ساکت

سرش به زیر بود ودر حال فکر که باصدای معصومه خانم به خودش اومد نمی دونست حرفشون چی بوده چون اصالً 

حواسش اونجا نبود ، با صحبت معصومه خانم که طرفش خودش بود از فکر خارج شد: طفلی بچه ام تو زندگیش اصالً 

 خوبی نمی دونم تو زندگی چه اشتباهی کرد که این جوری گرفتار شد . خیر ندید، پسرم به این

اشک تا پشت پلکش اومد ، بغض تو گلوش هم بزرگتر شد برای قورت دادنش نفس عمیقی کشید ، تحمل اونجا 

موندن رو نداشت ، درست هم نبود که یک دفعه وبعد ازاین حرف از اونجا بره ، نمی خواست بقیه فکر کنن که 

های معصومه خانم روش اثر گذاشته به خصوص مامانش ، با این حرف دوباره ابروهای بقیه گره خورد این دفعه حرف

 یاسین هم به اونها اضافه شده بود .

آقا بهروز نگران وناراحت در حالی که سعی می کرد عصبانیتش رو مخفی کنه نگاهی به در ورودی انداخت وگفت 

 خلوت بشه .... :بهتره بریم ، معلوم نیست کی

 خاطره مخالفت کرد وگفت: هوا که خوبه ، خنکه ، چند دقیقه دیگه هم اینجا وایسیم .

یاسمین سرش وبلند کرد که نگاهش به نگاه ناراحت آقا بهروز گره خورد ، جوابش این نگاه مهربون روبا لبخند 

آرومش و عطرتنش متوجه شد که زهره  تلخی داد ، یک دفعه تو یه جای گرم ونرم فرو رفت ، از صدای فین فین

 است که بغلش کرده .بعد از جداشدنش از امیر حسین این اولین باری بود که مستقیم با اونها ارتباط داشت .

دلیل کار زهره رو درک نمی کرد اگر می خواست این جوری حرفهای مامانش رو جبران کنه بی مورد بود ، چون دل 

 شکسته بود .یاسمین تو این چند روز بد 

 زهره رو از خودش جدا کرد ، لبخندی به روش زد وگفت: خوبی ؟

 زهره هم غمگین خندید ، بوسه ای به گونه یاسمین زد ، چیزی نگفت ورفت پیش باباش ایستاد .
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تنا که یاسمین دیگه محال بود که اونجا بمونه ، رو کرد به مامانش وگفت: مامان من خسته ام می رم خونه ، نگاهی به آ

 تو بغل الهه خوابش برده بود کرد وگفت: می خوای بچه ها رو هم ببرم ؟

علی رضا هم دوست داشت با عمه اش بره ، یاسمین هم آتنا رو از بغل الهه گرفت وبا علی رضا وبا همراهی یاسین که 

 می خواست تا ماشین بدرقه شون کنه به طرف پارکینگ رفت .

گفتن ، یاسین هم از رفتار معصومه خانم ناراحت بود ، باید با امیر حسین حرف می هردو ساکت بودن وچیزی نمی 

زد ، نه اینکه ازش بخواد بیاد طرف یاسمین نه ، دیگه اشتباه نمی کرد وخواهرش وکوچک نمی کرد ، باید باهاش 

 حرف می زد تا با مادرش صحبت کنه که این قدر رو اعصاب یاسیمن راه نره.

 اسین هم با کشیدن نفسی سنگین بدرقه اش کرد .یاسمین رفت وی

***** 

همه ناراحت و خسته وارد خونه شدن ، آقا بهروز تو راه خیلی با معصومه خانم حرف زده بود وازش خواسته بود که 

معصومه کاری به کاراون دختر نداشته باشه ، برای اونها هم غیر قابل قبول بود که این رفتار واز معصومه خانم ببینن ، 

 خانم همچین اخالقی نداشت ، حاال چی شده بود ، خدا می دونست .

خاطره وزهره کلمه ای حرف نزدن ، چون از همه چی خبر داشتن ، یعنی اگر معصومه خانم ازهمه چی با خبر می شد 

 چطوری می خواست تو روی یاسمین نگاه کنه ....

ع رسانی ، زهره هم دیگه طاقت نداشت می خواست با امیر حسین تا به خونه رسیدن رفتن اتاق امیر حسین برای اطال

 حرف بزنه .

 عصبی وارد اتاق شد وکنار امیر حسین که مات و مبهوت ورود اونها بود نشستن .

 امیر حسین متعجب پرسید: چی شده ؟

بر کنی ؟ معنی این زهره با ناراحتی گفت: تا کی می خوای دندون رو جگر بذاری وحرف نزنی ؟ تا کی می خوای ص

 صبر تو چیه امیر ؟

 ـ نمی خواین بگین چی شده ؟ چرا اینقدر عصبانی هستین ؟

ـ چی می خواستی بشه ، تکلیفت رو روشن کن امیر، یا برو با یاسمین حرف بزن ، یا همه چی رو به مامان بگو ، تو نمی 

 دونی با این دختر چطوری رفتار می کنه !!

 میرحسین افتاد ، دستی تو موهاش کشید وگفت: مامان چکار کرده؟اخمی میون ابروهای ا

خاطره گفت: اگر بدونین ! از همون موقع که شما زخمی شدین ویاسمین بردتون اتاق عمل ، تا همین امشب با 

 حرفاش دل یاسمین وشکوند ، مامان جون که خبرنداره چی شده دائی ، شما باید بهش بگین .

فهای خاطره گفت: باید بدونه امیر ، امشب دلم به حال یاسمین خیلی سوخت ، اصالً نفهمیدم زهره هم در تأیید حر

 چی شد و رفتم بغلش کردم ، اینقدر که مظلوم شده بود .

زهره حتی موقعی تعریف می کرد اشک تو چشمش حلقه زده بود: زندگی تون به خاطر دشمنی اون عوضی به هم 

ه دوستش داری ، اونم معلومه که دوستت داره که این جوری برای تو فداکاری کرد ریخت و از هم دور شدین ، تو ک

دور از چشم همه وبدون اینکه کسی متوجه بشه از خودش گذشت و بهت کلیه داد ! تا کی می خوای موش وگربه 

 همه تعلل چیه ؟ بازی در بیاری ؟ برو باهاش حرف بزن ، آخرش که چی باید از یه جایی شروع کنی یا نه ، معنی این
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امیرحسین هم عصبی شده بود ، از دست خودش ، از مادرش که ندونسته قضاوت می کرد وتالفی ، از یاسمین که این 

قدر خوب بود که خجالت می کشید باهاش رو در رو بشه ودر آخر می ترسید از دونستن یاسمین واز دست دادنش ، 

د ، االن ده روز بود که از بیمارستان مرخص شده بود وهنوزم کاری اما اونها راست می گفتن باید یه کاری می کر

 نکرده بود ، شاید وقتش شده بود .

 ـ شما خودتون رو ناراحت نکنید خودم درستش می کنم .

همین موقع در باز شد ومعصومه خانم با چشمهای سرخ وصورتی خیس از اشک وارد اتاق شد ، انگار همه حرفهای 

بود و همه چیز وفهمیده بود ، که همین طور هم بود برای سر زدن به امیر حسین اومده بود وتمام اونها رو شنیده 

 صحبت های اونها رو شنیده بود .

اون سه تا هم بی هیچ حرفی به مامانشون نگاه می کردن ، معصومه خانم اشکش رو پاک کرد وگفت: چه جوری می 

ی شه ؟ پشت دست خودش زد وگفت: من با اون دختر چکارکردم خوای درستش کنی ؟ مگه به این آسونی درست م

 ؟

نگاه سرزنش باری به هر سه تاشون کرد وگفت :واسه چی از من پنهان کردین وگذاشتین من اونجوری باهاش رفتار 

 کنم وقتی که گناهی نداشت ؟ من با چه رویی تو روی اون نگاه کنم ؟ چه جوری دل شکسته اش رو به دست بیارم ؟

امیر حسین لب باز کرد وگفت: تقصیر من مامان ، من نخواستم که شما بدونین می خواستم اول با یاسمین حرف بزنم 

 اونم از خیلی چیزها خبرنداره ، تقصیر من بود که توانش ونداشتم .

 خاطره بلند شد دست مامان جونش رو گرفت وگوشه تخت نشوندش ولیوانی آب براش ریخت ، معصومه خانم هم

چند جرعه از آب خورد وشروع کرد به لعن ونفرین کردن پیمان ، شاکی بود از خودش از اشتباهی که کرده بود ، از 

اعتمادی که به اون پسر بی همه چیز کرد و از دلی که از یاسمین شکست ، یاسمین که برای نجات جون امیر حسین 

 د.از خودش گذشت وبی اینکه کسی بدونه به امیر حسین کلیه دا

 خودش ولعنت می کرد وپشت دستش می زد که زهره به طرفش رفت وآرومش کرد .

معصومه خانم شاکی به زهره نگاه کرد وگفت: تو باید می گفتی ! من حاال جواب خدا رو چی بدم ؟ خدا ازم بگذره ، 

 یاسمین وچکار کنم ؟

ه بود وبه خاطر دل بچه خودش دل دختر طول کشید تا معصومه خانم آروم بشه ، حقم داشت عجوالنه قضاوت کرد

 بی گناه رو شکست .

از صدای اونها آقا بهروز هم وارد اتاق شد واونم به تفصیل از ماجرا با خبر شد وبه اندازه معصومه خانم از این اتفاقها 

، هم برای  متأسف ، راهش این بود که با یاسمین حرف بزنن وازش حاللیت بطلبن ، پس باید به خونه شون می رفتن

 حاللیت هم برای ....

 همه متفق القول شدن که فرداشب به خون آقا محمود برن و همه چی رو درست کنن

امیر حسین هم خوشحال بود ازاینکه اون فرصتی که می خواست پیش اومده بود،خوشحال بود که با کمک خانواده 

عشقی که به یاسمین داشت از عهده خودش بر نمی  اش می تونه دوباره به یاسمین نزدیک بشه ، کاری که با تمام

 اومد .

اینکه اون شب و روز بعدش چطور برای امیر حسین گذشت بماند، ثانیه به ثانیه اش برای امیر حسین پر از استرس 

بود ، در عین حال مشتاق بود برای رسیدن اون لحظه ودیدن یاسمین ، یاسمینی که هم خود مشکل بود هم چاره 
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چندین بار حرفهایی رو که می خواست بهش بگه با خودش تکرار کرد، هر دفعه هم یه چیزهای ازشون کم مشکل ،

 می کرد یا زیاد.

دوتا کار سخت امشب باید انجام می داد ، هم باید ازش خواستگاری می کرد ، هم قضیه پیمان ومی گفت ، مونده بود 

ه پیمان وشکی که بهش داشت وبگه تا یاسمین با علم به اون که کدومش رو اول بگه ، درستش این بود که اول قضی

تصمیم بگیره ولی دلش می گفت نه ، می گفت بعد از این خواستگاری کردی وجواب گرفتی بهش بگو ، بعدش به 

خودش نهیب می زد که ازکجا معلوم بهت جواب مثبت بده ،خودش هم جواب خودش رو می داد که از اون حرفهایی 

د ، دست رو کلیه اش گذاشت ؛ از کلیه اش که االن جزئی از وجود من شده ، اما همه اینها احتماالت بود که اون شب ز

 وحقیقت بعد از دیدن یاسمین وحرف زدن با اون روشن می شد ، این که چی می شه ؟؟؟؟

 برای اینکه مطمئن بشه یاسمین کجاست به یاسین زنگ زد .

 ـ سالم داداش خوبی ؟

نگ زدن امیر حسین خیلی تعجب کرد ، از دیشب که اون رفتار و ازمعصومه خانم دیده بود تصمیم داشت یاسین از ز

 با امیر حسین حرف بزنه وحاال چه خوب شد که خودش زنگ زده بود ، سرد وسرسنگین جواب سالمش رو داد .

 ـ سالم .

 ت .امیر حسین متوجه لحن سرد وسخت یاسین شد، دلیلش رو هم خوب می دونس

 ـ من شرمنده ام یاسین ، همه اش تقصیر منه !

 ـ خوبه که می دونی !

 ـ تو دیگه سرزنشم نکن ، اگر بدونی چه حالی دارم ؟!

 ـ می دونم ، هم حال تو رو می دونم هم حال خواهرم ووقتی که مامانت اونجوری بهش می توپه .

داد ، خودش هم کم خودش وسرزنش نکرده بود ،  امیرحسین ساکت شد وچیزی نگفت ، کامالً به یاسین حق می

 عزیزترینش وبا تعللش ناراحت کرده بود به خاطر ترسی که داشت .

 ـ هستی ؟

امیر حسین نفس عمیقی کشید وگفت: آره ، جبران می کنم یاسین ، دیگه تصمیم خودم وگرفتم ، مامانم همه چیز 

 م بپرسم یاسمین کجاست ، خونه خودشه یا خونه خودتون؟وفهمید وخیلی ناراحت شد به خاطر رفتارش ، زنگ زد

 یاسین با لحنی که سعی می کرد بی تفاوت باشه پرسید : واسه چی می خوای بدونی ؟

 ـ اونش بماند ، خودت به وقتش می فهمی !!

 ـ نه دیگه نشد ، جواب بده تا جواب بگیری !

 ـ فرض کن به خاطر همون تصمیمی که گرفتم .

 ه سالمتی، اونوقت کی ؟ـ خوب ب

 ـ دیگه واسه چی می خوای بدونی ؟

 ـ فکر می کنی بدون من می شه ؟

 امیرحسین پوفی کشید وگفت: برای امشب .

 ـ خوب به سالمتی ، امیدوارم نیتجه هم بگیری !

 ـ تو دیگه تو دلم وخالی نکن یاسین ، اگر بدونی چه فشار واسترسی رو تحمل می کنم !
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اً حقته ، یاسمین خونه پیش مامان باباست ، از همون شب که با هم بودیم دیگه خونه خودش نرفته ، یعنی ـ خوب حتم

 دیگه نمی خواد بره .

 امیر حسین نفسی از سر راحتی کشید وگفت: ممنونم داداش ، لطف کردی .

 ی باشه .ـ خواهش می کنم ، االن بچه ها رو برمی دارم می رم اونجا ، امشب باید خیلی دیدن

 ـ تو رو خدا یاسین چیزی نگی ها !

ـ نه خیالت راحت ، امیر ؟ می گم به جای کت وشلوار زره بپوش وگرز دستت بگیر به نظرم امشب باید از هفت خوان 

 بگذری .

امیر حسین دیگه به حرفهای ناامید کننده یاسین گوش نداد وبا خداحافظی سریعی که گفت گوشی رو قطع کرد ، می 

 نست دل تو دلش نیست اذیتش می کرد .دو

همه حاظر وآماده رفتن بودن ، امیر حسین هم تیپی زده بود واسه خودش ،ازخواستگاری اول هم خوشتیپ تر شده 

بود ، خانواده اش و به خصوص مادرش با حض وافر نگاهش می کردن ، پیراهنش قهوه ای رنگ بود با خط های 

هم جفت بودن ، کت وشلوارش هم اسپرت وکرم رنگ ، دامادی شده بود واسه عمودی شیری رنگ که دوبه دو با 

 خودش ، معصومه خانم هم طاقت نیاورد ورفت براش اسپند دود کرد تا چشم نخوره .

همه سوار ماشین شدن ، خرید دسته گل وشیرینی هم مونده بود، مهمترین چیزهایی که برای امشب حتماً الزم بودن 

 وکارآمد .

 ز خرید دسته گل که مملو از شاخه های رز سرخ و سفید بود وخریدن شیرینی راهی خونه آقا محمود شدن .بعد ا

وقتی به اونجا رسیدن ، یاسیمن تازه رسیده بود ومشغول بستن در حیاط بود ، زهره هم درست پشت در توقف کرد 

نور باال زد واجازه نداد که یاسمین چیزی ببینه ،  تا یاسمین نتونه در وببنده ،یاسمین سر بلند کرد ببینه کیه که زهره

 دیدن هم الزم نبود ، از ماشین ورنگش معلوم بود که کی هستن ، یاسمین این ماشین وخیلی خیلی خوب می شناخت .

تعجب کرد از اومدنشون ، دلیلی نداشت که اونها به خونه شون بیان ، دلش هم به شور افتاد، مهمان بودن 

 واجب ، درو باز کرد تا ماشین وارد حیاط بشه .واحترامشون 

 انگار امشب یه خبرهایی بود چون ماشین یاسین رو هم تو حیاط دیده بود .

ماشین که داخل شد در حیاط وبست وبه استقبالشون رفت ، با صورتی که بیشتر متعجب وپر از سؤال تا خوشحالی ، 

 واسه چی اومدن ؟ یه سؤال بزرگ داشت ، نکنه چیزی فهمیده باشن ؟

تا یاسمین به اونها رسید از ماشین پیاده شده بودن ، اولین نفر معصومه خانم به طرفش اومد .با صورتی خیس از 

 اشک وناراحت ونگران .

از خاله معصومه خیلی دلگیر بود دیشب یه دل سیر به خاطر رفتارش گریه کرده بود وامروز هم به خاطر اون گریه 

 ی رو تحمل کرده بود .ها سردرد شدید

تا به خودش جنبید تو بغل معصومه خانم گم شده بود، به خودش می فشردش ، می بوسیدش ، معذرت خواهی می 

کرد واز یاسمین می خواست که ببخشدش، حرفهای معصومه خانم چراغ خطرها رو برای یاسمین روشن می کرد 

نه ؟ دنبال دلیل مهربونی معصومه خانم که از دیشب تاحاال از ویاسمین دنبال این جواب که اونها چیزی می دونن یا 

 صد وهشتاد درجه که هیچ سیصد وشصت درجه تغییر کرده بود .

 خاطره دست پشت شونه مامان جونش گذاشت وگفت: مامان جون کافیه دیگه ، یاسمین جون تموم شدا .
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مد ، خوبه که آدم هر کاری دلش می خواد با یاسمین هم با زدن لبخند تلخی از آغوش معصومه خانم بیرون او

 دیگران بکنه وبعد هم با یه عذر خواهی واظهار پشیمونی کردن هم چی رو حل وفصل کنه .

 خاطره هم یاسمین رو بوسید وگفت: ببخشید زن دائی ، این مامان جون یه مدت رفته بود تو جلد مادرشوهر بازی .

دو پهلو بودن و یاسمین رو مشکوک می کردن! جواب خاطره هم چند تا بوسه حرفهای خاطره اگرچه شوخی بود ، اما 

 هوایی بود ، یاسمین امشب رفته بود رو فاز تالفی کردن وسخت شدن .

 زهره هم با یاسمین روبوسی کرد ، محبت زهره رو دوست داشت ، ساده وبی ریا بود .

نده باش دخترم ، خوبه که آدم همیشه از دیگران طلب آقا بهروز هم پیشونی یاسمین رو بوسید وگفت: همیشه بخش

 کارباشه بابا !

نه امشب واقعاً یه خبرهایی بود ،یاسمین فکر می کرد منظورش معصومه خانمه ، اما چیزی فراتر ازاین حرفها بود که 

تلخی می  به زودی متوجه می شد ،لطف ومحبت آقا بهروز همیشه شامل حال یاسمین شده بود ، پس نباید باهاش

 کرد ، یه سالم مهربون ولبخندی گرم وشیرین جواب محبت پدرانه آقا بهروز شد .

 خوب آدم باید با هرکی مثل خودش رفتار کنه دیگه .

و آخرین نفر .... امیر حسین بود، امیر حسین که از شوق دیدن یاسمین اونم از نزدیک وبی فاصله سر از پا نمی 

بود که فکر می کرد به قول یاسین انگار باید با زره میومد ، نفس عمیقی کشید وروبه روی شناخت ، اما یاسمین اونی ن

 یاسمینِ سربه زیر ایستاد .

حال یاسمین هم نگفتنی بود، بعد از مدتها اولین بار بود که بی فاصله و این قدر نزدیک با امیر حسین روبه رو می شد 

 می شون رو خوب حس می کرد ، اما باید خود دار می بود ..صدای نفسهای امیر حسین وخوب می شنید وگر

 ـ سالم .

 امیر حسین بود که آروم ومالیم سالم می کرد ، لحنش وتن صداش آشوب دل یاسمین رو بیشتر کرد .

 آب دهنش وقورت داد وآهسته جواب امیر حسین وداد بدون اینکه لحظه ای سرش و باال بگیره : سالم .

 ین به طرفش دراز شدن وگل وشیرینی روبه روی یاسیمن قرار گرفتن .دستهای امیر حس

 ـ قابل تو رو نداره .

تو ؟ قابل تو رو نداره ؟ نه انگار اینها همگی با هم یه چیزیشون شده بود ، حاال یا غذایی که خوردن مشکل داشته یا 

یعنی این همون امیر حسین بود که اون روز تو ..... هیچ کدوم آدمهای قبل نبودن ، نه معصومه خانم نه امیر حسین ، 

 آگاهی اون جور باهاش تا کرد ؟

ذهن یاسمین فقط یه دلیل برای این رفتارها پیدا می کرد اونم اینکه اونها از اتفاقهایی که افتاده خبر داشته باشن ، از 

 کلیه ای که به امیر حسین داده ، بازم این سؤال که از کجا ؟

یرینی کمی تعلل کرد ، دودل بود ، اما زشت بود که دستش و رد کنه ،کیفش وروی دستش انداخت تو گرفتن گل وش

 وگل وشیرینی رو از امیر حسین گرفت وخیلی آروم گفت: ممنون.

 ـ خواهش می کنم ، یاسی خانمی !!!

ن اجازه رو نداشت دلش برای شنیدن یاسی خانمی هم از دهن امیر حسین تنگ شده بود ، هیچ کی جز امیر حسین ای

 که اسمش ومخفف کنه ، امشب بنا به سورپرایز شدن بود ؟
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ابروهاش باال پریدن ولبش وگزید ، تا وقتی اینجا می ایستادن نمی فهمید چی شده ، نگاهی به بقیه که آروم وآهسته 

 به طرف ساختمون می رفتن انداخت وگفت: بفرمائید .

 منتظر شد تا یاسمین بره وخودش هم پشت سرش راه افتاد .امیر حسین بعد از کشیدن نفسی سنگین 

نگاهش به قد وباالی یاسمین بود وفکرش پیش حرفهایی که باید به این خانم سنگ وسخت می زد ، باورش نمی شد 

این همون یاسمینی باشه که اون شب اون حرفها رو زد ویا بهش کلیه داد ، تو دلش گفت: خدا خیرت بده مامان ، چه 

 ر کردی ؟ کار من وسخت کردی که ؟کا

با صدای خاطره که می گفت صاحب خونه مهمون نمی خواین و بال بال زدن زهره برای ساکت کردنش در ساختمون 

باز شد ومامانش ویاسین به استقبال اومدن ،یاسمین تو صورت اونها هم تعجب رو دید ، البته یاسین که نقش بازی می 

 ه حتی امیر حسین هم شک داشت که یاسین از اومدنشون خبر داشته .کرد ولی خیلی خوب طوری ک

 آقا محمود هم اومد وهمه بعد از تعارف کردن وارد خونه شدن ویاسمین آخرین نفر بود.

همه نشستن ویاسمین به طرف آشپزخونه رفت تا دسته گل رو توی آب بگذاره وشیرینی رو توی یخچال ، از آب 

می کرد واز میوه هایی که تو سبد شسته شده وآماده بود معلوم بود که همچین بی خبر هم جوشی که روی گاز قلقل 

نبودن ، شکش رفت به یاسین والهه وگرنه مامان باباش هم به اندازه خودش از دیدن مهمونهای ناخونده تعجب 

 کرده بودن ، لبش رو به هم فشرد و زیر لب گفت: یـــــــــــاسین بازم ؟

 داد وگفت: برات دارم ،خوبش هم داره باشه به وقتش .سرش وتکون 

گلدون رو پر از آب کرد وگلها رو قبل از گذاشتن تو گلدون بوئید . چه عطر خوبی داشتن ، کاری که از دید امیر 

 حسین که مثل ذره بین شکاری تمام حرکات یاسمین رو زیر نظر داشت دور نموند .

اقش بره ولباسش رو عوض کنه که صدای مادرش وشنید که طرف صحبتش امیر از آشپزخونه بیرون اومد تا به ات

 حسین بود : امیر جان ؟ پسرم چرا با این حالت راه افتادی؟ می خوای برات رختخواب بیارم اون گوشه دراز بکشی ؟

 حتماً منظور مامانش گوشه سالن بود .

 احتم .صدای امیر حسین رو هم شنید که گفت: نه مادر جون ، من ر

هضم این کلمات برای یاسمین کار سختی بود ، مادر جون؟ امیر حسین تا وقتی که داماد این خانواده بود مادرش 

 ومادرجون صدا می زد ، حاال که دیگه نسبتی وجود نداشت ؟!!!

آورد و  با اجازه ای به جمع گفت وبه طرف راه پله ها رفت ،غرق فکر وبا چشمهایی ریز شده لباسهاش رو بیرون

سراغ کمدش رفت ، دقتی رو پوشیدن لباس نداشت ، فقط می خواست هرچه زودتر بره پائین ببینه چه خبره ، 

صورتش هم خوب بود ونیازی نبود که آرایشی داشته باشه در هر حال اونها یاسمین رو خوب می شناختن وتا حاال 

 هزار بار دیده بودنش پس آرایش کردن موضوعیت نداشت .

خرین پله که رسید ، مثل شب خواستگاری دوباره نگاه امیر حسین ومتوجه خودش دید، البته با ابروهای گره رو آ

خورده ، برای اطمینان نگاهی به خودش انداخت وآه از نهادش در اومد ،لباسش همون لباسی بود که شب مهمونی 

 بقیه ماجراها .....دوست امیر حسین پوشیده بود وبعدش هم دعوا وبیرون اومدن از خونه و

واقعاً قصد خاصی از پوشیدن این لباس نداشت ،اما انگار تو فکر امیر حسین چیز دیگه ای بود ، در واقع امیر حسین 

فکر می کرد که یاسمین از قصد این لباس وپوشیده تا خاطره اون شب وبراش زنده کنه ،خاطره ای که خوشآیند هم 

، سیلی که تو گوشش فرود اومد و در نهایت بیرون کردنش اون موقع شب تک نبود ، حرفهایی که به یاسمین زد 
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وتنها ، دستاش مشت شدن چون فکر می کرد یاسمین سر جنگ داره ودنبال دلیل این تغییر رفتار بود ، این جوری 

 کارش با یاسیمن خیلی خیلی سخت می شد .

اق هم دیرشده بود ، چون به جز امیر حسین بقیه هم پشیمون شد از پوشیدن این لباس ، دیگه برای برگشتن به ات

متوجه اومدنش شدن .لبخند زورکی به روی همه زد به خصوص معصومه خانم که با حض نگاهش می کرد، این تغییر 

 بیست وچهار ساعته تو مخیله یاسمین نمی گنجید .

و ظرف چیده شده بودن ، مرتب ومنظم به طرف آشپزخونه رفت والهه رو سرگرم دم کردن چایی دید ، میوه ها هم ت

 ، طوری که دلت نمی اومد بهشون دست بزنی وترکیبشون رو خراب کنی .

 سینی استکانها رو نزدیک گاز برد وخیلی آهسته از الهه پرسید : شما می دونستین نه ؟

 ین کاری هم نبود.الهه با نگاهی به صورت درهم وداغون یاسمین دلش نیومد که بهش دروغ بگه، یعنی اهل همچ

ـ غروبی آقا امیر به یاسین زنگ زد وگفت که می خواد بیاد اینجا ، منم تعجب کردم ، هر چی از یاسین پرسیدم 

چیزی نگفت ، می گفت خودت به وقتش می فهمی ، توراه کمی میوه وشیرینی هم خرید اونجا بود که من فهمیدم 

 مامان بابا هم خبر ندارن .

 اال انداخت وگفت: که این طور؟یاسمین ابرویی ب

تو دلش گفت ، پس احتمال اینکه از قضیه کلیه خبر داشته باشن خیلی کمه ، اگر می دونستن یاسین این جوری آروم 

 نمی نشست ونگاه کنه ، حتماً به سراغ یاسمین می اومد .

سینی گذاشت کاری که همیشه چایی ریختنش که تموم شد از تو کابینت از شیشه توت خشک کاسه ای پر کرد وتو 

 برای آقا بهروز می کرد ، کارش که تموم شد راهی سالن شد برای پذیرایی ، الهه هم با ظرف میوه همراهیش کرد .

از آقا بهروز شروع کرد ، که با لبخند گرم ومهربونش یه کم از استرسی که داشت کم شد ، به همه تعارف کرد 

نگاه پر ازاشک معصومه خانم هم گذشت تا به امیر حسین رسید ، خم شد وسینی وجواب تشکرشون رو داد ، از زیر 

رو جلوش گرفت ، سنگینی نگاه امیر حسین وخوب حس می کرد ، سرش وباال نگرفت تا صورت امیر حسین و ببینه 

 وجواب تشکر امیرحسین رو هم آروم داد .

 سینی رو زیر میز گذاشت وخودش هم نزدیک الهه نشست .

 ار هنوز حرف مهمی رد وبدل نشده بود ، چون قیافه همه همون جوری بود که رفته بود تو اتاقش .انگ

آقا بهروز چائیش رو خورد واستکان و رو میز گذاشت وگفت: ببخشید که امشب مزاحمتون شدیم ، مثل اینکه قسمت 

 اینه که ما همیشه بی خبر مزاحم یاسمین جون بشیم .

 خودش وجمع وجور کرد ، لبخندی زد وگفت: خواهش می کنم خونه خودتونه . یاسمین با شنیدش اسمش

فخری خانم وآقا محمود هم تعجب کردن ، انگار خبرهای خوبی تو راه بود ، هنوز هیچی نشده اشک شوق تو 

 چشمهای فخری خانم نشسته بود .

 ـ اختیار داری دخترم ، صاحبدار باشه .

می دونم از کجا باید شروع کنم ، فقط می دونم که یاسمین جون مارو حسابی نفس عمیقی کشید وگفت: راستش ن

 شرمنده خودش کرد و کاری کرد تا آخر عمر مدیون خوبی ومهربونیش باشیم .

 زنگ خطر برای یاسمین به صدا در اومد، پس فهمیده بودن ولی چطوری ؟ سعی کرد که خونسرد وآروم باشه .
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ش اومد ، استرس داشت وسعی داشت مخفیش کنه کاری که خیلی سخت بود .کمی تو لباش به لبخندی جمع وجور ک

 جاش جابه جا شدو گفت: خواهش می کنم ، اما از چی حرف می زنین ؟

 با این حرفش نگاه تیز امیر حسین ونگاه خندون زهره وخاطره رو صورتش نشست.

بازی کنه ، اشکالی نداشت ، امیر حسین هم قاعده امیر حسین ابرویی باال انداخت ، پس یاسمین خانم می خواست 

بازی رو خوب بلد بود، البته تو خونه با پدرش صحبت کرده بود وریش وقیچی رو دست خودش سپرده بود ، فقط 

 خواسته بود از قضیه پیمان حرفی نزنه چون می خواست خودش با یاسمین حرف بزنه .

خودت خوب می دونی دخترم ! درسته که می خواستی از همه پنهون آقا بهروز لبخندی به روی یاسمین زد وگفت: 

بمونه ، می خواستی کار خیری که انجام می دی بین خودت وخدا باشه ، اما شانس با ما یار بود وفهمیدیم که چی شده 

! 

چرخید یاسمین وا رفت، خانواده خودش هم متعجب بودن ونگاه حیرون وسرگردونشون بین یاسمین وآقا بهروز می 

. 

می خواست تا آخرین لحظه مقاومت کنه وچیزی بروز نده ، شاید اونها فقط حدس زده باشن پس نباید به این زودی 

 خودش رو لو بده ، نگاهی نگران به مادر وپدرش انداخت وگفت:من هنوزم متوجه منظورتون نشدم عمو جون .

 ی یاسمین هنوزم پدر باشه .آقا بهروز آه عمیقی کشید ، عمو جون ؟ دلش می خواست برا

امیر حسین هم دیگه طاقتش واز دست داد ، اگر می خواستی به یاسمین واگذارش کنی می خواست همین جور از زیر 

بار حرف زدن شونه خالی کنه پس خودش دست به کار شد ، خیلی ریلکس ودر عین آرامش در حالیکه ژست 

مال حرف می زنیم ! از طبقه دوم بیمارستان ، بخش قلب اتاق ته آدمهای پیروز وبه خودش گرفته بود گفت: از ش

 راهرو ، تخت کنار پنجره ، از تفاوتی که بین شون هست .

با هرنشونی که امیر حسین می داد ابروهای یاسمین بیشتر گره می خورد ، نگاه پیروز وخندون امیر حسین لحظه ای 

 ه ها بود امیر حسین .از رو صورتش برداشته نمی شد ، دنبال شکار لحظ

 فخری خانم بی طاقت گفت: چی شده ، یاسمین قضیه چیه مامان؟ بگید تا ماهم بدونیم !

 یاسین هم که انگار یه چیزهایی دستگیرش شده بود گفت: یعنی کار تو بود یاسمین ؟

ام دادی خانمی ، الهه دست پشت شونه یاسمین انداخت وصورتش وبوسید و توگوشش گفت: بهترین کار ممکن وانج

 باید بهت تبریک گفت .

نگاه پر از سؤال یاسمین رو که دید آروم تو گوشش گفت: منظورم خود کاریه که انجام دادی ! اینکه از خودت به 

 خاطر یکی دیگه گذشتی .

کنه  خاطره هم که می خواست حرفی زده باشه گفت: باالترین مدرک هم زخم پهلوی یاسمین جونه که می تونه ثابت

 کسی که به دائی امیر کلیه داد وجونش رو نجات داد خودش بوده .

یاسمین مستأصل نفس عمیقی کشید ، دیگه تموم شد وهمه فهمیدن ، فخری خانم وآقامحمود با شنیدن این خبر بلند 

 شدن وبه طرف یاسمین اومدن ، نگاه هردشون هم راضی بود هم ناراضی ، هم نگران بود هم خوشحال .

دشون یاسمین رو بغل کردن وبوسیدن وگله کردن از اینکه چرا حرفی نزده، گله فخری خانم بیشتر به خاطر هر

 دروغ گفتن یاسمین بود وتنهائیش تو بیمارستان .

 یاسمین هم با حرفهاش وبوسه هاش آرومش کرد وازش معذرت خواهی کرد.
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ش اومد وهمین طورکه ازش تشکر می کرد ومی هنوز ازدست مامانش در نرفته بود که معصومه خانم به سراغ

بوسیدش ، حاللیت هم می خواست ، با خودش گفت : یعنی اگراین کار ونکرده بودم ، یا نفهمیده بود که کار من بوده 

بازم این جوری قربون صدقه ام می رفت ؟ یادش به حرف آقا بهروز تو حیاط افتاد که گفت: همیشه بخشنده باش ، 

 ز دیگران طلب کار باشه .خوبه که آدم ا

یاسمین این دیدو نداشت ، یعنی نمی خواست دینی به گردنش باشه واحساس طلب کار بودن داشته باشه ، اونم در 

مقابل بزرگترش که به اندازه کافی ازش محبت هم دیده بود ، تو یه قضاوت عادالنه به معصومه خانم حق داد وخیلی 

ذشت ، این بار دیگه واقعاً از صمیم دل به روی معصومه خانم خندید و گونه راحت بخشیدش ، همون جا ازسرش گ

 اش رو هم بوسید واین یعنی آشتی.

همه دوباره نشستن و جمع این بار خودمونی تر شد ، در اصل مثل روزهای قبل از طالق یاسمین وامیر حسین شد ، 

ه به این مهمی رو ازشون مخفی کرده ودر کنارش یاسیمن دلخوری رو تو صورت مامان باباش می دید که چرا مسئل

 رضایتشون هم بود شاید به این خاطر که طرف مقابل امیر حسین بود وارزش ولیاقت این کار وداشت .

یاسمین دوست نداشت برداشت بدی از این کارش داشته باشن ، اینکه می خواسته دوباره به امیر حسین نزدیک بشه 

 شب همه چی همین جا تموم بشه اما ماجرا همچنان ادامه داشت .، از خدا می خواست که ام

زهره هم با اجازه فخری خانم بلند شد ، ظرف شیرینی روبرداشت و به همه تعارف کرد تا دهنشون و شیرین کنن ، 

وم شاید می خواست شیرین کامی اونها تو ماجراهای بعد هم تأثیر داشته باشه وبقیه چیزها هم به خوبی وخوشی تم

 بشه، چون ممکن بود یاسمین از امیر حسین به سادگی نگذره و نبخشدش .

کامشون که شیرین شد ،امیر حسین با نگاهی به باباش اجازه خواست برای ادامه صحبت و با لبخند باباش دلگرم شد 

: اگر اجازه . وقتی که جمع ساکت شد صداش وصاف کرد ، نگاهی به آقا محمود وفخری خانم ویاسین انداخت وگفت

 بدید من با یاسمین خانم یه صحبت چند دقیقه ای داشته باشم .

یاسمین از خداش بود که با امیر حسین حرف بزنه ، براش مهم این بود که چی می خواست بگه وچرا می خواست 

بود که نمی باهاش حرف بزنه ، از اینکه به خاطر کاری که کرده بود بخواد بهش توجه بشه بیزار بود واسه همین 

 خواست کسی از کارش باخبر بشه ولی انگار بنا نبود چرخ روزگار اون جوری که دوست داره بچرخه .

 با اجازه ای که مامان باباش دادن بلند شد ، هدف خودش اتاقش بود ، اما امیر حسین ازش خواست که برن تو حیاط .

ک ماهی از عملش می گذشت اما االن باید تو جای گرم پائیز بود وهوا سرد ، یاسمین نگران امیر حسین بود ، ی

 ونرمش مشغول استراحت باشه ، نه به خاطر چند کالم حرف بره تو حیاط .

 امیر حسین که نگاه نگران یاسمین ودرک کرده بود گفت: خیلی طول نمی کشه .حرف زدن تو حیاط برام راحت تره .

 فهاش هم این جوری نگرانش بشه وچشماش همین رنگی بمونه .وتودلش آرزو کرد که یاسمین بعد از شنیدن حر

قبل از رفتنشون ، فخری خانم دو تا پتوی مسافرتی و سبک آورد تا هردوشون رو شونه هاشون بندازن ، یاسمین که 

 الزم نداشت چون حرارت بدنش به خودی خود باال بود ، اونی که ضخیم تر بود وبه امیر حسین داد و از هال بیرون

 اومدن .

یاسمین فکر می کرد که منظور امیر حسین خود حیاطه ، امیر حسین گوشه بالکن کنار میز وصندلی ها ایستاد 

 ونگاهش وبه حیاط دوخت و یاسمین هم با فاصله کنارش .
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می خواست حرفی بزنه که صدای زنگ اس ام اس گوشیش بلند شد ، ببخشیدی گفت وپیامش رو خوند ازطرف 

 ، نوشته بود : جون داداش از اون شب حرفی نزنی ها ، یاسمین این بار دیگه پوستم رو می کنه .یاسین بود 

 امیر حسین هم فوری در جوابش نوشت : بستگی داره آبجیت با من راه بیاد یانه ؟ دعا کن به خیر بگذره .

 ش شروع کرد :گوشیش و رو تو جیبش گذاشت ودنبال یه جمله خوب برای شروع کردن که یاسمین خود

 ـ الزم نبود همه از این ماجرا با خبر بشن !

صداش ناراحت بود ولحنش معترض ، یه قدم به یاسمین نزدیک تر شد وگفت: اولین کسی که فهمید خاطره بود ، 

خیلی اتفاقی تو بخش قلب دیده بودت ، ماهم از طریق اون فهمیدیم ، نگاهش به صورت یاسمین دوخت وگفت: 

 به من بود که دوست داشتم شیرینی ولذت این احساس فقط برای خودم باشه . وگرنه اگر

امیرحسین بود وحرفهای قشنگش ولحنی که آرامش رو به وجود آدم هدیه می داد ، حسی که یاسمین تو مدت 

که با زندگی با اون بارها تجربه اش کرده بود ودوستش داشت ولی دلیلش هم برای یاسمین مهم بود ، امیر حسینی 

اون وضع از خونه بیرونش کرد وبعد هم تو اولین برخوردشون اون جوری نادیده گرفتش چرا حاال دوباره مثل قبل 

شده بود ؟ دلیلی غیر از کاری که یاسمین کرد داشت ؟ اگر این طور نبود چرا تا قبل از این ماجراها به سراغش 

 نیومده بود ؟

 ورتش نشست وامیر حسین فهمید که این حرف به مذاقش خوش نیومده.به جای حرف زدن اخمی گنده وعمیق تو ص

نباید اهمیت می داد ، حاال که تا اینجا اومده بود ، یعنی نصف راه ورفته بود باید تا آخرش می رفت ، آخرش هم یعنی 

 به دست آوردن دوباره یاسمین .

تشکر کنم به خاطر محبتی که در حقم کردی و ـ خواستم تنها با هم حرف بزنیم تا خودم جدا گونه ومخصوص ازت 

با گذشتن از قسمتی از وجودت به من زندگی دوباره دادی ! هم اینکه دوباره با کمال سماجت ازت خواستگاری کنم و 

 بخوام که دوباره خانم خونه ام بشی !

ت خداست ، اگر تو زنده یاسمین نفسش و از راه بینیش بیرون داد وگفت: اول اینکه مرگ وزندگی وعمر آدمها دس

موندی خواست خدا بوده ، مطمئن باش اگر من این کار ونمی کردم خدا یکی دیگه رو سر راهت قرار می داد ، 

درضمن من ازاین کار هیچ نیت خاصی نداشتم ، اگر می خواستم که پنهون بمونه به همین خاطر بود ، که دیگران 

 ..برداشت دیگه ای از کار من نداشته باشن،..

مکث کرد چون خاطرات اون شب خوب جلوی چشمش بود وحرفهای امیر حسین هم همین طور ، اشکش رو پس زد 

 وگفت: چون من همون یاسمین چند ماه پیشم .

پلک امیر حسین رو هم افتاد ، جواب یاسمین نه بود ، یاسمین به عشق امیر حسین شک داشت ، یاسمینِ چند ماه 

که گفتی دیگه دوستش نداری ، همون که از خونه بیرونش کردی وبهش سیلی زدی .همه پیش یعنی همون یاسمینی 

 اینها تو جوابی که یاسمین داد نهفته بود .

ـ بعضی وقتها سرنوشت با تو بازی می کنه و تو زندگیت اتفاقهایی میفته و تأثیری تو زندگیت می ذاره که ممکنه هیچ 

که خیلی خوش شاسن باشی که حقیقت برات روشن بشه ، روبه روی یاسمین وقت نفهمی چی به سرت اومده، مگر این

ایستاد ، نگاهش وتوصورت یاسمین دوخت وگفت:این اتفاق واسه منم افتاد و در کمال سادگی عزیزترین کسی رو 

 که داشتم از خودم روندم .
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ود منظور امیر حسین چه اتفاقی چشمهای یاسمین پر از سؤالهای بی جواب بود وبه صورت امیر حسین دوخته شده ب

 بود ؟

امیر حسین دستی تو موهاش کشید وگفت : آره من عزیزترینم وبه سادگی ازدست دادم تا حاال اون فکر کنه من 

دوستش نداشتم ،تا اون فکر کنه به خاطر لطفی که در حق من کرده دوباره یادش افتادم ومی خوام که کنارم باشه !در 

 بوده ، این جوری نیست .حالی که این جوری ن

من یه بار فقط یه بار تو زندگی عاشق شدم واون عشق همیشه هم تو قلب وروح من می مونه ، من هیچ زنی رو به 

 اندازه عشق خودم وزن خودم دوست نداشتم وندارم ، نه می خوام نه می تونم !

 یاسمین با چشمهای به اشک نشسته به امیر حسین نگاه می کرد .

که شنیدن این حرفها از امیر حسینی که فکر می کرد دیگه دوستش نداره شیرین بود ، مشخص بود و می  چقدر

دونست که یه حقیقت تلخ هم پشت حرفهای امیر حسین هست ، حقیقتی که امیر حسین از گفتنش یا شرم داشت یا 

ود وبه حرفهای امیر حسین گوش می ترسید ، این ویاسمین خیلی خوب حس می کرد ، با این حال ساکت ایستاده ب

 می داد تا چیزی رو که باید بفهمه .

امیر حسین هم با نگاه به چشماش گفت : از دست دادن اون برای من خود فاجعه بود، ازش گذشتم چون فکر می 

در  کردم خودش هم می خواد ، گذشتم تا به اون چیزی که می خواد برسه ،گذشتم تا آزاد باشه واسه زندگی کردن ،

 صورتی که اشتباه کردم ، یه اشتباه که نمی دونم می شه جبرانش کرد یانه .

یاسمین هنوزم نمی فهمید امیرحسین ازچی حرف می زنه ، تنها این ومی فهمید که یه طرف این حرفها خودشه ، اما 

تو ماه های آخر یاسمین که همچین چیزی رو نمی خواست ،کاری نکرده بود که امیر حسین این فکر وکنه ، نه 

زندگیشون ،لب باز کرد حرف بزنه که دست داغ وملتهب ولرزون امیر حسین رو لبش نشست ، لبش سوخت ودلش 

یه جوری شد یاسمین یادش رفت چی می خواسته بگه وقتی لرزش عصبی دست امیر حسین ودید، این استرس 

 وهیجان برای امیر حسین خوب نبود .

یاسمین می خواد چی بگه ،از نگاه یاسمین می خوند ، بدون اینکه دستش وبرداره امیر حسین هم می دونست که 

 گفت :من خوبم ، بذار حاال که شروع کردم تا آخرش وبگم ، تو فقط گوش کن باشه ؟

با تکون سر یاسمین که همون بله بود ، امیر حسین با تعلل دستش واز رو لبش برداشت ، انگار که یه وزنه صدکیلویی 

 ز رولبش برداشته باشن .رو ا

ـ اشتباه من این بود که به ..... براش گفتن اینکه به تو شک کردم سخت بود ، اما ناگزیر بود و باید می گفت ، اگر 

 یاسمین ومی خواست باید می گفت .

وجودم بود  ـ اشتباه من این بود که با چند تا تلفن گول خوردم ، با تلفنهای یه آدم مزاحم ومریض به کسی که همه

 شک کردم ...

چشمهای یاسمین گرد شد و ابروهاش تا بیشترین حد ممکن باال رفت از شدت بهت و تعجب ، اما خیلی زود به 

خودش اومد ،منظور امیر حسین واضح وروشن بود ، امیر حسین به اون شک کرده بود اخمی میون ابروهاش نشست 

 وعصبی گفت: چی ؟ تو چی گفتی ؟

 ازوی یاسمین رو گرفت وگفت: خواهش می کنم گوش کن بعد هرچی خواستی بگوامیر حسین ب
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یاسمین سعی کرد بازوش واز دست امیر حسین بیرون بکشه که بی فایده بود ، امیر حسین یه کم حلقه دستش وشل 

 تر کرد وگفت: ناراحتی نداره عزیزم ، تو هنوزم حق منی ، سهم منی .

بود یعنی تو این حالت مهم نبود ، مهم چیزی بود که امیر حسین گفت ، باید دلیلش رو برای یاسمین این چیزها مهم ن

می فهمید ، اون که خطائی ازش سر نزده بود امیر حسین حق نداشت که به اون شک کنه ، هیچ وقت فکر نمی کرد 

 د .که موضوع همون مزاحم تلفنی باشه ، اما با حرفهای بعدی امیر حسین همه چی براش مشخص ش

و امیر حسین همه چیزو برای یاسمین گفت، از پیدا شدن یک دفعه ای پیمان تو زندگیشون از اتفاقهای که افتاد 

،ازکارهایی که پیمان با خانواده اش کرد وصد البته با زندگیش ، از اینکه اون مزاحم تلفنی پیمان بوده وقصدش 

ن رو نداشته ،از اینکه پیمان تو همون بچگی یه حسی خراب کردن زندگی اونها بوده چون چشم دیدن خوشبختیشو

به یاسمین داشته و به خاطر بی اعتنایی یاسمین براش شده یه عقده وحسرت ووقتی اونها رو کنار هم می بینه سعی 

 می کنه که راحتی وخوشی رو ازاونها بگیره ، همه چیز ومو به مو برای یاسمین گفت ، از اول تا آخر .

گفت وچشمهای یاسمین می بارید و بدنش میون بازوهای امیر حسین شل تر می شد .یعنی همه اینها  امیر حسین می

بازی بود ؟ یعنی اون بازیچه دست پیمان شده بود ؟یعنی حسی که نسبت به پیمان داشت به خودش هم ربط داشت ؟ 

 یعنی ....

اون مزاحم تلفنی به حرفهایی که می زد ، پلک به صورت امیر حسین نگاه می کرد و فکرش به چند ماه پیش بود به 

که می زد اشک رو صورتش وخیس می کرد ودل امیر حسین هم خون می شد ، هر چند حال خودش هم دست کمی 

 از یاسمین نداشت و چشمهای خودش هم از اشک خیس خیس بود .

شاپ رفت و اون مزاحم سر قرار  یادش به شب آخر هم افتاد ، همون روز بود که برای دیدن اون مزاحم به کافی

نیومد وتلفنی بهش گفت دیگه دست از سرش بر می داره ، در حالی که امیر حسین مراقبش بوده واون بهش دروغ 

 گفت .

به حالی که اون شب امیر حسین داشت به زجری که تو حرفاش بود ،به حرفهایی که موقع رفتن به یاسمین زد ، به 

سمین اون موقع شب تک وتنها تو خیابون سرگردون بشه ، یعنی همه این مدت این دوری اینکه راحت ایستاد تا یا

اجباری به خاطر یه دشمنی ویه اشتباه به وجود اومده بود؟ کی بیشتر مقصر بود ؟ خودش که حرف نزد ، ترسید و 

 حرف نزد یا امیر حسین که بهش شک کرد و باور کرد ؟

د،بازوش ودور کمر یاسمین حلقه کرد وبه آغوشش کشید، بدن سست وبی حال امیر حسین وقتی حال یاسمین رو دی

ولرزون یاسمین و توبغل گرفت ،نگذاشت تقالی یاسمین برای بیرون اومدن از آغوشش ثمری داشته باشه ، چون 

محتاج بود به بغل کردنش ، چون باید حسش می کرد ، حال یاسمین رو می فهمید ومی خواست این جوری آرومش 

کنه . سرش ونزدیک گوش یاسمین برد وگفت: آره خانمم ، همه اش بازی بود ، من بازی خوردم ، تو هم همین طور 

، وگرنه من جونم بود ویاسمینم ، من حاضر نبودم تو رو با دنیا عوض کنم مگه می شد دوست نداشته باشم ؟ مگه می 

 من زندگی رو بدون تو نمی خواستم ، نمی خوام .شد از چشم من بیفتی ؟ دین ودنیای من تو بودی وتو هستی ! 

اشتباه کردیم و هردوتامون تاوان دادیم ، من تاوان ساده گول خوردنم و تو تاوان حرف نزدن وسکوتت رو ، شاید 

 اگر هردومون بیشتر فکر کرده بودیم هیچ وقت اون عوضی نمی تونست بین ما فاصله بندازه .

اشک می ریخت ،حس خوبی داشت ، دوباره مزه آغوش گرم وامن امیر حسین  امیر حسین حرف می زد ویاسمین

وتجربه کردن بهترین حس ممکن برای یاسمین بود ، اما گله داشت از امیر حسین ، همین جور که اشک می ریخت ، 
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یتی نداشت دستش وباال آورد وبا مشت تو سینه امیر حسین کوبید ، به یکی دوتا هم راضی نبود ، امیر حسین هم شکا

خودش وبه یاسمین سپرده بود وبه حرفاش گوش می داد : درسته که اشتباه کردم ، قبول دارم که باید می گفتم اما 

تو هم حق نداشتی به من شک کنی امیر حسین حق نداشتی، چند بار ازمن خطا سرزد که تو به خودت اجازه دادی که 

 شناختی ؟ در مورد من فکر غلط بکنی هان ؟ تو مگه من ونمی

 مثل بارون بهار اشک می ریخت ومیون هق هقش از امیر حسین هم گله می کرد .

امیر حسین محکم تر بغلش کرد وگفت: فکر می کنی برای من راحت گذشت خانمی ؟ می تونی فکر کنی من چه 

 اندازه یه قبر یاسمین ! عذابی کشیدم ، از همون موقع که اون تلفنها شروع شد تا همین االن وهمین جا؟ دنیای من شد

می دونی وقتی فهمیدم همه اینها دشمنی بود وبازی یه آدم روانی مریض چه حالی شدم ؟چقدر خودم وسرزنش کردم 

، آرزو داشتم زمین دهن باز کنه ومن وببلعه ، مونده بودم چطوری تو روی تو نگاه کنم ، می دونم که ساده گذشتم 

اون عوضی هم می دونست که من چقدر تو رو دوست دارم و از تو استفاده کرد ومن  اونم با عشقی که به تو داشتم ،

 واز پا در آورد ، کاری کرد تا من باور کنم تو ....

 وگرنه خودت می دونی که بهونه نفس کشیدنم تو بودی و تو هستی عزیز دلم .

ین دوخت وگفت: همون شب که خودش وعقب کشید و یاسمین و تو بغلش نگه داشت ،نگاهش و به صورت یاسم

فهمیدم چی شده از بس حالم خراب بود از مسجد سردر آوردم اونجا یه پیرمرد خوب ومهربون حالم ودید ، منم 

براش همه چی رو گفتم ،اون می گفت که بعضی اتفاقها چه ما بخوایم چه نخوایم میفتن تا ما ازشون درس بگیریم، 

گفت برای کم شدن کدورت الزم نیست که از شکت حرفی بزنی ، اما مگه گفت که نباید بی دلیل شک می کردی و

دل من طاقت داشت ؟ تو باید می دونستی وبعد تصمیم می گرفتی ، من تو رو می خوام یاسمین ، با همه وجودم 

 دوست دارم که دوباره کنارم باشی ، اما می ترسیدم بگم وازمن دور تر بشی ، بگم وازدستت بدم .

و چشمهای سرخ یاسمین دوخت وگفت: از وقتی که دیدمت وشناختمت شدی همه زندگیم ، شدی همه چشماشو ت

وجودم ، خودت خوب می دونی که چقدر دوست دارم وبرام عزیزی ، خدا هم خوب می دونه که از این دوری واز این 

 می خوام ، البته اگر تو بخوای !فاصله بیزار بودم وهستم ، می خوام که دوباره تو رو داشته باشم ، با همه وجودم 

 می تونی من وببخشی ودوباره همراهم بشی ؟ دوباره هم نفسم بشی ؟ آب دهنش وقورت داد وگفت: می تونی ؟

یاسمین ساکت ومتفکر نگاهش می کرد، می تونست امیر حسین وببخشه ؟ امیر حسین که بهش شک کرد وتهمت زد 

 شروع تا پایانش ، ؟ به زندگیش با امیر حسین فکر کرد از

تو زندگی خودش هم کم اشتباه نکرده بود ، اگر همون موقع از اون مزاحم به امیر حسین گفته بود وپنهون کاری 

نمی کرد ماجراهای بعد پیش نمی اومد ، اگر همون موقع که حس کرد امیر حسین ودوست داره بهش گفته بود ،امیر 

ی کرد وبهش شک نمی کرد ، پس خودش هم کم مقصر نبود تو فکرهای حسین حرفهای اون پیمان لعنتی روباور نم

 امیر حسین .

از اون گذشته امیر حسین این قدر خوبی داشت که ارزش بخشیدن رو داشته باشه ،یادش نرفته بود که چقدر اذیتش 

شق بود وعشقش کرد، از چه چیزهایی محرومش کرد و اون دم نزد وتحمل کرد ، بدی هاش وبا خوبی جواب داد ، عا

 رو به یاسمین هم سرایت داد
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یاسیمن هم ناراضی نبود از این دوست داشتن ، درک کردن عشق نعمت خوبی بود که از بودن با امیر حسین نصیبش 

شده بود ، خوب که فکرکرد دید این دوری الزم بود ، الزم بود تا قدر وارزش امیر حسین براش مشخص بشه ، تا 

 شتن امیر حسین از شکستن غرورش با ارزشتره ، پس بدیهای پیمان این خوبی رو هم داشت .بدونه وبفهمه که دا

 سکوت یاسمین طوالنی شده بود وامیر حسین دل تو دلش نبود .

یاسمین با نگاهی به صورت نگران ومنتظر امیر حسین با خودش ودلش روراست شد ، جواب سؤالش رو داد وگفت 

خشمش ، مگه اون به خاطرمن هر کاری نکرد ؟ به این فکر کرد که امیر حسین می خوب معلومه که می تونم بب

تونست آبروش وببره وپیش همه سکه یه پولش کنه و این کار ونکرده بود به یه دلیل چون دوستش داشت وبراش 

کشیده بود ،  مهم بود ، پس دیگه جای تعلل نبود ، بدون شک امیر حسین هم به اندازه اون حتی بیشتر از اون زجر

حاال که امیر حسین هنوزم دوستش داشت پس می تونست دوباره با امیر حسین همراه بشه ، خودش خوب می 

 دونست که حتی اگر امیر حسین دوستش هم نداشت خودش تا آخر عمرش نمی تونست دل به یکی دیگه ببنده .

یطنتی که تو نگاهش بود به امیر حسین زل زد آب دهنش وقورت داد ، یه اخم شیرین میون ابروهاش انداخت و با ش

، امیر حسین هنوز معنی این رفتار رو درک نکرده بود ومنتظر شنیدن نه بود ، سخت ترین جوابی که می تونست از 

 یاسمین بگیره .

 یاسمین با همون چهره اش گفت: مگه چکار کرده بودی که ببخشمت؟

کرد و به محض فهمیدنش طولی نکشید که یاسمین دوباره میون  چند لحظه طول کشید تا حرفهای یاسمین وهضم

بازوهای گرم امیر حسین گم شد ، امیر حسین محکم به خودش می فشردش ، انگار می خواست یاسمین رو در 

 خودش حل کنه .

 سر یاسیمن رو سینه امیر حسین قرار گرفت وضربان قلبش رو که خیلی هم تند می زد شنید .

گوشش گفت: ممنونم خانمم ، نمی دونی چه حالی داشتم ، باورکن اگر به خودم بود ترجیح می دادم  امیر حسین تو

 نباشم تا باشم وتو پیشم نباشی .

یاسمین سرش وبیشتر تو سینه امیر حسین فرو کرد ، دستاش هم باال اومدن ودور کمر امیر حسین حلقه شدن ،سفت 

 ومحکم .

، باالخره به اون چیزی که دوست داشت رسید ، دستهای یاسمین تو هشیاری حال امیر حسین هم نگفتنی بود 

وبیداری دور کمرش حلقه شدن وبغلش کردن خوشیش با شنیدن صدای یاسمین بیشتر هم شد : خوبه که هستی 

 امیر حسین ! خدا رو شکر که هستی ! خدا رو شکر .

حسین محال بود . سرش وتو گودی گردن یاسمین لبخند از لبش جدا نمی شد ، این همه خوشبختی برای امیر 

گذاشت وگفت: آرومم کردی خانمی ، می دونی چند ماهه آرامش ندارم ؟ بی تاب وبی قرار بودم و تو رو نداشتم که 

 آرومم کنی !

وقتش بود که یاسمین هم ازحسش به امیر حسین بگه وپیش امیر حسین اعتراف کنه ، حق امیر حسین بود که یه 

 دارم رو از دهن یاسمین بشنوه .دوست 

نفس گرمش وتو سینه امیر حسین پاشید وگفت: دوست دارم امیر حسین ! دوست دارم ...) آخیش خیالم راحت شد ، 

 خوب دختراین وزودتر می گفتی (
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 امیر حسین هنوزم باورش نمی شد درست شنیده باشه ، یاسمین تو بغلش بود وخوب حسش می کرد ، اما شنیدن این

 دوست دارم خیلی براش شیرین بود، پس یاسیمن هم به باور عشق رسیده بود !

 تند وسریع یاسمین رو از خودش جدا کرد وگفت: چی گفتی ؟ یه بار دیگه بگو !

یاسمین از قیافه امیر حسین خنده اش گرفت ، خوب طفلی حق داشت ، شنیدن این کلمه اونم از دهن یاسمین سفت 

ن بود ، شیطون ابرویی باال انداخت ، تو چشمهای منتظر امیر حسین نگاه کرد وگفت: چی رو وسخت وسنگ غیر ممک

بگم ؟ اینکه دوست دارم ؟ اینکه خیلی وقته دوست دارم ؟ منظورت اینه که دوست دارم وتکرار کنم ؟ یه بار دیگه 

 بگو چی رو تکرار کنم ؟خوب نمی خواد اصرار کنی خودم می گم دوست دارم .

 حسین از ته دل خندید ، پس یاسمین خانم هم شیطونی کردن بلد بود !! امیر

خیلی محکم بغلش کرد ورو سرش وبوسید وگفت : آره خانمی همین دوست دارم وتکرار کن ، بگو تا منم باورم بشه 

 همون طور که من تو رو دوست دارم تو هم من و دوست داری .

 یب این کلمه به دهنش مزه کرده بود .ویاسمین هم دوباره براش تکرار کرد ، عج

جواب امیر حسین هم بوسه ای گرم ونرم و طوالنی روی پیشونیش شد ، بوسه ای که به یاسمین نوید می داد که 

 همیشه وهمه جا تحت حمایت این مرد هست ومی مونه ، اینکه باید قدر وارزش این مرد واین عشق رو بدونه .

اشتنی رو با هم تجربه می کردن ، لحظه هایی بی تکرار رو و یاسین هم از پشت هر دو لحظه های ناب ودوست د

پنجره با چشمهای خیس ولبی خندون شاهد این دوتا مرغ عشق بود و خدا رو شکرمی کرد که باالخره این دوتا به 

 هم رسیدن و مهمتر اینکه ارزش واعتبار امیر حسین برای یاسمین هم مشخص شد .

ال دست تو دست هم وارد خونه شدن وبقیه رو هم خوشحال کردن ، فخری خانم که ناباور به اونها هردو شاد وخوشح

نگاه می کرد ، اینکه امیرحسین ویاسمین دوباره کنار هم باشن از بزرگترین آرزوهاش بود . حال معصومه خانم هم 

سین ودوست داشته که از خطاش دست کمی از اون نداشت ، اونم خیلی خوشحال بود که یاسمین این قدر امیر ح

بگذره و ببخشدش ، خوشحال بود که این دوتا دوباره کنار هم قرار می گیرن واین وسط خوشحالی الهه ویاسین 

بیشتر از همه بود ، چون می دونستن که تو زندگی این دونفر چه ها که گذشته و چقدر هر دو سختی کشیدن تا به 

 اینجا واین لحظه برسن .

رفشون اومدن ، امیر حسین ویاسمین وبغلشون می گرفتن وبهشون تبریک می گفتن ، موقع روبوسی با همه به ط

 یاسین هم امیر حسین هم یاسمین ازش تشکر کردن .

یاسمین نگاهی به امیر حسین کرد وبعد از بوسیدن یاسین گفت: ممنونم داداش ، من امیر حسین و از تو دارم ، 

خور بودم ، اما االن ممنونم ، می دونم که این بهترین سرنوشتی بود که می تونست برای درسته که اون موقع ازت دل

 من رقم بخوره .

یاسین هم با چشمهای خیس خواهرش وبغل کرد وبوسید ، هیچ حرفی هم نزد ، سکوتش خودش یه عالمه حرف بود 

. 

تاریخ انقضاء بینشون خونده بشه ، البته قرار مدارشون گذاشته شد که فردا به محضر برن و صیغه عقد دائم وبی 

اصرار امیر حسین بود که دیگه طاقت دوری از یاسمین رو نداشت ومی خواست دوباره یاسمین وکنار خودش داشته 

 باشه .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 

3 7 8  

 

بقیه هم هیچ مخالفتی نکردن حتی یاسیمن چون خودش هم حسی شبیه امیر حسین داشت ، دیگه دوری و فاصله بس 

 بود .

افظی کردن ، دوباره صحنه های شب بله برون براشون تکرار شد ، دوباره امیر حسین ویاسمین تنها روبه موقع خداح

روی هم ایستاده بودن ،رو لب هردوشون از یاد آوری اون خاطرات لبخند نشسته بود ، توفکر هردوشون یه چیز می 

، صورت یاسمین هم سرخ شد و پائین گذشت ، امیر حسین هم دوباره خم شد وپیشونی یاسمین و عاشقونه بوسید

 افتاد این بار نه از سر بی تفاوت بودن یا غرور که به خاطر شرم و حیایی که داشت .

 امیر حسین دست زیر چونه اش گذاشت وگفت: تو دوباره می خوای تو دل من وخالی کنی ؟

می کرد برای بوسیدنش ، االن  یاسمین هم خندید ، وچقدر که خنده اش برای امیر حسین شیرین بود وهوائیش

وقتش نبود ، بهتر بود با دل یاسمین راه بیاد درسته که هیچ فاصله ای بینشون نبود اما دوست داشت که اولین تجربه 

 شون شکل دیگه ای داشته باشه .

 لبخندی به روی یاسمین زد وگفت: بامن کاری نداری ؟

 میر حسین ؟یاسمین دیگه این بار سکوت نکرد وگفت: چرا ! ا

 ـ جانم ؟

 لبش وبه هم فشرد وگفت: یه خواهش داشتم .

 امیر حسین دستش وفشرد وگفت: شما امر کن بانو .

 ـ میشه فردا تنها بریم محضر ، فقط خودمون دوتا ؟

 ـ چرا خانمی ؟

اشته باشه وخودت ـ خوب ... راستش من خجالت می کشم ، اولین بارمون که نیست ، بچه هم نیستیم ، اگراشکالی ند

 هم راضی باشی ، تنهایی بریم .

 امیرحسین هم کف دستش وبوسید وگفت: هرچی خانمم بگه ، هرچی خانمم بخواد ، من باهاشون حرف می زنم .

 ـ ممنون .

امیر حسین دوباره پیشونیش رو بوسید وازش خداحافظی کرد ، یاسیمن هم همراهش تا دم دررفت. همین طور که به 

حیاط وپیش بقیه می رفتن تو گوش یاسمین گفت: چه خوبه که قرار نیست برای چند روز برم مأموریت و با  طرف در

این حرفش شرمی دلپذیر گونه های یاسمین وگل انداخت وامیر حسین برای اینکه شیطون گولش نزنه فوری خدا 

 حافظی کرد ورفت .

اطر همه چی شکرکرد اول ازهمه به خاطر امیر حسین و یاسمین هم لبخند به لب سرش وباال گرفت وخدا رو به خ

 سالمتیش .

 

شب خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته بود، با ذره ذره وجودش خوشبختی رو حس کرده بود ، داشتن دوباره امیر 

حسین یعنی خوشبختی، حسی که تو قلبش خونه کرده بود رو خیلی خیلی دوست داشت ،دوباره تجربه کردن آغوش 

 حسین بهش مزه داده بود ودوست داشت دوباره تکرار بشه .امیر 

خیلی فکر کرده بود به لحظه لحظه های زندگیش با امیر حسین ، به زندگی که با بی تفاوتی شروع شد ، اما همون 

 جور ادامه پیدا نکرد چون یاسمین هم دلبسته شد وعاشق .
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ش و نابجا بوده ، انگار الزم بود دوباره امیر حسین وببینه ، به غرورش هم فکر کرد وتازه پی برده بود چقدر بی ارز

دوباره حسش کنه تا به این باوربرسه ، به دور افتادنشون وفاصله شون هم فکر کرد ، اگر چه تلخ اما الزم بود ، 

ه خودش هم می دونست اگر این جدایی اتفاق نیفتاده بود هیچ وقت غرورش رو کنار نمی گذاشت وبه همون شکل ب

زندگیش ادامه می داد ، اگر دور نشده بود وتجربه های تلخ وسخت رو پشت سرنگذاشته بود اونم بدون سایه 

 حمایت امیر حسین هیچ وقت قدر ومنزلت عشق برای مشخص نمی شد .

دیشب یکی از بهترین شبهای عمرش وگذرونده بود ، درسته که تلخیهایی هم داشت ، اما در نهایت به خوبی وخوشی 

تموم شد و االن ازاینکه چشمش به روز دیگه ای باز شده بود خیلی خوشحال بود آخه بنا بود امروز هم روز متفاوتی 

باشه ، روزی که برای همیشه تو ذهنش موندگار می شد ، بنا بود دوباره اسم امیر حسین زینت بخش شناسنامه اش 

 بشه .

ده بود از روی تخت بلند شد ، باید حتماً دوش می گرفت ، قبل با لبخندی که از دیشب تا حاال جزء ثابت صورتش ش

 از حمام کردن دوباره پیام امیر حسین رو که دیشب براش فرستاده بود خوند :

 بچه که بودم گوشم را بر روی صدفی می گذاشتم ...

 تا صدای دریا را بشنوم .

 امروز جای آن صدف را سینه تو گرفته ....

 از عشق ....اقیانوسی می شوم 

 ومهربانیت که به وسعت دریایی است بیکران ......

یاسمین هم که مهربونی رو از امیر حسین یاد گرفته بود ، چون تو گوشیش پیامی نداشت که بتونه جواب امیر حسین 

 و بده خیلی بی ریا و صادقانه براش نوشت :

ندگی بودی برای من، ممنونم امیر حسین ، ممنونم که با من مهربونی رو از تو یادگرفتم ، از تو که بهترین معلم ز

 صبرت عشق وبه من هدیه کردی .

خیلی دوست داشت زنگ بزنه وباهاش حرف بزنه ، مانعی هم نبود ، تنها چیزی که بود به خودش اطمینان نداشت که 

 ه .بتونه جلوی گریه کردنش وبگیره و نمی خواست که با گریه اش امیر حسین و ناراحت کن

نگاهی به ساعت انداخت ،االنه بود که سروکله امیر حسین پیدا بشه آخه خیلی عجول بود، البته خودش هم همین 

 حس رو داشت .

دوش گرفت وبعد از خوردن صبحانه منتظر امیر حسین شد که زیاد هم طول نکشید ، مامان باباش هم خیلی 

ه رسید ، خوش تیپ تر از دیشب وخوشحال ، تا جلوی در هال خوشحال بودن . طولی نکشید که امیر حسین هم از را

دنبال یاسمین اومد وبا هم از زیر قرآن مامانش رد شدن وبه محضر رفتن ، مامانش یه چادر سفید هم بهش داد تا 

 موقع عقد رو سرش بندازه ، دیشب بعد از رفتن مهمونهاشون با مامان باباش حرف زده بود البته با کلی عرق ریختن

وبهشون گفته بود که می خوان با امیر حسین تنهایی به محضر برن ، قرار شده بود که یاسین از طرف اونها و آقا 

بهروز برای شهادت عقد تو محضر باشن ، این اتفاق هم درست مثل زمان طالق گرفتنشون بود اون موقع هم اونها 

 شاهد بودن .

 عقدشون با حضور یاسن وآقا بهروز انجام شد . سوار ماشین امیر حسین شدن وراهی محضر، صیغه
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حس وحال یاسمین وامیر حسین هم گفتنی بود، یاسیمن که از اول تا آخرش آروم گریه کرد واشک ریخت ، امیر 

حسین هم که دستهای یاسمین وگرفته بود وسعی داشت آرومش کنه ، کاری نشدنی ، چون از دست سرد ولرزون 

 لی داره .خودش هم معلوم بود چه حا

باالخره بله گفته شد ، خیال هر دوشون راحت شد وامیر حسین بیشتر چون دیگه ازبه دست آوردن یاسمین خیالش 

 راحت شده بود .

حلقه یاسمین رو تو دستش انداخت ودستش وبوسید ، نگاه خیس یاسمین رو که دید دلش خوش شد ، اشک شوق 

برای امیر حسین دنیایی ارزش داشت ، اما گریه کردن یاسمین رو  بود که صورت یاسمین رو خیس کرده بود واین

 دوست نداشت .

 تو گوشش گفت: من دوست ندارم اشکت رو ببینم خانمی ، دیگه این چشمها نباید این جوری خیس بشه .

ون دوباره به اتفاق یاسین وآقا بهروز از محضر بیرون اومدن ، یاسین تو محضر به هردوشون تبریک گفته بود ، بیر

یاسمین رو بوسید وبراش آرزوی خوشبختی کرد چیزی که مطمئن بود یاسمین وامیر حسین در کنار هم بهش می 

 رسن .

برای اینکه مزاحم اونها نباشن ، خدا حافظی کردن ورفتن ، حاال دیگه یاسمین مونده بود وامیر حسین ، یاسمین االن 

 .یادش افتاده بود که خجالت بکشه وشرم کنه 

امیر حسین دست پشت شونه اش گذاشت وبه طرف ماشین بردش وبا ته خنده ای که تو صداش بود گفت: دیگه دیر 

 شده خانمی ، دیشب باید این فکرها رو می کردی .

امروز روز یاسمین وامیر حسین بود ، یاسمین صبح زود به منشیش زنگ زده بود وخواسته بود که قرارهای امروز رو 

 دیگه خیالش از مطب هم راحت بود و می تونست راحت به زندگیش برسه . کنسل کنه ،

 با امیر حسین تو خیابون چرخ می زدن وحرف می زدن که صدای زنگ گوشی امیر حسین بلند شد .

 نگاهی به یاسمین کردو گفت: یاسینه .

 یه گوشه نگه داشت تا راحت با یاسین حرف بزنه .

 ـ سالم .

..... 

 جا ؟ـ چی ؟ ک

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

 ـ اون وقت با اجازه کی ؟

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

 ـ اون که بله ، درست می گی .

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

 ـ باشه چشم ، نه خیالت راحت باشه .

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

 ـ خداحافظ .

 باید سور بدی .از یاسین که خداحافظی کرد به یاسمین گفت: می گه تو یه رستوران میز رزور کرده ، می گه 
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انگار این یاسین خان حاال هم قصد نداشت دست از سر این دو تا برداره ، البته این بار با یاسمین کاری نداشت می 

 خواست حساب جیب امیر حسین وبرسه .

یاسمین نگاهی به ساعت انداخت ، دیگه وقت ناهار بود ، مامانش می خواست ناهار درست کنه وهمه رو دعوت کنه ، 

 که یاسین دوباره نقشه کشیده بود و تو رستوران براشون میز رزور کرده بود .

 خندید وگفت: از دست یاسین ، مامان می خواست خونه ناهار درست کنه .

 امیر حسین هم به شوخی در جوابش گفت: از جیب مبارک بنده بخوره بیشتر بهش خوش می گذره .

ست گفته بود ، یه میز دوازده نفری گرفته بود ، خودشون تنها بودن چون به آدرسی که یاسین داده بود رفتن ،در

 هنوز کسی نیومده بود .

یاسمین وامیر حسین هم منتظر نشستن تا اونها برسن .با هم سر میز نشستن ، یاسمین سر میز و امیر حسین در 

 کنارش .

مرم بود ،اعتراف می کنم انتظار نداشتم دست یاسمین رو تو دست گرفت وگفت:دیشب وامروز بهترین لحظه های ع

که من وببخشی وبهم جواب مثبت بدی ، کمی شوخی چاشنی صداش کرد وگفت: حتی فکر می کردم همونجا کلیه 

 ات رو از بدنم بیرون بکشی!

 یاسمین شاکی به امیر حسین نگاه کرد وگفت: یعنی من همچین آدمی هستم ؟

 :شوخی بود یاسی خانمی ! من ممنونم به خاطر همه چی .امیر حسین بوسه ای به دستش زد وگفت

یاسمین نفس عمیقی کشید وگفت: اونی که باید تشکر کنه منم ، خوب راستش انتظار نداشتم که همچین چیزی رو 

ازت بشنوم وبرام سخت بود .... می دونی امیر حسین اینقدر خوبی ازت دیده بودم که ناراحت شدن از دست تو خیلی 

 خت بود ، تو هم می تونستی من ونبخشی ...خیلی س

اینکه یاسمین بشینه و این جوری راحت با امیر حسین حرف بزنه ، از آروزهای امیر حسین بود ، اینکه مثل همه زن 

 وشوهرها با هم حرف بزنن ، اتفاقی که تو مدت زندگیشون نیفتاده بود ....

تشکر کرد وگفت: االن من حسی دارم که هیچ وقت تجربه اش بوسه ای آروم به دست یاسمین زد واین جوری ازش 

 نکرده ام ،واسه همین هم حرف زدن در موردش سخته ! تو چی ؟ می تونی از حست برام بگی یاسمین ؟

یاسیمن حسی رو که داشت خیلی خوب می شناخت ، حرف زدن ازش براش سخت نبود ، نه در حضور امیر حسین 

 می داد ، مشکلی نبود چون امیر حسین حتماً با دل وجون گوش می داد . فقط باید مفصل براش توضیح

نگاهش به صورت امیر حسین دوخت وگفت: تو دوره دبیرستان یه دوست وهمکالسی داشتم هم اسم خودم ، از 

همون اول که دیدمش مهرش به دلم نشست وبا هم دوست شدیم ، اما دوستی من واون هم قصه ای برای خودش 

اون چند سالی که با هم دوست وهمکالسی بودیم بیشتر با هم قهر بودیم تا آشتی ، یعنی بیشتر روزهامون به داشت ،

 جدایی وقهر گذشت .

 ـ چرا ؟

ـ اون دل نازک بود وظریف ، من یه دنده ولجباز ، کوچکترین بهونه ای که پیش می اومد با هم قهر می کردیم ، یک 

 پیدا بشه و واسطه آشتی دادن ما بشه که اونم بیشتر الهه بود که پیش قدم می شد . ماه دو ماه ، تا هروقت که یکی

 امیر حسین به شوخی گفت:سابقه ات هم خراب بوده ها .
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یاسمین خندید وگفت: آره ، چه جورم ! همدیگه رو خیلی دوست داشتیم ، ولی حکایتمون حکایت خربزه وعسل بود 

ل آخر موقع امتحانات آخر سال ، دوباره الهه سراغم اومد وگفت: بیاید باهم آشتی با هم نمی ساختیم ، تا اینکه سا

کنید ، وقتی قرار نیست دیگه همدیگه رو ببینید چرا با هم قهر باشین ، بهتره آشتی کنین ویه خاطره خوب از هم 

 داشته باشین ، گفت که یاسمین می خواد ازدواج کنه واز ایران بره....

وگفت: تازه اون موقع بود که فهمیدم چی شده ، ما فکر می کردیم که همیشه در کنار هم می مونیم  آه عمیقی کشید

واسه همین هم همیشه با هم قهر می کردیم ، اون موقع بود که من فهمیدم چه روزهایی رو از دست دادم ، روزهایی 

دم که حداقل یه یادگاری ازش داشته که می تونست به خوبی بگذره ، می دونی من حتی باهاش عکس هم نگرفته بو

 باشم.

خاصیت آدمها همینه ، اینکه تا وقتی چیزی رو دارن قدرش ونمی دونن ووقتی که ازدست دادنش تازه به فراست 

 میفتن که ای وای دیدی چی شد ؟ حال منم اون موقع گفتنی بود .

 ـ خوب چی شد ؟

ج با هم آشتی کنیم ، اون روز من از ذوقم زودتر از همیشه رفتم ـ هیچی دیگه طبق معمول قرار شد موقع گرفتن نتای

 مدرسه ،یعنی اولین نفری بودم که وارد مدرسه شدم .

 شور وشوقی داشتم که نگو .

 ـ چی شد ، اون نیومد ؟

یم ـ چرا ، چند دقیقه بعد ازمن ، فهمیدم که اونم حس وحال من وداشته ، اولش بی هیچ حرفی تو بغل هم گریه کرد

وتمام دق ودلی اون چند سال وخالی کردیم ، خوب که دلمون سبک شد ، کنار هم شونه به شونه راه رفتیم وحرف 

زدیم ، از همه چی ، از فرصتهایی که از دست دادیم ،از حسی که نسبت به هم داشتیم ، از این دوری که خیلی بی 

بر می گشتیم نمی دونم چند بار رفتیم وبرگشتیم تا موقع بود ، از اول مدرسه می رفتیم آخر مدرسه وهمون مسیرو

حرفهامون تموم شد ، وقتی به خودمون اومدیم شلوغ شده بود وما دیگه تنها نبودیم ، من یه حسی داشتم ، حسی که 

امروز برای دومین بار تجربه اش کردم ، اون روز اینقدر احساس کوچیک بودن می کردم که ساختمون سه طبقه 

 اندازه یه آسمون خراش شده بود .مدرسه برام 

اشکی رو که با یاد آوری اون روزها رو صورتش نشسته بود پاک کرد وگفت: امروز هم همون طوره ومن بازم 

احساس کوچک بودن می کنم ، امروزهم دنیا به همون بزرگیه و من از اینی که هستم کوچکتر ، من یه اشتباه و دوبار 

تو هم بد کردم ، از تو هم آسون گذشتم ، می شد که روزهای خوبی کنار هم وباهم تکرار کردم امیر حسین ، به 

 داشته باشیم ، اما من به خاطر غروری که داشتم پشت پا به خیلی چیزها زدم .

امیر حسین دست یاسمین وگرفت وگفت : گریه نکن عزیزم ، دیگه همه چی تموم شد ،ببین اینجا هم کم کم داره 

 ست نیست این جوری اشک بریزی .شلوغ میشه ، در

یاسمین فین فینی کرد وگفت: مهم نیست امیر حسین ، حتی اگر همه دنیا هم ببینن مهم نیست ، خیلی سخته ، وقتی 

فکر می کنم ممکن بود هیچ وقت حقیقت روشن نشه وما مجبور می شدیم با یه دروغ بزرگ دور از هم زندگی کنیم 

 ...از خودم بدم میاد، ازاینکه .

امیر حسین دست رو لب یاسمین گذاشت وگفت: بهت چی گفتم ، چرا داری به خاطر گذشته خودت و عذاب می 

 دی؟ من وتو به اندازه کافی تحمل کردیم وتاوان دادیم ، پس دیگه نمی خوام چیزی بشنوم .
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میان ، دوست ندارم نگاهی به در ورودی سالن غذا خوری انداخت وگفت :حاال هم اشکات وپاک کن بقیه دارن 

 چشمات واشکی ببینن .

یاسمین لبخند زد وخیال امیرحسین هم راحت شد ، از تو کیفش دستمال مرطوبی بیرون آورد وصورتش وپاک کرد و 

 همراه امیر حسین برای استقبال از مهمونهاشون بلند شد .

به راه بود ، خیلی سریع برای اینکه همه خوشحال وشاد به طرفشون می اومدن ، بازار بوسه بازی وتبریک گفتن 

 مزاحم بقیه نباشن نشستن و ناهاری وکه یاسین به زور مهمون شده بود خوردن .

تازه ناهار خوردنشون تموم شده بود که صدای موبایل امیر حسین بلند شد وابروهای امیر حسین از دیدن اسم تماس 

 گیرنده باال رفت .

 ، امیر حسین هم جوابش رو داد . کیانوش بود که بهش زنگ زده بود

 بعد هم به مامان باباش گفت: باید هرچه زودتر بریم خونه ، مهمون اومده پشت در مونده زشته .

 معصومه خانم گفت: کی اومده امیر جان ؟

 امیر حسین نگاهی به زهره انداخت وگفت: کیانوش به همراه عمو وزن عمو .

سرفه اش بند اومد ، کیانوش خیلی زود با دست پر برگشته بود ، زودتر از دفعه آب به گلوی زهره پرید وبه سختی 

 قبل .

معصومه خانم تو صورتش زد وگفت : ای داد !! پس چرا بی خبر اومدن ، طفلی مهرناز با اون حالش االن پشت در 

 مونده ،خودش بلند شد وبقیه هم پشت سرش .

، حتی یاسین والهه اونم به اصرار معصومه خانم که دوست داشت همه دور  همه به اتفاق هم به خونه آقا بهروز رفتن

 هم باشن و به این بهانه با فامیل آقا بهروز بیشتر آشنا بشن .

 امیر حسین هم کنار زهره رفت وآروم ازش پرسید : کیانوش به قولش عمل کرد ، تو چی فکرات وکردی ؟

 ت بهش بدی زهره ، اون باید خودش وبه تو ثابت کنه .وقتی سکوت زهره رو دید گفت: بهتره یه فرص

به خاطر مهمونهاشون خیلی زود به خونه برگشتن ، همه جلوی در با هم آشنا شدن و به اتفاق وارد خونه شدن ،خوب 

طبق معمول همون حرفهای که تو خواستگاری زده می شه واجازه آقا بهادر برای حرف زدن این دو تا جوون باهم 

زهره وکیانوش به اتاق زهره وبرگشتن اونها بعد از یک ساعت حرف زدن ، ازقیافه خوشحال کیانوش ورفتن 

وصورت گل انداخته زهره معلوم بود که چی شده ، همه به افتخارشون دست زدن و مهرناز خانم بعد از حاللیت 

که زهره هم به اون چیزی  طلبیدن از زهره و بخشیده شدنش انگشتری رو تو دست زهره انداخت و این جوری شد

 که لیاقتش رو داشت والبته به خاطرش سختی زیاد کشیده بود رسید .

 امیر حسین برای زهره هم خوشحال بود ، عشق پاک کیانوش می تونست تلخی ها رو از قلب زهره پاک کنه .

ر شدن تا بقیه مراسم یه شام ساده با کمک هم درست کردن ودور هم خوردن ، مهمونهاشون هم همون جا موندگا

هم انجام بشه ، عقد وعروسیشون هم همین روزها برگزار می شد روز عید قربان ، اونم به خاطر مهرناز خانم که 

 انگار دیگه فرصت زیادی نداشت ومی خواست که خوشبختی پسرش رو هم ببینه .

البته با بدرقه همه و از زیر قرآن  آخر شب هم امیر حسین ویاسیمن از همون خونه پدری عازم خونه خودشون شدن،

 رد شدن .
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یاسمین خیلی خوشحال بود ، بعد از چند ماه دوباره برمی گشت به خونه خودش ، خونه ای که اول دوستش نداشت و 

بعد براش بهترین جا شد واین چند ماه اخیر هم دیدن دوباره اش آرزوش ، امشب داشت به آرزوش می رسید 

 ش می شد .ودوباره خانم خونه ا

وقتی که وارد خونه شدن ، از تعجب چشماش برق زد ، همه جا تمیز ومرتب بود ، امیر حسین دست دور کمرش 

حلقه کرد و تو گوشش گفت: به خونه خودت خوش اومدی خانم گل ، بوسه ای نثار صورت یاسمین کرد وگفت: کار 

 زهره وخاطره است، صبح اومدن وهمه جا رو تمیز کردن .

من دستشون درد نکنه ای گفت و چرخی تو خونه زد ، دلش برای همه جا تنگ شده بود ، برای آشپزخونه اش یاسی

 وبرای اتاق خوابش .

 دیگه از خستگی رو پا بند نبودن ، از صبح که بیدار شده بودن دیگه استراحتی نداشتن ، امروز روز شلوغ پلوغی بود .

و این خونه با امیر حسین زندگی کرده بود ، خودش فرق می کرد ، احساسش یاسمین یه کم شرم داشت ، قبالً اگر ت

فرق می کرد ، االن دیگه اون یاسمین نبود ورنگ وبوی احساسش هم عوض شده بود ومهم تر اینکه امیر حسین هم 

 ازاحساسش خبر داشت.

 اتاق خواب رفتن .امیر حسین هم حالش وخوب درک می کرد، دست دوربازوی یاسمین انداخت وبا هم به 

از دیدن تخت خواب ، اشک تو چشم یاسمین حلقه زد ، با وجود شرمی که داشت به آغوش امیر حسین پناه برد 

 وخوب گریه کرد .

امیر حسین هم لبه تخت نشست وبا نوازش وحرفاش یاسمین وآروم کرد ، برای آوردن آب بیرون رفت ، یاسمین 

وعوض کرد و با تاپ وشلواری که از کشو برداشت و پوشید ، خیلی وقت برای هم از فرصت استفاده کرد و لباسش 

 دیدن لباسهاش که اصالً تکون نخورده بودن نکرد و زیر پتو خزید .

امیر حسین با لیوان آب برگشت ووقتی یاسمین وتو تخت خواب دید ، شیطون بهش خندید ، این سرعت العمل از 

 یاسمین بعید بود .

ن داد وخودش هم لباسش وعوض کرد وکنار یاسمین دراز کشید ، پشت یاسمین بهش راه بود ،سرک آب وبه یاسمی

کشید تا صورت یاسمین وببینه ، چشماشو به هم فشار می داد ، انگار خیلی استرس داشت ، دلیل این هیجان و می 

زم نبود که بالش وبو کنه کافی بود دونست اما بنا نبود امشب اتفاق خاصی بیفته ، همین که خودش اینجا بود ودیگه ال

 ، وجود یاسمین براش بیشتر از اینها ارزش داشت که به هم خواب شدن باهاش فکر کنه ، اونم امشب .

خیلی آروم دراز کشید ودست زیر کمر یاسمین گذاشت وبه طرف خودش چرخوندش ، نگاهش با لذت تو صورت 

به هم فشارشون می داد ، اگر این کار ونمی کرد که یاسمین  سرخ یاسمین چرخید ،رو چشماش ولبهاش که محکم

 نبود ، خودش بلد بود چطوری دلتنگیش و بر طرف کنه و یاسمین رو آروم ....

با حرفهاش وبوسهای که بیشتر به جای سیلی که به یاسمین زده بود می نشست ، هم خودش آروم شد هم یاسمین و 

 بعدش هم خوابی آروم و راحت .....

صبح زود از خواب بیدار شد ،روشنائی روز از پشت پلکش هم مشخص بود ، قبل از اینکه چشماش وباز کنه یادش به 

دیشب افتاد ودلش غرق خوشی شد ، از درک امیر حسین ،از اینکه وجود خودش برای امیر حسین با ارزشه نه 

م امیر حسین و دوست داشت دیگه ناز چیزهای دیگه ، قبول داشت که این طوری درست نیست ، وقتی که خودش ه

کردن و دور بودن مفهومی نداشت ، باور داشت که باید اون گذشته تلخ ودور ریخت وبه فکر آینده ای شیرین بود ، 
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همون جا تصمیم گرفت که برای این رابطه خودش هم تالش کنه ، باید جواب محبتهای امیر حسین ومی داد وقتی که 

 ت ، این دیده شدن واین خواستن بود .خودش هم محتاج این محب

با تصمیمی که گرفت چشماش وباز کرد ، خیلی آروم سرش وبلند کرد وتو صورت امیر حسین نگاه کرد ، تو صورت 

 مردی که همه زندگیش شده بود ، از کی وکجا خودش هم یادش نبود ، ولی بی نهایت دوستش داشت .

یدارش نکنه از تو بغلش بیرون اومد که دستهای امیر حسین دورش محکم بوسه ای آروم به موهاش زد و طوری که ب

 ترشدن وبا صدایی خش دار گفت: کجا ؟ بودی حاال !

 پس بیدار بود ! برای خالی نبودن عریضه پرسید: بیدارت کردم ؟

به ها اما دل آدم ـ نه خانمم ، بیدار بودم ... تو چشمهای یاسیمن نگاه کرد وگفت: می دونی بوسه یواشکی خیلی خو

 وراضی نمی کنه .

یاسمین هم طبق قولی که چند دقیقه پیش به خودش داده بود ، بوسه ای به گونه امیر حسین زدو بلند شد ، دستهای 

 امیر حسین شل شدن ولی باز نشدن وپرسید : چرا بلند شدی؟

 ـ برای اینکه می خوام برم سرکار ، دیرم می شه .

 رسید : نمی شه نری ؟مظلوم و لب ورچیده پ

 ـ چرا نرم ؟ این مدت خیلی از کارم زدم ، می ترسم دیگه دکتری کردن هم یادم بره .

 ـ تو همین دکتر خودم باشی کافیه ..

یاسمین با دست موهای امیر حسین وبه هم ریخت ،یادش رفت چی می خواست بگه اون موقع ها خیلی دوست داشت 

رس لو رفتن این کار وانجام نمی داد ، االن دیگه همه موانع برداشته شده بود ، حس دست تو موهاش بکنه ، که از ت

 خوبی داشت دوباره این کارو تکرار کرد وگفت : اما من دوست ندارم تو هیچ وقت مریض بشی !

چشمها ولبهاش با این حرف یاسمین خندید ، همین طور که بلند می شد دست یاسمین رو هم گرفت وگفت: خوب 

 س بلند شو خودم می رسونمت .پ

 حال امیر حسین هم بعد از یک ماه استراحت مدوام خوب شده بود .

 چی از این بهتر ، اما برای تعارف گفت : نمی خواد ، خودم می رم تو استراحت کن .

 .ـ من خوبم ، اتفاقاً خودمم می خوام یه سر برم اداره، حوصله ام تو خونه سر می ره ، اونم تنهایی 

گله کردن امیر حسین فایده ای نبخشید چون یاسمین حتماً باید به سر کارش می رفت، بیش از اونی که باید مرخصی 

گرفته بود ، هم به خاطر نازگل ، هم به خاطر امیر حسین، برای امیر حسین هم خیاالتی داشت ، به موقعش براش 

 تالفی می کرد.

ه شب هم میاد دنبالش و یاسمین گفت هروقت خواست بیاد خونه بهش امیر حسین تا بیمارستان رسوندش وگفت ک

 زنگ می زنه .

تو بیمارستان حواسش وحسابی به کارش داد و وقتهای بی کاری به زندگیش هم فکر می کرد، جواب تلفنهای 

ار نبود از مامانش والهه هم که می خواستن حالش وبپرسن و در واقع نیت شون چیز دیگه ای بود سربسته داد ، قر

 زندگی خصوصیش کسی باخبر باشه حتی مادرش .

 ساعت هفت بود که کارش توبیمارستان تموم شد ، تاکسی گرفت واول به مرکز خرید رفت وبعد هم راهی خونه شد .
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امیر حسین بهش زنگ زده بود هم برای احوال پرسی هم برای اینکه بدونه کی باید بره دنبالش ، در جواب امیر 

گفت که تو بیمارستان کارش طول می کشه و به این زودی نمیاد خونه ، در کمال شیطنت به امیر حسین گفت حسین 

شاید اصالً امشب نتونه بیاد خونه وخیلی خوب صورت در هم رفته و از باد خالی شده امیر حسین و تو ذهنش مجسم 

 کرد .

د ، باید تا قبل از برگشتن امیر حسین همه چیز وآماده وقتی که به خونه رسید ، مانتوش وبیرون آورد وسرگرم کار ش

می کرد، یه کیک کوچولو درست کرد، در کنارش شام هم درست کرد ،ذرشک پلو با مرغ چون هم زود آماده می 

 شد و کار زیادی نداشت .

گلهایی رو میوه هم شست وبه همراه شیرینی تو ظرف چید ورو میز گذاشت.دستمالی هم به سروروی خونه کشید ، 

 که خریده بود تو چند تا گلدون گوشه به گوشه خونه گذاشت که یکیش هم سهم اتاق خواب شد .

 وقتی که خیالش ازهمه چی راحت شد رفت حمام ، باید دوش می گرفت وحاضر می شد

ودیگه وقت خیلی دلش می خواست اون لباسی رو که برای شب تولد امیر حسین خریده بود بپوشه ، اما اینجا نبود 

 هم نداشت که به خونه شون بره . تو کمدش دنبال لباس مناسبی گشت که به درد امشب بخوره .

نگاهش رو لباس های که مال خودش بود وهنوز تو کمد بودن موند ، امیر حسین همه شون رو نگه داشته بود. دستی 

همه رو تنش زار می زدن ،از بین بقیه تاپی روشون کشید وچند تایی رو بیرون آورد وپوشید ، به خاطر الغر شدنش 

که ریون بود ولـَخت با آستینهای کوتاه و کلوش به همراه دامن فنی که بلندیش تا روی زانوهاش بود رو بیرون 

کشید ، با لباسهای عروسیش خریده بود ولی تا حاال نپوشیده بودشون به خاطر همون شرایط زندگیش اما به درد 

 امشب می خوردن .

لباسش رو هم پوشید، موهاش وسشوار کشید ، تل پهن مشکیش که چند تا گل بافتنی یه گوشه اش بود وروی 

موهاش گذاشت یه آرایش مالیم کرد ، وقتی که حاضر شد تو آینه به خودش نگاه کرد وگفت: یعنی الزمه این 

 کارها؟ زشت نیست اونم به این زودی ؟

ت باشه ، امیر حسین االن شوهر منه واز اون نزدیک تر به من نیست ، نمی فوری به خودش نهیب زد که نه چرا زش

 شه همیشه ازش خجالت بکشم ، من مطمئنم که اونم من ودرک می کنه .

 کمی هم عطر به خودش زد و قبل از پشیمون شدن از اتاق خواب بیرون رفت .

 منتظر نشست تا امیر حسین بیاد .چیزی به برگشتن امیر حسین نمونده بود ، چراغها رو خاموش کرد و

انتظارش زیاد طول نکشید وصدای ماشین امیر حسین تو حیاط پیچید .چند دقیقه بعد هم چراغهای بالکن روشن 

 شدن . دل تو دل یاسمین نبود ، خیلی آروم بلند شد ویه طرف هال سنگر گرفت جایی که تو دید امیر حسین نباشه .

 شد ، صدای نفس عمیقی که امیر حسین کشید وخوب شنید . کلید تو قفل چرخید ودر باز

 تاریک بود وصورتش رو واضح نمی دید ، اما متوجه مکث امیر حسین شد .

 در هال بسته شد وچراغ هم روشن شد وامیر حسین به طرف سالن رفت . یاسمین هم آروم آروم پشت سرش رفت .

ی قلبش به گوش خودش می رسید .هال هنوزم روشن روشن خیلی سعی داشت که صدای پاش در نیاد ، اما صدا

نشده بود که همه چی مشخص باشه ، یاسمین هم از فرصت استفاده کرد ودستاش و رو چشمهای امیر حسین 

 گذاشت .
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دست امیر حسین رو دستش نشست وبا لمس دستش با دست گرم امیر حسین دلش به تکاپو افتاد .دست امیر 

 دستش کشیده شد وگفت: یعنی کی می تونه باشه ؟ خوب که یاسمین امشب دیر میاد خونه !حسین نوازش گونه رو 

دستش تا بازوهای یاسمین باال اومد ، با لمس دستهای یاسمین آب دهنش وقورت داد وگفت: نه مثل اینکه خبرهای 

 خوب خوب تو راهه .

ین وبی طاقت کرد ، دست یاسمین وگرفت و یاسمین نتونست خودش وکنترل کنه وریز خندید و خنده اش امیر حس

جلوی خودش کشید . تو تاریک روشن خونه قد وباالی یاسمین رو تو لباس دید ، همین طور برق چشماش و سرخی 

 لبهاش ...

نفس های گرم امیر حسین که به صورتش می خورد ، حالش و عوض می کرد ، نفسهای امیر حسین با بدن یاسمین 

یاسمین با این نفسها غریبه بودن چون حسش عوض شده بود ، خودش وبه نگاه گرم امیر حسین  غریبه نبودن و بدن

 سپرد و ...

با کمال بی میلی خودش واز امیر حسین جدا کرد وگفت: بریم شام بخوریم امیر حسین ،امشب یه عالمه حرف باهات 

 دارم .

 دش و دوباره به دستش آورده بود .سخت بودن دل کندن از یاسمین ، از عشقی که از دست داده بو

شامشون رو هم خوردن ، البته با نگاه های گرم امیر حسین و لقمه هایی که با قاشق خودش تو دهن یاسمین می 

گذاشت وبه یاسمین هم خیلی می چسبید، همیشه فکر می کرد این کارها که زن وشوهر می کنن لوس بازیه ، اما االن 

 هم دوستش داشت .نظرش عوض شده بود وخودش 

 ظرفها رو جمع کرد وتو ظرفشویی گذاشت وگفت: چایی می خوری ؟

 ـ نه .

صدای امیر حسین درست از پشت سرش می اومد ، دست دور کمر یاسمین انداخت وگفت: بیا بریم ببینم چی می 

 خوای بگی !

 انگار تحمل امیر حسین تموم شده بود

 روی مبل نشست ویاسمین هم تو بغلش. دست یاسمین و کشید و به سالن برد ،

موهای یاسمین و پشت گوشش فرستاد ، گونه اش رو بوسید وگفت: خانم گلم چی می خواد بگه که این هم واسه اش 

 تدارک دیده وما رو هوایی کرده ؟

د ، یا لبخندی رو لب یاسمین نشست که با نگاه امیر حسین فوری خوردش ، حاال یا امیر حسین بی جنبه شده بو

یاسمین خیلی فرق کرده بود ، مونده بود از کجا وچه جوری شروع کنه ، می دونست چی می خواد بگه ، اما چطوریش 

 و نه .

کمی مکث کرد ، زیر نگاه امیر حسین حرف زدن مشکل بود ، سرش ورو شونه امیر حسین گذاشت وگفت: دیشب 

 بگی امشب من ! تو تونستی شاید منم بتونم . تو حرف زدی امشب نوبت منه ! دیشب تو نمی دونستی چی

همین طور که با دکمه پیراهن امیر حسین بازی می کرد گفت: می دونی امیر حسین ؟ اومدن تو تو زندگی من یه قصه 

 داره که باید بدونی .

می امیر حسین نفس عمیقی کشید ، پس یاسمین می خواست از خودش حرف بزنه ، چیزهایی که خودش کم وبیش 

 دونست ، اما شنیدنش از زبون یاسمین اونم به تفصیل خالی از لطف نبود .
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 بوسه ای به پیشونی یاسمین زد وگفت: می شنوم خانمم . بگو یاسی خانمی !

یاسمین آهی کشید وهمه چی رو برای امیرحسین تعریف کرد ، ازهمون دیدار اول تو بیمارستان ، ازاینکه می دونسته 

ه و ازش فرار می کرده ، از آشنائیشون وقضایای بعدی ، ازاینکه خودش راضی به این ازدواج چه حسی بهش دار

 نبوده ولی با کار یاسین وبه خاطر آبروی خانواده هاشون مجبور به قبول کردن شده .

اشک ریخت وگریه کرد وتعریف کرد ، امیر حسین هم اشکاش وپاک می می کرد وصورتش ومی بوسید وسعی 

ومش کنه ، اما یاسمین دست بردار نبود ، باید همه چیز ومی گفت تا آروم می شد ، از حسی که به امیر داشت آر

حسین پیدا کرده بود هم گفت، از غرورش ، از اون مزاحم تلفنی که حاال همه قضیه اش رو می دونستن و اون موقع 

طالق گفت وگفت تا سبک شد وآروم شد ، در یاسمین حتی از امیر حسین هم مخفیش کرده بود ، از اتفاقات بعد از 

 حالی که هنوزم گریه می کرد .

سربلند کرد وتو صورت امیر حسین نگاه کرد وگفت: غرور منم شکست می دونی کی ؟ وقتی که به زور مامان بابام 

نازگل  وراضی کردم که خودم تنها زندگی کنم ، اگر توبودی نیازی نبود که منت بکشم ، غرورم وقتی شکست که

رفت ومن تنها بودم وکسی نبود که حالم بفهمه اون موقع تو باید می بودی ومن وآروم می کردی که به خاطر 

اشتباهات خودم ازم دور بودی ، وقتی دلم پاک شد وبه خودم اعتراف کردم دوست دارم که زن همسایه اومد ومن 

 گه چیزی ازم نموند امیر حسین .وبرای داداش زن مرده وبچه دارش خواستگاری کرد اون موقع دی

هق هق می کرد وبرای امیر حسین تعریف می کرد چون الزم بود که بدونه ، باید می فهمید که یاسمین چقدر 

 دوستش داره وچه ارزشی تو زندگی یاسمین داره .

ه باعث شده از شنیدن این حرف ابروهای امیر حسین گره خورد ، خودش ولعنت کرد که چرا با اشتباهی که کرد

 یاسمین این همه عذاب بکشه .

 محکم بغلش کرد وگفت: آروم باش خانمی ، آروم باش همه چی گذشت .

یاسمین گوش نکرد، دماغش وباال کشید وگفت: از همه بدتر می دونی کی بود ؟ اون موقع که تو رو زخمی وغرق 

 اگر طوریت می شد من چکار می کردم ؟خون رو تخت بیمارستان دیدم ، می دونی چقدر خودم ولعنت کردم ؟ 

امیر حسین سریاسیمن وبه سینه اش چسبوند و موهاش وغرق بوسه کرد، شب خوبی بود ، فقط این گریه های 

 یاسمین زیادی بود که الزم بودن برای صاف وصیقلی شدن دلش الزم بود .

د که به یاسمین بگه که خودش همه یاسمین تو آغوش امیر حسین آروم گرفت ، امیر حسین هم وقت ومناسب دی

چی رو می دونسته ، بگه که اون شب با یاسین اونجا بوده وهمه حرفهاش وشنیده ، دیگه هیچی نباید بینشون می موند 

. 

یاسمین رو تو بغلش جابه جا کرد وگفت: خوب سرنوشت ما هم این جوری رقم خورد دیگه خانمی ، باید خدا رو 

هم هستیم ، هرچند من به این سادگی از تو دست نمی کشیدم ، حتی اگر جواب رد هم می شکر کنیم که االن کنار 

 دادی اون قدر صبر می کردم ومنتظر می شدم که تا تو رو به دست بیارم ....

 کمی من من کرد وگفت: یه چیز دیگه هم هست که تو باید بدونی یاسی خانمی !

 نگاه کرد وگفت: چی ؟با همون چشمهای خیس از اشک به امیر حسین 

 به پشتی مبل تکیه زد وگفت:خوب می دونی ؟ چیزهایی رو که گفتی خودم می دونستم !

 یاسمین با اخمی که مهمون صورتش شد پرسید: از کجا؟
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ـ خوب اون مدتی که با هم زندگی می کردیم ، از مهربونیت ، از خونه ای که همیشه تمیز ومرتب بود ، از اینکه وقتی 

بودی سعی می کردی همه چی رو درست کنی ، از عکسم که رو صفحه گوشیت بود، شیطون تو صورت یاسمین  خونه

 نگاه کرد وگفت: از اون بوسه های یواشکی .

 یاسمین لب گزید وسرش وپائین انداخت وامیرحسین هم قربون صدقه شرم وحیاش رفت .

 ودت هم شنیدم !باید حرف آخر رو هم می زد تا خیالش راحت باشه : از خ

 یاسمین فوری سرش وبلند کرد وگفت: از من ؟

 ـ اوهوم از خودت !

امیر حسین که مثالً خجالت می کشید و می خواست یاسمین ومجاب کنه سرش وپائین انداخت وگفت: اون شب که 

 با یاسین حرف می زدی منم تو کوچه بودم وهمه حرفات وشنیدم .

 ب یادش بود امیر حسین کدوم شب ومی گه .یاسمین سیخ سر جاش نشست ، خو

امیر حسین همون طور سربه زیر ادامه داد: نقشه یاسین بود ، راستش نگرانت بودم که خورده بودی زمین ، یاسین 

هم گفت تو هم حس وحالت فرق کرده واسه همین نقشه ریخت که از زبون تو حرف بکشه ،من باهاش مخالف بودم 

 نظرم عوض شد ... شنیدن اون حرفها از تو در عین سخت بودن خیلی شیرین بود یاسمین ! اما وقتی حرفات وشنیدم

سرش وبلند کرد تا عکس العمل یاسمین رو ببینه که خنده اش گرفت ، نباید می خندید ، سعی کرد خنده اش رو 

 کنترل کنه که خیلی هم موفق نبود .

شمهای شاکی و ریز شده به امیر حسین نگاه می کرد ، دقیق چون یاسمین مثل خروس جنگی گردن کشیده بود وبا چ

 می شد گفت که آماده حمله است .

 با لبهایی فشرده گفت: شوخی که نیست امیر حسین ؟

با ته خنده ای که تو صداش بود گفت: نه ، همه حرفات ویادمه می خوای بگم؟ اجازه حرف زدن به یاسمین نداد 

 زی بینمون پنهون بمونه ، وگرنه می تونستم نگم !وگفت: ببین من نمی خواستم چی

ـ دیگه چی ؟ با حرص گفت : شما دو تا .... نباید .... اگر دستم به اون یاسین برسه ، خدمتش می رسم .نگاهی به امیر 

 حسین آماده انفجار کرد وگفت: تو چرا می خندی ؟ کجاش خنده داره ؟

کرد، در هر حال خودش چند دقیقه پیش همه چی رو به امیر حسین  در واقع عصبی نبود فقط داشت نقش بازی می

گفته بود ، اما ازدست یاسین عصبی بود که این جوری تو کارش سرک می کشه ومثالً می خواد همه چی رو درست 

 کنه ، به وقتش خدمت یاسین می رسید .

می خواست یاسمین رو هم آروم کنه ، اما امیر حسین دیگه نتونست خودش وکنترل کنه و از ته دل خندید ، اینجوری 

 ضربه های مشت یاسمین بود که تو سینه اش فرود می اومد از لج امیر حسین .

دست پشت کمرش انداخت ومحکم بغلش کرد وگفت: واسه چی خودت وناراحت می کنی یاسی خانمی ؟ تو خودت 

کار وکرد ، درسته که اشتباه کرد ومنم نباید به که همین حرفها رو زدی ؟ نزدی ؟ خوب من ازیاسین ممنونم که این 

حرفش گوش می دادم ولی اون شب یکی از بهترین وسخت ترین شب های زندگیم بود، یادته گفتم رفتم مسجد ؟ 

همون شب بود چون حالم با شنیدن حرفات وشنیدن صدای گریه هات خیلی خراب شد ، خیلی خودم وکنترل کردم 

 واسه همین هم زود از اونجا رفتم .که زنگ خونه ات رو نزنم 
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یاسمین ساکت نشسته بود وفکر می کرد که اشتباهات کوچیک می تونن تأثیر خیلی بد وجبران نشدنی تو زندگی 

داشته باشن ، به این فکر می کرد که همه اینها به خاطر سکوتش بود وغرورش ، که هردو هم اشتباه بودن که به 

 اد.خاطرشون عذاب کشید وتاوان د

 یاسمین ساکت تو بغل امیر حسین نشسته بود و از حال امیر حسین بی خبر بود ، از بی تاب شدنش ....

انگار یاسمین هم شرم وحیا رو کنار گذاشته بودپس دیگه مشکلی نبود ، دلش می خواست دوباره یاسمین وحس کنه 

 سمین بود ....، یه یاسمین متفاوت رو ،حالش دگرگون شده بود ودرمانش هم خود یا

 تو اینجایی بگو گم شه ستاره ، بگو شب تا دلش می خواد بباره

 دوباره رخت عریانی به تن کن ، بگو آینه مکرر شه دوباره .

 همون طور که یاسیمن تو بغلش بود بلند شد ....

این همه رنج یاسمین منظورش وخوب فهمید و تنش گر گرفت، اشکالی نداشت بعد از این همه دوری وصبوری ، 

 وعذاب ، یه شب خوب می تونست همه تلخی ها رو پاک کنه .

واون شب یکی از به یاد موندنی ترین شب های زندگیشون شد، چون یاسمین دیگه تهی وپوچ نبود ، اونم مثل امیر 

گرمی  حسین سرشار بود ، سرشار از عشقی پاک وناب که به سختی به گل نشسته بود، اولش کمی شرم داشت ، اما

نگاه امیر حسین وتاب نیاورد وباهاش همراه وهمدل شد و امیر حسین عاشق تشنه عشق و سیراب کرد ،سیراب از 

جام وجودش که فقط وفقط متعلق به امیر حسین بود وبس و امیر حسین با یاد آوری عذابی که به خاطر ازدست دادن 

خودش باشه خودش وبه این جریان شیرین سپرد ، یاسمین کشیده بود ، عذاب اینکه یاسمینش مال کسی غیراز 

 لحظه هایی که بی تکرار بودن....

 تو اینجایی بگو گم شه ستاره ، بگو شب تا دلش می خواد بباره

 دوباره رخت عریانی به تن کن ، بگو آینه مکرر شه دوباره

 کنار تو پر آوازه قلبم ،غزل بارونه جانم از حضورت

 ده لحظه ، گلستون می شه ساعت از عبورت به من تا می رسی گل می

 توی شب کوچه های ترس وپرسه ،من وپیدا کن از اندوه آواز

 کنار مرگ خاموش کبوتر ، من وپیدا کن از رؤیای پرواز

 تو اینجایی بگو گم شه ستاره ، بگو شب تا دلش می خواد بباره

 دوباره رخت عریانی به تن کن ، بگو آینه مکرر شه دوباره

 تو اینجایی که نورانی شه اسمم ،به من برگرده خورشید شبانه

 که من دیوانه شم از خــــــــــواستن تو ، جهان رنگین کمون شه از ترانه

 به من چیزی بده از موج وشبنم ، به من چیزی بگو از ماه وماهی

 صدام کن تا که در واشه به رؤیا ، که رد شدم از شبستان سیاهی

 آوازه قلبم ، غزل بارونه قلبم از حضورتکنار تو پر 

 به من تا می رسی گل می ده لحظه ، گلستون می شه ساعت از عبورت

زندگی روی خوب وخوشش رو به اونها نشون داد، تجربه تلخی که داشتن باعث شده بودکه بیشتر قدر هم وبدونن و 

سمین ثابت کرد که چقدر امیر حسین ودوست حواسشون به زندگی شون ، به عشق شون و به رابطه شون باشه .ویا
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داره ، چون تو این مدت آنچه عشق تو وجودش بود به امیر حسین ارزونی کرده بود . زهره هم باالخره به مراد دلش 

که همون کیانوش خان بود رسید ومراسم عقد وعروسی شون همزمان برگزار شد و به همراه کیانوش راهی شیراز 

ار عشقش به سر ببره ، چون کیانوش قص داشت تو همون شیراز کار وبار راه بندازه ودیگه شد تا بقیه عمرش وکن

 قصد نداشت به خارج از کشور برگرده .

آقا بهروز و معصومه خانم هم قصد داشتن به شیراز برگردن ، البته فعالً حرفش وزده بودن ، چون درس خاطره هم 

ی امیر حسین تنها می شد ، اما اون یاسمین وداشت وبراش از همه چی تموم شده بود ومی خواست برگرده ، این جور

مهم تر بود ، یاسمین بهش گفته بود که هرجا بخواد بره همراهش می ره وازش خواسته بود هر تصمیمی که دوست 

 داره بگیره ، خود امیر حسین دوست داشت تو تهران بمونه .

سمین بودن فکر می کرد، دلش زود به زود برای یاسمین تنگ می شد تو اتاقش نشسته بود وبه لحظه های خوب با یا

، برای عطر موهاش ، برای طعم لباش ، آرامش به زندگی شون برگشته بود ویاسمین شده بود همون یاسمینی که 

 امیر حسین هم دوستش داشت هم آرزوش رو ؛ شیطون ، مهربون ، خانم و ازهمه مهمتر عاشق .

هون نداشتن ،چون دیگه االن مثل همه زن وشوهرها از کارشون با هم صحبت می کردن ، از دیگه چیزی از هم پن

دغدغه هاشون ، از آرزوهاشون ، چقدر وقتهایی که یاسمین سر شونه اش می گذاشت وباهاش حرف می زد آرامش 

 داشت وچقدر که این آرامش ودوست داشت .

به گوشیش زنگ زد جواب نداد ، نگران شد ، محال بود زنگ یک دفعه دلش تنگ شدو هوای یاسمین وکرد ، هرچی 

 بزنه ویاسمین جواب نده ، امروز هم که مطب بود !

فوری شماره مطب رو گرفت ..... اونجا هم هیچ کی گوشی رو جواب نمی داد ، دلشوره به جونش افتاده بود ، می 

 ترسید برای یاسمین اتفاقی افتاده باشه .

توان صبر کردن نداشت ، کتش وبرداشت و با عجله سواراز اداره بیرون رفت ، حتی براش مهم بی قرار بود ودیگه 

 نبود که ممکنه براش کاری پیش بیاد ، حسی بهش می گفت یاسمین حالش خوب نیست پس باید می رفت .

فوری گفت : الو سوار ماشین که شد دوباره به گوشی یاسمین زنگ زد ، که این بار جواب داد، نفس راحتی کشید و

 خانمی کجایی ؟

 ـ سالم آقای ملکان .

 صدای یاسمین نبود صدای منشیش بود ، از بس به مطب زنگ زده بود خوب صداش ومی شناخت .

 ـ سالم ، چیزی شده ؟ یاسمین کجاست ؟

 ـ یاسمین جون االن خونه هستن .

 ـ خـــــــــونه ؟ مگه چی شده ؟

وبه ، تو مطب یه کم فشارشون پائین افتاد ، دیدم حالشون مساعد اونجا موندن نیست ـ نگران نباشین ، حالشون خ

آوردمشون خونه ، االن دراز کشیدن وحالشون خوبه ، اومدم از تو ماشین کیفشون رو ببرم که دیدم شما زنگ زدین 

 ،گفتم جواب بدم تا نگران نباشین .

 ـ االن خوبه ، مطمئن ؟

 براشون سرم وصل کردم واالن حالشون بهتره . ـ مطمئن باشین ، تو مطب
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امیر حسین دیگه به حرفش گوش نداد و خداحافظی سریعی کرد وبه طرف خونه راه افتاد، سرم دیگه چه صیغه ایه ، 

 نکنه حالش خوب نیست واز منشیش خواسته که چیزی به من نگه ؟

میارم وهیچی بهش نمی گم خودش هم به فکر با خودش حرص وجوش می خورد ومی گفت: برای کار زیاده ، طاقت 

 خودش نیست ، درستت می کنم بذار پام برسه خونه دیگه با هیچی نمی تونی گولم بزنی .

به خونه که رسید ، دیگه حتی ماشین رو هم تو خونه نیاورد ، وارد حیاط که شد دید بله ماشین یاسمین خانم خونه 

 است .

 در وکه باز کرد یاسمین ودید که روی تخت دراز کشیده وانگار خوابه . مستقیم به طرف اتاق خواب رفت ،

بازم همون صورت معصوم وخوشگل ، مگه می تونست بهش چیزی بگه ؟ کنارش دراز کشید ، نتونست از وسوسه 

 بوسیدنش بگذره و بوسه ای ازش گرفت که بی جواب هم نموند ، خانم خانما بیدار بود .

 زد وگفت: خوبی ؟بوسه ای به پیشونیش 

 چشمهای یاسمین باز شد و تو نگاه نگران همه زندگیش قفل شد وگفت : خوبم ؟ تو انگار بدتری !

 امیر حسین پوفی کشید وگفت: نباشم ؟

 ـ نه ! واسه چی به این زودی اومدی خونه ؟

 موهای رو صورتش وکنار زد وگفت: به همون خاطر که شما اومدین !

 دختر وبرسم ، نخود تو دهنش خیس نمی خوره ....ـ باید حساب این 

 موهای امیر حسین وبه هم ریخت وگفت: آقای من ونگران کرده .

 خودش وکنار یاسمین کشوند وگفت: االن بهتری ؟ میای بریم دکتر ؟

 یاسمین خندید وگفت: بریم دکتر ؟ پس من خودم چی هستم ؟

 دکتری که من می گم .ـ من به تو اعتماد ندارم ، باید بریم اون 

 ـ هر دکتری که بری تشخیص خودم ومی ده !

 ـ تشخیص شما چیه اون وقت ؟

ـ یه مریضی که موعد وزمان مشخص داره ، از وقتی که شروع بشه تو یه زمان مشخص تموم می شه ، جای هیچ 

 نگرانی نداره ، فقط باید یه کم صبر کنی به موقع خوب می شه .

ور یاسمین رو درک نکرده بود گفت: من کاری به این چیزها ندارم ، خودم می دونم چه طوری امیر حسین که منظ

 باید خوبت کنم ، االن می ریم دکتر و از این به بعد شما تو خونه زندانی هستین وحق ورود وخروج ندارین .

 یاسمین لبهاش وبه هم فشرد وگفت: که این طور؟ منم باید گوش بدم ؟

 اری ! از دست من به هیچ عنوان نمی تونی در بری .ـ چاره ای ند

منظور امیر حسین به کار کردنش بود ، یاسمین هم می خواست به خاطر شرایطی که داره حجم کارش وکم کنه ، اول 

 از مطب بعد هم بیمارستان .

ه بعد باید برای سه نفر ـ به پهلو دراز کشید وگفت:مشکلی نیست ، قبول می کنم ولی آقا امیرحسین شما هم ازاین ب

 نگران باشین .

امیر حسین سری به تأسف تکون داد وگفت: منظورت مامان باباست ؟ هرچی که باهاشون حرف زدم راضی نمی شن 

 تو تهران بمونن ، اما هنوزم نا امید نشدم .
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به امیر حسین می داد  امیر حسین بازم منظور یاسمین ونفهمید و یاسمین از درون حرص می خورد ، یه نشونه دیگه

 اگر فهمید که هیچ ، اگر نفهمید ....

به خاطر حسی که داشت یه ذوق وشوق خاص هم داشت با همون ذوق گفت: خوب شاید چهار نفری بتونیم قانعشون 

 کنیم وکاری کنیم که اینجا بمونن .

یش خانمی ! از خاطره هم آبی امیر حسین پوفی کشید وگفت: منظورت زهره وخاطره است ؟ زهره که رفت پی زندگ

 گرم نمی شه .

حرص یاسمین دیگه در اومد ، این امیر حسین کی بود دیگه ، یعن با این همه نشونه نفهمید ! می گن تا سه نشه بازی 

 نشه ، انگار این امیر حسین کارش با سی تا نشونه هم راه نمی افتاد .

 ده بود ازش پرسید : امیر حسین تو چطوری پلیس شدی ؟با حرصی که تو صداش بود وچشمهایی که گردشون کر

 بی خیال گفت : چیه می خوای پلیس بشی ؟

لبش وبه هم فشرد وگفت: نه می خوام بدونم به یه پلیس که از قضا جناب سرگرد هم هست چطوری بگم که بابا 

 شده اونم بابای دو تا وروجک ؟

 گفتی ؟ من چی شدم ؟ امیر حسین اولش متوجه نشد ولی بعدش گفت : چی

 یاسمین براش هجی کرد : ش م ا ب ا ب ا ش د ی .

این جور حرف زدن دیگه از حرصش بود ، امیر حسین یک دفعه از ذوق نشست ولی دوباره دراز کشید وگفت : بگو 

 جون امیر حسین !

 یاسمین با نارضایتی گفت: امیر حسین ؟

 ـ نه ، قسم بخور .

 ـ به جون امیر حسین .

حق داشت که باورش نشه که داره بابا می شه ، چون یاسمین خوش شانس بود و عالئم بارداری آنچنانی نداشت ،به 

 جون یاسمین افتاد و مژدگونی این خبر خوب و به بهترین شکل ممکن بهش داد .....

سمین هم گریه اش بعد هم رفت سراغ بچه هاش ، دیگ مساوات باید بر قرار می شد ، یه جوری ذوق می کرد یا

 گرفته بود هم خنده اش .

 بوسیدنش که تموم شد ، نفس زنون گفت: از کی ؟

یاسمین با یکی از همکارهاش که پزشک زنان و زایمان بود صحبت کرده بود و سونوگرافی داده بود ، هنوز نمی 

 دونست که جنسیتشون چیه ولی مطمئن بود که دوقلو هستن .

 و ماهشونه بابا امیر حسین .ـ این وروجک ها االن د

 دنیا به کام امیر حسین شده بود ، دیگه از این بهتر نمی شد ، بابا شدن ، بابای بچه های که مادرشون یاسمین باشه .

 با خودش تکرارکرد : بچه ها ؟

ناز گل که تو  چه حس خوبی بود ، یاسمین هم اندازه امیر حسین خوشحال بود ، این دوتا بچه هدیه خدا بودن از نیت

روزهای آخر عمرش براشون اسم هم انتخاب کرده بود و یاسمین از خدا می خواست که همون طور که نازگل می 

 خواست یکی شون پسرباشه و یکی دختر
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امیر حسین دوباره کنار یاسمین دراز کشید وبغلش کرد ، به شکرانه هدیه هایی که بهش داده بود بوسیدش و 

ون بوسه های خیس ونوازش دستهایی بزرگ مست خواب شد ، دستهایی که می دونست تا همیشه یاسمین این بار می

تکیه گاهش هستن و هیچ وقت از حمایتشون بی نصیب نمی شه ، وچقدر خوب بود که امیر حسین وداشت ، داشتن 

 امیر حسین به همه دنیا می ارزید ، غرورش که جای خود داشت ....

 

 

 

 سوا شدنش می ارزدبه خدا عشق به ر

 وبه مجنون و به لیال شدنش می ارزد

 دفتر قلب مرا واکن و خطی بنویس

 سند عشق به امضا شدنش می ارزد

 گرچه من تجربه ای از نرسیدن هایم

 کوشش رود به دریا شدنش می ارزد

 کیستم ؟ باز همان آتش سردی که هنوز

 حتم دارم که به احیا شدنش می ارزد

 تو فروریختن دم به دممبا دو دست 

 به همان لحظه برپا شدنش می ارزد

 دل من در سبدی عشق به نیل تو سپرد

 نگهش دار به موسی شدنش می ارزد

 سالها گرچه که در پیله بماند غزلم

 صبر این کرم به زیبا شدنش می ارزد .
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 » رمان سراکتابخانه مجازی  «



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –چکه عشقچکه 
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


