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 دانلودرمان مرجع دانلود نگاه

 

*** 

 . اوستا به کردم رو

 .افتادیم عروسی یه باالخره مدت همه این از بعد بکن فکرشو وای.دارم ذوق خیلی.اوستا میگم-
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 و مهدی باشی داشته ذوق تو که ایی اندازه نکنم فکر.داری ذوق چقدر تو دختر:گفت خنده با بابا

 .باشن داشته ذوق دامادن و عروس که زهرا

 .برچیدم لب

 .ها عمومه پسر عروسی بابا..وا-

 .بچم میگه راست -مامان

 بچم؟ من!..مامان-

 .پرسیدم اینو لوس خیلی.خندیدن همه

 .بزرگی هم خیلی شما.عزیزم نه-اوستا

 .شد باز نیشم

 .داداشی لپت رو بوس یه-

 !خواهری مرسی -اوستا

 از ذوق با.داشت نگه باشه ایل بزرگ و بزرگ پدر که بابا خان عمارت جلوی رو ماشین بابا باالخره

 .پریدم ماشین

 .نیست زحمتی.میکنم خواهش -اوستا

 .خندیدم

 .دیگه کوچیکیه چمدونم داداش مرسی-

 .برداشت نفر یه سریع. فشردم رو در زنگ ذوق با.داد تکون تاسف به سری اوستا

 .داخل بفرمایید.خانوم هیما شماید-

 .شد باز در

 .مرسی-

 انجام رو عروسی قبل های کار داشتن که هایی زن و مرد از بود پر که عمارت حیاط.شدم وارد دو با

 .شدم میدادن

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر noghre* | هیما رمان

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

 

3 

 

 هک میشد منتهی قسمت چهار به که میرفت عمارت سمت به فرش سنگ راه یه.بود بزرگ عمارت

 بود بابا خان مال که بزرگ عمارت سمت به وسط راه.میرفت خونه یه سمت به فرش سنگ راه هر

 .میرفت سعید و سیروان و سیروس.عموهام های خونه سمت به دیگه راه تا سه و

 .غرور با همیشه مثل بود نشسته عمارت ایوان توی بابا خان

 . بود جیغم بخاطر.کرد اخم.بشه من متوجه شد باعث که کشیدم کوتاهی جیغ دیدنش با

 .گرفتم لپش از بزرگ بوس یه و بغلش توی انداختم خودمو رسیدم بهش وقتی

 نمیشی؟ بزرگ چرا تو.دختر زشته -بابا خان

 .میگی اینو پیشت اومدم ماه شیش از بعد من!... بابا خان! اِ-

 .بوسیدم صدا با رو گونش دوباره

 .میکرد نگاهم مهربونی با.اومد بابا خان دوم زن زرین خنده صدای

 .عزیزم سالم -زرین

 .اومد هم اوستا و مامان و بابا عیلک و سالم صدای

 ام به زیادی محبت.بوسید رو بابا سر و کرد بوسی رو مامان با.رفت بابا و مامان سمت به زرین

 .داشت

 .ســـالم-

 .رفتم سمتش به و کشیدم جیغ یه نریمان کوچیکم عموی دیدن با.برگشتم

 !نریمانی-

 .عمو بگو.نریمانی و کوفت -نریمان

 جا وقتی.کرد راهنمایی مهمان های اتاق به مارو زرین نریمان با بوسی رو و واحوال سالم از بعد

 نوار دور چند پاینش که سفید دامن.کردم عوض محلی لباس با هامو لباس سریع شدیم گیر

 .میخورد مشکی جلیقه یه روش که سفید پیرهن یه با بود شده دوخته قرمز و سبز و طالیی
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 محمدی های گل طرح از بود پر روش که سفید بزگ روسری یه و کردم بسته و باز دوباره موهامو

 .بیرون اومدم اتاق از و کردم تمدید رو لبم رژ.کردم سرم

 .ایی سرمه و سفید.بود بیرون شیکی ورزشی شلوار و شرت تی یا اوستا

 .زد سوتی دیدنم با

 .اصیل بختیاری ای بابا.خوشکل بابا.شمالی دختر بابا-

 .کردی فکر چی پس-.کردم نازک چشمی پشت

 .گرفتم گاز لبمو  بعد

 .بای بای.میکنه پوستمو بفهمه.شبنم پیش نرفتم دیدی-

 .نفر یه بغل توی رفتم سر با بیرون اومدم عمارت از دو با

 .شد باز نیشم. کردم بلند سرمو

 .داماد شازده سالم به به-

 .خندید مهدی

 .اومدی خوش خیلی.جان دخترعمو سالم -مهدی

 .کردم ایی مزه با تعظیم

 هیما جون..کنی؟ عروسی میخوای مرگی ذوق االن.خوشی خوبی.جان عمو پسر میشه خواهش-

 !بگو راستشو

 جردم دختر میگه و پیچونه می رو گوشت.درمیاره رو پدرت بفهمه بابا خان.زشته دختر برو -مهدی

 اباب خان.بیرون نامحرم مرد کلی.بکش تر جلو روسریتو عمواون دختر درضمن.حرفا این به چه و

 .میکنه دعوات

 .کشیدم تر جلو رو روسریم

 .بفرمایید-

 .دارم کار کلی که برم من.خوب دختر آفرین-مهدی
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 .زدم چشمکی

 .مجردا ما واسه نه که تو واسه البته.کارا همین به همیشه-

 .کردم فرار خنده با که بزنتم که کرد بلند دستشو

 .میشدن سفید و سرخ اومد می شوهر اسم.قدیم دخترای دخترم.وروپریده -مهدی

 یرونب مرد کلی میگفت راست مهدی.بستم نیشمو اومدم بیرون وقتی.بیرون اومدم در از و خندیدم

 .بود

 .رفتم سیروس عمو خونه سمت دو با

 :گفتم بلند صدای با کردمو باز رو در

 .نمیخواید مهمون...آبادی هی-

 .اومد سمتم به تند هایی قدم و لبخند با عمو خونه خدمتکار گوهر

 .داخل بفرمایید..شماید؟ خانم هیما وای-گوهر

 .اومد بیرون هم نازگل عمو زن

 .خانم گوهر مرسی. سالم-

 .کردم بغلش و رفتم عمو زن سمت به

 ...میشی قبل از تر خوشکل میای سری هر..ماشاا.. .ماشاا.عزیزم سالم -عمو زن

 .واسش کن دود اسفند -گفت گوهر به رو

 کو؟ شبنم.خوشکلم عمو زن نکنه در دستت-خندیدم

 .میزنن حرف هم با دارن سپیده و مریم با اتاقشه توی -عمو زن

 .کجان ها عمو پسر عمو راستی.پیششون برم منم پس.عجب-

 .مردا دارن کار کلی جان دختر عروسیه دیگه شب دو.عروسی کارای واسه رفتن-خندید

 .دخترا پیش برم من پس.عمو زن اوکی-زدم چشمکی
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 ..برو بعد بخوری بیارم چیزی یه بزار -عمو زن

 .برس کارات به برو شما.نمیره هیچی به دلم خوردم دیدم چی هر راه توی بس از.نکش زحمت-

 .بیاره خانم گوهر بگو خواستی چی هر نکنیا تعارف -عمو زن

 .بفرمایید.چشم:گفتم گذاشتمو و راستم چشم روی دستمو

 تند و رفتم خونه مارپیچ های پله سمت به تند های قدم با.گفت لب زیر شیطونی دادو تکون سری

 .کردم شون طی تر

 . زدم ایی بدجنسانه لبخند رسیدم شبنم اتاق در به وقتی

 :گفتم بلند و داخل پریدم و کردم باز درو قدرت تمام با

 !ــخ پــــــــــــــــــــــــ-

 .ایستادن سرجاشون سیخ و پریدن جا از دخترا من گفتن پخ با

 .کرد اخم من دیدن با  مریم

 !سونامی!دادی سکتم.میارم در عفریته؟پدرتو تویی -مریم

 .کشتم می واقعا بیوفتم دستش میدونستم. آورد هجوم سمتم به

 . برگشتم دوباره رو رفته راه و اومدم بیرون اتاق از جیغ با

 .رفتم سقوط مرز تا بار دو که بماند البته.کردم رد صدا و سر با رو پله راه

 .بودن هم شبنم و سپیده.دنبالم میدوه داره هنوز دیدم رو مریم و برگشتم

 دهش شوکه بیچاره من کار از.گرفتم پناه سرش پشت و کردم بیشتر سرعتمو نفر یه دیدن با

 .مرده یه آدم این نبود مهم برام که بودم ترسیده اینقدر.بود

 .بده نجات تا سه این دست از منو خدا تورو:گفتم و زدم می نفس نفس که طور همین

 !کیه ببینم نشد.بقیه سمت به چرخید مرد.کشیدم سرک سرش پشت از

 .کردم نگاه مرد به سکوت توی و ایستادن جاشون سر ثابت شبنم و سپیده و مریم
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 دست زا منو شد پیدا یکی باالخره.ها ورپریده بیچارگونه یار خدا:گفتم و آوردم در براشون زبونکی

 .بده نجات شما

 !هیما میارم در پدرتو -شبنم

 .آردم در براش زبونمو بازم

 !اتاقتون توی برید.مریم و سپیده.شبنم -مرد

 دهش سنگین پاهام.کردم نگاهش بهت با.رفتم عقب به قدم یه.شد شل دستام صداش شنیدن با

 .بود

 من اینبار شد می چی خدایا... نه خدایا.کردم بغض.بود خودش خود...بود خودش.سمتم برگشت

 شد؟ می چی.نبینم رو آبی های چشم این

 نهامت..رفتن اونا ولی نرن که کنم اصرار میخواستم نگاهم با.برگشت تا سه اون سمت به نگاهم

 !گذاشتن تنها بلند قد و تنومند مرد این با منو. گذاشتن

 !هیما-

 .کرد خوش جا هام چشم توی اشک حلقه.سمتش برگشت نگاهم

 .گرفت رو مچم و رسوند بهم رو خودش بلند قدم یه با.برم خواستم می

 پیچید گوشم توی ش گله پر صدای

 .اومدم تو دیدن شوق به من... زودی؟ همین به... بری؟ میخوای کجا-

 .شهریار کن ول دستمو-

 اینکارو خوای می چرا االن.کنم ولش خواست نمی دلت گرفتمش می وقتی زمانی یه -شهریار

 .کن نگاه من به هیما... بکنم؟

 ماله ناو.نبودی متاهل مرد یه تو که بود زمانی ماله اون: گفتم کنم نگاهش اینکه بدون کرده بغض

 خواهش. کن ول دستمو.نیستم االن.بودم محرم موقع اون.بودم تو نشون من که بود زمانی

 .بگیرم وجدان عذاب نزار.میکنم
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 بهش کاری من خدا خداوندی به که.بسه خون اون به منظورت اگر... زن؟ کدوم..چی؟ که-شهریار

 .نکردم اشتباهی کار هیچ که قسم خودم جون به. جداست اتاقمونم! شاهده خودش خدا.نداشتم

 کش بی دونستم می.گرفت جا دستش توی مچم بازم ولی.کشیدم دستش از رو دستم مچ زور به

 کبود وچیکک فشار یه با بدنم که بود رفته یادش اونم انگار.نگفتم هیچی بازم ولی.میشه کبود مچم

 .میشه

 یتو زن یه با تونم نمی من.میگردم بر من کنی می فکر که اینه هم اشتباهت..کردی اشتباه-

 با وامنمیخ.کنم می خواهش.کن ول دستمو.نیستم تو نشون دیگه من شهریار.بیام کنار زندگیت

 هم به بانی منم.کنی ول نمیتونی رو بس خون اون که میدونی بهتر خودت.بیوفتی در بابا خان

 هی زندگی فقط.نکردی کاری هیچ که بگه بهم خدا روز فردا نمیخوام.شم نمی زندگیش ریختن

 همین هم تو.اومدم کنار من.گذشته سال یک.شهریار کن تمومش.ریختی هم به رو معصوم دختر

 .رسی نمی جایی به بیچاره دختر اون به نکردن نگاه و اتاقت کردن جدا با.بکن کارو

 نزدم حرفی من ولی.داشت درد.شد فشرده مشتش توی دستم مچ

 رواینکا کرد مجبورم که بابائه خان تقصیر.که نیست من تقصیر! نگو هیچی! هیس-شهریار

 مثل هک نبود خودت اگر احساس؟ و عشق به چه منو وگرنه.کردی باز منو یخ که توئه تقصیر.بکنم

 بانی تو اگر...  کنی باز یخمو هات مهربونی ها شوخی با که نبودی تو اگر...  بگیری پناه من از امروز

 کردی نمی لجبازی اگر لعنتی.نبود وضعمون این االن.شدی نمی بزنن جوونه دلم تو حس یه اینکه

 .اون نه بودی زنم تو االن بگیریم تر زود میزاشتی رو عروسیمون و

 .بود بسته رو نفسم راه بغض

 .ما زندگی وسط انداختنش که. نبوده خودش دست که دختر اون.شهریار میکنم خواهش-

 .برسیم زندگیمون به و گوشه بزاریمش بیا پس-شهریار

 .برم بزار شهریار کن ولم.کنم نمی خراب رو کسی زندگی من.میکنم خواهش-

 .کرد ول رو دستم عصبی

 تو بود نیومده رویا اگر.ریختن هم به رو زندگمون که کسایی به لعنت.همه به لعنت-شهریار

 .داشتیم بچه یه االن زندیگمون
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 .شدم دور ازش دو با.شد جاری اشکام

 تپش به نگاهش. کرد اخم دیدنم با بابا خان.رفتم بابا خان عمارت به و اومدم بیرون عمو خونه از

 بابا خان سمت به عصبانیت با داشت که دیدم رو شهریار.شدم که عمارت وارد.بود سرم

 نداختما اتاق توی رو خودم.رفتم بود شده آماه برام که اتاقی به و بستم درو.نموندم بیشتر.میرفت

 .کردم قفل و بستم رو ودر

*** 

 اروی هم سمتش اون و بود نشسته کنارم درست شهریار.بودن نشسته عمرات توی میز سر همه

 .آوردم نمی خودم روی به من ولی میکرد نگاهم نفرت و حسرت با گاهی چند از هر که بود نشسته

 !ما از گیری نمی سراغی!خوب دختر کجایی-سیروس عمو

 می ام از بیشتر رو خودش ورپریده دختر من؟این بابای میگی چی:گفت باباش حرف ادامه به مریم

 ولی. میزد زنگ ما به بود دستش تلفنش روز هر بودیم تهرون هم ما اگر حاال.بین بزرگ خود.بینه

 !عفریته.نداره باهامون کاری اینجایم ما چون

 وت اینکه در.دومندشم.نگو چرند که اولندش:گفتم و دادم قورت رو دهنم توی محتوای.خندیدم همه

 یکل.نداره حد که شلوغه سرم اینقدر شاهده خودش خدا!بعدشم.نیست شکی نیستی من حد در

 .مونه نمی برام وقت چیزا جور این شنا.میرم کالس تا چند.پیش هفته دو تا میرفتم کالس

 .میگه زیاد پرت چرت مریم این.عزیزم میدونم: گفت خنده با سیروان عمو

 .کرد نگاه عمو به حرص با مریم

 مچش... داره؟ بقیه از بیشتر چی زشت جونور این مثال... ما؟ بین گذاشتین فرق باز عمو -مریم

 حاال... خرماییِ نیست بور؟که موهاش یا...عسلیه نیست که! آبیه من های چشم مثل مثال هاش

 وشکلشخ اندام و بلند قد بازم.نداره که اخالقم.میمونه روح مثل ولی.سفیده خیلی پوستش درسته

 .بگیریم فاکتور رو

! نه. ..نه..شد ساکت مریم.نداری تو که داره بخشندگی! داره کینه بدون بزرگ قلب و عقل -شهریار

 .شدن ساکت همه

 .مهم موضوع یه کنیم؟سر صحبت هم با میشه بعدا عمو:گفت بابا به رو شهریار
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 .کردن می نگاه شهریار به داشتن همه.گذاشت بشقابش توی رو قاشقش بابا

 پسرم؟ مورد درچه -بابا

 .نشونم و من مورد در-کرد من به نگاهی شهریار

 .بود بیشتر همه از رویا نگاه سنگینی ولی.بود شهریار و من رو همه نگاه.شد هم در همه های اخم

 نشونت؟ -بابا

 .میگم رو هیما.بله -شهریار

 .کرد نگاه شهریار به حرص با بابا خان

 کلی که. جوانه دختر یه.بیوه نه اس مطلقه نه من نوه.نمیشه کسی دوم زن هیما -بابا خان

 .کن تموم رو بحث این میگم هزارم ده بار برای شهریار.داره خواستگار

 .اومد بشقابش توی شهریار چنگال و قاشق شدن کوبیده صدای

 بعدش به چرا..من؟ زندگی تو انداختی دختر این که نبودی خودت مگه بابا خان...چرا؟ -شهریار

 ولشقب خون شدن ریخته دوباره ترس از بگم کی به..خوامش؟ نمی بگم کی به آقا... نکردید؟ فکر

 پسر نریمان مگه... موقع؟ اون نبود مجرد مهدی مگه...چرا؟ بگو فقط..بابا؟ خان چرا... کردم؟

 مگه.. داشتم؟ نامزد که منی چرا..من؟ چرا..نبودن؟ مجرد امین و امیر مگه نبود؟ مجرد خودت

 چرا؟.میره هیما واسه جونم دونستید نمی همتون

! ودب مرده برادرشون امین و امیر...سعید؟ خانواده به بدم و دختر این که نداشتی توقع -بابا خان

 خودت که مهدی... بیوفته؟ راه ریزی خون رو خون بازم بکشن رو بیچاره دختر بزنن میخواستی

 کس هیچ... بود؟ هم کسی.بود شیراز که هم نریمان.ماموریت بود رفته.نبود روستا! بودی

 !بفهم.بودم مجبور!نبود

 .نریمان رو چرخید نگرانم نگاه

 عروسیم بعدش ماه سه که نکردی فکر درصدم یه بابا خان.میخوام نامزدمو من-شهریار

 !نمیکنم حاللت.کردی سیاه زندگیمو...بوده؟
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 کاش خیس هاش چشم.چرخید رویا روی نگاهم.شد خارج سالن از عصبانیت با و شد بلند جاش از

 !بود اندخته زیر رو سرش و

 .رفت و گفت ببخشید آرومی صدای با و شد بلند جاش از

 .خوردم ازش کمی و گرفتم رو لیوان جونی بی با.اوستاس دیدم.گرفت سمتم به آب لیوان یه نفر یه

 .شد نمی وابسته بهم شهریار و بودم اصفهان ها سال این تمام من.بود زنده بابا اگر-

 .گرفت قرار شونم روی اوستا دست

 !خواهری -اوستا

 می وبخ ولی نبود بیشتر سالم ده موقع اون اینکه با.شد تموم بد همه واسه بابا مردن.کنید قبول-

 .فهمم

 .نداشت تو به ربطی سامان مرگ.کن بس هیما -بابا خان

 که منی بخاطر.کرد رانندگی تند من بخاطر بابام.داشتم تب من.بابا خان بودم مریض من..داشت-

 .نشد داشتنم نگه به راضی مادرم حتی که منی.بودم تنها خونه تو

 بابا؟ چیه حرفا این. منی عزیز نوه تو!...هیما-بابا خان

 .بوسید رو سرم.اومد سمتم به و شد بلند جاش از بابا

 نمیدونی؟ بابات منو یعنی.روشن چشمم -بابا

 شمارو محبت.عمومید شما.نخوام چه بخوام چه ولی.بیشترید هم بابا از شما-شد جاری اشکام

 !نمیکنم فراموش هرگز

 .شو آماده و اتاقت برو.کن تموم رو بحث این! هیما-بابا خان

 .بودن نشسته رهم کنا که سپیده و مریم و شبنم به کرد رو

 .زود.بشید آماده برید.خوردید رو ناهارتون اگر.تا سه شما-

 .سیروان عمو به کرد رو

 .باشه مهمونی تو نداره حق!رویا.دختر اون-بابا خان
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 بود قرار روزی یه من.کرد بهم باری حسرت نگاه عوض در.نزد حرفی و داد تکون سری عمو

 !نشد ولی.بشم عروسش

*** 

 .بده رو صورتیت رژلب اون سپیده-

 .داد بهم

 .مرسی-

 !بشه کوفتت-سپیده

 .زدم نیشخند

 !بخندی باید -شبنم

 .شد هم در هام اخم

 ؟ داری مشکلی-

 !آره -شبنم

 .درک به خوب-

 .میکردن نگاهم نگرانی با مریم و سپیده

 نکنی؟ قبولش میخوای بس خون اون بخاطر یعنی...چشه؟ شهریار مگه...چرا؟-شبنم

 .شد تر هم در هام اخم

 .نده ادامه رو بحث این شبنم-سپیده

 وفاداریش یا... ؟ شناسنامه توی اسم اون فقط...چیه؟ داداشم مشکل مگه.بدونم خوام می-شبنم

 تو؟ به

 .بشه بحث که نمیخواستم.کشیدم عمیقی نفس

 .سپیده به دادم و کشیدم لبم روی لب رژ
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 .جون سپیده مرسی-

 .مرض -زد لبخند

 .کردم جمع رو وسایلم و خندیدم

 .کشیدم لباسم به دستی و کردم سرم رو رنگم آبی ساتن روسری

 زا خواستید ی چیز هم شما.بدم انجام هست کاری ببینم به رم می من:گفتم و شدم بلند جام از

 .بردارید وسایلم

 !بابا گمشو برو -مریم

 .خندیدم

 .کنی فرار نمیتونی که احساست از ولی.کن فرار همیشه مثل.برو آره -شبنم

 موقع اون.میگم عمو و بابا خان به.کنی تکرار هارو پرت چرت این دیگه بار یک اگر..اگر شبنم-

 .اوناس با حسابت

 زود قدراین.نیستی داداشم تیکه تو فهمیدم می باید اول از...آره؟..شده؟ زندگیت وارد کسی -شبنم

 .رفت یادت چیو همه

 .زدم شبنم گوش توی محکمی سیلی.بگیرم خودمو جلوی نتونستم

 !نبودی مراقب ولی.باش زدنت حرف مراقب گفتم-

 هاش حرف شنیدن واسه گوشی دیگه واقعا ولی.زدن داد کرد شروع و شد بلند جیغ با شبنم

 قبول من جای رو رویا باید االن و شده تموم شهریار و من دوره کنه باور خواست نمی چرا.نداشتم

 دلم من که نمیکنه درک چرا.هاست داستان واسه آتیشی های عشق اون فهمید نمی چرا.کنه

 من زندگی مرد.نیست من تیکه دیگه شهریار.باشه شوهرم زندگی توی دومی زن نمیخواد

 ونا تا هم منم عقل.دل نه بشه عاشق عقل با باید آدم.باشه داشته احساس میخواد هرچی.نیست

 !نیست دیگه االن.بود راضی موقع

 مرتب.کردم نگاه روسریم به دوباره راهرو توی آینه جلوی.اومدم بیرون اتاق از تند های قدم با

 .کردم حرکت هم باز.دادم هل سری رو توی بیشتر موهامو کمی.بود
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 دهش خوشکل خیلی محلی لباس با که مامان به کردم رو.بودن تکاپو توی زنا همه.شدم سالن وارد

 .بود

 !مامانی-

 .اداخت بهم پایین تا باال از نگاهی تحسین با برگشت

 .میاد بهت خیلی آبیه لباس این.شدی خوشکل چه -مامان

 .میندازه راه صدا سر شهریار میاد خواستگار باز.کنارم بشین خدا تورو هیما-شد نگران یهو

 .کشیدم پوفی

 بدم؟ انجام من نیست کاری.من مادر رو اینا کن ول-

 من خواهر که هوارکرد و داد. امد هم ویدا راستی.باش اطراف و دور همین تو.عزیزم نه -مامان

 .اوستاس و بابا خان پیش ایوان توی.کجاست

 .پیشش رفتم من.خواهریم فدای... جدی؟-

 اقاسح.بود نشسته فلزی سفید صندلی روی برامده شکم یه با ویدا.ایوان توی رفتم بدو بدو

 .بود نشسته بابا خان هم اوستا کنار و اوستا هم روش به رو و کناریش صندلی روی شوهرش

 !ویدایی-

 .تحسین و نگاه برق بازم.چرخید ویدا سر

 .ببینم بیا.خواهری سالم -ویدا

 ازهاج برامدش و سفت شکم.بغل گفت شد نمی البته.کردم بغلش.شد بلند سختی با جاش از

 .داد نمی رو کردنش بغل درست

 .شکمش رو شدم خم.خورد تکون شکمش

 جیگرم؟ میکنی سالم داری.بره قربونت به خاله-

 .ادبه با پسرم -اسحاق

 خوبن؟ همه بابا مامان...داماد؟ شما خوبی.ادبه با که البته-
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 .خدمتتون دارن سالم و خوبن هم همه.زن خواهر ممنون -زد کوچیکی لبخند

 .دارن لطف همه -زدم نیشخند یه

 .شدی خسته بشین.خواهری بشین -گرفتم ویدا پهلوی به دستو

 .گرفتم جا کناریش صندلی روی.نشست کمکم با ویدا

 میاد؟ دنیا به کی تیله این-

 زود کاش.هیما وای.خوبه بیاد دنیا به وقت هر.ما نه تو برم دیگ ماه یک-کشید شکمش به دستی

 .آرزوم شده خوش خواب یه.بیاد تر

 .زدم شکمش به ایی ضربه انگشت سر با آروم

 .بیشتره خواهریم اولویت ولی دارم دوست درسته.نکنا اذیت منو خواهر.جوجه هوی-

 .خندیدن همه

 .داده تو به رو بودنش شیطون ارث این رو سامان خدابیامرزه.هیما تو دست از -بابا خان

 .گرفت دلم ایی لحظه برای

 موهای و یمعسل چشم.کمونو ابرو و بلند قد اگر.خوشتیپمو و خوشکل بابای بیمارزه خدا.بله بله بله-

 ارث به نم به اخالقشم بابا.بگیریم فاکتور رو کوچلوم گوشتی لب و قلمی بینی رو روشن ایی قهوه

 .داده

 .خندیدن صدا پر همه

 ادرم شبیه زیاد شکر خدارو بازم!عمویی شبیه خیلی میدونیم خودمون.دختر نشی خفه -اوستا

 !نیستی روسیت

 بگذریم.میشه کم دیگه مادرای شان از که نیار کنارش رو مادر اسم درضمن! بهتر چه ایش-

 .عزیزان

 میکنی؟ میکار چیکار.داماد ببینم بتعریف -اسحاق به کردم رو

 !داری همسر! زندگی.کار-اسحاق
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 !شما نباشی خسته..به به-خندیدم

 .دخترم نباشی درمونده-اسحاق

 به اخم با اسحاق کردم تر نزدیک ویدا به رو خودم کمی شد محو لبخندم شهریار اومدن با

 .کرد نگاه شهریار

 .شدم بلند و کردم ای سرفه تک

 .زده صدام وقته خیلی مامان.برم من ببخشید-

 .شدم دور ازشون و افتادم راه بمونم چیزی منتظر اینکه بدون

*** 

 .دادم قوس و کش تنم به زور به بابا دست های تکون با

 .تنبل دختر شو بلند -بابا

 .بخوابم بزار.بابا وای-

 .پاشو.دره به سیزده امروز.خانومی نمیشه-بابا

 .کردم باز هامو چشم میلی بی با و کشیدم پوفی

 چنده؟ ساعت.خیر به صبحتون-

 .هشته هم ساعت.جادو وروره بخیر هم تو صبح --بابا

 !میاد خوابم... کردید؟ بیدار منو هشت ساعت! بابا-زدم جیغ

 ینم رو نبود مشخص هم تهش سر که فیلم اون و بودی ننشسته موقع دیر تا دیشب اگر-بابا

 .اومد نمی خوابت اینقدر االن دیدی

 .دارم دوست رو فیلمه من!...بابا-

 .اومدم بیرون از اوستا صدای

 .کنم خالی قطبی خرس اون روی آبو پارچ این تا بابا کنار برو-اوستا
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 فرار به پا سریع.شد وارد آب پارچ با اوستا پریدم پایین تخت تو از و کشیدم جیغ یه

 .سنگینه خوابم چون.میکنه استفاده من کردن بیدار واسه روش این از زیاد اوستا.گذاشتم

 !رو راه توی بهداشتی سرویس توی پریدم و اومدم بیرون اتاق از دو با

 .اتاقش توی رفت باز نیش با اوستا.رون ب اومدم شد تموم کارم وقتی

 !میکنم تالفی روز یه-

 !مــــــــن به کردی بدی هرچی -اوست

 .نکن کپی مردمو ترانه.گر کپی ای. شده شاعر.مرض-

 !بابا برو -اوستا

 .بابا برو خودت-

 .براتا میام هیما-اوستا

 .برام نیا لطفا.بشم آماده برم میخوام فعال -زدم نیشخند

 .اتاقش توی رفت و خندید

 !مامان....مامان-

 .اومد پایین طبقه از مامان صدای

 !بله -مامان

 بریم؟ میخوایم کجا مامان-

 .اونجان هم راستین آقای خانواه... ها بیاری درست لباس.خان محمود ویالی کرج میریم -مامان

 !اوکی-

 ییا قهوه تونیک و عسلی شال با عسلی چسب مخمل شلوار یه هام لباس بین از.رفتم اتاقم به

 مواقع سهوا برداشتم هم سفید شال و خاکستری تونیک با مشکی جین شلوار یه.برداشتم سوخته

 .نیاز مورد
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 بودم گرفته عید اسه و که نازی مانتوی و گذاشتم کوچیک خیلی ساک یه توی هامو لباس

 هم رو قرمزم شال و پوشیدم رو مشکیم شلوار.قرمز رنگ به چسب کوتاه مانتو یه.برداشتم

 دهش تموم عید دیگه انگار نه بودانگار سرد سرد هوا هم هنوز چون برداشتم هم رو پالتوم.برداشتم

 .عیده روزه اخرین و

 مک نارنجی رژگونه کمی و کشیدم هم ریمل و مداد.زدم کننده مرطوب کمی و ایستادم آینه جلوی

 هم کوچیک سر گل یه و بستم موهامو.کشیدم لبم روی رنگ هم رو قرمزم لب رژ.زدم هم رنگ

 و برداشتم رو بود قرمز بنداش که مشکیم اسپرت های کفش و کردم سرم شالمو.موهام توی زدم

 .بیرون افتادم راه

 .زد سوتی دیدنم با بود بیرون اوستا

 اون لطفا.عزیزم خواهر!زده کشی پسر تیپ چه عزیزش نوه ببینه خالی بابا خان جای -اوستا

 .بریم نمی تشریف عروسی.کنید تر رنگ کم کمی رو رژلبتون

 .کشیدم لبم روی دستمو

 خوبه؟-

 !خوبه -زد چشمک یه

 .بودن ایستاده بیرون آماه بابا مامانو.پایین اومدیم هم با

 بریم؟ -بابا

 ! بریم -اوستا

 . کرد قفل هارو در مامان. اومدیم بیرون هم با

 .کنم باز رو حیاط در تا رفتم بدو بدو خودم و ماشین تو بزاره که بابا به دادم ساکمو

 .ینماش توی پریدم و کردم قفل داد بهم مامان که کلیدی با و بستم رو در اومدم بیرون که ماشین

 .بود شده ویالشون وارد که بودم نفر اولین من زد مهربونی لبخند دیدنم با پریسا خاله

 .بوسید رو گونم کردو بغلم

 !مبارک دوباره عیدت.اومدی خوش خیلی.عزیزم سالم-خاله
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 .جون خاله باشه مبارک هم شما از:گفتم و بوسیدم متقابال رو گونش

 علیک سالم خالصه و دادم دست باهاش اومد نزدیک وقتی.اومد بیرون خان محمود م خاله شوهر

 .کردیم

 .شدم شوکه ناگهانیم شدن فشرده و جیغ صدای با

 .پیچید گوشم توی پریا جیغوی جیغ صدای

 .سالم -پریا

 .برگشتم

 آب رو الهی.بمیری الهی.دادی سکتم پروپریده دختر.حناق و سالم.زهر سالم.درد سالمو-

 .ببند رو نیشت.بخندی

 .بود شده آب پر خنده شدت از مشکیش درشت های چشم میرفت ریسه خنده از داشت

 .ببینم خونه شور مرده تو رو خندت الهی.کوفت..درد-

 !بچم کرده ذوق..؟ دخترمو میکنی نفرین پیرزنا مثل اینقدر چرا جان هیما -خان محمود

 !ریشتریه ده زلزله این.سومانیه خود خود این..بچس؟ این -خان محمود به کردم رو

 .پریا دنبال افتادم

 .کمک.مردم ای.بدید نجات دراکوال این دست از منو..کمک...کمک ای.بابا کردم غلط-پریا

 .کشید تر بلند جیغ یه. شد باز سریش رو دستم توی اومد روسریش مثلثیه لبه

 .کردم بیشتر سرعتمو

 .عفریته دختر میارم در پدرتو-

 .میکشه منو االن خاله...بگیر دخترتو بیا خدا تورو خاله...پریچهر خاله....بابا... مامان -پریا

 .ها فرش سنگ روی افتاد و خورد لیز پاش لحظه همون

 .کردم قلقلکش کلی نکردم نامردی منم
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 .حقته.آخیش-

 .بود کرده عرق سرما توی خنده شدت از

 ! هیما بمیری الهی -پریا

 .بابا گمشو پرو-

 .افتادم راه و تکوندم مزه با دستامو

 .رفتم فرو یخ آب استخر توی داد هلم یکی یهو که بودم نرفته قدم ده هنوز

 پام گر بود گرم آب وقتی بزنم پا و دست نتونستم حتی و گرفت تنم تمام که بود سرد آب اینقدر

 .برسه دادم به خدا بود سرد که االن گرفت می

*** 

 هامو تفک بین درست.مالید می رو کمرم داشت نفر یه.افتادم سرفه به یهو کشیدم عمیق نفس یه

 .بود علی امیر پرنیا شوهر.کردم باز آرومی به هامو چشم

 خوبی؟ -امیرعلی

 باال قوز شد هم آب این و بودم سرمایی شدت به.بدم رو جوابش نتونستم.شد بسته هام چشم

 .شم می جنازه مل هفته یه تا.قوز

 هیچ بعدشم و شدن معلق حس

*** 

 خش و خشک.افتادم سرفه به.سوخت می داشت هام چشم.کردم باز هامو چشم آرومی به

 .سوخت می سینم قفسه تمام.دار

 .شنیدم رو مامان غر غر صدای

 از آخر من.بدید آب به گلی دست یه باید بینید می رو همدیگه بار هر!دوتا شما دست از -مامان

 .میزارم بیابون به سر شما دست

 .نخندیدم ولی گرفت خندم لحظه اون تو
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 .داد دستم سوپی کاسه مامان.نشستم وقتی. بشینم کرد کمکم مامان

 .بگیری جون بخور!  جادو وروه بخور -مامان

 نرم گلوم کمی.خوردم که قاشق یه.نداشت ای فایده خوب ولی.کردم نمی حس رو غذا بوی

 وپس فقط.باشه خواست می که جوری هر.کال بودم سوپ عاشق.میکرد بهتر حالمو گرم سوپ.شد

 .باشه

 .خوردم کامل رو سوپ

 .میشی مریض بیشتر بخوابی چی هر.بیرون بریم پاشو -مامان

 .تفکرش این بخاطر بودم مامان عاشق

 و گذشت می اومدنمون از ساعتی دو.کشیدم شدم عوض های لباس به دستی و شدم بلند جام از

 .کنم عوض هامو لباس بود کرده کمکم مامان

 آبرو.هنباش مشخص سینم که بستم طوری رو سریم رو بودم نیاورده ناموسی لباس که اونجایی از

 .واال دارم

 .بیرون افتادم راه مامان کنار

 همه خانواده و راستین آقای هم خانوادگیمون دوست.بودن اینا خاله ویالی برگ سالن توی همه

 .بودن نشسته

 و نم بابای شامل که هم مردا.بودن هم کنار خانم مینو راستین، آقای همسر و خاله و پریا و پرنیا

 سالشون شش و بیست و نه و بیست که فرزام و فرهاد پسرش دوتا و خان فرهود راستین، آقای

 .بود نشسته اوستا آخر در و هم کنار بود

 .گرفتیم جا پریسا خاله کنار مامان با

 خوبی؟-خاله

 .رفتم پریا به توپی غره چشم

 .بله گلتون دختر مرحمت به-

 .بود بزرگ زیادی غرم چشم هم و بود گرفته بدجوری صدام هم.خندیدن همه
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 !راچ نفهمیدم آخر من.باشید خوب دختر دوتا مثل هم کنار تونید نمی دیقه یه دوتا شما-علی امیر

 هم با زیادی های تفاوت آخه.سازم نمی هیما با اصوال من:گفت و کرد نازک چشمی پشت پریا

 .داریم

 شد باز ها خونه به فرزام و فرهاد پای که روزی از پریا و من رابطه.رفتم بهش بدتری غره چشم

 مباه زد تهمت بهم که روز اون از و دنبالشم و میاد خوشم فرزام از من میکرد فکر پریا.شد شروع

 کرده هریش که بود وقت خیلی کینه این ولی باشیم خوب که میکردی سعی همیشه.شدیم دشمن

 .بود

 قابل غیر خیلی که خانم هیما.. ماشاا.شیطونید که بس از:گفت من به رو لبخند با فرزام

 .الزمه اسفند.کنترله

 از من.گرفت آتیش که کردم پریا به ایی خنده از پر نگاه.کرد اخم پریا عوض در و خندیدن همه

 نامزد من شد ما خانواه وارد فرازم که موقع اون.کردم نمی فکرم بهش ولی اومد نمی بدم فرزام

 .نکردم نگاه خاصی طور بهش وقت هیچ همین واسه.شهریار با عاطفی شدید رابطه.داشتم

 .شدن ما زندگی ریختن هم به بانی یکه اونای کنه لعنت خدا.شد تازه دلم داغ شهریار گفتم

 برای.شدم خاندان وارد که زمانی درست.همیشه.اخمو همیشه.بود جدی و خشک مرد شهریار

 دوسم.بود شادی و شیطون زن مادرم والما.بود زد زبون هام شیطونی همیشه برای بار اولین

 واسه و گرفت طالق بابا از که بود سالم هفت فقط موقع اون.کرد ترکم چرا نمدونم ولی.داشت

 وقتی باشه یادم. کرد ترک منو بعدش سال سه که هم بابا.خانوادش پیش روسیه رفت همیشه

 .خاکش سر برم حتما تهران برگشتم

 کپی اخالقم درست من که نماند ناگفته البته!... همه.داشتن دوسم همه.بودم شده عمارت وارد

 جدیتی هیچ خانواده توی البته.مهربون ولی جدی.گو بزله. درست کار. اقتصادی.باباست

 خنده.بشه باز شهریار یخ شد باعث همین.دارن دوستم همه همین واسه.شادم و مهربون.ندارم

 حرص و.کردنام بازی سپیده و شبنم با.هام شیطنت هام شادی.بود کنترل قاب غیر من های

 .مریم همیشگی های خوردن

 نه و من قسمت نه.نبود قسمتش.خوب ولی خواست می رو شهریار زمانی یه هم مریم.مریم گفتم

 .دونستم نمی اینو بود نخورده هم به نامزدیم که روزی تا من البته.اون قسمت
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 ولی میکنه شادی میخنده.شده عوض شهریار دیدم.اومدم خودم به وقتی روزا اون.کشیدم آهی

 صیغه.اون واسه من شدن نشون و شهریار و من نامزدی بعدشم دزدکیو های شادی...من با فقط

 بازی خرید میرفتم شهریار با.بود هایی روز چه.خوند بینمون روستا روحانی که محرمیتی

 دبو مجبور هم مامان بود اینجا بابا کار.تهران اومدن مامان و بابا پیش سال سه درست.شیطنت

 . ها زمان همون توی درست.بیاد

 اتفاق تلق یه.شدم رو به رو فاجعه یه با ولی روستا رفتم.تابستون تعطیالت.بود ماه تیر یادمه خوب

 بهت.اومد می جا همه شیون صدای.بود گرفته بس خون عروس.بود محرمم که مردی و بود افتاده

 ..چقدر بود تلخ چقدر.بود گرفته بس خون عروس شهریار.بودم زده

 !هیما..هیما-

 .کردم نگاه اوستا به گنگی با کردم بلند سرمو

 کجایی؟ -اوستا

 .همینجا -گفتم ایی گرفته صدای با

 .نبودیا ولی -فرزام

 میکردین؟ فکر چی به.بود درگیر خانم هیما فکر -فرهاد

 !خیلی.اومد بدم فرهاد نگاه از

 .میکردم مرور رو خاطره یه داشتم.نبود خاصی چیز-

 خاطره؟ کدوم-اوستا

 .نبود خاصی چیز گفتم -کردم اخم

 .نگی اگه مدیونی -اوستا

 !هما تو میدی گیر.خدا تورو کن ولش...  داشتم-شد تر هم در هام اخم

 .قیامت روز تا قهر قهر...تو نه و من نه نگی اگه:گفت بدجنسی با اوستا

 .میکردم فکر شهریار به داشتم-
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 هک بزنه سرش به شهریار بود کافی فقط.بود مهم کال شهریار.بود مهمی بحث.شدن ساکت همه

 که شبی اون نماند ناگفته البته.بده خیلی من به کردنش فکر االنشم همین.بده طالق بخواد رو رویا

 و همرد بود شده رویا.زد کتک رو بیچاره رویای اون کلی نه گفت بابا و کرد خواستگاری من از بازم

 .کردم حسابی دعوای یه شهریار با.خوب ولی.ببینمش برم نشد روم حتی خجالت شدت از من

 یفضول من افکار تو دیگه دفعه که بگیرم رو حالتون میخواستم-جو کردن عوض واسه خندیدم

 .کردم می فکر بشه شروع دوباره قرار که دانشگاه به داشتم.نکنید

 .نشست همه لب روی لبخند

 .کردم سکته.دختر تو دست از-خاله

 .جون از دور -خندیدم

 .بچیم رو میز برم من:گفت و شد بلند خاله

 .کرد تاکید خاله که بشم بلند خواستم

 !خوردی سرما.نیست نیازی.بشین تو.میرم من -خاله

 .دیگه دیونم.اومد می خوشم خونه های کار از.بیرون دادم لبامو

 بیرون؟ آوردیش.گذاشتم جا ماشین تو رو گوشیم من داداش میگم -اوستا به کردم رو

 .پیشنویش روی زد اوستا

 .زد می زنگ ریز یه الهه دوستت این.گفتی شد خوب -اوستا

 .بغلم توی انداخت و برداشت کنارش عسلی میز روی از رو گوشیم

 .زدم زنگ بهش سریع.دارم ازش پاسخ بی تماس تا شش دیدم کردم نگاه

 ..بوق دو..بوق یه

 .عقب گفتم رو گوشی که بود بلند اونقدر.کرد کر رو گوشم جیغش صدای

 .میزنم زنگ بهت دارم االن تا کی از میدونی.هستی گوری کدوم.شده گور به گور هیما-الهه

 خوبن؟ بابا مامان.عزیزم خوبی.جونی الهه سالم-
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 .کنی خر میخوای منو.کوفت-الهه

 .عجبا.بود بد حالم استخر تو افتادم الی!بابا ای-

 ایی؟ زنده.آخی -الهه

 .م زنده بله-

 .شدم می راحت دستت از بودی مرده کاش -الهه

 .الی-

 کجایی؟.الی و درد -الهه

 کجایید؟ شما.کرج پریسا خاله ویالی اومدیم-

 .هستیم ملیسا عمه خونه ماهم -الهه

 .رفته سر حوصلتون پس.عجب-

 هی بابا یول میکنم یکیش زمین با کنن ولم میکنه اذیت خیلی م عمه پسر مهراب این.بابا نه -الهه

 .زشته میگه میره غره چشم

 .شدتم بزرگ خارج بابای این درگیر-

 که خودت.مامان هم خودش هم فرانسه تو ه کرد رو نوشش عیش-کشید ناکی سوز آهی

 .ساله بیست پسر دختر انگار خونه تو دیدیشون

 :گفتم کشیدمو درز تخت روی.ویال های اتاق از یکی توی رفتم و شدم بلند جام از و خندیدم

 خانواده با اینجاس که هم پریا این.زم می غش حالی بی از دارم تو جون به نباشه خودم جون-

 به چه نوم کن ولم بابا بگه بهش نیس یکی.میندازه تیکه هی بسته رو از رو شمشیر پری.راستین

 وتور دیگه.بسه پشتم هفت واسه گرفتنش ازم راحت و بود رسمی که شهریاری همون.غلطا این

 .نبندید ریشم به دیگه یکی خدا

 ..رو اینا کن ول.زاشتم نمی بهش سگم محل بودم جات من.بابا کن ولشون -الهه

 ما؟ خونه میای.نداریم کالس شنبه سه تا هیما وای:گفت ذوق با
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 .میره سر حوصلم خونه بمونم. آره-

 .اوکی-الهه

 زدی؟ زنگ داشتی کاریم راستی-

 کولم سرو از هی هم م عمه دختر پسر. بود رفته سر حوصلم. زنگیدم همینجوری باو نه!هان-الهه

 .نمیاد خوشم کوچیک بچه از میشناسی که منو.رفت می باال

 باری؟ کاری.اوکی-خندید

 .بای.درک به برو توچ -الهه

 .بای شد زیاد خرجم گمشو-

 . بهتر -خندید

 .زدم ایی مسخره بخند.بزنه صدام بیاد خواد می فرزام دیدم اومدم بیرون شد قطع که تماس

 .کنم صداتون میخواستم -فرزام

 .اومدم خودم ممنون-

 .رفتم و فتادم راه بهش توجه بی

 رس هم فرزام منو و اس همدیگه کنار صندلی تا دو خالی های جا تنها دیدیم میز به رسیدم وقتی

 یتیاهم ترین کوچک حتی خوردمو راحت رو ناهار.نشست من کنار فرزامم.نشستم خیال بی.پاییم

 .ندادم پریا و فرزام به هم

*** 

 .نمیشه آدم خود خونه هیچ آخیش:گفتم و طرف دو به کشید دستامو

 .میدونم بله -اوستا

 روسری بودیم مجبور همش روستا بود چی.نداشتم مدت این راحت خواب یه-زدم چشمک یه

 .بزاریم

 .برات میشه شر میره در دهنت از جا یه یهو حرفارو این نزن.کوفت -اوستا
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 .بابا کن ول-

 گل دست نری.باش خودت مراقب.رفتن هم بابا و مامان. کار سر میرم دارم من.دانی خود -اوستا

 .بدیا آب به

 .بای بوس خواب تخت خیالت اوکی-

 .میکنه بوس مردمو پسر.دارم نامزد خودم من.بابا گمشو -اوستا

 .بود صبح هشت تازه.کردم ساعت به نگاهی.دادم تکون بابا برو عالمت به دستمو

 بابت از که مامان.جان نوش هم بعد و کردم آماده مفصلی صبحانه خودم واسه و آشپزخونه رفتم

 .کنم می درست غذا براشون دونست می چون بود راحت خیالش من

 .شدم مشغول و آردم بیرون فریزر از گوشت بسته یه و شستم هارو ظرف

 یخچال توی رو ساالد کوچیک ظرف. پیچیده خونه توی سبزی قورمه بوی تا اومدم که خودم به

 .گرفتم رو الهه شماره برداشتمو رو خونه تلفن و گذاشتم

 .داد جواب بود منتظرم انگار

 عزیزم؟ خوبی.جون هیما سالم -الهه

 .تا شیش شد هام چشم

 منی؟ با-

 .باشم کی با پس.عزیزم آره -الهه

 .نخورده جایی به سرت..خوبه؟ حالت.خودم به شدم امیدوارم...جدی؟-

 عزیزم؟ من با داشتی کاری.حرفیه چه این.گلم نه -الهه

 .ما خونه بیا نخوردی ناهار اگه بگم زدم زنگ.آره آره!..هان-

 .بیام نمیتونم من میکنی اصرار چرا عزیزم وای -الهه

 !نیا خو درک به-

 .داریم مهمون ما بابا نکن اصرار اینقدر خدا تورو -الهه
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 .گمشو درکــــــــــ به-

 .میام دیگه دقیقه پنج تا من.کردی شرمندم نکن اصرار اینقدر دیگه باشه باشه-الهه

 .نمیخواستی که تو..؟ بیای گفت کی..جونم؟-

 .میکنم خداحافظی فعال پس.خوب بسیار. میکنم خواهش نه -الهه

 .ها میشه چیزیش یه هم دختره این.کردم گوشی به نگاهی.کرد قطع

 .شد وارد بدو بدو الهه کردم باز درو.اومد در صدا به در زنگ که بود گذشته دقیقه پنچ

 .سالم-

 .گرفت لپم از بوس تا هفت شیش و بغلم پرید

 زتا بهتر هنوز خدا.بهترینی تو...بهترینی تو.عاشقتم هیما.منی عشق تو.بگرم دورت الهی -الهه

 .بهترینی تو خدا به.بهترینی تو.نیافریده

 .شد ساکت که سرش تو زدم

 نی؟م پخت دست مرده کشته اینقدر کنم باور یعنی.خودت با میکنی بلغور داری چی...شدی؟ خل-

 ودب اومده خانوادگیمون دوست.دادی نجاتم امروز ولی آره که پختت دستت-کشید عمیق نفس یه

 یمج تو کمک با که منم.کنن خواستگاری من از که کنن باز رو بحث سر میخواستن هی.خونمون

 .شدم

 نگهقش عروس بله تکه کوچه.بادا مبارک وایشاهلل.بادا مبارک بادا بادا.بشی عروس میخوای. آخی-

 ..بادا بادا.بله بنده مروارید نزنید موهاش به دست.بله

 .بابا شو خف -سرم تو زد

 چی ببینم کن تعریف آشپزخونه تو بریم بیا.کنم امتحانت میخواستم شدی خل کردم فکر..سالمی؟-

 شده؟

 .رفتیم هم با
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 داده رگی. باباس جدید کارخونه دارای سهام از یکی وکیلی این بابا:گفت و زنشست می پشت الهه

 حاال.سالمونه نوزده تازه سرمون خیر بابا.مخالفم ازدواج با میشناسی که منم.میخواد منو پسرش

 .دانشگاهیم دوم ترم درسته

 .مزخرفت فامیلی اون با تو عقد سفره سر.بکن فکرشو.فعال.کن ولش.بهتر..خو-

 قزمینت آقای دائمه عقد به را شما وکیلم بنده آیا مفتخم اهلل خانم دوشیزه:گفتم و گرفتم فیگوری

 دربیاورم؟ دوله

 همسایه دایی عمو..شهر سوپری.بغل نونوای.محل بقال ،مادر پدر اجازه با:گفت ناز با اله

 !ــــه بلـــــــــــــــــــ..بغل

 .خنده زیر زدیم پقی هردوتامون

 این میدونم خودم من:میگفت امید گوش زیر هی میزدم حرف تو با داشتم وقتی ادریس-الهه

 .بزنه حرف اینجوری تلفن با االن تا ندیدم میکنه داره غلطی یه وروپریده

 .میشناسنت خوب داداشت-خندیدم بلند

 داری؟ سبزی قورمه ناهار.باو آره-زد چشمکی

 .اوهوم-

 .گشنمه من بکش پاشو -الهه

 .نیستی بلد که تعارفم-

 .رفت ضعف دلم بیار.بابا گمشو -الهه

 . آوردم غذا هردوتامون واسه

 رمانیکو رقص شنا به مردم دخترای.عجبم در.میدونی:گفت و کرد فرو ساالد توی چنگالشو الهه

 ولت.کردنی درست غذا و خونه کار عاشق تو وقت اون دارن عالقه دیگه زهرمار کوفت هزار پتیکور

 .پز زرد شله ننه میشی پیری تو کنن

 .دارم دوست خوب -کردم اخم

 .دارم دوسش من.داره خاصی طعم یه تو های غذا میدونی.شد من نفع به حال هر به- الهه
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 .جونت نوش-

 .حلقم تو ادبت -الهه

 .نزدم حرفی و خندیدم

 .گذاشتم ظرفشویی ماشین توی ظرفارو خوردیم که رو ناهار

 .مینداشت لباسی چوب روی رو مانتوش داشت الهه

 .بود پوشیده سفید ایی حلقه آستین شرت تی با مشکی چسب جین شلوار یه

 جای به که درشتش های چشم همینطور بود برده ارث به مادرش از رو مشکیش و بلند موهای

 ودب ادریس فقط الهه خانواده توی.گرد و سفید صورت.باباش مثل بود ایی قهوه روشن خاکستری

 ههفد تازه س بچه که االن البته.بود باباش اندامش صورت از فقط اونم.بود مامانشون کپی که

 .سالشه

 .داد ول تختم روی رو خودش رفتو اتاقم سمت به راست یه الهه

*** 

 .نداد جواب.گرفتم رو الهه شماره دوباره حرص با

 .دادم فشار رو خونشون در زنگ و شدم پیاده ماشین از

 !بله-

 نشده؟ بیدار قطبی خرس اون.ادریس سالم-

 .داره تب.نمیاد امروز.نیست خوب حالش!نه -ادریس

 اس؟ زنده-

 داخل؟ میای.نباش نگران تو.اس زنده آره-خنده زیر زد ادریس

 .برسون چلمنگت بزرگ خواهر اون به منو سالم برو نه-

 .سالمت به.باشه -ادریس

 .خداحافظ-
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 و شوخ استاد با کالس.بود را به ها پرسی احوال و سالم بازار.افتادم راه به دانشگاه سمت به

 .شد تموم مهربونمون

 .رفتم رو دومم کالس هم بعدش و خوردم خوشمزه و دبش چایی یه و سلف رفتم کالس از بعد

 .نشستم و کردم باز رو ماشین در خستگی با

 .کردم روشن رو ماشین و کشیدم خمیازه یه

 .دادم تغیر برم میخواست دلم عید از که جایی سمت به رو مسیرم و یکشیدم عمیق نفس

 .دادم جواب خانوادگیمون وکیل اسم دیدن با. کردم شماره به نگاهی.خورد زنگ گوشیم

 !بله-

 .بختیاری خانم سالم-معین

 افتاده؟ اتفاقی!میعین آقای سالم-

 .گرفت جدیت حالت کمی صداش

 .شما نفع به ولی افتاده که اتفاق -معین

 شده؟ چی:گفتم حال خوش

 .ودهب مادرتون کار تصادف که شده تایید و داده رای شما نفع به امروز دیدم رو دادگاه نتایج-خندید

 .مکرد نزدیک گوشم به بیشتر رو گوشی.کردم متوقف رو ماشین و کشیدم جیغ حالی خوش از

 بوده؟ اون کار که کرد تایید دادگاه واقعا یعنی...یعنی..واقعا؟-

 ستد دیگه حاال.میاد دادگاه احضاریه براتون که بدم خبر بهتون گفتم.میگم تبریک. بله-معین

 .قصاص.. یا و حبس یا ببخشید یه.شماست

 .زدم مرموزی لبخند

 .میگیرم درست تصمیم پس.بختیاریم یه من.معین آقای-

 .دارید ساله پانزده کوچیک بردر یه االن شما که بگم باید فقط.خودتونه با -معین
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 .مونه می یادم-زدم پوزخند

 .ندارید من با امری -معین

 .باشید خبر خوش همیشه امیدوارم.خیر-

 .امیدوارم -معین

 .نداشت اندازه حد که داشتم ذوق اینقدر.دادم حرکت دوباره رو ماشین.شد قطع تماس

 کتحر زهرا بهت سمت به و خریدم تر شیرینی بزرگ جعبه یه و ایستادم فرشی شیرینی جلوی

 .کردم

 *** 

 .میکرد نوازش رو م شامه گالب خوش عطر.کردم تمیز و شستم گالب با وسواس با رو بابا قبر

 هی من.بگیرم رو خونت انتقام من که رسید روز اون باالخره که میگفتم داشتم.حون بابا بله-

 دوست من.زندگیمی همه بابامی تو.بشه پایمال خونت نمیزارم.رگامه تو بختیاری خون و بختیاریم

 کنه؟ زندگی و بچرخه همینجوری قاتلت بزارم شه می مگه.دارم

 که کردم آرزو چقدر.خوردم حسرت من چقدر بابا.من مهربون بابای.من مظلوم بابای-کردم بغض

 چشم عمو مشکی های چشم چای.باشه تو صورت عمو صورت جای بار یه فقط.بار یه کاش ای

 .دارم درد خیلی بابا...کجایی؟.میخوامت بابا.شده تنگ برات دلم بابا.ببینم تورو عسلی های

 نشونده سیاه خاک به تورو من و مامانمه مثال که زنی اون از.بابا نمیگذرم من-گریه زیر زدم

 .نمیگذرم

 .بودن زهرا بهشت توی کمی افراد بود شنبه چهار چون شکر خدارو.افتادم هق هق به

 تنها خیلی دیگه.گرفتن هم شهریارو.گرفتن ازم تورو بابا.شده تنها خیلی دخترت.بابایی-

 با میدم قول ولی.نمیکنه ولم لعنتی بغض این وقته خیلی.گرفته دلم بابا.ندارم کسو هیچ دیگه.شدم

 .آرامش رپ زندگی یه. قشنگ و ساده زندگی یه دنبال بگردم.بشم چی همه بیخیال.انتقامت گرفتن

 و زدم ودب زیرش کسم ترین عزیز که سنگی سردی روی عمیقی بوسه.کشیدم قبر سنگ به دستی

 .شدم خونه راهی و کردم پخش بودن یکه کسای بین رو شیرینی.شدم بلند
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*** 

 .جلوم بود نشسته بابا.کردم بلند سرمو

 بکنی؟ اینکارو میخوای واقعا-بابا

 .نمیگذرم بابام خون از من-

 .بدی مه دیه مقداری باید قصاص برای که میدونی!...میدونی بهتر تو! دخترشی تو...نمیدونم -بابا

 .نمیگذرم پسرم خون از موافقم هیما با من.میدم خودم باشه الزم-بابا خان

 مه ها قصاص این از تا ده اندازه که میشه واریز پول حسابم به بابا سهام از اونقدری-زدم لبخند

 .کردم صبر خیلی روز این برای.بگیرم خودم بابامو نتقام میخوام.نیست نیازی.دارم پول

 .کاشت موهام روی ایی بوسه.کرد نگاهم مهربون سیروان عمو

 .رگاته تو بختیاری خون که دادی نشون.عزیزم میکنم افتخار بهت.شدی بزرگ زود خیلی -عمو

 .شدم بلند و زدم غمگینی لبخند

 .همتون.باشید کنارم که میخوام.دادگاهه دیگه روز دو.دارم درد سر کمی من.ببخشید-

 عمیقی نفس.بستم هامو چشم کردمو ول تختم ،روی رو خودم.رفتم اتاقم به و شدم بلند

 هم ور خیانتش.کرده خیانت بابا به اون با و کرده فرار ایرانی مرد یه با مامانم دونستم می.کشیدم

 ..ا؟چر.نبود هم بودم دخترش که منی فکر به حتی.دادم بیرون آه مثل نفسمو.بودیم کرده ثابت

 گوشم توی هارو هنذفری آخر در و کردم وصل بهش رو هنذفریم و برداشتم رو گوشیم

 .میخواست آروم آهنگ یه دلم.کردم رد.بود شاد اومد که آهنی اولین.گذاشتم

 آمد خوب روزای و تابید خورشید سرد روز یه از بعد دوری یکم از بد

 بود چجوری حالت بگو واسم کن تعریف بود تاثیردوری این هم از شدیم دلخور

 دچاریم دلتنگی به ما شد تموم زمستونم این

 داریم خاطره خوب بد رفتن و بودن خیلیا

 شیم حک خاطره تن رو تونیم می امروز تو و من
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 ببخشیم ساده برف مثل بارون مثل عاشق و پاک

 شد باخت یه برات چی همه امسال شدی تنها اگه

 شد یکنواخت دیروز مثل تکرار روی رفت زندگیت

 کن بجگی دوباره باز کن شروع تازه روز یه

 کن زندگی دوباره پس داره ادامه زندگی

 دچاریم دلتنگی به ما شد تموم زمستونم این

 داریم خاطره خوب بد رفتن و بودن خیلیا

 شیم حک خاطره تن رو تونیم می امروز تو و من

 ببخشیم ساده برف مثل بارون مثل عاشق و پاک

 .رفتم خواب به مختلف های اهنگ صدای با و. بستم آروم هامو چشم

 سریع و. پریدم جام از سرم باالی فرد دیدن با.کردم باز هامو چشم موهام توی دستی نوازش با

 .نشستم جام توی

 .میکنه چیکار اینجا اون...  اون.فشردم هم روی هامو چشم

 !میزنه زنگ گوشم توی بودم عاشقش همیشه که گیرایی صدای

 .سالم-

 .میدم قورت سختی به رو دهنم آب

 من؟ اتاق توی اومدی میدونه بابا..میکنی؟ چیکار اینجا تو..ت..سالم...س-

 .گرفت حرصم.زد لبخند

 .نکردم تعریف که جوک پرسیدم سوال ازت شهریار-

 اصال.اینجام که میدونن همه.میدونن:گفت و زد گوشم پشت رو شدم رها موهای.زد لبخند هم باز

 بگیره؟ منو جلوی.داره جرات کسی مگه
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 ایی؟ متوجه!..بردار..سرم.. از... دست.صدم بار برای.شهریار-شد هم در هام اخم

 .نکن شروع رو بحث این خدا تورو.هیما:گفت اخم با و بیرون کرد فوت رو نفسش

 .شده شروع که وقته خیلی بحث این چون.کنی تمومش تو بهتره.شهریار-زدم پوزخند

 .گرفت مشتش توی منو های دست و کشید شحالتش خو موهای توی دستشو

 .آخه بگم زبونی چه به. ندارم دوسش من.شو رویا بیخیال.هیما ببین -شهریار

 !میدونم-

 چیه؟ واسه ها دوری این.حرفا این پس-شهریار

 .باشه پشتم کسی نفرین و آه نمیخوام من.متاهلی مرد یه تو.میگم بازم.شهریار-

 .اومدم کوتاه بازم.زدم نمی حرفی امام میگرفت درد.داد فشار دستامو حرص با

 .کنه نفرین تورو میکنه غلط.رویا به لعنت -شهریار

 .مشخصه دیگه من و تو جایگاه.نیست مناسب بحث واسه موضوع این.شهریار کن تمومش-

 .میکردم قبول باید.میگفتم باید ولی بود سخت.کشیدم عمیقی نفس

 .خواهرت هم من...من و توئه زن رویا-

 یه و شد بسته هام چشم.خورد گوشم توی که سیلی با.کرد نگاهم بهت با.شد گرد هاش چشم

 .چکید پایین به هام پلک بین از لجوجانه اشک قطره

 می بودک شک بدون.گذاشتم صورتم روی دستمو کشید طول ثانیه چند.شد بلند خشم با شهریار

 .شد می کبود ضربه ترین کوچیک با بود همین همیشه.شد

 .همه به لعنت.رسم این به لعنت.میکردم نگاهش غصه با.کنارم نشست دوباره

 .باشه ببخشید...نکن عصبیم.ببین.میخوام معذرت.ببخشید..عزیزم-شهریار

 .کرد پاک تند تند اشکامو

 گریه خدا تورو.هیما.شد بلند روت دستم که کردم بیخود ببین.کردم غلط من اصال -شهریار

 قتیو از!من عزیز که نیست روز دو یکی بحث.سخته بفهم.سخته.میکنم خواهش.منو ببین.نکن
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 هم احساس فهمیدم که موقعی همون از.ازشون گفتم برات بار صد که روزایی همون از..میاد یادم

 نفر هی واسه فقط.نداره ظرفیت.بفهم.بدم راه قلبم به رو دیگه یکی نمیتونم.بودی تو همش هست

 والس زیر احساسمو میخوای... خواهر؟ میگی.نمیتونم بگم.نمیتونم کردی پرش تو که هست جا

 .ه..ش..ی.. م..ن.نمیشه.عشقم.هیما...ببری؟

 .گرفت قاب دستاش بین صورتمو.بستم هامو چشم

 .میکنم خواهش..باشه؟.نکن گریه خدا تورو!هیما.ببخشید-شهریار

 به دستی.گرفت فاصله ازم شهریار.خورد اتاق در به تقه دو. کرد پاک شصتش انگشت با اشکامو

 تاقما وارد شهریار پدر سیروان عمو شد باز در.گفتم بفرمایید ایی گرفته صدای با.کشیدم موهام

 .گرفت تاسف رنگ نگاهش.کرد اخم شهریار دیدن با.شد

. بود ایعض خیلی ولی نشه کردنم گریه متوجه عمو تا زیر انداختم سرمو.کردم پاک اشکامو تند تند

 ایه پلک مدیون اینو.نمیکرد ورم حتی و شد نمی سرخ هام چشم هرچد.بود سرخ بینیم نوک چون

 .بودم بلندم و کشیده

 دخترم؟ خوبی-عمو

 .داخل بفرمایید.عمو ممنون-

 .شد وارد کامل

 .بزنم حرف خواستم. دخترم -عمو

 .نشست تحریرم میز صندلی روی.کردم بلند سرمو

 !شماست با گوشم.عمو بفرمایید-

 کنی؟ قصاص رو والما میخوای واقعا..!...راستش.دخترم -عمو

*** 

 .همین.بشه قصاص زن این که میخوام دخترش عنوان به.نمیگذرم پدرم خون از من.قاضی آقای-

 کوچیک خیلی تو از که داره پچه یه!...توئه مادر.زن این.دخترم:گفت و کرد نگاهم کمی قاضی

 نداری؟ حس مادرت به ایی ذره حتی یعنی..همینه؟ حرفت آخرین.داده تشکیل خانواده االن.تره
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 روشنش و بور موهای که کشوندم ایی چهره خوش و بلند قد زن سمت به رو نگاهم و زدم پوزخند

 .بود شده انداخته سرش روی شکل بدترین به چادر و بود بیرون کمی روسریش زیر از

 این.هکشت منو کس تنها.کشته منو پدر.داره خانواده.داره کوچیک بچه یه میگی شما که زنی این-

 که بعدم.نرفت دنبالش بابام دید که بعدم.گذرونیش خوش پی رفت و کرد ول رو ساله سه من.زن

 .نهم حرف آخرین و اولین این.قصاص فقط... نمیگذرم.کشت رو بابام شد رو بابام واسه خیانتش

 .لرزید والما چونه.بهتره والما نه.لرزید بود مامانم مثال که زنی چونه

 !مادرتم من -والما

 هست؟ توانتون حد در.بپردازید دیه مقداری باید-قاضی

 .بپردازم رو دیه میتونم.بله-

 رقرا و داد رو حکم نداشت بود سالم نوزده فقط که منی بخشش به امیدی هیچ دیگه که قاضی

 .صبح هشت ساعت راس درست.گذاشت بعد هفته واسه رو والما شدن قصاص

 .زدم چشمکی براش.کردم نگاه والما به خندون لبی با

 !قاتل.باشه کرده آماده جهنم توی برات خوبی جای شیطان امیدوارم.دیدار امید به-

 .شد بلند اش گریه صدای

 .کردم اشتباه...بگذر من از...خدا تورو -والما

 بخش لذت.قاپیدم می هوا توی رو گفت می روسی زبان به که هاشو التماس کلمه به کلمه

 .سبکی حس.داشت خوبی حس.بود

 وشخ.دخترم شی پیر-زد شونم به دستی.زدم لبخند.کرد نگاهم غرور با.رفتم بابا خان سمت به

 .بشه پایمال پدرت خون نزاشتی که حالم

 .زیاد خیلی.بود گرفته دلم.نگفتم هیچی و.زدم تلخی لبخند

 !هیما-

 اشه چشم توی اشک.کردم نگاه بود ایستاده سرم پشت که جوونی و بلند قد پسر به. ایستادم

 .زد می موج
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 بگذری؟ مامانم از.کنم خواهش میشه -پسر

 .بور ی موها و والما مثل سبز های چشم.بود من قد هم.چکید اشکش

 .میکرد نگاهم نفرت با ایستاده کنارش بلند قد مرد یه

 ما به کارتون هم شما که میرسه روزی. بختیاری خانم. مادر بی بچم.میشه قصاص زنم -مرد

 .بیوفته

 ریم،ماد برادر ولی دونستم نمی اسمش حتی که پسری به کردم رو.کردم نگاهش تیز.زدم پوزخند

 :گفتم بود

 راشب رو قصاص حکم امروز که زنی اون ولی.داشتی االن تا مادرتو.سالته پونزده االن تو!...  ببین-

 این بخاطر رو بودم شکمش توی ماه نه که منی.بود خودش خون از.بودم دخترش که منی.بریدن

 .کرد خیانت بابام به.کرد ول مرد

 .کردم اشاره پسر کنار مرد به

 .چکید اشکام

 زما رو.بودم عاشقش.بود زندگیم تمام که بابای..داشتم بابا یه دنیا دار تمام از که منی....من و-

 از رهذ یه حتی نزاشت بابام...بود؟ چی دومش دلیل میدونی و نکرد قبولش دیگه بابام چون.گرفت

 که یتوی با.غریب شهر یه تو. تنها.مادر بی.شده پتیم ساله هفت من.وقت اون.برسه بهش ثروتش

 روز.باش مطمئن.متنفرم ازش.بخشم نمی رو زن اون...نه؟ دارم فرق خیلی...سرته باال بابات االن

 جشن شادیمو که بخرم شیرینی میرم دارم االن.عمرمه روز بهترین مرگش

 .میکنم عرض تسلیت پیشاپش.درضمن.بگیرم

 .کردن نگاهم اخشم به مرد دو هر

 !ببخشش من بخاطر.منه مامان.مادرته ولی:گفت روسی لحجه با پسر

 .بگدرم نمیتونم.بوده سنگین خیلی برام کسی بی و پدری بی درد.متاسفم-

 .افتادم راه و کردم بهشون رو پشت

*** 
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 .گرفتم استاد جلوی رو شیرینی ذوق با

 بختیاری؟ خانم چیه مناسبتش.سالمتی به:گفت لبخند با و کرد بلند سرشو

 !قصاص-

 قصاص؟:گفت تعجب با باال پرید ابروهاش

 .استاد اومده در نفعش به دادگاه رای:گفت کالس آخر ار الهه

 .داشت خبر چی همه از.کردم الهه به نگاهی

 .باشه خیر سالمتی به -استاد

 .خورد رو شیرینی.زدم لبخند

 الیح خوش با کالس آخر تا. شستم جان سر و انداختم آشغال سطل توی رو جیعبه شد تموم وقتی

 می در بال خوشی از داشتم من و بود مونده موعود روز تا دیگه روز سه.دادم گوش درس به ذوق و

 .آوردم

 .بیرون اومدیم الهه با شد تموم که کالس

 .میشه منفجر داره مغزم.وای-الهه

 .بود درگیر فکرم.نزدم حرفی

 !هیما -الهه

 هان؟ -برگشتم

 .بود ایستاده جلوم نظری استاد.چرخوندم سرمو.کرد اشاره جلو به ابرو و چشم با

 !استاد سالم-

 .سالم علیک -زد آرومی لبخند

 .استاد سالم-الهه

 .رفت و کرد خواهی عذر یه با الهه.داد هم رو الهه جواب آرامش همون با استاد
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 .نبود سنگین هم خیلی نگاهش البته.میکرد سنگینی روم آرومش نگاه استاد

 .بگیرم رو وقتتون دقیقه چند هست امکانش.بختیاری خانم -استاد

 افتاده؟ اتفاقی! میکنم خواهش -انداختم زیر رو سرم

 .بزارم میون در باهاتون رو موضوعی یه باید راستش نه -بیرون کرد فوت نفسشو

 .دادم تکون سری

 .خدمتم در! حتما-

 .ببینم بیرون رو شما عصر من.نیست مشکلی اگر-داد تکون سری

 بزرگتر من از هاش بچه کنم فکر که بود مسنی مرد نظری استاد.کردم بلند رو سرم تعجب با

 .باشن

 !خیره.نکن بد برداشت. البته -استاد

 ..من راستش استاد اما-

 .کرد نیمه رو حرفم

 من تا و شام برای.بزاریم قرار یه.کنید لطف رو شمارتون اگر لبته.میکنیم صحبت عصر -استاد

 !دخترمی جای تو.ندارم بدی قصد.نباشید هم نگران.بزنم رو هام حرف

 .شد راحت کمی خیالم.نشست لبم روی لبخندی

 .کنید یادداشت.دارید لطف شما-

 .کرد یادداشت اون گفتمو رو شماره

 .شدم خونه راهی مختصر خداحافظی یه از بعد

*** 

 .کردم ساعت به نگاهی. شدم نظرم مورد رستوران وارد و کشیدم عمیقی نفس

 .داشتم تاخیر دقیقه پنج
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 کردید؟ رزور میر.اومدید خوش:گفت و ایستاد جلوم رستوران کارکنان از یکی

 .دارم قرار کسی با-

 .کرد لیستش به نگاهی

 .دارن قرار من با-

 گرد امه چشم.متناسب هیکلی قد و معمولی کامال ولی جذاب ایی چهره با پسر یه. کردم بلند سرمو

 .باز دهن یه با موندم من.رفت و گفت قربانی بله پسره یکی شد؟اون

 !باشم داشته قراری شما با که نمیاد یادم من!..ببخشید-

 منتظر هم االن.دادن رو قرار این ترتیب پدرم ولی.خوب آره:گفت طبعی شوخ با باال داد ابروهاشو

 !میز اون پشت البته.هستن شما و من

 تکون دست برام جا همون از استاد.کرد اشاره رستوران دنج قسمت توی میزی به دست با

 !باال پرید ابروهام.داد

 !عجب

 !طرف این از لطفا!بختیاری خانم بفرمایید.خوب.بله -پسر

 .کرد عیلک سالم و شد بلند استاد میز به رسیدیم وقتی دنبالش منم افتاد جلو خودش

 !هست هم پسرتون بودید نگفته. استاد-

 !زد کوچکی لبخند

 !نپرسیدید شما خوب-استاد

 .داد قرار الگو باید رو استادم یعنی.استاد جونم

 .دخترم بشین -استاد

 .گذاشتم پام روی کیفمو و نشستم میز پشت

 .نگیر دل به پس.شوخه یکم.ندیمه پسرم هم آقا این -ستاد

 .کردم ندیم یه نگاه نیم
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 .من خوب های دانشجو از یکی.بختیاریه هیما که هم خانم این -استاد

 .خوشبختم-ندیم

 .همچنین-

 .نیماد نظر به اینطور-زد پنیشخند

 .نیاد خوب-

 !میکنم خواهش.هیما.ندیم -استاد

 .بود هم در اخمام.استاد به کردم رو

 اینجا؟ بیام خواستید من از که داشته دلیلی چه.استاد بفرمایید-

 زما استاد...کرد؟ خراب منو تحقیق بهترین که پسرتون وجود با اونم-کردم ندیم به ایی اشاره

 !داد باد به منو زحمت ماه شش.کنما رفتار خوب باهاش باشید نداشته توقع

 .نبود عمد از -ندیم

 !بود عینن-

 میدونی؟ کجا از -ندیم

 !گفتی خودت-

 !ها بچه -استاد

 .شدیم ساکت

 !بودی آرومی دختر که شما.حان هیما-استاد

 !محدودی زمان تا البته-رفتم ندیم به توپی غره چشم

 که.بپرسم سوال ازت مهم چیز یه درمورد تا اینجا بیای خواستم ازت راستش خوب-.خندید استاد

 .شام از بعد انشاهلل

 .بگید االن خوب-
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 .نکن اصرار بعد که گفتم -استاد

 امتم آرامش با یاونا ول چیه قضیه بگه سریع که خوردم تند تند دادیم سفارش که رو نغذامون

 .بودن بدجنس پسر پدر.دستشون از خوردم حرص هی من و خوردن رو غذاشون

 .ردنک نگاه زده فلک منه به باز نیش با سینه به دست دادن هم قهوه سفارش آقایون شد که تموم

 از میمیرم دارم.بفرمایید.دادیم سفارش که هم قهوه.خوردیم که رو شاممون.استاد خوب-

 .کنجکاوی

 !فضولی -ندیم

 !کنجکاوی-

 .فضولی-ندیم

 .کردم اخم

 .نداره ربطی هیچ تو به اصال-

 .بختیاری خانم میرسیم هم به.بلنده دنیا دار -ندیم

 .بشین ساکت پس.میاره در پدرتو کردی رو اینکارا بفهمه.ندیم -استاد

 .کردم نگاهشون بیشتر فضولی کمی با

 پسر هکرد تعقیب منو بیاد ندیم نبود قرار راستش:گفت و هام چشم توی زد زل خونسردی با دستا

 .سر خیر

 .پرید باال ابرو تای یه

 !نظری نوید.نوید.میشناسی که رو هست استاد که دیگم پسر.دخترم راستش -استاد

 من. میترسن ازش همه.بداخالقه خیلی.هستش دوستام از یکی استاد ولی نیست من استاد.بله-

 .ببخشیدا البته.دارم وحشت ازش ندیده

 .زد آرومی قههه
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 از درو خودش البته.امده خوشش ازت و دیده تورو.پسرم همون.بخوای رو راستش.خوب -استاد

 دیگه.بود بله جواب اگر.کنم ی خواستگار ازت.. تا خواست ازم.کرده هم تحقیق درموردت ما چشم

 .کنیم رسمیش

 .میشد مشخص بیشتر سفیدم شال بخاطر که شد سرخ لپام.تا ده شد هاش چشم

 .زیر انداختم سرمو

 .میرسیم هم به گفتم -ندیم

 من.نه ایو!ها استاد از یکی ولی داشتم زیای های خواستگار.کشیدم عمیقی نفس.گرفتم گاز لبلمو

 .نمیشه روم

 .بگم چطوری. من راستش.بببیند خوب.ام-

 .بگی چیزی االن نیس الزم -استاد

 .یکشیدم عمیق نفس

 .داشتم نامزد قبال من که میدونید شما-

 نامزد؟ -استاد-

 .خورد هم به دالیلی به بنا ولی.بودم عموم پسر نامزد من..من.استاد بله-

 .نیست مهمی چیز این.خوب-استاد

 .خورد هم به بس خون بخاطر.من نامزدی.استاد-

 بس؟ خون -استاد

 .بغض با اینبار ولی دیگه عمیق نفس یه-

 الییب اگر.میکنه پا به خون شهریار.بزاره خواستگاری واسه ما خونه توی پاشو کسی اگر.استاد-

 .میوفته راه خون قبیله دوتا بین بیاره زنش سر

 داره؟ تو به ربطی چه این.خوب ولی -استاد
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 اون از.خورد هم به بیاره بس خون زن شد مجبور اون اینکه بخاطر شهریار و من نامزدی.استاد-

 ما آخه.میشه رو به رو دعوا یه با میزاره ما خونه ی خواستگار واسه پاشو که کسی هر االن تا موقع

 یارشهر و میفهمن ها عمو یعنی.باشه بابا خان وقتی و. باشه خانواده بزرگ باید حتما.داریم رسم

 .میفهمه و عمارته همون توی که هم

 .داره زن اون اگر.نمیشم متوجه من -استاد

 نای.بخشم نمی رو خودم من بیاره زنش سر بالی اگر شهریار.استاد نمیشه-کردم بلند سرمو

 بازم خورده هم به که حاال.بوده هم روی اسممون بچگی از شهریار و من.نیست روز دو یکی بحث

 ازدواج باهام میخواد که انداخته راه جنگ یه دوباره هم امسال عید همین تا.نمیکنه قبول اون

 دیگه درسته.بختیاریه یه اون.کنیم ازدواج خواسته ازم بازم و بوده خونمون پیش روز سه همین.کنه

 از بیش هم بختیاری مردای.بوده بختیاری پیشنش ما خانواده بازم ولی.نیستیم اینطرفا و زهدان ما

 .دارد خود جای که هم شهریار.هستن غیریتی حد

 حبتص پدرت با بده اجازه.نیست خوبی دلیل این.خودته با بازم.دخترم ولی.موندم واقعا من -استاد

 .مثبته جوابت اگر البته.کنم

 ولی.نمک حساب روش میتونستم که. بود عالی گزینه یه واقعا استاد پسر خوب.زیر انداختم سرمو

 !خودش زندگی سر بره اونم.منم ازدواج منم اگر شاید.بمونم پاش به باید کی تا!..شهریار

 .بده من به رو پدرت شماره.ممکنه اگر پس. خوب -استاد

 :گفتم و دادم رو شماره شدن سفید و سرخ بار هزار با

 .برم من دیگه خوب-

 .میری زودی میدونستم.شام از بعد گفتم همین واسه:گفت و خندید استاد

 با دکر مسخرم چقدر ندیم بماند البته.رفتم و کردیم خداحافظی.خندیدم آروم و.گرفتم گاز لبمو

 .نگاهش

*** 

 اشه چشم از اشک.دوختم چشم بود ایستاده دار چوبه کنار وسط اون که زنی به.باال گرفتم سرمو

 .بارید می
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 گدلسن من ولی.میزد دو دو صورتم روی ملتمسش نگاه.بود گرفته دلم فقط.نداشتم لبخند هیچ

 .بودم شده

 .محکم.فشرد دستمو بابا.نبینم تا بستم.بستم هامو چشم

 .گذاشتم بابا سینه روی سرمو

 خبر هیچی از که شهریاری واسه.خودم دل واسه.مظلومم و کس بی بابای واسه.بارید اشکام آروم

 .نداشت

 هامو چشم.کردم ضعف.شدم رو به رو حرکت بی و آویز پای دوتا با. کردم باز هامو چشم وقتی

 . بستم

 به اه گریه این.سوخت نمی دلم بازم ولی.بود مغزم روی بود مادریم برادر که ی پسر گریه صدای-

 .ممیخواست بابامو.میگرفتم بابامو بهونه که منی.رسید نمی هم ساله هفت منه های گریه پای

*** 

 .داد بهم قندی آب لیوان مامان

 !همه.بودن ساکت همه

 رو وعیموض یه باید...من؟ اتاق توی بریم دقیقه چند میشه. بابا خان:گفت و بابا خان به کرد رو بابا

 .بزارم میون در باهاتون

 .شدم سرخ کمی که زد روم به لبخندی بابا.شد بلند و کرد نگاه بابا به کمی بابا خان

 .نشست کناریم مبل روی و شد بلند شهریار

 خوبی؟ -شهریار

 !بله-

 نیست؟ بد حالت-شهریار

 !نه-

 باهام؟ شدی سرد چرا -شهریار
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 باهات؟ باشم گرم باید دلیل کدوم به-زدم پوزخند

 .نامزدتم من اینکه دلیل به -شهریار

 .سمتش چرخوندم سرمو

 .نیستی دیگه-

 !بیخود -شهریار

 .میگی چرند داری-

 .داشتن لبخند دو هر.اومدن بیرون اتاق از بابا و بابا خان لحظه همون

 میگه؟ راست بابات..هیما؟ آره -بابا خان

 .زیر انداختم سرمو

 .بوده خوبی هفته خیلی هفته این-خندید بابا خان

 مگه؟ چطور:گفت شک کمی با شهریار

 !میکنه نامزد داره دخترم:گفت لخبند با بابا خان

 .شد گرد شهریار های چشم

 میکنه؟ نامزد داره کی...چی؟-شهریار

 .هیما-بابا خان

 .بکنه نامزد بازم تونه می من نامزد مگه..میگید؟ دارید چی -شد بلند جاش از شهریار

 .نبر باال من برای هم صداتو و جان سر بشین-بابا خان

 .نمیره کتم تو بابا خان..چی؟ یعنی -زد داد عصبی شهریار

 .میکنم سیاه روزگارتو بدی بله کسی به اگه علی والی به شهریار -من به کرد رو

 .کردم بغض
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 تموم بودم نامزدت من که ای دوره دیگه.شده تموم تو منو رابطه دیگه.کن تمومش شهریار-

 .بفهم.شده

 شده؟ تموم چی..شده؟ تموم میگی وایسادی من روی توی.شو خفه -شهریار

 جهنم تو منو زندگی...باشم؟ ساکت بگی میتوین چطور آخه.بابا خان-بابا خان به کرد رو

 هیچ یا. من عروس یا.بشه عروس هیما که نمیزارم خدا خداوندی به.همتون به لعنت.کردی

 این میخوام منم و اونه هیما مشکل.نمیخوامش آقا.میدم طالق رو رویا اون شده طور هر من.کس

 راه خون که چه من به.میدم.اس سکه یه هم مهریش همین.بردارم راهم سر از رو مشکل

 کشتم؟ آدم من مگه.میوفته

 .بشه پرت دیگه سمت یه به صورتش شد باعث خورد شهریار صورت به که سیلی

 فهمیدی؟.زندگیت سر میری.هم تو.میکنه ازدواج بخواد که هرکسی با هیما-بابا خان

 .نره یادتون.نمیام کوتاه-زد پوزخند شهریار

 اون.فتهبیو اتفاق براش مکنه نیوده هنوز.نوید بیچاره.بارید اشکام. بیرون زد خونه از حرفش این با

 !هترهب این.شدم منصرف که میگم استاد به فردا...آره.نیان اصال بگم کاش.کرده گناهی چه بدبخت

*** 

 یهو لیو کنم پیدا رو کلید تا کردم کیفم توی دست.رفتم خونه در سمت به و شدم پیاده ماشین از

 .شد چی نفهمیدم و پیچید بینیم توی تلخی بوی.گرفت قرار دهنم جلوی چیزی یه

 جاش به.بسته پای و دست از خبری نه و بود تاریکی از خبری نه.کردم باز هامو چشم آرومی به  

 !شیک و ساده چیدمانی با بود متری دوازده اتاق یه

 .دهش تر سنگین کیلو چند سرم که کردم می حس. کشیدم سرم به دستی و نشستم جام توی

 که نبود زیاد دردش اونقدر ولی.کرد می درد هم سرم و بودم گیج.فشردم هم روی هامو چشم

 .کنه اذیتم خیلی

 .نبود ولی باشه قفل داشتم توقع.رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند جام از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر noghre* | هیما رمان

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

 

49 

 

 مل رنگی کرم چرم مبل روی مردی.رفتم تر جلو.اومد می تلوزیون صدای.شدم کوچکی سالن وارد

 هک بدم تشخیص تونستم می هم سر پشت از حتی. کرد می پایین و باال هارو کانال و بود داده

 .کنم باور که خواستم نمی ولی.کیه

 اینجا؟ آوردی منو چی واسه-

 .زد لبخند.چرخید سریع صدام شنیدن با

 شدی؟ بیدار-

 .اومدم هوش به.نه بیدار-زدم تلخی پوزخندی

 یلدلیا به: گفت و رفت بود خونه غربی شمال ضلع توی که آشپزخونه سمت به و شد بلند جا از

 مزدمنا خواستم نمی اینکه مورد دو این از تر مهم و عشقم و بود احساسم ترینشون مهم که.زیادی

 .بشه ایی دیگه کسه زن

 .زدم جیغ

 درست دیگه رابطه این که نمیفهمی چرا...خودت؟ و خودم زندگی با میکنی چیکار داری شهریار-

 .نیست بشو

 .ایستاد روم به رو عصبانیت با

 می بد بشنوم دهنت از هارو حرف این دیگه بار یک اگر خدا به.هیما:گفت آمیزی تهدید حالت با

 !بینی

 .عقب دادم هلش زدم پوزخند

 پا به خون میخوای شهریار..میکنی؟ رفتار نفهم های آدم مثل چرا... چیه؟ کارا این از منظورت-

 رو دیدنت چشم...میاد بدم ازت.چیه میدونی اصال...رو مسخره بازی این کن تموم... کنی؟

 ...نداز دوستت دیگه.میدونی.ندارم

 .ماسید دهنم توی حرف خوردم که محکمی سیلی با

 که میکنم کاری..آره؟ نداری دوستم -زد داد کشوند اتاق سمت به و گرفت محکم رو هام بازو

 .بگیرمت کنن التماس
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 .تخت روی افتادم نکشید ثانیه دو به.میکردم نگاهش زده بهت

 .باشه عروسیمون شب واسه میخواستم.شد حیف -شهریار

 .میکردم نگاهش زده بهت

 .شهریار-

 .ترسناک!عصبی.خندید

 کنی؟ چیکار میخوای.شهریار-

 مات.تخت روی افتاد پیرهنش.بود مونده ثابت میکرد بازی هاش دکمه با که دستش روی نگاه

 .نبود یخواستم من که چیزی اون این.میکردم نگاهش

 .خدا تورو شهریار-

 بخوام یکه چیز هر به من!... میگی چی دیگه که س ن مهم برام.نگو هیچی فقط..هیس -شهریار

 !بفهم.رسم می

 .شد جاری اشکام.نشست تخت روی و گذاشت تخت لبه رو پاهاش از یکی

 کارواین بدون.خوردم قسم بابام خداک به.میکشم خودمو بزنی دست بهم اگر.قسم بابام خاک به -

 لیخی هم رو پدرم.کشتم خودم دستای با رو مادرم.بمونم بخاطرش که ندارم کسیو دیگه.میکنم

 .ندارم ترسی هیچ و کشم می بدون.دادم دست از ساله

 .گرفت اوج هقم هق دیگه سیلی یه خوردن با

 .آشغالی خیلی...نه؟ مهمه برات پسره اینقدر پس -شهریار

 وقت هیچ شهریار.بود عصبی هاش لگد مشت.بود زیاد میخورد بدنم و تنم به که هایی ضربه شدت

 .وقت هیچ.کنه کنترل رو خشمش تونست نمی

 هوش بی پاش و دست زیر کنم فکر...شدم؟ چی من!... من و شد حل بی خودش که زد اینقدر

 .شدم

*** 
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 از دست چرا.اتاق همون بازم.کردم باز هامو چشم.سوزند می رو گلوم تلخم و خشک های سرفه

 نمیداره؟ بر سرم

 تمام و خورده ترک هام دنده از تا دو.بگیره درد شدت به سینم قفسه شد باعث که کشیدم آهی

 .سیاه یا و زرد ای بود بنفش یا همه.ینبود سفید از اثری دیگه.کبود و سیاه البته و.بود شده کوفته تنم

 .بستم هامو چشم

 .بخور-

 یه تلخی با آب سردی.شد جاری هم باز اشکام درد شدت از گرفت رو شونم زور به.نزدم حرفی

 .بودن خمار و خوردن قرص به کردم عادت روز چند این.بود همراه قرص

 .شهریار برم بزار-

 !خوبه چی همه که من نظر به... میگذره؟ بد بهت... کجا؟ -شهریار

 .زدم پوزخند

 !خوبه چی همه. آره-

 برگردیم که بعد نظرت به. اممم.بمونی اینجا همیشه تونی می پس.عالیه-.خندید ش سرخو

 کنیم؟ ازدواج هم با میزاره بابا خان.خونه

 .کوبید هم به دستاشو و خندید بلند بعد.گرفت خودش به متفکری قیافه

 هدیه بهت پسر خوشکل؛مطمئنا بچه یه و کنم لطف بهت من اگه تازه.آره که معلومه -شهریار

 نیست؟ درست.دردونشی عزیز پسر دختر تو نباشه هرچی.میشه حال خوش هم کلی.بدم

 .شهریار برم بزار-.کردم بغض

 .گرفت مشتش توی موهامو

 نمخو خانم نبود آرزوت مگه.باشی سقف یه زیر من با نبود آرزوت مگه..بری؟ میخوای کجا...کجا؟-

 چیه؟ واسه هان برم بزار این..چیه؟ کارات این پس.باشی

 .بفهم میکرد فرق موقع اون شهریار-
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 .داد تکیه تخت تاج به و کرد ول موهامو

 شد؟ فهم شیر.بری اینجا از نمیزارم نکنم عقدت شده حتی.نیس مهم برام -شهریار

 .برم بزاری باید.نشد-نه-

 بری؟ بزارم باید چطوری -.صورتم رو شد خم

 کنی؟ فرار دستم از و بزنی منو میخوای نکنه-کرد ایی مسخره خنده

 .میزد هم به حالمو داشت دیگه.خندید بلند صدای با جمله این شدن تموم با

*** 

 تنم بااینکه.بود خواب غرق.کردم نگاه بود خوابیده جنینی حالت به تخت گوشه که شهریار به آروم

 و بودم سبک.بشم بلند صدایی هیچ بدون که کردم رو خودم سعی تمام هم باز ولی کرد می درد

 .نخوره تکون زیاد تخت شد می باعث این

 خواب شکر خدارو.رفتم اتاق در سمت به تر آروم هایی قدم با و اومدم بیرون تخت از آرومی به

 .دونستم می خوب اینو.بود سنگین شهریار

 .بود باز در.شد باز نفسم کشیدمش وقتی.چروخندم روم رو در دستگیره

 رو گوشیش تا خونه توی گشتن به ردم شروع.کردم قفل بیرون از رو در و اومدم بیرون اتاق از

 .مینداختش جا یه همیشه.نبود گوشی دربند وقت هیچ.کنم پیدا

 نرسیده بهم شهریار از هیچی کتک جز به هفته یه این.کردم پیدا مبل روی رو گوشی باالخره

 دوسش عاقشونه که باشه مردی این که نمیشد باورم.آدمه که میکردم شک داشتم دیگه.بود

 .داشتم

 .باشه بیدار بابا میکردم دعا دعا.گیری شماره به کردم شروع و برداشتم رو گوشیش

 یگوش توی گرفتش و آلود خواب صدا بوق تا شش از بعد.گرفتم رو اوستا شماره.نداد جواب بابا

 .پیچید

 زدنه؟ زنگ وقت االن حسابی مرد آخه -اوستا

 !اوستا-
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 !میکنه چیکار شما دست من عموی پسر گوشی...ببخشید:گفت لحظه چند از بعد.شد ساکت

 .دادی بهم داداش یه که ممنونم خدایا.شد جاری اشکام

 اتمنج خدا توو.میزنه کتکم روز هر.میکشه منو داره.کن کمکم اوستا...دزدیده منو شهریار اوستا-

 .بده

 .شد زده بهت صداش

 کجایید؟ میدونی...میکشمش... شهریار؟ -اوستا

 .س خوابه یه و کوچیک خونه یه.نمیدونم...نه-

 هباش..باش آروم تو.دنبالت میام بابا با االن من ببین...کجاست فهمیدم باشه باشه -اوستا

 خواهرم؟

 .زاره نمی زندم بفهمه اگه.بیا زود خدا تورو فقط..باشه-

 .خداحافظ فعال.درمیارم پدرشو خودم.میکنه غلط -اوستا

 .بیا زود-

 بودنمن متوجه شهریار اگر شک بی.دونستم نمی رو چیکارش.میکردم کاری یه باید.شد قطع تماس

 .نیست بعید ازش.میاد بیرون و شکنه می درو بشه

 خواب اتاق در سمت به زدم وحشت نگاه. اومد در صدای که میدادم فشار دستم توی رو تلفن

 .چرخید

 !هیما...هستی؟ گوری کدوم..قفله؟ جرا در این!...هیما -شهریار

 توی خودمو.کردم باز هارو کابینت در.رفتم آشپزخونه سمت به. لرزوند می رو تنم دادش صدای

 .گذاشتم سایلنت روی هم رو گوشی و دادم جا بود خالی که یکیش

 صدای و میشد تر بلند لحظه هر شهریار های فریاد صدای.میخوردن هم به دندونام ترس از

 .بود اعصاب روی بدتر در به شدنش کوبیده

 .شد اضافه ها برخورد به دیگه صدای یه
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 .لعنتی.بود قفل.رفتم در سمت به و پریدم بیرون کابینت از!...در زنگ صدای

 مهم برام.کردم باز درو سریع و داشتم برش.بود کلید دسته یه. گشتم رو کوچیک گفشی جا روی

 .نمیدونم...تنمه؟ چی من اصال.تنمه چی که نبود

 .کثیفه و خونی لباسام که میدونم فقط

 .بود کوچکی حیاط. رسوندم حیاط در به رو خودم دو با

 .دادم جا بابا آغوش توی رو خودم و زیرگریه زدم بابا و اوستا دیدن با.کردم باز رو در

 عمو و بابا.اومد می خورد زدو صدای که بود نشده دقیقه ده هنوز.داخل رفت عصبانیت با اوستا

 . ماشین توی انداختن کشون کشون رو شهریار سیروان

 .داشت ادامه هنوز م گریه.نشوند دیگه ماشین یه توی منو بابا

 به ییبال چه ببین خدا تورو. میارم در رو شهریار این پدر خودم.پیشتیم ما.عزیزم نکن گریه -بابا

 .کنه لعنتش خدا...آرده سرت

*** 

 .کن نگاه من به کن بلند سرتو.دخترم -زرین

 .کردم بلند شرم با سرمو

 نیوفتاده؟ شهریار و تو بین اتفاقی-زرین

 .دادم تکون منفی عالمت به سرمو

 باشم؟ مطمئن -زرین

 !بله:گفتم اومد می در چاه ته از انگار که صدایی با

 .کشید آسودگی از نفسی

 .بودم نگران خیلی.شکر خدارو-زرین

 اینجا من موندن.بزنم حرف بقیه و بابا با بود وقتش. کشیدم عمیقی نفس.زیر افتاد سرم هم باز

 .بود بیچاره رویای زندگی خرابی دلیل
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 و خستگی شدت از شهریار با کاری کتک از بعد اوستا.میکرد درد هنوز بدنم.بیرون اومدم اتاق از

 شیدک خجالت کلی عمو زن.بودن سالن توی بابا خان و هام عمو و بابا.بود رفته اتاقش به خوابی بی

 بهت بچه یه داداشم کاش:گفت رو خودش نظر اس ام اس یه با هم شبنم و پسرش کار بخاطر

 .بود داده

 .فهمه قابل غیر برام.فهمم نمی برادرو و خواهر این خودخواهی دلیل هم هنوز

*** 

 .برم بدید اجازه.بده اینجا من موندن.بابا خان ببیند-

 بری؟ میخوای کجا:گفت اخم با بابا خان

 .بود جا بهترین اونجا.کشیدن عمیقی نفس

 .شیراز-

 .کرد اخم

 شیراز؟ بفرستام رو تنها و تک دختر یک..کی؟ پیش-

 اونجاس؟ جون مامان که کردید فراموش نکنه! خیر-کشیدم پوفی

 که کرد کاری زرین با ازداج با بابا خان.گرفت تاسف و دلتنگی رنگ نگاهش و شد محو اخماش

 .رفت خونه از جون مامان

 .اشهب داشته مشکلی پروین نمیکنم فکر البته.بپرسی خودش از باید.نمیدونم من -بابا خان

 .جون مامان تا پری مامان میگفتم بهش بیشتر.بود جون مامان اسم پروین

 با.دترهب وضع باشه شهریار چشم جلو بیشتر چی هر.موافقم هیما با هم من بخوابید راستشو-بابا

 .میزنم حرف پری مامان

 .بودن مشکلی پس.بشه تاب بی نبودنم واسه که نبودم بابا خود بچه.کشیدم ای آسوده نفس

*** 
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 خیره روم به رو دیوار به کنم آروم رو اعصابم اون با داشتم سعی که عمیقی های نفس با

 که انگار به، بودم رسیده و بودم کرده مرور رو خاطرارت این بار هزار االن تا.بودم خسته.شدم

 .بودن نوشته دیوار این روی رو تلخم سرنوشت

 مودست. کرد باز سر تلخم بغض هام چشم از اشکی درشت قطره افتادن فرو با بستم هامو چشم

 با هک مینایی.میکردم گریه مینا حال به داشتم.نشه بلند هام گریه صدای تا گرفتم دهنم روی

 و پاک اون.میکردم فکر بیچارگیش به داشتم.بودش فروخته عرب شیخ یه به باباش تمام نامردی

 .داشتنی دوست و مهربون.بود صادق و آالیش بی.بود معصوم

 هراز با مینا که ای دی سی به. کردم نگاه دستم توی مدارک به. شد بیشتر هام اشک بارش شدت

 .ودب کرده خالفکار بزرگ باند این با همکاری به مجبور منو که چیزی بود آورده دست به بدبختی

 اقدام زود باید.نبود وقت.رفتم لباسیم کمد سمت به.شدم بلند جام از و برداشتم رو مدارک

 .زود خیلی.میکردم

 ورتمص توی کمی موهامو.انداختم سرم روی هم مشکی شال یه پوشیدمو رو مشکیم بلند پالتوی

 .بیرون زدم خونه از خشم و آرامش به.گذاشتم کیفم توی رو مدارک و ریختم

 وبوسات اولین با و شدم پیاده اون از بعد.رفتم اتوبوس ایسگاه سر تا. گرفتم تاکسی یه راه سر

 .کردم حرکت

*** 

 زمزمه خودم با.کشیدم عمیقی نفس.بودم ایستاده روش به رو که بود مکانی اسم روی نگاهم

 .کردم

 !مینا بخاطر-

 یباتقر عبارتی به.بودم خالفکار یه منم میکرد القا بهم بدی حس اطرافم در افراد حجوم.شدم وارد

 .میگم رو مینا بابای.بودم بهروز راست دست

 سمت به دست به مدارک.گرفت دیگمو چیزای و موبایل.گرفت رو جلوم سرباز یه. شدم که وارد

 مخواست کی هر.میدیدمش باید.هاست سرهنگ از یکی واسه بود گفته سرباز که رفتم اتاقی

 .باشه زیاد درجش.باشه پلیس فقط.باشه
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 ته باید و بودم اومده اینجا تا یمن ول لرزوند رو تنم مرد جدی و خشک چهره.شدم اتاق وارد

 .میرفتم هم تهش

 .سالم-

 .داد تکون سری

 کنم؟ کمکتون تونم می.سالم -سرهنگ

 .کنم کمک شما به تا اینجا اومدم من-

 .حقیقته ولی است گسناخته حرف این شاید.نشست هاش ابرو بین عمیقی اخم

 .بره بین از اضطرابم تا کشیدم عمیقی نفس.نشدم اشاره منتظر.نشستم صندلی روی

 بکنید؟ من به کمکی چه قراره:گفت طعنه با

 میزش روی و کشیدم بیرون هارو عکس از تا چند و کردم باز رو دستم توی رنگ کاهی پاکت در

 .گذاشتم

 .گرفت سردرگمی و بهت رنگ نگاهش که نکشید ثانیه به اما داشت برشون خونسردی با

 ..مدارک این -سرهنگ

 تیکتا میتونن زیاده درجشون که کسایی میدونستم پوف.نداشت اتیکت.کردم سینش به نگاهی

 .نزنن

 همکاری شما با میخوام و انیجام االن و دارم خبر باند این پوک و جیک از من!سرهنگ ببین-

 .دارم نیاز شما کمک به االن و شدم واردش انتقام برای.کنم

 :گفتم و جلوش گذاشتم هم رو مدارک بقیه.بود شده گوش به تبدیل هیکلش تمام

. داره زیادی های شاخه زیر.نداره گروه یه فقط.س تجربه با و ماهر قاچاقچی یه حمیدی بهروز-

 روسکع یا هستن لباس اکثرآ که باری های کشتی و لنج با ها بار.شیرازه توی اینجا اصلیش مقر

 یموقیت پس.داریم مواد پخش فقط ماه این.میفرستن ها لباس توی با رو ها هرویین.میشن وارد

 .نیست انداختنش گیر واسه

 !بشی گروه اون وارد تونستی چطوری..هستی؟ کی تو-سرهنگ
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 .کشیدم بیرون فوت گواهی یه با رو شدم باطل شناسنامه کیفم توی از. زدم پوزخند

 هد از.شدم فوت مادرم و پدر. هستم بختیاری های خان از یکی نوه.بختیاری هیما.هیماست اسمم-

 مادر اب تا اومدم شیراز به خانوادگی و شخصی کامال دالیل به بنا.میکردم زندگی عموم با سالگی

 .کنم زندگی بزرگم

 .کشیدم عمیقی نفس

 یسهقد یه نمونه دخترش کثیفه خیلی که باباش برعکس.شدم آشنا حمیدی بهروز دختر مینا-

 ههمیش.بودم اون با رو لیسانسم سال یک.بود دانشگاهیم هم.معصوم و پاک دختر یه.بود واقعی

 شپدر که گفت.گفت برام چی همه از.رفتم بیرون مینا با پیش سال یک اینکه تا بود غمیگن

 و فروختش بهروز شد دیر ولی کشیدیم رو فرارش نقشه. میشد نابود ؛داشت بفرشتش میخواد

 .رفتم خونش به جنگ واسه. طرف اون فرستادش

 .چکید چشمم از اشک قطره به

 کترد رفتم که بودم ترسدیه اینقدر گرفت ازم رو عکس انواع.کرد بیهوشم آور خواب سرنگ یه با -

 من که دبو گفته دروغ پدرش به مینا چون.بودن نیاورده سرم بالیی خوشبتانه ولی کنه معاینم تا

 .خودمه نفع به گفت.دارم ایدز

 .کشیدم ایی یدگه عمیق نفس

 زشا رو مینا مردن و شدن بدبخت انتقام که گرفتم تصمیم دبی فرستاد رو مینا اینکه از بعد

 بهش.کرد قبول.کنم روتجربه هیجان میخوام و عمرمه آخر که گفتم.شدم نزدیک بهش.بگیرم

 .میارم گیر مدرک ازش دارم که ساله یک.آردم در سر کاراش از.شدم تر نزدیک

 .کشیدم ایی دیگه عمیق نفس

 .کن صبر لحظه یه:گفت و کرد نگاهم

 خشک چهره با بلند قد مرد یه شد وارد دو با نفر یه که نگشید دقیقه دو به. گرفت تماس یه

 .نکردم چهرش به ایی توجه.تر

 میگید؟ راست.سرهنگ جناب سالم-

 .کرد اشاره میز روی مدارک به سرهنگ
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 بیاید؟ بیرون گروه از میخواید-سرهنگ

 من درضمن.خطراتش تمام با کردم شروع اینکارو من.نمیرم جا هیچ نگیرم رو مینا انتقام نه!..نه-

 جا همه زمان هم خودم چون.دارم نیاز کمک به.کنم وارد رو نفر یه میخوام.دارم آشنایی گروه با

 ایید؟ متوجه.بهتره باشن نفر چند اگر تازه.باشم

 .داد تکون سری سرهنگ

 .کرد نگاه رو مدارک همه تمام دقت با بود شده وارد تازه که مردی

 .بودیم مدارک این دنبال چقدر ما میدونید.من خدای -مرد

 .گیرا و کامل ایی چهره.میزد برق حالی خوش شدت از که های چشم.کردم بلند سرمو

 .کردم خطر بخاطرش تمام سال یک-

 .سرهنگ به کردم رو. داد تکون سری

 شروع خیابونی های بچه از باید کنید گروه وارد رو کسی بتونید اینکه برای.سرهنگ جناب-

 هرهم یه چه محافظ عنوان به چه میان گروه توی که کسایی اکثرا.پا سرو بی االف پسرای.کنیم

 و کس بی و مادر و پدر بدون.ندارن تعهدی نوع هیچ بهروز نظر از که هستن کسایی اصلی

 تیح.میکنه جمع آدم نشین فقیر طرفای از یشتر بهروز.کنید شروع نقطه این از باید پس.کار

 .طرف اون میفرسته که دخترایی

 .زد زل بهم سرهنگ

 .بنویس رو چیزت همه و تلفت و خونت آدرس-سرهنگ

 .دادم تکون سری

 .دارید نگهش میتونید.مرده ساله یک که دخترم یه االن من.ندارم نیاز مدارکم به-

 .نوشتم رو بود نیازشون که چیزی همه و گرفتم رو ورقه

 خونه از حتی.چرا بیرون از ولی نه داخل از نظره زیر من خونه.محرمانس کامال من خونه آدرس-

 .میشه شنیده هام تماس همه چون بگیرم تماس بیرون به نمیتونم

 .کردم بغض

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر noghre* | هیما رمان

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

 

61 

 

 عالی بشید نزدیک بتونید اون به اگر بهروزه های آدم از یکی صادق.اصفهان میره بهروز فردا-

 .میشه درست کارتون.کنید تعریف از یکم کافیه خیاله بی خیلی میشه

 ...م بدید اجازه اگر سرهنگ جناب -مرد

 رو ایمان. میان دنیا به هات بچه دیگه هفته.نزن هم رو حرفش-.کرد نیمه رو حرفش سرهنگ

 .میفرستم

 هک میشه سالی سه.زیاد خیلی.شده تنگ بابام برای دلم چقدر.خدا وای.باباست یه اون.هات بچه

 .میکردی جمع رو دخترت های ریز خورده و بودی کاش... کجایی؟ بابا.ندیدمش

 .کردم تر رو لبم زبون با

 !خیلی.داره احتیاج باباش به خیلی بچه یه-

 چشم لرزان مردمک از هم شاید.نشستم اشک به های چشم از یا.بود صدام بغض از.نمیدونم

 پر پر طوس این که میدونم مینایی مورد در فقط.نمیدونم هییچی که وقته خیلی اصال.نمیدونم.هام

 کردن فکر برای هم مغزی هیما اصال. داد جون عرب مرد تا سه پای و دست زیر که مینایی.شده

 .مونده برات

 فکر این به.بود زیر سرم جوان و پیر.دیگه مرد سه نه که مرد یک.شد اتاق وارد دیگه مرد یک

 میبینن؟ چی چشم به رو من االن میکردم

 امردن! قراره بی پریشونه فقط ها روز این آخه.میکنه آروم رو روحم کمی میکشم که عمیقی نفس

 زجری دیدن سخته خیلی دیدم محبت پرد غیر و پدر از که منی برای.پدر یک مهری بی از آزردس

 .کشید می دختر اون که

 جوانه یک تازه من و. شد گرفته من از بود الزم که چیزی هر ها انگشت اثر.شد زده ها حرف

 آبیاریش هام اشک با شوق شدت از من و لطیف و سبز ها برگ با کوچک جوانه.زد دلم توی کوچک

 .کردم

*** 

 میکرد فکر که میزد حرف ناشناسی مرد مورد در داشت که.موند ثابت صادق صورت روی نگاهم

 .دش ولی.نمیکردم فکر.بشه کار به دست زود اینقدر پلیس که نمیکردم فکر.آقاست خیلی
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 .شدم بلند جایم از.نداشتم حوصله اصال من و بود اعصاب روی صادق های ورور

 میری؟ -صداق

 .برم باید.نخوردم هامو قرص. م خسته خیلی-دادم تکون سری

 مآد واقعا چون.نکردم حساب آدم رو بقیه و صادق همیشه مثل.خداحافظی بی.رفتم بیرون اتاق از

 .نبودن

 یشدم رد که تاکسی اولین برای همیشه مثل.افتادم راه خیابون سر تا رو قدم.اومدم بیرون که در از

 ور دربست پول.شدم سوار من و کرد قبول راننده گفتم رو مسیر همیشه مثل. کردم بلند دست

 .حرکته حال در ماشین و میدم کار اول همون

 از. م خسته.میکشم بیرون کیفم از رو کیلید.میکنه حرکت معطلی بی راننده.میشم پیاده ماشین از

 .م خسته گلوم توی کهنه بغض این از.خستم کسی بی

 دانهآزا خونه فضای توی که. قناری دوتا و بلبل دوتا.میکنه آرومم ها پرنده صدای.میشم خونه وارد

 .میزنم لبخند ها پرنده این های شیطنت دیدن با همیشه مثل من و میکنن بازی

 .من آرمگاه فقط.منه آرمگاه خوابه یک متری هفتاد خونه این

 هکتابخون یک.تحریر میز و کمد یک و چوبی نفره یک تخت یک. میرم خونه اتاق تنها سمت به

 .کوچک

 نه؟!شده ست م خسته روحیه با.خاکستری شلوار بلوز دست یک.کنم می عوض هامو لباس

 بخورم؟ چی ناهار.میکنم فکر.میرم آشپزخونه به

 و یدارمم برش.خوبه همینم.میدم بیرون رو نفسم.مونده قبل روز الزانیای از.میکنم باز رو یخچال در

 .شده خراب.میکنم بوش

 برای دلم ها روز این.میکنم خاکی آشغال سطل توی وسواس با رو ظرف و میکشم هم در هامو اخم

 دختر بگه و کنه مسخرم همیشه مثل تا.شده تنگ خیلی هم الهه دوستم تنها های شیطنت

 .وسواسی

 .میشینه لبم روی غمیگنی لبخند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر noghre* | هیما رمان

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

 

62 

 

 .راستمه شونه روی خراش با مصادف لبخند این

 روی رنگش تیره های پنجه.میچرخوندم رو سرم.میشه بلند هام روز این همدم خشن صدای

 .شونم میکنه خارش حس کمی.نداره درد رفته فرو شونم

 .سالم-

 .خشن و خشک.شدس ضبط نوار انگار که صدا این به.میزنم لبخند

  سالم-

 .میکشه رو موهام مانندش قالب نوک با

 !اومدی زود...اومدی زود -هیراد

 گذاشتم براش که ایی میله سمت به بایسته دستم مچ روی میکنم مجبورش و میبرم باال رو دستم

 .میگم و میبرمش

 .بودم خسته.نداشتم حوصله-

 یک زا که آفریقایی طوطی یک.بود بودنش اصیل نشونه اش رنگی پرهای.میکشم باال رو نگاهم

 .بود شده همدمم ناخواسته که طوطی.بود گرفته هدیه عرب تاجر

 .خستم هم من...هیما!....خسته!..خسته -هیراد

 .میکنم نواش را سرش انگشن با و میزنم لبخند

 .میدونم-

 .میخوام تخمه..میخوام تخمه من...هیما..هیما -هیراد

 خمهت دیگه های کابینت از یکی توی از و میکشم بیرون خونه رنگ مشکی کابینت از ایی کاسه

 .کابینت روی گرفته قرار سنگ صاف سطح روی میپره.میزارم جلوش و میکنم پر رو ظرف.رو

 .مرسی..مرسی -هیراد

 کم.کنممی رو پوستش.برمیدارم پیاز یک و میشورم رو شده خراب الزانیای ظرف. میزنم لبخند فقط

 .چاقو و پیاز بین چنگ واسه.میکنم آماده جانانه ی گریه یک برای رو خودم کم
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 .ناراحتم منم..ناراحتی؟ -هیراد

 .میشورمش و میگیرم آب زیر رو پیاز

 .کنم تحمل هم رو خودم نمیتونم حتی ها روز این.گرفته دلم خیلی..هیراد گرفته دلم..خیلی-

 .میچکه اشک قطره یک

 .میکنی گریه تو.میاد بدم پیاز از -هیراد

 .حفظه از رو باشد پیاز به مربوت که ایی جمله هر.خیلی. باهوشه خیلی طوطی این.آروم.میخندم

 .کنم می پاک رو اشکم دست پشت با

 .دارم دوست رو تهشون و سر بی های شیطنت این.میخندم.میشه بلند ها قناری دعوای صدای

 نروغ کمی که زمان هم و برمیدارم رو روغن رو ظرف.میریزم کوچکم قابله توی را شده نگین پیاز

 .میکنم روشن رو گاز دیگم دست با میریزم

 .میرم یخچال سمت به و میزارم جاش سر رو روغن

 !آب...آب -هیراد

 .بودم خریده صبح امروز که سرخی گوچه دو همراه به.برمیدارم رو آب شیشه

 .میگه مرسی مرسی هم باز اون و میزارم جلوش و ریزم می ای دیگه کاسه توی آب کمی

 .دارم دوست رو شدن سرخ حال در های پیاز ولیز و جلیز صدای.میکنم خورد هارو گوجه

 یخچال از شده چرخ گوشت کمی دیگه طرف از.میکشم بیرون رو ماکارانی بسته کشو توی از

 .کنم بندیشون بسته نکردم وقت.برمیدارم

 .میگم و میندازم هیراد پای زیر دست

 .حال توی برو.نیست خوب کردنی سرخ بوی-

 .حرفی هیچ بدون.میره و میزنه بال!میزنه پر

 میز سر. میریزم روش هم رو رنگ قرمز مواد.میریزم بشقاب توی.میکنم آبکش رو ماکارونیم

 .ممیخور قدرت کمی داشتن واسه.میخورم ولی.ندارم اشتها.میکنم فرو توش رو چنگار.میشینم
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 و برمیدارم آبپاش و دستمال یه میشه تموم کارم وقتی.

 چهار از که های پیچک سمت به شورمشون می سریع و میزارم سینک توی خالیمو های ظرف

 .کنم تمیز رو پوشونده رو بیشترش کوچیکه سالن دیوار

 رو برگ اولین. بودم شده روانی االن نبود ها این اگر شاید.من زندگی و کار تمام.بود همین همیشه

 .نخوندم نماز اومد یادم کردم تمیز که

 تاقما به و گرفتم وضو.کردم حرکت دستشویی سمت به و گذاشم زمین دستمو توی های وسیله

 .خوندم رو نمازم کردمو پهن رو نمازم جا.برداشتم رو نمازم گلیه گل و سفید چادر.رفتم

*** 

 اج همه گلوله شلیک صدای.افتادم راه به غرور از پر هایی قدم با و گرفتم سرم پشت هامو دست

 .میدیدن آموزش داشتن که داشتیم جدید نیروی.دویدن صدای طرف یه از.اومد می

 .میکرد شلیک بد وحشتناکی طور به که دختر یه روی چرخید نگاهم

 .کشیدم هم در هامو اخم

 ات میخورد خیابون سر های ماشین درد به بیشتر دختره.میکرد نگاهش حرص با مربیش سامی

 .اینکارا

 .میلرزه دستام وای-دختر

 .میبارید روش و سر از وقاحت.شد بد حالم لوسش لحن از

 .میرفت ور دستش توی اسلحه با داشت رفتم سمتش با

 :گفتم و کشیدمش حرکت یه با دستش از

 زشت های حرکت این باشه درست کارت خوای می اگر.جون دختر نیست بازی لوس جای اینجا-

 .دار نگه خودت برای رو مصرفت بی و

 .تر الغر هم اندامش و بود تر کوتاه من از قدش کرد نگاهم اخم با

 .میخوره خواب تخت توی درد به فقط کارات این:گفتم و صورتش روی زدم زل
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 شد می باعث خونسردیم این.میکردم نگاه کردنش جیغ جیغ به خونسردی با من ولی شد منفجر

 .بخوره حرص بیشتر

 هستی؟ کی خر تو اصال بزن حرف درست من با بیشعور -دختر

 .هستن گروه مدیر.بزن حرف درست:گفت و کرد نگاهش اخم با سامی

 ینگاه نیم.زدم کنار رو صورتم توی شده رها موهای.کردم نگاهش کجی پوزخند با.کرد کپ دختره

 .کردم بود نخورده توش هم تیر یه حتی که سیبل به

 شلیک.کنم نگاه نشونه به اینکه بدون.کردم بلند رو دستم و دختره صورت توی زدم زل

 .داشتم زیادی مهارت.بود خورده وسط درست شک بدون.اومد سیبل با تیر برخورد صدای.کردم

 تو ونممیت تونی نمی اگر.نمیره ها تیر این پای مفت پول.کن تمرکز کمی کردن جیغ جیغ جای به-

 .ها بادیگارد به خدمات مثال.بفرستمت دیگه بخش یه

 ازمب ولی بیاره جوش شد باعث که زدم بهش ایی مسخره پوزخند.شد بیشتر اخمش حرفم این با

 .شد خفه

 .سامی به کردم رو سینش توی کوبدیم رو اسلحه

 .نیست خاله خونه اینجا بده نشونش-

 همه به راحت و خونسرد.بود عالی مدیریت.شدم دور ازشون جواب منظر یا ایی دیگه حرف بدون

 .میرسیدم هام کار

 .هستم من که هم مدیری چه -زدم پوزخند

 .شده تنگ پریچهرم مامان واسه دلم.همه از.بریدم همه از.کشیدم آرومی نفس

 .بدنی آمادگی.رفتم دیگه قسمت سمت به

 شبی روش به رو درست.میگفت دو ، یک و بود ایستاده آزاد حالت به ها سرگروه از دیگه یکی امیر

 .میکردن حرکت اون شمارش با.میرفتن شنا داشتن دختر رو پس تا چهل از

 فرق من بازم امام.بودم میزه ریزه جوجه یه دربرابرش.کرد بهم نگاهی نیم.ایستادم کنارش

 .بود واجب احترامم و بودم مدیر من.داشتم
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 "احترام؟".زدم ایی دیگه پوزخند

 چطورن؟-

 .خوبه آمادگیشون.نیستن بد:گفت خونسردی با

 خیلی اون.گرفت ایراد ازش بشه که نبود چیزی امیر کار.گفتم ای خوبه و دادم تکون سری

 .بود سختگیر

 .زدم دور بازم و افتادم راه به

*** 

 یه بازم اینکه مثل.دیدم می رو اومدن جدید که های دحتر باید امروز.شدم اصلی ساختمان وارد

 .بود کرده آمادش صادق که داشتیم سفارش

 این.داشتم بغض.بود روم به و دردشون از شده سرخ صورت اما.اومد می دخترا گریه و جیغ صدای

 .بود گذرونده هم مینا هارو دوره

 سطل.بود میز شبیه بیشتر. بودن خوابونده نبودن تخت شبیه اصال که هایی تخت روی رو دخترا

 میزت بدنشون و بستن می رو دخترا پای و دست ها میله اون به. داشت میله طرفش دو که استیل

 .کنده پوست هلوی بهروز قول به.باشن تمیز و تر تا میدادن انجام اپیالسیون.میکردن

 .زمینه روی موجود ترین رذل. نداره حد که میاد بدم ازش اپقدر! بهروز.زدم تلخی پوزخند

 انجام رو تخت روی دخترای کردن تمیز های کار داشتن که بودن اتاق توی دختر تا چهار

 و بود اتاق توی تخت تا سه. رو دخترا کار هم دیگه تای سه و میکرد گرم رو مواد یکی.میدادن

 .بود بسته پا و دست و دختر یک هم تخت هر روی

 تا دنمیز الکل تنشون تمام به میشد تموم کارشون وقتی.بود اولش این تازه.بود سرخ بدنشون

 .نریزن بشه کم قیمتشون از بشه باعث که چیزی یا جوش

 .شد بیهوش.شد خارج خراش گوش حالت از ها دختر از یکی جیغ صدای
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 و شدم دور اونجا از تند هایی قدم با.داشتم نگه رو خودم اما بود شدن جاری شرف در هام اشک

 چارهبی مرد یه اسم به بهروز که بود متروکه کارخونه یه اینجا.رفتم خودم استراحت اتاق سمت به

 . بکر و شهره از بیرون.میداد انجام اینجا کاراشو و بودش خریده

*** 

 .میگشتم کلیدم دنبال کیفم توی داشتم خونه جلوی

 .شو شده پارک خیابون سمت اون که مشکی پژو سوار و کوچه سر بیا-

 .هیکلی و بلند قد مرد یه.برنگشت.کردم نگاهش

 رگشتمب که همین. شدم سوار. بود مشکی پژو یه کوچه سر دقیقا.افتادم راه دنبالش و کشیدم اهی

 مه فرمان پشت و دیگه مرد یه هم جلو و بود نشسته کنارم کنم گروه وارد بود قرار که سرگردی

 .بود شده رد خونه جلو از که مردی همون

 .سالم-

 فراموش.کیه انگار.افتاده فیل دماغ از های سرگرد این از میخورد هم به حالم.کرد نگاهم غرور با

 .بشن نزدیک گروه این به میتونستن عمرا نبودم من اگر کردن

 داشتید؟ کاری من با-

 کنید؟ وارد مارو میتونید کی:..گفت و داد آرامش با سالممو جواب

 .کشیدم عمیقی نفس

 .باشن بهروز محافظ عنوان به تا کنم وارد میخوام رو نفر دو یکی گفتم.زدم حرف صادق با-

 محافظ؟ -کرد اخم

 محافظش بفهمید رو بهروز های حرف همه بتونید راحت اینکه برای کردید فراموش -زدم پوزخند

 راهه؟ بهترین بودن

 .شد ساکت و داد تکون سری.شد بیشتر اخماش
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 که آدرسی.خونتون توی.میکنن بیدارتون و میان هستید خواب میکنن فکر که وقتی شب فردا-

 ارب یه شده اگر حتی.میدید نشون زده وحشت رو خودتون. نمیزنید حرف کام تا الم.میدم رو دادید

 .نمیکنن ولتون اونا.میزارید فرار به پا

 .بود شده هماهنگ چی همه زدیم حرف بیشتر کمی. دادن تکون سری

*** 

 رفک تمام ولی کردم می وارد من و میگفت رو ارقام بهروز.مونده ثابت مانیتور صفحه روی نگاهم

 بردارم؟ مدرک چطوی..کنم؟ کپی رو اطالعات این چطوری که بود این

 .بشن وارد اعداد تا فشردم رو کیبور های کلید هم باز و دادم فشار هم روی هامو چشم

 .کن صبر لحظه یه:گفت دادن جواب قبل.خورد زنگ بهروز گوشی

 .شد کشیده پوستم زیر به شادی

 در و بودم کرده قایم پیرهنم توی که فلشی رفمت؛ بیرون و برداشت رو گوشی دادم تکون سری

 .کردم وصل کیس به و آوردم

 .کن کمکم خودت خدایا.ریختم توش گرفتمو ها فایل از کپی یه سریع

 .بکشه طول تماسش کنه خدا.بود در به نگاهم.گرفتم ضرب میز روی انگشاتم با

 ..45...45...45...45.بود شمارش روی نگاهم

 .بکشه طول خدایا.فشردم هامو چشم شصتم و اشاره انگشت با

 .دیگه باش زود لعنتی دِ.فشردم هم روی هامو لب

54...55...55...55...51... 

 .شد باز اتاق در. رقمی یک اعداد معکوس شمارش به بود رسیده حاال

7...6...4.. 

 .ها مشتری این دست از امان -بهروز

.5...5...5 
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 .کردی عادت کردم می فکر:گفتم و کشیدم بیرون رو فلش

 .زد ایی مسخره نیشخند

 .کنم لوس برات خودمو یکم نمیزاری -بهروز

 .بگو رو ش ادامه:گفتم و زدم ندپوزخ

 .گرفت سر از رو اطالعت دادن و.نشست خنده با و داد تکون سری

*** 

 .اومد سمتم به و زد بال هیراد در شدن باز با.شدم وارد و انداختم در روی رو کلید

 .سالم..سالم.سالم -هیراد

 .زدم رمقی بی لبخند

 .عزیزم سالم-

 .میخوام بالی..بالل-هیراد

 .میدم بهت هم بالل. داخل بیام بزار -خندیدم

 .میگم چیو همه ندی اگه.بده االن..بده االن -هیراد

 .کردم نگاهش تعجب با

 بگی؟ میخوای چی

 .میده بالل بهم نگم تو به اگر گفت اون:...گفت اون -هیراد

 .بود جاشون سر چی همه.چرخوندم خونه دور تا دور رو نگاهم

 ندهک همشون.بود شده ریخته زمین روی ممکن شکل بدترین به موند ثابت ها پیچک روی نگاهم

 .بودن شده

 هم به همه بقیه بود تمیز و سالم داشت دید راهرو از که قسمتی فقط.کردم نگاهشون زده بهت

 .بود شده ریخته
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 .اومد می ها پرنده صدای

 اورده؟ خونم سر رو بالیی همیچن کی. بودم شوکه.بود زده بهت

 :فتمگ حرص با داد جواب که همین.گرفتم رو بهروز شماره و کشدیم بیرون رو گوشیم عصبانیت با

 کردی؟ اینکارو چرا.لعنتی کردی نابود منو خونه...کشیدن؟ گند به رو اینجا آدمات چرا بهروز-

 .شد طرف بر که بود شکیات سری یه.جون دختر آروم -بهروز

 شام ازارب شبیه م خونه لعنتی شدم دیونه دستت از خدا به بهروز.شکیات کدوم:گفتم عصبانیت با

 کردی؟ شک من به چی واسه اصال.شده

 معزیز بین..کنم؟ آرومت دیگه جور بیام میکنی داد بی و داد نکنه.دیگه باش آروم.هیش -بهروز

 .نیست وجود تو خستگی اصال.تو واسه هستم آماده همیشه من

 .وقیحی خیلی:گفتم عصبانیت با

 .ها سرامیک روی کردم پرت رو گوشی اومد خندش صدای

 !لعنتی-

 لعنتی.شدم خونه کردن تمیز مشغول و کردم عوض هامو لباس و اتاق سمت افتادم راه حرص با

 .کنم تحمل رو کثیفی توم نمی

 

 .بود صبح 5 ساعت دیگه حاال.بود شده تمیز خونه.کردم رها مبل روی رو خودم خستگی با

 .دارم ضعف شدت به.نیست خوب اصال حالم.کشیدم عمیقی نفس

 کی؟..میشم؟ راحت دستتون از کی

 .برید رو امانم گرسنگی.بستم هامو چشم

 شتپ.کردم درست نیمرو و برداشتم مرغ تخم تا دو.شدم آشپزخونه وارد خستگی با و شدم بلند

 .شدم مشغول نشستمو میز

*** 
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 .همه به لعنت.پوشوندم صورتمو دستامو کف با

 همه عهدف این.نباشن آک همه که نیست قبلی دفعه مثل.مهمن خیلی دخترا سری این ببین -بهروز

 .51 تا 55 سنی رده بین. آکن

 میکنه؟کی؟ درک منو حس کی میکرد خفم داشتم بغضم

 رادخت و ها مواد با ما.باشه همه به حواست قبل های دفعه مثل باید نیستم من هیما.ببین-بهروز

 .باش مراقب.میشم خارج مرز از امشب

 .بره پیش درست چی همه کن کمک خدایا.دادم فشار هم روی هامو چشم

 بود قرار اما.بود محافظش مثال.بود ایستاده بهروز کنار مشکی لباس یه با سرگرد.کردم بلند سرمو

 .نکنه فرار بهروز باشه مراقب بشن خارج مرز از خواستن وقتی

 .کشیدم عمیقی نفس

 میاد؟ دلت چطور لعنتی.سالشونه 55 فقط بیشترشون دوخترا اون بهروز.لعنتی-

 اخه.نگذشتم هم دخترم از من دیدی که خودت.نکنی وارد رو احساس بود قرار.هیما هیما -بهروز

 .بود اومده خوشش ازش و بودش دیده اتفاقی ها شیخ از یکی بود خوشکل خیلی مینا میدونی

 نیست؟ وضع اون با اونم دخترش مرگ از درصد یک حتی آدم این یعنی. زد قهقهه بازم

 .بگو راستشو پرسم می سوال یه بهروز-

 .بپرسی من از سوال ده مجازی تو عزیزم-.کرد باز رو نیشش

 .میدونم بعید من آدمی؟آخه واقعا تو-.زدم پوزخند

 .کشید هم در هاشو اخم

 رفتارت مراقب. بگی میاد در دهنت از چی هر نمیشه دلیل میام راه باهات اینکه -بهروز

 فهمیدی؟.باش

 واصل درک به هم تو.زدم بیرون اتاقش از حرف بی و دادم تحویلش ایی مسخره پوزخندی

 .بهروز هستم شدنت کشیده زیر به منتظر قرار بی. درک به.میشی
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 فتمگ و شدم سوار. کرد باز رو ماشین در دیدنم با راننده.زدم بیرون ساختمان از و کشیدم پوفی

 .خونه بره

 .شدم پیاده خونه جلوی بعد ربع یه

 .نشست شونم روی.اومد سمتم به و زد حالی خوش از سوتی دیدنم با هیراد.شدم خونه وارد

 .سالم سالم -هیراد

 .زدم ایی خسته لبخند

 .عزیزم ماهت روی به-

 !خوبم..خوبی؟ -هیراد

 .خیلی نه ولی میکرد اذیت هاش ناخن.نشست ساعدم روی دادم نشونش رو دستم مچ

 کردی؟ چیکارا امروز-

 .کردم بازی.خوردم نخمه -هیراد

 .کردم نوازش سرشو

 بدی؟ هدیه سکوت یه بهم میشه.خستم خیلی امروز-

 نزنم؟ حرف یعنی -هیراد

 .اوهوم-زدم بخند

 .باشه باشه -هیراد

 خیلی اه روز این.بخوابم یکم من تا بشین قفست روی برو پس-.گفتم خواروندمو رو گردنش کمی

 .هستم خسته

 .همیشه.بود همین همیشه.حرف بی.رفت و زد پر

 .گرفتم کوتاه دوش یه اومدمو بیرون.برداشتم حوله و آوردم در هامو لباس.رفتم اتاقم سمت به

 .نداشتم متحرکت مرده یه با فرقی هیچ مدت این.پوشیدم لباس
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 .رفتم خواب به سوته سه.بستم هامو چشم.کشیدم روم رو پتو و کردم محکم موهام دور رو حوله

 بارون درشت قطرات برخورد صدای.چرخیدم جام توی.شد باز هام چشم برق رعد صدای با

 .میداد هدیه وجودم تمام به شب توی رو زیبایی سمفونی

 .سالگیم شش یاد به و.بستم هامو چشم.زدم لبخند

 .خواهش خواهش.بارون زیر بریم.بابایی بابا-

 .کرد ریزی اخم بابا

 .ریزه خاله میخوری سرما! نه -بابا

 .خواهش.دیگه بریم.دارم دوست بارون من اما: گفتم کردمو پنهان بغلم زیر ناراحتی با هامو دست

 .بده قرص بهت دکتر آقا تا دکتر ببرمت باید وقت اون.میخوری سرما.میشی خیس.عزیزم نه-بابا

 .بنویسه آمپول بگو خوب -گفتم کردمو اخم

 .زد قهقهه

 .آمپول میگه من دختر وقت اون میکنن وحشت آمپول گیم می مردم دخترای.خدا ای -بابا

 .بودم تر کوتا ازش هم باز.زد زانو جلوم.بود بلند خیلی قدش

 .شد بلند و کرد بغلم

 منو کوچلوی و ظریف دختر اونم.میکنه مریضت اما.قشنگه بارون.بابا گل -بابا

 .کردم گریه

 .قشنگه چه ببین.بارون زیر برم میخوام من ولی-

 .میشما مریض منم بشی مریض اگه وقت اون. میخوری سرما. نمیشه. قشنگم! هیما -بابا

 .کردم حلقه گردنش دور دستامو

 !بشه مریض بابام نمیخوام من-

 .نکن گریه.بشم کوچیکت دل اون فدای -بابا
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 رو ورتیمس پالتوی و رفت لباسی چوب سمت به تند هایی قدم با.کرد پاک انگشتش سر با اشکامو

 .گفت و برداشت

 .بپوش

 .کردم نگاهش نگرانی با

 .بشی مریض نمیخوام. برم نمیخوام دیگه من-

 .کشید آروم لپمو

 .میشم قوی کنارمه که م دختر.نمیشم مریض -بابا

 میکنه بغلم.برمیداره رو بزرگش و مشکی چتر.میپوشم بابا کمک با سرعت با رو پالتوم.میزنم لبخند

 .زیاد خیلی.بخشه لذت چتر سقف روی بارون های قطره صدای.حیاط توی میریم هم با

 .لرزم می

 .میکنم بغل پاهامو میشینم دیوار کنار.نمیدونم.حیاط توی اومدم کی.خیسم خیس

 .زیاد خیلی.بابا شده تنگ برات دلم-

 .میشه سرازیر هم پشت اشک های قطره

 .میخوام بابامو من ها لعنتی.میخوام بابامو من.زندگی این به لعنت.میزارم هام زانو روی رو سرم

 .میکنم مچاله بیشتر رو خودم. میره باال م گریه هق هق صدای

 لعنتی... کیم؟ من.نمیکنه آرومم بارون سرد های قطره این چرا لعنتی.ندارم آرامش ها روز این چرا

 .مرده ساله یک.مرده که دخترم یه من. نزاشتین برام هم هویت حتی دیگه!ها

 بد خیلی من.میخورم سرما میگفت بابا آبه خیسه تنم تمام.بندم می هامو چشم

 توی شپی سال چند عید توی کنم فکر ولی.نیست یادم رو سرماخوردگیم اخرین.نمیدونم..سرمام؟

 .بود خاله خونه

 .میزارم هم روی هامو چشم
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 ردس زمستان این از دلم من و زمستانه ماه اولین.شده سرد هوا.ندارم شدن بلند حس ولی سردمه

 .کنه درک منو حس کسی شده.میخواد پدرانه گرم آغوش یه دلم.تره سرد هم

 بابامو آغوش دلم من... فهمی؟ می میخوام بابا من خدایا.میخوام بابا من.خواد می بابا دلم من

 بزارمو شونش روی سرمو تا باشه میخواد دلم.کنم حس رو حظورش گرمی میخواد دلم.میخواد

 میخوام من که پدری و مادر اون من واسه عمو زن و عمو خدایا.هام کسی بی واسه.کنم گریه

 .نشد نرااحت اونقدر من مریضی من واسه وقت هیچ عمو زن. نشدن

 .نزد کارش از من مریضی بخاطر وقت هیچ عمو

 اممیخو اونو من.بیرون زد شرکتش از روز موقع اون من بخاطر یکه بابای.میخوام بابامو من خدایا

 .مریضه دختر.هیما گفت مرگش آخر لحظه تا که

 و بودم سما بد.آره..بودم؟ سرما بد.افتد می هم روی آرام آرام هایم چشم.شود می زیاد بغضم

 .هستم

*** 

 لومگ انگار.میکنم خشکی صرفه.میسوزه.میکنه گز گز تنم تمام.میکنم باز رمق بی هامو چشم

 .میشه خراشیده

 .میزارم خیسم پیشانی روی و میبرم باال را دستم

 .بزن شبه دیگه بر تب یه بیا.بده خیلی حالش امید -زن یک صدای.میشود بلند آشنایی نا صدای

 .نممیز بر تب بهش منم.کیسه توی بریز کن خورد یخ تا چند برو پاشو -شد بلند مردی صدای

 .نشدن بودنش باز متوجه اونا که بوده باز کم اونقدر هم چشم شدم متوجه تازه

 .میرسید نظر یه شیرین امام.بود معمولی خیلی.میبینم رو صورتش میشه بلند که زن

 .میکنم باز بیشتر کمی هامو چشم

 .اومد هوش به.انسی -مرد همان

 دخترم؟ بهتره حالت-من به کرد رو

 .نیماد در صدام ولی بزنم حرف میخوام
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 .میدم تکون نه معنی به را سرم

 نازک؟ های لباس اون با میکردی؟اونم چیکار بارون توی شب موقع اون اخه-میکنه اخم

 .گیره می دلم بازم بابا نبود آوردن یاد به با.میبندم هامو چشم

 !متاسفم-

 واسه...کارم؟ خیانت مادر واسه...بودنم؟ یتیم واسه..خودم؟ واسه...بودم؟ متاسف چی واسه.همین

 مینای واسه..خالف؟ باند یه به ورودم واسه... شدم؟ باطل شناسنامه واسه...رفتم؟ دست از عشق

 دل واسه..م؟ شکسته دل واسه... مرد؟ تا سه پای و دست زیر داده جون و خورده دست

 کی؟ واسه...چی؟ واسه...خونم؟

 .میشه قلبم مهمون و میاد دعوت بی غم یازم.شینه می گلوم توی بغض یه بازم

 خونمون؟ برم میشه-

 :میگه مکینه آماده رو سرنگی یکه حال در مرد همون سعید.میشه وارد زن

 .خونت میبرمت لیال با بشی بهتر یکم.دخترم نیست خوب حالت-سعید

 .کنم چیکار میدوندم.ندارم رو خودم حوصله و حال.میدم تکون سری

*** 

 هم با دارن سری یه.سخت های ورزش.میکنن تمرین دارن که هایی آدم روی نگاهم هم باز

 فرار چطوری که کنن می تمرین دارن هم دیگه سری یه و میدون دارن سری یه.میدن مسابقه

 .کنن

 که متیقس به رسه می که.شده کشیده ها قسمت این ین آجری تیغه یه.میکنم نگاه دیگه سمت به

 های اسلحه با سری یه.شده گذاشته زیاد و کم های فاصله با ها سیبل.میکنن تمرین اندازی تیر

 هک قدری و محافظت واسه فقط.دیگه سری یه و میبینن آموزش تیراندازی تک واسه ایی حرفه

 گیر احتیر به.دلیل چند به.میشه استفاده کالشینکف از بیشتر اینجا.کنن شلیک درست بتونن

 یعنی.ستننی تشخیص قابل هاش گلوله اینکه اون از بهتر و خرید هاشو گلوله میشه براحتی یه.میاد

 .نیست گلوله خاصی نوع اسلحه هر واسه
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 !الل.کور و کر.باشم نفهم میخواد دلم.میشم زله اطالعاتم این دست از اهی.کشیدم پوفی

 !خانم-

 .چهره خوش و بلند قد پسر یه.برمیگردم

 !بله-

 .پیششون برید گفتن خان سعید-پسر

 .میدم تکون سری

 کجاست؟-

 .دارن نیاز کمکتون به.اندازی تیر قسمت-پسر

 .گفته که سمتی به میکنم حرکت حرف بی

 کنار کلخوش تقریبا و بلند قد دختر تا سه.زیره سرش و زده کمرش به دستاشو.میرسم بهش وقتی

 .میکنن زر زر و وایسادن

 داشتی؟ کاری-

 :میگه و میندازه دخترا به غیض پر نگاه یه.میکنه بلند سریع سرشو صدام شنیدن با

 .سرشونه تو کاه مغز جای به.کردن روانیم! خودته کار.نمیام بر اینا پس از من-

 .میکنن نگاهش خشم با دخترا.میندازم باال ابروهامو

 .برو تو.خوب بسیار-

 .میکشه کنار اخمم دیدن با که بزنه شونم به میکنه بلند رو دستش سعید

 .میره و میگه ممنونی

 .میکنم گره سینه روی دستامو.دخترا به میکنم رو

 تا اهپنج اشتباه بار هر.داره جریمه پرتی حواس ترین کوچک.منه با االن از آموزشتون.هستم هیما-

 .جریمشه شنا
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 .بده من به رو اسلحت تو حاال خوب: گفتم داشتمو نگه ثابت و.کوبیدم هم به دستامو

 .گذاشت دستم تو رو ش اسلحه حرص با دختر

 وقتی.یدباش داشته آرامش باید کنید شلیک میخواید وقتی:.گفتم آرامش با ایستاده سیبل به رو

 .نمیخوره دقیق میخواید که جایی اون به یا و میره خطا تیرتون میترسید

 تونچپ دست و میگیرد رو اسلحه راست دست با هستید راست دست اگر:..میگم و میگیرم نفس

 ستیه چپ دست اگر.میشه گیری جلو دستتون لرزش از اینجوری راستتون دست گاه تکیه میشه

 .عکس بر که

 .شلیک و میکنید نگاه دقت با:.گفتم و شدم مسلح

 .رفتن عقب یه و کشیدن آروم جیغ یه من شلیک با

 شدید؟ متوجه:گفتن و کشیدم پوفی

 و گرفتم و بودم گرفته ازش که دختری همون سمت به رو اسلحه.دادن تکون تایید به رو سرشون

 .میگری یاد زود بکنی همکاری.میکنم کمکت من.کن شروع تو: گفتم

 .میگیره دستش توی رو اسلحه استرس با و میده تکون سری

*** 

 یه بازم و خونه کردن تمیز بازم.کردن درست غذا بازم.هیراد بازم.میشم خونه وارد خستگی با

 .شدن بیدار سرخ های جشم با صبح هم باز و اشک بازم.خواب

 هواس دلم.میخواد خودم خلوت توی دوست یه دلم که وقته خیلی.س ساده خیلی من های روزمرگی

 .شده تنگ خیلی الهه

 .میکنه سرد آدمو.سرده مرده خاک.خودشون قول به.کردن فراموش منو همه حتما.هه

 ادهس مانتو.میرم اتاقم به و میشورمش سریع.میزارم سینک توی و میکشم سر رو شیرم لیوان

 تیره خودم واسه.میپوشم تیره که وقته خیلی.میکنم سرم هم مشکی شال یه. پوشم می مشکی

 .میپوشم
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 سوار.منتظرمه تاکسی در جلوی.بیرون میزنم خونه از و میبندم رو اسپرتم های کفش بند

 ماشین سوار طرف اون از و پیاده.میدم کرایه.میشه طی رادیو صدای با مسیر.میدم آدرس.میشم

 .منتظرمه اینجا راننده همیشه مثل.میشم ایی دیگه

 .کارخونه همون بازم.میشم پیاده بعد ربع یه.میکنه حرکت

 .هست جا همه دوربین.باالست اینجا امنیت.میشه باز رسیدنم با خود به خود در

 اب ها بچه. میشم ساختمان وارد...میگذرم ازش.راهمه سر ریخته هم به و خالی حیط یه.میشم وارد

 تکون اب فقط رو سالمشون جواب.میکنن سالم بادیدنم.دادن لم نو چندان نه های مبل روی بیخیالی

 .میدم سر

 .میشینه کنارم و میاد چایی فنجون دوتا با رو امیری.شینم می ها مبل از یکی روی

 .سالم -امیری

 .سالم-

 .میرسی نظر به کسل -امیری

 .میدم بیرون آه مثل نفسمو

 .نشده طرف بر کامل سرماخوردیگم هنوز-

 .میده بهم رو کاغذی لیوان اصل در.میگیره طرفم رو فنجون.میده تکون سری

 .میچرخونم دستم توی رو لیوان

 خوبن؟ بچت و زنت -

 .مونه می هوا روی بخوره ازش که برده باال که لیوانی

 .ندیدمشون س هفته یه -امیری

 .میکنم نگاهش.میدم فشار رو لیوان کمی

 سخته؟-

 !خیلی-امیری
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 .ندیدم خانوادمو اعضای از کدوم هیچ که نیمه و ساله یک من...هفته یه.اوهوم-

 .میخوره چاییش از کمی

 باند این که امیدوارم.متاسفم -امیری

 .میاره پایین صداشو

 .نمونم اینجا دیگه ولی.بمیرم حاضرم.بره لو که امیدوارم-امیری

 .میشم تر خوددار کرده شک بهم بار یه بهروز اینکه آوری یاد با.میکنم نگاهش

 .هستن راضی بقیه.نباشیم راضی تو و من شاید.خوب ولی.بگم چی نمیدونم-

 .میخورم کم کم رو چاییم.میشه ساکت.مبل به میده تکیه.میزنه پوزخند

 .دارم ایدز میکنه فکر چون.ندارم ازش ترسی هیچ.میرم اتاقش به بهروز بااومدن

 .میشینم اتاقش نرم نفره یه صندلی روی

 خوشکله؟ خانوم خبرا چه -بهروز

 ببریم؟ هارو جنس قراره که..باشه؟ خبری داری انتظار-میکنم نگاهش سردی با

 .میشه جا به جا صندلیش روی

 .افتاده عقب یکم آوردنشون جدید های جنس -بهروز

 !لعنتی.میکشم هم در هامو اخم

 چقدر؟-

 .کنم چیکار موندم.دارم میلیاردی قرص یه لعنتی.ماه یک-.میکنه نگاهم آشفتگی با

 .میزنم پوزخند

 .بشه جبرانش تا.کن خارج با وارد دیگه چیز یه خوب-

 .میگیره قرار دوراهی سر انگار
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 ریسکش.دارم حساب طرف.دبی تو کلوب چند به بفروشم دختر تا چند.کردم فکر بهش -بهروز

 .جیغو جیغ دخترای این با مخصوصا.باالس خیلی

 .کنه خارج عروسک میخواد انگار.زدنش حرف راحت لحن از میشه چندشم

 فعهد مثل.برو خودت اینبار ولی.منه نظر این.کنی خارج هم مواد کمی میتونی.خودته با.نمیدونم-

 .ها آشغال اون نزنن ضرر قبلی

 بگیرنت هم اونا با.خوبه بگیرنت هم دخترا اون با.بری کن قبول.میکشه صورتش روی دستی

 .میکنن اعدامت

 مهم آک غیر و آک.باشن خوشکل همه باید.کنیم پیدا دختر چندتا باید.میگی درست تو.آره -بهروز

 .کافیه باشن خوشکل.نیس

 صلیا مهره که این.بهروز شدن گرفتار شوق به لبخندی.میزنم لبخند دلم توی. میدم تکون سری

 .گروه همه شدن مختل یعنی بشه گرفته

 نپنها تفاوتی بی نقاب پشت رو هام چشم برق و شوق.میبندم کوتاهی ثانیه برای هامو چشم

 :میگم سردی با.میکنم

 .میکنن آمادشون زود ها بچه.خوبه-

 نگرفت دستور حسام پبش میرم همه از اول.میام بیرون اتاق از و میشم بلند.میده تکون سری

 نهکارخو از لبم روی کوچکی خیلی لبخند با. میدم رو داریم الزم طرف اون بردن واسه که دخترایی

 .میشه شلوغ سرم کمی آینده های زور تا ولی.ندارم کاری.میرم بیرون

 یحالیب و رخوت احساس.میشه برداشته هام شونه روی از باری انگار.میرسم شلوغ خیابان به وقتی

 .کنم جوانی! دختری کمی فقط! کمی میخواد دلم.میکنم

 ."کنه؟ جوونی میتونه هم مرده یه مگه"میزنم پوزخند

 .میدم فشار هم روی هامو چشم

 ."تونم می من.نداره نشد! تونه می"

 .نمیشم اون متوجه هم خودم حتی که ریز اینقدر.میزنم ریزی لبخند
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 .من تن سردی به نه.من وجود سردی به نه ولی.سرده خیلی هوا.میشم پارک وارد

 .میکنم آرزو دل توی من و رفتن فرو خواب عمق در و خشک ها درخت های شاخه

 "نشم بیدار هرگز دیگه.تفاوت یک با ولی.میرفتم عمیقی خواب به هم من کاش"

 تبیس دارم تازه که زمان همین درست.من سن توی اونم آدم یه که نیست این از تر سخت هیچی

 تفاوت بازم ولی میکنن مرگ آرزوی ها خیلی ها روز این عجیبه.کنه مرگ آروزی میشه ساله چهار و

 .داره

 جرات حتی من ولی زنن می خودکشی به دست.میخورن شکست و میشن عاشق وقتی دخترا

 .نیستم قدیسه یه نیستم پاکی دختر.نیست کم گناهام.ندارم هم اینکارو

 باور اواقع نمیدادن نشون واکنش و نمیکردن توجه بهم بقیه اگر یعنی داشتم شک خودم وجود به

 .میکنم زندگی چطوری که موندم.نیستم که میکردم

 مامان.میخوام گاه تکیه من.کس هیچ نداشتن سخته خیلی دختر یه برای سخته خیلی

 "مامان؟"میخوام

 مجون از تر عزیز بابای از من اون.بود حقش نه نه.فرستادم دار چوبه پای خودمو مادر من.قاتلم من

 .کشت بیرحمی با بابام.کرد جدا

 به تونست؟ چطوری.بود داشته نگه شکمش توی ماه نه منو زن اون.بودم بچش من.من بخاطر

 با هک میپوشیدم مدرسه لباس شوق هزار با بابام با یکه من به! بودم شده ساله هفت تازه که منی

 !نکرد رحم مدرسه برم بابام

 یدختر میخواد دلم من لعنتی.میخوره ضربه تر زود احساسم من.نیستم مرد من!  دخترم من! من

 آشغال اون گری وحشی واسه میشن فرستاده دارن که دختری هزار.بلرزونم و نفر هزار دل نه.کنم

 شپی ببری منو میشه.خدایا. لبخند یکم.میخواد آرامش یکم فقط خدایا..یکم فقط..دلم من.ها

 زیر مبزن و کنم لوس خودمو میزنه برق و رعد وقتی هام بچگی مثل میخوام.میخوام بابامو من.بابام

 :بگه و کنه ناز موهامو بابام که.گریه

 هواس دختر این! بود قوی خیلی.نمیترسید برق و رعد از که بود عسلی چشم خوشکل دختر یه "

 "بابایش پناه میشد که بود ناز قهرمان یه باباش
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 :میگفت مهربونی با و میزد لبخند.مینشوند پاش روی و میبوسید گونمو بعد

 "بابایی؟ نه مگه"

 کن رحم.خستم زندگی این از خیلی.میاد فرود سردم صورت روی داغم اشکای.میشکنه بغضم

 ولی ببخش خدایا.ندارم دوسش من.نیست من جای دیگه دنیا این.ببرم و کن رحم من به.خدا

 .ندارم دوسش

 رو به رو هب و میکنم بلند را سرم میزارم پایم روی را هایم دست.مینشینم پارک سنگی نیمکت روی

 شاخه روی نگاهش.نشسته ویلچر روی.کمتر یا ساله دو سی شاید.جوان مرد یک.میکنم نگاه

 .میکند کشف درونش عجیبی چیز دارد انگار.شده خشک که است درختی

 ار صورتش فرم کمی گردش چانه و مربعی فک که شکل بیضی معمولی صورت.میکنم نگاهش

 وهایم.سوخته ایی قهوه درشت تقریبا های چشم.آید می صورتش به که معمولی بینی.داده تغیر

 نه.همین.بزرگ کمی ولی معمولی های لب.میرسد نظر به تر روشن کمی غروب در که خرمایی

 اش قیافه و تیپ به اصال.نبود هم ریز ولی.درشت انچنان اندام نه و داشت سگ هایش چشم

 .باشد داشته مشکلی که نمیخورد

 ندچ فقط.میزد دو دو هاش چشم توی آرام معصویت یه کرد که نگاهم کرد حس را نگاهم سنگینی

 یک رد من نه.سادگی همین به.برگرداند ایی دیگه سمت به را نگاهش تا کشید طول کوتاه ثانیه

 .او نه و شدم عاشق نگاه

 کار به دست تر زود او ولی شوم بلند میخوام. اندازم می زیر منحرفم فکر از شرم با را سرم

 !دارد مشکل واقعا! نه.میکند حرکت و میگیرد هاش چرخ به را دستش.میشود

 .است گریه اثرات که میشوم صورتم گز گز متوجه تازه.میکشم آهی

 شها چرخ از یکی.مرده همون.میچرخونم صدا سمت به رو سرم.آید می کسی گفتن لعنتی صدای

 .کرده گیر پارک کف شده کنده سنگ جای توی

 میدهم شحرکت فشار یک با.میگیرم ویچلر های دسته پشت را دستم.میرم سمتش به و میشم بلند

 .میکنه تشکر زده غم صدایی با.بیرون میکند فوت را نفسم

 .ممنونم-مرد
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 .میکنم خواهش-

 .کوتاه هم باز ثانیه چند فقط.برگردونه سمتم به رو سرش میشه باعث دارم خش صدای

 خوبه؟ حالتون-

 .سرد خیلی.سردم.میزارم م گونه روی را دستم

 !آقا خوبم-

 .میکند سکوت اما بزنه حرفی میخواد.میشه غمگین هم باز نگاهش

 کنم؟ کمکتون میخواید-

 .میکند اخم

 .ندارم نیاز کسی کمک به من - مرد

 .میدونم-

 .میشود متعجب

 .بود جایی بی درخواست.میخوام عذر -

 .میکنم حرکت و میدهم تکان سری تنها حرفم دنباله به

 !خانم -مرد

 .ایستم می

 ..میشه - مرد

 !حتما-

 یچه یعنی.نداره باشه ضعیف اینکه به خوبی حس.دارم اطمینان چون.شود تمام حرفش نمیزارم

 .نداره خوبی حس کس

 .میکنم حرکت و میگیرم رو ویلچر پشت های دست.میرم سمتش به

 نزدیکیه؟ همین خونتون -مرد
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 !بله-

 که ممیدون.شدم مزاحمتون که ببخشید.نزدیکه خونه.میکنم زندگی ها نزدیکی همین هم من - مرد

 ..درخواست

 !نیست مهم-

 .است راهی دو سر میکنم حس. میشود ساکت

 هستید؟ دانشجو -مرد

 .کردم تمام.خیر-

 ایی؟ رشته چه -مرد

 هک مواجش و بلند موی پشت میبینم که چیی تنها است من به پشتش.میکنم نگاهش کمی

 .است شده پخش اش مردان پیراهن یقه روی لجوجانه

 !لباس و فرش طراحی-

 میرید؟ کار سر -مرد

 .میدهم فشار ها دست روی را دستم

 !خیر -

 .کردم عصبانیتون که بخشید -مرد

 .میبینم را آن از کمی فقط من که میزند کوچکی لبخند مرد.میشود شل هایم دست

 .خوندم روانشناسی هم من-مرد

 .است زیرک روانشناس یک که واقعا.میکنم نگاهش مات

 .حرفید کم خیلی -مرد

 .ندارم گفتن برای چیزی-

 .برید سمت این از لطفا -مرد
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 .میشویم خارج پارک از.میروم میگوید که سمتی همان از

 .میکنید صحبت لحجه بدون فارسی.ندارید رو شیرازی لحجه اخه شیرازید؟ اهل -مرد

 .هستم تهران شده بزرگ و اصفهان متولد.نیستم شیرازی! خیر -

 بپرسم؟ رو اسمتون میتونم -مرد

 !خیر-

 !مردانه و آرام خیلی میخندد

 .هستید رک خیلی -مرد

 .میدونم-

 .میدهد بیرون آرام را نفسش

 .ندارد سودی هیچ فلج مرد یه با وقت کردن حروم که میدونم -مرد

 .نبود این شک بی من دلیل.میکنم اخم

 .هیماست من اسم-

 چیه؟ اسمتون معنی.هستم ایمان هم من.دارید زیبایی اسم -مرد

 !عاشق بانوی-

 .خودتون مثل درست.زیباست خیلی -ایمان

 .نداره همخونی شما پیچیده و شیطان شخصیت با اصال شما اسم ولی -

 خوندید؟ شناسی روان هم شما نکنه -میخندد

 !خیر-

 اهشر من خونه تا اینجا از ولی کنم صحبت باهاتون بیشتر دارم دوست خیلی.خانوم هیما -ایمان

 .شم نمی شما مزاحم.زیاده

 .نیستید مزاحم-
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 .میکند تلف وقت کمی

 .میشه متنهی درد سر به اخرش حرفم پر خیلی که منی با زدن حرف که میدونم! نه -ایمان

 .بزنم حرف او با کمی که میخواهد را نفر یک دلم! چرا دروغ

 .میکنم همراهی خونه تا شمارو بخواید اگر.ندارم مشکلی من-

 !کردید خوشحالم: میگوید شاد کمی لحن با

 .نمیدهم جوابی

 هستن؟ شاغل مادرتون و پدر-ایمان

 .خیر-

 .ممکنه مگه... چی؟ -ایمان

 !بله-

 ندید؟ رو جوابم کوتاه اینقدر میشه -ایمان

 .نمیدونم-.میکنم مکث کمی

 .اومد بیرون شما دهن از خیر و بله جز به چیزی یه باالخره-میخندد

 .نشیند می دلم به کالمش طنز.میزنم لبخند

 سالتونه؟ چند.خانوم هیما -ایمان

 .میشم ساله چهار و بیست زودی به-

 .میشم ساله شش و سی زودی همین به منم..جدی؟ -ایمان

 .نمیخورد سنش به. میکنم تعجب

 .میگم تبریک-

 .شادی با. میزند لبخند
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 دقیقا.هتولدم دیگه هفته دو.میگید تبریک من به که هستید نفری اولین شما.خانوم ممنون -ایمان

 .ماه بهمن روز اولین

 .میشوم متعجب

 .تولدمه روز همون منم-

 دنیا هب تولدم روز توی که کسی امروز کردم نمی فکر.هستید من همزاد پس- میخندد بلند اینبار

 .ببینم رو اومده

 :میگم دلم توی.آرام هم باز.میزنم لبخند

 ."بیاره لبم روی رو لبخند کسی امروز نمیکردم فکر منم"

 !گرفت بارون- ایمان

 .افتاد صورتم روی باران از ریزی قطره.کردم بلند سرمو

 .اوهوم-

 .میشیم خیس االن -ایمان

 .کردم بیشتر رو سرعتم

 اون مبشی رد چاله یه تو از کافیه.سرعت این با بشیم خیس دوتامون میخوای نکنه.خدا وای-ایمان

 .زمین میوفتم من وقت

 !نمیوفتی-

 .شد ساکت که زدم حرفو این جدی اینقدر

 .بداخالق -ایمان

 .میومد خوشم اما بود شده خودمونی زود خیلی.زدم لبخند

 یط را راه تند تند ایمان با شوخی و خنده با که حالی در باران شدن تند از قبل کوتاه دقیقه چند

 .رسیدم ش خونه به بودم کرده

 .ایمان آقا شدم خوشحال خیلی شما با آشنایی از: گفتم آرامش با و کشیدم شالم به دستی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر noghre* | هیما رمان

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

 

89 

 

 .داد تکون سری

 چیه؟ شما فامیلی فقط.همینطور منم -ایمان

 .هستم بختیاری-

 پارک اون به همیشه شما.ببینمتون بازم امیدوارم.نجم خانم.هستم نجم هم من -زد کوچکی لبخند

 میاید؟

 .اومدم که بود بارم اولین امروز.خیر-

 نیست؟ نزدیکی همین خونتون مگه: میگه متعجب

 .گرفت دلم ولی میزنم ریزی خیلی لبخند

 پارک این به حال به تا ولی میکنم زندگی اینجا که هست ماهی چند و سال یک من همینطور-

 .نمیشد وقت یعنی.نیومدم

 .باشه داشته آرومی فراغت اوقات آدم گاهی که خوبه -ایمان

 .کرد خواموش روشن رو جا همه برق و رعد نور

 .بارون این توی نیست درست.برسونه شمارو که میگم برادرم به من -ایمان

 .زنم می ریزی لبخند

 .برم پیاده میخوام من.نیست نیازی-

 .میکنه نگاهم ناراحتی با

 میک که بدم تشخیص میتونم چهرتون از.میخورید سرما و میشد خیس.نمیشه اینجوری -ایمان

 داشتید؟ هم خوردگی سرما مدت این توی.هستید سرماخورده

 .صدا با کمی فقط..کمی.میخندم

 هک بده خیلی!نجم آقای میدونید.بودم تخت توی تمام روز دو اونم.هفته اول.خوردم سرما من بله -

 من درون که فهمید می االن که میکنم فکر مدام.دیدم شمارو وقتی از.بشه چیز همه متوجه نفر یه

 .میکنه نگرانم کمی و میگذره چی
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 .میزنه نمایی دندون لبخند

 اتونه چشم آرامش پشت شده قایم غم اون جز به من که بگم باید البته.همینطوره بله بله-ایمان

 .نیست مصنوعی و واقعیه هاتون لبخند که میدونم هم اینو.خوب ولی.نمیدونم ایی دیگه چیز

 .میشه محو لبخند

 .میکنه نگاهم مالیمت با ایمان

 باز و میخورید سرما.خانم سرده خیلی هوا.برسونتتون و بیاد که میگم امین برادرم به االن -ایمان

 .ببخشم رو خودم نمیتونم موقع اون.میوفتید تخت توی روز دو هم

 می که ها پله جلوی.میکند حرکت خانه ورودی در سمت به و میدهد حرکت را ویلچرش های چرخ

 .میگه بلند رسه

 !امین...امین-

 .نهامی همون شک بی که آید می بیرون خودم سن هم تقریبا جوانی پسر و میشه باز سرعت با در

 ... راه هزار دلش مامان.بودی بیرون بارون این تو خل پسر -امین

 و داربر رو کلید اون برو.درضمن.کرد همراهی تااینجا منو کرد لطف خانم اون.بکش نفس یه -ایمان

 .خونه برسون رو ایشون

 .بود ایمان تر کوچک نمونه.کرد بلند را سرش امین

 .. که ممنون.خانم سالم.ببخشید اوه -امین

 .نکردم کاری.سالم-

 .میزند لبخند

 .بارون زیر میشد خیس االن.بایستید اینجا میکنم خواهش.میارم رو سوئیچ االن من -امین

 .کوچیک سقف یه زیر.میرم ایمان سمت به آرام هایی قدم با

 .میاد چشم به بیشتر چراغ نور کنار که بارون شتابزده های طره به دوختم را نگاهم
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 تو انگار ولی ندارم خوبی خاطره بارون از من ولی.قشنگه های خاطره اور یاد بارون میگن -ایمان

 .داری قشنگی های خاطره

 خوبه؟ خاطره کدوم آور یاد باران.میزنم عمیقی لبخند

 یه توی درست! شما مثل درست.من برای نه ولی.خوبه های خاطره آور یاد بارون میگن.درسته-

 یم نباید که شبی همون.خونه اومد سرکار از من کردن تب بخاطر من پدر امشب مثل بارون شب

 زا بارونی شب یه توی پدرمو.جاده بودن لیز و ماشینش شدن خراب کردبخاطر تصادف.اومد اومد،

 هد تا که بود بزرگ برام غم این اینقدر بچگیم تمام با.بود سالم هفت فقط موقع اون.دادم دست

 .نمیزدم حرف کس هیچ با سالگی

 .میزنم لبخند هم باز

 ثباع و بود کرده کاری دست بابامو ماشین اون.عمد قتل.شد ثابت جرمش پیش سال سه مادرم-

 .اومد بارون کردن اعدامش که روزی دقیقا بود اون هم مرگش

 .دارم دوست خیلی رو بارون من همین واسه.اومد می بارون هم مردم من که روزی- زدم لبخند

 .ببینم رو العملش عکس تا چرخوندم رو سرم

 .شد دیر ببخشید -امین

 .میزنم ریزی لبخند.میشه بسته ایی جمله گفتن برای ایمان شده باز دهن

 .دیدار امید به.نجم آقای دیدنتون از شدم حال خوش

 .آقا میندازم زحمت توی رو شما که ببخشید -امین به کردم رو

 .اس وظیفه.میکنم خواهش -امین

 .نمیاد خوشم کردن پاره تیکه تعارف از.میدم تکون سری

 .ایمان به کردم رو

 .ببینم شمارو بازم امیدوارم -ایمان

 .میزنم تلخی لبخند
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 .متحرک مرده یه من، مثل میشی بدی دستش از اگه.باشش داشته همیشه.خوبیه چیز امید-

 .دل ته از میزنم لبخند

 .خدانهگدار.نجم آقای روشن های روز امید به-

 .میشم قدم هم باهاش و میرم امین سمت به باشم ازش جوابی منتظر اینکه بدون

 .میشیم سوار دو هر.میرسیم ماشینش به که نمیکشه طول زیاد

 میکنید؟ لطف رو آدرس -امین

 .کرد حرکت گفتم که رو آدرس

 .گرفت رو تنم تمام کم کم گرما این و شد گرم پاهام.کرد روشن رو ماشین بخاری امین

 .هدیگ دیونس.بیرون میاد و میزنه سرش به.همینجوریه همیشه.من برادر این دست از امان-امین

 .میکنم اکتفا کوچیک بلخند یه یه من ولی میخندد خودش

 .شد شروع بارون راه نیمه توی ولی.خونه بیان میخواستن ایشون -

 کمک بهشون گرفته بارون وقتی که میکردم فکر من.بودید؟ باهاشون هم شما مگه! آه -امین

 .کردید

 .بودیم دیگه باهم بارون قبل از!  خیر-

 .نشیند می هاهیش ابرو بین ریزی اخم.میدهد تکان سری تنها

 .نمیزنه حرفی دیگه من خونه به رسیدن تا

 .میگم تشکر از پر نگاهی با.میشم پیاده در جلوی

 .ردمبرگ پیاده میخواستم چطوری راهو همه ین نمیدونم.کردید لطف خیلی.نجم آقای ممنون واقعا-

 .میزنه کوچکی لبخند

 .برم دیگه نداریدمن امری اگر.بود وظیفه.میکنم خواهش -امین

 نمیکنید؟ میل چایی-
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 .دیگه وقت یه انشااهلل.دعوتتون از ممنون نه -امین

 .میکند حرکت او و میکنیم کوتاهی خداحافظی.میدم تکان سری

 .میکنم بارون به نگاهی

 .هستی قوی تو که چقدرم.خونه بیای بارون این تو میخواستی خل دختر-

 .رفت شدم دیوانه. میخندم خودم افکار به

 .میزارم شوفاژ کنار و میارم در رو پالتوم سریع میشم که خونه وارد

 کرف کمی.میزارم ها پرنده برای دونه و آب میام که بیرون.میکنم عوض. هامو لباس و میرم اتاقم به

 پیشانی روی دست با بدهم خبر همکارهایم به کردم فراموش که موضوعی آوری یاد با.میکنم

 .میکوبم

 ونهخ از. میکنم سرم رو م گذاشته مبادا روز برای که رنگی مشکی چادر و میشوم بلند تند تند

 توی روز شبانه یک که مردی و زن همان.است انسی سعید خانه رویی به رو واحد. بیرون میزنم

 .بودم بیماری بستر توی خونشون

 میزنه خندلب دیدنم با. میاد بیرون دست به کفگیر انسی که کشه نمی طول زیاد.میزنم در به تقه دو

 .داخل میکنه دعوتم روئی خوش با و

 .دونستی قابل مارو شده چی...عزیزم؟ خوبی -انسی

 .میگرم گار رو لبم

 ثابت تلفن خط من راستش.کارم سر شب تا و میرم صبح.که خودتون بیند می.خدا تورو ببخشید-

 خونه از هندار اشکالی.کنم شارژ رو گوشیم تا بیرون برم نمیتونم ارون بخاطر االنم.ندارم خونه توی

 بگیرم؟ تماس یه شما

 .باش راحت برو.نفره دو مبل نزدیک.گذاشته سالن گوشه تلفن.عزیزم نه -مینزه لبخند

 .فوریه اخه.خدا تورو ببخشید-

 .میکنه اشاره دست با

 .دیگه برو -انسی
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 و داده سروان که ایی شماره و برمیدارم.میرم تلفنشون سمت به خجالت دنیا یه هبا و میخندم

 .میپیچه گوشی توی جدیش صدای که نمیکشه طولی.میگیرم و کردم حفظ

 !بله -سروان

 .سروان منم-

 .میشناستم سریع

 شده؟ چیزی -سروان

 ...خونی.دادیم جدید جنس درخواست امروز-

 نفس راحت خیال با.میگم رو بشن خارج قرار که هایی چیز نوع و خروج محل رمزی انیکه از بعد

 .میکشم عمیقی

 .ارتباطی در پلیس با تو -انسی

 .ایستاده چایی استگان دو با برمیگردکانسی شوکه

 ..من...م-

 .میزنه لبخند

 شهید.بیامرزتش خدا.بود پلیس هم خودم برادر آخه.شنیدم رو سروان گفتی وقتی فقط من -انسی

 .بود الیقی سرگرد.شد

 .میکشم ایی آسوده نفس

 .خانم انسی نبود زحمت به راضی.کنه رحمتشون خدا-

 .میگه و میکنه بهم تیزی نگاه

 نگرانی؟ همش که پیرزنم من مگه! دختر برو -انسی

 .جوونی هم خیلی شما.کنم بیجا من-.میخندم

 کجان؟ پدرت و مادر راستی.دختر تو دست از امان: میگه و میخنده تر بلند

 .میشه خشک لبخند
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 .شما به دادن رو عمرشون-

 .شد متاسف

 اجوی دوبار یکی منم.اینجا اومدیم نیست زیادی مدت ما که میدونی.کنه رحمتشون خدا-انیس

 .عزیزم بده صبر بهت خدا.نفهمیدم هستی آرومی دختر که بس از ولی.شدم

 .زدم تلخی لبخند

 .ممنونم-

 .شد سرد چایی.گلم بیا.رفت یادم دیدی: گفت لبخند با

 .گرفتم رو چایی خجالت با

 .زحمتم مایه همیشه من.خدا تورو ببخشید-

 فرس همش یعنی.نیست خونه وقت هیچ االن که اونم ندارم بیشتر بچه یه که من...نگو -انیس

 .الهی باشه مراقبش خدا.کشور اون به کشور این از شهر اون به شهر این از مدام.میکنه

 .بگم چی باید نمیدونستم یعنی.نزدم حرفی

 در.بود راحتی شب.خونه برگشتم و کردم خداحافظی انسی با صحبت کمی و چایی خوردن از بعد

 .ببینم رو ایمان دوباره میخواست دلم تعجب کمال

*** 

 بازم ولی بود معمولی چهرشون هم بعضیا.بودن خوشکل همه.بود مونده ثابت دخترا روی نگاهم

 .داشتن خاصی جذابیت

 .یکنهم کارارو همه خودش که میفروشیم کسی به رو اینا.نیست دخترا به نیازی: گفتم حسام به رو

 تیک.میداد تکون شدت به پاشو و بود دستش توی سرش.رفتم بهروز اتاق به.داد تکون سری

 .بود عصبیش

 .بهروز-

 .باال اورد سریع سرشو
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 !هان -بهروز

 .برسیم ها کشتی به که بریم سریع باید.نداریم وقت.بریم پاشو-

 .داد تکون رو سرش تند تند

 .بریم باشه -بهروز

 اتفاقی که میکردم خدا خدا.بودم کرده جمع رو حسم تمام.شد بلند و دادم تکون سری

 وفقم خداکنه.افتاد راه دنبالش اخم و خونسردی با بود اومده بادیگارد عنوان به که سروانی.نیوفته

 .بشیم

 ون یه با رو بسته پا دستو بیچاره دخترای.کردن حرکت جداگونه های ماشین با بقیه و بهروز

 .بود شب دو ساعت بردن مشکی

 که فنتل کیسویک اولین به.رفتم خیابون سمت به و زدم بیرون اونجا از سرعت با رفتن که همین

 .گرفتم رو سرهنگ شماره و زدم رو تلفنم کارت رسیدم

 .میرن کشی دوتا با.شده عوض موقعیت..سرهنگ-

 .کرد قطع و گفت ایی باشه سریع سرهنگ.گفتم هارو کشتی اسم

 .پیچید گوشم توی صادق صدای.شد گرد چشمام م شقیقه روی سردی جسم حس با

 .میزدم حدس -صادق

 .بود هاش ابرو بین عمیقی اخم.برگشتم آروم و بستم هامو چشم.دادم قورت صدا با رو دهنم آب

 ...خب بهروز به االن همین.کبکیم ما کردی فکر. هه -صادق

 از اسلحه.زدم دستش به به محکمی لگد.داد دست از رو تعادلش گردنش به محکمی مشت با

 .تر اونطرف متر دو شد پرت دستش

 .کشمت می!کثافت -صادق

 .پیچید تنم تمام توی بدی درد. زد شکمم به محکمی مشکت

 .کوبیدم صورتش توی رو زانوم محکم.پایین کشیدم سرشو و گرفتم موهاشو.نباختم خودمو
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 .زارم نمی! لعنتی-

 .زدم میزدم نباید که جای زانوم با رو بعدی ضربه و باال کشیدمش

 هک چاقویی. میپیچید خودش به مار مثل.زدم شکمش به محکمی لگد.زمین روی افتاد و شد خم

 .بود کرده سوراخ رو هام دنده زیر دقیقا.خوردم صادق از کی بودم نفهمیده

 .پیچید جا همه پلیس تیر صدای

 .بشید تسلیم.پلیسه پوشش تحت اینجا-

 .دادم بیرون آه مثال نفسمو

 !بری در زنده نمیزارم! عوضی آشغال -صادق

 اعدف خودم از نتونم که حد اون تا نه ولی میکرد حالم بی کمی بودنم زخمی آورد حجوم سمتم به

 .کنم

 آخ.اومد فرود زخمم روی محکم بعدش مشت زدم پسش.اومد صورتم سمت به شدش گره مشت

 .شد بلند هم اندازی تیر صدای من گفتن آخ با زمان هم.گفتم بلندی

 کتحر یه با و داشتم برش سریع.بود جلوم صادق اسلحه.اومد هوش سرم تازه زمین به افتادنم با

 .شیلک و چرخیدم تند

 هخف و دار خش صدای با.افتاد زمین به زانو دو.گذاشت سینش قفسه وسط رو دستش.موند مات

 !نامرد: گفت ایی

 .افتاد زمین به صورت با و

 .بود شده خشک لبام.میخواست آب دلم.میزدم نفس نفس

 .بزنم ربهض داخل از راحت میتونستم که بودم کسی تنها من.شدم بلند و گذاشتم پهلوم به دستمو

 های قسمت توی همه رسیدم ها بچه به وقتی. داخل رسوندم مخفی در از رو خودم سختی با

 .میکردم خرابشون روحی نظر از باید همه از اول.بودن باش آماده مختلف

 .ها بچه-
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 .برگشتن من صدای با

 .اومد سمتم به دیدندم با حسام

 شده؟ چی -حسام

 .میداد آمار بهشون... بود اونا با صادق-

 چی؟-حسام

 .نداریم شانسی هیچ.پلیسه پر اینجا لعنتی.زد چاقو بهم.کشتمش من.کرد می خیانت لعنتی اون-

 .زد زمین به محکمی مشت داد بیرون حرص با نفسشو

 !لعنتی لعنتی.لعنتی -حسام

 .کشید موهاش توی دستشو

 بشیم؟ تسلیم...کنیم؟ غلطی چه پس-حسام

 .راهه بهترین.نیست فراری راه-

 !اعدامه هممون حکم.نخوایم چه بخوابم چه: گفت پوزخند با امیری

 .شد بلند خشم با حسام

 .نمیشم تسلیم من -حیام

 .بیشتر جنگ اعالم یعنی این و.شلیک به کرد شروع و برداشت شو اسلحه

 .بود شده آور سام سر گلوله شلیک صدای

 .بودم مجبور

 و گذاشتم زمین رو م اسلحه.رسیدم که ها پلیس به. رفتم بیرون نشن متوجه ها بچه که جوری

 .اومد سمتم به سریع.میشناخت منو که بود کسایی از یکی محمودی سرگرد.کردم تسلیم خودمو

 شده؟ چی -سرگرد

 .میشید گیر غافل اینجوری.داخل برید پشتی در از باید.نمیشن تسلیم-
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 .میکنم آماده هارو نیرو من...خوبه -سرگرد

 .گذاشتم پلهوم روی دستمو

 .خوبه-

 شدی؟ زخمی -سرگرد

 رفهح خیلی اون باشید مراقب.بوریه مو و بلند قد پسر...حسامه شورش دسته سر.خوردم چاقو.آره-

 .اییه

 داشتن ماسک و مشکی های لباس که سرباز سری چند سریعش اشاره با. داد تکون سری

 .برسه من داد به که اومد هم نفر یه.اومدن

*** 

 رو اندب این باید چطوری نبودید شما های کمک اگر نمیدونم: گفت و کرد نگاهم تشکر با سرهنگ

 .ممنونیم ازتون واقعا. میبردیم بین از

 .زدم جونی بی لبخند

 .دوستم و هام نوع هم و خودم برای.بدم انجام میتونستم که بود کاری تنها.میکنم خواهش -

 .داد بهم بسته یه و پاکت یه و داد تکون سری

 زچی شما کمک.ماست طرف از قابلی نا تقدیر لوح همراه به شدتون درست شناسنامه -سرهنگ

 .ممنونم.نبود کمی

 .نشست لبم روی رنگی کم لبخند

 .کردید لطف.ممنونم خیلی-

 !بیاید بهروز اعدام واسه بخواید نمیکنم فکر: گفت مهربونی با

 تونمنمی.میکنه سنگینی دلم روی بغض هنوز.یادمه مادرمو آویزون پاهای هنوزم من.تونم نمی! نه-

 .بسپارم خاطر به هم رو دیگه نفر یه

 .متاسفم.سنگینیه جرم نفس قتل-داد تکون سری
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 .داخل دادم هامو لب

 .بشم مرخص حظورتون از بدید اجازه اگر -

 بودم امن خونه یه توی کشید طول بهروز دادگاه های کار که ماهی یک این توی. داد تکون سری

 .ازم میکردن مراقبت باید.زخمی و بودم تنها من.بودن مراقبم که

 شستمن تاکسی توی وقتی. کردم بلند تاکسی برای دستی. رفتم بیرون و کردم کوتاهی خداحافظی

 .دادم بودم دیده رو ایمان توش که پارکی آدرس

 باز رو بعدی پاکت و بستمش. قشنگ قاب یه و تقدر متن یه.تقدیر لوح.کردم باز رو اولی پاکت

 .بود بودنم زنده مدرک که ایی شناسنامه و شدم باطل شناسنامه.کردم

 هم سین هفت سفره حتی من و بود گذشته ماه یک بهار رسیدن از.دوختم بیرون به رو نگاهم

 .بودم ننداخته

 .خانم رسیدیم-

 .شدم وپیاده دادم رو کرایه.اومدم خودم به  

 بترسم که نبود کسی دیگه.بودم راحت دیگه.کردم جمع رو چادرم.شدم پارک وارد زیر به سر

 .نپوشم چادر بخاطرش

 .گذاشتم کنارم هارو پاکت و نشستم بودم نشسته روز اون که کتی نیم روی

 راچ.توئم با..ایی؟ زنده هیما...رسیدی؟ کجا به...شد؟ چی.گرفتی هم انتقام هیما.شده تموم حاال

 !تویی این ببین.کن نگاه من به...دختر توئم با هیما...نمیخندی؟ ها موقع اون مثل دیگه

 کجاست؟ درونم هیما پس...تنهام؟ چرا.دادم فشار هم روی هامو چشم

 بدی؟ بشون رو بودنت زنده خبر سال دو از بعد خوای نمی..کجان؟ خانوادت... کجایی؟! هیما...چرا؟

 رست با آوردم یاد به رو اوستا شماره.بستم هامو چشم.کردم نگاهش و برداشتم رو جدیدم گوشی

 .بود شده حبس سینه توی نفسم. روگرفتم شماره لرز و

 ..بوق چهار....بوق سه....بوق دو.... بوق یه

 .کنم قطع که آوردم پایین رو گوشی.شد تر سنگین بغضم.نمیداد جواب
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 !بفرمایید بله-

 .اومد نمی در صدام.کردم باز رو دهنم.شدم خشک

 !الو -اوستا

 !اوستا-

 .چکید هام چشم از اشک قطره یه

 !هیما.منم اوستا-

 .شکست بغضم

 .شده فوت که ساله دو من خواهر.لطفا نشید مزاحم... هیما؟...چی؟ -اوستا

 .نمردم نه-

 دستای با خواهرمو من.پیگیری واسه میدم رو شمارتون بشید مزاحم دیگه بار یک اگر -اوستا

 .کردم خاک خودم

 .داشتم هم جسد یه پس.پیچید گوشم توی اشغال بوق صدای

 .گرفت شدت گریم

 !باش آروم-

 چرشویل رو رو به رو به نگاهی با ایمان.برگردوندم سرمو سریع نزدیکیم توی صدایی شنیدن با

 .ببینمش ماه یک از بعد نمیشد باورم.بود نشسته

 !تو-

 .سخته بده حق بهش. نکن گریه! اوهوم - کرد نگاهم و زد ریزی لبخند

 شنیدی؟ رو همه: گفتم دار خش صدایی با کردم پاک اشکامو دست کف با

 گفتی؟ بیشتر جمله دوتا مگه -خندید

 !منه زندگی دوسال گویای جمله دوتا همون -.خندیدم تلخ
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 .کرد کنارم های پاکت به نگاهی

 توئه؟ ماله -اوستا

 .اوهوم-

 .روشه نظامی مهر -ایمان

 .اوهوم-

 چیه؟ -اسمان

 .نیست مهم-

 کنی؟ دل و درد داری دوست.فضولم خیلی من -کشید آهی

 .دوختم بهش رو نگاهم

 دل؟ و درد-

 یه عنوان به نه ایمان عنوان به.بشی سبک بزار.بگو.مردنت جریان.دلته تو که چی هر.اوهوم -ایمان

 .کنارتم مشاور

 و ها تلخی با زندگیمو از صفحه چند.کرد گوش ساکت اون و کردم شروع. بستم هامو چشم

 .کشید طول ساعت سه صفحه چند همون.کردم تعریف هاش شیرینی

 .داره فرق خیلی میبینم که اینی با میکنی تعریف ازش که دختری اون -ایمان

 .زدم کوچکی لبخند

 .زیاد خیلی!داره فرق آره-

 .سابقت نامزد هم شهریار و برادرته اوستا پس -یمان

 .کشیدم موهام توی دستی

 .داره تلخی های بازی زندگی-

 .کرد تایید سر تکون با
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 !من مهمون...چیه؟ ناهار به درمورد نظرت -ایمان

 .انداختم باال ایی شون

 بریم؟.هست رستوران یه خیابون سمت اون -ایمان

 .زدم لبخند

 .نمیشم مزاحم-

 !بریم.نیستی -ایمان

 :گفتم و گرفتم رو ویلچرش های دسته

 .زندم من که نمیکنه باور دادشم

 .پیششون نمیری چرا -ایمان

 .بزارم بیرون پامو تونستم ماه یک از بعد امروز.نمیدونم-

 بیای؟ بیرون تونستی نمی چی واسه -ایمان

 .خندیدم جون بی

 .انتقام بخاطر-

 کی؟ از -ایمان

 .شد دخترش مرگ و شدن آبرو بی باعث که مرد یه از-

 !نبودی تو که اون -ایمان

 .روح بی و سرد.خندیدم

 .داره هوامو همیشه.کنارمه همیشه من پدر.نه-

 کی؟ پس -ایمان

 یه.ود دوستامب بهترین از یکی دختر اون ولی میکنم بازگو برات رو زندگیم دارم چرا نیمدونم-

 .آالیش وبی پاک دختر
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 .براش متاسفم. بدونم میخوام چرا نمیدونم منم -ایمان

 اب دستگیری واسه.بودم شده باند یه وارد من. کن نگاه رو گذاشته پات روی که های پاکت توی-

 رو ور ونا بشه فرستاده کاال یه مثل که دوستم بهترین انتقام بتونم تا.میکردم همکاری پلیس

 .کارمه نتیجه اینم.گیرم

 .شناسنامه دوتا و تقدیر لوح یه -ایمان

 .مردم میکنم حس هنوزم چرا نمیدونم آره-

 .داری حس.ایی زنده تو کشی می نفس تو -ایمان

 حس رو وجودم کس هیچ که میکنم احساس.میکنم سرما احساس.مرده هام حس تمام-

 .روح یه مثل.مرده یه مثل.نمیکنه

 .بدم بروز آه یه با هامو غصه که بود شده عادت.کشیدم سردی آهی

 .میگذره.ببین.بیا کنار.مونه نمی همینجوری -ایمان

 .بود مسخره.خندیدم

 دامن اون از بابا خان خونه میرفت وقتی که هیمایی همون.قبل هیمای همون بشم میخواد دلم-

 رو همه خندش صدای که هیمایی همون.رنگی بزرگ ها روسری با میپوشید چین پر محلی های

 زندگی این از دلم. نمیشم ها موقع اون مثل دیگه چرا نمیدنم.بود شیطون همیشه. میکرد شاد

 فکر ینا به دیگه میخواد دلم.بیدارنشم دیگه و بخوابم میخواد دلم... خستم خیلی..من؟ چرا.گرفته

 .مردم من که نکنم

 .بهم کرد رو. کشید عمیقی نفس

 زندگی میدا.باش داشته امید کمی و بیا.خوبیه چیز امید گفتی بهم یادته.نیست این زندگی -ایمان

 هک میگم برادرم به بخوای اگر من.باش داشته خودت واسه رو ازش یکم فقط هم تو پس میبخشه

 زندگی و امید بهت.میده تازه روح بهت خانوادت دیدن.کنه درست رو تهران به رفتنت کارای

 .برنمیگرده امیدت.نمیشه گرم دلت باشه پشتت همیشه مثل بازم داداشت اگه یعنی.میده

 .رفتم فرو فکر به
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 !شده تنگ براشون دلم-

 .میزنم حرف امین با -ایمان

*** 

 .شد گرم تنم تمام کردم حس. کشیدم که عمیقی نفس با

 کنی؟ حرکت نمیخوای -ایمان

 .کردم نگاهش بغض با

 .نمیتونم-

 سال ندچ که ایی خونه زنگ نمیتونی یعنی.خونتونیم روی به رو االن.نیار در بازی بچه هیما -ایمان

 .بزنی رو داشتی آمد رفت توش هم سر پشت

 .نمیتونم من.دختر بدو! میتونی که معلومه -خندید

 .که نیست سختی کار من خواهر: گفت مهربونی با امین

 .نکشیدم عقب ولی میلرزید دستم.فشردم رو در زنگ و رفتم در سمت به

 .پیچید گوشم توی زنی آشنای صدای

 !ببینمتون کیه؟نمیتونم-

 : گفتم کنم اف اف دوربین به نگاهی اینکه بدون

 در؟ دم بیاید کنید لطف میشه-

 !لطفا لحظه چند -مامان

 به در. اومد حیاط توی از پا جفت دو صدای که نکشید طولی.اومد اف اف گوشی گذاشتن صدای

 زنهب حرفی که کرد باز رو دهنش.شد حس بی تنم تمام در آستانه توی بابا دیدن با.شد باز آرومی

 .نمیشد ولی

 !یاحسین -بابا

 ؟ شده چی -مامان
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 !هیماس...هیما -بابا

 .زد صورتش به چنگی بیرون اومد در از مامن

 مادر؟ خودتی هیما.خدا یا -مامان

 همب خانوادم دیدن میگفت راست ایمان ولی.کنم وصف حالمو نمیتونم.شد بلند گریشون صدای

 .کرد بغلم محکم و داخل کشیدم دستپاچگی با بابا.بخشید تازه روح

 ر خودموس چقدر تو؟ اخه بودی کجا.! مادر بیچاره.دیدیم رو جسدت... تو؟ بودی کجا پس -بابا

 رپد مثل نتونستم که کردم لعنت خودمو چقدر.نکردم مراقبت داداشمو امانتی که کردم زنش

 مارو.لخندت اون کو پس.شدی روح بی چقدر.شدی الغر چقدر.کنه لعتنم خدا.باشم پشتت واقعیت

 میگه.خاکت سر میره بار سه هفته بابا خان خدا به.کردی مجازات رو بابا خان..کردی؟ مجازات

 .کرد خراب رو زندگیت اون میگه.اونه تقصیر

 .گرفت شدت گریش و

 .شدن مزاحمش میگفت اوستا..بودی؟ تو آره..زدی؟ زنگ اوستا به بودی تو -مامان

 .گریه زیر زد دوباره

 .داخل بریم.بود ناراحت بازم.بزنم زنگ بچم به برم -مامان

 .بابا به کرد رو

 داری؟ نگه همینجا دختر این که نمیخوای داخل بریم-

 .کرد راهنماییم داخل به و گفت سریعی نه بابا

 ! اینجا بود آورده منو که کسی-

 .داد جواب بوق یه از بعد.گرفتم رو ایمان شماره و آوردم بیرون رو گوشیم

 .الو-

 .شده شاد صدات که میبینم -ایمان

 .زدم لبخند
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 .بیارید تشریف.کردن پرت رو حواسم بابا و مامان...شما؟ کجایید-

 هک کردم فراموش راستش.مون عمه خونه میریم داریم امین منو.نباش ناراحت اصال.نه نه -ایمان

 .دیدیم رو همدیگه دوباره شاید بخواد خدا.باش راحت تو ببخشید.بگم

 .زدم لبخند

 .امیدوارم-

 !نیک تعریف برام چیزو همه میخواد دلم.بزنیم حرف میشه وقت.برس خانوادت به برو فعال -امیان

 .باشه-

 .بعد تا پس -ایمان

 .کردم نگاه بابا و مامان به. شد قطع که تماس

 بود؟ کی -مامان

 .بیام اینجا تا بتونم کرد کمکم که نفر یه -زیر انداختم سرمو

 اباب و رفت حال از گریه شدت از مامان.کردم تعریف رو بود افتاد برام که هایی اتفاق همه واسشون

 .میداد دلداریش مدادم هم

 .تلخه های روز اون سوغات هم طوطی این پس: گفت کوچکی لبخند با بابا

 .منه تنهایی همدم اون! نه-زدم لبخند

 اونم کرده عادت بهشون ساعت چند همین تو که میدادانگار بهشون منو راپرت مدام هیراد.خندید

 !شدت به

 لباسم به دستی بود زیر سرم که همینطور.بیرون اومدم اتاق از و کردم عوض هامو لباس

 خواب یه مثل واقعا خانوادمم پیش االن اینکه. خوشه خواب یه انگار.بود سخت باورش.کشیدم

 .بود شیرین

 .کرد خارجم بهت از اوستا صدای.کردم تعجب.شدنم فشرده با
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 به کوبمب سرتو میخواد دلم.بکشمت میخواد دلم.نفهم.خیلی.هیما خری خیلی.بیشعور دختر -اوستا

 قانعم زدی زنگ که روز اون چرا..چطور؟.تونستی چطور.بود شده ذره یه برات دلم.دیونه.دیوار

 بگو خری میگم بهت وقتی... میدونی؟.مردی بگم که بود سخت چقدر میدونی! لعنتی.نکردی

 بیشعور شهریار اون.داشت رو ارزشش چل و خل اخه.نه بگو ایی دیونه میگم بهت وقتی.نه

 و حرص از که بگم بهت چی آخه. بیشعور.احمق.بری بزاریو مارو اینجوری که داشت رو ارزشش

 چی؟.بشه کم مدتم همه این غم

 شده تنگ بازیاش دیونه این واسه دلم بود شده تنگ واسش دلم چقدر.شد جاری اشکام

 النس به وقتی.پیچید جا همه هامون گریه هق هق صدای. بوسید رو پیشونیم.نداشت اصالحد.بود

 واقعا بودنم زنده چون.من برای بود معجزه یه واقعا این.شدم خانواده تمام اومدن متوجه.اومدم

 .بشم کشته لعنتی باند اون توی تونستم می من.بود عجیب

*** 

 تلخ های روز اون از سال یک دیگه حاال.کشیدم دراز باز طاق تخت روی و بستم رو خاطراتم دفتر

 دنبال رهب که کنم قانعش تونستم دوبار همون این تو ولی.ندیدم رو ایمان بیشتر بار دو.بود گذشه

 خبر هیچ ازش دیگه دوبار اون از بعد.گفتم براش رو زندگیم تلخ داستان همه و درمان

 بود کرده خوب رویا با رابطشو نیستم من میکردم فکر دیگه که دوسالی همون توی شهریار.ندارم

 منمیگ.نمیدیم هاش چشم توی رو قدیمی حس اون دیگه که بود این من واسه چیزش بهترین و

 پسر هی.شده بابا شهریار حاال.بپوشونه رو غمم که بود زیاد اینقدر حالیم خوش ولی.نشدم ناراحت

 با.کردن ازدواج فرزام و فرهاد.نکرده هم ازدواج و نداره ازدواج قصد اصال میگه اوستا. دختر یه و

 .کرد ازدواج هاش دانشگاهی هم از یکی با.نکرد ازدواج فرزام با پریا که بگم باید تعجب کمال

 راضی زندگیشون از و کردن ازدواج مهتاب و مهتا اسم به دوقلو خواهر دوتا با فرهاد و فرزام

 هی توی فرشه طراحی که رشتم به توجه با.مجردم ساله شش بیست دختر یه حاال منم.هستن

 هرگز ها سال این توی.نمیدونم.آزادم هم من و خوبه زندگی.میزنم طرح و شدم استخدام شرکت

 شادی اون از خبری دیگه.نشدم قبل هیمای اون هرگز دیگه چرا دروغ.نرفتم ایی تازه عشق دنبال

 ناناطمی مامان به و کنه معاینم پریسا خاله دادم اجازه. کنم راحت مادرمو خیال اینکه برای.نیست

 ترس چیزی از منم مهمه براش خیلی موضوع این که میدونستم.هستم باکره هنوزم من که بده

 هک خاستگاری همون با باالخره.کرده زدواج هم الهه.رفت یادم.کارمه ذکرم فکر تمام حاال.نداشتم

 این توی حاال رفتن زندگیشون پی همه.سارا اسم به داره هم دختر یه.بود فراری ازش همیشه
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 یادش هب هنوزم ولی.گذشته خیلی.همینه.خدا میبینی.هستیم اوستا و من مجردا تنها بزرگ فامیل

 .داریم

 !هیـــــــــــــــــما-

 .پریدم جا از مامان صدای شنیدن با

 .بله-

 !نمیفهمی میزنم صدات دارم ساعته نیم که میکنی فکر چی به: گفت و زد کمرش به دستاشو

 .عقب دادم موهامو و نشستم جام توی

 .بودم فکر تو خوندم خاطراتمو دفتر.نشدم متوجه.ببخشید-

 .کشید آهی

 آوردن اینا بابات فرش این کمک بیا پاشو!تو ایی دیونه...کردی؟ دورش و نشستی باز -مامان

 !اوف.ننمیک بهونه و شرکتر کار الکی میدونم که من.رفتن کجا دوتا این نیس معلوم.کنیم پهنش

 اج به جا هارو مبل.کردیم تنظیم و پهن سالن کف رو فرش مامان کمک با.شدم بلند و خندیدم

 .بود شده عید کردیم

 ربخ رو وسایلش برو عصر.سین هفت سفره مونده فقط حاال رسید هم ها مبل این اخیش -مامان

 .بچین بیا

 .باشه-

 بری عصر که بخواب.بودی خاطرات دفتر اون پای صبح تا دیشب بخواب برو نکنه درد دستت

 .میزنم صدات ناهار واسه.بخری قشنگ چیزای

 هم ینهم میکردم شدیدی خستگی احساس.انداختم تختم توی رو خودم و رفتم اتاقم به لبخند با

 .خیلیه نرفتم هوش از سالن توی که

 یعنی زندگی. لبخند و شادی با خوردیم نفره چهار را ناهار کرد بیدارم اوستا نهار برای

 .سواله جای هنوز برام.کنم جا کجاش باید رو عشق نمیدونم.همین
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 با رو سین هفت. خریدم را نیازم مورد وسایل همه ساعت یک عرض در و رفتم خرید به عصر

 .کردند ذوق دیدنش از همه چیدم وسواس

 .عیده دیگه ساعت دو االن اونم.بری باید حاال یعنی: گفت و کرد نگاهم ناراحتی با مامان

 .دادم فشار رو دستش و زدم لبخند

 مبابا.بدید رو اجازه این بهم.باشم بابام با میخوام رو عید امثال.بودم شما پیش عید سال هر -

 .تنهاست خیلی

 .برو.عزیزم باشه-زد تلخی لبخند.کرد نگاهم غم با مامان

 وچیکک سین هفت های واسیله.گفتم پیشاپیش را عید تبریک و کردم بوسی رو تاشون سه هر با

 .زدم بیرون خونه از و برداشتم را م نفره دو

*** 

 بابا سرد سنگ روی رو دیگ دست و زدم ماهی بلوری تنگ به آرومی ضربه انگشتم نوک با

 .کشیدم

 کنمب یتیمی احساس نزاشت عمو هرچن.باشم تو پیش عید امثال: میگفتم داشتم.جون بابا آره-

 ارک سر.شدم خانم دیگه.بینی می.جون بابا.خاصه خیلی وجودت اصال.نمیشه تو که هیچی ولی

 دبیرستان یه توی و کنم ولش میخوام.میشم خسته کارخونه توی کار از گاهی راستش.میرم

 یخیالب نه ولی.بشه معلم دخترم میخواد دلم میگفتی یادمه..خوبه؟ نظرت به.ریاضی.کنم تدریس

 .میکنم درک همه از بهتر خودم.سخته خیلی دختر کلی با زدن کله سر.بهتره خودم کار

 روهم خودم به کردن فکر فرصت حتی که بودم خسته اوقندر روزا این -کشیدم آهی

 یفضع خیلی م حافظه میدونی.خوندم خاطراتم ازدفتر رو تلخم زندگی صبح تا دیشب.نداشتم

 یلیخ همیشگی های سردرد این.میکنم مصرف آرامبخش قرص.گرفتم فراموشی میکنم حس.شده

 یتیم بچه هیق میگن که راسته.رسیدم نتیجه یه به میدونی ولی... بابا؟ میکنی درکم.میکنه اذیتم

 من اباب ولی.بشه درست پسریش نوه زندگی تا کرد خراب رو یتیم منه زندگی بابا خان.دسته خوش

 نمیشی؟ ناراحت که تو.نمیبخشم
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 یلیخ دنیا این.بکنی خدا پیش من از هم سفارش یه نمیشه!  بابا -چکید هام چشم از اشکی قطره

 ارومم هم آرامبخش های قرص این.قسم خودم جون به.میخواد آرامش دلم.میکنه خستم

 !میکنه جدام دنیا از کوتاه مدت یه فقط.نوشیدنی مثل میکنه منگم و گیج فقط.نمیکنه

 .کرد پر رو م شامه هزارم بار برای گالب بوی.کشیدم عمیقی نفس

 .خیلی.خستم خیلی.میدادی رو جوابم کاش-

 .کرد تغیر درجه هشتاد صدو یهو جام خندیدم

 یوارد به بزنم هم بعدش.ببافم قالی یه میخوام.کشیدم رو صورتت طرح.خریدم قالی دار یه بابا-

 تالش بافی قالی یادگیری برای خیلی سال یک این.کنم شروعش عید از بعد میخوام.اتاقم

 خوشت حتما. زاده امام به یدم م میبافم دیگه قالی یه هم اون از بعد.میاد خوشت میدونم.کردم

 .بودی قالی و فرش عاشق یادمه.میدونم میاد

 .بوسیدم رو سرد سنگ لبخند اشک با.شده نو سال که فهمیدم ساعت صدای با

 .مبارک عیدت.بابا مبارک نو سال-

 نو سال محضه دیوانگی.کرد پر جارو همه م گریه هق هق صدای و چسبوندم سنگ به رو پیشونیم

 .قبرستان توی کردن

*** 

 .شد بلند حالم دیدن با اوستا. بودن نشسته آماده همه.شدم خونه وارد

 خوبی؟ -اوستا

 .کردم باز دستام

 .کردم دیر ببخشید.مبارک عیدت-

 بابا خان عمارت سمت به و.شدیم ماشین سوار همه باالخره.میکردن نگاهم غم با مامان و بابا

 ندیده رو چاده این بود زیاید مدت چون شایدم گذشت زود من واسه شاید نمیدونم.کردیم حرکت

 .باهاشونم برگشتم بعداز که عیده اولین باالخره.شدم غرق توش بودم
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 چه.بوسیدم رو زرین و بابا خان دست.بود پیچیده جا همه گل عطر بوی.شدیم که عمارت وارد

 .امثال شد عیدی

*** 

 شقع و مجردی اصال.نداریم ازدواج قصد کال برادرم من... چی؟ ک: گفتم و برداشتم پسته مشتی

 .است

 رو اول عشق: گفت ش بچه دوتا سری صدقه البته بود کرده پیدا خودی جو توی حاال که رویا

 !کرد فراموش نمیشه

 فراموش نمیشه رو اول عشق.آره: گفت و خندید شهریار.شدن ساکت همه ش جمله این گفتن با

 .کرد

 که تو.دهبلن دنیا دار رویا نکن اذیت رو خودت: گفتم خندیدمو بلند.شد سرخ رویا جمله این گفتن با

 .کنه ت هوو منو شهریار میترسی نکنه داری بچه دوتا حاال

 .بود شده تر سرخ خشم و حرص شدت از رویا و خندیدن همه

 تهالب بدتر دیگه داره بچه دوتا که حاال.نه گفتم تو بخاطر میزد له له برام شهریار که موقع اون-

 !جلوش پوشیدی می سری رو هنوز های موقع اون که کنی فراموش نباید

 زن این رو شهریار چرا آخر نفهمیدم من: گفت لبخند با بابا خان.شد بلند جاش از حرص با

 .نگرفت

 اریک دلیتون دق واسه منم.دادید بهم رو میخواستم که اونی مگه-.شد بلند و زد پوزخند شهریار

 .بشه دار بچه کردم

 به رو و انداختم بال ایی شونه هست حسی هنوزم که کنم باور نخواستم.رفت حرفش این گفتن با

 خوردی؟ عشقی شکست نکنه.ببینم بگو اوستا خوب: گفتم اوستا

 شد؟ تموم میزدی که طرحی اون.ببینم بگو! بیخیال -خندید تلخ

 .بدم نشونت بیارم برم.دارم تابم لب تو رو گرافیکیش نسخه اتفاقا آره:  گفتم شادی با
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 وردمآ رو تابم لب و رفتم بود شده داده من به عمرات توی که اتاقی به و شدم بلند گفت ایی باشه

 .بود عالی واقعا برد ماتش دادم نشون اوستا به که رو طرح.کردم بازش و گذاشتم پام روی

 درست آتیش و باغ توی بریم همگی گرفتیم تصمیم تحسین و تعریف کلی از بعد باالخره

 .میچسبید آتیش زیر سیبزمینی سرد هوای این توی.کنیم

 .دستم توی انداخت درشت سیبزمینی سمت اون از امین

 .نسوزم که میکردم بدلش و رد دستم دوتا بین

 .سوخت دستش امین نبینی خیر: گفت خنده با و گرفتش ازم اوستا

 .دادم نشون شدمو سرخ دست کف و خندیدم

 !شده سرخ یکم فقط -

 .خندیدن همه

 .داره گناه.اوستا بچمو نکن نفرین: گفت میزاشت کنار رو بابا خان قلیون که حالی در زرین

 !گرفتی اشتباه امین با منو باز مادری: گفت بلند سمت اون از نریمان

 .رفت باال خنده شیک

 .کنم خورد سرت تو رو قلیون نی این نیومدم تا بچه برو -گفت حرص با زرین

 .مامان حلقم تو احساساتون ابراز اصال دور به بال: گفت و کشید عقب رو خودش نریمان

 .طرفی من با کنی فضولی. نکن اذیت مادرتو نریمان -بابا خان

 مبودک نمیکنید محبت من به شما.بگیرم زن برم میخوام اصال: گفت و شد بلند قهر با نریمان

 !بابا گرفتم محبت

 .خندیدن همه هم باز

 بشه؟ عروس میخوام نریمان عمو بابا: گفت ای بچگونه لحن با شهریار دختر هدی

 .بود نشسته کنارم حاال که نریمان گردن پس زدم

 .عالم خاک.کن تصور آرایش و عروس لباس روبا خودت نریمان نکنن سرت تو خاک-
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 و نمشب و مریم.رفتیم هامون اتاق به خستگی با همه شب آخر.خندیدم و گفتیم همه شب نیمه تا

 دهش تنگ براشون دلم میگذروندن شوهرشون خانواده با رو ها روز این و بودن کرده ازدواج سپیده

 .بودیم داشته هم با اومدنمون از بعد روز یک کوتاهی دیدار هرچند.بود

 من.ومیخان نترس بعدشم ها شده سنگین هم دستت ماشاهلل: گفت و مالید سرشو خنده با نریمان

 روسع لباس و شده سالت شیش و بیست که باش خودت فکر به تو.نیستم بپوش عروس لباس

 !نپوشیدی

 .باشه شرمنده داشت حق...زیر انداخت سرشو.کردم نگاه بابا خان به و زدم کجی پوزخند

 سی تا خوشکلیم این با من.ترشیده باش خودت فکر به تو هووو: گفتم جو کردن عوض واسه

 .دارم وخواستگار هم سالگی

 .موافقم عمو دختر با که البته صد -امین

 .زدم چشمکی

 .لپت رو ماج یه! عمو پسر تو قربون-

 .خندیدن همه

 .ازت میبینم جدید چیزای. چوی دیگه.میکنی بوس نامحرو پسر.روشن چشمم: گفت اخم با اوستا

 اون از یکی نکن کاری...چیه؟ ها: گفتم و بازوش به زدم. خندیدن همه مشتیش داش لحن از

 !براتا کنم رو رو، خفنم های شگرد

 با کنه بلند دست.داداشم دردونه رو بخواد هرکی.برو برو: گفت و خودش سمت کشید منو نریمان

 .باشم گفته! طرفه من

 و من ودب تلخ زندگی خط اولین بابا.گرفتم فاصله ها بحث از کم کم. گرفت دلم بابا اسم اومدن با

 .میشد رد چشمم جلوی از فیلم مثل زندگیم تمام اومد می اسمش بار هر

 !الووو..هیما..هیما-

 .میکردن نگاه من به داشتن همه.کردم بلند سرمو

 !بله-
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 !کیه فکر تو نیس معلوم: گفت کالم نیش با رویا

 .ندم جوابشو نتونستم

 .بنازه مردم مال به تمام وقاحت با میتونه نفر یه چجوری که اینم فکر تو -

 .شدن ساکت همه جمله این گفتن با

 .باشید خوش شما.خستم من -

 .ایستادم دستم شدن کشیده با. کردم حرکت عمارت ساختمان سمت به و شدم بلند جام از

 .کردم نگاهش تعجب با. گرفت قرار جلوم شهریار

 .کنیم شروع دوباره میتونیم که بدی امید بهم ذره یه فقط اگه..اگه -شهریار

 .کشیدم بیرون دستش از دستمو

 برو.نیستم رذل من.داری بچه دوتا االن.بودی من حق تو...کردی؟ برداشت اینو من حرفای از.هه-

 .شدی تموم وقته خیلی من واسه تو.شهریار برو...

 .حرفات س -شهریار

 میخواد کی هر اون.بشونم سرجاش رو رویا میخوام فقط من.شهریار ببین... چی؟ من حرفای-

 یارشهر به)  تو و( کردم اشاره خودم سینه به)  من زندگی که کسی.بس خون. بسه خون یه.باشه

 هم حاال.بکنی برداشتی نمیخوام. منه های بدبختی این مایه که کسی.ریخته هم به رو( کردم اشاره

 .برو

 پای روپ به بگو رویا به! کن کاری یه: گفتم و کردم رویا به نگاهی. زدم نیشخند و برداشتم قدمی

 اگه بگو بهش.سوزونه می ولی.داره هم گرما.داره نور شعله. بسوزونم بلدم خوب من! نپیچه من

 گشادشو دهن اون من ی جلو.بسوزونه جیزشو همه و بیوفته زندگیش تو شعله این نمیخواد

 فهمیدی؟.ببنده

 .کرد نگاه شهریار به امیدی نا با کردم نگاه رویا به باز

 !باشه -شهریار

 .زدم صورتش به آرومی ضربه
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 !عمو پسر.خوش شب-

 .شدم عمارت وارد شدمو دور ازش

 این هب لعنت! همه به لعنت.کردم گریه صدا بی و انداختم تخت توی خودمو رسیدم اتاقم به وقتی

 نمیشه؟ تموم عید این چرا...میکشم؟ عذاب دارم من که نمیکنه درک کسی هیچ چرا! زندگی

 ینا از منو تا ساخت رو خواب خدارو خوبه بازم.برد خوابم باالخره که گفتم و گفتم خودم با اینقدر

 !کنه جدا کوتاه هرچند مدتی برای دنیا

*** 

 ودب زیر سرم که همینطور.اومدم بیرون دستشویی از و کردم مرتب سرم روی رو رنگم عسلی شال

 .شد بلند اتاقیم هم سیمین صدای.نشستم که همین.رفتم اتاقم به

 خوبی؟ -سیمین

 .میکرد نگاهم عینک شفاف شیشه پشت از ش تیره های چشم.کردم بلند سرمو

 .میکنم سرما احساس هم گرما تو.میبره رو امانم ماهیانه عادت این همیشه.نیستم بد-

 .بدتره بشی زن بشی مادر وقتی اینه دختری تا.مینالن دردش از همیشه دختر و زن -خندید

 .زدم بیجونی لبخند

 جایش جای به رو نگاهم و کشیدم تر جلو رو طرحم کاغذ. نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه

 ودب وسطش رنگی ای فیروزه آبی حوض چون.بودم گذاشته فیروزه باغ رو طرحم این اسم.کشوندم

 رنگ چند و خاکستری و سفید ایی سورمه های رنگ ترکیب از های گل طرح از بود شده پر که

 .بود شده عالی وسطش طرح. دیگه

 رسید؟ کجا به میبافی داری خودت که قالی اون -سیمین

 که خودت.نرفتم جلو خیلی.میکنم کار روش دارم ماهه یک تازه جان سیمین وا: گفتم ریزی لبخند با

 ! میکشه طول خیلی.ندارم زیاد وقت میدونی

 آدم واسه حواس که ها نقش و طرح این! میگیا راست بابا ای -خندید و داد تکون سری

 !شدم پیر که منم.نمیزاره
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 .برداشتیم تشکر یه از بعد.آورد چایی واسمو شرکت آبدارچی بابا علی.خندیدم دو هر

 عاواق چایی این. رو بابا علی ور اون و ور این پشت هفت بیامرزه خدا: گفتم و کشیدم سر رو چایم

 .بود موقع به

 .کرد مزه مزه رو چایش لبخند با

 .نکنه درد دستش آره..خوردیش؟ چطوری داغه خیلی این دختر-سیمین

 .ردمک بهش کاملی نگاه و داشتم بر کشیدم رو طرح تکه آخرین و گرفتم دستم توی دوباره رو مداد

 .شد تموم باالخره.شد تموم-

 .رفتم سیمین سمت با شدمو بلند

 چطوره؟ ببین-

 .کرد نگاه تحسین با رو طرحم

 !هبرازندش واقعا فیروزه باغ اسم که الق.قشنگه خیلی واقعا.دختر استعدادی با چقدر تو -سمین

 شد؟ رد شما فیلتر از یعنی: گفتم لخبند با

 اونجا که تمدیری بفرستم بعد.کنم برسیش دقت با باید.خانوم نخیر: گفتا شو گرفت ازم لبخند با

 .کنن تاییدش هم دیگه مدیرای

 .بودن شده تایید همه بودم داده که طرحی چند تمام کل در.نبود اولم طرح.دادم تکون سری

 هب داشتم که همینطور کردم مرتب رو دستم توی های ورقه.بود شده شش.کردم ساعت به نگاهی

 ردد شدت از.شد زمین پخش هام ورقه تمام.کردم برخورد فلزی جسم به میکردم فکر بعدیم طرح

 .دادم ماساز پامو ساق رونم و شدم خم پام

 !پام! لعنتی-

 .شد تیز هام گوش آشنایی و آروم صدای شنیدن با.شد جمع هام چشم توش اشک

 بلدی؟ هم خنده تو.ببینم ناراحتی و گریه حال تو تورو باید همیشه من که چیه جریان-

 !شاد همیشه مثل خندون همیشه مثل.کردم بلند سرمو حیرت با
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 !شایا-

 !انومخ بشناسی منو نمیکردم فکر! آشنا امسال دوست پارسال!  به به: گفت و شد بلند لبخند با

 تهرانی؟ تو: گفتم حیرت با و دادم قورت رو دهنم آب

 !دیگه تهرانم معلوم خوب!منه کپی اینم دنیام سر اون من پ نه پ قدیما اون قول به -خندید

 ارچیک اینجا! شدم حال خوش خیلی دیدنت از: گفتم میمالیدم پامو هنوز که حالی در.زدم لبخند

 میکنی؟

 سوالیه؟ بیست: گفت و زد نیشخندی

 !آره-

 هم ااینج.میگم برات منم بزنیم دور یه بریم بیا.نمیشه که اینجا: گفت و کرد اطراف به نگاهی

 میکنی؟ چیکار تو.زدم بازرگانی شرکت

 .میزنم فرش طرح-

 .بودی سلیقه خوش خیلی یادمه.بخرم خودم واسه هاتو طرح از یکی باشه یادم! به به -شایا

 .زدم لبخند

 کردی؟ ازدواج -شایا

 !نه-

 عقدی؟ هنوزم: گفت تعجب با

 !گرفتم طالق که ساله چهار من -خندیدم

 چی؟: گفت بهت با

 !نه یا کردی ازدواج...خبر؟ چه تو! کن ولش هیچی-

 کشید ماهاش توی دستی

 .ندادم تله به دم هنوز -شایا
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 !ایی تله خود تو -خندیدم

 .کرد گرد سوختشو ایی قهوه درشت های چشم

 !ایی دیونه ها موقع اون مثل هنوزم -شایا

 !تو اندازه به نه-

 .پرو -شایا

 .م خسته خیلی.شایا نکن اذیت-

 .مظلوم من به نچسبون انگ.کردم اذیت کی من -شایا

 !مظلومی تو نه کسم هیچ-

 .میکنه کل کل هی خودش.نکن شروع میگه من به -شایا

 .نزدم حرفی

 داری؟ ماشین -شایا

 !نه -

 !نداری که مشکلی. میرسونمت هم خودم.باش من مهمون رو شام پس -شایا

 ! نه -انداختم باال ایی شونه

 !نداری که تعارفم.. ماشا -خندید

 وهار استاد این چقدر بخیر یادش.بودیم دانشگاهی هم نیس یادت.نداریم که تو و من -خندیدم

 .دادیم حرص دزدکی

 .بخیر یادش واقعا آره -خندید

 ایران؟ برگشتی شد چی-

 مشکیش جنسیز جلو صندلی روی تعارف بی.کرد باز رو در ریموت با کرد اشاره ماشینش به

 .نشستم
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 .کردم نامزد میکردن زندگی اتریش که عموم دختر با -شایا

 .کردم ولش منم.کرد خیانت بهم -زد پوزخند

 .دادم تکون تاسف به سری

 .گرفته بس خون.کرده عقد زن فهمیدم بزنم سر شهریار به روستا رفتم من! خوبی تو بازم -

 !طالق زور با بعدشم مدت یه زدم هم به و نامزدی

 !غیرت بی: گفت ناراحتی با

 شد؟ خوب مامانت...خبر؟ چه بابات و مامان از.ببینم کن تعریف.خیال بی اینارو -

 .داد تکون منفی عالمت به سرشو

 !کرد فوت پیش سال دو-

 !کنه رحمتشون خدا.متاسفم-

 .زد غمگینی لبخند

 !کرد نمیشه کاریش. بود کرده پیشرفت خیلی سرطان -شایا

 .دادم تکون سری

 .داشت نگه شیکی رستوران پارکینگ توی

 !هوایی به سر قبل مثل هنوزم.نگو که کردم تعجب اینقدر دیدمت وقتی -شایا

 .شدیم پیاده.نگفتم چیزی و خندیدم

 .گرفتیم جا ایی دونفره میز پشت رستوران های خدمه از یکی راهنمایی با شدیم که وارد

 .همیشگی کج لبخند همون با

 .کردی تغیر خیلی-شایا

 شدم؟ زشت -

 .کشید جونش به دستی
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 ؟شهریاره چیه؟بخاطر جریان.شدی غمگین خیلی میکنم احساس.صورتت.شدی بزرگ.نه -شایا

 .سرپ یه و دختر یه.داره بچه دوتا االن.کردم فراموش که وقته خیلی شهریارو! خستگیه بخاطر! نه-

 .دادیم رو شام سفارش.داد تکون سری

 مشغولی؟ شرکت این توی که وقته چند! عجب -شایا

 زدی؟ شرکت که وقته چند چی؟ تو! میشه سالی یک نزدیک -

 الهم هم دیگه نصف باباس واسه سهام نصف زد رو شرکت بابا. مامان مرگ از بعد ماه شش -شایا

 .میکنم کار من.من

 کرد؟ ازدواج شیما... میکنید؟ زندگی خونه همون توی هنوزم-

 شبیه صورتش.امین گذاشته اسمشو داره هم پسر یه.شده خونه خانوم هم ابجیم.آره -خندید

 .اس مزه با خیلی.ناز و عسلی های چشم. شیماس

 .داد نشونم رو نازی خیلی ی بچه پسر عکس آورد بیرون رو گوشیش

 .برگردوندم بهش رو گوشی لبخند با

 .نازه خیلی آره-

 .میشه شکلی این منم بچه یعنی.خدا وای. داییه عشق -شایا

 .پیشکش بچه بگیر زن تو -زدم نیشخند

 .موافقم -خندید

 .سبزی قورمه منم جوجه شایا.آوردن رو شام

 .غذاش رو ریخت و زد من خورش توی قاشقشو

 .میزد چشمک -شایا

 .اومد نمی بدم کسی دهنی قاشق از.نبودم دل بد.نگفتم چیزی

 .زیاده. بردار-
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 !باشه -زد چشمکی

 داری؟ خبر الهه از راستی: گفت و داد قورت رو دهنش توی محتوای

 !سارا اسم به داره دخترم یه.کرده ازدواج.اوهوم-

 کرد؟ ازدواج حمید با باالخره پس -نشست لباش روی لبخند

 .میره در براش جونش االن.کرد ازدواج باهاش کردن سر به دست کلی از بعد.اوهوم-

 .داد تکون سری

 اداعتق ازدواج از بعد عشق به من ولی باشه خوب ها خیلی واسه شاید.الکیه عشق با ازدواج -شایا

 .زندگیه.نیست که رمان.بیشتره دوامش عاقالنه ازدواج. دارم

 .دادم تکون سری

 اتفاقاتی! شایا.فانتزیه رمانم یه مثل میبینم.میکنم فکر افتاده برام که اتفاقاتی و گذشته به وقتی-

 .س معجزه یک فقط بودنم زنده که کنم پیدا یقین واقعا شده باعث که افتاده برام

 حرف چرا! هیما غمگینی واقعا.هست چیزیت یه تو میگم من...شده؟ چطور؟چی: گفت متعجب

 نبودیم؟ صمیمی دوستای الهه تو و من مگه نمیزنی؟

 .دادم فشار اشاره و شصت انگشت با هامو چشم

 .گیجم واقعا یعنی.بگم چزو همه نیس وقتش فعال-

 .بودی گیج اولم از: گفت شیطنت وبا زد لبخند

 .کشیدم آهی

 .میشم اذیت دارم خودم گافی ندازه به.نکن اذیت-

 .بزن حرف خودت بازم نیاوردم حرفت به زور به تا یا بزن حرف یا -شایا

 .زدم غمگینی لبخند

 .درسی نتیجه به مادرم جرم شدن مشخص واسه دوندگیم همه اون باالخره.افتاده ها اتفاق خیلی -

 .کشید هم در هاشو اخم
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 شد؟ چی -شایا

 !نبخشیدمش من...من!...شد اعدام-

 .شد روان چشمم گوشه از اشک قطره یه

 یا ببخشی بخوای که داشتی حقرو این مرد اون دختر عنوان به تو -داد فشار و گرفت رو دست

 !نبخشی

 وج همبشه مثل.گذاشت سرم به سر و کرد ذیتم ا.شدم آروم کمی حرفش این با.دادم تکون سری

 .ساخت برام رو شادی

 یشاد و بود ایی زنده سر و شاد شایا بود شده بهتر روحیم.رسیدم خونه به دقیقه ده و ده ساعت

 نبدو.کردم عوض رو هام لباس.رفتم اتاقم به کوتاهی سالم با. داشت تاثیر هم من روحیه تو اون

 که بود دچن ساعت نمیدونم.کردم شروع رو بافت و نشستم کوچکم قالی دار پای خستگیم به توجه

 .شدم خیالش بی که گرفته درد دستم و کتف دیگه

 حطر داشت ، داشت هاش ابرو بین ظریفی اخم با سیمین.نقش واسه فکر تا هزار بازم طرح بازم

 تایید طرحم چون داشتم خوبی حال امروز.میکرد نگاه دقت با بودن نظرش زیر که رو بقیه های

 .بود شده

 ییچا.شد خورد کمرم: گفتم و برداشتم رو سیمین چایی فنجون که همونطور و شدم بلند جام از

 میخوای؟

 .بیاره آبدارچی بگو -سیمین

 .برم راه میخوام شده خسته یکم پام نه-

 .میشم ممنونت پس باشه -سمین

 استکان چایی شدن آماده تا و کردم روشن رو ساز چایی.شدم آبدارخونه وارد و زدم بیرون اتاق از

 رد نشستم که همین. شدم اتاق راهی و کردم پر هارو استکان شد آماده که ساز چایی.شستم هارو

 .پرید باال تعجب شدت از ابروهام درگاه توی شایا دیدن با.شد باز اتاق

 .خانوما. سالم -شایا
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 !نشدید متوجه زدم صداتون من...خانوم؟ رفتید رو کجا -من به کرد رو

 زدید؟ صدا منو -کردم اشاره خودم به تعجب با

 .میشد سرازیر هاش چشم زتوی ا شیطنتش همیشه مثل.داد تکون سرشو

 بیرون؟ بیاید لحظه ند میشه -شایا

 .فتم بیرونر اتاق از.دادم تکون سری

 داری؟ چیکارم-

 کجایی؟ ناهار -شایا

 .میخورم ناهار شرکت توی کم خیلی من-

: تگف ایی مزه با فیگور با بودیم هم با رو دانشگاه که قبال همون مثل.باال داد رو ابروش تای یه

 ! من مهمون ناهار!...نداشتیما

 .کرد ساعتش به نگاهی

 اوکی؟.میام منم پارکینگ تو بیا دیگه ساعت نیم -شایا

 .دادم تکون خوب دختر یه مثل سرمو

 .بگیرم شمارتو ود رفتهب یادم راستی -شایا

 .زدم تک خودم شماره به شمارش با و گرفتم گوشیشو

 نداری؟ ایی دیگه کار -

 !نزاریا قالم.منتظرتم! طراح خانوم نه -شایا

 .زدم بازوش به ایی ضربه و دادم تکون سری

 !دیگه برو-

 ناسی؟میش رو مهندس اینکه مثل: گفت و کرد جا به جا رو عینکش سیمین.شدم وارد لبخند با رفت
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 وبد یکاف فقط شرکت تو.بشه باز بحث نمیخوسات دلم.دادم تکون سری فقط و زدم اجمالی لبخند

 حرف نره معلوم کجا از.کرد اعتماد بهش نمیشه هم سیمین همین حتی.بفهمه چیزی یه یکی

 .کرد جمع نمیشه رو ریخته آب میفهمه آدم وقت اون..بزنه؟

 پارگنیکی تو رفتم سیمین از کوتاهی خداحافظی با.رفتنه وقت فهمیدم کردم ساعت با که نگاهی با

 .بخورم بیرون رو ناهار شایا با تا

 .ودنب شایا از خبری ولی بودم منتظر که بود دقیقه ده.کردم اسپرتم ساده مچی ساعت به نگاه

 .دیوار به دادم تکیه و زدم ضربه زمین به کفشم نوک با حرص با

 زترم پام جلوی ماشینی میکردم جا به جا کفشم با رو زمین روی نامرئی های خاک که همینطور

 .خوشتیپ مرد یه.کرد

 !بختیاری خانوم -مرد

 .زد لبخند. کردم نگاهش تعب با

 کرده؟ دیر شایا -مرد

 .شد گرد هام چشم

 .اومد پیش براش کاری یه.میاد االن -خندید

 .اومدم-

 .شد بیشتر ماشین توی پسر لبخند.رسید بهم میزد نفس نفس که شایا برگشتم

 هم به کتابامو حساب تمام خل دختره.بود آرمانی این تقصیر همش.کردم دیر ببخشید-شایا

 .ریخت

 !بدقول.کردم نگاهش اخم با

 .رفت یادم اوه-شایا

 !بزرگتره من از.که هست یادت!.شایان داداشم: گفت و من به کرد رو

 .میزد آشنا کمی برام چرا میفهمدم حاال.برگشتم تعجب با
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 .داد دست باهام و شد پیاده ماشین از شایان

 .شنیدم زیاد شایا از رو تعیرفتون.بختیاری خانوم خوشخبتم-شایان

 !وظیفشه -پرید دهنم از

 .خنده از پوکید شایا.شد شوک شایان

 .کن داری آبرو داداشم جلو حداقل.دیونه -شایا

 .میدونم.بله بله: گفت و کرد رها دستمو خنده بال شایان

 .انداخت باال ای شونه قیدی بی با اونم که اومد شایا واسه ابرویی چشم

 .برسید ناهارتون به برید.نشم مزاحم.برم من دیگه خوب -شایان

 خدمت در ناار دارید دوست اگکر ندارم شایا به کاری که من: گفتم و دادم باال رو ابروم تاز یه

 .باشم

 .میل کمال با.ندارم شایا به کاری منم: گفت و رکد فکر کمی شایان

 .زدم لبخند

 .عاشقنوس قرار انگار نمیشم مزاحم میگه همیچن -شایا

 .موافقم شایا با-

 بریم؟ من ماشین با ماشینم تو دیگه من خوب -شایان

 .شده گرون بنزینم بریم آره -شایا

 .گرفتیم جا عقب هم من جلو شایا.شدیم سوار و خندیدم

 .فرشید طراح بود گفته شایا: گفت و صورتم رو کرد تنظیم رو آینه شایان

 !همنیطوره! بله-

 .آشپزم سر من -شایان

 واقعا؟:گفتم زدمو لبخند
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 یا باشه مسخره که نیس مهم برام.آشپزم سر خودم ولی دارم رستوران یه نه؟ که چرا -شایان

 !میکنه مسخرم همیشه شایا.نه

 .کردن عوض بچه پوشک به میشی عالقمند دیگه روز چهار: گفت و خندید شایا

 .میخندیدم صدا بی و میزدم بزرگ های لبخند فقط من البته.خندیدم سه هر

 .میگم جدی -شایا

 .بیخود -شایان

 ولی بود صمیمی شایان با همیشه شایا.شد طی دادش دوتا این شوخی و خنده با رستوران راه

 هم سال یک تو ولی.بودمش ندیده حال به تا من میخوند درس کشور از خارج شایان چون خوب

 .بودم فهمیده اینارو شایا با بودن دانشگاهی

 از.کردم منو به نگاهی.بودیم اومده چینی رستوران یه شایان پیشنهاد به.شدیم رستوران وارد

 آخه.کردم انتخاب رو داشت قشنگی شکل که غذا یه.داد تشخیص چیزی نمیشد اسماشون

 .بود زده کنارشون عکساشون

 .عالیه هاش غذا واقعا.میام زیاد رستوران این من -شایان

 .بخورم چینی غذای میخوام که باره اولنی منم: گفتم دادمو تکون سری

 .میشی مشتری بخور -شایا

 !موافقم -شایان

 .دادم جواب.بود اوستا.کردم شماره به نگاهی.خورد زنگ گوشیم.دادم تکون سری

 !بله-

 کجایی؟ -اوستا

 چطور؟ بیرون -

 باشه؟.خونه بیا دیر یکم امروز.هیچی -اوستا

 شده؟ چی -
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 .باشی نمیخوام.خونه کردم دعوت مردمو های همکار از تا چند. نگرانی همش.بابا هیچی -اوستا

 النا من نمیدونه.داداشم بیچاره.گرفت خندم.کردم روم بودن کرده زوم که شایان و شایا به نگاهی

 .رستورانم توی مرد دوتا با

 .خونه میام دیرتر من پس! باشه-

 .الهه پیش برو میدونم چه اصال یا بزن دور ها پاکم برو داری دوست.خوب دختر آفرین -شایا

 دیگه؟ نداری کاری.نباش نگران باشه -

 .خداحافظ.باش خودت مراقب -اوستا

 .خداحافظ-

 .نپرسید سوالی.کرد نگاهم خونسردی با شایا شد قطع که تماس

 .بود اوستا: گفتم کردمو جمع لبامو

 .داد تکون سری شایا

 .نپرسیدیم که ما -شایان

 .فضولم خیلی خودم آخه: وگفتم کردمو وا نیشمو

 .خودش واسه مارپلیه.میگه راست خدایش: گفت و خندید شایا

 .کرد باز رو نیشش که رفتم بهش ایی غره چشم

 .داشت برنگیز اشتها شدت به ایی قیافه.کردم خودم غذای به نگاهی.اوردن رو هامون غذا گارسون

 ذاغ مثل درست.دارن سبزیجات بیشتر که شدم متوجه.کردم نگاه که هم رو شایا و شایان غذای

 !من

 .شد تحریک حسابی اشتهام.به به -شایا

 .کردیم شروع لبخند با سه هر

 .شده اشک پر هام چشم کردم حس گذاشتم دهنم توی که رو اول قاشق
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 .گرفت آتیش زبونم و شد سرخ چهرم

 توی دهنمو محتوای تمام.دویدم بهداشتی سرویس سمت به و پریدم جام از تمام سرعت با

 .بره دهنم تندی از کمی تا و شستم آب با بار هفت شیش دهنمو و کردم خالی دستشویی

 ایاش پیش رفتم بود شده سرخ غذا تندی شدت از که های چشم و صورت با شدم آروم کمی وقتی

 .نگران شایان و

 شد؟ چی: گفت تعجب با شایان نشستم که همین

 .سوختم..غذاس؟ این آخه-

 .خنده زیر زد یهو بعد و کرد نگاهمم تعجب با شایا

 !اژدها مثل.بود شده کشدار و تند نفسام.کردم نگاهش اخم و حرص با

 فارشس شما که هم غذایی.تنده خیلی تقریبا چینی های غذا که میگفتم باید ببخشید -شایان

 .فلفه بیشترش دادی

 .کردم نگاه میزد حرفو این که شایان به اخم با

 شدم؟ حالی چه میدونید...بگید؟ بخورم اینکه از قبل نمیشد-

 !نرسید ذهنم به...آخه؟ چیه ما تقصیر -گرفت گاز لبشو

 .خوردم کردمو پر آبی لیوان.زیر انداختم سرمو حرفم از شرمنده

 .نخوردم ازش بیشتر قاشق تا دو! بخور منو غذای تو میخوای: گفت لبخند با شایا

 .برچیدم لب

 نیست؟ تند-

 !نه -شایا

 خیلی تندی و بود خوشمزه هم شایا غذای.کردیم عوض شایان متعجب نگاه جلوی رو غذامون

 .داشت کمی

 !که بود دهنی: گرفت تعجب با شایان
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 !هیما نه دلم بد من نه: گفت میزاشت دهنش تو منو قاشق که همنطور شایا

 .شد ساکت و گفت آهانی شایان

 خیلی که.خوردیم رنگ کم آروم های شوخی هم بعد یو ای دقیقه دو و سکوت از بعد رو ناهارمون

 .بگیرم نادیده بود اومده سرم اول که بالیی اون اگر البته چسبید هم

 وارد و انداختم کلید.رفتن اوستا همکارهای االن تا حتما که شدم متوجه ساعت به نگاهی با

 .شد راحت خیالم. بود ساکت خونه.شدم

 نگاهی.کردم عوض آرامش با هامو لباس و شدم اتاقم وارد.بود خاموش ها چراغ.شدم خونه وارد

 .میشه تموم کنم تالش دیگه دیگه ماه یکم اگر.زدم لبخند.انداختم اتاقم گوشه قالی دار به

 راه این خستگی از که بافتم اینقدر قبل شب مثل و نشستم دار پای و گرفتم انرژی تصور این با

 .نداشتم رفتن

 متس به.بشورم نتونستم خستگی بخاطر هاشو ظرف. خوردم و کردم درست نیمرویی حالی بی با

 احتر خیال با همین بخاطر شنیدم رو بابا و مامان صدای ببندم درو خواستم که همین.رفتم اتاقم

 .خوابیدم و رفتم تختم به

*** 

 رنگ ایی فیروزه حوض. کردم نگاه بود روم جلوی که قشنگی متری دوازده فرش به حیرت با

 .میکرد نوازش رو چشم جور بد قشنگی رنگی های گل و وسطش

 .شنیدم کنارم از رو آرومی صدای

 .قشنگه خیلی-

 هم رو فکرش حتی واقعا.کردم نگاه هارو طرح بقیه.زدم لبخند دل ته از.بود سیمین.برگشتم

 .بشن قشنگ حد این تا که نمیکردم

 .تحسینه قابل بختیاری خانوم کار: گفت لبخند با کارخونه رئیس فر مهرین

 .انداختم زیر سرمو و زدم لبخند

 بخرمش؟ خودم میتونم: گفتم و فر مهرین به کردم رو
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 خودتون؟: گفت و انداخت باال رو ابروش

 !بدمش هدیه مادرم به تولد هدیه عنوان به میخوام!بله-

 .بدم هم تحفیف بهتون بتونم کنم فکر بودید خودتون طراحش چون. البته -زد لبخند

 .شد تر عمیق لبخندم

 .ممنونم-

 .داد تکون سری

>>> 

 !بزاریدش همینجا مرسی-

 قول به و بود قشنگ واقعا.کردیم پهن سالن کف رو فرش اوستا کمک با.بود مامان تولد امروز

 سالن به بود داده ایی ویژه جلوه اوستا

 .دادیم انجام رو تزیینات  

 !شد قشنگ چه وای -اوستا

 لباس اوستا.گذاشتیم سالن گوشه میز روی رو بودیم گرفته که هایی هدیه.دادم تکون سرمو

 .بگیره تحویل رو کیک بره تا پوشید

 اشتهگذ چون کنم آماده هارو شربت برم گرفتم تصمیم انداختمو خونه به نگاه عمیق نفس یه با

 .کنم تزینن هارو دسر و بزنم هم غذا به سری البته و کار آخر واسه بودم

 تیکه توشون که مخصوصا.اومدن می نظر به خوشمزه واقعا کردم تزین میوه و خامه با هارو ژله

 .بودم ریخته هم میوه های

 مک خونه.رسید سر هم اوستا.دادم جا یخچال توی کردم درست که رو فرنگی توت و آلبالو شربت

 .خونه برگردن که دادم اس بابا به. شد شلوغ کم

 .شد بلند مامان صدای.کردیم خاموش هارو چراغ

 !خاموشه ها چراغ چرا وا-
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 .نخندم زیاد ذوق از تا گذاشتم دهنم روی دستمو

 .نمیدونم -بابا

 .اباب سمت برگشت و شد روشن که چراغ.دیدم رو میرفت برق کلید سمت به که رو مامان سایه

 .نگو که تاریکی از میاد بدم اینقدر -مامان

 .زمین روی شد میخ.بشه اتاقشون راهی تا برگشت که همین

 بیرون شوک حالت از و اومد لبش به لبخند شادی برف ریختن و ها بادکنک ترکیدن صدای با

 .کرد بغل منو بعد و اوستا اول.اومد

 .مرسی وای -مامان

 مامان.رقصیدیم حسابی و کردن روشن رو پخش ها بچه.بود شده جمع هاش چشم توی اشک

 .بود شده قشنگ واقعا.کرد تنش قشنگی خیلی مشکی شب لباس و اتاقش توی رفت

 . کرد خاموش بود روش هفت و چهل عدد که رو کیک

 بود؟ چی آرزوت: گفتم لبخند با

 !دیونه دوتا شما گرفتن سامون سر: گفت بغض وبا زد لبخند

 !انشاهلل: گفتم و زدم لبخند

 .بهم کرد پیله امین.دادن رو هاشون کادو همه

 کو؟ تو کادوی پس هیما -امین

 .کردم اوستا به شیطونی نگاه

 شفر جلوی.اومدن دنبالم کنجکاوی با بقیه.بردم سالن دیگه سمت به و گرفتم رو مامان دست

 .گفتم ایستادمو

 .مامانی مبارک تولدت-

 .کرد بغلم محکم.کرد نگاه میکرد جلوه خیلی که فرش به حالی خوش با

 .نبودم زحمتت به راضی.نکنه درد دستت.قشنگه خیلی وای-مامان
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 .خندید

 !شما به بدهکارم این از بیشتر من.مامانم نداشت قابلی-

 .کردیم بغل رو همدیگه دوباره

 .داد حرصم هم باز.زد نیش هم باز رویا

 .بافته خودش میگ ندونه کی هر.دیگه خریدی فرش یه حاال -رویا

 دمونخو شرکت از خودمو طرح.زدم طرحشو خودم ولی نبافتم خودم: گفتم بسوزونتش که حالتی با

 .خریدم

 .کرد نگاهم حرص با

 !ببندیا رو دهنت بود قرار: گفت و کرد اخم رویا به بود داد بهم که قولی طبق شهریار

 سرد بقیه کنار در هم رو کیک خوردیم که شام.نزد حرفی جشن اتمام تا و شد خفه کال دیگه رویا

 .کردیم سرو ها

*** 

 به ایاش با ها زدن گشت و ها دیدار و بود گذشته نیمه از از قالی.بود گذشته تولد جشن از هفته یک

 .بود راه

 .بود شده گرد های چشم.شدم رو به رو هیچی با که بزنم گازش که اوردم باال رو بستنیم

 کو؟ بستیم-

 .زدم بازوش به مشتی.میکرد نگاهم باز نیش با که شایا روی چرخید حرصم پر نگاه

 !انصافیه بی این.نامرد-

 .نداخت ا باال ای شونه

 خوردم؟ من مگه -شایا

 !خورده م عمه پس-

 .نیست بعید: گفت جانبی به حق لحن با
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 .زدم بازوش به ایی دیگه مشت

 .میخوام بستنی من!...شایا نامردی خیلی-

 .کردن نگاهمون همه که جوری! بلند.خندید م بهونه پر و بچگونه لحن به

 !بردی رو آبروم! دیونه تر آروم-

 .میشدم خفه داشتم آرامشش این از.انداخت باال ایی شونه

 شکارم؟ دستت از یچقدر میکن حس هم تو االن شایا! هییی-

 !من اندازه به نه -شایا

 چرا؟ تو...وا؟-

 نارحتت داره که هست چیزایی یه که مبدونم خوب من ولی مخندی داری: گفت دلگیری با

 مرگته؟ چه بپرسم میشه.بودی عصبی هم مامانت تولد روز فردا وقتی حتی!...میکنه

 .نبود آدم مثل هم هاش نگرانی ابراز حتی.نشست لبم روی لبخند

 .نیست هیچیم-

 بودیم شده نزدیک بهش خیلی حاال که ماشنی سمت به و گرفت رو بازوم عصبانیت با

 .کوبید هم به رو ماشین در عصبانیت با.نشست هم خودش و صندلی روی نشوندم.کشوند

 خودتو؟ یا کردی فرض خر من -شایا

 !تورو-

 .زیر انداختم سرمو و شدم خفه خود به خود که کرد بهم نگاهی

 داری؟ عالقه شهریار به هنوزم که نو...نمیگی آدم مثل چرا...هیما؟ چته -شایا

 !شایا-

 همش همیا.میکنی نابود ارزش بی ادم یه بخاطر دستی دستی رو خودت داری...چیه؟ هان -شایا

 !داری دوسش هنوزم تو...شعاره

 ..شایا-
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 .مرض کوفت درد -شایا

 .زدم داد عصبانیت با

 !بگم تا شو خفه دقیقه یه-

 .کردم تعریف براش رو سال اون های صحنه! ها اتفاق

 .درک به بره زنش اون با شهریار.نکن قضاوت الکی اینقدر هم حاال -

 یتاکس و دویدم.نکردم توجه هاش کردن صدا به.افتادم راه و کردم باز رو ماشین در عصبانیت با

 .بود زده داد سرم حق نا به.بودم ناراحت خیلی. بود کرده قضاوت زود شایا.گرفتم

 دهش حساس!..خیلی.بودم عصبی!...خاموش بعدم.کردم رد شایا اسم دیدن با.میخورد زنگ گوشیم

 عثبا.چی همه به.کنم بهونه بود شده باعث عاطفی بزرگ شکست یه و عشقی شکست یه.بودم

 !میدونستم کس هر از بهتر خودم واینو بودم مریض.باشم داشته جنگ سر همه با بود شده

 .نبود خونه کسی شکر خدارو.بستم درو و رفتم اتاقم به غضب میر مثل شدم که خونه وارد

 نوم کس هیچ.فهمیدم سکوتش از اینو.نمیکرد درکم هم شایا.گریه زیر زدم.نشستم تختم روی

 ندارم؟ رو کسی. تنهام من.شکسته احساسم من.قاتلم من!....نمیکنه درک

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کردم گریه اینقدر

 .میسوخت شدت به هام پچشم.کردم باز هامو چشم خوردم می که آرومی های تکون و زدن صدا با

 .مالیدم هامو چشم سرم باالی نگران اوستای دیدن با

 .سالم-

 سرخه؟ اینقدر هات چشم چرا...خوبی؟..سالم علیک -اوستا

 .خوابه بخاطر-

 کردی؟ گریه -اوستا

 !نه-
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 رازت محرم دیگه منو نکنه...شده؟ چی.خون کاسه شده هات چشم که کردی گریه اونقدر-اوستا

 نمیدونی؟

 تا شآرام با همیشه مثل.گفتم اوستا برای دلمو توی های حرف.گریه زیر زدم مقدمه بی.کردم بغض

 .کرد گوش آخر

 میکنی؟ درکم-

 .ز موهام روی ایی بوسه

 س؟روانشنا یه پیش بری مدت یه نیست بهتر نظرت به...میکنم درک خواهرمو که معلومه -اوستا

 خرابه؟ وضعم اینقدر یعنی-

 اممیخو فقط من.نباش نگران!..شدی احساسی دوگانگی نوع یه دوچار فقط تو.عزیزم نه -اوستا

 !بشی راجت میده آزارت که چیزی هر و استرس. ها نگرانی و ها کابوس دست از تر زود

 .نزدم حرفی و دادم تکون سرمو

 .گذاشتم پاش روی سرمو

 !اوستایی-

 !بگو شدم خر -اوستا

 .زدم لبخند

 نمیکنی؟ ازدواج چرا تو! دیونه-

 .شد ثابت میشد کشیده موهام روی که دستی

 میپرسی؟ چرا -اوستا

 !بودی همیشگیم حامی تو که من مخصوصا.ببینن رو عروسیت دارن دوست همه-

 میشی؟ ناراحت.نگم اگه -اوستا

 !اوهوم-

 !لجبازی -اوستا
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 !بگو پس.میدونم-

 .خوردم شکست -اوستا

 کی؟ از-

 خاطره بچگی عشق از.تو نه و من نه میدونی!...نمیکنی هم رو فکرش حتی که آدم یه از -اوستا

 .بودم بچه خیلی وقتی.شدم عاشق منم.نداریم خوبی

 بود؟ کی -

 .کشیدم زحمت براش! بشه خورد نمیخوام.بشم خورد نمیخوام! نپرس -اوستا

 داشتی؟ دوسش خیلی-

 !دارم!.نه داشتم -اوستا

 !بقیش-

 .کشید موهام روی رو دستش

 !دید خیانت هم آخرش...دیگه یکی عاشق..من عاشق نه ولی.شد عاشق -اوستا

 داره؟ هم بچه-

 .بود کرده عقد فقط!....نه -اوستا

 نکردی؟ امتحان رو شانست چرا..نشدی؟ نزدیک بهش چرا-

 !نمیدید میدیمش من که اونجوری منو آخه.نمیشد -اوستا

 میدید؟ چطوری پس-

 .زد تلخی لبخند

 .میدونست خودش دادش منو اون ولی.بودم کنارش عاشقونه.بودم کنارش همیشه من -اوستا

 .کردم نگاهش ناراحت

 .میکنه عوض چیو همه زمان.داره ادامه زندگی نمیکنی؟ فراموشش چرا پس-
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 !میدونی من از بهتر تو اینو! نمیشه فراموش اول عشق -اوستا

 !تونستی هم تو شاید! کردم فراموش من ولی-کردم زمزمه

 چطوری؟ -اوستا

 وضع زندگیت کنی ازدواج خوب دختر یه با اگه که کن فکر این به!.من مثل!...کن فکر زندگی به-

 مونبرنج...وای وای.بخر سبزی.نداریم پیاز امروز آقامون میگه.میزنه زنگ بهت.کن فکرشو! میشه

 !ها میشه تموم داره

 .کردم حس زبونم روی رو تلخیش حتی!..تلخ بلند.خندید

 میشه؟ یعنی -اوستا

 یه و میرن باال کولت و سر از هات بچه خونه میای وقتی بعدش سال چند تازه.میشه که معلومه-

 .خونت خامون پیش میری.میکنی بغلشون.خونه مرد هم تو.میکنن بابا بابا

 .نزدیکه واقعیت به چقدر -اوستا

 .نیست دور...میبینی؟-

 میگه؟ چی. بگم دختر اون به اگه نظر به..میکنی؟ فکر بهش خودت -اوستا

 یه با همیشه چون.کنی عوضش نکن سعی.میدونه خودش داداش تورو اون اگه ولی.نمیدونم -

 .جدید فرد یه.باش جدید راه یه فکر به.بزاره تنهات و نتونه شاید.همراهه وجدان عذاب

 .بوسید موهامو

 .شدیم ترشیده.میشی پیر من مثل داریم آخه.بگو خودتم به اینارو -اوستا

 .خندیدم

 !عاقالنه ازدواج یه.ازدواجم فکر به اتفاقا.میگم خدودمم به.آره-

 .شدم آروم خودم.کنم آروم تورو اومدم -اوستا

 .زدم لبخند

 .کن فکر خوب حرفام به و برو.عزیزم وظیفمه-
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 عاقالنه؟ ازدواج گفتی!...راستی!...باشه -اوستا

 .دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 .زد لبخند

 !اومده خوشش تو از دوستام از یکی -اوستا

 .پرید باال ابروم تای یه

 بیان؟ بگم -اوستا

 .نداختم باال ایی شونه

 میکنی؟ تاییدش تو-

 .داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 .بود کالفه هم خیلی.زد زنگ بهم امروز همین اتفاق -اوستا

 .خنده زیر زدم

 !شده عاشق نگاه یه تو نگو میکنم خواهش-

 بابا و مامان با میخوای.میکنم تاییدش من.میشناسه تورو خوب انگار!...نبوده نگاه یه.نه -اوستا

 بزارم؟ درمیون

 .دادم تکون خجالتی هیچ بدون سرمو

 .ببینه رو خوشبختیت و باشه هم عمو میخواد دلم خیلی.آبجی دارم دوست خیلی -اوستا

 تیح.داشتمش من که بود دنیا درد بدترین بودن یتیم.گریه زیر زدم.دادم جا باوزهاش بین خودمو

 !عمو وجود با

*** 

 سپ: یگفت کنجکاو با بابا.کشیدم جلو رو چایی فنجان.بودم برگشته خورد و خسته شرکت از

 !خوبه کارشم

 هستی؟ راضی تو تو عزیزم -مامان
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 !بود گذشته من از یعنی.بود دیر شدن سفید و سرخ واسه.زدم محوی لبخند

 !خوبه اچتماعیش موقعیت ولی ندیدمش هنوزم که من -

 نداشت؟ هم رو ازم کردن خواهی معذر یه شعور شایا یعنی.بود درگیر فکرم

 .بود هفته آخر برای خواستگاری قرار.نزدم حرفی و کشیدم پوفی

 به دکشی پر ذهنم.میکرد آرومم.شدم باف مشغول.نشستم قالی دار پای و رفتم اتاقم به خونسرد

 !گل دست با شهریار.خواستگاریم روز

 ونچ.کنم مقایسه شهریار با رو بزاره خونه این به پا قراره که مردی اون نمیخواد دلم.کشیدم آهی

 !متنفرم شدن مقایسه از

*** 

 نمم.خوب.رفته تند گفت.کرد خواهی عذر ازم.زد سر وبهم اومد شایا امروز.کشیدم گردنم به دستی

 .نداشت خبر هم چیزی از و داشت حق اون.بخشیدمش

 وممآر خیلی.کشته کار البته و بود جدی و اروم مرد. رفتم رواشناس یه پیش اوستا پیشنهاد با

 اینکه و س هبقی از بهتر خیلی وضعیتم نمیکنم فکر گذشته به زیاد چون که گفت هم بهم البته.کرد

 سیر هنوزم انگار.کنن محبت بهم چی هر یکه جور.شدم مجبت کمبود توع یه دوچار فقط من

 یمارب بود شده باعث مادر قصاص و پدر مرگ.پدره و مادر نبود هم مشکلم این دلیل و.نشدم محبت

 !عاظفی بیمار یه.باشم

 اطربخ نه.باشم متفاوت میخواست دلم.کردم لباسی ساکت یه نگاه.انداختم تخت روی رو کیفم

 مداو شهریار که شبی مثل نمیخواستم اینکه بخاطر فقط!.نه نه.بیاد قراره خواستگار اینکه

 اون هک بودم کرده شرط اوستا با.ببرم چایی و بندازم سرم چادر نمیخواست دلم.باشم خواستگاریم

 .بیاره چایی

 رنگ به تکه یه کمرش دور.کردم بهش ایی دوباره نگاه و برداشتم رو رنگم شیری شلوار و کت

 سکته امشب داماد که گفت هم بار هزار کردو انتخاب برام شایا رو لباس اینو.بود خورده عسلی

 یارهم که گلی دست میخواد دلت گفت فروشی گل برد منو حتی.کردیم بازی مسخره کلی.میکنه

 .باشه چجوری
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 .کنم بافی خیال که اولمه بار مگه که گفتم و کردم مسخرش کلی

 ناو واسه قراره انگار میکرد رفتار جوری یه.شد دلخور ازم و کرد بارم فحش چقدر که بماند البته

 که کرده گناهی چه بیچاره اون هیما.میگفت همش.داشت هم استرس جدی جدی.بیاد خواستگار

 !کنی خالی روش رو چایی قرار

 خرهمس چیو همه آخه.اومدم در خجالتش از سرش توی کیفم کوبیدن با منم البته.داد حرصم کلی

 سخرهم کلی از بعد قشنگه؟ نظرت به کدوم میگه طالفروشی در بردتم! رو نشون حلقه حتی.میکرد

 لقهح و نشون میخواست دلم همیشه:  گفتم صداقت کمال کردمو انتخاب ظریف انگشتر یه بازی

 .بود دلم حرف خوب.میاد بدم برق و زرق پر و نگین بر های حلقه از.باشم داشته ساده

 خشک موهامو.گرفتم حسابی دوش یه و آوردم در تنم از هامو لباس.اومدم بیرون فکر از

 هرچی.باشه خافظش همیشه خدا.داشت ذوق کلی ییچاره.زد سر بهم باری سه دو مامان.کردم

 .کرد محبت بهم اون نکرد محبت بهم خودم مادر

 شتدا طالیی مایه ته کمی که محوم آرایش.کردم صورتم به مجددی نگاه.کشیدم موهام به دستی

 .اومد می بهم

 .زدم باال رنگ طالیی تل یه با موهامو.زدم خودم به رو سردم عطر کمی پوشیدمو رو شوالر و کت

 تعجب کمال با.اومد بیرون هم اوستا من با زمان هم.اومدم بیرون اتاق از و مالیدم هم به هامو لب

 .من لباس ست درست.بود پاش مشکی شلوار با طالیی ساتن پیرهن یه

 .زد لبخند

 شدی؟ خوشکل خیلی -اوستا

 .بگم چی نمیدونم اه خیلی...  خیلی هم تو-

 .کنم توصیفشون نمیتونستم حتی که بود هایی جذاب دسته اون از اوستا.خندید

 .همیشه مثل بوسید موهامو.اومد نزدیکم

 .کرد مرتب رو رنگم شیری حریر شال
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 جاش کلمه دو اون تو جوری یه من باالخره ولی.نیست گفتن قابل تو زیبای.عزیزم -اوستا

 .میشم مرگ ذوق زیادم نفس به اعتماد از دارم.گفتی تو که اینجوری.کردم

 اشکش.چرخوند هردمون سر دور.اومد بااسفند مامان.اومدیم پایین هم با.گفتم غلیظی جون از دور

 .شد جاری

 .میبینم رو خیریتون به عاقبت باالخره-مامان

 .بود سخت مادرونه احساسات سرکوب.کنه آرومش کرد سعی و کرد بغل مامانو اوستا

 .زد رو اف اف دکمه و رفت لبخند با بابا.شدن ساکت همه.اومد در صدا به که در زنگ

 !نکنی غش بپا -اوستا

 .رفتیم پیشوازشون هم با.کردم نثارش ایی غره چشم

 خیلی ودب مسخره!...ببینمش درست نمیتوسنتم.اومد می بقیه پشت بزرگ گل دسته یه با مرد یه

 .باشه خداتم از خیال بی پوف.گلش دسته بود بزرگ

 آمد ش خو و علیک و سال.شد وارد دوختی خوش ای سورمه شلوار و کت با مشرب خوش مرد

 مثل.بود ماهک اسمش که الغر و قد کوتاه زن یه هم اون از بعد. بود رحمت مهدی مرد اسم.گویی

 .بود رحمت آقای خواهر اینکه

 .اون از بعد...هم اون از بعد

 .ایستاد کنار.موند باز دهنم شایان دیدن با

 تمداش ناباوری کمال با.داد دستم رو گل دست داشت کردنش جمع در سعی که بازی نیش با شایا

 .میکردم نگاهشون

 .سالم...س-

 ؟ نمیکنید راهنمایی: گفت باز نیش با شایا

 .مردم می حرص شدت از داشتم.کردم اشاره دست با.زد پهلوم به ایی ضربه اوستا

 خفه دلش توی رو آخش.کوبیدم پاش روی توانم آخرین با پامو کنارش از شدن رد موقع

 از.اومد برام ابرویی چشم آخرش.نیومد در صداش چون.میداد رو حرکت این احتمال مطمئنم.کرد
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 از میکردن فکر نامرد اوستا و شایان و شایا اون جز به همه و بودم شده سرخ ناراحتی شدت

 !باشه بوده خبر بی شایا و من رابطه از هم رحمت آقای که نیستم مطمئن هرچند!...خجالتمه

 ااوست به خشم با مدت تمام من و بود راه به وته سر بی های ف حر.گرفتم جا مامان کنار مبل روی

 رو دشخو فاتحه دلش تو داره شایا میدونستم.میکردم نگاه بودن جبهه یه توی که شایان و شایا و

 .بودم شحال خو بابت این از و میخونه

 سر تهگذاش منو آقا نگو میکنه حالی خوش داره دوستمه مثال چون میکردم فکر بگو منو خل پسره

 !  کار

 از شایا کنی سکته الهی ای.میبینی شانسو خدایا.کرد انتخاب خودش لباسمم نامرد.واه واه واه

 !دیونه و خل پسره.شم راحت دستت

 .کنم حفظ خودمو آرمش تا بستم ایی ثانیه برای هامو چشم

 دخترم؟-

 .بود بابا.کردم باز سریع هامو چشم

 !بابا بله-

 کنی؟ نمی راهنمای اتاقت به رو شایا آقای-بابا

 .شد بسته نشده باز شایا نیش

 .زدم ایی مسخره لبخند

 !البته-

 نم یکه جور آروم مسخرگی با و داد فشار رو شایا دست شایان که گفتم منظور با اینقدر اینو

 !میخوری مشت دوتا فوقش فوق.مرد نترس: گفت بشنوم

 !شایا مالج تو بگوبم دونه دوتا بشم مصمم شد باعث شایان حرف این که وای

 .کردم باز درو.نمیدزم حرف هم کلمه یه حتی.شدیم اتاقم راهی

 .ترن مقدم خانوما -شایا
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 .اتاق تو کردم پرتش و گرفتم رو بازوش نبود دید تو اتاقم چون

 .کرد جمع خودشو ایی مسخره ترس با

 !نکن بازی من آبروی با..نه -شایا

 .رفتم نشونه سمتش به رو م اشاره انگشت

 شمپی امرزو تمام..تو..بدی بازیم تونسی چطور واقعا!...بودی من دست تو..شایا؟ تونستی چطور-

 .بودم احمق چقدر من خدا وای..خریدم...بودی

 اشکالی چه... ندارم؟ دل من مگه: گفت بود اخالقش از دور که جدی لحن با.کشید هم در اخماشو

 رو تلخ زنگی هردمون که مایی.هم از داریم خوب شناخت که دوتا ما میشه چی مگه...هان؟...داره؟

 بابا ستد.که ندادم شرمانه بی پیشنهاد..که؟ نیست شرع خالفه...کنیم؟ ازدواج هم با کردیم تجربه

 !خواستگاریت اومدم محترمانه گرفتم داداشمو عمه و

 .نشست تختم روی تعارف بی و گرفت نفسی

 کن باور ولی رفتم تند روز اون میدونم درست...کردم؟ اذیتت..بردم؟ سوال زیر رو غرورت -شایا

 بود سخت خوب. غیرت جور یه و داشتم حسایی یه بهت من.چرا دروغ خوب! نبود خودم دست

 دیگه آدم تا هزار مثل هم تو و منم!...هیما بده حق بهم.شهریاری فکر تو کنم فکر همش که برام

 که عاقالنه ازدواج یه باشم داشته آروم زندگی یه میخوام من.داریم دغدغه بی و شاد زندگی حق

 المس سه و سی داره من...چیه؟ دیگه پس.میخوای همینو هم تو میدونم.نشم پشیمون ازش هرگز

 !میشه سالت هفت و بیست دیگه مدت یه بیش کمو هم تو مشه

 .صورتم تو زد زل

 هسال یک بچه یه حداقل.کنیم ول سالشو سه دو حاال.دارن بچه یه االن تو و من سنای هم -شایا

 .دارن

 .نشستم آرایشم میز کوچیک صندلی روی.شدم آروم.بود حق حرفاش

 .نداشتم رو توقعش من.شایا بده حق بهم

 چرا؟...نبودم؟ گرفتن جدی قابل اینقدر من یعنی...نداشتی؟ چرت -شایا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر noghre* | هیما رمان

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

 

145 

 

 .مدت این توی ندیدم ازت هیچی من آخه!...تو الی میکردم فکر کسی هر عالقه رو من آخه -

 چیه؟ احساس کمی با عاقالنه ازدواج یه درمرود نظرت حاال.نده پیچش الکی -شایا

 .کشیدم خجات شایا از بار اولین واسه.بگم چی نمیدوستم

 .کردم بازی هام انگشت با.زیر انداختم سرمو

 !توهستما با -شایا

 .رفت در دهنم از. خوب ولی.پرسیدم چرا نمیدونم

 نکنی؟ خیانت بهم.میدی قول-

 جازها برگرد برو بی کنم خیانت من که روزی اون! خیانتم اهل که نکن شک درصدم یه حتی -شایا

 !بزنی قلبم تو تیر یه داری

 .بود زیادی برام سال چند از بعد احساس فوران همه این چکید چشمم از اشکی قطره

 !هیما -شایا

 .بودم کرده بغض

 !شایا تنهام خیلی من-

 !خودتم مثل -شایا

 .باشی گاه تکیه میخوام.. میخوام -

 .نبودم اینجا بابام با االن که نبودم اگه -شایا

 .بده جوابمو چطوری میدونست لعنتی.گذاشتم دهنم روی دستمو

 آره؟ یعنی گریه این حاال -شایا

 ودمب من حاال.نبود خبری پیش دقیقه چند خشمگین دختر از دیگه.دادم تکون آره معنی به سرمو

 .میریختم اشک و بودم شده شکننده که

 داری حق شحالی خو و شوق از فقط.بریزه اشکت نزارم دیگه که میخورم قصم شرفم به -شایا

 !کنی گریه
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 .خندیدم گریه بین

 !دیونه-

 کالت گممی االن از.ببینی غیرتیشم و دیونه بزار.دیدی رو شوخ شایای فقط تو!..دید کجاشو -شایا

 !خانومم س معرکه پس

 .کردم کج و بلند سرمو

 میاد؟ دلت-

 .برد باال رو ابروش تای یه

 .نشو وسل بگم باید شیطونم با نفری سه اتاق یه توی االن و نیستم محرم اینکه به توجه با -شایا

 .دادم تکون تاسف به سری.کرد پایین باال هاشو ابرو

 کنیم؟ صحبت هم مهریه مورد در میخوای -شایا

 !بیخیال.میدی باشه مهرم هم دنیا کل بدی طالقم بخوای.میکنه فرقی چه -

 .موافقم -شایا

 !زدما عارف یه من حاال.کوفت-

 .داره نیومد اومد تعارف -شایا

 !بیرون بفرمایید.اومدید خوش خیلی.داره منفی و مثبت جوابم-

 .کرد نگاه میگفتم اینو خونسردی با داشتم که من به.کرد گرد هاشو چشم

 میکنی؟ شوخی -شایا

 !ابدا-

 بهت اب بقیه به رسیدم بگه چیزی خواست تا. اومد سرم پشت. رفتم بیرون اتاق از بهش توجه بی

 !اومدید زود چه: گفت آرامش با رحمت آقای. میکرد نگاهم داشت

 !خندید مرموز اوستا
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 .زیر انداختم سرمو خجالت کمی و خونسردی با

 .نداره مشکلی اگر البته.میخوام وقت روزی چند رحمت آقای از من-

 !میکشمت -شایا

 !بابا برو..میتونی؟-

 .بود زده ایی مسخره لبخند و میداد تکون پاشو حرص با

 .کن فکر خوب!  میگریم تماس دیگه هفته آخر.دخترم التبه -رحمت آقای

 ردننک قبول بمونن شام واسه کرد اصرار هرچی مامان.کردن رفتن عزم بعد و نشستن دیگه کمی

 .بهتر فرصت یه گفتن و

 !نمک پاک اشکمو شد باعث خورد در به که ایی تقه صدای.بستم ودرو رفتم اتاقم به ناراحتی با

 عصبانی؟ عروس تو بیام میتونم -اوستا

 .کشیدم هام چشم زیر مجدد دستمو

 !بیا-

 .بست و در آرومی به و شد اتاق وارد

 ناراحتی؟ دستم از -اوستا

 !آره-

 !خواست شایا -اوستا

 برادرت؟ اون یا خواهرتم من-

 !هیما -اوستا

 ازیمب داشته رو امروز تمام که میکنم فکر این به وقتی!...کنید یکی به دست اون با نداشتی حق

 .میشه شرمم خودم از میداده

 میکنی؟ اذیت رو خودت چرا! بود خرید یه فقط -اوستا
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 شدی؟ دوست شایا با کی تو اصال-

 خودش هم شایا.گفت بهم هم شایان.بودم دوست شایان با.نبودم دوست شایا با من -زد لبخند

 که بودن که آدمایی دسته از اونا.شناسم می خوب رو برادر دوتا اون من خوب.زد حرف باهام و اومد

 .نکردن گم رو خودشون و کشور از خارج رفتن

 .برگردوندم رو روم

 !چه من به -

 !شدم حال خوش نکرده شیطونی شایا بودم فهمیده اینکه از.گفتم دروغ

 .کنه سوپرایزت خواسته می فقط شایا.شدی بزرگ.نکن بازی بچه!هیما -استا

 .نیست بردار شوخی ازدواج-

 .زد لبخند.کرد باز رو پیام و برداشت رو گوشیم اوستا.اومد گوشیم روی اسی ام اس

 !بدی منفی جواب اگه سر خیر دختره میارم در پدرتو نوشته!.شایاس -اوستا

 .نبودم هم موفق البته و نخندم کردم سعی ولی گرفت خندم

 این؟ از تر عاقالنه!...عاقالنه ازدواج میگی خودت -اوستا

 .کنم اذیتش میخوام-

 !مثبته پس -اوستا

 !اوهوم-

 !هستن راضی که اونا..بگم؟ بابا و مامان به -اوستا

 .بگن جوابو هفته آخر بگو-

 !چشم-اوستا

*** 

 بود اومده در روز این به اوستا خیره نگاه شدت از که نیلوفر شده سرخ صورت به نگاهی

 بین که سفیدی و گرد صورت.میزد برق بدجوری روشنش ایی قهوه درشت های چشم.کردم
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 و دبو گرفته بغل رو ش الغر اندام یشمی سبز لباس یه.بود شده گرفته قاب دار تاب و فر موهای

 .کشید جلو کمی رو سبزش حریر شال.بود پوشیده هم کامال

 .دادم فشار رو اوستا دست

 !کن بس-

 .اومد خودش به

 .داد جواب شایا یقه گل و تو گل دست اینکه مثل!..هیما میگم -اوستا

 که هم فرنیلو و گرفته بود کرده پرت شایا وقتی رو شایا یقه کنار گل اوستا.میگفت راست.خندیدم

 !منو گل دست بود شایا دایی دختر

 !حقیقته گل دست این افسانه کنم فکر

 .خورد خالمو دختر داداش: گفت کنارمو اومد اخم با شایا

 .گرفت خندش آخرش

 .نمیدیم زن داداشت به ما -شایا

 .دستم توی میبینی و گل دست این-

 .اوهوم -شایا

 .نمیاد بدشم که مشخصه خالت دختر قیافه از.مالجت تو بخوره ممکنه-

 .کمرم دور انداخت دستشو

 .نمیزنه عروسی شب دامادو که آدم برم قربونت! احساس یکم! نرمش یکم -شایا

 .میزنن ما دهات تو-

 جدی؟ -شایا

 !آره -

 دیگه؟ میگی رو همینا خونه میریم هم وقتی ببینم میخوام -شایا
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 .گرفت ویشگون یه پهلوم از حرص با و گفت آخی.شکمش توی کوبیدم ارنجم با

 .آدمید کنن فکر مردم بزارید.نکنید دعوا خدا تورو -اوستا

 !اوستا -

 .داریم آبرو ما.اینکارو نکن.خانوم عروس زشته -اوستا

 .کردم نثارش پرویی مو خندید

 !بزنا حرف درست من زن با اوستا -شایا

 !خودمه خواهر.بابا برو -اوستا

*** 

 نگاه میکرد نگاه زدشون بهت صورت به داشت خنده با که مادرشون به لبخند با شاهد و شادی

 .کردن

 من یاد هم رو ای حرفه های حرکت اون از یکی مامان من جون: گفت باز نیش با شاهد

 !دیاز الکی الکی هم بابامو مخ نامرد.اوف..خالفکارو گروه.بود ایی حرفه این تا مامان یعنی..وای.بده

 !شاهد میزنمتا: گفت حرص با و داد هاش آبرو بین  ظریفی آخم هیما

 !عروسیمه دیگه روز چهار میشه ناقص. بگذر خیرش از من جون مامان. نه نه -شادی

 هب محکم که کرد پرتاب شاهد سمت به رو بود دستش توی که کتابی شادی به توجه بی هیما

 .آورد در رو آخش و خورد شکمش

 گرفتی؟ یاد! ایی حرفه حرکت یه اینم: گفت بدجنسی با هیما

 نگرفته یاد کی هر نامرده: گتف و زد چشمکی بود شده جمع صورتش درد از که حالی در شاهد

 .باشه

 !کرد بلندش و انداخت بازوش زیر دست اوستا پسر واحد.شد زمین پهن شادی

 !خودتو کن کنترل خانومم -واحد
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 مادرتون که گفتم: گفت و گذاشت میز روی ، رو ش قهوه فنجان شایا.شد بلند همه خنده صدای

 .نشید پرش دم حریفه فن همه

 !بشیم خالفکار بریم بیاد بابا میگم.خانودمونما این درگیر -شادی

 !شادی -شایا و هیما

 .کرد اخمی واحد

 !فانتزیه.عروسمو نکنید اذیت -اوستا

 !پایان
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