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 بندی: رمان دسته 

  :مانده گلو در فریادهایعنوان 

  :اجتماعی _ عاشقانهژانر 

 (  :کاربر انجمن کافه نویسندگان صالحی.م نویسنده 

  :سطح اثر- 

  :ناظرireihane 

 ویراستار: تیم ویرایش کافه نویسندگان 

  :ملیکا مومنیطراح 

  :کپیستDoNyA♡Gh 

 در متالشی، زندگی یک از کرده گذر و طالق فرزند امیدی، هیچبی آینده، از وامانده و گذشته از سرخورده دختری هیوا
 عشقی. دهدمی پیوند مادریش یخانواده به را او بیماری یک. است بالتکلیفی فضای در معلق زندگیش که شرایطی

 .دهدمی قرار مبهم امید یک کشاکش در را او و گیردمی شکل طرفه یک
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 * ﴾۱﴿ یَسْطُرُونَ مَا وَ وَالْقَلَمِ ن*  خداوند نام به

 

 مانده درگلو فریادهای و دلتنگی و من

 

 را؟ آشنایم درد دل حال کسی پرسدنمی

 ( خلیلی انیس)

 

 که عمویش ماشین دیدن با که زدمی پک هم سیگارش به کرد،می نگاه دریا بیکران آبی به که طورهمین و بود ایستاده پنجره کنار

 رفت، عمویش استقبال به و نوشید بود میز روی که یمیوه آب از ایجرعه و کرد خاموش را سیگارش سریع شد، ویال حیاط وارد

 و آمد بیرون اتا از او که رفتمی اتاقش سمت به لباسش، هایدکمه کرد باز به کرد شروع شد وارد تا گرما از کالفه و خسته یوسف

 :زد صدایش

 کردید؟ پیداش شد؟ چی عمو، سالم -

 :داد را جوابش رفتمی اتاقش سمت به که طورهمین یوسف

 .عرقم خیس بگیرم، دوش میرم. نیستم مطمئن هم خیلی اما کردم؛ پیدا ازش ردی یه -

 تلویزیون جلوی مبلی روی سیاوش آمد، بیرون اتاق از و پوشید راحتی لباس سرد، آب دوش یک از بعد شد، اتاق وارد و گفت را این

 به خطاب ریختمی خودش برای چای که حالی در و شد آشپزخانه وارد یوسف کرد،می تماشا را زبان عربی یشبکه یک و بود لمیده

 :گفت سیاوش

 .میای هم تو کردم، پیدا که آدرسی اون به میرم دارم من -

 :گفت و چرخید او سمت به سیاوش

 کردید؟ پیداش پس -

 .کردهمی زندگی آپارتمان این توی قبل ماه یه تا گفت داد، من به آدرس این شعمه -
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 :گفت و نوشید ته تا را چایش و

 .شو حاضر پاشو میای اگر -

 .بپوشد لباس تا برگشت اتاقش به دوباره خودش و

*** 

 شهر هایمحله بدترین از یکی وارد. ردکمی نگاه را آدرس داشت یوسف و کردمی رانندگی آرام بود نشسته ل*ر پشت که سیاوش

 هستند، متوسط حد در یا ندارند درستی مالی وضع مردمش بود مشخص هاساختمان و خیابان و کوچه از که یمحله بودند، شده اهواز

 :تگف سیاوش که بود زوم بود شده پاک هایشنوشته که کوچه یتابلو روی نگاهش یوسف کرد، توقف بستی بن یکوچه مقابل

 .باشه همین گمونم به -

 از شدند، کوچه وارد هم با و کردند پارک را ماشین بود، کوچه داخل طبقه پنج ساختمان یک فقط کرد، نگاه را کوچه داخل یوسف

 را دستش توی آدرس باز یوسف ایستادند، ساختمان مقابل و گذشتند کردندمی بازی روزگار از خیالبی و سرخوش که هایبچه میان

 .کرد اهنگ

 .باشه جاهمین باید چهارم، یطبقه -

 :شنید را جوانی زن صدای دقایقی از بعد که فشرد را چهارم یطبقه زنگ یوسف

 کیه؟ -

 خانم؟ هیوا -

 شما؟ -

 :گفت پررضایتی لبخند با یوسف

 .یوسفت دایی دیگه، منم دختر؟ نشناختی -

 :گفت کنایه با هیوا

 .میره یادم رو صداتون که اینه بینیممی رو همدیگه دقیقه به دم اینکه نه آخه نیاوردم، جا به که خانیوسف خدا رو تو ببخشید -
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 :گفت لبخندی با سیاوش زد، را در و گفت را این

 .گرفت رو حالتون خوب جون عمو -

 :گفت کند باز داشت گیر که را در کردمی سعی که حالی در یوسف

 .ندیدمش دیگه دیدنش، اهواز ماومد که قبل سال سه از داره، حق خب -

 :گفت که شنیدن آیفون توی از را هیوا صدای هم باز که

 .بودید اومده بود مونده کمرگ توی که کاالهاتون ترخیص برای بودید نیومده من دیدن برای هم قبل سال سه خان یوسف -

 :گفت دلخوری با یوسف خندید، آرام سیاوش

 .نمیشه باز چرا در این نذاشتی؟ رو آیفون هنوز تو -

 .تونیمی کنی تالش بده، هل بعد و باال بگیر را در کم یه -

 باال سمت به کمی و گرفت را در روی کوچک گرد و سنگی ی دستیگیره و داد تکان سری یوسف بود، کنایه از پر آخرش یجمله

 نداشت، تعریفی چندان آمدمی سازقدیمی نظر به که ساختمان وضع شدند، وارد سیاوش با و تکاند را دستهایش شد، باز در که کشید

 نگاه را ساختمان که همینطور بود، شده سیاه چرک از که سفیدی هاینرده و چرکین و خاک از پر هایپله و زخمی و کنده دیوارهای

 .رساندند چهارم یطبقه به را خودشان کردند،می

 :شنید داخل از را هیوا صدای که زد در به تقه چند و رفت بود باز که دری طرف به یوسف

 .تو بیاید بازه، که در -

 یک و بود حال وسط نفره تک مبل تا سه نامرتب، شدت به و کوچک یخانه شد، وارد سرش پشت هم سیاوش رفت، داخل به یوسف

 و یوسف بود، پهن کوچک فرش یک هم پذیرایی از یگوشه یک داشت، قرار وسط بود بد و آت از پر آن روی که چوبی عسلی میز

 آمد، بیرون آشپزخانه از هیوا که بودند زده زل بود مقابلشان که برهمی درهم اوضاع به و بودند ایستاده واج و هاج همینطور سیاوش

 و بود پوشیده آبی جین شلوار کشیده، و درشت مشکی چشمان و سبزه پوستی متوسط، قدی با دختری چرخید، او طرف به دو هر نگاه

 و یوسف بود، رها هایشگوشه که بود انداخته سرش روی هم سیاه شال یک بود، تنش بلند کمی و گشاد سفید یانهمرد پیراهن

 :گفت هیوا که کردندمی نگاهش همینطور سیاوش
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 بود؟ کرده گیر کمرگ توی هاتون*جنس هم باز -

 :گفت کشیده درهم ابروی با یوسف

 .سالم علیک -

 :گفت خندیتلخ با هیوا

 .سالم خب -

 :گفت و رفت پیش یوسف

 خوبه؟ حالت -

 .بیارم چای رممی من بنشینید، بفرمایین نیومدید، احوالپرسی برای دونممی -

 به و نشست و کرد تمیز را هامبل از یکی روی رفت، جلوتر و داد تکان تاسف روی از سری یوسف برگشت، آشپزخانه به و گفت را این

 :گفت بود واج و هاج هنوز که سیاوش

 .بشین بیا سیاوش -

 :گفت و دیگر مبل روی انداخت و برداشت انگشت تا دو با بود هامبل از یکی روی که را یمردانه لباس و رفت جلوتر هم سیاوش

 آوردی؟ رو ما کجاست جااین عمو -

 :زد غر سرش بر آرام یوسف

 .بیای خواستیمی خودت یا آوردمت من -

 .همینه گفتیمی که هیوا -

 .داد تکان سری فقط سفیو

 .نیست عمه شبیه اصالً -

 :گفت و کشید هم در ابروی بود سیگار ته از پر که میز روی سیگاری زیر دیدن با یوسف



 

 
 

7 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .کنهمی غلطی چه داره نیست معلوم احمق یدختره-

 :گفت کرده گره هم در ایابروه با یوسف گرفت، یوسف مقابل را سینی وقتی و آمد بیرون آشپزخانه از چای سینی یک با هیوا

 کشی؟می سیگار تو -

 :گفت جسورانه لبخندی با هیوا

 .چای بفرمایین کشه،می رو ما سیگار جون، دایی نه -

 آمیخت هم در هیوا سیاه چشمان با سبزش نگاه که کرد بلند سر سیاوش گرفت، سیاوش مقابل را سینی هیوا برداشت، را چای یوسف

 :گفت و

 .خورممین چای من ممنون، -

 .نخور باشه -

 :گفت و بویید را چای یوسف نشست، خالی مبل تنها روی و

 منه؟ با که کیه ایشون نپرسیدی -

 :گفت تفاوت بی هیوا

 کیه؟ خب -

 :گفت و کرد نگاهش اخمی با یوسف

 هیوا؟ بودی ترمودب قبالً -

 .خواممی معذرت ببخشید، -

 .داییت پسر سیاوش، چیزی، یه شد این حاال -

 .باشی داشته سن این به پسر نمیاد بهت اصالً دایی، اهلل باریک بابا -

 .یونست دایی پسر سیاوش نمکدون، -
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 .دایی پسر اومدی خوش خیلی دارم، هم دیگه دایی یه دونستمنمی آهان -

 :گفت و دوخت مچش یوسف به پوزخندی با هم هیوا نزد، حرفی و نکرد نگاه هیوا به اصالً و زد وری یه لبخند یک سیاوش

 گردی؟می مخونه آدرس دنبال گذاشتی وقت روزه سه که داری چیکارم خان دایی خب -

 :گفت متعجب یوسف و انداختند هم به نگاهی سیاوش و یوسف

 .گردممی دنبالت من دونستیمی روز سه این توی تو یعنی -

 .آره خب -

 ندادی؟ نشون رو خودت چرا پس -

 دارید؟ چیکارم -

 :گفت و کرد وفیپ یوسف

 شدی؟ جدا شوهرت از چرا -

 بود؟ مهم قدراین بپرسید، رو این گشتید دنبالم همه این یعنی -

 .شدی جدا ازش و معتاده که آوردی بهونه گفتمی پدرت نبود، بدی پسر که مجید -

 .حمید منظورتون کنم فکر البته -

 شدید؟ جدا هم از چرا چی؟ هر حاال -

 .بود معتاد -

 از لجبازی و لج سر بری، باهاش خواستینمی تو دبی بره کار برای خواستهمی حمید گفتمی پدرت نده، تحویل دروغ من به هیوا -

 آره؟ شدید، جدا هم

 :گفت تفاوت بی باز هیوا

 .آره -
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 :گفت و داد تکان تاسف روی از سری یوسف

 از کنی،می دود سیگار روزا و آلونک این توی چپیدی اومدی هم حاال دادی، دست از رو خوبی اون به شوهر هیوا، یبچه خیلی -

 کنی؟می خرج میاری کجا

 .مردم جیب از -

 :زد داد بلندی نسبتاً صدای و عصبانیت با یوسف

 !هیوا -

 :گفت و زد پوزخندی هیوا

 شید؟می عصبانی چرا دایی، جونم -

 :گفت برافروخته همچنان و انداخت برش و دور به نگاهی یوسف

 نامرتبه؟ انقدر چرا جاینا -

 :داد را جوابش خونسرد هیوا

 .دایی مدلشه -

 کیه؟ مال مردونه های لباس این -

 .تنمه هم یکیش بینیدنمی خودمه، مال -

 :گفت آرامتر بعد و کرد سکوت لحظاتی یوسف

 شدی؟ جدا شوهرت از وقته چند -

 چطور؟ سال، دو -

 :گفت بعد و نوشید را چای از ایجرعه باشد، آرام دکر سعی و انداخت سیاوش به نگاهی نیم یوسف

 میدی؟ انجام مواسه بخوام ازت کار یه من اگر هیوا -
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 :گفت سکوت کمی از بعد هیوا

 کاری؟ چه -

 .کنی قبول دیمی قول -

 .نکردم قبول دیدید شاید نه، -

 چی؟ داره احتیاج تو کمک به خواهرت بدونی اگر -

 :گفت متعجب هیوا

 خواهرم؟ کدوم ؟خواهرم -

 .میشه هم تو خواهر که مادرت دختر آرزو، -

 :گفت و زد پوزخندی هیوا

 داره؟ احتیاج من کمک به که شده چی حاال خب دونستم،نمی جالب، چه من، خواهر شهمی مادرم دختر -

 .داره استخوون مغز پیوند به احتیاج -

 ؟ خب -

 آرزو به تونستمی احتماالً داشت خواهری یا برادر اگر گهمی دکترش نبوده، رایطش واجد پیوند این برای االن تا کسی متاسفانه -

 .نداره برادری و خواهر هیچ تو از غیر به هم آرزو ولی بده پیوند

 .نیستم اون خواهر من اما -

 :گفت و زد موهایش به چنگی مستاصل یوسف

 .نداره گناهی که معصوم طفل اون سالشه، ده فقط آرزو هیوا، -

 :پرسید و آمد کوتاه کمی هیوا

 بدم؟ مغز پیوند بهش باید چطوری من خب -
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 :گفت لبخند با هم یوسف کرد، نگاهش متعجب هیوا که خنده زیر زد سیاوش حرفش این با

 .استخوون مغز نه، مغز پیوند -

 . نمیام من چی، هر حاال خب -

 .میرهمی داره بچه اون هیوا -

 چه؟ من به بمیره خب -

 باشی؟ رحمبی انقدر تونیمی رچطو -

 .کرد احساس خوبی به را آن تلخی یوسف که زهرخندی نشاند ب*ل به زهرخندی هیوا

 .گرفتم یاد بچه همون مادر از رو بودن رحمبی رحم،بی -

 :گفت باز بیاید کوتاه خواستنمی که یوسف

 پدرت بودن، نشده ساخته هم برای و کنن زندگی هم با تونستننمی تو مادر و پدر هیوا نیست، راهش این اما کنی، تالفی خوایمی -

 و کنه تحمل رو زندگی این تونستنمی هم تو مادر و کنه فرهنگش و افکار و خودش اسیر شهر این توی رو مادرت خواستمی دلش

 .بشن جدا هم از گرفتن تصمیم همین برای

 و شد عصبی یوسف که کردمی نگاه یوسف به بر و بر و بود کرده اشچانه گاه تکیه را دستش زدمی حرف یوسف که مدتی تمام هیوا

 :گفت

 من؟ به زدی زل اینطوری چرا هیوا -

 نه؟ کردید، تمرین رو حرفها این کلی اومدنی قبل ببندم شرط حاضرم جون، دایی کنیمی سخنرانی خوب چه -

 :گفت و کشید موهایش تو دستی عصبی یوسف

 نه؟ یا میای ؟کنیمی چیکار خب -

 کجا؟ -

 .نبودی شرایط واجد اصالً هم تو دیدی شایدم آزمایش، انجام برای تهران، -
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 ؟ چی بودم اگر -

 :گفت و کشید هم در ابروی یوسف

 چیه؟ منظورت -

 :گفت و کشید عمیقی نفس نشست، صاف هیوا

 .میدم آزمایش تهران میام باشه -

 :گفت لبخندی با یوسف شود، راضی زودی این به هیوا کردندنمی فکر اصالً تند،انداخ هم به نگاهی سیاوش و یوسف

 .کردممی فکر که هاستحرف این از ترمهربون هیوا دونستممی -

 :گفت و نشاند ب*ل بر کج لبخندی تمسخر به هیوا

 .نشه سرد چاییتون -

 :گفت و برداشت را چای استکان یوسف

 نی؟کمی زندگی تنها جااین -

 .هستم دوستام از تا دو با نه، -

 کجان؟ االن -

 :گفت و برداشت را چای هایاستکان از یکی هیوا

 .کارشون سر -

 هم را آن و برداشت بود کرده رد او و بود آورده سیاوش برای که دیگر استکان و نوشید را چای تمام و گذاشت دهان به قند حبه یک

 مانند ناله صدای با و کوبید در به کسی که بود موقع همان رفت، آشپزخانه به و برخواست جا از بعد و نوشید قند حبه یک با نفس یک

 داخل را خودش دختری کرد باز را در تا و رساند ورودی در به را خودش و دوید بیرون آشپزخانه از سراسیمه هیوا زد، صدا را هیوا

 .ریختمی خون بود گرفته زخم روی به که دیگرش دست انگشتان بین از و بود شده زخمی راستش بازوی که دختری انداخت،

 :گفت نگران و ترسیده هیوا
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 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 خودت؟ با کردی چیکار رها؟ شده چی -

 :گفت گریه میان در میزد صدا رها را او هیوا که دختری

 .بریم یدبا هیوا دنبالمن، کردم، فرار دستشون از ولی که، خواستنمی ها لعنتی زدنم، چاقو با -

 .خواباندش زمین روی آرام و گرفتش سختی به هیوا که رفت حال از و بزند حرفی نتوانست دیگر و

 :گفت و آمد طرفش به عصبی یوسف

 شده؟ زخمی چرا کیه؟ این هیوا؟ شده چی -

 .دوستمه -

 .بست محکم را رها بازوی زخم و برگشت یتمیز ی پارچه با و رفت اتاقی داخل به عجله با و بست را در برخواست جا از سریع هیوا

 :زد غر سرش بر عصبانی یوسف

 خبره؟ چه اینجا هست معلوم هیچ هیوا -

 منم سر رو بال همین تا جااین ریزنمی وحشی آدم عده یه دیگه یدقیقه چند تا و زدن چاقو با رو دوستم جون، دایی بینینمی -

 .بیارن

 گی؟می داری چی چی؟ برای خب -

 :گفت سیاوش که بکند باید کار چه که بود درمانده نداشت، یفایده ولی بیارود هوشش به کردمی سعی و زدمی رها صورت به هیوا

 .بیمارستان ببریدش باید -

 :گفت کنایه با هیوا

 ببرمش؟ چطوری کنممی فکر دارم کل عقل عروس، مادر از کلومم دو -

 :زد داد عصبانی باز یوسف

 .دیگه باشید زود خونه، جلوی بیار رو ماشین برو هم تو سیاوش شو، حاضر برو -
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 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 رها از اثری برگشت وقتی و دوید هااتاق از یکی داخل به و برخواست جا از سریع خیلی بعد و کرد نگاه یوسف به بر و بر یلحظه هیوا

 سر پشت رسید، بود گرفته دست روی را رها که یوسف به هاپله میانه زد، بیرون خانه از و برداشت را پشتی کوله ندید، یوسف و

 .بود یوسف شرایط این توی که بود خوشحال دلش توی شاید و رفتمی یوسف

 تا نشست، کنارش در هم هیوا و خواباند عقب صندلی روی رها یوسف، کرد، باز را عقب در سیاوش رفتند، بیرون خانه از کههمین

 باالی سرعت با که همینطور بعد و رفت بیرون کوچه از و گرفت عقب دنده سیاوش نشست، وشسیا کنار در جلو صندلی یوسف

 :گفت و انداخت هیوا به نگاهی آینه از کردمی رانندگی

 کجاست؟ جااین به بیمارستان تریننزدیک -

 چی؟ برای بیمارستان -

 :گفت داد با و برگشت طرفش به عصبانیت با یوسف

 .الش و آش یدختر این برای -

 :گفت بعد و کرد نگاهش بر و بر یلحظه هیوا

 خوب ممکنه جونتون آرزو دیگه بگیرن اگر هم رو من میان، هم من سراغ بگیرن رو رها گیره،می رو رها پلیس بیمارستان، برید -

 .نشه

 :زد فریاد خشم با یوسف

 دنبالته؟ پلیس که کردی غلطی چه تو مگه -

 :زد فریاد هم هیوا

 .دزدی بدم، انجامش کردید مجبورم شماها امثال که غلطی همون -

 :گفت و چرخید جلو طرف به و انداخت رها به نگاهینیم بعد کرد، نگاه هیوا به نفرت با فقط و نزد حرفی دیگر یوسف

 .ویال برو سیاوش -

 .داد مسیر تغییر ویال طرف به و داد تکان سری هم سیاوش
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 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 به تشر با و کرد باز را عقب در و شد پیاده سریع خیلی یوسف داشت، نگه ویال ساختمان مقابل و شد ویال حیاط وارد ماشین با سیاوش

 :گفت هیوا

 .ببینم پایین بیا -

 در عدب و کرد باز یوسف برای را در و رفت جلوتر سیاوش ، بیارود بیرون ماشین از را رها داد، اجازه یوسف به و شد پیاده ماشین از هیوا

 :گفت و نشست کنارش و خواباندش تخت روی و برد اتاق به را رها یوسف که کرد باز را اتاقی

 نه؟ یا داریم اولیه هایکمک ی جعبه ببین سیاوش -

 :گفت و آمد جلوتر بود ایستاده در دم همانطور که هیوا رفت، بیرون اتاق از سیاوش

 کنید؟ پانسمان رو زخمش تونیدمی شما-

 انداخت جعبه داخل به نگاهی یوسف داد، یوسف دست به را آن و شد اتاق وارد رنگی سفید یجعبه با سیاوش نداد، او به جوابی یوسف

 :گفت و

 .بده من به هم قیچی یه -

 زخم دیدن با یوسف کرد،می نگاه و بود ایستاده گوشه یک همانطور هیوا برگشت، قیچی یک با و رفت بیرون سریع هم باز سیاوش

 :گفت و داد تکان سری

 .آوردن روزش به چه ببین -

 .میشه خوب -

 .بیرون برو اتاق از و شو خفه تو -

 :گفت لجبازی با هیوا

 نرم؟ اگه و -

 :زد داد و شد بلند خشم با یوسف

 .کنم لهت نزدم تا هیوا بیرون برو -
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 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 :گفت و رفت هیوا طرف به سیاوش

 .بیرون بریم بیا بکنه، رو کارش ذارب پزشک، یه یوسف عمو هیوا -

 :گفت و بست را در و آمد بیرون هم سیاوش رفت، بیرون اتاق از و انداخت نگاهی سیاوش سبز چشمان به باز هیوا

 .بشین برو -

 :گفت و کرد رها مبل روی را خودش و رفت مبلی طرف به و انداخت برش و دور به نگاهی هیوا

 .دارید یقشنگ یخونه بابا، ایول -

 فندک با و گذاشت لبش روی سیگار نخ یک و آورد بیرون را سیگاری پاکت اشپشتی کوله توی از هیوا نشست، مقابلش هم سیاوش

 .شد سیاوش لبخند و نگاه متوجه تازه زد سیگارش به پک یک اینکه از بعد و کرد روشنش

 کشی؟می -

 نه؟ عمو جلو اما کشم؛می -

 .عمل اتاق تو فعالً دکترت عمو عمو؟ کو حاال -

 .کرد روشن را سیگارش هیوا و برداشت نخ یک هم سیاوش گرفت، سیاوش طرف به را سیگار پاکت و شد خم و

 :گفت زد پکی سیاوش

 زدن؟ چاقو با رو دوستت چرا -

 .خر یدختره نمیده گوش حرف لجبازیه، دختر اینکه برای -

 :گفت لبخند با سیاوش

 .کرده اشتنبیه اینجوری که نکرده وشگ کی حرف به -

 .خودش از خرتر آدم یه حرف به -

 چی؟ یعنی هیوا -
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 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 بله؟ -

 داره؟ معنی چه هیوا پرسیدم -

 .من یعنی هیوا آهان، -

 :گفت آرام و خندید سیاوش

 .نفسی به اعتماد چه -

 چی؟ یعنی سیاوش -

 .من یعنی سیاوشم -

 ؟آره هستید، همسن دایی و تو -

 .ترهبزرگ من از سالی چهار یوسف عمو نه، -

 نبود؟ مهندس مگه -

 کی؟ -

 .دیگه خان یوسف همین -

 .تجارت کار تو زده و کرده رها رو طبابت که هست سالی چند اما قلب، جراح و متخصص عمو نه، -

 پذیرایی به قهوه فنجان تا دو با بعد یدقیقه چند و رفت آشپزخانه طرف به و کرد خاموش را سیگارش و برخواست جا از سیاوش

 :گفت و گرفت هیوا مقابل را سینی برگشت،

 .قهوه بفرمایین -

 :گفت و کرد نگاه چشماش به مستقیم هیوا

 .خورمنمی قهوه من -

 :گفت و انداخت باال زیبایی به را راستش ابروی لبخندی با هم سیاوش
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 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .نخور باشه -

 :گفت کردمی نگاه هیوا به که همینطور برداشت، را اشقهوه فنجان و نشست هیوا مقابل دوباره رفت و

 .نداره پوست روی تاثیری هیچ قهوه بدونی بهتره اما -

 :گفت و کشید هم در ابروی هیوا

 منظور؟ -

 :گفت شیطنت با سیاوش

 .نمیشی هستی که اینی از ترسیاه قهوه ردن*خو با یعنی -

 نگاه هیوا عصبی یقیافه به داشت لبخند با همینطور سیاوش نبود، زشت اما بود سبزه کمی هیوا بود آورده در را هیوا حرص حسابی

 :گفت هیوا که کردمی

 داره؟ پوست روی مستقیمی تاثیر قهوه شنیدی اشتباه اتفاقاً -

 :گفت بارش شیطنت لبخند همان با سیاوش

 منظور؟ -

 ثانیه چند از بعد بود شده شوکه حسابی که سیاوش پاشید، سیاوش صورت توی و برداشت را هقهو فنجان سریع هیوا گفت را این تا

 :زد فریاد

 !دیوانه -

 :گفت و آمد بیرون اتاق از سراسیمه یوسف دوید، آشپزخانه طرف به زدمی فریاد که همینطور سیاوش خندید،می پروابی و بلند هیوا و

 شده؟ چی -

 :گفت کند کنترل را اشخنده کردمی سعی که حالی در هیوا

 بود؟ چطور عمل دکتر، آقای نباشید خسته -

 :زد داد آشپزخونه توی از سیاوش
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 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .روانی یدختره کشمتمی بخدا -

 زیر چیزی بود، پوشانده را رها یچانه زیر تا پتو رفت، رها اتاق به هم هیوا رفت، آشپزخانه به و انداخت نگاهی هیوا به خشم با یوسف

 .گفت خود با ب*ل

 :گفت و کشید هم در یچهره زخمش، دیدن با و انداخت رها دست زخم به نگاهی و نشست رها کنار رفت جلوتر و

 .دستش با کردن چیکار ببین آشغاال -

 باز و انداخت اهینگ بود شده ایجاد چاقو نوک تیزی از که خراشی به و آورد پایین را پتو کمی شد، رها دن*گر زیر هم زخمی متوجه

 :گفت هم

 .پدربی ذارمنمی تزنده گودرز، نبینمت اینکه مگه -

 :گفت عصبانیت با یوسف برخواست، جا از باالفاصله اتاق، داخل به یوسف آمدن با

 .کردی داغون رو سیاوش صورت زدی کنی؟می چیکار هست معلوم هیچ دیوونه، یدختره -

 :گفت جانبانه به حق هیوا

 .داغ قدراین کوفتی قهوه اون دونستممی کجا از من بعدم بود، خودش قصیرت -

 داشت و برداشت پمادی بعد و کرد رو و زیر را وسایلش کمی رفت، اولیه هایکمک یجعبه طرف به و کرد نگاهش خشم با یوسف

 :گفت آرام هیوا رفت، بیرون قاتا از و کشید باال اشچانه زیر تا هم باز را پتو افتاد، رها به نگاهش که رفتمی

 .کشهنمی هم خجالت حیاست،بی این چقدر -

 داخل به یوسف دوباره بعد یدقیقه چند زد، کنار صورتش روی از را هاآن و کشید پریشانش موهای به دستی و نشست رها کنار باز و

 :گفت و آمد جلو کرده گره هم در ابروهای با یوسف برخواست، سریع هیوا برگشت، اتاق

 .ببینم کنار برو -

 :گفت و نشست تخت ب*ل رها کنار هم باز یوسف و ایستاد ترعقب هیوا

 آورده؟ دختره این سر رو بال این کی -
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 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .گودرز اسم به خریه شونسردسته که ضی*عو آدم عده یه -

 :گفت و انداخت نگاهی را رها گلوی زیر زخم و داد پایین را پتو کمی یوسف

 کردن؟ رو اینکار چی برای نیست، عمیق خیلی زخمش این -

 .دونمنمی -

 :گفت و کرد نگاهش خشم با یوسف

 .بیرون برو -

 :وگفت برگشت باز اما رفت در دم تا هیوا

 شه؟می خوب -

 :گفت و نشاند ب*ل بر لبخندی هیوا که داد تکان سری یوسف

 .دایی ممنون -

 داده تکیه مبل پشتی به را سرش بود، نشسته مبلی روی بود زده پماد صورتش روی که سیاوش ،رفت بیرون اتاق از و گفت را این

 زیر گذاشت دست و نشست مقابلش مبلی روی آرام هیوا گفت،می بیراه و بد هیوا به داشت ب*ل زیر و بود بسته هم چشماش بود،

 مقابل هیوا دیدن با و کرد باز را چشماش سیاوش باالخره تا فهمیدنمی هیچی هایشزدن غر از که سیاوش به زد زل و اشچانه

 :گفت حرص با کرد می نگاهش لبخند با داشت و بود نشسته قشنگ که خودش

 کالغ؟ زدی زل چی به -

 . سوخته سیا شهمی ترکیبش و سوخته حاال و سیاست اسمش که آدمی یه به -

 :گفت حرص با سیاوش خندید، خودش و

 .دزد یدختره دارم تواسه رو خوبش موقعش به -

 .شد خارج سالن از و برخواست جا از و کشید درد از آهی هیوا رفت، اتاقش به و برخواست جا از بزند حرفی هیوا اینکه از قبل و

*** 
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 صالحی.م 
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 توی دردی ،خورد آرام تکانی بود، شده پهن اتاق وسط تا آفتاب انداخت، اطرافش به نگاهی و کرد باز را چشمانش و زد پلک آرام

 را پتو سریع ندارد، بر به لباسی که شد متوجه تازه و رفت کنار رویش از پتو که بنشیند کرد سعی حالاین با ولی کرد احساس بازویش

 :زد صدا را هیوا آرام و داد قورت را دهانش آب ترس از و گرفت خودش مقابل

 .هیوا هیوا، -

 .زد صدا را هیوا درد از فریادی با دفعه این و شد سرازیر چشمانش از اشک مککم بود، ترسیده حسابی نشنید، صدایی ولی

 :گفت و انداخت اتاق توی را خودش ترس با هیوا و شد باز شتاب با اتاق در

 رها؟ خوبه حالت شده؟ چی -

 :گفت و شستن تخت ب*ل کنارش هیوا که کردمی شاننگاه مات همینطور رها شد، اتاق وارد هم یوسف هیوا، سر پشت

 رها؟ خوبه حالت -

 :گفت بغض با رها

 کجاست؟ اینجا -

 خوبه؟ حالت رها منه، دایی یخونه اینجا -

 :گفت و آمد جلوتر یوسف

 خوبه؟ حالتون -

 :گفت هیوا که کرد نگاهش متعجب رها

 .دادی لو بهش رو من جایی که همونه ایشون -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش باز رها

 .فروخت رو ما ژاله هیوا، -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .دارم اونم واسه نباش نگران دونم،می -
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 صالحی.م 
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 .کننمی پیدامون بریم، جااین از باید -

 .امنه جامون جااین رها، بخواب -

 رفت طرفش به است، زده زل اره به بر و بر همینطور یوسف دید که برخواست جا از هیوا بست، را چشمانش و کشید دراز دوباره رها

 :گفت و ایستاد رویش در رو و

 .کن درویش رو چشات خان دایی هی -

 :گفت و کشید هم در ابروی یوسف

 شماست؟ دنبال کی -

 .گودرز اسم به خری یه که گفتم -

 دنبالتونه؟ چی برای -

 .بدم توضیح شما برای بینمنمی لزومی -

 را چشمانش باز رها زد، صدایش و نشست رها کنار باز و بست را اتاق در هیوا رفت، بیرون اتاق از و کرد نگاهش خشم با فقط یوسف

 :گفت و کرد باز آرام

 هیوا؟ خوبی -

 چطوری؟ تو خوبم، من آره -

 اینجا؟ اومدیم چطوری ما خسته، هیوا، مخسته -

 :گفت لبخندی با هیوا

 پانسمان رو زخمات دکتر یه که خودش بعدم اینجا آوردت و کرد بغلت رفتی هوش از هم وقتی بود، اونجا داییم خونه، رسیدی وقتی -

 .کرد

 :گفت متعجب رها

 ... . اون یعنی ؟ چی -
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 :گفت عصبانیت با رها که خندید هیوا

 .کردی نگاه واستادی هم خر توی -

 :گفت شیطنت با هیوا

 .اشمنب کارش مزاحم تا کرد بیرون اتاق از رو من نه، -

 :گفت و بست را چشمانش رها

 .کشمتمی هیوا وای -

 .گرفت آرام دوباره و زد یناله دستش دادن تکان با رها و رفت عقب و برخواست جا از هیوا بزند را هیوا خواست تا و

 .کردمی نگاهش خشم با رها و خندیدمی داشت هیوا

 .کنم تنم بیار رو لباسم -

 :گفت و داد نشانش برداشت را رها یپاره لباس و رفت تاقا کنار سطل طرف به هیوا

 .بپوشی خوایمی رو این -

 .بگیرم سرم به گلی چه من حاال -

 :گفت رفتمی کمد سمت به که همینطور هیوا

 .بپوشی کنممی پیدا چیز یه االن نباش نگران -

 :گفت و کرد باز را یوسف هایلباس کمد در و

 خبره؟ چه جااین ببین وای -

 .نیست ما مال که هالباس اون نزن، دست هیوا -

 .بگیریم قرض رو لباساش از یکی اگر بشه ناراحت داییم کنمنمی فکر نباش نگران -

 داییته؟ اتاق اینجا -
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 .بودی کرده اشغال رو جاش تو آخه بود خوابیده مبل روی صبح تا دیشب چون گمونم، به -

 :گفت و آورد بیرون لیمویی شرت تی یک بعد و شتگ هالباس بین کمی هیوا

 چطوره؟ این -

 :گفت شیطنتی پر لبخند با رها

 کنی؟می پیدا یدیگه چیز ببین اما قشنگه -

 .اوکی -

 :گفت و آورد بیرون مردانه کمرنگ خیلی صورتی پیراهن یک و

 خوبه؟ این -

 .نمیاد خوشم رنگش از نه -

 دارن؟ دوست رنگی هچ بفرمایین خانم شهمی -

 .سفید یا آبی -

 :گفت و آورد بیرون سفید پیراهن یک هم باز هیوا

 خوبه؟ این -

 .خوبه هیمن قشنگه، آره -

 .بپوشی کنم کمکت بیا پس خب -

 :گفت بپوشد را لباس تا کرد می کمک رها به که همینطور هیوا

 کردی؟ فرار دستشون از چطوری -

 .کنممی تعریف تواسه بعداً مکافات، کلی با -

 :گفت و خنده زیر زد گشاد لباس آن توی رها دیدن با و ایستاد ترعقب هیوا پوشید که را لباس رها
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 .میاد بهت خداییش نه -

 .نیست چاق انقدر که داییت داییته؟ واسه مطمئنی زنه، می زار تنم به زهرمار، -

 .الغری خیلی تو نیست چاق من دایی درسته -

 .ببندم رو موهام باهاش کن پیدا هم چیزی یه -

 .میارم چیزی یه االن کن صبر نه، اما نداره، دیگه چیزها جوراین و مو کِش و گیره من دایی شرمنده -

 :گفت و برداشت را یوسف هایکراوات از یکی و رفت کمد طرف به دوباره و

 میاد؟ خوشت این از -

 :گفت بعد و خندید رها

 .نمیاد خوشم رنگش زا ، نه -

 .اوکی -

 :گفت و آورد بیرون مشکی سفید راه راه کراوات یک کمد توی از دوباره و

 .میاد هم لباست رنگ به چطوره، یکی این -

 :گفت و داد تکان سری رها

 .خوبه -

 :گفت و بست را موهایش کراوات با و زد شانه را رها خرمایی و بلند موهای هیوا و نشست آینه جلوی رها

 .ها شدی خشکل -

 :گفت و کرد نگاه بود ایستاده سرش پشت که هیوا به آینه توی از رها

 .نشه ناراحت داییت هیوا، گممی -

 .برقصن من ساز به باید که فعالً داره، اهمیتی چه بشه ناراحتم درثانی شه،نمی نه -
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 چطور؟ -

 :گفت بعد و گفت رها برای را آرزو بیماری موضوع هیوا

 .میریم تهرون وقتی چند یک خب بریم شهر این از خواستیممی که ما نیومدن، سراغم موقعی بد کنممی فکر -

 .بریم بودشیراز قرار متنفرم، شهر اون از من ولی -

 .میریم آب اونور همیشه برای که بود مثبت اگر ولی شیراز ریممی نبود مثبت آزمایش جواب اگر بعدش خب -

 :گفت و زد زل هیوا به رگشتب رها

 چیه؟ منظورت -

 که چقدر هر قبالش در تونممی وقتاون باشه مثبت آزمایش این کنه خدا فقط ثروتمند خیلی جیران شوهر شنیدم من که طوراین -

 .بگیرم ازش بخوام

 .میده اون کنیمی فکر و -

 .میده باشه مهم شواسه دخترش اگر -

 :گفت هیوا که خورد در به ضربه چند

 . بفرمایین -

 :گفت و برخواست جا از سریع رها که شد اتاق وارد یوسف

 !سالم -

 :گفت خودش لباس توی رها کردن برانداز از بعد یوسف اما

 .میاد بهتون -

 :گفت لبخند با رها

 .میاد بهم بپوشم چی هر من -
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 :گفت و کشید هم در ابروی یوسف

 .درازه زبونتون دختره این ثلم هم شما که بینممی -

 :گفت و داد نشان یوسف به گرفت را کراوات یگوشه هیوا

 .شیدنمی ناراحت که شما برداشتیم هم رو این تونبااجازه دایی -

 :گفت تلخی با یوسف

 .بخورید صبحونه بیاید -

 :گفت ذوق با هیوا

 .مبری رها بود، گشنمون چقدر دونینمی جون دایی گفتی آخ -

 و نشست یوسف هایب*ل روی لبخندی رفتنشان از بعد رفتند، بیرون اتاق از و گذشتند یوسف کنار از و گرفت را رها دست هیوا

 :گفت خودش با و کشید موهایش به دستی

 .شو عاقل یوسف، شو عاقل -

 به خشم با و چشمی زیر خوردمی که نطورهمی و بود نشسته هیوا روی به رو هم سیاوش بودند، نشسته هم کنار میز سر هیوا و رها

 :گفت و نشست سیاوش کنار در هم یوسف کرد،می نگاه هیوا

 .بریز چای هم دوستت برای هیوا بفرمایین، هستید؟ چی منتظر پس خب -

 :گفت هیوا که کیه؟ سیاوش پرسیدمی داشت که شد رها یاشاره متوجه ریختمی چای که همینطور هیوا

 .داییمه پسر این کیه؟ گیمی رو این -

 :گفت و انداخت یوسف به نگاهی رها

 ایشونه؟ پسر -

 .نمیاد بهش آره، -

 :گفت هیوا کرد، نگاه هیوا به متعجب رها
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 سنی یمحدوده همون توی وگرنه شده گنده هیکلش نداره سنی که پسره این هم بعد مونده خوب من دایی جون، رها نداره تعجب -

 .یهسالگ نه هشت

 :گفت خشم با سیاوش

 . کنممی لهت شممی پا بکنم رو تمالحظه نیستم عمو من ها، باشی زدنت حرف مراقب هی -

 :گفت اخمی با یوسف

 !سیاوش -

 .نکنه من کفش تو رو پاش بگی دختره این به بهتره عمو -

 :گفت و آورد رد سرش پشت شکلکی هیوا رفت، بیرون سالن از و برخواست جا از و گفت را این

 .ستجنبهبی چقدر هیش -

 : گفت اخمی با یوسف

 .بخور رو تصبحونه و کن تمومش هم تو هیوا -

 .باشه -

 :گفت و نوشید را چایش از ایجرعه یوسف

 !میای؟ تهران ما با که تو بگیرم، بلیط برم خواممی -

 !نه تنها اما میام من -

 چیه؟ منظورت -

 . میاد من با هم رها برم من جا هر بگیرید، رها یبرا هم بلیط یه -

 :گفت و کرد مکثی یوسف

 .نداری کاری اینجا که تو بگیرم بلیط خواممی امروز همین برای باشه،-
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 . بیایم تونیمنمی که اینجوری بیاریم خودمون برای لباس دست چند خونه بریم باید فقط نه، -

 .بشه پیدا بخوری درد به باسل هم تونخونه توی کنمنمی فکر -

 .کنیم چیکار ما گیدمی شما خب -

 .نکن اذیت رو سیاوش این میام تا خواهشاً گردممی بر دیگه ساعت چند گم،می بهتون برگشتم وقتی -

 :گفت و خندید هیوا

 کنم؟ دعواش چی؟ کرد شیطونی اگر ولی باشه -

 :گفت و برخواست اج از و نشست یوسف هایب*ل روی لبخندی باالخره

 .شد فهم شیر بکشه، سیگار خونه این توی کسی ندارم خوش دیگه ضمن در -

 :گفت شیطنتش پر لبخند با هیوا

 .شد فهم شیر آره -

 پر دهان با دیدنش با هیوا که آمد بیرون اتاق از بود پوشیده لباس شیک خیلی که حالی در بعد یدقیقه چند و رفت اتاقش به یوسف

 :گفت

 .ندیدیمش ما که دایی بودی کرده قایم کجا ها، بود ترخشکل یکی این ندیدیم رو پیرهن این ببین رها اِ، -

 :گفت رها رفت، بیرون سالن از و برداشت را ماشینش سوییچ رفت ایغره چشم با یوسف

 بدعنقه؟ انقدر چرا داییت این -

 .کنهمی سگی رو مآد اخالق ست،وامونده پول عوارض از تمومش هااین -

 .بدتره هم داییت از که سیاوش پسره این -

 .دیگه ستبچه جون رها نگیر دل به تو -

 .خندیدند هم با دو هر و
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 هاکیسه و شد سالن وارد پر دستان با یوسف خندیدند،می بلند بلند و کردندمی نگاه کمدی فیلم بودند، نشسته مبل روی هم کنار هردو

 :گفت و اشتگذ مبل روی را

 کجاست؟ سیاوش -

 :گفت بود تلویزیون به نگاهش که همانطور هیوا

 .دونمنمی -

 :گفت و کرد اشاره هاکیسه به یوسف

 . خوریدمی کباب که شما بگیرم ناهار رممی من باشه، توناندازه امیدوارم شماست، مال هااین -

 .هخورمی پیتزا هم رها بگیرید پیتزا من برای نه، -

 .باشه -

 تی یک هاکیسه از یکی توی از کرد، وارسی را آنها یهمه و رفت هاکیسه سراغ هیوا رفتنش، محض به رفت، بیرون سالن از دوباره و

 :گفت ذوق با و آورد بیرون سفید شرت

 . رها ببین رواین وای -

 .من مال اون ها، ستسلیقه خوش -

 .نه یا هست موناندازه مببینی بپوشیم اتاق توی بریم بیا -

 :گفت و زد شیرجه آن روی رنگ صورتی تاپ یک دیدن با هیوا کردند، خالی تخت روی را هاکیسه تمام و رفتند یوسف اتاق به هردو

 . نازه چه ببین، رو این -

 :گفت و کرد خالی آرایشی وسایل از بود پر که را کیسه آخرین رها

 .بینب رو هااین داری، دایی عجب -

 :گفت و کشید لبش روی برداشت را رژها از یکی بود، خوابیده تخت روی که همانطور هیوا

 شدم؟ چطور -
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 .میاد بهت قشنگه، -

 .کنیم تقسیم هم با رو هااین بشین -

 :گفت و برداشت سفید بلوز یک رها

 .من مال این -

 :گفت و برداشت بود قرمز اما مدل همان که دیگر بلوز یک هم هیوا

 . من مال هم این پس خب -

 .من مال آبیش داره، فرق رنگاش فقط یکیه اون مثل هم تاپ این ببین -

 .مختلف رنگ دو با منتها گرفته دوتا چیزی هر از گمونم به -

 .خریده هم مارکش بهترین از ها،کرده خرج حسابی -

 .نه یا هست مون اندازه اصالً ببینیم بپوشیم بیا -

 :گفت و کرد برانداز را خودش بود، اندازه که پوشید را سفید بلوز همان رها

 شدم؟ چطور -

 .خونشی توی تو که داییم بیچاره شدی، جیگری چه میاد، بهت عالیه، -

 :گفت حرص با رها

 .شو خفه -

 :گفت و خندید هیوا

 .خودش واسه جیگریه خداییش بخواد، دلت هم خیلی -

 :فتگ و زد پوزخندی رها

 .هیوا کن تمومش -
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 :گفت و کشید آهی هم هیوا

 .شدنمی این روزمون و حال که داشتیم شانس تو و من اگر گیمی راست -

 :گفت برداشت را آن افتاد، تخت روی زیبا موی گیره یک به چشمش تا و زد لبخندی رها

 . نازه چه ببین، رو این -

 :گفت و زد موهایش به را گیره و کرد باز موهایش از را کراوات سریع و

 شد؟ چطور -

 .گرفته هم شلوار و مانتو هم تا دو ببین قشنگه، -

 :گفت و خندید رها

 .هاشلباس سراغ بریم باید کنه خرج اینجوری مونواسه داییت بخوایم دفعهاین هیوا گممی -

 .پوشنمی رو هاملباس کل رنمی البد نگیرم لباس شونواسه اگر گفته خودش با ترسیده، حسابی معلومه آره -

 نگرفته؟ -

 چی؟ -

 ادکلنی؟ عطری -

 :گفت و کرد پرت طرفش به را بالش هیوا

 .پرو -

 کنیم؟ استفاده رو عطرهاش بریم خوبه خوایم،نمی عطر ما چیه؟ ها؟ -

 :گفت و کشید یرونب را جعبه بود، تخت روی هایپیراهن از یکی زیر که افتاد ایجعبه به چشمش باز و

 .گرفته تو برای البد عطره، دیگه را این بیا نیست، هم فکربی همچین داییت اینکه مثل نخیر -

 .گرفته تو واسه هم یکی گرفته، دوتا چیزی هر از بینینمی مگه -
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 .تو یکی من یکی پس باشه -

 :گفت و برداشت تخت روی از لباس دست یک هیوا

 .بپوشم رو هااین بعد گیرمب دوش یه رممی من -

 : گفت حرص با رها

 .پوشممی رو خودش پیرهن همین شده هم لجش از من اما -

 .کرد جور و جمع را تخت روی هایلباس بعد و بست کراوات با را موهایش و پوشید را یوسف لباس همان دوباره و

*** 

 از یوسف رفت، پایین ایپله چند و برخواست جا از رها شد، ویال وارد قشنگش ماشین با یوسف که بود نشسته پلکان یلبه حیاط توی

 :گفت و رفت جلوتر رها برداشت، کیسه یک و پیتزا تا چهار و کرد باز را عقب در انداخت، رها به نگاهی و شد پیاده ماشین

 خواهید؟می کمک -

 .بیارید رو اون هست، ماشین تو دیگه کیسه یه -

 همراه یوسف با و بست را ماشین در و برداشت بود پانسمان وسایل و دارو و باند داخلش که را ایکیسه و رفت ماشین طرف به رها

 .شد

 نبود؟ توناندازه یا نیومد خوشتون بودم گرفته که هایلباس از -

 :گفت شیطنت با و انداخت او به نگاهی چشم یگوشه از رها

 .ترمحترا خودم هایلباس توی من کدوم، هیچ -

 :گفت و کرد نگاهش ایستاد متعجب یوسف

 خودتون؟ هایلباس -

 .آره-

 :گفت و نشست یوسف هایب*ل به لبخندی
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 .خوبه -

 خوبه؟ چی -

 .هیچی -

 :گفت و رساند یوسف به را خودش رها رفت، داخل طرف به و

 .کنیم جبران وزر یه شاهللان انداختیم، زحمت توی رو شما حسابی دکتر آقای ببخشید -

 .کشتون پیش کردن جبران نکنید درست دردسر شما -

 :گفت و گذاشت میز روی را پیتزاها یوسف شدند، وارد هم با

 هستن؟ کجا هیوا و سیاوش -

 .ندارم خبری هم سیاوش آقا از خوابیده، هیوا -

 :گفت و آورد بیرون جیب از را موبایلش یوسف

 .باشیم فرودگاه باید دیگه ساعت دو بخوره، ناهار بیاد کنید صدا رو هیوا هم شما کنم پیدا ور سیاوش زنممی زنگ من تا -

 دکتر؟ آقای -

 بله؟ -

 :گفت سکوت ایلحظه از بعد رها

 ناراحتید؟ اینجام من اینکه از -

 :گفت گرفتمی را شماره که همینطور و زد پوزخندی یوسف

 .کنم تحمل یدبا ندارم ایچاره باشم هم ناراحت -

 :گفت آرام و گرفت غم رنگ رها یچهره

 .بیاد شما با خودش فقط کنممی صحبت هیوا با -
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 طرف به رها بزند، حرفی خواست تا و شد پشیمان بود زده که حرفی از نشست رها یزدهغم نگاه به نگاهش که کرد بلند سر یوسف

 :گفت خودش با و کشید موهایش به دستی کالفه و انداخت میز روی را گوشی عصبانیت با رفت، اتاق

 .تو به لعنت یوسف، -

*** 

 :گفت بود نشسته مبل روی عصبی که یوسف شد، پیدا هم سیاوش یکله و سر بعد یدقیقه بیست

 دی؟نمی جواب رو موبایلت چرا کجایی؟ هست معلوم هیچ -

 :گفت بعد و کرد نگاهش فقط لحظاتی بود خورده جا یوسف لحن از سیاوش

 .نشنیدم بود سایلنت موبایلم کنم، خرید کم یه بازار بودم رفته-

 .بریم فرودگاه باید بخورن ناهار بیان کن صدا رو تا دو اون -

 .عمو چشم -

 :گفت و زد در به ضربه چند رفت، اتاق طرف به سیاوش

 .حاضره ناهار بیاید مارپل خانم هی -

 :گفت و کرد باز را در شتاب با هیوا

 پوآرو؟ بازرس گیمی چی هان -

 :گفت و کشید هم در ابرویی سیاوش

 .بریم باید بخورید ناهار بیاید گهمی عمو -

 .ها بگی هم آدم مثل تونستیمی رو این -

 .بزنم حرف باهاش آدم مثل که بینمنمی آدمی -

 .ها نمک می آسفالت رو دهنت زنم می کن صحبت درست من با پررو یپسره هی -
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 :گفت و زد مر*ک به دست سیاوش

 .کنی آسفالت خواهیمی جوری چه ببینم کن آسفالت بیا -

 آن سیاوش که آورد باال را دیگرش دست هیوا و گرفت را دستش مچ سیاوش بزند سیلی سیاوش به تا کرد بلند را دستش هیوا تا

 :گفت و انداخت باال را ابروهایش شیطنت با و گرفت هم دستش

 .بود همین زورت یهمه -

 :زد فریاد با و برخواست جا از یوسف که بکوبد سیاوش صورت تا برد عقب به را سرش حرص با هیوا

 .کنید تمومش -

 :گفت هیوا به تشر با هم یوسف رفت، میز طرف به و کرد رها را هیوا دستان سیاوش

 .بخورید ناهار بیاید کن صدا رو دوستت -

 به رو هم باز و سیاوش کنار در هم یوسف نشستند، میز سر هیوا همراه به و آمد بیرون اتاق از بود کرده عوض را یشهالباس که رها

 :گفت و گذاشت پیتزا یک کدام هر مقابل و نشست رها روی

 هستید؟ چی منتظر دیگه خب -

 :گفت و کرد باز را جعبه در سیاوش

 .شده سرد اینکه -

 :گفت و رفت او به ایغره چشم یوسف

 .نشه سرد که آوردیمی تشریف زودتر -

 پوشیده که لباسی بود، ناراحت هم هنوز که کردمی نگاه رها به چشمی زیر گاهی یوسف اما شدند، ردن*خو مشغول سکوت در همگی

 بود ریخته صورتش روی که هم مو تار چند بود، بسته سرش باالی مو گیره با را موهایش آمد،می او به و بود زیبا العاده فوق بود

 :گفت و نماند دور هیوا نگاه از که لبخندی نشست، یوسف هایب*ل روی اختیاربی لبخندی بود، کرده قشنگترش

 .دایی -
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 :گفت و چرخید هیوا طرف به یوسف نگاه

 چیه؟ -

 :گفت لبخند با هیوا

 .نکنه درد دستت -

 بابت؟ -

 .گرفتی مونواسه که هاییلباس -

 :گفت و زد پوزخندی سیاوش

 بلدی؟ هم کردن تشکر تو بابا نه -

 :گفت فریاد با و شد بلند سیاوش آخ صدای و آمد میز زیر از صدایی بعد و کرد نگاهش حرص با هیوا

 زنی؟می لگد چرا روانی یدیوانه -

 :گفت و خندید هیوا

 .بچه باش مودب -

 :گفت و نشاندش و گرفت را دستش فیوس برخیزد، خواست تا و شد عصبانی سیاوش

 .بخورید رو ناهارتون آدم یبچه مثل بشینید کنم ادب رو تاتون دو هر نشدم پا خودم تا -

 به خطاب یوسف از تقلید به و انداخت باال سیاوش برای زیبایی به را راستش ابروی و زد پیتزایش به بزرگ گاز یک و خندید ریز هیوا

 :گفت سیاوش

 شد؟ فهم شیر -

*** 

 بودند نشسته منتظرشان پذیرایی توی حاضر هم سیاوش و یوسف شوند، حاضر تا اتاق توی بودند رفته که بود ساعت نیم هیوا و رها

 :گفت کالفه سیاوش
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 .ندارن اومدن قصد اینکه مثل -

 .داریم وقت نباش نگران -

 باشیم؟ فرودگاه باید سه ساعت نگفتید مگه -

 .نیم و شش یبرا پروازمون -

 .عمو -

 .خریدیمی سوغاتی جونت نامزد واسه داشتی بازار توی صبح فردا خود تا جنابعالی که گفتمنمی جوریاین عمو، و زهرمار -

 .دارم دوست رو نامزدم مگه، بده -

 .خوبه هم خیلی نه -

 :گفت اخم با و نشست مبل روی یوسف روی به رو و آمد بیرون اتاق از جنگی حالت به هیوا

 .نمیام من -

 :گفت و کشید هم در ابروی یوسف

 بله؟ -

 .شدم پشیمون نمیام، من گفتم -

 چرا؟ -

 .نمیام هم من پس نمیاد گهمی رها -

 یوسف ناگهانی ورود با کرد می نگاه را بیرون و بود نشسته پنجره یلبه که رها رفت، اتاق به و برخواست جا از شنید را این تا یوسف

 :گفت و کوبید هم به را در یوسف برخواست، جا از

 و حاضر دیگه یدقیقه ده تا کنم، تحمل رو بازیاتونلوس این تونمنمی دیگه شدم معطل هیوا کردن پیدا برای کافی یاندازه به من -

 شد؟ فهم شیر باشید، بیرون آماده
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 تحمل رو ما نباشید مجبور شما که تهران بیام خوامنمی دیگه هم من خب کنیدمی تحمل رو من وجود اجبار به دارید گفتید شما -

 .کنید

 :گفت و خندید تمسخر به یوسف

 .نمیاد هم هیوا نیاید اگر که دونیدمی خوب خودتون شما -

 .نیست من مشکل دیگه این -

 بود گرفته رها طرف به را اششارها انگشت تهدید حالت به که همینطور و رفت رها طرف به بود شده عصبانی حسابی که یوسف

 :گفت

 بیرون آماده و حاضر دیگه یدقیقه ده تا زنم،می بار یک هم رو حرف یک ندارم کردن کل کل یحوصله اصالً من خانم ببین -

 شد؟ فهم شیر هستیم، منتظرتون

 :گفت آرام و داد قورت را دهانش آب ترس با بود ترسیده یوسف عصبانیت از واقعاً دفعهاین که رها

 .چشم -

 .خوبه -

 :گفت هیوا به خطاب و کوبید هم به محکم را در هم باز و رفت بیرون اتاق از و

 شد؟ فهم شیر بشی، آماده داری وقت دقیقه ده فقط -

 :گفت خودش شیطنت با و داد تکان سری هم هیوا

 .شد فهم شیر -

 .زد بیرون سالن از و ریخت جانش به را اشعصبانی نگاه یوسف

*** 

 که کرد،می تسویه او با و دادمی تحویل داربنگاه مرد به را بودند کرده کرایه مدت این که ماشینی سوییچ و ویال کلید داشت یوسف

 :گفت و آنها به کرد رو کرد خداحافظی داربنگاه مرد با و شد تمام یوسف کار وقتی. آمدند بیرون خانه از هم رها و هیوا باالخره
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 .دیگه بشید سوار برید واستید، جااون خواهیدمی همینطوری -

. نشستند عقب صندلی هیوا و رها. کردمی نگاه را هیوا و بود ایستاده تاکسی کنار اخمی با سیاوش. رفتند تاکسی طرف به نفر هردو

 :گفت و آمد تاکسی طرف به هم یوسف

 واستادی؟ چرا پس سیاوش -

 .بشینم جلو من شهمی عمو -

 :گفت و نشست هیوا کنار در عقب صندلی ناچاراً هم سیاوش. نشست و کرد باز را جلو در و کشید هم در ابرویی هم یوسف

 .ها نچسبونی من به رو خودت هوی -

 .بچسبونه دریایی جلبک یم به رو خودش نداره دوست کس هیچ چون راحت خیالت -

 :گفت و کرد نگاهش حرص با سیاوش

 .سوسکه خاله دریایی، جلبک گیمی نم به -

 .ماهی اره -

 .خرچنگ -

 .چندش هستم، خودم من تعطیالت برو گفتی اختاپوس به هستی؟ چی تو -

 .باشم سیاه خرچنگ یک که اینه از بهتر باشم اختاپوس اگر من -

 و زد سیاوش به سقلمه یک هیوا داد، لتحوی هردویشان به را ایغره چشم و چرخید طرفشان به یوسف بزند حرفی خواست هیوا تا

 :گفت و چرخید جلو طرف به یوسف دوخت، چشم بیرون به و زد پوزخندی هم سیاوش برگرداند، را رویش

 .ریممی فرودگاه بیفت، راه آقا -

 کرد باز را در سیاوش و ایستاد تاکسی که موقعی نزدند، حرفی کدومشان هیچ ایستاد فرودگاه ورودی در جلوی تاکسی وقتی تا تقریباً

 :گفت خنده با یوسف افتاد، بیرون و داد دست از را تعادلش سیاوش که انداخت گیر سیاوش پای توی را پایش هیوا شود، پیاده تا

 کنی؟می چیکار سیاوش -



 

 
 

41 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 :گفت و زد سیاوش هب چشمکی شیطنت با هیوا و کرد نگاه هیوا به خشم با سیاوش کرد، کمک او به و گرفت را سیاوش بازوی زیر و

 شما؟ خوبید -

 :گفت یوسف بزند، حرفی خواست تا سیاوش

 سیاوش؟ -

 .نگفتم چیزی هنوز که من عمو -

 :گفت و داد تکان سری یوسف نشست، صندلی روی بقیه به توجهبی سیاوش شدند، فرودگاه وارد هم با همه

 .خوبه تهران، برسیم سالم دوتا شما دست از -

 .تخسیه پسر واقعاً جون، دایی آره -

 .نشستند هم کنار در دیگر جای هم هیوا و رها نشست، سیاوش کنار رفت و کرد نگاهش چپ چپ یوسف

 :گفت کردمی نگاه را هیوا حرص با که همینطور سیاوش

 .بشم راحت افریته این دست از تهران برسیم زودتر چه هر امیدوارم -

 :گفت لبخند با یوسف

 .شیمی کچل نزن حرص قدراین -

 عمو؟ -

 نه؟ پرت، تو بزنه بشه پیدا یکی کردینمی فکر چیه؟ -

 رو حالش جوری چه دیدیدمی وگرنه کنممی تحمل رو دختره این دارم جیران عمه خاطر به فقط من نیست، هاحرف این مال -

 .گرفتممی

 .بدونه چیزی افتاد که اتفاقاتی این مورد در کسی خوامنمی سیاوش ضمن در -

 چرا؟ -
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 .بدونه کسی خوامنمی فقط نداره دلیلی -

 .هازنیمی مشکوک همچین شما اما عمو، باشه -

 منظور؟ -

 :گفت شیطنت با سیاوش

 .دختره این نخ تو رفتید همچین نفهمیدم نکنید فکر -

 :گفت و کشید هم در ابروی یوسف

 .شدی رو پر دادم رو بهت باز سیاوش -

 :گفت لبخند با وشسیا

 نیومده؟ خوشت دختره این از خدایش عمو من، جون -

 ... . خب: گفت و کشید موهاش به دستی یوسف

 ؟ چی خب -

 :گفت و کشید آهی یوسف

 .کننمی اعالم رو پروازمون شماره دارن بریم، پاشو -

*** 

 :گفت یوسف که گشتمی کسی دنبال به نگاهش با و بود هایستاد سیاوش شدند، فرودگاه انتظار سالن وارد هم با نفر چهار هر

 بیاد؟ قراره کسی -

 ... .بیاد بود قرار شیدا ، آره -

 :گفت که شنید را دختری صدای که بود نشده تمام حرفش هنوز

 .منتظرتونه و اومده وقته خیلی که -
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 :وگفت شد نزدیک آنها به که بود پوش شیک و زیبا دختری شیدا

 گذشت؟ خوش اهواز خان، یوسف سالم-

 .خالی شما جای بود خوب خانم، شیدا سالم -

 :گفت و داد سیاوش به را نگاهش شیدا

 سیاوش؟ خوبی -

 .عالی -

 :گفت و برد جلو رها طرف به دادن دست عالمت به را دستش و رفت طرفشان به آنهادیدن با و چرخید هیوا و رها طرف به شیدا نگاه

 باشید؟ خانم هیوا باید هم شما سیاوش، نامزد هستم شیدا من سالم -

 :گفت دادن دست ضمن رها و انداختند هم به نگاهینیم رها و هیوا

 .ایشونه هیوا رهام، من -

 :گفت لبخندی با شیدا کرد، اشاره هیوا به سر با و

 .خوشوقتم آشنایتون از -

 :گفت و گرفت هیوا طرف به را دستش و

 .همینطور هم شما یآشنای از -

 .نزد حرفی اما داد دست شیدا با طوالنی مکثی از بعد هیوا

 صندلی هاخانم شدند، شیدا مدل آخرین و زیبا ماشین سوار همگی و داد سیاوش به را ماشینش سوییچ شیدا و شدند خارج فرودگاه از

 .بودند جلو آقایون و بودند نشسته عقب

 :گفت و انداخت شیدا به نگاهی آینه توی از کردمی رانندگی که همینطور سیاوش

 اومده؟ شهریار -
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 .اومد دیشب آره -

 .دادمنمی دست از رو شهریار اومدن یلحظه شدن،می پیدا زودتر هابعضی اگر شده، تنگ شواسه دلم خیلی -

 :داد را جوابش تندی با هیوا

 .پوآرو بازرس جناب کنید پیدا رو من بیاید بود نفرستاده دعوتنامه تونواسه کسی -

 جلوی را ماشین که وقتی تا و شد ساکت و انداخت یوسف به نگاهینیم سیاوش خندید، آرام که بود یوسف فقط هیوا حرف این با

 .نشد بدل و رد بینشان حرفی داشت نگه ایخانه

 :گفت سیاوش خطاب یوسف

 داخل؟ نمیاید شما -

 .برسونید سالم مه مادرجون به جون، عمو مرسی -

 .رفتند و کردند خداحافظی شیدا و سیاوش و شدند پیاده یوسف و رها و هیوا

 دقایقی از بعد فشرد، را زنگ کلید و رفت داشت هم زیبای نمای و کوچک خیلی نه و بود بزرگ خیلی نه که ایخانه طرف به یوسف

 :پیچید آیفون در زنی صدای

 مادر؟ اومدی جان، یوسف سالم -

 .دارم مهمون نیستم، تنها جون، مامان سالم

 .دخترم اومدی خوش داخل، بفرمایین ست،صاحبخونه نیست مهمون که هیواجان برم، قربونش الهی -

 :گفت و زد پوزخندی هیوا

 .جان هیوا گنمی من به خاطرش به عزیزه، آرزو این چقدر که وای -

 :گفت و کرد نگاهش اخم با یوسف

 شد؟ فهم شیر بشنوم، خونه این توی رو هاتکنایه و نیش این ندارم خوش اصالً داره، فرق همه با مادرجون -

 .شد فهم شیر خان، دایی آره -
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 حیاط به اشنوه و پسر از استقبال برای کردندمی صدا مادرجون را او همه و بود مهربانی پیرزن که یوسف مادر شدند، وارد نفر سه هر

 و کرد اشاره هیوا به یوسف کردند، بش و خوش هم با کمی پسر و مادر کهاین از بعد و رفت جلو مادرش بوسی دست به یوسف آمد،

 :گفت

 .خودش واسه شده خانمی چه ببین خانم، هیوا از هم این مادرجون -

 :تگف و گرفت ش*آغو در را او هم باز هیوا سردی مقابل در و آمد جلو نشسته اشک به هایچشم با مادرجون

 .دخترم اومدی خوش شدی، ماه چه عزیزم، برم قربونت الهی -

 :گفت و نشاند ب*ل بر خندی زهر هیوا

 .ممنون -

 :گفت یوسف که چرخید رها طرف به مادرجون نگاه

 .هیوا دوست هستن خانم رها هم ایشون -

 :گفت و آمد جلوتر رها و گفت آمد خوش هم رها به مادرجون

 .بیام باهاش هم من داشت اصرار هیوا شدیم، مزاحم که یدببخش خانم، سالم -

 .گلم بفرما عزیزم، بفرمایین اومدی، خوش خیلی دخترم، کردی خوب -

 . رفتند داخل به همگی مادرجون تعارفات با و

 دخترها به آمد، بیرون خانهآشپز از چای سینی با مادرجون که زدندمی دید را خانه دیوار و در و بودند نشسته پذیرایی توی رها و هیوا

 :گفت و نشست مقابلشان مبلی روی بعد و کرد تعارف

 .اومدی خواهرت به کمک برای و کردی قبول که دخترم نکنه درد دستت -

 :گفت و نشاند ب*ل بر ظاهری لبخندی هیوا

 .کنم کمک معصوم طفل ناو به بتونم من باشه، مثبت آزمایش جواب بخواد خدا انشاهلل نکردم، کاری هنوز که من -

 :داد را جوابش رضایتمندی لبخند با بزرگ خانم
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 کنی؟می چیکار بگو، خودت از عزیزم خب انشاهلل، -

 :گفت چرخیدمی سالن دور نگاهش که همینطور هیوا

 .کنیممی زندگی و گذرونیممی -

 خوبه؟ شوهرت -

 :گفت و انداخت رها به نگاهی هیوا

 .شدم جدا زشا که وقته خیلی -

 :گفت بعد و کرد نگاهش فقط لحظاتی مادرجون

 چرا؟ -

 :داد را جوابش حاضرجوابانه هیوا

 شد؟ جدا شوهرش از چرا شما دختر -

 :گفت دلجویی برای رها مقابلش، عسلی به ماند خیره نگاهش و کرد سکوت لحظاتی باز مادرجون

 .کردمی اذیت رو هیوا خیلی و بود شده معتاد هم زندگیشون اواخر این نداشت، رو هیوا لیاقت واقعاً حمید -

 :گفت و داد رها به را نگاهش مادرجون

 .بیارم میوه رممی بخشیدمی -

 :گفت زهرخندی با هیوا. رفت آشپزخانه به و

 .میاد بدم هاآدم این از و خونه این از -

 :شنید را یوسف صدای که

 چرا؟ دیگه خونه این از -

 :گفت و نشست مبلی روی و شد پذیرایی وارد بود رفته اتاقش به لباسش تعویض برای که یوسف
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 متنفری؟ خونه این از چی برای بگو خب، -

 :گفت رفتمی بود دیوار روی که بزرگش پدر عکس قاب طرف به که همینطور و برخاست جا از هیوا

 مرد؟ کی -

 :گفت اخمی با یوسف

 .ردک فوت قبل سال سه پدر -

 :گفت خندیتلخ با هیوا

 .داشت سنگینی دست بیامرزتش خدا -

 :شد گره هم در یوسف ابروان

 چیه؟ منظورت -

 زد؟می کتک هم خودش هایبچه -

 :گفت تحکم با یوسف

 گی؟می چرت داری چرا نداشت، بزن دست وقتهیچ پدرجون -

 :گفت و داد یوسف به را نگاهش خندی زهر با هیوا

 .گممی چرت دارم گمونم به آره -

 :گفت نشست تا و برگشت جمعشان به میوه ظرف با هم مادرجون. نشست رها کنار برگشت و

 بود؟ چطور جنوب هوای و آب جان یوسف -

 .خالی شما جای خوب، خوب -

 :گفت و داد رها به را نگاهش مادرجون

 .قشنگی خیلی شما دخترم ماشاهلل، -
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 :گفت انیمهرب لبخند با رها

 .بینهمی قشنگ چشماتون -

 باشی؟ جنوب اهل نمیاد بهت -

 .کنممی زندگی جنوب ولی هستم تهرونی اصالتاً نه، -

 دخترم؟ کردی ازدواج -

 .نه -

 جنوب؟ رفتید چی برای -

 :داد را جوابش و انداخت هیوا به نگاهینیم رها

 .کردمی کار نفت شرکت توی پدرم پدرم، شغل خاطر به -

 .نداشت تمامی هایشسوال بزرگخانم

 شدن؟ بازنشست االن یعنی -

 .شدن بازنشست بله، -

 :گفت بعد و انداخت یوسف به نگاهی بعدیش سوال پرسیدن برای بزرگ خانم

 یوسف؟ نه مگه ست،غزاله شبیه خیلی جان رها. ندازهمی گلم عروس یاد رو من خیلی تچهره راستش -

 :گفت و داد نتکا سری یوسف

 .آره -

 :گفت ذوق با هیوا

 کو؟ شیرینیش پس کردید؟ ازدواج بودید نگفته یوسف، دایی باشه مبارک خب -

 :گفت تلخی لبخند با بزرگ خانم
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 .کرد تموم عمل موقع که داشت قلبی بیماری جان غزاله. نرسید ردن*خو شیرینی به دخترم -

 :گفت ناراحت هیوا

 .کنه رحمتش خدا آخی، -

 :گفت و داد یوسف به را نگاهش رها

 دارید؟ خبر غزاله یخانواده از -

 :گفت متعجب یوسف

 ش؟خانواده -

 :گفت و داد یوسف به را نگاهش رها

 درسته؟ نیایش، غزاله بود، من یخاله دختر غزاله آخه -

 :گفت ترمتعجب یوسف

 هستی؟ غزاله یدخترخاله شما چی؟ -

 .بودم دیده بیمارستان توی رو شما غزاله، عیادت بیمارستان بودم اومده بار یک بودم، دیده قبالً رو شما من -

 :گفت و کرد مکثی یوسف

 .دیدمتون کجا اومد یادم حاال آهان، -

 :گفت بود شده متعجب که هم هیوا

 بودی؟ نگفته رها -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش رها

 .ستغزاله نامزد همون یوسف آقا که فهمیدم شنیدم رو غزاله اسم االن نبودم، مطمئن -

 .ندیدیم هابچه نامزدی جشن توی رو شما ما ولی هستی، غزاله یخاله دختر نیست، جهتبی شباهت همه این پس: جون خانم
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 رو ما اصالً که بود خاطر همین به شتن،دا اختالفاتی هم با پدرامون یعنی نبود، خوب زیاد غزاله یخانواده با ما یخانواده یبطه*را -

 .نکردن دعوت

 .بوده شما مادر منظورش پس بود، زده حرف من با کننمی زندگی جنوب که هاشخاله از یکی مورد در غزاله: یوسف

 بازیهم هم با بچگی از همین برای اومدیم دنیا به هم روز یه توی حتی هستیم، همسن غزاله و من بود، خوبی دختر غزاله آره، -

 شدم، ناراحت خیلی شده بیمار فهمیدم وقتی موندیم، دور هم از کل به جنوب رفتیم ما که بعد بودیم هم با سالگی یازده ده تا بودیم،

 بود شده بستری بیمارستان توی پیوند جراحی عمل برای که زمانی بود، مراقبش خیلی خاله همیشه چون مادرزادی قلبیش بیماری

 و زده پس رو قلب پیوند بدنش شنیدم وقتی اما کنه؛می دعوتم عروسیش برای بود داده قول بیام، مالقاتش به تونستم بار یک فقط

 .بیام خاکسپاریش مراسم برای بتونم که نبودم شرایطی توی شدم، ناراحت خیلی کرده فوت

 :گفت جون خانم رفتنش از بعد ،رفت حیاط به و کرد ترک را سالن و گفت ببخشیدی بود شده متالطم حالش که یوسف

 .کرد رها همیشه برای رو پزشکی بده، انجام کاری غزاله برای نتونست وقتی داشت، دوست رو غزاله خیلی یوسف -

 :گفت تاسف با هیوا

 .طفلی آخی، -

 :گفت مهربانی با جون خانم

 .رممیذا تنهاتون که ببخشید کنم حاضر رو شام برم من داره، قسمتی کسی هر -

 مقابل آخر در و شد پذیرای توی زنیقدم مشغول و برداشت سیب یک هیوا و رفت آشپزخانه به او با جون خانم به کمک برای رها

 که زبان عرب یشبکه یک روی باالخره تا کرد عوض مرتب را هاشبکه کرد، روشن را تلویزیون و نشست مبل روی بزرگ تلویزیون

 جلوی هیوا دیدن با و برگشت داخل به مدتی از بعد یوسف داد، فیلم به را اشتوجه و داشت هنگ بود سریال یک پخش حال در

 :گفت و رفت کنارش به تلویزیون

 بلدی؟ عربی -

 :گفت و انداخت او به نگاهی نیم هیوا

 .بلدم اوهوم -
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 :گفت و نشست کنارش در یوسف

 رفتی؟ رو کالسش سختیه، زبان باریکال، -

 :گفت و انداخت یوسف به نگاهییمن باز هیوا

 .بلدن عربی هاخیلی جنوب توی -

 رفت؟ کجا دوستت داریم، هم زبان عرب مردم نبود، حواسم آهان -

 .کنه کمک آشپزی توی مادرت به رفته -

 چی برای کیه؟ این ،گودرز آهان بود؟ چی اسمش گفتیدمی که یارو این بود؟ افتاده تونواسه اتفاقی چه بگی خواینمی هم هنوز -

 داشت؟ حقیقت زدی ماشین توی که حرفی اون بودن؟ کرده زخمی رو رها

 حرف؟ کدوم -

 نداشت؟ حقیقت که موضوع این کردید، دزدی گفتی که همین -

 .نداشت حقیقت نه -

 بیمارستان؟ بریم که ترسیدی چی برای پس -

 یحوصله شما کردن،می خبر رو پلیس بیمارستان، رفتیممی اینکه محض به بود خورده چاقو رها نداشتم، بازی پلیس یحوصله -

 داشتی؟ پلیس

 کیه؟ گودرز این نگفتی -

 :گفت پر دهان با و زد دستش توی سیب به بزرگی گاز هیوا

 .دونمنمی -

 :گفت و کشید هم در ابروی یوسف

 داشته خوبی یخانواده باید زنهمی حرف که جوری این دختر نای ببینم، بزن حرف درست دی؟می من به باال سر جواب داری باز -

 کنه؟می زندگی تو با اومده چی برای پس باشه،
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 به و داد تلویزیون به را نگاهش دوباره بعد جوید،نمی را دهانش توی سیب و بود شده قفل فکش داد، یوسف به را نگاهش هیوا

 :گفت و داد قورت را سیب سختی

 باشه؟ عیب من با کردن زندگی که خالفکارم من مثالً یا جرم؟ من با ردنک زندگی مگه -

 :گفت شرمندگی با کرده مطرح بد را سوالش شد متوجه که یوسف

 کنه؟نمی زندگی خودش یخانواده با چرا بود این منظورم نداشتم، منظوری متاسفم، -

 .بپرسید خودش از برید بدونم، کجا از من -

 :گفت عصبی یوسف

 .بده رو من جواب درست کنممی خواهش هیوا -

 و کرده ازدواج هم برادرش برنگشته، و دبی رفته کاری برای هم پدرش مرده، رها مادر دونممی فقط دونم،نمی زیادی چیز من -

 .کردمی زندگی من با رها همین برای داره، رو خودش زندگی

 کیه؟ گودرز ببینم بگو حاال خب -

 .لهمفص شقصه -

 .کن تعریف دممی گوش من خب -

 .بخوابم برم خواممی کنم، تعریف ندارم حوصله من اما -

 :گفت و نشاند را او باز و گرفت را دستش یوسف که برخیزد خواست و

 .ببینم باش زود بخواب، برو بعد بخور شام هم بعد کن تعریف اول -

 :گفت و کرد نگاه یوسف به مستأصل هیوا

 ره؟زو مگه -

 .ببینم بگو زوره، آره -
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 کردنمی قبول بود لجوج سر خیره یدختره یه هم رها شد، رها عاشق دید رو رها که بعدش ولی بود من خواستگار اولش گودرز -

 نیومد راه گودرز با لجوج و سر خیره رهای این داشت، خودش بر و دور آدم عده یه که بود هاکلفت گردن اون از هم گودرز بشه، زنش

 .بودند کرده زخمیش همین برای

 :گفت و نداد ادامه را بحث اما بود نشده راضی هیوا هایحرف از چند هر یوسف

 ست؟مطلقه هم رها -

 :گفت بعد و کرد سکوت مدتی هیوا

 .نه -

 .باشید امان در گودرز این شر از تونیدمی تهرون به اومدن با پس خب اینطور، که -

 .ریممی شد تموم جااین کارمون مونیم،نمی انتهر ما ولی -

 کجا؟ -

 .دبی -

 چی؟ برای دبی -

 .زندگی برای -

 .کرد زندگی شهنمی جا این مگه -

 هست؟ اعتراضی کنیم، زندگی جااون بریم خوادمی دلمون نه، -

 .نبودی لجباز و دنده یه و غد قدراین کاش -

 تماس که کسی با تلفنی که لحظاتی رفت، تلفن کنار به و برخواست جا از دادنش جواب برای یوسف و آمد در صدا به خانه تلفن

 .زد صدا را هیوا کرد، صحبت بود گرفته

 .هیوا هیوا، -

 چیه؟ -
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 .جااین بیا -

 چیکار؟ اونجا بیام -

 .بزنه حرف باهات خوادمی خط، پشت مادرت -

 .بزنم حرف باهاش خوامنمی من اما -

 : گفت عصبانیت کمی با سفیو

 .مغرور یدختره -

 ساالد کردن درست مشغول مادرجون و رها رفت، آشپزخانه به و کرد قطع را تلفن و کرد صحبت خواهرش با کمی و گفت را این

 :گفت و نشست و کشید عقب صندلی یک هم یوسف که بودند

 حاضره؟ شام -

 :گفت و گذاشت مقابلش را ظرف لبخندی با مادرجون

 .شهمی حاضر زود کنی، کمک رهاجان به ساالد کردن درست توی اگر -

 :گفت رها به خطاب گرفتمی پوست را خیاری که همینطور و برداشت را چاقو یوسف برخواست، جا از غذایش به زدن سر برای و

 بودید؟ دیده رو هیوا شوهر شما -

 :گفت و اندخت او به نگاهی نیم رها

 بودید؟ ندیده رو شوهرش مگه شما آره، -

 بود؟ آدمی جور چه بودمش، ندیده وقتهیچ نه، -

 .بود شده هم معتاد کردندمی زندگی هم با که هم اواخر این کالهبردار، کالش آدم یک -

 .بوده خوبی آدم گفتمی که پدرش -

 شناسید؟می رو یواه پدر چقدر دارید، قبول خیلی رو هیوا پدر هایحرف اینکه مثل ولی ببخشید -
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 .نیست بدی آدم پدرش -

 :گفت زهرخندی با رها

 .شدنمی جدا ازش شما خواهر که بود خوب اگر -

 :گفت رها حرف تایید در هم مادرجون

 قرار و بود پذیرفته رو جیران شرایط یهمه کنه ازدواج جیران با اینکه از قبل بود، خودخواه و مغرور خیلی کامران جان، رها با حق -

 رو هاشخواسته نبود حاضر هم جیران زدن، مخالف ساز به کرد شروع کردند عقد هم با که همین اما کنن؛ زندگی تهران بیان بود

 .شدند جدا هم از همین برای کنه قبول

 :گفت و داد تکان سری رها

 .نداشت شوهرش به یعالقه یچه وقتهیچ کرد، ازدواج حمید با مادربزرگش و پدر اجبار به هم اولش از هیوا -

 :گفت و گرفت رها سمت به بود گرفته پوست که را خیاری یوسف

 زندگی؟ برای دبی برید خواهیدمی عمل این از بعد گفتمی هیوا -

 .بریم خواهیممی بله، -

 :گفت نگرانی با مادرجون

 دبی؟ چی برای -

 .نداریم هم زبان مشکل تره،به جااون کار وضعیت گنمی اما نداره خاصی دلیل -

 :گفت و انداخت او به نگاهی چشمی زیر یوسف

 دبی؟ برید خواهیدمی کار برای پس -

 . بله -

 کاری؟ چه -

 .باشه که کاری هر -
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 :گفت و زد خیارش به گازی زهرخندی با یوسف اما برد جلو بود گرفته پوست یوسف که خیاری گرفتن برای را دستش و

 !هه ،هرکاری -

 .کرد ترک را آشپزخانه و

 :گفت مادرجون که بود زده زل یوسف خالی صندلی به مات رها

 .عزیزم نداشت منظوری یوسف -

 :گفت باز لبخندی با مادرجون چرخید، مادرجون سمت به رها نگاه

 واسه رو جونش یوسف باهاش، زمونه بودن تلخ حساب به بذارید هم زبونش تلخی این نیست، هیچی دلش توی اما تلخ؛ زبونش -

 دلش ته دونممی اما بخنده و بگه شاید نیومد، زندگیش به شادی رنگ وقت هیچ دیگه کرده فوت غزاله هم وقتی از دادمی غزاله

 .ناراحته هنوز

 :گفت و نشاند ب*ل به تصنعی لبخند رها

 .نشدم ناراحت من دارن، حق نبود، کمی درد غزاله مرگ -

*** 

 و بود دوخته چشم بود بسته نقش تاپش لپ یصفحه روی که غزاله تصویر به و بود نشسته تحریرش میز پشت اتاقش، یتو یوسف

 .زدمی حرف او با

 داشتی، دوستش خیلی که همون بودید رفیق هم با خیلی گفتیمی که همون ت،خاله دختر جاست؟این کی دونیمی جان غزاله -

 .نیست تو مثل اصالً اما تو شبیه کم یه آره تو، شبیه گفتیمی

 :گفت خودش با باز و کشید آهی و بست را چشمانش

 که شد چی پس واسته، ندی اجازه قلبت به بودی داده قول معرفتبی کنم؟ چیکار باید من تو بدون نگفتی رفتنت، نبود کمی درد -

 .کرد سیاه رو من زندگی و واستاد

 که بود خودش هوای و حال توی و بود داده تکیه بلندش صندلی پشتی به را سرش رد،خو سُر صورتش روی آرام اشک قطرات

 :گفت و گرفت را هایشاشک و نشست صاف سریع خورد، در به ضرباتی
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 . بفرمایین -

 .کشید سرک داخل به و شد باز هیوا توسط اتاق در

 تو؟ بیام -

 .بله -

 :گفت و زد سوتی یوسف کتاب از رپ و بزرگ اتاق دیدن با و شد اتاق وارد هیوا

 خوندید؟ رو هاکتاب این یهمه خوون، کتاب بابا -

 داشتی؟ چیکارم آره، -

 .بخوری شووم بیای کنم صدات بیام گفت تننه -

 :گفت و شد هم در یوسف ابروان باز

 .هیوا ندارم دوست اصالً رو زدنت حرف مدل این -

 :گفت و انداخت باال ی شانه

 .ندارید دوست که چه من به -

 :گفت و انداخت اشصفحه به نگاهی تاپ لپ باالی از شد خم و گذاشت میز یلبه را دستانش و آمد ترنزدیک هیوا

 جون؟ دایی کنیمی نگاه چی -

 :گفت تاپ لپ باالی از غزاله تصویر دیدن با که

 .رهاست کهاین -

 :گفت و چرخاند را تاپ لپ کمی یوسف

 .کن نگاه درست -

 :گفت پهنی لبخند با هیوا
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 .ترهخوشگل و ترقلمی هم بینیش سفیدتره، پوستش رها نفهمی بفهمی نمور یه ولی بودن، هم کپ هادخترخاله واقعنی ست،غزاله -

 :گفت تاپ لپ بستن ضمن یوسف

 .بخوریم شام بریم بیا -

 :گفت نشست تا هیوا و پیوستند شانجمع به هم هاآن که بودند میز سر جونمادر و رها رفتند، بیرون اتاق از و گرفت را هیوا دست و

 .ترهقشنگ و تردرشت رها هایچشم -

 :گفت لبخندی با مادرجون

 چیه؟ موضوع -

 .تریخشکل تو نمور یه ولی ها، هستی تدخترخاله شبیه واقعنی رها گممی دایی، اتاق توی دیدم رو غزاله عکس -

 :گفت تندی کمی با یوسف

 .زنیمی حرف چقدر دیگه، بسه -

 :گفت خودش با آرام و انداخت زیر به سر دلخوری با هیوا

 .اخالق بد -

 :گفت و ریخت پلو کمی خودش برای آخر در و کشید همه برای یوسف

 .بخور رو غذات -

 :گفت لجاجت با هیوا

 .خورممی خواست دلم وقت هر -

 :گفت و رفت بهش ایغره چشم یه یوسف

 .کنممی قیچی رو زبونت وقتش به من -

 :گفت و آورد در ادای هیوا
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 .دایی ترسیدم نگو آخ آخ -

 :گفت خنده با رها

 .بوده نترسیدنت از کشیدی چی هر اومد،نمی سرت بال همه این که ترسیدیمی کم یه اگر -

 :گفت نگران مادرجون

 افتاده؟ انج هیوا برای اتفاقی مگه بالیی؟ چه -

 هیوا اما بزنه، ایاحمقانه کار به دست ممکنه ستدیوانه حمید دونستمی شد، بحثشون خیابان توی حمید با بار یک واال؟ بگم چی -

 .گرفت زیر رو هیوا سرعت با ماشینی موقع همون که خیابون توی داد هل رو هیوا حمید، که این تا اومدنمی کوتاه

 :گفت و آمد در مادرجون اشک کردند،می نگاه هیوا به و بود زده خشکشان یوسف و مادرجون

 شد؟ هم طوریت بده، مرگ رو من خدا -

 :گفت هیوا جای به رها خوردمی غذا و داشت زیر به سر کردنمی نگاه آنها به اصالً هیوا اما

 .شد جدا حمید از راماج اون از بعد شکست، هم پاش یه و دست یه بود، بستری یو سی ای توی هفته دو -

 را قاشقش یوسف خورد،می را غذایش داشت رها هایحرف خیالبی که کرد نگاه هیوا به دوباره و انداخت رها به نگاهی نیم مادرجون

 :گفت و گذاشت زمین

 .زدیممی سر بهت اومدیممی وگرنه دونستیمنمی ما -

 جا از و کرد تمام را غذایش همه از زودتر بود، ردن*خو غذا مشغول باشد نشنیده را یوسف صدای که انگار نداد اهمیتی هم باز هیوا اما

 :گفت و برخواست

 .بخوابم تونممی کجا میاد، خوابم من -

 غذا از دست رسیدمی نظر به ناراحت و کالفه که یوسف بدهد، نشانش را اتاقش تا شد همراه هیوا با و برخواست جا از مادرجون

 باز نبود، او به حواسش و بود شام مشغول رها اما بزند حرفی خواست دوخت، رها به را نگاهش آب ایجرعه وشیدنن از بعد کشید،

 ماند مات نگاهش که کرد بلند سر رها کرد، خوش جا لبش روی ناخودآگاه لبخندی دید،می غزاله را او و بود شده او تماشای محو

 :گفت و داد غذایش بشقاب به را نگاهش وبارهد و زد نهیبی خودش به یوسف یوسف، نگاه روی
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 .بیاد دبی به شما همراه هیوا ندم اجازه دارم قصد من -

 :گفت آب ایجرعه نوشیدن از بعد هم او و داد قورت را غذایش هیوا

 .بده گوش شما حرف به کنمنمی فکر ولی شماست یخواهرزاده هیوا باالخره راحتید؟ طور هر -

 :گفت و کرد بلند رس دوباره یوسف

 مونید؟می جاهمین بذارم اختیارتون در مناسب یخونه یه و خوب کار بدم قول من اگر -

 کاری؟ چه -

 .باشه داشته هم خوبی آمد در که خوب و آبرومند کار یک -

 نه؟ یا کنهمی قبول هیوا دونمنمی -

 .کنهمی قبول هم هیوا کنید قبول شما اگر -

 .کنیم فکر ردشمو در باید -

 سراغش کم کردیم؛ لطفی کم هیوا به نسبت کم یه هاسال این تمام توی دونممی بمونه، پیشمون جاهمین هیوا خواممی من -

 اگر ست،وابسته شما به خیلی هیوا فهمیدم من که طوراین کنیم، جبران خواهیممی ولی بودیم، خبربی احوالش و اوضاع از و رفتیممی

 .مونهمی حتماً هم هیوا بمونید که کنید قبول شما

 :گفت بعد و کرد مکثی رها

 .زنممی حرف درموردش هیوا با -

 .ممنون -

 کرد کمک جون خانم به هاظرف شستن در رها و کردند جمع را میز هم با سه هر شد، تمام شام وقتی برگشت، میز سر به جون خانم

 روی به رو اتاق سوی دو در که نفره یک تخت دو با معمولی و ساده اتاق یک. شد اتاق وارد امآر رفت، هیوا با مشترکش اتاق به بعد و

 :گفت و نشست دیگر تخت یلبه رها داشت، دید حیاط به که بود ایپنجره هم سرشان باالی بود، هم

 .دارم حرف باهات داری حوصله اگر بیداری؟ هیوا -
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 را بالشتش رها. بود خواب کهاین یعنی کشیدمی سرش روی را پتو وقتی شناختمی خوب را او. ودب خواب گویا نداد او به جوابی هیوا

 .خورد در به ضرباتی که بخوابد خواست و کرد مرتب

 .بفرمایید -

 .داشت دست در هم ایکیسه شد، اتاق وارد و شد باز یوسف توسط اتاق در

 به؟خوا هیوا کنید، عوض رو دستتون پانسمان باید -

 .کند عوض امواسه گممی شد بیدار هیوا که صبح فردا بذارید آره، -

 :گفت و نشست تخت ب*ل نزدیکش حرفش به توجهبی یوسف اما

 .بزنید باال رو لباستون آستین کنه، عفونت زخم ممکنه -

 :گفت شود دستش پانسمان کردن عوض خیالبی خواستمی که رها

 .درونمی باال لباسم آستین -

 :گفت جدی خیلی آوردمی بیرون کیسه از را وسایل که طورهمین یوسف

 ... .رو لباستون تونیدمی خب -

 :گفت و برید را حرفش رها که

 .کند عوضش گممی شد بیدار هیوا که صبح فردا نباشه، الزم اصالً کنممی فکر -

 :گفت و کشید عقب را دستش رها که بگیرد را شدست خواست و دوخت رها چشمان به مستقیم را پرخشمش نگاه یوسف

 .توانممی خودم -

 :گفت درد با رها که کرد باز را پانسمان سریع خیلی یوسف برد، باال پانسمان باالی تا را آستین سختی با و زد باال را آستینش و

 کنی؟می چیکار آخ -

 خوابیده؟ بچه این بینینمی! خبرته چه -
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 .گرفت دردم خب -

 :گفت رحمانهبی یوسف

 .کشید بازوت به را چاقو که نبود موقعی اون از بدتر دردش کنممی فکر -

 تحمل کردمی سعی و گفتنمی چیزی اما داشت درد چند هر رها شد، زخم کردن ضدعفونی مشغول یوسف و برگرداند را رویش رها

 :گفت و کرد نگاهش اخمی با رها که بیاورد پایین را رها لباس آستین خواستمی شد، تمام کارش وقتی یوسف. کند

 .تونممی خودم -

 :گفت پوزخندی با یوسف

 .خوب چه -

 :گفت و ریخت کیسه توی را پانسمان وسایل و

 .نیست هم تشکر به احتیاجی -

 :گفت و کرد نگاهش حرص با رها

 .ممنونم حال هر به ولی دونممی -

 یاد به باز گویی. کردمی نگاه کرد،می نگاه او به و بود شده براق که رها چشمان به داشت رطوهمین و برخواست جا از یوسف

 :گفت رها که بود افتاده اشغزاله

 .بخیر شب -

 :گفت نیشخندی با یوسف

 .اصالً نیستی، غزاله شبیه اصالً -

 لبخندی با و آورد بیرون پتو زیر از را سرش هیوا شد، تهبس اتاق در کهاین از بعد رفت، بیرون اتاق از یوسف و یوسف به شد مات رها

 :گفت

 .رمانتیکی هایصحنه عجب -
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 :گفت و کرد نگاهش حرص با رها

 نبودی؟ خواب مگه تو -

 :گفت خنده با هیوا

 .برهنمی خوابم نه، -

 .دیکرمی عوض رو پانسمان این خودت شدیمی پا خب زدی، خواب به رو خودت بودی مریض پس -

 .کنهمی رو کاراین حساسیت با هم چقدر الهی بکنه، رو کاراین جان دایی بود این به لطفش -

 بوده؟ دکتر قبالً این مطمئنی کند،می رو دستم گوشت داشت بخوره، سرش تو حساسیت -

 .دونمنمی -

 :گفت و کشید دراز رها

 .کنهمی تهی قالب آدم که رهمی غره چشم آدم به طوری نبرن رو هاشچشم اون شور مرده -

 :گفت و کرد سرش گاهتکیه را دستش و چرخید سمتش به ذوق با هیوا

 .نیومده خوشت ازش که نگو آره، هم ما با بله همه با رها برم؛ کردنت تهی قالب اون قربون الهی -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش اخمی با رها

 ؟فهمیدی نزن، رو حرفی همچین دیگه -

 چرا؟ -

 .اصالً نیستم، غزاله شبیه اصالً من چون -

 چی؟ یعنی خب -

 .کشید سرش روی را پتو و نداد هیوا به جوابی رها

 :گفت آلودخواب و کرد باز را هایشچشم سختی به شد، بیدار که بود رها صدای با
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 .خودت جون بخوابیم بذار! گیمی چی صبحی اول رها -

 .بخور صبحونه پاشو ،است یازده ساعت -

 .خورممی شدم بیدار وقت هر -

 :گفت شاکی رها. کشید سرش روی را پتو دوباره و

 .کنم بیدارت آیمبی گفت داییت نیست من تقصیر -

 :گفت و زد کنار باز را پتو هیوا

 .دهیمی گوش حرفاش به خوب چه -

 :گفت و برخواست جا از رها

 .ببینه رو تو اومده هم مادرت بیا پاشو نزن، خودبی حرف -

 :گفت شوق با و نشست زده هیجان هیوا

 .بود شده تنگ اشواسه دلم چقدر دونهمی خدا جاست،این جیران گی،می راست رها وای -

 :گفت و کشید صورتش روی را پتو باز هیوا که کردمی نگاهش متعّجب رها

 .دارم ازش خوشیدل خیلی انگاری که اومده مادرت گهمی همچین -

 :گفت و برخواست رها

 چی؟ که باالخره -

 :گفت کارانهطلب یوسف شد که پذیرایی وارد کرد، ترک را اتاق رها و نداد جوابی هیوا

 است؟ کجا هیوا پس -

 :گفت تندی کمی با نبود راضی اصالً یوسف برخورد از که رها

 .بخوابد خواهدمی گفت هیوا اما کردم صداش بیارمش، کنم بغلش تونستمنمی که من یوسف آقا بخشیدمی -
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 :گفت و برخواست جا از اخمی با نداشت را جوابی همچین انتظار که یوسف

 .زنممی صداش خودم -

 :گفت و شد مانعش جیران خواهرش که

 .بخوابد خواهدمی هروقت تا بذار داداش، نه -

 .نشست دوباره و گرفت آرام که کرد آرامش به دعوت را یوسف نگاهش، با هم مادرجون

 :گفت بود ایستاده هنوز که رها به خطاب مهربان جیران

 .بنشینید بفرمایید هم شما -

 :گفت مادرش به خطاب کردمی برانداز را رها نگاهش با داشت که جیران گرفت، جای مبلی روی و رفت جلوتر رها

 نیست؟ بیامرزخدا یغزاله شبیه رهاجان نظرتون به مادرجون -

 و بود جالب هم جیران برای موضوع این شود؛ شروع است غزاله یدخترخاله که رها به راجع هاصحبت باز تا شد باعث پرسش همین

 کمی و شده رها بلند موهای با هیوا که بودند صحبت مشغول. دادمی جواب را هایشانسوال رها و پرسیدمی سوال رها از مرتب

 رفت سمتش به "عزیزم هیواجان،" گفتن با و برخواست جا از شوق با دیدنش با جیران شد، پذیرایی وارد آلودخواب صورت و ژولیده

 :گفت و افتاد راه به دستشویی سمت به هیوا که

 .مهمه خیلی خواب از بعد جیش -

 .بود ایستاده پذیرایی میان دهواخور جیران و بود کرده مشت را هایشدست خشم با یوسف شد، دستشویی وارد و گفت را این

 :گفت مادرجون که کردمی خشک را صورتش هایشآستین با داشت و آمد بیرون دستشویی از خیس صورت و دست با هیوا

 .آورمبی حوله اتواسه کن صبر دخترم -

 :گفت پهنی لبخند با بود کرده خشک آستین با را صورتش تقریباً که هیوا

 شده؟ چی تلخه، اوقاتت یصبح اول خان، یوسف -

 :گفت و انداخت دیواری ساعت به نگاهینیم کردمی نگاهش اخم با داشت مدت تمام که یوسف
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 صبحه؟ اول االن -

 :گفت و داد ساعت به را نگاهش هم هیوا

 .داشتم دوست هاساعت مدل این از همیشه قشنگه، -

 :گفت و کرد مشت را هایشدست خشم شدت از یوسف

 بدهی؟ سالم مادرت به خواهیمین -

 و کرد رها مبل روی را خودش رها کنار در و آمد جلو حرفی هیچ بدون داد، جیران به را نگاهش بعد و انداخت یوسف به نگاهی هیوا

 :گفت مقدمهبی

 .داره سرطان دخترت شنفتم -

 :غرید سرش بر عصبی یوسف

 .هیوا -

 :گفت نجیرا بزند، حرفی هیوا که این از قبل

 .کنممی خواهش داداش، -

 :گفت و نشاند لبخندی هیوا روی به و

 عزیزم؟ خوبی تو داره، خون سرطان -

 :گفت زهرخندی با هیوا

 واجد پیوند برای اگر و ندارم خاصی بیماری نوع هیچ. خوبم آره هست، جسمیم حال منظورت اگر باشه؟ چی خوب از شما منظور تا -

 .نیست مشکلی هیچ و بدم پیوند دخترت به تونممی باشم شرایط

 :گفت و دوید صورتش روی اشک و انداخت زیر به سر جیران

 .باشی دلخور من از که داری حق -

 :گفت و شد خم سمتش به کمی هیوا
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 .کن نگاه من به هی -

 :گفت هیوا و نشست دخترش نگاه در نگاهش و کرد بلند سر جیران

 .متنفرم شما از من گذشته دلخوری از کار -

 :گفت عصبی یوسف باز و

 گی؟می داری چی فهمیمی هیوا -

 :گفت و دوخت چشم یوسف به برافروخته و تند هم هیوا

 زن این با که کسی هر از و پدرت از مادرت، از تو، از. متنفرم شماها یهمه از بلکه زن این از تنها نه من فهمم،می خوب فهمم،می -

 .خودم از حتی باشه، داشته نسبتی

 :گفت و راند هایشگوش پشت به طرف دو از را موهایش چرخاند، پا روی پا و زد تکیه عقب به باز و

 بیام حتی کهاین برای خانم، جیران ببین. نیست کار در دلسوزی و مهربونی هیچ نخیر،. اومدم تهران دلسوزی روی از کردی فکر -

 شرایط واجد اگر خوام،می میلیون ده اولیه آزمایش برای. کنی جیبت توی دست باید نه، یا هستم یطشرا واجد ببینید که بدهم آزمایش

 .سالمت به رو ما خیر به رو شما که نه اگر اصلی قرارداد پای رویممی که بودم

 :گفت زهرخندی با یوسف

 .داری اینقشه زدممی حدس شدی، راضی زود که جوراین -

 :گفت و تبرخواس جا از هیوا

 رو فکراتون تونیدمی هم شما بخورم، صبحانه روممی من. کنممی افتخار باهوشی دایی همچنین داشتن به باهوشم، دایی آفرین -

 .بکنید

 :گفت و شکست را سکوت این رها که شد طی سکوت به مدتی رفت، آشپزخانه به و گفت را این

 .نیست رحمبی کنیدمی فکر که هم قدرااون نم،کمی راضیش من نباشید، ناراحت هیوا دست از -

 :گفت تندی با یوسف که برخیزد خواست و
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 .بدیم نتونیم که نیست زیاد قدریاون خواسته که پولی کنید؛ راضیش نیست الزم -

 :گفت بود دوخته چشم رها هایچشم به خشم با که طورهمین و

  شناسید؟می که رو اتونخاله پسر رامین. هستید کی شما که کرد روشنم کامالً کردممی صحبت رامین با دیشب -

 اما فشردمی را گلویش بغض داشت، زیر به سر طورهمین رها کرد، ترک را سالن که یوسف بود، مانده حیران و خورده وا رها

 :گفت ناراحت یوسف مادر بدهد، را ریختن فرو یاجازه هایشاشک به خواستنمی

 ... .یوسف دخترم، اهمخومی معذرت -

 و برخواست جا از بعد. داشت حرف هزاران که نگاهی کرد، نگاهش فقط اشکی چشمان با و آورد باال سکوت عالمت به را دستش رها

 .نشست و کشید عقب را هیوا مقابل صندلی رفت، آشپزخانه به

 .بود نخورده هم لقمه کی گویا بود، شده چیده میز روی که ایصبحانه به بود مانده مات هم هیوا

. شدمی ناراحت هم خودش طرفی از و کردمی ناراحت را رها و زدمی حرفی طرفی از. است عصبانی چه برای دانستنمی هم خودش

 تنومند نارنج درخت تک به اشنشسته خشم به هایچشم و بود نشسته پلکان یلبه بود، عصبانی خودش دست از کسی هر از بیشتر

 .آمد خودش به مادرش صدای با که بود باغچه

 .است ما مهمون دختر این زدی،می بهش رو حرف اون نباید -

 :گفت و نشست کنارش در مادرش داد، تکان سری و برگشت مادرش سمت به نگاهش

 زد حرفی یک تا حاال شد چی دارم،می نگه رو احترامش غزاله خاطر به ولی گویدمی زیاد دروغ رامین گفتیمی همیشه خودت -

 .شد باورت

 :گفت شرمزده

 .خواهممی معذرت -

 .بخواهی معذرت باید دختر اون از بخواهی؛ معذرت نباید من از -

 .گفتم بد دوستش به نفهمیدم، بودم، ناراحت هیوا دست از -

 :گفت و کشید عمیقی نفس مادرجون
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 سراغش رفتیم آرزو خاطربه که هم حاال. نداشت مادر خواست،می ادرم که هاییسال این یهمه توی بدهیم، حق باید هم هیوا به -

 .باشد متنفر ما از که بهش بدهیم حق باید

 .نداد اجازه شوهرش ولی دخترش سراغ برود خواستمی هاسال این یهمه نیست، مقصر جیران ولی -

 بود ناچار افتاد، هیوا پدر از بدتر گیر شد رها هیوا پدر دست از نداشت اقبالی هم جیران دونه،نمی رو موضوع این که هیوا پسرم، خب -

 .بسازه باهاش که

 تا هم یوسف کردند،می صحبت و بود نشسته جیران با پذیرایی توی رها برگشتند، داخل به هم با بعد و کرد صحبت مادرش با مدتی

 :گفت نشست

 کجاست؟ هیوا -

 :داد را جوابش جیران اما پرسید وا از را سوالش و بود رها به نگاهش چند هر

 .برویم آزمایش برای تا بپوشد لباس رفت -

 :گفت و انداخت باال زیبایی به را راستش ابروی یوسف

 .بشوم حاضر روممی هم من خوب، چه -

 :گفت جیران رفتنش از بعد رفت، اتاقش به و گفت را این یوسف

 .دارد مهربونی قلب اما هست، تلخ زبونش -

 :گفت خندیتلخ با هار

 .بشوم حاضر بروم هم من بخشیدمی گفتند، ناهیدخانم قبالً رو موضوع این -

 :گفت آرام و نشست دخترش نزدیک و آمد بیرون آشپزخانه از ناهیدخانم مدّتی از بعد رفت که هم رها

 چیه؟ رها مورد در نظرت جیران گویممی -

 :گفت گرانهپرسش جیران

 ؟لحاظ چه از -
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 :گفت و خندید ریز ناهیدخانم

 کند؟ پر یوسف برای رو غزاله خالی جای تواندمی -

 .کنمنمی گمون زنه،می حرف باهاش پسرتون آقا که جوریاین -

 :گفت و گرفت را دخترش دست لبخندی با باز ناهید

 .دارهمی بر تلخی این از دست بیفته دلش به دختری مهر اگر ولی تلخ زبونش کم یه فقط یوسف تواند،می کنممی فکر من ولی -

 !افتاده یوسف دل به مهرش کنیدمی فکر یعنی -

 اختیارتون در مناسب یخونه و کار یک گفتمی رها به هم دیروز دختره، این جمع حواسش خیلی بود، بهش حواسم ولی دونم،نمی -

 .بمونید هیوا با ذارممی

 .مادر واال بگم چی -

 ملحق با و آمد بیرون اتاق از هم رها سرش پشت کردند، تمام را هایشانصحبت اتاق از آمدنش بیرون و هیوا اتاق در دنش باز با

 .شدند بیمارستان راهی و کردند خداحافظی ناهیدخانم از هاآن به یوسف شدن

 از جدا رها و هیوا انداخت، عقب به آینه از نگاهینیم. بود نشسته کنارش در جلو صندلی خواهرش جیران، و کردمی رانندگی یوسف

 با و خیابان دیگر الین دیگری و بود هامغازه و رو پیاده نصیبش یکی کاوید،می را خیابان نگاهایشان و بودند نشسته در دو کنار در هم

 خورد اعصاب و سنگین ترافیک یک درون. بود کرده کر را فلک گوش بوقشان صدای و کردندمی حرکت سپر به سپر که هاییماشین

 داخل از را هیوا تصویر داشت او اما بود بیرون به نگاهش هم جیران بود، کرده عصبانی را یوسف فقط گویی که بودند شده گرفتار کن

 گذاشته ماشین یپنجره یلبه که دستش روی را سرش و بود نشسته او صندلی پشت درست هیوا کرد،می نگاه ماشین غل*ب آینه

 سریع او و خوردمی سُر صورتش روی جیران هایچشم از اشکی یقطره گاهی بود، خیره خیابان به متفکر و بود داده تکیه بود

 .بود شده آن متوجه خوبی به یوسف اما نشود متوجه کسی تا گرفتمی

 :گفت و شکست یوسف را ماشین سنگین جو این

 .هیواجان -

 :فتگ برگردد سمتش به کهاین بدون هیوا نگاه
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 .هیوا فقط زیادیه، جانش -

 :گفت و داد یوسف به را نگاهش بعد و

 خان؟یوسف امرتون -

 :گفت خودش مانند جوابش در هم یوسف

 شد؟ فهم شیر دایی، فقط زیادیه؛ خانش -

 :گفت و زد کوتاهی یخنده هیوا

 .کردید رد رو عابر یکی و بیست حاال تا -

 چی؟ که -

 :گفت و شد انشصحبت وارد جیران

 .داداش دار نگه رو بعدی عابر -

 :گفت و انداخت جیران به نگاهینیم یوسف

 چی؟ واسه -

 :گفت هیوا جیران، جای به

 .داره دوست رو دخترش قدرچه کند ثابت خواهدمی -

 :گفت داشت گلو در که بغضی با جیران

 .دارم دوست رو آرزو که دارم دوست قدریهمون رو تو من -

 هایشچشم در که هیوا نگاه گرفت، را دستش و کشاند هیوا کنار به را خودش رها نداد، او به جوابی و نشست لبش به زهرخندی هیوا

 :گفت آرام نشست

 .نیار در بازی غُد دختر -
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 جلوی از که پاییدمی را هاآن ینهآ از و داشت نظر زیر کامالً را هاآن یوسف داد، بیرون به را نگاهش دوباره و داد تکان سری فقط هیوا

 و شد دیر کند، کاری بخواهد تا آمد کمکش به دیر فریاد این اما آمد خودش به جیران باش مواظب فریاد با و شد غافل رویش

 :گفت شادمان و درآورد را هیوا بلند یخنده ماشین، دو هر هایچراغ شدن خورد صدای و کرد برخورد جلویی ماشین با ماشینش

 .ترکید هایتچراغ جفت دایی -

 :گفت و کوبید فرمان روی عصبی یوسف

 .ترافیک این به لعنت -

 :گفت و زد مادرش یشانه به هیوا شد، پیاده ماشین از عصبانی و گفت را این

 .بزنی کارت به تکار رو اولیه وجه بری تونیمی هم شما دهمی خسارت داداشتون آق تا هست، خیابون سمت اون عابر یک خانوم -

 :گفت و گرفت جلو سمت به جیران یشانه روی از را خودش عابر کارت و

 .نمیاد مواسه واریزیش اس ام اس فعاله، غیر حسابم پیامک چون بیار هم فیشش کارت، شماره این به بزن -

 .شد پیاده ماشین از و گرفت را کارت جیران

 :گفت و گذاشت اششانه به دست رها که خوردمی غوطه افکارش توی داشت باز و بود داده مادرش رفتن مسیر به را نگاهش هیوا

 .کنی رفتار طوراین باهاش نباید نیست، مقصر مادرت من نظر به -

 او با که بود ماشینی یراننده با صحبت حال در یوسف شد، پیاده ماشین از و زد کنار اششانه روی از را رها دست تلخی با هیوا

 فقط یوسف و گفتمی مبلغی دقیقه هر مرد کرد،می پرداخت باید یوسف که بود خسارتی بحثشان موضوع بود، کرده ادفتص

 یوسف که کردمی نگاه را ماشین کارشناسانه داشت هم هیوا زد؛نمی چانه او با زیاد همین برای شود رها شرش از زودتر خواستمی

 .شد او متوجه مرد آن صدای با دبزن حرف هیوا با خواست تا شد او متوجه

 .شودمی ماشینم خرج نهصد هشتصد حوش و حول -

 :گفت هیوا شود، معترض مبلغ این به خواست یوسف تا باز

 .گیرهمی رو دستتون ونیمیک کمش کم آقا، شودمی هااین از بیشتر -

 :گفت ایغره چشم با یوسف



 

 
 

73 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .ماشین تو بشین کنی، کارشناسی خواهدنمی شما -

 را یوسف مدارک ماشین راننده مرد کنند،نمی حرکت چرا که دادندمی فحش داشتند هابعضی و بود درآمده هاماشین بوق صدای

 داشت باز راننده مرد شدند، کشیده خیابان یحاشیه به که هاماشین بکشند، کنار را ماشینشان حرفی هر از قبل خواست و گرفت

 هم با آهسته هیوا و رها نرود، در کوره از کردمی سعی فقط و کرده عصبی حسابی را یوسف موضوع همین و کردمی خسارت برآورد

 و شد شانمتوجه یوسف که بروند ایمغازه به خرید کمی برای خواستندمی گویا افتادند، راه به رو پیاده سمت به بعد و گفتند را چیزی

 :زد فریاد سرش بر و گرفت را هیوا بازوی رسید هاآن به تا و افتاد راه به دنبالشان به عصبانی

 روی؟می داری کجا -

 :زد فریاد و کشید بیرون دستش از را بازویش عصبانی بعد و کرد نگاهش بر و بر لحظاتی بود خورده جا برخوردش از که هیوا

 .روممی کجا که مربوطه خودم به -

 :فتگ رها بزند دیگری حرف یوسف کهاین از قبل

 .بخریم مغازه اون از جوراب دوتا شهمی تموم کارتون تا گفتیم -

 :گفت و داد تکان سری فقط است، رفته تند که شد متوجه یوسف

 .برگردید زود -

 نگاهش در و برگشت او سمت به یوسف نگاه را، او هم رها و کردمی نگاه را هیوا رفتن یوسف رفت، و کشید را راهش غرلندی با هیوا

 :گفت سریع و تند رها نشست،

 .گردیمبرمی زود -

 لبش مهمان را لبخند رها حرکت این چرا نفهمید هم خودش اما بود عصبانی یوسف کهاین با رفت، سریع یوسف نگاه از فرار برای و

 :گفت خودش با و کرد

 !غزاله -

*** 
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 رگال از را لباسی گاهی و چرخیدمی مغازه توی هایلباس رگال بین هستند هاآن منتظر مادرش و یوسف کهاین به توجهبی هیوا

 تاپ باز هیوا کرد،می نگاه را بیرون نگران گاهی بود ایستاده مغازه خروجی نزدیک که رها پرسید،می را رها نظر و کشیدمی بیرون

 :گفت و کشید بیرون چرخان رگال از را ایزنانه زیبای

 است؟ طورچه این رها -

 :گفت عصبی رها

 .گویدمی ما به چیزی یک آیدمی االن بریم بیا هیوا -

 :گفت کردمی نگاه را هالباس که طورهمین باز و زد ایخنده هیوا

 .نیست دلش تو هیچی ولی داره پورت و هارت من دایی این بابا نترس ها،بریمی حساب ازش خوب خیلی رها خودمونیم -

 نگاه را او و است ایستاده رها کنار در کرده گره ابروان با که یوسف دیدن با بزند را حرفش یبقیه هک برگشت رها سمت به تا و

 : گفت جسورانه ولی بود آمده دستش کار حساب کهاین با و داد قورت ترس با را دهانش آب کرد؛می

 .بخرم لباس خودم واسه خواست دلم -

 فروشنده سمت به و برداشت را چندتایی و انداخت نگاهی را دخترانه هایپیراهن و هاشرتتی تند تند رفت هارگال سمت به یوسف

 برگشت، بود زده خشکش جایش سر که هیوا سمت به گرفت تحویل که را خرید هایکیسه کرد، حساب را هاآن یهمه و رفت

 : گفت بردمی خودش دنبال به را او که حالی در و گرفت را دستش

 .آیدنمی خوشم هابازی بچه این از -

 چشم بود گرفته باال را سرش او دیدن برای که هیوا چشمان به مستقیم دفعهاین و کرد رها را دستش کرد، باز برایش که را ماشین در

 :گفت و دوخت

 .شو سوار نداشتی، انزم همهاین به احتیاج بخری هم رو مغازه اون یهمه خواستیمی اگر ندیدم، تو از ترکنخورد اعصاب دختری -

 : گفت آرام و شد هیوا نزدیک جیران شد، ماشین سوار رفت و

 .بدی حق بهش هم تو شاید بدونی اگر رو دلیلش شه،می اعصاببی بمونه که ترافیک توی داییت دخترم، نگیر دل به -

 : گفت و گرفت سمتش به را فیشی و
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 به ریزهمی بانک رهمی دادم، بهش رو کارتت شماره زدم زنگ هوشنگ به کنم، ارتک به کارت تونستمنمی میلیون سه از بیشتر -

 .است حسابت توی پول عصری تا حسابت،

 و چرخید عقب سمت به یوسف نشست، کنارش در هم رها. نشست ماشین داخل بزند حرفی یا بگیرد را فیش کهاین بدون هیوا

 :گفت تریمآرا لحن با و گرفت سمتش به را خریدها یکیسه

 .باشی داشته دوست رو من یسلیقه امیدوارم نیستم سلیقه بد زدم، داد سرت متأسفم -

 : گفت و انداخت بیرون پنجره از و کشید دستش از را کیسه بعد و ریخت یوسف جان به را ناراحتیش دریده خشم از چشمان با هیوا

 .خان یوسف بیفت راه بشه، دیر ممکنه -

 شود پیاده خواست جیران وقتی بعد لحظاتی کند، مهار کرد سعی اتومبیل فرمان فشردن با را عصبانیتش و چرخید لوج سمت به یوسف

 .درآورد را جیران داد و جیغ ناگهانی حرکت همین که کرد حرکت و کند جا از را ماشین بردارد را کیسه که

 یوسف؟ خبرته چه -

 اصلی ساختمان سمت به همگی و شد بیمارستان پارکینگ وارد ماشین با وسفی شد، طی سکوت به بیمارستان به رسیدن مسیر

 ابراز او به گفتن دکتر دکتر و احترام با دیدندمی را یوسف که پرسنل از کدام هر شدند بیمارستان وارد تا افتادند، راه به بیمارستان

 آزمایشگاهی بخش وارد شد،می رد کنارشان از کوتاه میسال با دیگر بعضی با و دادمی دست هابعضی با یوسف و کردندمی ارادت

 صحبت مشغول یوسف با و برخواست سریع یوسف دیدن با پرستار رفتند، پذیرش ایستگاه سمت به جیران و یوسف و شدند بیمارستان

 : گفت و نشست کنارش در هم رها نشست، هاآن از دورتر کریدور کنار صندلی روی خسته هیوا شد،

 !ذاشتندمی احترام بهش و گرفتندمی تحویل رو داییت چقدر دیدی هیوا مگمی -

 :گفت و کرد نگاهش تفاوتبی هیوا

 کردی؟ ذوق چرا تو حاال -

 :گفت خندیتلخ با رها

 زنی؟می الکی حرف چرا کردم؟ ذوق من گفته کی -

 :گفت و رفتگ را دستش و شد هیوا ب*ل مهمان لبخندی داد؛ دیگری طرف به را نگاهش و
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 .خواهممی معذرت خب، خیلی -

 : گفت و داد هیوا به را نگاهش ناراحت رها

 .نداشتم منظوری من -

 :گفت و زد رها قلب به را اشاشاره انگشت و چرخید سمتش به قبل از بیشتر هیوا

 .بشود عاشق بده اجازه نکن سرکوبش -

 : گفت زهرخندی با رها

 .کرد خوردم مادرت و مادرش جلوی چطور ببینی نبودی. هخوش دلت هیوا، کن ولم -

 : گفت کرده گره ابروهای با هیوا

 .برسم رو حسابش گفتیمی خودم به کرد غلط -

 .شاشیمی خودت به ترس از کنهمی که اخم برسی، رو حسابش نکرده الزم تو -

 جیران و یوسف که بخندهایشان و بگو برای بود شروعی خنده ینا و برخواست هوا به هردویشان شاد و بلند یخنده رها حرف این با

 :گفت تلخی با و ریخت هردویشان جان به اخمی باز یوسف و آمدند شانسمت به

 .برداشته رو بیمارستان کل هاتونخنده خبره؟ چه -

 تا خواست هیوا از و کرد دعوت آرامش به را برادرش باز جیران کرد،می نگاهش ترس با فقط رها اما داد جواب اخم با را اخمش هیوا

 داشت رها. رها کنار در درست نشست، او جای به یوسف رفتنش از بعد و شد همراه مادرش با هیوا برود، او با آزمایش انجام برای

 : گفت و ریخت او جان به را خشمش پر نگاه یوسف که کردمی نگاه را یوسف

 کردید؟ صحبت هیوا با -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب رها

 چی؟ مورد در -

 .بمونید کهاین -
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 .نشد وقت یعنی کردم فراموش ببخشید -

 :گفت خودش به تلخی با باز یوسف

 .تو به لعنت -

 :گفت لرزیدمی که صدایی و نشست آن به اشک که هاییچشم با. شنید رها را حرفش این اما

 کردم؟ کارچی من مگر چرا؟ -

 با که بزند حرفی خواست و کرد نگاهش متعجب یوسف است، گفته او به کرد گمان رها و بود گفته خودش به را جمله این یوسف

 :گفت و گرفت را نگاهش رها شد، قفل زبانش رها ینشسته اشک به هایچشم دیدن

 .کنممی گم رو گورم رممی خودمم بمونه، که کنممی راضی رو هیوا -

 و برخواست مدتی از بعد و کردمی نگاه را رفتنش و بود مانده حیران یوسف اما کرد ترک را بخش عجله با. تبرخواس و گفت را این

 :گفت خودش با رفتمی دنبالش به که طورهمین

 .نیست غزاله دختر این بیا خودت به یوسف، شده مرگت چه -

 دستش باالی پرستار داشت ترس خون و آمپول از میشهه زد، باال را لباسش آستین و نشست دهیخون مخصوص صندلی روی هیوا

 ایستاده صندلی کنار در درست جیران برگرداند، را رویش و بست را هایشچشم دید را سرنگ تا هیوا ببیند، بهتر را رگش تا بست را

 : گفت دیلبخن با پرستار گذاشت، هیوا دیگر دست روی را دستش آرام برگرداند را رویش ترس با هیوا وقتی بود،

 .شد تموم -

 : گفت و فشرد زخم روی را پنبه و کشید بیرون جیران دست زیر از را دستش و کشید راحتی نفس هیوا

 ندارید؟ کاری من با دیگه -

 نگاهش آلوداشک هایچشم با که گرفت قرار جیران روی به رو درست که برخواست هم هیوا رفت، بیرون اتاق از نه گفتن با پرستار

 :گفت و شد مانعش و کرد دراز را دستش هیوا که بگیرد ش*آغو در را هیوا خواست و رفت جلو کرد،یم

 اگر که دارم جنسی یه من خریدار، و فروشنده یبطه*را شما و من یبطه*را خانم جیران ببین ندارم؛ رو کارها این یحوصله -

 .والسالم خریداری، شما و بفروشم خواممی بیفته مقبول
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 :گفت و گرفت را اشکش جیران

 .نذارم تنها رو دخترم و بمونم کنم، فداکاری امبچه خاطر به که نبودم خوبی مادر قدریاون من دممی حق بهت -

 کاراتون این دیگه االن زندگیتون، دنبال رفتید و گذاشتید رو من قبل سال پنج و بیست شما چیه؟ واسه کاراتون این دیگه پس خب -

 چیه؟ برای

 .دارم که دوستت اما نبودم الیقی مادر درسته -

 ترشداغون لطفاً هاکردن بازی تیأتر این با هست داغون کافی یاندازه به من اعصاب خانم ببین نشد، زندگی من واسه دارم دوسِت -

 .نکن

 .زد بیرون اتاق از و گذشت کنارش از و

*** 

 در کمی بود، کرده اشکالفه موضوع همین و نکرد پیدا را او اما گشت رها دنبال به اهشنگ با شد بیمارستان حیاط وارد که یوسف

 نزدیک او به آرام بود، گذاشته زانو به سر و بود نشسته سبز فضای هایچمن روی درختی کنار که دید را رها باالخره تا چرخید حیاط

 .ریختمی اشک و کردمی تکرار خودش با را "گناهمبی من" یجمله وقفه بی رها. شد

 :زد صدایش آرام و زد زانو چمن روی رویش به رو و زد موهایش به چنگی کالفه یوسف

 .خانوم رها -

 را هایشاشک سریع یوسف، دیدن با. بود شده قرمز گریه خاطر به هایشچشم و بود خیس اشک از صورتش کرد، بلند سر ترسیده رها

 از را موبایلش. آمد خودش به موبایلش زنگ صدای با که کردمی نگاهش فقط و بود برده شمات هم یوسف نزد، حرفی اما گرفت

 :گفت و داد رها به را نگاهش دوباره و داد رد جیران یشماره دیدن با و کشید بیرون جیب

 راست خدا به کنم،می همؤاخذ رو خودم دهم،می فحش خودم به زنم،می حرف خودم با گاهی من گفتم، خودم به من رو جمله اون -

 .نگفتم شما به گویم،می

 یک یفاصله در که یوسف هایچشم به فقط و بود چسبیده درخت به رها برخواست، او همراه هم یوسف برخواست، آرام رها

 :گفت و شکست را سکوت این که بود یوسف این باز کردمی نگاه بود اشقدمی
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 گفتم؟ خودم به رو جمله اون نکردید باور -

 : گفت و انداخت زیر به را نگاهش رها

 .کردم باور -

 دوخته بود یوسف دست در که آستینش به متعجب و برگشت عقب به رها نگاه که گرفت را آستینش یلبه یوسف که برود خواست و

 :گفت مردد لحظاتی از بعد یوسف نشست، یوسف نگاه در نگاهش دوباره و شد

 شوی؟ب غزاله شبیه تونیمی -

 و کرد رها را رها دست آرام یوسف خورد، زنگ یوسف موبایل که خوردند غوطه هم نگاه در باز مدتی گرفت، تعجب رنگ رها نگاه

 :گفت

 .هستند منتظرمون هیوا و جیران بریم، بهتره -

 .فهمیدنمی ار معنایش رها که بود انداخته رها جان به را سوالی که درحالی رفت و گذشت رها کنار از سریع و

 خودش با آرام و نشست صورتش روی پهنی لبخند آمدندمی هاآن سمت به زنانقدم هم کنار در که دید را رها و یوسف وقتی هیوا

 :گفت ذوق با و پرید جلو هیوا بزند حرفی یوسف کهاین از قبل رسیدند هاآن به تا رها و یوسف. گفت چیزی

 هان؟ بودید، رفته کجا -

 :گفت خواهرش به خطاب و کرد خفه اخمی با را ذوقش سفیو اما

 شد؟ تموم کارتون -

 :گفت و داد تکان سری جیران

 .بدهند انجام ترسریع رو آزمایش کارهای کنی سفارش شهمی داداش. بله -

 :گفت زهرخندی با رفتمی رها سمت به که طورهمین هیوا

 .میرهمی داره جونشون آرزو -
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 نیمکتی اولین به رها و هیوا کردند؛ شانبدرقه نگاهشان در حرص با یوسف و غم با جیران شدند، دور جاآن از و گرفت را اره دست و

 :گفت شوخی به اما بازپرسانه رها باز و نشستند رسیدند که

 بودی؟ رفته کجا من دایی با ببینم بگو باش زود رها -

 :گفت دلزده و سرد رها

 .خوشه تدل رها، کن ولم -

 :گفت و کشید آهی هم هیوا

 .هستم بینخوش بشی داییمزن کهاین به ولی نیست خوش که دلم -

 :داد را جوابش بود داد شمشادها به را نگاهش تفاوتبی که رها

 .باشه داشته دوست رو غزاله از غیر کسی تونهنمی وجههیچ به که عاشق مرد یک داییت -

 :گفت و خیدچر سمتش به ذوق با هیوا

 .کن نگاهم رها کنی، عوض رو نظرش باید تو خب -

 :گفت بود خیره چشمانش در که طورهمین هیوا و برگشت او سمت به رها نگاه

 نه؟ مگه داری، دوستش -

 :داد را هیوا جواب آرام و آمدندمی سمتشان به که افتاد جیران و یوسف به نگاهش هیوا یشانه ورای از رها

 و بودم غزاله جای به کاش کردم آرزو دلم ته موقع اون دیدمش، بیمارستان توی غزاله مالقات بودم رفته وقتی قبل الس چند -

 وقتی شودمی باورت کردم، فراموشش کمکم ولی کردممی فکر بهش مدت یک تا اهواز برگشتم وقتی داشت، دوستم مردی همچین

 شناختمش؟ دیدمش جنوب ویالی توی

 :گفت و زد بازویش به مشتی صحر با هیوا

 عَبضی؟ نگفتی چرا پس خب -

 .آیندمی دارن. دونمنمی -
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 :گفت و ایستاد جیران و گذشت کنارشان از تفاوتبی یوسف چرخید، عقب به هم هیوا نگاه

 .نداریم کاری جااین دیگه بریم تونیممی -

 :گفت و شکست جیران را سکوت این که بودند ساکت سه هر شدند، همراه او با هم رها و هیوا

 رفتی؟ هم دانشگاه جان هیوا -

 :گفت و انداخت او به نگاهینیم هیوا

 .رفتم بله -

 :گفت و کرد نگاهش شوق با جیران

 ای؟رشته چه خوب، چقدر -

 و شیطنت با باز همین برای بود تهگرف بازی به را او هیوا اما کند، باز را صحبت سر کهاین برای صرفاً پرسید را هاسوال این جیران

 :گفت جدی خیلی

 .جانورشناسی یرشته -

 :گفت عالقه و ذوق با باز جیران

 .باشه هم سخت باید خوبیه، یرشته -

 .هستم ایحرفه جانورشناس یک االن و براومدم پسش از من ولی بود سخت خب آره -

 خوندی؟ مقطعی چه تا -

 .دکترا -

 :گفت زدهتحیر جیران باز و

 .داری عالقه تحصیل به و رفتی خودم به دونستممی عالی، چه -

 خوندید؟ جانورشناسی هم شما -
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 شدند، که سوار همگی است، گذاشته سرکار را او هیوا که نشد متوجه اصالً جیران و کردند صحبت جیران با ماشین به رسیدن تا

 :گفت همسرش ماشین دیدن با جیران بیمارستان بیرون اما شد رجخا پارکینگ از و کرد حرکت حرفی هیچ بدون یوسف

 .رسید هوشنگ یوسف، دار نگه -

 که اندام الغر بلند قد و میانسال مرد و کرد توقف خیابان سویآن زیبایی و باال مدل ماشین کرد، توقف و کشید کنار را ماشین یوسف

 رسم به هم رها شدند، پیاده ماشین از سریع جیران و یوسف گذشت، خیابان زا و شد پیاده ماشین از داشت تن به شیکی شلوار و کت

 :گفت خوشرویی با دیدنش با هوشنگ که شد پیاده ادب

 .آزمایش برای آوردید تشریف که ممنون هیواخانم، سالم -

 :گفت یوسف کند، اشتباهش متوجه را او خواست تا و داد جواب را سالمش رها

 .هستند خانم رها هیوا، دوست نیستند، هیوا ایشون هوشنگ آقا -

 :گفت و انداخت باال ابروی هوشنگ

 .خانم هیوا پس بخشید،می -

 :گفت لبخندی با جیران

 .ماشین توی -

 :گفت روییخوش با باز و کرد نگاه را ماشین داخل بود پایین که راننده یپنجره سمت از و آمد ماشین سمت به هوشنگ

 .انمخ هیوا سالم -

 :گفت و برگشت او جانب به بود بیرون به دیگر سوی از که هیوا نگاه

 .سالم -

 :گفت تررسمی رفتاری با و کرد ناراحت را هوشنگ که بود یخ و سرد قدری به سالمش

 .شد پرداخت بودید خواسته جااین تا که ایالزحمه حق آوردید؛ تشریف که ممنونم -

 .تشکر -
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 در باز رها رفتند، و کردند خداحافظی رها و یوسف از هوشنگ و جیران. رفت عقب ماشین کنار از دیگری حرف هیچ بدون هوشنگ

 :گفت و داد عقب به آینه از را نگاهش کردن، حرکت از قبل و ل*ر پشت یوسف و نشست هیوا کنار

 .هیوا جلو بیا -

 :گفت بود بیرون به نگاهش که طورهمین هیوا

 .راحتم -

 سنگین سکوت یوسف موبایل زنگ صدای کهاین تا بود حاکم سکوت مسیر در درآورد، حرکت به را ماشین حرفی بدون هم یوسف

 سمت به نگاهش ناخودآگاه و شد تیز هایشگوش سیاوش اسم شنیدن با هیوا بود، سیاوش گرفته تماس که کسی شکست، را ماشین

 :گفت و داشت نگه را ماشین و انداخت عقب به نگاهینیم آینه زا باز کرد قطع را تماسش وقتی یوسف برگشت، یوسف

 خونه؟ برید گیرممی تاکسی تونواسه شرکت، برم باید که اومده پیش مشکلی -

 :گفت لجوجانه هیوا

 کارتون؟ دنبال برید بعد خونه برسونید رو ما اول خب -

 :داد را جوابش تلخی با یوسف

 چقدر بینیمی ماشااهلل که هم هاخیابون دهم،می دست از رو زمان برسونم، رو شما بخواهم است، دور همدیگه از کلی مسیرها -

 .شلوغ

 :گفت یوسف به خطاب و کرد آرامش به دعوت را او نگاهش با و گرفت را هیوا دست رها

 .خونه ریممی و شیممی پیاده جاهمین ما شناسم،می دستم کف مثل رو تهران من -

 :گفت هیوا که کند باز را در خواست و

 دایی؟ آق شرکتتون بیایم هم ما داره اشکالی آییم،می شما با نخیر، -

 :گفت عصبانی یوسف

 .ندارم دوست نزن حرف طوریاین بگم بهت باید بار چند -
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 .دایی کن تمرکز داری دوست که یچیزها روی ندارن، دوست هاآدم که است چیزهای از پر دنیا -

 قلبش ضربان به و داد بیرون به را نگاهش شد، هیوا ب*ل مهمان لبخندی کرد، حرکت و کند جا از را ماشین و کرد پوفی فیوس

 .شود خوشحال حد این تا سیاوش یدوباره دیدار از قلباً کردنمی را فکرش بود، رفته باال اختیاربی که کردمی فکر

 :گفت توقف از بعد و شد پارکینگ وارد ماشین با رسید که زیبایی تجاری ساختمان به یوسف گذشت، سکوت به مسیر تمام

 .بشید پیاده خوایدنمی رسیدیم، -

 محض به یوسف رساندند، یازدهم یطبقه به را خود آسانسور با شدند، همراه او با سریع هم دخترها شد، پیاده ماشین از خودش و

 بود، شده حک شرکت اسم تابلو روی و بود نصب رنگی طالیی تابلویی دیوار روی رد کنار که رفت واحدی سمت به آسانسور از خروج

 یوسف داد، سالم و برخواست جا از یوسف ورود محض به بود زیبایی و جوان دختر که منشی شدند، شرکت وارد یوسف دنبال به

 :گفت و چرخید هیوا و رها جانب به و داد جواب را سالمش

 .بشود تموم من کار تا شینیدبن جاهمین توانیدمی -

 :گفت و داد منشی به را نگاهش یوسف گفت، چشمی رها

 .بیارند کیک و چای هاخانم برای بگید لطفاً -

 به را او و کشید را هیوا دست رها بنشینند؛ که کرد تعارف و داد سالمی دخترها به منشی. بست را در و شد اتاقی وارد و گفت را این

 : گفت نشست تا هیوا داشت، قرار زیبایی ایشیشه عسلی میز مقابلش و بود دیوار کنار در که برد هاییصندلی سمت

 .داره قشنگی شرکت دایی، آق به باریکال -

 :گفت خوشرویی با منشی زد را حرف این تا

 هستید؟ دکتر آقای یخواهرزاده شما -

 را سرش رها داد، کیک و چای سفارش هاآن برای و برداشت را لفنت و شد جمع منشی صورت روی لبخند که کرد نگاهش یخ هیوا

 :گفت و کرد نزدیک هیوا به

 .نباش سرد انقدر هیوا؟ شده چت تو -

 :شنید را سیاوش صدای بزند حرفی کهاین از قبل و ریخت رها جان به را نگاهش سردی هیوا
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 ؟دخترعمه طوریچه مارپل، خانم جاست،این کی ببین به به -

 :گفت و کشید هم در ابرویی اما بود رفته غنج دلش ته کهاین با هیوا

 .بودیم داده سفارش که چایی و کیک کو پس -

 :گفت و کشید هم در ابرویی سیاوش

 چی؟ -

 .بیار برو زود بودیم، داده سفارش چای و کیک نیستی، شرکت آبدارچی مگه -

 :گفت و کشید عقب را خودش ترسیده هیوا که بود سریع و تند حرکتش قدریآن شد، خم سمتش به و آمد سمتش به جنگی سیاوش

 چته؟ هوش -

 :گفت و چرخاند هیوا چشم در چشم بود هیوا صورت نزدیکی در صورتش که سیاوش

 .کنممی آدمت -

 :گفت و زد ایخنده هیوا

 .بابا برو -

 :تگف رها به خطاب و گزید را لبش عصبی ایستاد، عقب سیاوش

 .نیست پارک کاره، محل جااین باشید دوستتون این مراقب -

 .شد بسته در و شدند اتاق وارد هم با و رفت سمتش به سیاوش که زد صدا را سیاوش کرده گره ابروهای با و آمد بیرون اتاق از یوسف

 :گفت و کشید راحتی نفس رها

 .بزنتت خوادمی کردم فکر ترسیدم، -

 .دندار رو جرأتش -

 :گفت و برد هیوا نزدیک را سرش ایخنده با رها
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 .دیوونه و خل هردوتاتون هستید، هم عین پسردایی دخترعمه خدایی ولی -

 تا داشتنمی بر هاآن از چشم که بود دوخته منشی به را نگاهش بود نشسته نه*سی به دست که طورهمان و نداد رها به جوابی هیوا

 .بگیرد هاآن از را نگاهش شد مجبور و ردک مغلوب را او باالخره

 :گفت و چرخید هیوا سمت به دید مناسب را فرصت که رها

 .دارم حرف باهات هیوا -

 :گفت و آمد رها سمت به هیوا نگاه

 .شنوممی من خب -

 یک کردن پیدا مسئولیت او و نندبما تهران که بود خواسته یوسف کهاین با بطه*را در و شد صحبت مشغول آرام بعد و کرد مکثی رها

 :گفت بعد و کرد فکر کمی شنید که را هایشحرف هیوا گیرد،می عهده به برایشان را خوب زندگی محل و خوب شغل

 .نکنیم قبول که چرا بگیره، ما برای خوب آپارتمان یه و دهدمی کار ما به خودش شرکت توی اگر خب -

 :گفت و کرد کالمش چاشنی چشمکی و

 .باشه خوبی شغل کنممی فکر -

 :گفت لبخندی با رها

 !کنی تبدیل داییت پسر با جنگ میدان به رو شرکتش خواهیمی -

 :گفت ذوق با هیوا

 .برممی ت*لذ باهاش کردن دعوا از -

 داشت آمد، بیرون قیاتا از بود دستش کیک بشقاب یک و چای دوتا سینی با که میانسالی مرد شدند، ساکت دو هر باز و خندید رها

 :گفت هیوا که گذاشتمی مقابلشان را هاچای

 دهد؟نمی انجام رو وظایفش خودش چرا پسره این آقا؟ چرا شما -

 :گفت متعجب مرد
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 پسره؟ کدوم -

 .است جلبک رنگ هایشچشم و داره کاکل است؛ زرافه مثل قدش پسره همین -

 :گفت منشی که کرد نگاه منشی به پرسشگر بعد و انداخت هیوا به نگاهی متعجب مرد

 .گویندمی رو داوری مهندس آقای -

 :گفت و گرفت دندان به ب*ل حرف این شنیدن با مرد

 .بزنید حرف طوریاین داوری مهندس مورد در دیدمی اجازه خودتون به طورچه خانم، باشید مؤدب -

 :گفت و کرد دخالت باز منشی

 .هستند داوری دکتر آقای اقوام از هاخانم این ،برسید کارتون به شما -

 :گفت آرام و برداشت را چای فنجان رها برگشت، آبدارخانه به و گفت آهانی مرد

 .کنی اوت ناک رو منشی این باید اول یوهله در جااین اومدی اگر -

 :گفت و کرد نگاهشهم هیوا

 .آییممی حتماً احتماالً که اومدیم، اگر نه، جااین اومدی اگر -

 یوسف به خطاب بلند کمی و انداخت خشم سر از هیوا به نگاهی آمد بیرون اتاق آن از باز سیاوش که بودند چای نوشیدن مشغول

 :گفت

 .گرفته محکم رو افسارش دوستش دایی، جاستاین هنوز -

 :گفت حرص با هم هیوا

 .بگیره گاز خوادمی زن،ب پوزبند یه رو کرده پاره قالده که وحشی این دایی -

 :گفت خندیتلخ با سیاوش

 .راحت خیالت خورم،نمی شغال گوشت من -
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 :گفت زهرخندی با هیوا گفت را این تا

 .کنی زندگی باهاش خواهیمی طورچه پس واقعاً، عجیبه -

 و گرفت را هیوا ییقه خشم با باراین و شد خم سمتش به دوباره و آمد سمتش به عصبانی بعد و کرد نگاهش گنگ لحظاتی سیاوش

 بر کند کنترلش کردمی سعی که صدایی با و شد خیره هیوا هایچشم به بود شده دریده خشم از که هاییچشم با و کشید باال را او

 :غرید سرش

 گفتم؟ چی فهمیدی دزد، یدختره کنیمی توهین نامزدم به باشه آخرت یدفعه -

 :شنیدند را یوسف داد که چرخاندندمی هم چشم در چشم دو هر طورهمین

 .سیاوش کن تمومش خبره؟ چه هست معلوم جااین -

 :گفت و برگشت یوسف سمت به سیاوش شد، رها دوباره مبل روی او و زد پس را هیوا لباس ییقه سیاوش

 .برسم کارم به رممی دایی، متأسفم -

 .رفت دنبالش به بالفاصله هم رها زد، بیرون شرکت از و برخاست شتاب با ناراحت و واخورده هیوا اما

 که بود شیدا آن شد، مخفی ماشینی پشت آمدمی رو به رو از که کسی دیدن با که رفتمی خروجی سمت به و شد پارکینگ وارد هیوا

 شیدا هایحرف مضمون یدشا اما نشست؛ ماشین کنار در هیوا بود، نشده او متوجه همین برای آمدمی پیش و زدمی حرف تلفنی

 .شد تیز هایشگوش که بود جالب برایش

 و ندازممی راه مفصل دعوای یه نگذشته عروسیمون از ماه یک عزیزم، نباش نگران است،بسته دستش مهریه با که الحسابعلی -

 ... .کهاین جز نداره یچاره کاری محکم همه اون با که بعدم بابام، یخونه گردمبرمی

 پشت از. بود کرده نگران را او هم هایشحرف از تکه همین اما نشنید، را حرفش یبقیه در، شدن بسته و آسانسور به ورودش با و

 به و دید را هیوا آمد جلوتر که کمی آمد بیرون رها و شد باز دیگر آسانسور در که بود خیره آسانسور در به متحیر و برخاست ماشین

 :گفت شاکی و آمد سمتش

 .هیوا میری ذاریمی کجا تو -

 :گفت و چرخید رها سمت به هیوا نگاه
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 .پست خیلی -

 :گفت کنهمی صحبت سیاوش مورد در کهاین خیال به رها

 .است مردها از بعضی خصلت این زنند،می نیش دفعهاین میارنکم زدن حرف توی وقتی عزیزم، خیالشبی -

 :گفت و کشید هم در ابروی هیوا

 .شده عوض نظرت شد چی مردهاست یهمه خصلت این گفتیمی قبلناً -

 :گفت و خندید رها

 .است مردها یهمه خصلت بابا خب -

 :گفت و افتاد راه به خروجی سمت به هیوا

 دیدم؟ رو کی دونیمی -

 کی؟ نه -

 :گفت و کرد مکثی هیوا

 .قزمیت یپسره این نامزد -

 .گیمی رو سیاوش -

 :گفت و چرخید سمتش به ایستاد هیوا

 .داریم هم ایدیگه قزمیت مگه -

 :گفت شیطنت با رها

 .یوسفش عمو آره -

 :گفت و خندید هیوا

 .هست اونم خب آره -
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 :گفت و افتاد راه دنبالش به باز رها

 دیدیش؟ کجا -

 حرف باهاش که یارویی اون به چی داشت دونیمی زد،می حرف یکی با تلفنی داشت ندید، رو من اون اما پارکینگ، توی جاهمین -

 .گفتمی زدمی

 :گفت متعجب رها کرد، تکرار رها برای را شیدا هایحرف وقتی هیوا و شد کنجکاو بیشتر رها

 چی؟ یعنی -

 .کنه اشتلکه خوادمی فقط دختره تله، توی افتاده جانم دایی پسر یعنی -

 :گفت رها سکوت کمی از بعد رفتند،می خیابان سمت به ودندوب آمده بیرون پارکینگ از کامل

 .بشه بدبخت اگر داره گناه بگی، بهش باید هیوا -

 .حقشه چیه دونیمی اصالً چه؟ ما به بشه خب -

 از انیعصب یوسف پراند، جا از را هاآن پایشان کنار ناگهانی ترمز آن پی در و ماشین بوق صدای بزند دیگری حرف خواست رها تا

 :زد داد هردویشان سر بر و شد پیاده ماشین

 .کنیدمی رفتار لوس یبچه دختر دوتا عین رید؟می دارید که بدید خبر نباید دارید، فکر ایذره نه شعور، ایذره نه -

 :گفت و رفت جلو قدمی رها کردند،می نگاهش فقط هیوا و رها

 ... .شما یوسف آقا -

 :زد داد سرش بر و برید را شحرف عصبانی اما یوسف

 .شید سوار خانم، کافیه -

 :گفت تند اما هیوا

 ببینم؟ رو کی باید کنی بزرگتری امواسه شما باشم نخواسته من -
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 انفجار ینقطه به تا کند کلکل او با کسی بود کافی شدمی عصبانی وقتی بگیرد، آرام کمی بلکه تا کرد مشت را هایشدست یوسف

 را در وقتی بردش، ماشین سمت به و کشید را هیوا دست و کرد درک را شرایط رها که کردمی نگاهش غضب پر هایچشم با برسد،

 :گفت خواهش با کرد باز

 .بیا کوتاه خدا رو تو -

 ونبد و نشست ماشین توی بعد و زد قدم کمی یوسف. نشست کنارش در هم رها نشست، ماشین توی رها خواهش خاطر به هیوا

 :گفت و شکست را سکوت این رها باالخره تا شد طی سکوت به خیابانی چند کرد، حرکت و کند جا از را ماشین حرفی هیچ

 ... .آقایوسف -

 :گفت و برید را حرفش رحمانه بی یوسف و

 .خانم بشنوم خواهمنمی هیچی -

 :گفت آرام و زد خندینیش هیوا

 .درک به -

 .رفت و کند جا از را ماشینش یوسف شدند، پیاده ماشین از دخترها کرد؛ توقف خانه مقابل قتیو شد، طی سکوت به باز و

 و گذاشت اششانه به دست رها که کردمی نگاه را ماشین شدن دور و بود ایستاده واخورده و مستأصل و بود ناراحت شدت به هیوا

 :گفت

 .نکن فکر بهش -

 :گفت زهرخندی با هیوا

 !نکنم فکر آن به گوییمی تو و کندمی رفتار من با خواهدمی دلش طور هر رسهمی راه از کسی هر جالبه -

 .شد بد ما به ذهنیتش همین برای. نبود خوبی شرایط اصالً که کرد پیدا رو ما شرایطی توی داییت -

 .بگیرم سیگار روممی -

 را در زنگ و رفت خانه سمت به خودش بگذارد، تنهایش باید تیموقعی چنین در دانستمی اما زد صدایش باری چند رها. رفت و

 .فشرد
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 زد، برقی شیطانی هایشچشم فروشنده کرد، سیگار طلب وقتی شد، آن وارد دید که مغازه اولین رفت کوچه سر تا زنانقدم هیوا

 :غرید سرش بر نگاهش با هیوا که کند باز صحبت سر خواست

 .رمندا بگو نداری سیگار اگر -

 :گفت بازی زبان و لبخندی با جوان یفروشنده

 خواهی؟می چی. دارم سیگار عزیزم، کنیمی تلخی اوقات چرا -

 .زد بیرون اشمغازه از و گرفت او از فندک و سیگار پاکت یک ندارد فرقی گفتن با

 او با کاش که گفتمی خودش با بود گرانن کمی. بود نشسته منتظرش حیاط در رها و بود رفته بیرون هیوا که شدمی ساعتی سه

 دوباره. زد خشکش شد خانه وارد که یوسف دیدن با اما دوید در سمت به و برخاست جا از خوشحال خانه، در شدن باز با. بودم رفته

 روی هنوز که اخمی همان با و ایستاد دیدنش با هم یوسف. رفت جلوتر و کرد مرتب کمی را شالش. انداخت مچیش ساعت به نگاهی

 :گفت بود کرده خوش جا اشپیشانی

 برید؟می تشریف جایی -

 :گفت دلهره کمی با رها

 .برنگشته هنوز اما بزنه قدم کمی یک رهمی گفت هیوا، دنبال روممی -

 :گفت و شد نگران کمی هم یوسف

 رفته؟ که وقته قدرچه االن -

 :گفت و داد قورت ترس با را دهانش آب رها

 .دهدنمی جواب خاموش هم گوشیش. رفت موقع همون از رفتید، شما وقتی از -

 :گفت و کشید موهایش به دستی کالفه یوسف

 .ریممی هم با گردمبرمی باش، منتظر -

 :گفت خودش با حرص با و کشید پوفی رها رفت، داخل به و گفت را این یوسف
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 .بزنه غر جونم به هی و بیاد باهام خوادمی ابوالهول یمجسمه این حاال هیوا، نمیری ای -

 شلوار، و کت جای به چون کند عوض لباس بود رفته گویی آمد، بیرون ساختمان از مادرش یبدرقه با یوسف که تا کشید طول مدتی

 .بود سفید که هاییکتونی یاضافه به سفید و آبی بود زیبایی ترکیب. داشت تن به سفید شرتتی یک و جین شلوار یک

 :گفت و زد هایشچشم جلوی بشکنی شد نزدیکش وقتی که بود شده او تماشای محو رها

 .بریم -

. آمدند بیرون که خانه از شد، همراه او با و کشید دندان به ب*ل است شده اشخیره نگاه متوجه او کهاین از و آمد خودش به رها

 :گفت رها و رفت ماشینش سمت به یوسف

 بریم؟ پیاده بهتره باشه؛ رفته دوری جای کنمنمی فکر -

 :گفت نشستمی ماشین داخل کهاین ضمن یوسف

 .ندارم روی پیاده یحوصله -

 :شنید را صدایش و شد باز یوسف توسط جلو در که کند باز را عقب در خواست افتاد، راه به ماشین سمت به هم رها

 .جلو بنشین -

 .گرفت جای جلو صندلی یرو و گفت خودش با آرامی چشم رها

 :گفت شد خیابان وارد کههمین و گذاشت سر پشت را کوچه یوسف

 .بگیر رو موبایلش دیگر بار یک -

 :گفت آرام رها

 .کرده تموم شارژ گوشیش کنممی فکر -

 .باشه کرده روشن االن بگیرید تماس اگر شاید و کرده خاموش هم شاید -

 :گفت رها که بود خاموش هم باز اما گرفت را هیوا یشماره دوباره و کرد اهشنگ ناراضی چشم یگوشه از رها

 .کرده تموم شارژ که گفتم -
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 :زد غر جانش به باز یوسف

 .کرده خاموش شاید کرده تموم شارژ که مطمئنید چقدر -

 :گفت و کرد نگاهش عصبانی دفعه این رها

 .کنهمی خالی شارژ زود به زود و اب*خر موبایلش باتری دونممی چون مطمئنم -

 :زد سرش بر را غزاله باز و انداخت او به عصبانی نگاهنیم یوسف

 .رفتنمی در کوره از زود وقتهیچ غزاله -

 :گفت تلخی با و برگرداند را نگاهش نشست صاف رها

 .نیستم غزاله من -

 :زد نیش جانش به ترتلخ یوسف و

 .شدخترخاله حتی باشه غزاله مثل تونهنمی هیچکسی. شتندا همتا غزاله تو، با حق -

 .گرفت را آن سریع خیلی رها و ندید یوسف که اشکی سُرید اشگونه روی رها چشم یگوشه از اشکی

 خودش چون کند،می را کار این چرا دانستنمی اما است کرده ناراحتش که بود شده متوجه یوسف گذشت، بینشان سکوت به مدتی

 :گفت کند باز را صحبت سر باز کهاین برای بود، شده ناراحت موضوع این از باًقل هم

 .باشه رفته کجا زنیدمی حدس -

 :گفت کند نگاهش اینکه بدون رها

 .جا یه به بزنه زل بشینه ساعتی چند بیاره گیر خلوت و دنج گوشه یه شاید ولی دونم،نمی -

 :گفت خودش با آرام یوسف

 .داییشه شبیه مورد یه این توی -

 :گفت و کرد پوفی شد؛می مانعش غرورش هم کمی اما بخواهد عذر خواستمی یوسف نزد، حرفی ولی شنید اما رها
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 .بزنیم سر اونجا به بهتره هست نزدیکی این پارک یه -

 :گفت کردمی نگاه بیرون به که طورهمان باز رها

 .رهنمی پارک وقتهیچ هیوا -

 چرا؟ -

 .نداره دوست پارک چون -

 :گفت اخمی با باز بود آمده ستوه به رها رفتار این از که یوسف

 .کن نگاه طرفاین بار یه حداقل نگیرید گردن خشکی اینکه برای حداقل -

 درد ینهم و بگیرد گردنش یعضله تا شد باعث ناگهانیش حرکت این اما بزند حرفی تا برگرداند او سمت به را سرش عصبانی رها

 زد، دیگر یناله و شد کشیده هم دستش زخم که بگذارد گردنش روی تا آورد باال را اشزخمی دست ناله با آورد، در را آخش ناگهانی

 :گفت و افتاد خنده به اما یوسف. ماند حرکتبی کند ساکت را دردهایش کهاین برای باراین

 .داغون که هم تدست. عضالت گرفتگی این داره درد قدرچه آخ آخ -

 را راستش ابروی بود نشنیده را حرفش واضح که یوسف. کرد یوسف نثار فحشی ب*ل زیر و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش رها

 :گفت و انداخت باال زیبایی به

 .دارم دوست بزنی رو حرفت بلند نتونی شهمی باعث که ترس این -

 :زد نیش یوسف جان به و زد خندیتلخ رها

 فقط پولتون و قدرت با که هستید خودراضی از و متکبر مرد یه شما. داد ترجیح شما با زندگی به رو مرگ غزاله چرا فهمممی حاال -

 .ببرید ت*لذ ازش و بریزید دیگران جون به ترس بلدید

 .دوخت چشم او به ترس با رها. کرد توقف و کشید کنار را ماشین ناگهانی و محکم یوسف زد، را حرف این که رها

 :گفت و چرخاند رها چشمان در را اشنشسته خشم به چشمان و چرخید جانبش به زدمی نفسنفس عصبانیت از که حالی در یوسف

 .پایین گمشو -
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 .رفت دستگیره سمت به دستش حرفی هیچ بدون رها

 :گفت در بستن از قبل اما شد پیاده ماشین از

 .دیممی دست از رو چیزی ماشینتون از کردنمون پیاده با نکن کرف کرده، پیاده روزگار رو ما -

 و آمد خیابان یحاشیه در ماشینی که کردمی نگاه را او شدن دور چشمی زیر یوسف. رفت رو پیاده سمت به و کوبید را در محکم و

 و بود رسیده انفجار ینقطه به که یوسف. بودند شکار دنبال به و بودند برده رها مورد در بد گمان که هاییمزاحم. راندمی رها پایهم

 صدای از. کوبید ماشین آن عقب به محکم و کند جا از را ماشین شتاب با کند، خالی نفر یک سر بر را عصبانیتش خواستمی

 ماشین زا شاکی ساله هشت هفت، و بیست تقریباً جوان دو. شد کشیده سو آن به دیگر هایخیلی و رها نگاه تصادف خراشگوش

 پیاده ماشین از برافروخته حسابی، دعوای یک خواستمی را همین یوسف. آمدند یوسف ماشین سمت به دعوا قصد به و شدند پیاده

 .گرفت باال دعوایشان آورد فرود جوان دو آن از یکی صورت به که را مشت اولین و شد

*** 

 دو آن کهاین برای او شهادت اما بود آمده ناچاراً هم رها. افتاد اتفاق این ولی شود کشیده کالنتری به کارش نداشت دوست چند هر

 کالنتری در را شب تا بیاورد سندی که بود گرفته تماس سیاوش با یوسف. نبود پذیرفته بودند کرده شروع را مزاحمت اول جوان

 ماشین کنار کالنتری از بیرون ناراحت و مستأصل هم رها. شد کالنتری وارد و رساند را خودش زود خیلی سیاوش. نکند سپری

 تلخی شاید و گذشته در جایی. کردمی سیر دیگری جای فکرش اما بود کالنتری در سر تابلوی به اشخیره نگاه و بود ایستاده یوسف

. بود هیوا یشماره. خورد زنگ موبایلش که بود خودش هوای و حال در. بود آورده صورتش روی را اشک که بود خاطرات همین

 :داد را جوابش شاکیانه

 رفتی؟ گوری کدوم تو هست معلوم هیچ -

 رها؟ چته -

 :گفت و شد شکسته رها بغض

 . بیام گفتی کردی غلط زیادیه، تو اقوام یخونه توی وجودم دونیمی وقتی. تهران بیام تو با هم من گفتی کردی غلط اصالً -

 .کند آرامش کرد سعی هیوا
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 زدم رو گوشیم سریع من، دنبال رفتید دایی و تو گفت مادرجون خونه، اومدم من. خدا رو تو باش آروم کجایی؟ االن رها؟ شده چی -

 .خونه اومدم بدم خبر که شارژ به

 :گفت باز گریه با و کرد پشت کالنتری به رها

 .اهواز برگردم خواممی گرفتم رو خودم تصمیم من هیوا -

 .بشی گودرز وراکخ خواهیمی. شدی دیوونه -

 :زد فریاد عصبانی رها و

 زخم ازش عمرم یهمه اندازه به. بشنوم رو تو شخصیت با اصطالح به دایی زبون زخم که این از بهتر بشم گودرز امثال خوراک -

 جای به چرا گویدمی خودش با هم شاید. کنه خالی من سر رو هایشعقده دهمی اجازه خودش به که من از دونهمی چی. شنیدم زبون

 .نمرد مصرفشبی یدخترخاله این غزاله

 :گفت تندی با هم هیوا

 .بریم هم با تا میام دارم کجایی بگو کرد، غلط من دایی -

 و بمون خدا رو تو نکنی، کمک خواهرت به که خواستم من کنهمی فکر داییت این باز بیایی تو. بیایی بامن تو خواهمنمی هیوا، نه -

 لجنی هایحرف شنیدن با نفر یه که ندارم تحمل دیگه من خدا به ولی. بده انجام رو کار این هستی پیوند این شرایط واجد تو اگر

 . کنه قضاوت موردم در رامین مثل

  کجایی؟ پرسیدم فقط رها -

 سیاوش و یوسف دیدن با هک چرخید کالنتری سمت به کرد قطع را گوشی وقتی. داد را کالنتری آدرس و گرفت را هایشاشک رها

 متعجب سیاوش. بودند شنیده را هایشحرف دو هر. برداشت عقب به قدمی ناخودآگاه. خورد جا بودند، او به نزدیک هم کنار در که

 ماشینش سمت به بعد فقط مدتی. داشت روحیبی و سرد رنگ نگاهش شده کبود و زخمی صورت آن با یوسف ولی کردمی نگاهش

 و داد پایین را شیشه یوسف. برساند خیابان سوییآن پارک به را خود تا کرد گذر خیابان از خیالبی رها. نشست مانفر پشت و رفت

 .رساند ماشین کنار به را خودش سیاوش زد، صدا را سیاوش

 .عمو جونم -

 :گفت و داد سیاوش به را نگاهش یوسف



 

 
 

98 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .برن نذار اما بکن کنیمی کاری هر -

 .دهنمی گوش حرف لجبازه، هیوا دختره این -

 :زد فریاد عصبانی یوسف و

 .بده گوش که بکن کاری یه -

 .رفت و کند جا از شتاب با را ماشینش هم یوسف گفت؛ چشمی ترسیده سیاوش

 باالخره تا چرخید پارک در کمی. گذشت خیابان از زدمی غر ب*ل زیر که حالی در و زد چنگی موهایش به کرد، پوفی کالفه سیاوش

 که سیاوش. زد حرفی نه کرد نگاهش نه اما شد او متوجه رها نشست؛ نیمکت روی نزدیکش. بود نشسته نیمکتی روی که دید را رها

 :گفت و چرخید سمتش به بگوید چه دانستنمی

 .برید نذارم داده دستور عمو ولی بگم باید چی دونمنمی -

 .داد را او جواب زهرخندی با فقط رها

 :گفت باز شسیاو

 ولی. دارم قبول ،تلخ زبونش. نیست بد کنیدمی فکر که هم قدرااون ولی بودید عصبانی قدراین شما که گفته چی عمو دونمنمی -

 .نیست هیچی دلش داخل

 :گفت و داد سیاوش به را خود خشمگین نگاه دفعهاین رها

 نگران. کنم تحمل نیست ایشون دل تو هیچی که خاطراین به رو ونزبونش تلخی نیستم مجبور که من ولی باشه، شما با حق شاید -

 .بمونه که کنممی راضیش شده رقمه هر. بیاد من با هیوا ذارمنمی کنم،می درک هستید آرزو

 ... .اما -

 .کرد کلمات با بازی و بافتن فلسفه به شروع سیاوش و

 

*** 
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 زنگ. رساند هشتم یطبقه به را خود آسانسور از استفاده با و شد ساختمان دوار. کرد توقف تهران شمال در شیک آپارتمانی مقابل

 :گفت دیدنش محض به و شد باز روخوش و خودش سال و همسن جوانی توسط در بعد دقایقی که زد را واحدها از یکی

 .است زده هدف به خوب چه بنازم، رو شصتش داغونه، چه ببین! اوه -

 :گفت شد تمام دوستش هایحرف وقتی کردمی نگاهش فقط مستأصل و اخم با یوسف

 .کنی کمکم اومدم. ندارم شوخی یحوصله خدا به فریبرز، اب*خر خیلی حالم -

 :گفت و گرفت را بازویش فریبرز

 .است زده گند اعصابت به یکی باز فهمیدم زدی زنگ هست، دردت چه ببینم تو بیا -

 :گفت و کرد رها را خودش رسید که بلم اولین به شد، خانه وارد فریبرز با یوسف

 .شده مرگم چه دونمنمی سردرگمم، خیلی -

 :گفت قهوه دو ریختن ضمن و رفت آشپزخانه سمت به فریبرز

 پیدا رو اتخواهرزاده توانستی بود؟ طورچه اهواز به سفرت. بود شده مساعد حالت بود وقتی چند که تو شده؟ چی بگو برایم دقیقاً -

 .کنی

 خودش به گرفت او مقابل را قهوه فنجان فریبرز وقتی شد،می تکرار سرش در رها هایحرف و عسلی میز به بود مانده خیره یوسف

 .آمد

 :گفت و نشست نزدیکش مبلی روی فریبرز گرفت، را فنجان

 گفتم؟ چی شنیدی -

 :گفت و نوشید را قهوه از ایجرعه یوسف

 .است غزاله یخاله دختر است، رها اسمش -

 .ماند خیره او به متعجب فریبرز
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 شد تمام هایشحرف وقتی. بود زده رها با که هاییحرف تمام حتی را چیز همه کرد، تعریف او برای را ماجرا تمام کمکم یوسف

 :گفت فقط فریبرز

 .عجب -

 :گفت و گذاشت میز روی را فنجان یوسف رفت، فرو فکر به و

 .هستی روانپزشک تو ناسالمتی پایم، جلوی بذار راهی یه بگو، چیزی یه. همین فقط -

 :گفت و زد تکیه مبل پشتی به فریبرز

 .شویمی عاشق داری باز تو کهاین حقیقت -

 :گفت زهرخندی با یوسف

 .بیفته اتفاقی همچین بذارم هرگز -

 :گفت ایفهمیده لبخند با فریبرز

 وجود به خودت برای که ایخودساخته عذاب با طرف یه از رهمی هدار دلت طرف یک از. کرده سرگردون رو تو که فکرته همین -

 برای کردی نت*خیا غزاله عشق به کنی ازدواج اگر بشی، عاشق اگر کنیمی فکر تو یوسف ببین. کردی سرگردون رو خودت آوردی

 خودت با است غزاله شبیه مخانو رها این چون طرفی از و کنیمی سرکوب گیرهمی شکل درونت داره که احساسی این داری همین

 .شدی دلبسته بهش است غزاله شبیه چون کنهمی فکر سمتش به بروی اگر کنیمی فکر

 :گفت منکرانه باز و کرد گوش را هایشحرف یوسف

 .کنمنمی فکر بهش اصالً من. کنیمی اشتباه فریبرز نه،. نه -

 :گفت رفتمی آشپزخانه سمت به که طورهمین و برخاست جا از باز فریبرز

 .برگردونه رو هااون شده طوری هر گفتی سیاوش به چرا نیست، طوراین اگر خب -

 .دخترش و خواهرم خاطر به -

 و کرد صحبت مدتی بودند گرفته تماس او با بیمارستان از داد، جواب سریع که خورد زنگ گوشیش بزند دیگری حرف کهاین از قبل و

 :گفت و برخاست کرد قطع را تلفن وقتی
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 .هست پیوند این شرایط واجد هیوا و شده مثبت آزمایشات جواب خوشبختانه ، بروم باید من فریبرز -

 :گفت و رفت دنبالش به فریبرز

 .موندیمی کنم درست شام خواستممی -

 :گفت و برگشت سمتش به در جلوی یوسف

 .هست بس پشتم هفت برای خوردم رو دستپختت بار یک -

 .کن رها رو قلبت و کن فکر فامحر روی یوسف -

 :گفت و شد آسانسور وارد یوسف

 .کرد مهارش و زد افسار باید رو قلب این اتفاقاً -

 .شد بسته آسانسور درب بزند، حرفی فریبرز کهاین از قبل

 و مادرش شد، خانه وارد. کرد خوشحالش قلباً برگشتند دخترها که موضوع همین و دید مادرش یخانه مقابل را سیاوش ماشین

 :پرسید آرام صدای با داد سالم که مادرش به برخاستند، دو هر یوسف ورود با که بودند پذیرایی در سیاوش

 هستند؟ اتاقشون توی -

 :گفت و داد تکان سری سیاوش

 .نیومدند دایی، نه -

 :گفت ناباور و مردد

 نیومدند؟ -

 :زد فریاد یعصبان یوسف که داد تکان سری تایید با باز سیاوش

 !کردیمی غلطی چه عرضهبی توی پس -

 :گفت و ایستاد مادرجون سر پشت و کرد فرار ترسش از سیاوش که دوید سمتش به و
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 .بزنم حرف بده اجازه دایی -

 :زدمی فریاد سرش بر فقط عصبانی یوسف و

 .خواستم ازت کار یه بار یک. داشتی زدن ایبر هم بخوری درد به حرف االن تا مگه نزنی، حرف سیاه سال صد خواهممی -

 حرف کردمی سعی خنده با و چرخیدمی مادرجون دور به سیاوش و برسد سیاوش به دستش تا دویدمی طرفاون طرفاین یوسف

 :زدمی داد و بود عصبانی مرگ حد سر تا یوسف ولی داشت یوسف کردن آرام در سعی خنده با هم مادرجون ؛بزند

 .بودم نخواسته ازت رو کار این نداری عُرضه دونستممی اگر بودم رفته ودمخ کاش -

 :زد داد بلند جون خانم دفعهاین

 .نرفتند جاهیچ دخترها دیگه، کن بس یوسف -

 :گفت و گرفت آرام یوسف حرف این با

 !نرفتند -

 :گفت و آمد بیرون جونخانم سر پشت از سیاوش

 .آیندنمی جااین گفتند ولی بمونند، کردم راضیشون بدبختی کلی با -

 بردی؟ را هاآن کجا -

 .هتل -

 :زد فریاد عصبانی یوسف باز گفت را این تا

 .بردی هتل به را هاآن که کردی غلط تو -

 :گفت و گرفت پناه مادرجون سر پشت باز سیاوش

 .نکردند ولقب باز ولی ما یخونه بیان گفتم حتی کردم،می باید چیکار خب -

 :گفت و نشست نزدیکش هم جون خانم. نشست مبلی روی مستأصل و گرداند رو هاآن از یوسف
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 .بروی خودت نیست بهتر -

 آرام را حرفی و نشست مادرجون نزدیک سیاوش. بود متالطم شدت به درونش اما بود مانده ساکت عسلی میز میخ نگاهش یوسف

 :زد داد سرش بر عصبانی یوسف باز برود که برخاست و کرد زمزمه گوشش زیر

 روی؟می کجا -

 :گفت و چرخاند را حرفش اما داشت رفتن قصد که سیاوش

 .آورمبی آب شما یواسه آشپزخونه روممی -

 :گفت و برخاست یوسف

 .بریم بیفت راه نکرده، الزم -

 :گفت و برخاست هم جون خانم

 .شهنمی گرم آبی پسر دوتا شما از. میام باهاتون بشم، حاضر هم من کنید صبر -

 :گفت رفتنش از بعد سیاوش رفت، اتاقش به و

 ... .یدختره این ولی بیاد بود شده راضی رهاخانوم دایی البته -

 :گفت و کرد نگاهش شده براق هایچشم با یوسف گفت را این تا

 هان؟ چی، یدختره -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب سیاوش

 .آیدبی نشد راضی عمه دختر -

*** 

 :گفت سکوت مدتی از بعد هیوا. بودند کرده جمع سر زیر را هایشاندست و بودند کشیده دراز هایشانتخت روی دو هر

 آیند؟می دنبالمون به کنیمی فکر -
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 .آیندبی شاید دونم،نمی -

 :گفت و زد خندیتلخ هیوا

 .کنمنمی فکر -

 :گفت و کرد هیوا به را پشتش چرخید رها

 .آیدبی عمراً که داییت -

 :گفت و انداخت او به نگاهی هیوا

 .رها -

 چیه؟ -

 :پرسید را سوالش تردید با هیوا

 داری؟ دوستش -

 :زد ب*ل آرام. درخشید چشمش یگوشه از اشکی و داد فرو را بغضش رها

 .کنمنمی فکر بهش دیگه .شدم دلسرد خیلی امروزش برخورد با اما دونم،نمی -

 :گفت و چرخید رها سمت به بعد و داد جواب را تلفن رفت، تلفن سمت به اتاق تلفن ردن*خو زنگ با اما بزند حرفی خواست هیوا

 .هستند ما منتظر اومدند، نفر سه گفت بود، پذیرش از -

 :گفت و چرخید سمتش به رها

 هستند؟ کی -

 :گفت وشیدپمی مانتو که طورهمین هیوا

 .بپوش لباس پاشو نباشه، باهاشون کلیکل یپسره این امیدوارم فقط -

 :گفت و نشست رها
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 .آیمنمی من -

 :گفت لبخند با هیوا

 .بوده اشتباه کارش قدرچه فهمهمی خانیوسف بهتره، طوریاین اتفاقاً -

 هاآن نزدیکی تا هیوا. بودند منتظرش هتل البی در مادرجون و سیاوش و یوسف. زد بیرون اتاق از و انداخت سرش روی را شالش

 :گفت و برخاست دیدنش با مادرجون رفت،

 کجاست؟ جان رها شدم، ناراحت دستت از خیلی هیوا -

 :گفت و چرخاند سیاوش و یوسف روی نگاهی هیوا

 .نکردم بیدارش همین برای بود، خوابیده نیست، خوب حالش -

 :غرید غیض با یوسف. نشستند هم کنار در و گرفت را دستش جون خانم کرد،می نگاهش خشم با و زیرچشمی یوسف

 .لوس هایبچه دختر -

 :گفت جونخانم بدهد را جوابش خواست هیوا تا

 .کافیه یوسف -

 .بود موبایلش سرگرم خیالبی که انداخت سیاوش به نگاهینیم هیوا

 :گفت مهربانی با باز جون خانم

 رو کتکش هم بعد و شده درگیر باهاشون شدند، جان رها مزاحم دیده غیرتیه یوسف خب رفتید، کردید قهر نیفتاده که اتفاقی رمدخت -

 !کردید شما رو قهرش رفته، یوسف رو کالنتریش خورده، یوسف

 :گفت خندینیش با هیوا

 .نکردند تعریف کامل. داشتند غش کمی کردن تعریف توی خانیوسف گویا -

 :گفت عصبی یوسف

 .نکردم تعریف چیزی من -
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 :گفت مهربانی با جونخانم

 .سیاوش شنیدم، سیاوش از من نکرده تعریف من برای چیزی یوسف عزیزم -

 :گفت و داد هاآن به را نگاهش و آمد خودش به سیاوش

 .مادرجون جونم -

 :گفت اخم با مادرجون

 گفتی؟ دروغ ماجرا کردن تعریف توی -

 :گفت و انداخت هیوا به نگاهی سیاوش

 .بودم شنیده کالنتری افسر از که گفتم رو چیزیاون من -

 :گفت و داد یوسف به را نگاهش باز جون خانم

 .یوسف آقا کن تعریف شما -

 :گفت هیوا به خطاب بود شده ترغلیظ اخمش که یوسف

 چندمه؟ یطبقه اتاقتون -

 طور؟چه چهارم، یطبقه -

 اتاق؟ یشماره -

 خواید؟می چی برای -

 :زد داد سرش کند کنترلش کردمی سعی که صدایی با یوسف

 اتاق؟ یشماره پرسیدم -

 :گفت آرام هیوا

 .پنج و چهارصد -
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 کلید و شد آسانسور وارد نکرد، توجهی هم پذیرش مسئول اخطار به حتی و رفت آسانسور سمت به عجله با و برخاست خودش و

 .شد بسته آسانسور در برسد او به بخواهد هتل نگهبان تا و فشرد را چهارم یبقهط

 .کند حل را موضوع این تا رفت پذیرش سمت به و برخاست جا از سیاوش

 :شنید را رها صدای بعد و شد باز در که زد، را زنگ هم سر پشت بار چندین رسید که اتاق در پشت

 هیوا؟ خبرته چه -

 از اما رسید اتاق به تا پیمود را کوتاه راهروی شد، اتاق وارد و داد هل را در یوسف. بود برگشته داخل به و بود کشیده را هدستگیر گویا

 :شنید دستشویی از را صدایش نبود، خبری رها

 گفتند؟می چی هیوا؟ شد چی -

 :شنید را رها صدای باز که بود خیره دستشویی در به عصبی یوسف

 شد؟ فهم شیر کنه تکرار هی و بریزه جونمون به ترس اخمش و کلفت صدای با تا اومده باز حتماً بود، اومده هم مغرورت دایی اون -

 دمپایی به پاش که رفت پس قدمی و کشید جیغی دید را یوسف تا و آمد بیرون خیس صورت و دست با رها و شد باز دستشویی در

 در دستگیره به بازویش شدن کشیده خاطربه فریادش و خورد زمین محکم عقب از برساند او به را خودش بخواهد یوسف تا و کرد گیر

 .دوید دستشویی داخل ترسیده یوسف شد، ساکت خورد زمین وقتی اما برخاست هوا به عقب به شدنش پرتاب و

 :زد غر باز و نشست نزدیکش یوسف کرد،می ناله و آخ ریز داشت رها اما است شده هوشبی کردمی فکر

 خوبه؟ حالت -

 :گفت تندی با و نشست یوسف کمک و سختی به رها

 اومدید؟ ما اتاق توی اجازهبی حقی چه به

 .پاشو جااین از. کردی باز من برای رو در خودت زدم زنگ نیومدم، اجازهبی

 :توپید او به رها که بگیرد را بازویش زیر خواست و

 .توانمیم خودم ندارم، کمک به احتیاجی -
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 :گفت و گرفت را بازویش زیر توجهبی یوسف

 .هستید چلفتی پا و دست هردوتاتون سوخت،نمی دلم که توانستیمی اگه -

 :گفت و آمد بیرون هم یوسف زد، بیرون دستشویی از و ریخت یوسف جان به را نگاهش در خشم باز ایستاد که رها

 .ریممی ما یخونه به کنید؛ جمع رو وسایلتون -

 :گفت و نشست تخت یلبه عصبانی و حرص با رها

 .کنممی حساب خودم رو هتل یهزینه اطالعتون محض -

 یوسف شد، متمایل عقب به ترس از رها که طوری برداشت خیز سویش به و رفت سمتش به و داد بیرون رو نفسش خشم پر یوسف

 بزرگ پنجره سمت به بعد و کشید موهایش به دستی کالفه. کشید عقب را خودش رها، یترسیده نگاه در زد دو دو نگاهش لحظاتی

 ترآرام رسیدمی نظر به چرخید رها سمت به وقتی. کردمی جور و جمع را افکارش داشت که انگار. گذشت سکوت به مدتی. رفت اتاق

 :گفت و برد هایشجیب پناه در را هایشدست. باشد

 .خواهممی معذرت کردم تونپیاده ماشین از کهاین بابت -

 صورت ساکن اخم باز شد بدل و رد متقابل نگاه این که مدتی. کرد نگاه را یوسف فقط سکوت در و پرید باال تعجب از رها ابروی

 :گفت بود کرده مخفی صدایش در که خشمی همان با و شد یوسف

 ندارید؟ گفتن برای حرفی هیچ -

 :گفت و برخاست رها

 !داره فایده چه باشه اجبار و اکراه سر از که هیخوا معذرت -

 .کند فوران یوسف خشم باز شد باعث حرف همین و

 .کنه خواهی عذر به مجبور رو من تونهنمی هم هیچکسی باش مطمئن خودمه، میل به هستم جااین اگر من اکراهی؟ و اجبار چه -

 :گفت و برداشت جلو به قدمی. داد خودش به جسارتی رها

 .نیست قلباً ولی باشید اومده عذرخواهی برای خودتون میل به شاید خودتونه، به مربوط زنممی حرف ازش من که اکراهی و اجبار -
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 هایشچشم در وقتی بود عجیب برد، رها صورت نزدیک را صورتش باز و کرد کوتاه را رها و خودش بین مانده قدم دو آن یوسف

 .زدن حرف از ماندمی وا زبانش شدمی خیره

 فقط خب اما خواهدمی چه و بگوید باید چه دانستنمی هم خودش دقیقاً ایستاد؛ صاف کمی باز و داد قورت دلیلبی را دهانش آب

 .شودمی خیره عسلی هایچشم آن در وقتی نیست طبیعی قلبش ضربان رفتن باال دانستمی را این

 :گفت و تگرف را نگاهش نداشت، او از بهتری حال هم رها

 .باشیم جاهمین ما که بهتره اما پذیرممی رو شما خواهی معذرت من یوسف آقا ببینید -

 هم باالجبار بایستمی که خواستمی را سرکش دختر همان او. نبود درک قابل برایش جنگ، از رها آمدن کوتاه و نشستن پس این

 .ریخت هم به را او معادالت کشید عقب وقتی اما. ببرد خانه به را او شده

 :گفت و کرد پوفی

 .رویممی ما یخونه به کنید جمع رو وسایلتون -

 .خواستمی یوسف که برگشت قالبی همان به باز رها

 .شنویدنمی رو من هایحرف شما انگاری -

 :گفت سرانه خیره یوسف

 .دهمنمی اهمیتی شنوممی -

 .کرد منفجر را رها که لبخندی داد، تحویل اره به چشمکی با همراه را درآری حرص لبخند و

 .آیمنمی جاهیچ شما با من -

 .آییمی -

 .زد بیرون اتاق از و گفت را این

*** 
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 و کردمی رانندگی سیاوش. شدند خانه راهی هاآن با و کردند جمع را وسایلشان هیوا با و شد راضی باالخره مادرجون اصرار با رها

 :گفت سیاوش به خطاب و شکست را سکوت این مادرجون که شدمی طی سکوت به مسیر. ستنش کنارش در یوسف

 .جان سیاوش -

 :گفت و انداخت عقب به نگاهینیم آینه از سیاوش

 .مادرجون جونم -

 .آیندبی ما یخونه به شام برای بگی و کنی دعوت رو هابچه یهمه شب فردا برای بکشی زحمت یه خواهممی -

 :گفت شوق با وشسیا

 داریم؟ چی شام مادرجون، حتماً -

 .بکشید رو زحمتش باید خودتون -

 :گفت یوسف اما

 .بپزه هیوا باید رو شام -

 :گفت شاکی هیوا

 من؟ چرا -

 .بپزی باید محشر جنوبی غذای یه. نداره حرف آشپزیت شنیدم چون -

 :گفت حرص با هیوا

 .داییخان شهمی تموم شما ایبایده کی. باید باید، باید، -

 :گفت و چرخید عقب سمت به یوسف

 .امروزته کار تنبیه فرداشب شام پختن -

 :گفت مادرجون بزند حرفی خواست هیوا تا
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 .بکشید رو زحمتش باید سیاوش و خودت که هست کباب و جوجه شام یوسف، بیا کوتاه -

 :گفت سریع سیاوش

 .کشهنمی بیمارستان به کارمون بعدش و خوریممی چی که دونیممی الاقل. مادرجون موافقم من -

 :زد داد و رسید انفجار ینقطه به هیوا

 .هست تیمارستان داخل جات بلکه بیمارستان نه هستی، خدایی مریض تو -

 :گفت و زد حرصی پر یقهقه سیاوش

 .آوردمی در آدم داد هست، تلخ حق، حرف -

 :زد داد باز هیوا

 .خورهمی حق حرف به کجات تو سیرابی آخه -

 .خورهمی تو به البد -

 .بود ساکت رها اما کند آرامشان کردمی سعی مادرجون و خندیدمی یوسف. کردندمی هم بار لیچار داد با سیاوش و هیوا

 :گفت خندینیش با باز هیوا

 .بره میخواد رتس کالهی چه دونینمی که هستم جلو تو از هیچ یک فعالً بدبخت -

 :گفت کالمش نیش به توجهبی سیاوش

 .سوسکه خاله باش خودت پوک یکله مراقب تو -

 :گفت یوسف بزند حرفی خواست هیوا تا

 بود؟ چی منظورت هیوا -

 :گفت و داد بیرون رو نفسش پرحرص هیوا

 .هیچی -
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 :گفت هیوا به خطاب وبعد اختاند اشدایی به نگاهی بود رفته فرو فکر به تازه گویی هم سیاوش

 بود؟ چی منظورت -

 :گفت و کشید عمیقی نفس مادرجون. شوند ساکت هم بقیه شد باعث هیوا سکوت داد، بیرون به را نگاهش و زد نیشخندی هیوا

 .کنیدمی دعوا هم با چرا بالغید و عاقل بزرگید، شماها اخه -

 :داد را جوابش هیوا

 .آیدبی دستش کار حساب تا زد داد بچه سر باید و هستند بچه وگرنه دارند گنده کل*هی فقط پسرها این لیو خانم، نشید ناراحت -

 :زد نیش جانش به سیاوش باز و

 .کشیدی گند به رو زندگیت که بزرگی خیلی مثالً تو -

 .نشه کشیده گند به که باش خودت زندگی مراقب برو تو نیومده، تو به فضولیش -

 :زد داد یوسف بار این و

 .هستم هردوتون با. دیگه کافیه -

 :گفت کرد توقف خانه مقابل که سیاوش شد، ماشین بر حاکم سکوت باز و

 .کنممی درست خودم رو فرداشب یجوجه مادرجون -

 :گفت مهربانی با مادرجون

 .نکنه درد دستت پسرم، -

 :تگف سیاوش به خطاب یوسف شدند، پیاده که رها و هیوا

 .کن کلکل باهاش کمتر -

 :گفت و داد تکان سری فقط سیاوش

 .ندهم رو هایشرویی پر جواب باشید نداشته توقع اما کنممی سعی -
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 .شدند پیاده هم مادرجون و یوسف

 با داشت مادرجون و رفتندمی جلوتر هیوا و مادرجون شد، وارد خودش بعد و شدند خانه وارد هاخانم اول و کرد باز را خانه در یوسف

 :گفت و رساند او به را خودش یوسف. داشتبرمی قدم کوچکش دستی ساک با ترعقب رها ولی کردمی جوییدل هیوا از مهربانی

 .شد من حرف باالخره که بینممی -

 :گفت باز یوسف و نداد را جوابش ولی کشید هم در ابروی رها

 .هستی عصبانی دستم از آخی -

 :گفت و خندید ریز یوسف و نزد حرفی باز رها

 .کنممی آدم رو جفتتون -

 :گفت و زد یاخنده یوسف بزند حرفی خواست تا و گرفت یوسف سمت به را انگشتش تهدید با و ایستاد دفعهاین رها

 .گیرهمی امخنده دختر رو کاراین نکن -

 :گفت خودش با آرام بود مونده خیره فیوس خالی جای به که رها. رفت و گذشت کنارش از توجهبی و

 .روممی بعد و کنممی عاشقت میدهم، نشونت -

 افتاد. راه به داخل سمت به و داد قورت سختی به بغضش با را دهانش آب

*** 

 خاستبرمی مبل این از پذیرایی در هم یوسف کرد؛می کمک شام کردن درست برای مادرجون به داشت رها و بود اتاقش داخل هیوا

 مادرجون و رها. رفت آشپزخانه به و برخاست جا از باالخره رفتمی سر اشحوصله داشت تنهایی از. نشستمی دیگری مبل روی و

 :گفت و رفت یخچال سمت به یوسف بریدند، را حرفشان یوسف ورود با که بودند صحبت مشغول

 .شدم شما هایغیبت مزاحم اومدم من آخ آخ -

 :گفت یرینیش اخم با مادرش

 .کردیمنمی غیبت ما پسر -
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 :گفت ریختمی خودش برای آبی لیوان که طورهمین و برداشت را آب بطری یوسف

 .بریدید رو حرفتون اومدم من تا چرا پس -

 انداخت االب ابرویی شیطنت با یوسف اما کرد نگاه را یوسف حرص با رها رفت، گاز سمت به و گفت ب*ل زیر ایاستغفراهلل مادرجون

 .نوشید را آب لیوان تمام و

 و بود چرخیده سمتشان به مادرجون نشدند متوجه که کشیدندمی شانه و شاخ هم برای و بودند جنگ حال در هایشانچشم با هردو

 :گفت تشر با یوسف به خطاب باالخره که کردمی نگاه هاآن به متعجب

 .بذار سرجاش رو آب بطری -

 :گفت و برخاست جا از بعد و انداخت زیر به سر شرم با هم رها چرخید، یخچال سمت به و داد تکان سری دآم خودش به یوسف

 .بزنم هیوا به سر یه روممی بخشیدمی -

 :گفت مادرش که برود خواست هم یوسف رفت، که رها

 .دارم حرف باهات بشین -

 :گفت و نشست مقابلش هم مادرجون. نشست و کشید عقب صندلی بعد و کرد نگاه مادرش به پرسشگر یوسف

 برداشتی؟ دشمنی سر دختر این با چی برای تو -

 :گفت متعجب یوسف

 دارم؟ چیکارش من من؟ کی؟ -

 :گفت و نشاند پیشانی به اخمی هم مادرش

 کلمه چند با بدونی هترهب اما برداشتی جنگ سر باهاش و شدی آتیشی که گفته تو به دختر این مورد در چی رامین دونمنمی من -

 .کنی قضاوت رو کسی نداری حق باشه بوده دشمنی سر از شاید که حرف

 :گفت و داد تکان سری یوسف

 .کنمنمی فکر بهش اصالً ندارم، بدی فکر موردش در االن ولی گرفتم قرار رامین هایحرف تاثیر تحت اولش -
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 :گفت زیرکانه مادرش و

 مطمئنی؟ -

 :گفت و پرید باال زیبایی به وسفی راست ابروی

 مورد؟ در -

 :گفت و شد ترزیرکانه مادرش ب*ل روی لبخند

 کنی؟نمی فکر بهش کهاین -

 رفتن هنگام و داد ترجیح قرار بر را فرار همین برای گرفت خواهد لقمه برایش مادرش بنشیند این از بیشتر اگر دانستمی یوسف

 :گفت

 .مطمئنم آره -

 باز هوشنگ شوهرش و جیران خواهرش برای را در و رفت آیفون سمت به شد، زده خانه در زنگ که رفتمی اتاقش سمت به داشت

 .کرد

*** 

 .کنند معامله هیوا با تا بودند آمده همسرش و جیران. بود شرایط این واجد هیوا و بود مثبت آزمایش جواب که حاال

 بهبودی برای باید آرزو که روندی و بود آرزو با بطه*را در هاآن بحث موضوع. بودند ساکت بقیه و کردمی صحبت هوشنگ با یوسف

 .داشت اطالع حدودی تا و بود پزشک اما نبود سرطان تخصصش یوسف چند هر کند، طی

 وقتی گهوشن. رفت آشپزخانه به و برخاست جا از مادرجون به کمک برای رها بودند نشسته ساکت هم کنار در هم رها و هیوا

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش شد تمام یوسف با هایشصحبت

 .بدونم شهمی رو شما پیشنهادی مبلغ قرارداد، پای اومدیم ما خانم، هیوا خب -

 به را مستقیمش نگاه هیوا. نزد حرفی اما داد را نگاهش جواب مهربانی لبخند با جیران انداخت؛ مادرش به نگاهینیم کرد بلند سر هیوا

 :گفت و داد هوشنگ

 .میلیون صد -
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 :گفت آرامش با اما هیوا، پیشنهاد این از بود ناراحت کهاین با یوسف. شد بدل و رد جیران و هوشنگ بین نگاهی سکوت، باز و

 !کنیم صحبت هم با تنها شودمی جانهیوا -

 :گفت هوشنگ بدهد جوابی هیوا کهاین از قبل

 .قبوله -

 :گفت و انداخت االب ابروی هیوا

 .خوبه -

 :گفت باز هوشنگ

 .کنممی پرداخت بوده آمیزموفقیت پیوند عمل که گفت دکتر وقتی رو اشبقیه سوم دو و دهممی عمل از قبل رو مبلغ سوم یک اما -

 .کرد تایید سرش دادن تکان با و نکرد مخالفتی موضوع این با هیوا

 مقابل را سینی وقتی کرد تعارف چای همه به رها پیوست، جمعشان به هم مادرجون دنبالش به و شد پذیرایی وارد چای سینی با رها

 :گفت و برد باال کمی را راستش ابروی یوسف گرفت، یوسف

 .خانم نبودیم زحمت به راضی -

 :گفت ساختگی لبخندی با هم رها

 .نکردم کاری کنم،می خواهش -

 :زد رغ آرام نشست هیوا کنار در وقتی و

 .سفید چشم یمرتیکه -

 .کشید خودش سمت به را همه نگاه و خندید پروابی و بلند شنید، هیوا فقط را حرفش این

 :گفت و برد رها نزدیک را سرش و داد تکان سری هیوا زد، دستش به آرنج با رها

 داری؟ اینقشه اشواسه -
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 .زد لبخندی فقط و کرد نازک چشمی پشت رها

 که خواستمی هوشنگ اما بمانند که داشتند اصرار جیران و مادرجون و یوسف چند هر رفتند چای نوشیدن از بعد جیران و هوشنگ

 .رفت او با ناچاراً جیران و برود

 ود،ب آمده بیرون دستشویی از تازه که شد رو به رو یوسف با باز که رفتمی اتاقش به داشت و شست را شام هایظرف رها شام از بعد

 : گفت و کرد سد را راهش بلند قدم یه با یوسف. بگذرد کنارش از خواست

 کردید؟ عوض رو زخمتون پانسمان -

 :گفت و نشاند یوسف هایچشم در رو دلربایش نگاه کرد بلند سر رها

 .کنممی باز کالً فردا. نه -

 :گفت و نشست یوسف پیشانی به باز اخمی

 .کنه عفونت ممکنه -

 :گفت یوسف کنار از گذشتن با و زد خندییشن رها

 .ندارد اهمیتی -

 . کرد کج اتاقش سمت به را راهش و گفت بخیریشب مادرش دیدن با اما بدهد را جوابش و برود دنبالش خواست یوسف

 :گفت شد اتاق وارد رها تا بود افتاده تخت روی هیوا

 .کردم پیدا رو کی بگو -

 :گفت و ستنش تخت ب*ل نزدیکش رها

 کی؟ -

 :گفت و نشست هیوا ب*ل به لبخند

 .بامداد عمو -

 :گفت بعد و کشید ش*آغو در را هیوا و کشید جیغی خوشحالی از شنید را این تا رها
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 کردی؟ پیدایش طوریچه -

 ببین بیا آورد، رو پیجش مزد سرچ اینستاگرام توی رو اسمش شانسی کنه؛می کار تهران توی رستورانی یک داخل بود گفته قبالً -

 .رویممی سروقتش به فردا. هست هم رستورانش اسم. بامداد سرآشپز زده، هم به پیجی چه

 که پانسمان وسایل کیسه یک با شد باز یوسف توسط در گفت، را بفرماییدی هیوا و خورد در به ضرباتی که بودند بخند بگو مشغول

 .بود دستش

 :گفت تشدس در یکیسه دیدن با هیوا

 داشتی؟ جوراین رو هایتمریض یهمه هوای بودی دکتر قبالً شما جوندایی -

 :گفت و گذاشت رها تخت روی را کیسه. آمد جلوتر و نشاند پیشانی به اخمی یوسف

 .خوششب. بکش رو زحمتش خودت -

 :گفت هیوا که برود خواست و

 است؟ پابرجا همچنان بگه، من به بودی گفته اره به که رو خونه و کار پیشنهاد این جون،دایی -

 :گفت و برگشت سمتش به یوسف

 هستی؟ موندن موافق پس. حتماً -

 .باهمیم بریم هرجا رها و من کهاین دوم! باشه چی کارش تا -

 :گفت و نشست رها تخت یلبه یوسف

 .کنممی پیدا شما برای خوب و معقول کار یه -

 :زد را آخر تیر هیوا

 .بده ما به کار یک خودتون شرکت داخل -

 :گفت و زد ایخنده یوسف

 .باشم سیاوش و تو دعوای شاهد روز هر که -
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 :گفت پرمعنی لبخند با هیوا

 من دوست بدید قول باید هم شما البته باشم، نداشته کارش به کاری شرکت توی حداقل کنم صلح پسره اون با دهممی قول من -

 .نکنید اذیت رو

 :گفت و داد بیرون را نفسش عصبی یوسف

 دارم؟ ایشون به چیکار من -

 : گفت و دوخت چشم یوسف به دوباره و انداخت رها به نگاهینیم هیوا شد، پررنگ لبش روی لبخند و برگرداند را نگاهش رها

 .شرکتتون توی بدید ما به کاری چه قراره خب -

 :گفت و برخاست جا از یوسف

 .کنممی پیدا کار شما یواسه ایگهدی جای -

 :داد را جوابش سریع هیوا

 .داریم کار پیشنهاد دبی داخل رستوران دوتا از هم االنش همین کنیم، پیدا کار توانیممی هم خودمون دیگه جای -

 :گفت تمسخر با یوسف

 !سرآشپزباشید جااون قراره حتماً -

 :گفت و زد تکیه تخت تاج به هیوا

 .دایی نکن شک -

 :گفت لبخندی با که بود نکرده باور را حرفش گویا یوسف اما

 .بخیر شب جان، هیوا ببینی خوب هایخواب -

 .کرد ترک را اتاق و گفت را این

 میز سر دو هر و گفت بخیری صبح فقط رها. آمدند بیرون اتاق از آماده و حاضر رها و هیوا. بودند صبحانه میز سر مادرش و یوسف

 :گفت و خندید بود گوشی توی سرش که طورهمین هیوا اما نشستند
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 .ببین رو این رها -

 .خندیدند هم با دو هر و داد نشانش را فیلمی و

 :گفت هیوا به خطاب کردمی نگاهشان چشمی زیر که یوسف

 برید؟می تشریف بیرون سالمتی به -

 :گفت و داد او به را نگاهش هیوا

 .گردیمبرمی عصری گردی، تهران مرویمی بله، -

 انجام هست آزمایش دیگه سری یه بیمارستان بریم باید چون بدهی؛ من به رو وقتت ساعت دو یکی صبحی باید ولی متأسفم -

 .بدهی

 :گفت ناراحت هیوا

 چی؟ برای -

 :گفت و نوشید را چایش از ایجرعه یوسف

 .بشوم حاضر روممی الزمه، -

 . رفت اتاقش به و برخاست میز سر از و

 :گفت و گذاشت کنار را موبایلش رها

 .رسیممی کارمان به رویممی آزمایش دادن از بعد -

 :گفت مهربانی با هم مادرجون

 آیید؟نمی خونه ناهار برای جان هیوا -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .رستوران بریم خواهیممی نه -
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 . کرد همراهیشان سالن خروجی دم تا مادرجون. شدند همراه او با و کشیدند دست صبحانه از مه دخترها برگشت یوسف وقتی

 :گفت و کرد نگاهشان آینه از یوسف گرفتند، جا عقب صندلی هردو و آمدند بیرون خانه از دخترها که بود نشسته ل*ر پشت یوسف

 هستم؟ تونراننده من مگه مدلشه، چه این -

 :تگف شیطنت با هیوا

 .نده دست بهش بودن راننده احساس داییم که جلو برو تو رها آیم،نمی جلو من -

 :گفت طعنه با یوسف نشست، که جلو صندلی. شد پیاده ماشین از و ریخت هیوا جان به ایغرهچشم رها

 !علیاحضرت ببندید هم کمربندتان لطفاً شودمی کردید جلوس جلو صندلی در و دادید حضور افتخار که حاال -

 و کردمی قفل کمربند بار هر اما کشید طورهمین چندبار رها کرد، قفل راه یمیانه کمربند که کشید را کمربند حرص با و عصبی رها

 :گفت و زد رها یشانه به هیوا داشت، پی در را یوسف بلند یخنده کارش این آمد،نمی جلو

 .بکش آروم آروم، رها -

 به سکوت در رها مسیر طول در. ببندد را کمربندش شد موفق باالخره هم رها و کرد حرکت و کند جا از را ماشین خنده با یوسف

 :گفت و کشید جلو صندلی دو بین از خودش و آورد را آشپزی از فیلمی باز. بود گوشی توی سرش بند یک هیوا و بود خیره بیرون

 . ببین رو آشپزیش این رها -

 :گفت خنده با هیوا زد،می دید را هیوا موبایل یصفحه چشم یگوشه از گاهی بود نزدیکشان که هم یوسف چرخید، سمتش به رها

 .ریزهمی هاقیمه داخل رو هاماست داره خدا، رو تو ببین -

 :گفت و خندید حرفش این با هم رها

 .رهذانمی اتزنده که زنیمی حرف اینجوری آشپزیش مورد در بفهمه اگر بیشعور، -

 :گفت و کرد نچی نچ هیوا

 چی؟ یعنی مدرن آشپزی فهمید اونم باالخره -

 .هستم پرششکم ماهی عاشق من ولی -
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 :گفت و رفت بهش ایغرهچشم هیوا

 گوییمی تو وقتاون ندارد، حرف من پر شکم ماهی گویدمی اشکبکه دبدبه اون با بامداد عمو رها، هستی ضی*عو خیلی -

 !نیست خوب بامدادعمو دستپخت

 .آورد یوسف ب*ل به ناخودآگاه را لبخند که هاییخنده خندید، باز رها

 :پرسید را سوالش بعد و کرد گوش هیوا و رها هایحرف به دیگر مدتی

 .که نداشتی اسم این به عمویی کیه؟ گوییمی که عموبامداد این هیوا، -

 :گفت و داد نشان یوسف به را داشت تن به سرآشپزی خصوصم لباس که ایچهره سیاه و چاق مرد عکس هیوا

 .هست بامداد عمو ایشان -

 است؟ آشپز -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .است دنیا سرآشپز بهترین -

 :گفت باالفاصله هیوا و خندید رها حرفش این با

 خندی؟می چرا زهرمار، -

 :گفت خنده با رها

 .گیرهمی امخنده تو تشریفاتی القاب این از -

 :پرسید باز یوسف

 داره؟ نسبتی چه تو با بامداد عمو این نگفتی دقیقاً خب -

 :داد را یوسف جواب و نشست جایش سر و کشید عقب را خودش هیوا

 .استادمه -
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 :پرسید باز یوسف که بود کلمه یک همین حرفش تمام

 چی؟ استاد -

 شد؟ چی پرسید رها از اشاره با بعد و کرد نگاهش آینه از متعجب یوسف کاوید،می را بیرون شنگاه و بود رفته فکر به انگاری هیوا

 :گفت آرام و انداخت باال یشانه رها

 .گذشته توی رفته دوباره -

 :گفت آرام و کشید رها سمت به را خود کمی یوسف

 .کرد ناراحتش جوریاین که هست چی اشگذشته توی مگه -

 :گفت آرام و دوخت دادمی چشم جاده به هم گاهی که یوسف نگاه در ار نگاهش رها

 !پرسید؟می من از هستید خویشش و قوم شما -

 .نشست صاف و نشاند پیشانی به اخمی باز یوسف

 و کردمی صحبت پزشکی با داشت یوسف رسیدند، مربوطه بخش به تا گذاشتند سر پشت را کریدور چندین باز و شدند بیمارستان وارد

 پرسید هیوا از سواالتی احمدی دکتر. کرد معرفی آرزو پزشک احمدی دکتر را او یوسف آمدند، هیوا و رها سمت به پزشک همان با بعد

 رفتن از قبل هیوا رفتمی آزمایش انجام برای پرستاری با باید هیوا. رفت و داد را آزمایشاتی انجام سفارش بعد داد را جوابش هیوا و

 :گفت و گرفت را اشدایی تک یگوشه

 .دارم کار باهات بیا جون دایی -

 :گفت هیوا شدند دور رها از وقتی رفت؛ او با یوسف

 .بگویم بهت چیزی یک خواهممی بیا فرود کمی یه زیاده ارتفاعت دایی -

 :گفت آرام و برد جلو را سرش هیوا و شد خم لبخندی با یوسف

 .ببینم اشکی رو دختر این هایچشم خواهمنمی برگشتم ذارم،می تنها رو دختر این دقیقه چند روم،می دارم من -

 :گفت و ریخت هیوا هایچشم به را نگاهش و برگرداند سر فاصله همان از و کشید هم در ابرویی یوسف
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 .نداره ربطی من به کنهمی گریه زود است ننهبچه تو دوست کهاین -

 :تگف و کرد گشاد چشم هیوا

 .هست نازک دل اما نیست ننه بچه رها -

 :گفت لوسی صدای با یوسف

 .ندارم بهش کاری نباش هم دوستت این نگران بریم، خوایممی بده رو آزمایشت برو آخی، -

 :گفت یوسف به خطاب باز رفتمی کهاین ضمن و زد ایخنده هیوا

 .دایی باش خوبی پسر -

 در. کند سوال او از هیوا زندگی مورد در کمی تا دید مناسب را فرصت یوسف و نشست انتظار به رکریدو کنار هایصندلی روی رها

 :گفت بالفاصله و نشست صندلی روی کنارش

 ... .شهمی حاال خب -

 اره که کردمی نگاهش و بود حرکتش این متحیر یوسف بماند، نیمه حرفش یوسف شد باعث دیگری، صندلی روی نشستن با رها اما

 :گفت و کرد نگاهش

 .فرمودیدمی خب -

 :گفت و شد مسلط خودش به یوسف

 .برد فکر به رو هیوا که بود موضوعی چه بدونم، هیوا زندگی مورد در خواهممی کمی یک -

 :گفت بعد و کرد مکثی رها

 سیزده وقتی از. کرد تعریف امواسه خودش دونممی چیزی هر شناسمش،می که سالیه چند فقط من داشته؛ سختی زندگی هیوا -

 هیوا آرزوی دونیدمی. رسهمی آخر به اشواسه دنیا مونه،می جا خوندنش درس از و سرکار بره کرده مجبورش پدرش و بوده سالش

 .بوده مدرسه اول شاگرد و بوده خوب درسش همیشه موضوع همین عشق به دونممی من که هم جوریاین بشه؟ پزشک که بوده این

 روی لبخندی بعد و داد کریدور براق هایسنگ به و گرفت را نگاهش رها. رها روی بود مانده مات نگاهش شنید، را هااین که وسفی

 :گفت و نشست لبش
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 .دارند رو آرزویش شاید هاخیلی که جایگاهی به رسهمی سالگی سه و بیست سن توی روزی یه خب اما -

 :گفت و گرفت پرسش رنگ یوسف نگاه

 جایگاهی؟ چه -

 :گفت و نشست نگاهش در لبخند با رها نگاه

 .شد آسیا سرآشپز بهترین عنوان یبرنده قبل سال سه هیوا -

 :گفت ناباور و شد گرد تعجب از یوسف هایچشم

 واقعاً؟ -

 :داد تکان سری رها

 .نداره کردن اندازپس به ایعالقه دختره خب اما آوردمی در خوبی پول داشت که شغلی خاطر به هیوا -

 :پرسید باز یوسف

 کنه؟می چیکار رو پوالش پس -

 کنهمی بخشش و بذل یا. بگیره پس رودمی یادش اونم. دهندنمی پس بهش بعد و دهمی قرض پول بزنه رو بهش که کسی هر به -

 .خیریه به دهمی برهمی یا

 :پرسید یوسف دوباره و گذشت سکوت به حظاتیل. رفت فکر به و کرد خوش جا یوسف ب*ل روی لبخندی

 چی؟ بود آشپزیش استاد گفتمی که بامداد عمو این -

 خدمتکار عنوان به سه درجه رستوران یک توی خدمتکار عنوان به سرکار، بره شهمی مجبور و بوده سالش سیزده هیوا وقتی -

 شهمی مندعالقه کار این به بعد و گیرهمی یاد بامداد عمو از رو آشپزی واهی. بود معمولی سرآشپز یه اونجا بامداد عمو. شهمی مَشغول

 بامداد عمو به بیشتر غذاهای دادن یاد با و عموبامداد استاد شهمی هیوا مدتی یه از بعد. بگیره یاد بیشتر و بهتر کهاین پی رهمی و

 . کنهمی عوض رو زندگیش

 :گفت و خندید رها
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 . اهواز رستوران بهترین شهمی سه درجه رستوران اون بعدها دونیدمی ه،جسوری دختر هیوا -

 :نشست یوسف ب*ل به پررضایت لبخند

 .کردممی قضاوت بد موردش در خوب، چه -

 :گفت و انداخت کریدور انتهایی به نگاهی رها

 .کنندمی ظلم بهش کنهمی خوبی بهشون که انیدیگر چرا دونمنمی ولی مهربونیه دختر هیوا. مونهنمی خوب چیز همه همیشه اما -

 :گفت و نگاهش در شد تیز یوسف هایچشم

 طور؟چه -

 :گفت و برخاست رها

 .زدم حرف شما با موردش در من نگید بهش. آیدمی داره هیوا -

 :زد داد یوسف سر بر عصبانی و رسید هاآن به پر توپ با هیوا داد، تکان سری یوسف

  چی؟ برای تیاد؟اع آزمایش -

 :زد داد هیوا بزند حرفی خواست یوسف تا و

 چی؟ برای -

 :گفت و شد جاری اشکش همزمان و

 .آیدنمی هاآدم این به خوبی رها، بریم -

 با هیوا اما زد صدا را هیوا و رفت دنبالش به قدمی چند! کند چه بود مانده یوسف گرفت، پیش در را بیمارستان خروج راه عجله با و

 .دویدمی خروجی سمت به بیمارستان کریدور در گریه

 و بود ایستاده ترعقب یوسف. کردمی صحبت او با و بود گرفته را راهش سر و بود رسانده هیوا به را خودش رها شدند که حیاط وارد

 زمین از پا. بود شده پشیمان رها هایحرف شنیدن از بعد اما بگیرند، اعتیاد آزمایش هیوا از که بود خواسته او. کردمی نگاه را هاآن

 :گفت و کرد نگاهش ناراضی اخم با رها. بود رها به رویش و او به پشتش هیوا. رفت هاآن سمت به و کند
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 هست؟ معتاد هیوا که کنید فکر تونستید طورچه -

 :گفت و زد موهایش به چنگی کالفه یوسف

 .کن نگاهم هیوا! هیوا -

 :گفت و داد او به را غمگینش و اشک پر نگاه چرخید، سمتش به هیوا

 که نیستم جااین من موقع اون دیگه اما نیستم معتاد من شهمی راحت خیالت اومد جوابش وقتی دادم؛ رو آزمایش دایی؟ چیه -

 .بدهم استخوان مغز پیوند جونتون آرزو به بخواهم

 :گفت و گرفت آغوشش در را هیوا و کرد کوتاه را مانده قدم یک همان فقط نداشت، گفتن برای حرفی درمانده یوسف

 .خواهممی معذرت هیوا، ببخش رو من -

 :گفت باز و زد سرش به ایسه*بو و

 .کردم اشتباه -

 سری. نبخشد که توانستنمی و بخشیدمی زود. کشید عقب را خودش بعد و ماند اشدایی ش*آغو در حال همان به لحظاتی هیوا

 :گفت و داد تکان

 .آییممی عصری داریم، کار جا چند بریم باید ما -

 :گفت و زد کنار صورتش روی از آرام بود سریده صورتش روی که هیوا مشکی موهای یوسف

  برسونمتون؟ خواهیمی -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .خداحافظ خرید، بریم خوایممی نه، -

 :گفت و برگشت یوسف سمت به نگاهش بود هیوا تعقیب در نگاهش که رها گرفت، پیش در را رفتن راه و

 !میبخشه زود چه دیدید -

 :گفت و نشست رها نگاه در نگاهش یوسف
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 دارید؟ رو امشماره -

 .نه -

 .بزن زنگ بهم اومد پیش اتفاقی یا اومد پیش کاری اگر گوشیت، توی بزن -

 او به وقتی کرد، حرکت تند بود ایستاده منتظرش بیمارستان خروجی در نزدیک که هیوا به رسیدن وبرای گرفت را شماره سریع رها

 :زد غر جانش به اخمی با هیوا رسید

 گفتید؟می هم به چی -

 :گفت و گرفت را بازویش لبخندی با رها

 .گویممی بهت بریم بیا -

 .فتادندا راه به رو پیاده در زنان قدم و گذاشتند بیرون بیمارستان از پا

 :گفت و انداخت رها به نگاهی نیم هیوا

 بگی؟ خواهینمی خب، -

 .بزنیم زنگ بهش اومد پیش مشکلی یا افتاد اتفاقی اگر که داد رو اششماره باشم، تو مراقب کردمی سفارش داشت بابا هیچی -

 داری؟ دوستش -

 :گفت و داد تکان سری بعد و کرد نگاهش متعجب رها

 ... .کهاین حقیقت خب ولی گفته بهش چی من مورد در رامین دونمنمی. هیوا نپرس من از رو سوال این دیگه -

 :گفت و برید را حرفش عصبانی هیوا

 .آورمبی جا رو دونفر حال خواهدمی دلم تهران اومدیم که حاال رها. شدی قربونی تو که هست این حقیقت -

 :گفت و کشید هم در ابرویی رها

 نفر؟ دو نای و -
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 .رویممی دومی سروقت آوردیم جا رو اولی حال وقتی بذار هم، دومیش. بده پس رو کرده تو با که کاری تقاص باید رامین، اولیش -

 :گفت ناراضی اما رها

 .کردم همراهیت شاید کیه دومی بگو. نیاور یادم به دیگه خدا رو تو هیوا، کنممی فراموش دارم ببینمش، خواهمنمی حتی دونیمی -

 :گفت مردد بعد و کرد سکوت کمی هیوا

 .شیدا -

 .بفهمد سیاوش به نسبت را حسش رها که ترسیدمی این از هیوا و کرد نگاهش متعجب رها

 .نبود تیز قدرآن اما رها

 .بگی داییت به رو چیز همه بهتره چی؟ برای -

 .کنم اب*خر رو زندگیش خواهممی من کنهمی فکر هم شسیاو گه،می سیاوش به رهمی بگیم دایی به اگر نه، -

 :گفت کاویدمی را خیابان نگاهش که طورهمین رها کردند، کج تاکسی یک گرفتن برای خیابان سمت به را راهشان هردو

 چیه؟ اتنقشه حاال -

 بیشتر. عالقه و ذوقبی اما کردمی کار. یدندفهمنمی را موضوع این زیادش کارهای اما بود، همیشه از ترحوصلهبی رسید که شرکت به

 مقابل هایمبل روی. کرد پیدا استراحت برای وقتی. شد سبک که کارش از کمی کردمی فکر رها به گاهی و هیوا به چیزی هر از

 یشماره نه بود گرفته را رها یشماره نه اما بود داده رها به را اششماره بود فکربی چقدر. کردمی نگاه را موبایلش و بود لمیده میزش

 :گفت و شد اتاق وارد باشد او یاجازه منتظر اینکه بدون سیاوش و خورد در به ضرباتی. بود آنها تماس منتظر اما. داشت را هیوا

 بریم؟ عمو -

 :داد را جوابش حوصلهبی

 .کنیم تعطیل دو ساعت باید دیگه -

 .برید تونیدمی -

 :تگف و آمد جلوتر سیاوش
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 .دارید عجله رفتن برای روزی هر از بیشتر امروز کردممی فکر! مونیدمی شما -

 :گفت و انداخت سیاوش به نگاهینیم

 .آرزو دیدن جیران یخونه رفته اونم خورم،می بیرون ناهار گفتم مادرجون به زدم زنگ -

 :گفت و نشست مقابلش مبل روی سیاوش

 ی؟چ رها دختره اون و هیوا پس -

 رن؟می رستوران کدوم بودم پرسیده کاش. بیرون رفتن هم اونا -

 .بپرسید بزنید زنگ خب -

 .ندارم رو هیچکدومشون یشماره -

 :گفت و برد باال ابروی سیاوش

 ! عجب -

 و کشید رونبی جیب از را موبایلش سیاوش کرد، صحبت سیاوش با که بامداد عمو اسم به کسی و هیوا کار با بطه*را در یوسف

 :گفت رفتمی ور آن با که همینطور

 .کردنش پیدا نیست سخت خیلی باشه اینستاگرام توی اگر خب، -

 آدرس و اسم سیاوش. کرد تایید عکسش دیدن با هم یوسف کرد، پیدایش باالخره تا کرد سرچ را بامداد سرآشپز و بامداد عمو اسم و

 :فتگ و برخاست سریع یوسف گفت، که را رستوران

 .پاشو هست تگشنه هم تو اگر رستوران این رممی دارم من خب -

 :گفت و برخاست سیاوش

 .امپایه -

 :گفت متعجب یوسف

 .بیرون بری شیداجونت با نیست قرار امروز یه عجب چه -
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 .دوستاشه با امروز استثناً -

*** 

 :گفت کرد توقف رستوران مقابل وقتی یوسف

 !گیم؟می چی دیدن رو ما و بودن اینجا اگر -

 شک نبود گوگل توی اسمش اگر کفم، توی هنوز آسیا برتر سرآشپز به بطه*را در ولی. بوده اتفاقی گممی دایی، حفظم درسم -

 .کردن ایستگاهتون کردمنمی

 :گفت اخمی با یوسف

 .کردن ایستگاهم چی یعنی ها، دهنت تو زنممی بزنی حرف اینجوری دیگه بار یه -

 .شد پیاده ماشین از خنده با سیاوش

. کنند پیدا را آنها اول نگاه با که بود آن از بزرگتر رستوران ولی چرخید میزها بین نگاهشان شدند رستوران وارد اینکه محض به هردو

 :گفت نشستن ضمن یوسف شدند، راهنمایی میزی به پرسنل از یکی توسط

 بامداد؟ موع اسم به شخصی شما سرآشپز بخشیدمی -

 :گفت پرسشگرانه لبخندی با جوان مرد

 چطور؟ بله، -

 .شنیدیم خیلی رو ایشون تعریف -

 :گفت گرفتمی سمتش به را منوی اینکه ضمن مرد

 .دممی پیشنهاد شما به سرآشپز مخصوص غذای من. دارن رو آسیا سرآشپز برترین استادی کاریشون یکارنامه توی ایشون خب -

 :گفت سیاوش رفتنش از بعد رفت، و کرد ریتشک یوسف

 .میز اون سر ویژه قسمت توی اونهاشن، دایی -

 :گفت و برگشت سیاوش سمت به یوسف. خوردندمی غذا گفتگو ضمن رها و هیوا ببیند، را آنها تا چرخید یوسف
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 پیششون؟ نریم -

 :گفت و انداخت باال یشانه سیاوش

 .دونمنمی -

 :گفت سیاوش که بود فکر توی یوسف

 .سمتی این میاد داره دید، رو ما خودش کنم فکر -

 :گفت لبخند با یوسف

 .شد خوب -

 :گفت دلخور و شد میزشان نزدیک هیوا

 که؟ واقعاً رسید، زدنمون چوب سیاه زاغ به نوبت آزمایش، از بعد -

 :گفت و شد خم یوسف سمت به گذاشت میز روی را دستانش و

 .کنید رفتار من با اینطوری دیدمی اجازه خودتون به که کنیدمی فکر چی من مورد در -

 :گفت کردمی نگاه هیوا اشکی چشمان به زده بهت یوسف

 .اینجا اومدیم همینطوری. زدمنمی چوب رو شما سیاهزاغ من هیوا، کنیمی اشتباه -

 :گفت و گرفت را اشکهایش سریع هیوا

 .بشه مباور بگو چیزی یه هه، -

 :گفت آرام بود شده نزدیکشان که هم رها

 .زشته کنن،می نگامون دارن مردم هیوا -

 :گفت و برخاست سیاوش

 .بزنیم حرف تا بشینی بهتره نبود اتفاقی اینجا اومدنمون اما. کردیمنمی تعقیبتون ما کنی،می فکر اشتباه مورد این در هیوا -
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 را مخالفتش قدرت سیاوش نگاه در نشستن با بود برگشته سیاوش سمت به که هیوا نگاه کشید، عقب هیوا نشستن برای را صندلی و

 .نشست هیوا روی به رو و زد دور را میز هم رها. بنشیند شد ناچار کرد نشستن به وادار را او که هم رها داد، دست از

 :گفت و گرفت هیوا سمت به کاغذی دستمال سیاوش

 .هستی خوبی سرآشپز هنریتبی یهمه با که گفت عمو -

 :داد را جوابش و کشید بیرون دستش از را کاغذی دستمال حرص با هیوا. بود گرفته خودش به مبارزه و شیطنت رنگ باز سیاوش نگاه

 .اینجورن همه کنیمی فکر داشتی آمد و رفت هنرهابی با بس از -

 :گفت و زد پوزخندی سیاوش

 لقب که پختی روش چند به رو مرغتخم ببینم بگو الحساب علی اما بشناسیم بیشتر وقتی خورهمی زمین کتف بعداً بطه*را این در -

 .داد بهت رو آسیا سرآشپزی برترین

 :گفت و داد قورت را دهانش آب ترس با رها. برگشت رها سمت به هیوا پرحرص چشمان گفت، را این سیاوش تا

 کنی؟می نگاه اینجوری حاال شده چی خب -

 :گفت بود ساکت که یوسف

 .بدونیم رو موضوع این ما اگر شهمی چی -

 :داد را جوابش پرحرص هیوا

 .نمیاد خوشم -

 :گفت مسخرگی با سیاوش

 .نیاوردم راه سر از که جونم عمراً که یکی من بخوره، تورو دستپخت خواست کی حاال -

 :گفت و کرد نگاهش جنگی هیوا

 اینجا؟ اومدید جوری چه بدی توضیح بهتره شما -

 .اومدیم ماشین با خب -
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 :گفت و کرد گشاد را چشمانش هیوا

 کردید؟ پیدا رو اینجا چطوری که اینه منظورم سوار قاطر -

 .کردیم پیدا مپ گوگل روی از -

 :گفت یوسف بزند حرفی خواست هیوا تا

 برای شاید زدیم حدس کردیدمی صحبت بامداد عمو با بطه*را در ماشین توی خانم رها با چون کردیم، پیدا اینستاگرام طریق از -

 .نبود کار در هم غرضی و قصد هیچ. خونه برگردیم هم با دیدیم رو شما اگر اینکه هم بخوریم ناهار هم اومدیم. اینجا بیاید ناهار

 :گفت مهربان رها

 .کنیمی تلخ خودت اوقات جهتبی جان، هیوا نگفتم -

 :گفت و زد یخنده باز سیاوش که زدمی حرف رها با چشمانش با اشتد هیوا

 .بیرون نیفته چشات اوهه، -

 :گفت غرضبی سیاوش بزند حرفی خواست تا و چرخاند را نگاهش سیاوش سمت به هیوا

 .قشنگه خیلی چشات گندت اخالق برعکس -

 .شد قرارتربی قلبش کرد احساس خوبی به هیوا. خندید خودش و

 .میز روی به ماند میخ نگاهش و زد تکیه صندلیش پشتی به

 :گفت رها به خطاب یوسف

 کردید؟ مالقات رو بامدادتون عمو -

 .خوردیم هم ناهار خالی جاتون بودیم، رستوران یویژه مهمان بله، -

 :گفت و برخاست هیوا

 .بیایم یدبگیر تماس رفتنی موقع آشپزخونه، توی بامداد عمو پیش ریممی ما -
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 :گفت باالفاصله یوسف

 بدی؟ رو تشماره کنی لطف شهمی جان، هیوا ندارم رو تشماره -

 .نداده رو امشماره چطور داده من زندگی اطالعات یهمه که رها -

 .رفت دنبالش به و داد یوسف به را هیوا یشماره رها رفتنش از بعد رفت، و گفت را این

 :گفت شیطنت با وشسیا رها، رفتن از بعد

 خوبه؟ حالت عمو -

 همین برای خواند را چیز همه لبخندش از برگشت، سیاوش جانب به نگاهش کردمی دنبال را رها داشت نگاهش با که یوسف

 :گفت و شد هم در ابروانش

 منظور؟ -

 :گفت خنده با و گرفت باال تسلیم ینشانه به را دستانش سیاوش

 .باشم داشته منظوری بکنم، غلط رسماً من -

 :گفت و موهایش به دستی کالفه یوسف

 زدی؟می رو حرف این حسابی چه رو حرفا، این و نیست درستی آدم رامین گفتیمی هاموقع اون تو سیاوش گممی -

 :گفت و گرفت پرسش تعجب رنگ نگاهش سیاوش

 کنید؟می سوال رامین مورد در االن شده چی خب -

 .مبدون خواممی -

 درگیر شدت به شما موقع اون. نیست درستی آدم گفتمی و شناختشمی که شهریار ولی بودم ندیده ازش چیزی که خودم من -

 .رفتید در کوره از و شدید عصبانی گفتم بد برادرش از من که هم باری یه اون بودید غزاله بیماری

 در کوره از من زدی آقاجون جلوی رو هاحرف اون تو. نکنه قضاوت ادرشبر با رو غزاله آقاجون که بود بابت این از من ناراحتی -

 .نیومد میون به حرفی دیگه که بعدم. رفتم
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 :گفت یوسف که کردمی پر را میز داشت همینطور آورد، را هایشانسفارش گارسونی که بودند صحبت مشغول

 .دادیم سفارش ما رو هااین یهمه مطمئنید ببخشد -

 :گفت احترام اب گارسون

 .هستید سرآشپز یویژه مهمان شما -

 :گفت و داد قرار میز وسط بود عجیبی غذای که دیگری ظرف و

 .شما برای هیوا سرآشپز یویژه غذای هم این -

 :گفت متعجب سیاوش

 .بزنه باال آستین هیوا نبودیم زحمت به راضی اصالً ووی -

 :گفت و کرد مزه مزه را آن تحسین با و زد ویژه غذای به ناخنکی و

 چیه؟ غذا این اسم. غذاش محشره عمو. سوسکه خاله این داره پختی دست عجب جونش، نوش سرآشپزی برترین -

 :گفت لبخند با گارسون

 .«ماپوتوفو» اسم به چینی غذای یه -

 :گفت متعجب و کرده هنگ سیاوش

 چی؟ -

 :گفت سیاوش که کرد تکرار را غذا اسم دوباره و افتاد خنده به گارسون

 ....گن اخالق و زبون برعکس بگو بهش من جانب از -

 :گفت و زد پاش به لگدی میز زیر از یوسف که

 .ببرید تشریف تونیدمی شما ممنونم -

 :گفت یوسف گارسون، رفتن از بعد
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 .ببری رو آبروش باید تشکرت عوض سیاوش، پررویی خیلی -

 :گفت هم در ایچهره با مالیدمی را پاش ساق داشت که درحالی سیاوش

 .نذاشتید شما ولی کنم تشکر خواستممی منم خب -

 ناهار از دست یوسف وقتی. خورد کمی هم دیگر غذاهای از و خورد را چینی غذای آن یهمه تقریباً سیاوش خوردند، را ناهارشان

 را هیوا یشماره رفتمی رستوران رسپشن قسمت سمت به که حالی در یوسف. برخاستن جز نداشت ایچاره هم او برخاست کشیدو

 قطع را تلفن و گفت ایباشه فقط هیوا کند، صحبت هیوا با کند اوتشکر از و ببیند را بامداد عمو شخصاً خواهدمی اینکه بابت و گرفت

 :گفت و کرد نگاه گوشی به متعجب یوسف. کرد

 .وضعشه چه این دختر، این ستدیوانه -

 :گفت سیاوش که ریخت جانش به را اخمش یوسف خندید، فقط سیاوش

 .عمو نزدم حرفی که من -

 سیاوش. کند راهنمایی بود رستوران مجهز و بزرگ یآشپزخانه که پایین یطبقه به و آمد سمتشان به گارسونی که بودند هیوا منتظر

 به کسی هر. شدند شلوغ یآشپزخانه وارد پالستیکی کاور با انهایشکفش پوشاندن و لباسشان روی کاور پوشیدن از پس یوسف و

 .بودند گرفته را رها و هیوا دور چهره سیه و چهارشانه و چاق مردی با پسر چهار و دختر شش میزی کنار اما بود مشغول کاری

 به را ماست داشت هیوا موقع همان. رفتند جلو هم یوسف و سیاوش. بود بقیه به دادنش توضیح و غذا کردن درست مشغول هیوا

 :گفت سیاوش که کردمی اضافه بود گاز روی که مانند خورشت موادی

 ها؟قیمه توی ریزیمی رو ماستا چرا -

 :گفت سیاوش دوباره که کند اضافه را ماست خواست باز و رفت سیاوش به یغرهچشم هیوا برخاست، بقیه یخنده حرفش این با

 .هایمهق تو نریز را ماستا -

. داد تکان بود صورتش روی پهنی لبخند که بامداد عمو برای سالم ینشانه به سری و زد بهش یسقلمه یوسف جمع، یخنده باز و

 :گفت سیاوش باز که کرد اضافه دیگر مواد به را ماستا هیوا

 .هاقیمه تو ریختی رو ماستا کردی، خودت کار آخر -
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 غری و کشید پوفی هیوا. برخاست هوا به بلندش یخنده و کند کنترل را خودش نتوانست خوردمی را شاخنده زور به که بامداد عمو

 :گفت سیاوش باز که زد

 .هاقیمه تو ریختی رو ماستا که چیه دلیلش -

 :گفت و رفت در کوره از هیوا

 .نهنک تکرار رو جمله این هی بگید بهش کنن کبابش و بکشنش سیخ به ندادم تا دایی -

 :گفت بود لبش روی که لبخندی با یوسف

 .هیوا بده انجام رو کارت خواممی معذرت من -

 :گفت مهربانی با بامداد عمو

 ها؟قیمه تو ریختی رو ماستا مرحله این توی چی برای نگفتی خب برسیم، کارمون به بهتره دختر آره -

 گذاشت کناری و برداشت شعله روی از را ماهیتابه هیوا. برخاست هوا به همه یخنده انفجار موج پرسید سوال این که هم بامداد عمو

 :گفت و

 .هاقیمه تو ریزهنمی رو ماستا که بگیرید یاد کسی از برید هم رو غذا این -

 :گفت و گرفتش ش*آغو توی و کشید را دستش بامداد عمو که برود خواست و

 چیکار باید هاقیمه توی ماستا ریختن یمرحله از بعد بگو نمیاد، در جیکمون دیگه هباش بشه، کردنت قهر اون فدای بامداد عمو -

 .کنیم

 :گفت شد آماده غذایش وقتی شد، کارش مشغول و داد بیرون را نفسش حرص با هیوا

 .بده نشون رو خودش واقعی طعم تا بشه سرو شد سرد کمی یه اینکه از بعد بهتره غذا این -

 :گفت و چشید را ذاغ از کمی بامداد

 .نظیرهبی هم داغش -

 :گفت لوسی با سیاوش



 

 
 

139 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .بچشم خواممی هم من -

 :گفت و کشید عقب را دستش بامداد عمو بگیره قاشق خواست سیاوش تا گرفت سمتش به قاشقی بامداد عمو رفت، جلو و

 بسیج تعلیه بر شهر همین توی دست به قهمال لشکر یه. بیاری در حرصش و کنی اذیتش دیگه بار یه من، جون دختر این -

 .ها کنممی

 :گفت و داد قورت را دهانش آب الکی ترس با سیاوش و کرد بیان لبخند با و شوخی به را حرفش یهمه بامداد عمو

 .هاقیمه توی ریخته رو ماستا چرا نپرسم ازش دیگه دممی قول -

 :گفت و وبیدک زمین به پا حرص با هیوا خندیدن، هردو باز و

 کردی؟ تهدیدش االن یعنی بامداد عمو -

 در که بود نفر دو نگاه بین این در اما. کردمی قانع را هیوا داشت هم بامداد عمو شد، ردن*خو مشغول و گرفت را قاشق سیاوش

 .رها و یوسف. بود مانده هم در میز سوی این و سوآن

 :گفت و داد بود ردن*خو مشغول هنوز که سیاوش به و دکر تمام عموبامداد با رابحثش هیوا باالخره

 .بذار بقیه واسه هم چیزی یه هوی -

 :گفت پر دهن با سیاوش

 رو تو و کردممی تحمل گندت اخالق شده هم پختت دست خاطر به وگرنه. کردم پیدات دیر و گیرممی زن دارم که حیف حیف، -

 .گرفتممی

 از سیاوش. نشد هیوا یمانده مات نگاه متوجه اصالً سیاوش اما. کرد ماتش و زد هیوا جان هب آتش سیاوش، شوخی حرف این باز

 .کرد واگذار آنه به چشیدن برای را غذا بشقاب و کرد عذرخواهی آشپزها یبقیه

 صندلی روی رفته وا اهیو چرا دانستنمی بین این در کسهیچ اما چشیدند را غذا که بودند نفراتی آخرین بامداد عمو و رها و یوسف

 زیبایی با بطه*را در میز سر وقتی بود سیاوش اخیر هایحرف فکرش یهمه اما کردمی نگاه آنها به فقط و بود نشسته میز کنار بلند

 .بود آمده خوش مذاقش به خوبش دستپخت حاال و بود زده حرف هایشچشم
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 را اششماره و خندیدمی عموبامداد هایحرف از داشت هنوز که سیاوش آمدند، بیرون رستوران از وقتی عموبامداد از خداحافظی از بعد

 :گفت کردمی سیو موبایلش توی

 .عمو نه باحالیه، مرد خدایی -

 :گفت و داد تکان سری یوسف

 .گوبذله و مشربخوش کلمه واقعی معنای به -

 :گفت باز خنده با سیاوش

 .خودش واسه کمدین استندآپ پا یه -

 :گفت هیوا به آرام رها بود، لبشان روی لبخند آمدندمی ترعقب که رها و هیوا

 .امتیازه یه خودش عموبامداد با آشناییت -

 :گفت و کرد نگاه هیوا به آینه از حرکت از قبل یوسف. شدند سوار و رسیدند ماشین به نزد، حرفی اما داد تکان سری هیوا

 .هیوا خودته با امشب یجوجه -

 .عمراً -

 :گفت و چرخید عقب سمت به سیاوش

 .کنی استفاده بشریت به خدمت راه در خواهینمی داری که هم خوبی ویژگی تنها از تو -

 :گفت و دوخت سیاوش نگاه در و کرد گشاد را چشمانش هیوا

 .کردی حساب بشر رو خودت که بگی خواهینمی -

 :گفت و داد بیرون را نفسش حرص با سیاوش

 .شنمی عالی همیشه هامجوجه کنم،می درست خودم درک، به -

 :گفت ملتمسانه باز یوسف



 

 
 

141 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .کنیمی درست بقیه واسه تو بگیریم فاکتور سیاوش این هیوا -

 :گفت زود هیوا

 .آره -

 :گفت و داد یوسف به را حرصش پر نگاه سیاوش

 .عمو نامردی خیلی -

 :گفت و کند جا از را ماشین خنده با یوسف

 .بخوریم رو تو دستپخت اونوقت باشیم داشته رو دنیا آشپز بهترین کن فکر درصد یه کن، درست جداگونه خودت واسه تو خب -

 :گفت کالفه سیاوش

 ...من بیاد دختره این اینکه از قبل تا -

 :گفت و سرش تو زد عقب از بشه تموم حرفش نداد اجازه هیوا که

 .داره اسم دختره این هوی -

 :گفت و چرخید عقب سمت به باز سیاوش خندیدن، بلند رها و یوسف حرکتش این با

 زنی؟می من دارم، تواسه وقتش به -

 .دهمی صدا خالی تو طبل. نزدم محکم من -

 :زد فریاد خوردمی را خونش خون که سیاوش خندید، قبل از بلندتر یوسف باز و

 .ذارمنمی سرت به گیس -

 سیاوش بود، چسبیده رها به و بود گرفته سرش روی را پشتیش کوله هیوا بزند، را هیوا کردمی سعی داشت و چرخید صندلی روی و

 بازی شلوغ این به زمان هم و بنشاند را سیاوش کردمی سعی دست یه با هم یوسف. میزد جیغ هیوا و کشیدمی بود گرفته را موهایش

 .خندیدمی شانبچگانه

 :زد داد سیاوش ایستاد، که قرمز راغچ پشت
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 .کشمتمی -

 ماشین دور بار چند. انداخت بیرون ماشین از را خودش دیگر سمت از و شد رد رها روی از طرفآن از هم هیوا شد، پیاده سریع و

 نگاهشان متعجب رها و خندیدمی داشت یوسف. دویدمی دنبالش هم سیاوش و کرد فرار رو پیاده سمت به هیوا بعد و چرخیدند

 :گفت یوسف به خطاب بعد و کردمی

 بکنید؟ کاری یه خواهیدنمی -

 :گفت و کرد نگاهش آینه از یوسف

 .هستن راضی وضعیت این از خودشون وقتی نیست ساخته کاری من دست از -

 :گفت معترضانه باز رها و کرد حرکت یوسف و شد سبز چراغ

 چی؟ هیوا پس رید؟می کجا -

 .بیان خودشون -

 .بیاد چطوری نیست همراهش پول هیچی گذاشته جا را ش کوله هیوا -

 .رسونتشمی سیاوش -

 چی؟ رفت و گذاشتش اگر -

 :گفت و کرد نگاهش آینه از اخمی با یوسف

 .بره بذاره تنها رو شعمه دختر که نیست غیرتبی اونقدری سیاوش اما درست دارن کلکل هم با -

*** 

 :گفت زدمی نفسنفس و بود گرفته زانو به دست که حالی در و افتاد نفس از باالخره تا دوید هیوا دنبال رو پیاده در یمدت

 .خوبه هم دویدنش به دست دختره آشپزی از غیر به روحت، تو ای -

 :گفت شد که نزدیکش برگشت، سمتش به باز بود رفته مسیری که هیوا. نشست و رفت سنگی نیمکت سوی به خسته و

 پنبه؟ پهلون چطوری -



 

 
 

143 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 :گفت و داد خیابان به را نگاهش سیاوش

 .رسممی رو حسابت باالخره -

 :گفت و شد نزدیکش هیوا

 .بزننت خوریمی تا سرت بریزن مردم کنممی کاری بزنی بخواهی -

 :گفت و نشست کنارش در و شد نزدیکش هیوا کرد، نگاهش حرص با سیاوش

 ه؟خوب حالت -

 :گفت و داد تکان سری بود گرفته را پهلوهایش دست دو با که سیاوش

 .خوبم -

 :گفت و شد ترنزدیک هیوا

 نیستی؟ خوب انگاری ولی -

 :گفت و کشید پوفی حرص با سیاوش

 .دستشویی برم باید -

 .دوید بود نزدیکی همان که پارکی سوی به و برخاست "زهرمار" گفتن ضمن سیاوش برخاست، هیوا یخنده گفت را این تا

 راهش سیاوش داد، تکان برایش دستی آمد بیرون دستشویی از که سیاوش. بود منتظر و زدمی قدم پارک عمومی دستشویی از بیرون

 :گفت و دوید دنبالش به هیوا کرد کج دیگری سمت به را

 خوبه؟ حالت -

 :گفت و برگشت سمتش به جنگی سیاوش اما بود غرضبی سوالش

 .تقیمه و ماست کوفتی غذای اون با خوبم، خیلی آره -

 :گفت ناراحت هیوا
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 درآوردی؟ رو تهش چرا پس بود بدمزه اگر -

 :گفت ترمالیم کمی شد، هیوا ناراحتی متوجه سیاوش

 .نیست طوریم منم بود خوشمزه -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .رفت و گذاشت رو ما دایی کنممی فکر خوبه، -

 .بگیرم تاکسی تواسه بریم بیا نکن، شک -

 .نمیایی خودت مگه -

 :گفت رفتن ضمن سیاوش

 .میایم شب اونجاست، ماشینم شرکت برم باید -

 هیوا. کردمی رصد را پایش زیر هایسنگ نگاهش و بود فکر توی سیاوش افتادند، راه به خیابان سمت به هم با کامل سکوت در و

 داشت او و کردمی قراریبی خاصی جور یک دلش. کند نگاهش و بزند قدم او با هاساعت خواستمی دلش انداخت، او به نگاهینیم

 داشت ممکنش شکل ترینمحال در هم حاال و بود نکرده اشتجربه حال به تا. دادمی گرفتن بال و پر یاجازه ممنوعه حس این به

 را اشکش سریع. غلطید صورتش روی اجازهبی اشک باز. دوخت چشم دیگری طرف به و گرفت سیاوش از را نگاهش. کردمی تجربه

 .گرفت عمیقی نفس و گرفت

 :گفت مقدمهبی سیاوش شدند خارج که پارک از

 .خواممی معذرت گفتم بهت که یجمله اون بابت -

 :گفت شرمندگی با سیاوش نپرسید، سوالی اما کرد نگاهش پرسشگر هیوا

 .شهنمی تکرار دیگه متاسفم دزد، یدختره گفتم که همون -

 اینکه بابت هم او خواست. است درستی مرد است انداخته لرزه به را قلبش که کسی دانستمی نشست، هیوا ب*ل روی لبخند

 که بود بدتر هم غالش از شیدا هیوا، دید از چون. نشد کار این به راضی قلباً اما بخواهد عذر است کرده تشبیه شغال به را نامزدش

 .بود کشیده نقشه سیاوش برای
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 را خودش هیوا. زد صدا بود برده ماتش باز که را هیوا و گرفت دربستی تاکسی و رفت خیابان سمت به خواست که را عذرش سیاوش

 :گفت شیطنت همان با باز و کرد باز برایش را تاکسی عقب در سیاوش. رساند او به

 .دارمبرمی سرت از دست و گذرممی گناهت از نکنی فکر البته -

 :گفت و شد پررنگ هیوا ب*ل روی لبخند

 .نکن تهدید رو جنوبی دختر یه وقت هیچ -

 .بگو ور و شعر کمتر بشین -

 :گفت و داد پایین را شیشه هیوا. بست را در سیاوش نشست، تاکسی توی هیوا

 .بخوری کنممی درست من که هایجوجه از شب دممی اجازه خوبم، چقدر من بدونی اینکه برای -

 :داد را جوابش کردمی حساب را کرایه که همینطور سیاوش

 .شدینمی زبون بلبل انقدر بودی من پردم تو -

 :گفت هیوا به خطاب و ایستاد عقب و داد را کرایه

 .کنممی درستت نشده دیر ولی -

 :زد داد با را آخر حرف و آورد بیرون پنجره از را سرش هیوا اما کرد تحرک تاکسی کند، حرکت گفت راننده به خطاب و

 .نشناختی من هنوز -

 با و نشست لبش روی لبخند کردمی نگاه را تاکسی شدن دور که همینطور و بود مانده وا سیاوش که حالی در شد دور تاکسی و

 :گفت خودش

 .شدممی آشنا باهات هااین از زودتر کاش -

 :زد تشر خودش به و کشید عمیقی نفس ید،چرخ و

 .شیدایی عاشق تو سیاوش، نشو ضی*عو -
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 و آمد بیرون آشپزخانه از رها بود، عصر شش ساعت. خوردمی پفک و کردمی تماشا را ترکی سریال یک و بود لمیده تلویزیون جلوی

 :گفت هیوا به خطاب

 کنم؟ چیکار باید االح کردم، آماده بودی گفته که چیزهای اون یهمه -

 :گفت و کشید بو کمی هیوا

 .بیام تا کن له بگیر پوست دیگه چندتا یه کمه، سیرش -

 :گفت حرف این شنیدن با خواند،می کتاب و بود نشسته خاموش یشومینه نزدیک ایگهواره صندلی روی که یوسف

 .نشستی اونجا وقتی کمه، سیرش دونیمی چطوری تو آخه -

 :گفت و آمد بیرون آشپزخانه از هم مادرجون

 باشه؟ کم ماهی دونه یه کنینمی فکر جان هیوا -

 :گفت و سربرگرداند هیوا

 !هستن؟ نفر پونزده سرجمع نگفتید مگه -

 .کنهنمی سیر هم نفر یه ماهی دونه یه ولی مادر، آره -

 :گفت و کشید پوفی کالفه برخاست جا از هیوا

 .نیست اصلی غذای که ماهی -

 :گفت آرام رها

 .رو آدم دهمی حرص دادن آموزش موقع همیشه -

 :گفت و کرد نگاه را تصویر آیفون به نزدیک چون زدند، را خانه زنگ که رفتمی آشپزخانه سمت به هیوا

 .کچل یه -

 :گفت و برخاست خنده با یوسف
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 .سیامک -

 :گفت و شد نزدیکش و

 .سیاوش بزرگتر برادر -

. رفتند بیرون مهمانشان اولین استقبال به یوسف و بزرگخانم اما. رفت او به کمک برای هم رها شد، آشپزخانه وارد هیوا. زد را رد و

 و سر. نبود سیاوش همرنگ چشمانش و بود ریخته کمی سرش جلوی موهای اما بود سیاوش به شبیه اندام، الغر و بلند قد مردی

 :گفت اخمی با یوسف آمد که جلوتر. بود خاکی کمی که تکی کت و شرتتی یک و جین رشلوا یک. مرتب چندان نه وضعی

 پیدایی؟ کم چرا کجایی؟ هست معلوم هیچ -

 در را بزرگخانم اینکه از بعد و داد یوسف به سالمی بزرگ، خانم ینوه اولین و بزرگترین بود، یوسف همسن تقریباً که بود سیامک

 :گفت و داد یوسف به را نگاهش داشت او با یبش و خوش و گرفت ش*آغو

 زد ور گوشم زیر اینقدری ولی نداشتم اومدن یحوصله. حرفااین و دعوتیم اینجا گفت زد زنگ سیاوش عمو، گرفتارم جور یه منم -

 اینجاست؟ جیران عمه دختر راسته. افتادم راه که

 :گفت بزرگ خانم و داد تکان سری یوسف

 .آسیا آشپز برترین گنمی بهش شهنمی باورت کنه،می آشپزی دوستش با داره -

 :گفت متعجب سیامک

 کی؟ -

 :گفت آرام و گرفت را دستش بزرگ خانم

 .بیاد خوشت ازش گمونم به بشی، آشنا باهاش باید -

 :گفت شدمی کشیده بزرگخانم دنبال به که همینطور سیامک

 .گرفت لقمه مواسه بازم خدا یا -

 بار این. شد زده زنگ باز که رفتمی آشپزخانه به هیوا آوردن برای داشت بزرگخانم شد، ساختمان وارد دنبالشان به لبخندی با یوسف

  هیجده رستای بازی شلوغ با و رفت بیرون هم آنها استقبال به یوسف. بودند رستا دخترشان تنها و رامین همسرش و جیحون دخترش
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 به بزرگ خانم که گرفت را هیوا سراغ اشاره با جیحون شد تمام که معمولی هایاحوالپرسی. شدند وارد نگفتنشا دایی دایی و ساله

 .کرد اشاره آشپزخانه

 هم او دیدنش با که بود میز روی موارد کردن خورد حال در چاقو با مهارت با و بود مشغول سخت هیوا شد، آشپزخانه وارد یوسف

 :گفت و شد یوسف متوجه که بود گاز کنار رها. برد ماتش

 دارن؟ کار شما با جان هیوا -

 :گفت یوسف دیدن با و کرد بلند سر بود کارش مشغول حسابی که هیوا

 .جونم -

 :گفت لبخندی با یوسف

 .کنه تماشا فقط خوادمی دلش آدم کنیمی آشپزی قشنگ که اینقدری -

 :داد سالم بلند و شد آشپزخانه وارد رستا

 .آسیا آشپز برترین. جان هیوا جانم، از عزیزتر یدخترخاله بر سالم -

 :گفت و انداخت اششانه با دست یوسف او، دیدن از برد ماتشان رها و هیوا

 .خانوم رستا ایشون -

 :گفت و انداخت رها به نگاهینیم هیوا

 .خوشوقتم -

 :گفت و داد رها به را نگاهش رستا

 .هیوا دوست باشید جونغزاله یدخترخاله باید هم شما -

 :گفت و داد تکان سری رها

 .خوشوقتم آشناییت از -

 



 

 
 

149 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

. شدند پذیرایی وارد هامهمان با آشنایی برای و کشیدند کار از دست مدتی رها و هیوا درخواستش، و آشپزخانه به بزرگ خانم آمدن با

 و یونس که بود گرم هااحوالپرسی و هاآشنایت یجلسه نوزه. گرفت ش*آغو در را رها هم هیوا هم صمیمی و گرم خیلی جیحون

 که همسرش برعکس گوبذله و شوخ. بود برآمده شکمی با چهارشانه و بلند قد مرد یک یونس. رسیدند راه از هم مریم همسرش

 را هیوا سراغ باالفاصله و داد یسالم بلند صدای با شد وارد در از تا یونس. بود رسیده خود وضع و سر به حسابی و بود تلخ و ایافاده

 شده دلگرم اشصمیمانه برخورد این از هم هیوا. رفت اشصدقه قربان حسابی و کشید ش*آغو در را او هیوا میل برخالف. گرفت

 از را یساده طالیی گردنبند و برد جیبش توی دست بعد و نشاند مبل روی خودش نزدیک را او و گرفت را هیوا دست یونس. بود

 :گفت و کشید بیرون یبج

 طال یه به افتاد چشمم اومدیممی مسیر توی. نیستم هاغمزه و قر این و معبه جعبه اهل برم قربونت گرفته؟ تواسه چی دایی ببین -

 .نیست زشت هم خیلی ولی ستمردونه و هولکی هول یسلیقه. خریدم رو این رفتم جلدی کنار زدم فروشی،

 و بودند ساکت همه. کردمی نگاه خوردمی تاب چشمش جلو ظریفی زنجیر درون و بود ماهی به شبیه که ریزی دگردنبن به ناباور هیوا

 :گفت و شکست را سکوت این یونس. کردندمی نگاه را صحنه این

 .نیومد خوشت -

 .بود پدرش چشمان به شبیه درست است برده ارث به پدرش از را چشمانش سیاوش بود معلوم نشست، یونس نگاه در نگاهش

 :گفت و خندید بلند یونس نشست، لبش روی که لبخند

 .تواسه ببندم بیا. اومده خوشت پس برم، قربونت آ -

 گردنش به را گردنبند. برساند هم به را زنجیر سر دو تا چرخید هیوا گردن دور یونس یمردانه دستان بزند حرفی بخواهد هیوا تا و

 :گفت خجالت با هیوا. انداخت

 .ممنونم -

 :گفت و کشید را لپش یونس

 خب آسیاست، آشپز بهترین مخواهرزاده گهمی مادرجون شنیدم، زیاد که رو تعریفت کنی،می چیکارها ببینم بگو خب. عزیزم فدات -

 .شماست دستپخت هم امشب شام ساخته، شکموش هایدایی واسه خدا
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 هوشنگ و جیران بار این. شد زده درخانه زنگ باز که بودند صحبت مشغول. بزند حرفی هیوا دادنمی اجازه و زدمی حرف یکبند یونس

 و شد نزدیکش رساند او به را خودش رها. رفت آشپزخانه به غذایش به سرزدن یبهانه به و خواست عذر یونس از هیوا. بودند آرزو و

 :گفت

 .مهربون هم اخالقخوش هم داییت، یکی این به رحمت صد بازم -

 :گفت و شد پخش هیوا ب*ل روی لبخند

 .دارم دوستش خیلی کنممی احساس دونینمی باشه، مهربون قدراین کردمنمی فکر خودمم -

 :گفت و انداخت بیرون به نگاهی رها

 االن نداختمی تشوهرخاله به متلک چقدر دیدی نیست، شیرین خواهرش شوهرای برای زبونش خیلی پیداست که اینطور ولی -

 .ندازهمی متلک آقاهوشنگ به داره هم

 :گفت و خندید هم هیوا

 .هستم کارش همین عاشق -

 .زدمی صدا را او و آمدمی آشپزخانه سمت به که شنید را یونس صدای

 بدی؟ بهمون خواهیمی چی شام دایی، برم تپنجه و دست قربون هیواجان، هیوا، -

 :گفت مهربونی با هیوا شد، آشپزخانه وارد

 .میاد خوشتون حتماً و نخوردین حاال تا دونممی که غذایی -

 :گفت و کشید شکمش به دستی خنده با یونس

 .شام واسه کنممی شماری لحظه و افتاده غور و غار به شکمم غذات بوی با که من -

 از یونس که کردمی را کار این زیبا و سریع قدری به شد، میز روی کلم ککردن خورد مشغول و دادم تحویل اشدایی به لبخندی هیوا

 هیوا کار شد آشپزخانه وارد که هم سیامک. شد پیدا هم رستا دخترش و جیحون یکله و سر بعد لحظاتی بود، مانده وا دهانش تعجب

 :گفت تحسین با سیامک. شد تمام

 .دخترعمه احسنت بود، زیبا خیلی -
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 :درآورد را ادایش یونس پدرش

 .بچه برو احسنت، -

 :گفت مستاصل سیامک برخاست، هوا به بقیه و هیوا یخنده حرفش این با

 .برسونید فیض به من حسابی قراره امشب گویا -

 .کنممی رو هیوا یمالحظه -

 :گفت و گرفت باال را دستش تسلیم با سیامک

 .رممی دارم من -

 :گفت و شد آشپزخانه وارد یوسف رفت، که او

 .یونس بهش گفتی چی باز -

 :داد را جوابش الفور فی یونس

 .زنگوله سننه رو تو -

 :پرسید هیوا داشت، پی در را بقیه یخنده حرکتش همین و برگشت در دم همانجا از شد مات که یوسف

 زنگوله؟ گفتید یوسف دایی به چرا -

 :گفت و نشست میز کنار خنده با یونس

 .زنگوله بود گذاشته رو اسمش آقاجون اضافه خانواده جمع به دیر خیلی اینکه نه کوچکتره، سیامک زا دوماه فقط یوسف -

 :شنیدند بیرون از را یوسف بلند صدای خنده، زیر زدن رها و هیوا حرفش این با دوباره و

 .کنی تعریف نبود الزم داداش -

 :گفت و برد باال را صدایش هم یونس

 .خواست دلم -
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 :گفت آرام و شد ظاهر آشپزخانه در یآستانه در بود صورتش روی طبی ماسک که آرزو

 آشپزخونه؟ توی بیام دارم اجازه من -

 :گفت سریع جیحون

 ...کردنیسرخ بوی عزیزم نه -

 :گفت و برید را حرفش یونس

 .ریزهمی هنر یه خواهرت انگشت هر از چطوری ببین بشین اینجا بیا دایی، تو بیا جیحون، کنیمی زر زر چی -

 اشدایی هایحرف با همزمان و شد کار مشغول و انداخت او به نگاهی هیوا نشست، صندلی روی یونس نزدیک و آمد پیش آرزو

 .خندیدمی

 :گفت دلخور و شد آشپزخانه وارد گَشتمی آرزو دنبال به که جیران

 .نیست وبخ تواسه کردنیسرخ بوی اینجا اومدی چی برای آرزو -

 :گفت معترض یونس ببرد، را او تا گرفت را دستش و

 .شوهرته و تو مکرر دعوای نیست خوب بچه این واسه که چیزی اون -

 :گفت ناراحتی با جیران

 .بیرون بره گفته باباش -

 :گفت و داد او به را نگاهش نسیو. کردمی نگاه را مادرش رفتار و بود ایستاده وامانده هیوا. برد بیرون آشپزخانه از را آرزو و

 .دارم حرف تواسه حسابی بخوریم بیار بریز چای دوتا دخترم، نخور رو شغصه -

 :شد وارد خودش از قبل سیاوش بلند صدای که بود موقع همین توی. نشست اشدایی مقابل و ریخت چای چندتا هیوا

 .ستآماده ما شام سوسکه، خاله چطوری -

 :گفت و کشید دماغش زیر را انگشتش یونس شد، رو به رو پدرش اخم با شد خانهآشپز وارد تا و
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 سوسکه؟ خاله گفتی کی به بودی؟ کی با -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب الکی ترس با سیاوش

 کورلئونه؟ دون جناب بودید اینجا هم شما -

 :گفت و برگشت هیوا سمت به یونس نگاه

 .بدی تحویل کنی خورد ریز هاکلم اون مثل هم رو مصرفبی نای گیریمی چند دخترم -

 :گفت خندیدمی شوق از که حالی در هیوا

 .دممی انجامش رایگان شماید چون -

 :گفت و کشید عمیقی نفس سیاوش

 .شوروند معلیه بر رو بابام چطور ببین کردم دیر دقیقه دو فقط -

 :گفت و انداخت سرتاپاش به نگاهی یونس

 .بشه باز دهنم نذار برو بچه، برو -

 :گفت رفتمی گاز سمت به که همینطور سیاوش

 .ستمعرکه دستپختش درازش زبون و گند اخالق برعکس داره، ایمعرکه دستپخت چه دونیدنمی بابا -

 هیوا و رها و یونس. رگشتب سمتشان به و کرد رها را قابلمه در آخی با سیاوش سرش، تو خورد محکم خیارسبز یه گفت را این تا

 :گفت الکی یگریه با و کشید هم در ایچهره سیاوش. بودند خندیدن مشغول

 .نیست قبول نداشتیم، پشت از خنجر بابا -

 سیاوس فریاد با همزمان. شد زمین پخش و خورد سُر که بده جاخالی خواست سیاوش کرد، پرت سمتش به خیاری یونس باز که

 کمبود خاطر به که شدند آشپزخانه وارد بقیه ادامه در و بزرگ خانم و سیامک و یوسف. برخاست هوا به رها و واهی هایخنده شلیک

 :گفت کردمی بلند را او که همینطور و گرفت را سیاوش بازوی زیر یوسف. شوند وارد همه نتوانستند جا

 .درنیاد تجیک و باشی شنونده باید فقط داره حضور بابات وقتی دونینمی تو -
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 :گفت الکی یناله و آخ با سیاوش

 .ببر اینجا از من فقط عمو -

 :گفت نگران شیدا

 خوبه؟ حالت سیاوش -

 :گفت شیرینی اخم با یونس

 عروس؟ کو سالمت -

 :گفت خجالت با سریع شیدا

 !هستین؟ خوب آقاجون، سالم -

 .خندید او با هم خودش و رآوردد را هیوا بلند یخنده نداره ربطی تو به گفتن با یونس

 :گفت یونس رفتند، بیرون که آشپزخانه از همه

 بریم شده تموم کارتون اگر خب کنم،می آبکششون زبونم با دوننمی چون کننمی فرار من تیررس از شونهمه چطوری بینیمی -

 .بگیریم رو حالشون بیرون

 :گفت شوق با هیوا

 .جوندایی بریم -

 همه. نشست بود نشسته سیامک سمتش یک که ینفره دو مبل روی شد که پذیرایی وارد یونسشدند، پذیرایی وارد فرن سه هر و

. بود سقف به نگاهش هم سیامک و کردمی نگاه سیامک به همینطور یونس. بودند یونس جانب از حرفی منتظر و بودند ساکت تقریباً

 .بودند ایستاده ترعقب هیوا و رها. بود کم نشستن برای جا

 :گفت آرام کردمی نگاه سیامک نگاه مسیر به که همینطور یونس خندید،می ریز یوسف

 .ببینی سقف تونیمی بهتر اونطرف برو پاشو نیست؛ پیدا خوب اینجا از -

 .برخاست هوا به هاخنده شلیک حرفش این با
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 :گفت و کرد اشاره هیوا به یونس. برخاست جا از درهم یقیافه با سیامک

 چیزیه خوب هم خجالت. خانوم رها به بدید رو جاتون پاشید خورهنمی بر بهتون اگر هم شما زنگوله آقای جناب. عزیزم اینجا بیا -

 .ایستادن خانم دوتا و نشستن مرد دوتا

 :گفت کنایه با رها برخاست جا از وقتی. اطالعت جز نداشت ایچاره یوسف

 .میارم صندلی خودم واسه رممی نیستم زحمت به راضی -

. پیوستند بقیه جمع به بود آورده آشپزخانه که صندلی دو با سیامک. نشست پیروزمندانه رها ایستاد؛ عقب نگاهش در حرصی با یوسف

 :گفت ساکت جمع به و کرد قالب هم به اشگنده شکم روی را دستانش یونس

 .یدکن معاشرت, کنید صحبت هم با ساکتید؟ چرا خب -

 :گفت بزرگ خانم. خندید هیوا یونس؛ زدن حرف و نشستن مدل از

 !جان؟ یونس خبر چه دانشگاه از -

 :گفت بود کرده میخ آن به را نگاهش و دادمی تکان را پاهایش هایپنجه که همینطور یونس

 .مادرجون امان و امن هم دانشگاه -

 :گفت و داد مادرش به را نگاهش کرد سربلند و

 بهتره؟ کمرتون درد خوبید؟ شما -

 .خداروشکر خوبه -

 :گفت هوشنگ

 .نیست خوب خیلی انگاری روزا این بورس اوضاع کار، بازار از خبر چه یونس آقا -

 :گفت و داد هوشنگ به را نگاهش یونس

 .بد روز یه خوب روز یه دیگه بورسه -

 :گفت رها به خطاب و شکست را سکوت این خودش یونس سکوت؛ کمی باز و
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 .کنید می آشپزی هیوا مثل هم شما خانوم رها -

 :داد را جوابش لبخندی با رها

 .دممی پس درس دارم و هستم هیوا شاگرد فعالً هیوا؛ خوبی به نه البته -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش یونس

 .دیمی هم درس داییت مثل برم قربونت -

 :گفت باز رها

 .گیره سخت مه العاده فوق -

 :گفت و داد تکان سری یونس

 .ازش راضیم -

 :گفت شیدا

 .بده یادمون رو ایحرفه آشپزی و بذاره فامیل هایخانم برای خصوصی کالس یه باید جان هیوا -

 :داد را جوابش یونس

 آشپزی. بده یادتون قلب راحیج و بذاره فامیل واسه خصوصی کالس یه بگی یوسف به مونهمی این مثل حرفت این خانوم شیدا -

 دود بدی، پس درس مختلف اساتید پیش کنی، کسب تجربه عالمه یه بکشی؛ زحمت کلی بخونی؛ رو درسش باید نیست الکی که

 .بشی آشپز تا بخوری آشپزخونه

 :گفت نیشخند با شیدا

 ...درستی قیاس اصالً پزشکی با آشپزی قیاس نظرم به ولی -

 رامین. بودند ساکت یونس مقابل در تقریباً همه. ماسید دهانش در حرفش یبقیه و برگشت سمتش به یونس تند نگاه گفت را این تا

 :گفت و گرفت دست به را بحث این

 .باشه سختی اون به نباید پزشکی به نسبت آشپزی خب. بود کار سختی درجه خانم شیدا منظور کنممی فکر البته -
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 :گفت و داد بیرون نفسی یونس

 زندگی و سالمتی با هردوشون. هستن نزدیک هم به خیلی لحاظ یک از آشپزی و پزشکی اتفاقاً سخته، خودش ینوبه به کاری هر -

 .دارن کار و سر هاآدم

 :گفت پسرش حرف تایید در و داد تکان سری بزرگ خانم

 .دارم قبولش منم درستیه؛ و متین حرف -

 :گفت و چرخاند نگاهی یونس

 چی؟ یهبق -

 :گفت خنده و لبخند با یوسف

 .داریم قبول رو موضوع این همه -

 :گفت یونس همسر مریم

 مدل چند باشه امکانش اگر خواستنمی بشیم؛ آشپز جان هیوا سطح در بخواهیم که نبود حرف این اون از جان شیدا منظور البته -

 .بگیرن یاد جدید غذایی

 :گفت و کشید عمیقی نفس باز یونس

 .دهمی یاد جدید غذای مدل یه روز هر آشپزی برنامه خانواده؛ برنامه یک، شبکه -

 :گفت شیرینی اخم با مریم خندید، هیوا باز حرفش این با و

 .یونس -

 :گفت و زد پهنی لبخند همسرش روی به یونس

 .بپزی م.واسه که بده یادت رو اشخوشمزه غذاهای کنممی خواهش جان هیوا از خانوم، شمایی چون حاال -

 :گفت کند مهارش کردمی سعی که یخنده با حرفش مقابل در مریم

 .میونه در خودت منافع مورد این توی -
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 :گفت و شد بحث وارد سیاوش

 .کنممی حمایت بابا پیشنهاد این از من جان مامان البته -

 :داد را جوابش الفورفی یونس

 .برمیام همه پس از خودم من. لهبزغا کنی حمایت نکرده الزم -

 :گفت و کوبید هم به را دستانش خوشحال و برخاست هوا به هیوا بلند یخنده و ذوق گفت را این تا

 .دایی راضیم ازت -

 .بوسیدش محکم و انداخت گردنش به دست و چرخید یونس سمت به زده هیجان و

 و بود رفته غش هیوا کردن ذوق آن برای دلش داشت وجود که حقیقتی اما ،زد غری ب*ل زیر و کشید هم در یقیافه سیاوش

 :شنید را شیدا آرام زدن غر صدای که کردمی نگاه را هاآن چشمی زیر. بود لرزیده

 .سیاه یدختره ببرن رو ترکیبت شور مرده -

 را دلیلش اما شد سیاوش متوجه شیدا. تریخ جانش به یغرهچشم نبود، دادنش بروز جای جاآن اما کرد ناراحتش شیدا حرف این

 :گفت آرام و کشید سیاوش سمت به را سرش. نفهمید

 !کنی؟می نگاه اینجوری چرا -

 :داد را جوابش آرام سیاوش

 .کنیممی صحبت بعداً -

 .کردمی گوش را هایشحرف مشتاقانه هیوا و کردمی صحبت یونس کسی هر از بیشتر چند هر بود شده گرم جمع بین گفتگوها

 :گفت و کشید شکمش به دستی یونس گرفت، اجازه یونس از میز چیدن برای هیوا وقتی و رسید شام صرف وقت باالخره

 .نداره طاقت دیگه شکم این که دختر بجنبون دست -

 :گفت شوق با و اندرس رنگین میز کنار به را خودش یونس. کردندمی همکاری میز چیدن در جیحون البته و رستا و رها و هیوا

 .قشنگ چقدر جان، ای -
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 منتظر همه و بود شده چیده میز. رفتند میز سر هم بقیه یوسف دعوت با. زدمی ناخنک غذای هر به. نشست و کشید عقب صندلی و

 :گفت و برد باال را صدایش یونس. بودند رها و هیوا

 .جان هیوا -

 بدون. بود یوسف کنار خالی جای تنها کرد مکثی رها اما. نشست اشدایی نزدیک هیوا. آمدند میز سر غذا ظرف دوتا با رها و هیوا

 .کرد باز غذا ظرف آخرین برای جای یوسف کمک با و نشست صندلی همان روی حساسیتی هیچ

 :گفت و داد قورت را دهانش آب یونس

 .عزیزم دیمی اجازه -

 :گفت شوق با هیوا

 .بفرمایین کنممی خواهش -

 .کشید را خودش برساند ظرفی به را دستش که این برای و برخاست سیاوش باالفاصله

 :گفت و زد تشر او به یونس

 .یابو خبرته چه هوش -

 :گفت و برداشت را ظرف آن نشینی عقب ایذره بدون سیاوش برخاست، هوا به هاخنده شلیک

 .کنم امتحان رو این خواممی اول ست،معرکه غذا این -

 :گفت مشکوکانه شیدا

 کردی؟ امتحان رو هیوا دستپخت قبال شما مگه -

 :گفت کشیدمی خودش برای که همینطور سیاوش

 .بله -

 :کرد جمع را بحثشان یوسف

 .خورد ازش و بود اینجا هم سیاوش کرده، درست رو غذا اون هیوا قبالً -
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 :گفت آرام رها

 .نیست حناق که هم دروغ -

 حرص با رها. نشست جانش به یوسف یغرهچشم برگشت، سمتش به رها نگاه وقتی و زد پایش به یضربه میز یرز از یوسف

 .نشد متوجه کسیهیچ و بودند شده شام مشغول همه. گرفت را نگاهش

 کرده درست کمی دامک هر از و غذا نوع پنج فقط هیوا. دادمی توضیح برایش هیوا و پرسیدمی را اسمش کشیدمی غذایی هر از یونس

 .بود آمده خوش خوراکشخوش یهخانواد مذاق به و بود شده خوشمزه خیلی همه اعتراف به که یجوجه یاضافه به بود

 :گفت پدرش به خطاب و نوشید را اشنوشابه از ایجرعه سیامک

 نیستیم؟ رستوران یه فکر به چرا داریم خانواده توی محشری آشپز همچین گممی -

 :گفت و کرد استقبال هم رامین داد، تکان سری ونسی

 .العادیهفوق پیشنهاد -

 :گفت جیحون

 .گیرهمی رستوران کار زود خیلی که هست کن پر دهن تو اونقدری جان هیوا لقب و اسم ماشاهلل -

 :گفت راضی هم بزرگ خانم

 .شممی دائمیش مشتری که خودم من -

 :گفت ذوق با رستا

 .استخدامم منم بگم االن از -

 :گفت سیامک به خطاب و نوشید را اشنوشابه از ایجرعه. هیوا به نگاهینیم بعد و انداخت همه به نگاهی یونس

 .ببینم اینطرف بده ساالد ظرف اون کردی افتتاح رستورانت که حاال خان خیالخوش جناب -

 :گفت و تگرف سمتش به را ساالد ظرف بود پدرش روی به رو که سیامک

 نبود؟ خوب پیشنهادم -
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 :گفت و گرفت را ساالد ظرف یونس

 نه؟ یا هست شما با همکاری به حاضر اصالً آیا پرسینمی تعمهدختر از کلمه یه اونوقت کنیمی افتتاح و دوزیمی و بریمی -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش انداخت، باال ابروی سیامک

 چطوره؟ تو، از کار من از سرمایه هیوا. نداره جواب حساب حرف -

 :گفت بعد و انداخت یونس به نگاهینیم هیوا

 قبول رو شما کاری پیشنهاد تونمنمی همین برای کرده خواهش هم خیلی کنم، کار شرکتش برم گفته یوسف دایی اما بخشید،می -

 .کنم

 :گفت سیاوش بزند، حرفی یوسف و بپرسد سوالی سیامک کهاین از قبل

 بدی؟ هم ناهار شرکت توی قراره یعنی عمو، کردی استخدام آشپز شرکت برای باالخره جون آخ -

 :گفت و برگشت جانبش به جنگی هیوا نگاه

 .شرکت مدیرداخلی بشم قراره من نخیر، -

 :گفت نگران بزرگ خانم. کشید دادی درد از یوسف و کوبید پایش پشت محکم رها که بزند حرفی خواست متعجب یوسف

 یوسف؟ شد چی قرآن یا -

 :گفت باشد مسلط خودش به کردمی سعی که حالی در و داد تکان سری یوسف. کشید عقب را خودش رها

 .نشد هیچی -

 :گفت شیطنت با سیاوش

 .شکست کمرش -

 .کردندمی نگاهش متعجب همه. نوشید نفس یک را تمامش و ریخت آبی لیوان تند یوسف

 :گفت خنده با و کرد چیننچ یونس
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 .شد دفع احتمالی یحمله موقع به پاتک یک با -

 :پرسید را سوال این همین برای بود شرکت داخلی مدیریت موضوع درگیر فکرش اما شیدا

 نیست؟ شرکت داخلی مدیر سیاوش مگه عمو بخشیدمی -

 :گفت و داد تکان سری یوسف

 سمت به بعد سیاوش و گیرهمی یاد رو کار سیاوش کنار در جان هیوا مدتی یه. بشه ادایج شرکت توی تغییرات سری یه قراره -

 .شهمی مشغول ایدیگه

 :گفت شیطنت با هیوا. کردمی نگاه را یوسف بود شده خشک دهانش توی تعجب از که قاشقی و متعجب چشمان با سیاوش

 .بود موضوع همین خاطر به هم امشب شام مناسبت -

 :گفت تحسین با که بود نفری اولین یونس و بودند ساکت همه

 .گممی تبریک بهت. دخترم آفرین آفرین، -

 :پرسید باز شیدا

 .باشه چی قراره سیاوش بعدی سمت یوسف آقا اونوقت -

 :داد را جوابش یونس

 .داره که کاره مهم خانم، عروس کنهمی فرقی چه -

 :گفت شاکی شیدا

 .باشه سمت این از کمتر نباید سیاوش سمت کنهمی فرق خب -

 :گفت و داد برادرش به را نگاهش یونس

 .ندی بهش رو آبدارچی سمت گذرمنمی ازت یوسف -

 :گفت حرص با سیاوش. خندیدندمی هم بقیه برخاست، هیوا بلند یخنده و شوق باز و
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 .حمایت همه این خاطر به نیستم زحمت به راضی آقاجون -

 .نداشت قابلی پسرم کنممی خواهش -

 غر سیاوش جان به آرام مدام و نبود بردار دست که شیدا جز به نیست کار در جدیتی و شوخیه فقط هابحث این دانستندمی همه گویا

 .زدمی

 :گفت و کرد بلند آسمان به دست یونس برگشتند؛ پذیرایی به همه دوباره و شد جمع میز

 .دادیمی من به هیوا مثل کدبانوی هنرمند دختر یه هنربی لندهور دوتا این جای به شدمی چی اما تمنیس ناشکر که دونیمی خدایا -

 :گفت مهربانی با بزرگ خانم کرد، ترش رو مریم

 .کنهمی فرقی چه خودت دختر مثل هم هیوا جان، یونس -

 :گفت لبخند با یونس

 .دخترمه که معلومه برم، قربونش -

 قربان کند، تعریف او از داشت دوست و خواستمی را دخترش قلباً هرچند بود شنونده سکوت در فقط جیران تمد این تمام و

 سر از شوهرش با مفصلی دعوای. بود کرده پول طلب پیوند عمل برای هیوا اینکه خاطر به اما بگیرد آغوشش در و برود اشصدقه

 .باشد داشته هیوا به نسبت محبتی که بود کرده غدقن هوشنگ و بود گذرانده

 :گفت دادمی انجام را کارش که همینطور هیوا. رفتند آشپزخانه به غذا از بعد دمنوش کردن درست برای رها و هیوا

 .دراومد دادش اینجوری که داییم با کردی چیکار میز سر رها -

 :گفت شوق با رها

 .پاش یکوچیکه انگشت رو کوبیدم پا پاشنه با -

 .شد خفه اشخنده یوسف صدای با که دیدخن خودش و

 .رسهمی منم خندیدن موقع -

 .نشست و کشید عقب را صندلی و



 

 
 

164 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 :گفت و برگشت سمتش به هیوا

 شرکت؟ بیایم باید کی از دایی -

 :گفت و انداخت نگاهی شد خم هم هیوا. کردمی نگاه را پایش انگشت داشت و بود درآورده پا از را جورابش یوسف

 .شده کبود آخ آخ -

 را جورابش دوباره که همینطور. نشست رها روی بعد و هیوا روی یوسف عصبی نگاه. خندیدمی ریز بود زده تکیه کابیت به که هم رها

 :گفت کردمی پایش

 .وقتش به. کنممی درستتون -

 :گفت و کرد نگاه رها به شاکی هیوا رفتنش از بعد. زد بیرون آشپزخانه از و

 .کردی له رو داییم راست پای یکوچیکه گشتان -

 :گفت و گرفت را اشیقه و رفت جلو هیوا خندیدمی فقط رها

 .گیرممی ازت رو داییم راست پای یکوچیکه انگشت انتقام -

 :گفت شوخی و خنده با رها

 .داد پس کرد من با هتل تو که کاری تقاص فقط داییت -

 :گفت متعجب و اشتبرد رها یقه از را دستش هیوا

 داد؟ پس رو کاری چه تقاص -

 :گفت اخم با رها که نشست لبش روی لبخند و

 طرف یه زمین، خوردم محکم گرفت توالت دمپایی به پام بهت که گفتم ترسیدم، دیدنش از اتاق تو اومد وقتی نکن، بیخود فکرای -

 .داد پس رو کبودی اون تقاص. شده کبود پام

 :گفت و دخندی بلند هیوا

 .حقشه که اینطوره اگه -
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 .چرخید یونس سمت به سریع هیوا. کرد اشاره سر پشت به و کرد ایسرفه تک یونس دیدن با رها

 :گفت و بوسید را هیوا پیشانی باز و آمد جلو لبخندی با یونس

 دختر یه هیوا دیدم چون شدم خوشحال خیلی دیدنت با اما ببینم رو ناراحت و افسرده دختره یه قراره کردممی فکر بیام اینکه از قبل -

 .میاد بدم ننر و لوس دخترای این از. خودساختیه و محکم البته و حاضرجواب و شاد

 :گفت ترآرام صدای با و

 .شیدا مثل -

 .خندیدند هردو حرفش این با و

 :گفت لبخندی با رها

 .باشه دلچسب و مهربون حد این تا میونس دایی کردمنمی فکر وقتهیچ گفتمی داشت هیوا -

 :گفت ادامه در هم هیوا

 .زورگو و تلخ اوقات هستید؛ یوسف دایی مثل هم شما کردممی فکر -

 :گفت و رفت یخچال سمت به خنده با یونس

 میام خودم زنب زنگ یه کرد اذیت دفعهاین گوشیت تو بزن رو من شماره. آورده در بازی پرو دیده دور رو من چشم پسر این -

 .کشممی رو گوشش

 :گفت و نشست میز سر لیوان و آب بطری با یونس. کرد سیو را یونس یشماره و آورد بیرون جیبش از را موبایلش گوشی سریع هیوا

 .بزنم حرف باهات خواممی جان هیوا بشین -

 :گفت مهربانی با یونس. گذاشت هاآن مقابل و ریخت دمنوش دوتا رها

 .رهاخانوم نکنه درد دستت -

 :گفت بعد و نوشید نفس یک را آب لیوان یک یونس. شد بقیه برای دمنوش ریختن مشغول و داد را جوابش لبخندی با رها
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 اما. نبود بد که انداخت راه شرکتی یه دوستش با قبل سال چند کاری، یه به بزنه خوادمی داره ایسرمایه یه سیامک این راستش -

 شد شرکتش سهمش تمام دخترم، نیارم درد رو سرت. خورد مشکل به همسرش با بعد سال یه و کرد ازدواج دوستش واهرخ با وقتی

 .خانمش یمهریه

 و نوشید را دنی*شی*نو از ایجرعه یونس رها، رفتن از بعد. کرد ترک را آشپزخانه ببخشیدی با و برداشت را هادمنوش سینی رها

 :گفت

 چیه؟ دمنوش این -

 .کنهمی کمک گوارش و هضم به غذا از بعد. کتانتخم و ترخون بهارنارنج، -

 :گفت تحسین با یونس

 اسمش؟ بود چی ندازی،می قصر در جواهری فیلم تو دختره این یاد من. بهترینی کارت توی که الحق -

 :گفت خنده با هیوا

 .یانگوم -

 .آره -

 :گفت مهربانی لبخند با هیوا

 .زدنمی صدام اسم این به دوستام شدمی پخش فیلم این که یدوره توی جالبه -

 :گفت و کشید را لپش یونس

 .دارم دوستت و نشستی دلم به چقدر دیدمت که یلحظه از دونهمی خدا -

 .همینطور منم -

 :گفت و کشید بلندی نفس باز یونس

 خودم پیش وقتی چند. کنه کار دیگه خواستنمی و ریخت هم به حسابی شد جدا همسرش از اینکه از بعد سیامک گفتم،می داشتم -

  پیشنهاد. باشه مستقل خوادمی. خودساختیه پسر. کنه راضی رو سیامک که نبود شغلی این اما دارم بورس کارگزاری دفتر من. کرد کار
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 این روی جدی کنی، کار باهاش که موافقی اگر بزنم حرف باهات خواست من از اما بود سرسری پیشنهاد رستوران، بابت امشبش

 .کنه فکر موضوع

 :گفت یونس سکوت کمی از بعد. کند ناراحتش رد جواب با خواستنمی و داشت دوست را یونسش دایی. کرد سکوت کمی هیوا

 .شممی ناراحت باشه منفی جوابت اگر نکن فکر اصالً -

 :گفت لبخند با هیوا

 .کنم فکر بذارید -

 :گفت و نوشید را دمنوشش ییهبق یونس

 .ممنون -

 :گفت و زد در به تقه چند سیامک

 هست؟ اجازه -

 :گفت شیرینی اخم با یونس

 .لشتن تو بیا -

 :گفت و آمد پیش سیامک خندید، آرام هیوا

 .کن آبروداری دخترعمه جلوی الاقل بابا -

 .خودمونه از هیوا اتفاقاً -

 :گفت و انداخت او به نگاهی یونس. نشست و کشید عقب صندلی هم سیامک

 نداری؟ درمون و درست لباس تو پسر ببینم -

 :گفت و انداخت پیراهنش به نگاهی سیامک

 .زدم بیرون خونه از هولکی هول ببخشید -
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 .بده جواب بکنه رو فکراش قراره زدم حرف هیوا با -

 :پاشید هیوا روی به را لبخندش سیامک

 .عمهدختر سپاس -

 .درآورد را ادایش و کرد ضایعش یونس باز و

 .زنیمی حرف قلم لفظ میاد بدم. ممنونم بگو آدم مثل خب. عمه دختر سپاس -

 .خندیدمی آرام هیوا و بود مانده سقف روی نگاهش باز سیامک

 :گفت رفتمی زگا اجاق سمت به که همینطور. بود دستش توی هم دمنوشش فنجان. شد آشپزخانه وارد هم سیاوش

 .بود خوب شمزه. خواممی هادمنوش این از بازم من -

 :گفت زمانهم و کرد پرت سیاوش سمت به و برداشت میز روی یمیوه ظرف توی از سیبی باز یونس

 .بریز من واسه هم دیگه یکی ببر منم فنجون بیا -

 :گفت و برگشت پدرش سمت به شاکی سیاوش

 .زدید خنجر پشت از بود دوم یدفعه -

 .بریز من واسه هم دیگه یکی نکن، زر زر -

 :گفت سیامک به خطاب و نشست میز سر برادرش مقابل دمنوش ریختن از بعد سیاوش. خندیدندمی فقط هیوا و سیامک

 شد؟ راضی -

 :گفت و انداخت هیوا به گاهی نیم سیامک

 .بده خبر بهم بکنه رو فکراش قراره -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش سیاوش

 .پزشکی تجهیزات شرکت توی کردن کار به چه رو تو داری؛ سررشته ازش که برس کاری به برو بیا دختر -
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. برد فکر به هم را سیاوش. شد ناراحت کمی و نداد سیاوش به جوابی اینکه. داد مقابلش فنجان به و گرفت سیاوش از را نگاهش هیوا

 به یونس و خندیدمی داشت سیامک کرد؛ بلند سر هیوا. برخاست هوا به سیاوش آخ صدای زمانهم و آمد یزم زیر از صدای ناگهانی

 :گفت شاکی مالیدمی را پایش که حالی در سیاوش. رفتمی غره چشم سیاوش

 بابا؟ زنیمی چرا -

 .ندی نظر باشی تو تا -

 :گفت شاکی سیاوش. افتاد خنده به هیوا

 .شد خنک تدل خیلی همچین -

 :گفت بلند و کشیده هیوا

 .خیلی -

 :گفت و شد آشپزخانه وارد شیدا بزند، حرفی خواست سیاوش تا

 اینجایی؟ جان سیاوش -

 :داد را جوابش سریع یونس

 .بیرونه نیست، اینجا نه -

 :گفت لبخندی با شیدا

 .آقاجون -

 :کرد مسخره را رفتارش یونس باز که گذاشت شسیاو ایشانه روی را دستش و ایستاد سیاوش سر پشت شیدا

 .گردنش بنداز هم افسار یه خواهیمی نکنه؟ فرار -

 :گفت شاکی سیاوش. خندیدندمی هیوا و سیامک

 .نیستم محبت همه این به راضی خدا به. ها کنیمی نابود رو من داری رسماً آقاجون -

 :گفت و برخاست جا از نوشید را دمنوشش که هم سیاوش. نوشید را دمنوشش "هست که همینی" گفتن با یونس
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 .بود ایالعادهفوق شام. ممنون خیلی جان دخترعمه. دیگه بریم شیدا و من بااجازه -

. رفتند بیرون که آشپزخانه از و کردند خداحافظی هم سیامک و یونس از شیدا و سیاوش. گفت جانی نوش و داد تکان سری هیوا

 :گفت و داد تکان تاسف روی از سری یونس

 .کردنت انتخاب زن این با سرت بر خاک واقعاً -

 :گفت و داد او به رو نگاهش یونس که خنده زیر زد سیامک

 .شما همچنین و -

 :گفت و برخاست میز سر از و خنده زیر زد پروابی هیوا دفعهاین و

 .میام االن من جون دایی ببخشید -

 :گفت یونس رفتنش از بعد. رفت بیرون آشپزخانه از و

 .بانمک چقدر برم قربونش -

 :گفت و داد سیامک به را نگاهش و

 چیه؟ نظرت -

 مورد؟ در -

 بشه؟ عروسم خواهیمی. داره هم ایخوشمزه کار و تخصص. هست هم خوبی و قشنگ دختر. هم مثل شرایطتتون. هیوا -

 :گفت و داد تکان سری نشست، سیامک ب*ل به لبخندی

 کنه؟می قبول نظرتون به -

 ولی. شدی ظاهر روش جلو افتضاح بار اولین برای. نه که معلومه ساختی خودت واسه که داغونی و درب یقیافه و ریخت این با -

 .زنممی حرف مادرت با منم. کن صحبت باهاش بیشتر. اینجا بیا بیشتر مدت این توی. کنی جبران تونیمی بعد دفعات خب

 :گفت و شد آشپزخانه اردو مریم

 .کنیمی صحبت من با مورد چه در -
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 :گفت و شد آشپزخانه وارد داشت دست در که رنگ قرمز مخملی یجعبه با هیوا بزند؛ حرفی خواست تا یونس

 .جون دایی -

 چیه؟ اون دایی، جون -

 :گفت و گذاشت یونس مقابل را جعبه هیوا

 .شماست برای این -

 :گفت و شد آشپزخانه وارد هم یوسف. کرد نگاهش متعجب یونس

 .بقیه پیش پذیرایی توی نمیاید چرا خبره؟ چه اینجا -

 :گفت و کرد نگاهش اخمی با یونس

 .زنگوله ما هایحرف وسط پریمی میاد بدم -

 :گفت و آمد پیش خندید، یوسف

 کنید؟می چیکار -

 :کرد ضایعش باز یونس

 .کنیممی غنی اورانیوم داریم -

 :گفت مریم

 .آورده داییش واسه کادوی یه هیوا -

 :گفت و انداخت باال ابروی یوسف

 .ترهرنگین یوسف دایی از یونس دایی خون -

 :گفت باز یونس

 .هست که داری شک -
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 :گفت باز حونجی. شدند آشپزخانه وارد هم جیحون و جیران بزند حرفی خواست تا و داد یونس به را نگاهش مهربان هیوا

 خبریه؟ اینجا -

 :داد هم را او جواب یونس

 .صف ته واستا بردار رو ت قابلمه دنمی آش آره -

 :گفت یوسف جمع؛ یخنده باز

 .آورده کادو یونس برای هیوا -

 :گفت هیوا به خطاب یونس

 هست؟ چی. نکنه درد دستش -

 :گفت لبخندی با هیوا

 .بودید شما داد هدیه بهم که کسی اولین زندگیم سال پنج و بیست توی. دادید بهم ور زندگیم یهدیه اولین شما -

 :گفت و نشاند یونسش دایی صورت به مهربان یسه*بو و شد خم هیوا. هیوا یچهره به بود مانده خیره حرفش؛ این از خورد وا یونس

 کنید؟نمی بازش -

 :گفت مشتاق یونس

 .حتماً -

 بود شده نوشته آن روی چیزی انگلیسی زبان به و برجسته صورت به که شکلی مستطیل طالیی یورقه. کرد باز ار مخملی یجعبه و

 :خواند را رویش و برداشت را آن یونس. لوح به شبیه چیزی. بود جعبه درون

 .هند آشپزی بزرگ جشنوارهی طالی لوح -

 :داد توضیح موردش در هیوا

 دوست. شدمی برگزار هند توی مسابقات. شدم اول نفر. بود سالم شونزده کردم شرکت یجشنواره توی همسابق برای که باری اولین -

 .شما به بدم هدیه لوح این دارم
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 :گفت و گرفت ش*آغو در را هیوا و برخاست جا از بود شده احساساتی که یونس

 .مهربونی تو چقدر. برم قربونت الهی -

 :گفت و بوسید را هیوا پیشانی بعد و

 .داری شنگه خودت پیش باید عزیزه، خیلی هدیه این جان هیوا ولی -

 .باشید داشته یادگاری من از خواممی -

. بود خیس اشک از صورتش و بود ایستاده آشپزخانه در یآستانه در که افتاد جیران به نگاهش که گرفتش ش*آغو در یونس باز و

 :گفت هیوا گوش زیر آرام یونس

 کنی؟می قبول بخواد چیزی یه ییدا -

 :گفت بشنود هیوا فقط که طوری آرام یونس. داد تکان سری و آمد بیرون یونس ش*آغو از هیوا

 .کن غل*ب رو مادرت برو -

 اشخنده هیوا که کرد نگاهش مهربان و کرد کج گردن یونس. داد تکان نه ینشانه به سری اشدایی درخواست از خورده وا هیوا

 :گفت و گرفت را هیوا دست یونس. تگرف

 .دختری و مادر آشتی به رسهمی نوبت باشه هم نوبتی خب -

 و گرفت هم خواهرش دست یونس. شد همراه یونس با بود گرفته قرار شده انجام عمل مقابل هیوا. افتاد راه به جیران سمت به و

 :گفت

 .ببینم باشید زود -

 هیوا با و کردمی گریه. برخاست هوا به اشگریه هقهق صدای و کشید ش*آغو در را هیوا بارهکی به. بود مقابلش هیوا که جیران

 :زدمی حرف

 .گذاشتم تنهات که بکشه رو من خدا. برم قربونت ببخش من. دخترم ببخش رو من -

 :گفت آمد بیرون که مادرش ش*آغو از. شد خیس چشمانش باالخره توانستنمی اما نشود احساساتی کردمی سعی کهاین با هیوا
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 .ببخشید -

 ایستاده بقیه از جلوتر رها. شد رو به رو کردندمی نگاه را هاآن و بودند ایستاده آشپزخانه از بیرون که بقیه با که برود بیرون خواست و

 به رها. چرخید بیرون سمت به دوباره. گرفت را اشکش سریع. شد رو به رو اینطرف یعده با که برگردد داخل سمت به خواست. بود

 :گفت و افتاد خنده

 .نداری رو در راه -

 .نبود خشنود چندان ماجرا این از که هوشنگ جز به البته خندیدند همه رها حرف این با و

 کمی حال رد رها و خوردمی را داروهایش داشت هم بزرگ خانم. رفت اتاقش به و کرد بهانه را خستگی هیوا ها؛ مهمان رفتن از بعد

 نشست مادرش نزدیک. شد سالن وارد بود رفته بیرون حیاط هایچراغ کردن خاموش برای که هم یوسف. بود آشپزخانه کردن مرتب

 :گفت و

 زونه؟می حالتون -

 .مادر خوبم -

 :گفت و انداخت آشپزخانه به نگاهی یوسف

 بود؟ چی سیامک نظر -

 :گفت رضایتمندی لبخند با بزرگخانم

 .کنه قبول هم هیوا کنه خدا فقط. کرد استقبال. گفتم هم یونس به. اومده خوشش هیوا از خداروشکر -

 :گفت و کرد فکر کمی یوسف

 .بده نشون رو خودش چقدر که سیامک هنر دیگه این -

 :گفت دیدنش با بزرگ خانم که آمد بیرون آشپزخانه از رها

 .افتادی زحمت توی حسابی دخترم، نکنه درد دستت -

 .بخیر شبتون کنم،می خواهش -
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 :گفت و داد یوسف به را نگاهش رها رفتن از بعد و داد را جوابش بزرگ خانم

 شما؟ موضوع سر بیایم و بگذریم سیامک و هیوا موضوع از حاال خب -

 :گفت پرسشگر یوسف

 موضوعی؟ چه -

 :گفت و نشست پسرش دست روی بزرگخانم دست

 که رو کاری حتی. کردی فراموش رو خودت تو سال شش این توی. گذرهمی که ساله شش باشی؛ غزاله عزادار قراره کی تا یوسف -

 غزاله مرگ مقصر تو بفهمی خواهینمی چرا. بکنی کاری غزاله قلب واسه نتونستی چون گذاشتی کنار کشیدی زحمت شواسه هاسال

 .نبوده ساخته کاری کس هیچ دست از گفت عظیمی پروفسور حتی. بودی خوبی پزشک تو نبودی،

 :گفت باز بزرگ خانم. بود مقابلش که مادرش قلب داروهای و عسلی میز روی ماند مات نگاهش کشید؛ پردردی و عمیق نفس یوسف

 نیست غزاله به شبیه اخالقش نظرم به البته. نجیبیه دختر. ما پیش بیاد هیوا با و باشه هیوا دوست غزاله یخاله دختر بوده قسمت -

 .باشه زندگیت زن تونهمی که دونممی ولی

 :گفت و برگشت مادرش سمت به یوسف نگاه

 چیکار سیامک ببینم فاصله این توی بعد. بشه خوب حالش و بشه تموم آرزو استخوون مغز پیوند موضوع بذارید شهنمی که دیر -

 به تونهمی سیامک هم اینطوری برسه توافق رستوران برای سیامک با بشه راضی کاش. کنه کار شرکت توی خوادمی هیوا. کنهمی

 .کنممی رو فکرام منم بعد. بگیرن سامون و سر خدا امید و بشن نزدیک هم به بیشتر دوتا این اینکه هم باشه امیدوار جدیدش شغل

 :گفت مستاصل یوسف. رفت اتاقی سمت به حرفی هیچ بدون و برداشت را داروهایش اخمی با بزرگ خانم

 زدم؟ بدی حرف -

 باز هیوا اتاق در باز که رفتمی اتاقش سمت به برخاست جا از و کرد پوفی یوسف. شد اتاقش وارد بخیری شب گفتن با بزرگ خانم

 .برداشت عقب به قدمی ترس با. شد رو در رو یوسف با که آمد بیرون رها و شد

 :گفت و شد گره هم در یوسف ابروان

 کنی؟ عذرخواهی بابتش خواهینمی کنهمی درد هنوز پام انگشت -



 

 
 

176 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 :گفت و چشمانش به شد براق رها

 .نه -

 :داد تکون سری و کشید هم در ابروی یوسف

 .شیمی درست خب اما دختر، غدی خیلی -

 .تونخونه برگردم کردید لتماسما افتادید، پام به اتاق توی هتل اومدید خودتون هتل، بودیم رفته که ما بعدم. باش خیال همین به -

 :گفت و آمد بیرون اتاق از هم هیوا بزند؛ حرفی خواست تا و داد بیرون حرص با رو نفسش یوسف

 خبره؟ چه اینجا -

 :گفت شیطنت با رها

 .کردنمی تشکر من از کردیم درست شونواسه هم با که خوشمزهی شام بابت داشتن یوسف آقا جان، هیوا هیچی -

 :گفت و دوخت چشم یوسف به لبخند با اهیو

 .نکردیم کاری که ما دایی؛ جون نوش -

 :گفت هیوا رفتنش از بعد. شد اتاقش وارد و گذشت کنارش از و گفت چیزی زبانی زیر یوسف

 .دختر کن اذیت رو داییم کمتر -

 :گفت خودش با و زد تکیه در چهارچوب به هیوا. رفت دستشویی سمت به و داد هیوا تحویل زهرخندی رها

 .کنه خیر به رو عاقبتمون خدا -

 پوشیدمی لباس که همینطور. شدمی بستری پیوند انجام برای بایستمی چون. بود بیمارستان به رفتن برای شدن حاضر حال در هیوا

 .کردمی صحبت بود شدن حاضر حال در که هم رها با

 شتله جا یه که باشه خوب هم بزنش دست. خواهیممی بلد کار و حسابی آدم یه وبگ بامداد عمو به. ها نکنم سفارش بهت باز -

 .بربیاد خودش پس از بتونه کردن

 :گفت عصبی و کالفه رها
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 .هیوا هست حواسم گفتی؛ چقدر وای -

 :چرخید رها سمت به و زد لبش روی قرمزی ب*ل ژ*ر و گرفت قرار آینه مقابل هیوا

 شدم؟ چطور -

 :گفت یطنتش با رها

 .جووون -

 وسایل روی نگاهش. گرفت قرار آینه جلوی رفتنش از بعد رها. زد بیرون اتاق از و کرد ترکمرنگ رو رژش زهرماری گفتن با هیوا

 در همین برای. نه یا دارد او به حسی ببیند تا زدمی محکش باید حاال و بود غیرتی بود شناخته را یوسف که اینطور. چرخید آرایشی

 کمی را شالش. انداخت آینه توی خودش به نگاهی. کرد انتخاب را جیغ ژ*ر همان ژ،*ر زدن برای و کرد افراط کمی کردن آرایش

 سر همه. رفت بیرون اتاق از و برداشت داشت که کوچکی کیف. ریخت بیرون و کرد درست بیشتر وسواس با را موهایش برد ترعقب

. نزد حرفی اما بود خورده جا او زیاد و تند آرایش از کمی بزرگ خانم. نشست و گفت خیریب صبح هم رها که بودند صبحانه میز

 هدف به تیرش رها. بود جریان در رها و یوسف بین نگاهش. داشت نظر زیر را همه که هیوا. بود زده خشکش دیدنش با هم یوسف

 اتاقش به و برخاست میز سر از پوشیدن لباس یبهانه به یشچای از ایجرعه نوشیدن از بعد و شد ناراحت وضوح به یوسف. بود خورده

 :گفت آرام و کشید رها سمت به را خودش کمی هیوا. رفت

 بدی؟ دقش خواهیمی -

 :گفت و انداخت بزرگ خانم به نگاهی چشمی زیر رها

 چیه؟ خودت نظر -

 :گفت رها به خطاب بزرگ خانم

 بمونی؟ جان هیوا پیش بیمارستان توی خواهیمی شما عزیزم -

 .مونممی پیشش هم رو شب. هیوا پیش بیمارستان رممی بعد دارم کار چندجا یه من -

 تلخ اوقاتی با حرفی هیچ بدون یوسف. زدند بیرون خانه از همگی و کردند خداحافظی بزرگ خانم از. آمد بیرون اتاقش از که یوسف

 سریع خیلی و نکرد نشستنشان عقب به اعتراضی هیچ یوسف قبل یدفعه مثل اما نشستند عقب صندلی هردو. شد ماشین سوار

 .کرد حرکت و کند جا از را ماشین
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 :گفت رها به آرام باز هیوا

 .ها کردی تلخ رو اوقاتش خیلی -

 .باشه ناراحت موضوع این از معلوم کجا از -

 .شد خورد اعصابش دید ریختی این رو تو. نبود چیزیش میز، سر بیای تو اینکه از قبل -

 :گفت یوسف به خطاب هیوا. داد بیرون به را نگاهش و زد نیشخندی رها

 .بامداد عمو رستوران برسونید رو رها اول شهمی جون دایی -

 :گفت و انداخت عقب به نگاهی آینه از یوسف

 .برسوننشون که هستن هاخیلی برن بخوان خانوم رها. نیست اونطرفی مسیرم -

 :گفت عصبانی رها گفت را این تا

 چیه؟ منظورتون -

 :گفت پروابی یوسف

 .زننمی ترمز پاتون جلو نفر چند ببینید بشید پیاده خواهیدمی. فهمیدمی رو منظورم بندازید خودتون به آینه از نگاه یه -

 :زد فریاد و کوبید ماشین در به مشتی عصبانی رها

 .دار نگه -

 :زد فریاد و چرخید عقب سمت به و شیدک کنار را ماشین یوسف

 .کولی یدختره سرت رو ننداز صدات -

 :زد غر اشدایی جان به عصبی و کرد مداخله هیوا

 گی؟می داری چی فهمیمی دایی -
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 خودش هیوا. دویدمی خیابان یحاشیه در گریه با رها. شد پیاده دنبالش به هم هیوا. شد پیاده ماشین از و کشید را در یدستگیره رها

 :زد فریاد و برگشت سمتش به رها. کشید را دستش و رساند او به را

 .برم بذار. هیوا کن ولم -

 هیوا. کردمی گریه هیوا ش*آغو در لرزیدمی حرص از بدنش که حالی در و عصبی رها. گرفتش ش*آغو در و کشید را دستش هیوا

 یوسف. گرفت را دستش و نشست کنارش در. نشاند خیابان کنار هایجدول روی انخیاب یحاشیه در را او و گرفت را دستش بعد

 .کردمی نگاه را هاآن فاصله همان از و بود ایستاده ماشینیش کنار مغرور و عصبی کالفه؛

 :گفت رها به خطاب و ریخت یوسف جان به را خشمش فاصله همان از هم هیوا

 خوبه؟ حالت -

 :گفت بغض با لرزیدمی دستش هنوز و بود دوخته چشم پایش زیر آسفالت به هزد بهت که حالی در رها

 .خرابم من بود این حرفش منظور -

 دستمال هیوا. شد پاک لبش روی از و شد کشیده صورتش روی ژ*ر. کند پاک را رژش تا کشید لبش روی را دستش پشت محکم و

 :گفت کردمی تمیز ار رها صورت که همینطور و کشید بیرون کیفش از کاغذی

 .کنهمی بدرفتاری باهامون داره خیلی گممی یونس دایی به. رسممی رو حسابش خودم -

 :گفت باز و داد فرو رو بغضش رها

 .تونمنمی اما باشم قوی کنممی سعی همش. هیوا بده حالم -

 :گفت سردی و غرور با. افتاد هردویشان سر روی اشسایه رسید که نزدیکشان. افتاد راه به سمتشان به یوسف

 ده؟می معنی چه بچگانه و عصبی رفتار این -

 :زد داد یوسف سر بر و برخاست عصبی شنید را این تا رها

 .شمایید عصبیه و روانی که اونی -

 :گفت و زد نیشخندی یوسف
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 اونقدری بار یه. ریختی این هم بار یه دیمی ننشو زیر به سر و نجیب رو خودت اونقدری بار یه. نداری ثبات رفتارت توی اصالً -

 احتیاج روانپزشک دکتر یه به شما نظرم به. شیمی عصبی و میاری در بازی کولی اینجوری هم بار یه کنیمی رفتار متین و آروم

 .دارید

 :گفت بود ایستاده که هم هیوا

 .بیشتر شما البته و دارید احتیاج زشکروانپ دکتر به هردوتون رها و شما که اینه نظرم منم دایی، آره -

 :گفت و افتاد راه به ماشین سمت به یوسف

 .بشید سوار بیاید -

 :گفت و چرخید هیوا سمت به رها

 .زنممی زنگ بهت. رممی من هیوا -

 جلو و کرد بمرت سرش روی را شالش نشست تاکسی توی تا. رفت و شد سوار ایستاد که تاکسی اولین و رفت خیابان سمت به و

 روی اشک گرم قطرات. بست را چشمانش و گذاشت شیشه به را سرش بعد. کرد پاک کاغذی دستمال با کامالً هم آرایشش. کشید

 .کرد خفه را بغضش و گزید را لبش یوسف هایحرف یادآوری با و دوید صورتش

 سکوت. کرد حرکت و کند جا از را ماشین ترعصبانی مه یوسف. کوبید هم به را در و نشست جلو صندلی یوسف کنار در ناراحت هیوا

 چیزی آن از بیشتر غرورش اما بود ناراحت رها، رفتار و خودش رفتار از بود ناراحت یوسف. زدنمی حرفی هیچکدام و بود حاکم بینشان

 ساخته خود برای که ظاهری آن خاطر به بود عصبانی رها دست از هم هنوز چند هر اشتباهش، کار به کند اعتراف بخواهد که بود

 و فشردمی دست در را موبایلش. تماس برقراری از شد پشیمان اما گرفت را ایشماره و کشید بیرون جیب از را اشگوشی هیوا. بود

 :گفت و انداخت او به نگاهینیم یوسف. کند مهار را عصبانیتش سکوت با کردمی سعی

 رفت؟ کجا -

 .یوسف سر بر عصبانیتش کرد فوران هیوا و

 اجازه خودتون به که دونیدمی رها مورد در چی شما هان؟ زدید؟ حرف باهاش اینطوری چرا رفت؟ کجا که بدونید شما باید چرا -

 .کنید رفتار باهاش اینجوری دیدمی

 :گفت ترعصبانی هم یوسف
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 .میاد بدم رو، دو هایآدم از میاد بدم هیوا داد؛می معنی چه بود ساخته خودش واسه امروز که وضعی این -

 :گفت حرص با باز یوسف. بود گرفته نظر زیر را او هیوا. کوبید فرمان روی دست کف با عصبی و

 دیدنش؟ رفتمی داشت اینجوری که داشت قرار کی با امروز -

 .کردمی نگاه را یوسف صورتش روی پهن لبخند با هیوا

 :گفت لبخندش دیدن با و انداخت هیوا به نگاهینیم یوسف

 خندی؟می چی به چیه؟ هان -

 :گفت و چرخاند را نگاهش هیوا

 .بامداد عمو دیدن رفتمی داشت رها -

 :گفت و زد پوزخندی یوسف

 .شد باورم باشه -

 :گفت و کرد نگاهش تند باز هیوا

 .بپرسم ازتون سوالی یه تونممی دایی، -

 :گفت بعد و ردک فکر کمی هیوا و داد تکان سری یوسف

 .خیالشبی هیچی، -

 :گفت و شد ترغلیظ اخمش یوسف

 .هیوا بپرس رو سوالت -

 باشه داشته قرار کسی با ممکنه کردید فکر اینکه از و شدید عصبانی دیدید تیپی این رو رها وقتی چی برای بدونم خواستممی -

 شدید؟ عصبانی

 شکل درونش در رها به نسبت داشت که بود حسی این دلیلش دانستمی اما یدبگو باید چه دانستنمی دقیقاً هم خودش یوسف

 :گفت و کشید موهایش به دستی. گرفتمی
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 .بگرده تیپی این دختری ندارم خوش فقط نداره، جوابی سوالت -

 :گفت بود پوشیده لباس جلف نهایتبی که دختری دیدن با بعد و کرد نگاه را اطراف لحظاتی هیوا

 .رو دختره اون ییدا -

 :گفت و انداخت نگاهی یوسف

 چی؟ که خب -

 .ترهجلف هم آرایشش پوشیده، لباس رها از بدتر که اون. بزنید داد سرش برید خواهیدنمی -

 :گفت هیوا گذشتند که دختر آن از. داد بیرون عصبی را نفسش و زد غری ب*ل زیر یوسف

 .کرده گیر رها پیش گلوت فهممنمی کنیمی فکر خرم، من کنیمی فکر دایی -

 :گفت سکوت مدتی از بعد فقط. نکرد هم نگاهش حتی. نکرد انکار را حرفش یوسف

 بیرون؟ اومد خونه از ریختی این چرا بده، رو من سوال جواب تو -

 :گفت و انداخت باال ابروی هیوا

 .بیاره در رو شما حرص خواستمی -

 :گفت متعجب یوسف

 چی؟ -

 :گفت و انداخت اشگوشی به نگاهی واهی

 زدید؟می بهش حرف اون نباید دایی -

 .نده غلغلک رو من غیرت اینطوری باشه، اون تا حقشه -

 :گفت و کرد نگاهش لبخندی با هیوا

 داری؟ دوستش پس -
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 :گفت و کرد نگاهش چشم یگوشه از یوسف

 کجاست؟ ببین بزن زنگ بهش -

 :گفت و کشید عمیقی نفس هیوا

 .بامداد عمو پیش رهمی که گفتم -

 چی؟ واسه -

 .دیگه داشت کاری یه -

 و چرخید هیوا جانب به کرد توقف بیمارستان پارکینگ توی وقتی. نگران و بود عصبی. گرفت ریتم فرمان روی انگشتانش با یوسف

 :گفت

 کنه؟می قهر دوباره رها گممی هیوا، -

 :گفت خودش با و کوبید فرمان روی عصبی یوسف. شد پیاده ماشین از بدهد را جوابش کهاین بدون بعد و کرد نگاهش لحظاتی هیوا

 .تو به لعنت یوسف، تو به لعنت -

 برای را سوزنی پرستار. نشست تختی یلبه بیمارستان لباس با لباسش تعویض از بعد. شد راهنمایی اتاقی به پرستاری توسط هیوا

 با که گرفت را رها یشماره و برداشت را موبایلش هیوا رفتنش از بعد. شد خارج اتاق از و کرد وصل ستشد به سرم کردن وصل

 :داد را جوابش زنگ دومین

 .سالم -

 :است کرده گریه که فهمید کلمه یک همین از

 کردی؟ گریه باز سالم، -

 :گفت ایگرفته صدای با رها

 شدی؟ بستری نه، -

 کردی؟ چیکار تو. کنن عملم قراره کی نمدونمی فقط آره، -
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 .پیشت بیمارستان میام شد تموم کارم. کرده معرفی بامداد عمو که پسره این پیش رممی دارم -

 :گفت همین برای کند توجیه را یوسف کار و بدهد دلداریش کرد سعی هیوا

 ... .کنممی فکر. کردم صحبت یوسف دایی با من -

 :گفت و برید را حرفش عصبانی رها

 دیگه. ما به دهمی که داره سوییتی یه گفت کردم صحبت بامداد عمو با. نزن حرف موردش در حتی دیگه کنممی خواهش هیوا -

 .ذارمنمی تو مادربزرگ یخونه توی رو پام بمیرمم

 :گفت و کشید عمیقی نفس هیوا

 .هست جا منم برای سوییتت توی -

 .کنیممی حبتص باهم بیمارستان اومدم -

 :گفت و آمد جلوتر بود؛ ایستاده اتاق در یآستانه در که شد یوسف متوجه کرد قطع که را تلفن و

 نه؟ کرده، قهر حسابی دفعهاین -

 :گفت و نشست ترصاف کمی و داد تکان سری هیوا

 .دایی شکستی رو دلش -

 :گفت غرور با و برد شلوارش هایجیب به را دستانش یوسف

 .اومدمی بیرون ریختی اون نباید -

 :گفت و کرد مرتب سرش پشت را بالش و کشید عقب را خودش هیوا

 .گرفته سوییت یه رفته -

 :گفت بعد و کرد فکر مدتی انداخت، زیر به سر کالفه یوسف

 گرفته؟ سوییت کجا -
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 :گفت و انداخت باال یشانه بود موبایلش به نگاهش که همینطور هیوا

 .بامداد عمو واسه سوییت گفتمی که نطورای -

 دونی؟می چقدر شخانواده مورد در هیوا، -

 :گفت و گرفت موبایلش از را نگاهش هیوا

 رو خودش زندگی و کرده ازدواج هم برادرش. کرده ازدواج اونجا پیداست که اینطور ولی کار برای دبی رفته پدرش مرده، مادرش -

 .داره

 گیرن؟نمی ازش سراغی رشپد و برادر چرا -

 :گفت و داد موبایلش به دوباره را نگاهش هیوا

 .نگرفت من از سراغی من مادر هاسال این یهمه توی که دلیلی همون به -

 :گفت و کرد بلند سر دوباره و

 .ایران برگشت نشه اب*خر درشپ زندگی کهاین برای رها و انداخت راه دعوا نامادریش بزنه؛ سر پدرش به دبی رفت رها هم بار یه -

 :گفت و نشست لبش به زهرخندی و

 .کنممی درکش. کردم رو کار این هم من -

 :گفت پرسشگر و شد هم در یوسف ابروان

 کردی؟ چیکار تو -

 :داد جواب و خورد را بغضش هیوا

 کرد، چیکار شما پدر اما. بمونم پیشش بده اجازه امبخو ازش و ببینم رو مادرم تا تهرون رسوندم رو خودم بدبختی با بود سالم هفده -

 .برگردم اومدم که راهی همون از گفت بهم و صورتم توی خوابوند سیلی یه

 :گفت ناباور یوسف

 .گیمی دروغ داری شه،نمی باورم -
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 .بپرس ازش. بود شاهد مادرت -

 :گفت و کشید بلندی نفس و

 ؟شهمی انجام کی گنمی که عملی این -

 یوسف سمت به. کرد آویزان تخت یلبه را پاهایش و کشید جلو را خودش هیوا. بود رفته فرو فکر به و داشت زیر به سر اما یوسف

 :گفت یوسف. پرسید را سوالش دوباره هیوا و کرد بلند سر یوسف. زد یوسف چشم مقابل بشکنی و شد خم

 .عمل اتاق برنتمی عصری -

 چطوریه؟ عمل این -

 .کنی استراحت باید روز بیست تا عمل از بعد ولی نیست سخت خیلی -

 :گفت و بوسید را هیوا آمد، تخت نزدیک تا و داد سالمی برادرش به شد اتاق وارد جیران که بپرسد دیگری سوال خواست هیوا

 خوبی؟ عزیزم، برم قربونت -

 :گفت و داد یوسف به را نگاهش جیران داد، تکان سری هیوا

 فکری؟ تو چرا داداش؟ تهچ -

 .گردمبرمی عملت از قبل عصری دارم، کاری یه رممی من -

 وارد. رساند هفتم یطبقه به را خود و شد پیاده ماشین از زود خیلی و کرد توقف بیمارستان همان نزدیکی در شیک ساختمانی مقابل

 :گفت و ایستاد سریع دیدنش با منشی شد که

 .دکتر آقای سالم -

 :گفت و شد میزش نزدیک کشید هم در برویا

 هستش؟ فریبرز -

 :گفت و داد تکان سری منشی

 .دارن مراجع -
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 :گفت نشستن ضمن و رفت صندلی سمت به کالفه یوسف

 آخریشه؟ -

 :داد را جوابش لبخندی با منشی

 .نیومدن بعدیشون مراجع هنوز ولی خیر، -

 این در. کند بهتر را او حال کمی توانستمی فریبرز رفیقش بهترین با صحبت فقط شرایط این در. نیاد کاش گفت آرام ب*ل زیر

 بیرون و فریبرز اتاق در شدن باز با که نکشید طول خیلی. کند سرگرم را خودش کرد سعی و آورد بیرون جیب از را موبایلش فاصله

. شد اتاق وارد و گذشت کنارش از او که بود نبسته را در خانم آن هنوز. رفت اتاقش سمت به و برخاست جا از سریع خانمی آمدن

 :گفت لودگی با و گذاشت قلبش روی را دستش او ناگهانی ورود از فریبرز

 وروده؟ طرز چه این خر؟ یمرتیکه چته. وحشت روز صاحب یا -

 کردمی نگاه فریبرز به بود گرفته ریتم زمین روی پایش عصبی ضربات با که همینطور لحظاتی نشست، مبلی روی عصبی یوسف

 :گفت و برخاست جا از فریبرز. حرفی هیچ بدون

 .کشیمی خرناسه داری و کردی داغ گرفتن نت*خیا هنگام شوهرشون مچ که هایزن این عینهو چرا چته؟ هان -

 :گفت و داد بیرون را نفسش عصبی یوسف

 .ماعصاب رو رفتنمی نرم، دندش کور چشمش. بود خودش تقصیر -

 :گفت و گذاشت مقابلش را لیوان نشست، دیگری مبل روی نزدیکش و ریخت آب لیوان یک پارچ توی از فریبرز

 .نسوزوندی موتور تا رادیاتت سر بریز آب کم یه -

 :گفت و زد تکیه عقب به بعد. نوشید را تمامش نفس یک و برداشت را آب لیوان یوسف

 .بود خودش تقصیر ولی بود هاشتبا حرفم دونممی خودم دونم،می -

 :گفت بود صورتش روی که پهنی لبخند با فریبرز

 آوردی؟ جوش اینطوری که رفته غیغاج اعصابت روی کی باز -
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 فقط سکوت در هم فریبرز. گفت را چیز همه. زدن حرف به کرد شروع عمیقی نفس از بعد و کشید موهایش به را دستش دو یوسف

 یوسف سمت به دوباره و داد جواب را تلفن و برخاست جا از فریبرز میز، روی تلفن ردن*خو زنگ با. دکرمی گوش هایشحرف به

 :گفت و برگشت

 .بیاد تونهنمی اومده پیش شواسه کاری مراجعم چون برسونمت فیض به عرایضم با تونممی حسابی آوردی شانس -

 :گفت و داد تکان سری یوسف

 .خداروشکر -

 :گفت و افتاد راه به سمتش به میزد باال را هایشآستین که طورهمین فریبرز

 برگشتی بعدم گفتی دختر اون به اومده در دهنت از چی هر برگشتی کاره یه تیمارستان، تخت به بست برد باید رو تو یابو یمرتیکه -

 شخصیت ثبات کنی ثابت بهش اینکه برای تو شخصیت به بزنه تر بیاد دلیلبی خیابون توی یکی. نداره رفتاری ثبات گفتی بهش

 .زنیمی لبخند روش به وامیستی داری

 :گفت عصبانی یوسف

 .کن کمکم روانپزشکی، مثالً تو فریبرز، زدنه حرف طرز چه این -

 :گفت گشتمی چیزی دنبال به میزش پشت که همینطور فریبرز

 .گذاشتم جاک رو چماقم این دونم نمی فقط کنم، کمکت خواممی منم خب -

 :برگشت سمتش به فریبرز افتاد، خنده به باالخره یوسف

 .خندهمی زهرمار، -

 دردمه؟ چه من بگو بیا کنم؟ چیکار بگو بشین اینجا بیا خدا رو تو -

 :گفت و نشست مبل همان روی دوباره فریبرز

 .خارج من یعهده از هم شبقیه. کردم تشریح مفصال تواسه من قبالً رو تو درد -

 



 

 
 

189 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 از که هایحرف. کرد بیانش خوردمی را فکرش خوره مثل مدت این که دیگری موضوع باالخره تا رفت کلنجار خودش با کمی یوسف

 هم را گودرز اسم به مردی توسط شدنش زخمی موضوع. بود دیده را رها بار اولین برای که موقعیتی و بود شنیده غزاله برادر رامین

 :گفت بعد و کرد فکر کمی هاحرف این یدنشن با فریبرز. گفت

 تو که چیزهای این ثانی در نیست اعتباری هاشحرف و رامین به خودت قول به. کنی قضاوتش نداری حق تو هااین یهمه با -

 .نیست کسی بودن بد بر دلیلی گیمی

 :گفت مستاصل یوسف

 ...این از قبل که بشم بطه*را وارد دختری با ندارم دوست. تنیس خودمم دست. مهمه مواسه موضوع این چقدر که دونیمی -

 .خورد را حرفش یبقیه

 :گفت و خاراند را ابرویش کنار فریبرز

 .نیستی روز به اصالً زمینه این توی -

 :گفت نیشخندی با یوسف

 چه یا باشه داشته ازدواج یسابقه که کنم ازدواج دختری با ندارم دوست گممی فقط من. نیست بودن روز به اسمش غیرتیبی -

 .باشه خورده بهش کسی دست دونممی

 :گفت اخمی با فریبرز

 .کور تعصب گممی بهش من ولی باشه غیرته، بگی خواهیمی تو حاال نیست غیرت اسمش -

 قهر باهام اونم رفته گذاشته چی برای بفهمه مادرمم. برگرده کنمنمی فکر دفعهاین. کرده قهر باز کنم؟ چیکار االن من بگو تو -

 .کنهمی

 :گفت و چرخاند پا رو پا و زد تکیه عقب به فریبرز

 .کن عذرخواهی ازش محترمانه و رسمی خیلی برو -

 :گفت محکم و چرخاند پا روی پا هم یوسف

 .عمراً -
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 .ها نیست خوب هم تکبر همه این خان جناب -

 :گفت و کرد فکر کمی یوسف

 .ببینه رو من واکنش تا بکنه کاری همچین باید چرا اصالً -

 :گفت معنی پر لبخند با فریبرز

 بهش نسبت چقدر ببینه بزنه محکت خواسته شده؛ مندعالقه خر توی به شایدم یا برداشته سنگ پاره عقلش شاید میدونم چه -

 تو غیرت بخواد که نکنه فکر موضوع این هب دیگه حتی عمرش آخر تا کنممی فکر. دادی نشونش خوب رو حساسیتت تو که حساسی

 .کنه انگولک رو

 :گفت و خاراند را اشچانه یوسف

 .شده مندعالقه من به کنیمی فکر یعنی -

 .متنفره ازت االن از کردی، رفتار باهاش تو که اینجور اما شاید -

 برخاست دوباره فریبرز. رفت فکر به و شد جمع صورتش روی لبخند زود خیلی اما. برد باال زیبایی به را راستش ابروی لبخند با یوسف

 :گفت و

 .آورده گز مواسه هامراجع از یکی -

 :گفت و برداشت گزی یوسف. کرد تعارف یوسف به برگشت؛ یوسف کنار به و برداشت میزش کشوی از را یجعبه و

 چی؟ باشه، درست رامین هایحرف فرض به اگر -

 :تگف پر دهان با فریبرز

 هم؟ به ریختی اینجوری که نداشتی باهاش قراری و قول هنوز که تو -

 :گفت عصبی یوسف

 .رفته که دلم اما نذاشتم، که قرار و قول لعنتی خب -

 :گفت خنده با و زد بشکنی خوشحال فریبرز
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 .بشنوم خواستممی رو همین همینه، -

 را گز دومین فریبرز گذاشت، سکوت به باز مدتی. بود مستاصل دیگری زمان هر از بیشتر. انداخت جعبه داخل نکرده باز را گز یوسف

 :گفت و گذاشت دهانش داخل هم

 ...حتی و بودی بطه*را توی باهاش که زدی حرف باهام دختره یه با بطه*را در بار یه یادته یوسف گممی -

 .بود لبش روی لبخند اما کرد سکوت فریبرز کرد، نگاهش اخم با یوسف وقتی

 چی؟ که خب -

 :گفت کردمی باز را اشبسته که همینطور و برداشت هم را گز سومین فریبرز

 هایشیطنت یه زندگیش توی کسی هر یعنی نبودی؛ طاهر و طیب همچین بودی که ترجوون هم خودت تو اما رفیق؛ نگیره بدت -

 فرض این خب. باشی داشته سالمی زندگی کردی اراده بعد به زمانی یه زا تو. باشه بدی آدم مطلقاً شهنمی دلیل این و داشته یا داره

 یه شاید. عشق و ماجراجویی دنبال سرخوشی، و هیجان از پر ساله هفده شونزده دختر یه. گفته راست رامین که بگیریم نظر در رو

 اینجوری رو آدماش هم خدا خدا، به واال. بگیره قرار اتفاق یه شعاع تحت زندگیش ابد تا که شهنمی دلیل این. باشه کرده هم اشتباهی

 .کنهنمی قضاوت

 :گفت و گرفت سمتش به و برداشت گز دوتا فریبرز. فریبرز هایحرف درگیر فکرش و بود میز روی گز یجعبه به خیره یوسف

 .کن خواهی معذرت ازش برو -

 :گفت برخاستن ضمن و گرفت را گزها یوسف

 .کنم فکر بهش باید -

 :گفت باز فریبرز که رفت در سمت به و

 .بیا خانوم رها با داشتی دوست. بیا و بگیر خوب کادوی یه تولدمه؛ بعد یهفته آخر یوسف راستی -

 .زد بیرون اتاق از و آورد در را فریبرز پروایبی و بلند یخنده و داد فریبرز به فحشی ب*ل زیر یوسف

. کردمی فکر رها به و فریبرز هایحرف به فقط مدت این تمام. گذراند کارهایش به رسیدگی برای و شرکتش در را وقتش چندساعتی

  در عالقه این دهد اجازه اینکه برای بود مردد هنوز ولی. عشق به شبیه احساسی داشت، احساسی رها به که کند انکار توانستنمی
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 اولین برای که بود دختری غزاله. بیاید کنار بود ساخته ذهنش در هاسال که تعصباتی آن با توانستنمی طرفی از. شود رنگ پر دلش

 نگاه یوسف چشمان به حتی شرم از هامدت تا که دختری مقید، و نجیب دختر یک. بود شده آشنا او با یاوری دکتر مطب در بار

 برده را یوسف دل که داشت داشتنی دوست سادگی یک. کردمی رفتار موقر و متین و بود محتاط زدن حرف در که دختری. کردنمی

 یوسف به خواستنمی قلبش وضعیت خاطر به خودش چند هر. بیاورد دست به را او قلب توانست تا کرد تالش هامدت یوسف. بود

 بعد هما یک اما داد انجام را قلب پیوند غزاله چند هر. بود امیدوار پیوندی قلب شدن پیدا و شدن خوب به یوسف اما بدهد مثبت جواب

 و وادارد طپش به را غزاله یافتاده طپش از قلب نتوانست یوسف. کشید بیمارستان به کارش دوباره شدید ترس و حادثه یک خاطر به

 کنار آن با نتوانست هرگز که بود سنگینی داغ برایش غزاله دادن دست از. بود کاریش یحرفه در زندگیش شکست بزرگترین همین

 گذاشته زندگیش درون پا نداشت او از ایخاطره و بار یک جز بود ندیده را او که غزاله یخاله دختر دیدن سال شش از بعد اما بیاید

 آسمان تا زمین از غزاله با رها رفتار اما. بود برده غزاله با خودش خاطرات به بارها را او غزاله، به شباهتش خاطر به و بود آمده. بود

 عشقش به کند غزاله عشق جایگزین دیگری عشق اگر کردمی فکر. بود گرفته را گریبانش نیوجدا عذاب طرفی از و داشت فرق

 .است کرده نت*خیا

*** 

 رفتن برای. زد بیرون شرکت از سه ساعت. بردندمی عمل اتاق به استخوانش مغز از برداری نمونه برای بایستمی را هیوا چهار ساعت

 .رسید نخواهد وقعم به دانستمی و بود کرده اقدام دیر

 انتظار به عمل اتاق در پشت رها و مادرش و جیران خواهرش فقط. رساند عمل اتاق به را خودش و شد بیمارستان وارد عجله با

 سر اصالً رفتمی ور موبایلش با و داشت زیر به سر رها اما دادند را جوابش خواهرش و مادرش. داد سالمی و رفت جلو. بودند نشسته

 :گفت و نشست خواهرش کنار در یوسف. ردنک بلند

 عمل؟ اتاق بردنش کی -

 .قبل یدقیقه چند همین -

 :گفت یوسف به خطاب و انداخت رها به نگاهینیم بزرگ خانم

 کشه؟می طول چقدر عملش -

 :گفت و کرد نگاه را ساعتش یوسف

 .دقیقه بیست فوقش -
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 :گفت شاکی بزرگ خانم رفتنش از بعد گرفت اصلهف هاآن از تماسی برای و برخاست جا از رها

 افتاده؟ اتفاقی چه صبح امروز باز -

 :گفت و داد تکان سری یوسف

 گفته؟ بهتون چیزی هیوا هیچی، -

 :داد را جوابش اخم با بزرگ خانم

 کم یه صبحی. ناراحت دستت زا معلومه. نداد رو سالمت جواب اصالً دختر این. شناسممی بهتر رو خودم پسر که من اما نخیر، -

 .کردی ناراحتش و بگیری رو زبونت ترمز نتونستی آخر. گیمی بهش چیزی یه حتمی فهمیدم بود زیاد آرایشش

 :گفت و نشست نه*سی به دست داد، رو به رو به را نگاهش یوسف

 .نیستم لوس یبچه دختر دوتا یبچگانه رفتارهای مسئول که من. مادرجون خیالبی -

 :گفت ترشاکی بزرگ خانم

 .هستی که خودت رفتارهای مسئول ولی -

 :گفت و انداخت رها به نگاهی نیم جیران

 خوای؟می چی دیگه هست که هم غزاله شبیه. ها خوبیه دختر یوسف؛ ولی -

 :ریخت خواهرش جان به را اخمش یوسف

 .داشت فرق دخترها یهمه با خیلی غزاله. نیست غزاله شبیه -

 او به یوسف کرد گرد عقب تا میزد حرف کسی با تلفنی و بود ایستاده هاآن به پشت کریدور وسط در رها. رفت و برخاست عصبی و

 نگاه در خشم. گرفتند قرار هم مقابل هردو دوباره و کرد را کار همان هم یوسف او با همزمان اما بکشد کنار را خود خواست. رسید

 این دوباره باز و باشد رفته کنار او مثالً که برداشت قدم سو همان به هم یوسف و برود کنار خواست بارهدو رها. برخورد هم با هردو

 :گفت عصبانی یوسف. گرفت صورت تقابل

 .کنار برو راهم سر از چیه؟ هابازی بچه این -
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 :غرید سرش بر عصبانی هم رها

 .گرفتید رو من راه سر که ماییدش این. نگرفتم رو شما راه سر من داشته؟ ورتون توهم -

 :زد عصبی یخنده یوسف

 ...خیلی... خیلی کردی فکر حتمی -

 :گفت زدمی نفسنفس حرص با که رها بگوید؛ چه دانستنمی

 .میاد بدم خودشیفته هایآدم از -

 نگران بزرگ خانم. دادمی فشار مشت توی حرص با را موبایلش و داشت زیر به سر رها. رفت و گذشت کنارش از نیشخندی با یوسف

 :گفت و داد تکان سری

 کنه؟می اینجوری چرا پسر این -

 :گفت و گرفت را مادرش دست جیران

 کنهمی کلکل دختر این با اینکه. شهنمی حساس روش اینجوری باشه نداشته دوست رو دختری اگر یوسف مادرجون، نخور حرص -

 .باشی امیدوار باید یعنی

 .کننمی رو همدیگه تن گوشت دارن که اینجوری آخه -

 .نبینند را هایشاشک یوسف خواهر و مادر تا رفت بعد و ایستاد آنجا همانطور مدتی رها

*** 

 نشستن برای خلوتی جای دنبال به. چرخاند بیمارستان حیاط توی نگاهی و گرفت را صورتش روی اشک. رساند حیاط به را خودش

 ماند خیره و کرد حلقه زانوهایش دور را دستانش. نشست هاسبزه روی بر درختی کنار در و رساند سبز فضای هب را خودش. گشتمی

 :شد اکو گوشش در گذشته از صداهای و خورد سر صورتش روی آرام باز اشک. بود رویش به رو که درختی به

 (گناهمبی من مامان/  کردی؟ چیکار تو رها/ مرد من رهای مرد، دخترم) 

 به آرام دستی. شد تبدیل هقهق به اشگریه کمکم و ریختمی وقفهبی هایشاشک. گذاشت زانو روی سر و شد شکسته بغضش

 :شنید را پیرزنی صدای و نشست اششانه
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 کنی؟می گریه داری چرا دخترم؟ شده چی -

 :گفت مهربان باز پیرزن. کرد پاک را هایشاشک تند تند. بود نشسته کنارش در داشت سر به مشکی چادر که پیرزنی. کرد بلند سر

 کنی؟می گریه مریضت خاطر به داری؟ مریض -

 :گفت و کشید آهی هم پیرزن. داد تکان سری فقط

 داره؟ بیماری چه شما مریض. شهمی خوب گهمی دکترش. بستریه یو سی آی توی کرده، تصادف منم دختر -

 :گفت مهربانی لبخند با و گرفت را هایشاشک رها

 .داره خون سرطان بیماری دوستم خواهر -

 :گفت و کشید آهی دلسوزانه پیرزن

 .خدا لطف به شهمی خوب -

 و درد مونس و بود سپرده او به را دلش هم رها. کردن دل و درد برای گشتمی گوشی دنبال و بود مهربانی و صحبت خوش پیرزن

 پوست میوه زدن حرف ضمن و کشید بیرون کیفش از را میوه پر یکیسه زدمی رفح که همینطور پیرزن. بود شده هایشدل

 پیمان آقا نام به که بود یشماره. خورد زنگ موبایلش که بود پیرزن هایصحبت هوای و حال در. دادمی رها دست به و گرفتمی

 نمونه عمل که میزد حدس. برساند بخش به را خود اینکه هم بدهد جواب تلفنش به هم تا کرد خداحافظی پیرزن از. بود کرده ذخیره

 هم تلفنیش تماس که رسید بخش به وقتی. داد جواب را تماسش رفتمی داخل سمت به که همینطور. باشد شده تمام باید برداری

 .بودند آورده اتاقش به از را او. کشید هیوا اتاق داخل سرکی. بود شده تمام

 .شود اتاق وارد خواستنمی یوسف بودن با اما. بودند اتاق توی بزرگ خانم و جیران و یوسف

 :آمد خودش به پرستاری صدای با که بود کف هایسرامیک میخ نگاهش. نشست و رفت کریدور کنار هایصندلی سمت به

 هستید؟ بیمار کدوم همراه شما خانم -

 :گفت اخمی با پرستار برد، که را هیوا اسم و کرد بلند سر

 ندید قوانین هستن یاوری دکتر اقوام از چون حاال. چهارمی هم شما هستن اتاق توی نفر سه االن داره؟ همراه چندتا یمارب این -

 .گیرنمی
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 :گفت و برخاست سرجایش از جنگی رها

 .میرن باشید مطمئن مونن،نمی هم دیگه نفر سه اون. ندارم یاوری دکتر با نسبتی هیچ من -

 صندلی همان روی دوباره رفتنش از بعد. بود ناراحت و عصبانی کافی یاندازه به رها. رفت و زد حرفی ب*ل زیر نیشخندی با پرستار

 کمی یوسف. داد موبایلش به را نگاهش دوباره و انداخت او به نگاهی نیم رها. ایستاد او دیدن با و شد خارج اتاق از یوسف. نشست

. زدمی حرفی باید. بود مستاصل و ریخته هم به. نشست کنارش در فاصله صندلی یک با و دآم سمتش به وقتی تا کرد پا آن و پا این

 که رهای با چرا دانستنمی هم خودش اما نبود اینطور. نبود آمدنی کوتاه دختر این مقابل در غرورش اما بود کرده اشتباه که بود او

 .داشت جنگ سر بود رفته برایش دلش

 :گفت آرام بعد و دکر مزه مزه کمی را حرفش

 ...بود ممکن قیافه و ظاهر اون خب اما. هستید بدی دختر شما که نبود این منظورم من...من -

 و دم حرص با را هایشنفس. کرد مشت را دستانش عصبانیت از یوسف. شد اتاق وارد و برخاست. شود تمام حرفش نداد اجازه رها

 بخشیده سادگی به بار این که فهماند او به هم و بود کرده ناراحت البته و ترعصبی را او هم محلی کم و رها رفتار این. شدمی بازدم

 .شد نخواهد

 :گفت دیدنش با بزرگ خانم شد اتاق وارد تا رها

 .گرفتمی رو سراغت مدام هیوا اومدی؛ شد خوب چه جان، رها -

 اینکه با. داشت شدیدی درد مر*ک همین برای و بودند برداشته لگنش استخوان از را نمونه. داشت درد و بود کرده عرق کمی هیوا

 آرام و ناله با هیوا. گرفت را دستش و شد نزدیک تختش به رها. بود بریده را امانش درد این اما بودند کرده تزریق برایش مسکنی

 :گفت

 .دارم درد خیلی رها -

 :گفت و نشاند اشپیشانی به ایسه*بو مهربانانه رها

 .شیمی خوب زود عزیزم، وقتم -

 :گفت و زد داشت دست در که هیوا دیگر دست بر یسه*بو و گرفت را صورتش روی هایاشک جیران
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 .عزیزم ببخش رو من. برم قربونت الهی -

 :گفت مهربان رها

 .میشه خوب زود زود که، نشده طوریش -

 بستری دیگر بخشی در که آرزو پیش به جیران و رفت یوسف با بزرگ نمخا بعد و ماندند هیوا پیش دیگر مدتی جیران و بزرگ خانم

 .رفت بود

*** 

 تلویزیون از سینمایی فیلم تماشای مشغول و بودند نشسته تخت روی رها با. بود شده بهتر دردش هیوا. گذشتمی شب نه از ساعت

 هورت را کمپوتش آب هیوا. زدندمی حرف هم با وردندخمی که همینطور و داشتند دست در کمپوت قوطی یک هردو. بودند اتاقشان

 :گفت و کشید

 .نده سوتی وقت یه کردی سفارش بهش -

 :گفت کمپوتش دادن قورت از بعد و داد تکان سری پر دهان با رها

 هیوا؟ پرسیدی چقدر. بابا آره -

 .نزد حرفی دیگه یوسف دایی -

 .دمنمی هم سالمش جواب دیگه. بابا نه -

 :گفت و داد قورت را بغضش و

 .داره سنگقلوه یه شنه*سی توی فهمیدم حاال ولی. قلبیه خوش مرد کردممی فکر -

 و شد باز اتاق در. کشید سر روی بود افتاده گردنش روی که را شالش سریع رها که خورد در به ضرباتی بزند، حرفی خواست هیوا تا

 .شد اتاق وارد پیتزا جعبه سه با یوسف

 نخوردید؟ که شام سالم؛ -

 :گفت لبخند با هیوا
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 .بخورم بیمارستان شام کنید فکر درصد یه -

 :گفت و آمد جلوتر یوسف

 .گرفتم پیتزا. نخوردید شام گفتن پرسیدم، زدم زنگ آره -

 :گفت رها به خطاب و داد قرار تخت پایین میز روی را پیتزا هایجعبه و

 ...منظورم که بدم توضیح تونواسه صریع خواستممی من خانوم رها -

 :گفت هیوا به خطاب اما رها

 .بخوره مکله به باد کمی یه بیرون رممی من هیوا -

 یوسف به نگاهی هیوا. شد هایشکفش پوشیدن مشغول. آمد پایین تخت از و گفت را این. برید را یوسف حرف حرفش، این با و

 :گفت رها به خطاب و انداخت

 .بیرون ریممی هم با شام از بعد گرفته، شام کشیده زحمت یوسفم دایی -

 :گفت جوابش در رها اما

 .بکشم سیگار یه رممی نیست، مگرسنه -

 بیرون اتاق از که رها. نزد حرفی اما. کرد مشت داشت قرار میز روی که دستانش. آورد جوش به را یوسف خون باز حرفش همین و

 :گفت و داد هیوا به ار نگاهش عصبی یوسف. زد

 مغروره؟ قدراین چرا -

 :داد را جوابش رک هیوا

 .دایی شمایید مغروره که اونی -

 :گفت آرام بعد و کرد تاملی و

 .زخمش روی پاشیدی نمک شما زخمیه، رها روح دایی -

 :کرد نگاهش پرسشگر و شد تیز حرفش این از یوسف چشمان
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 چیه؟ منظورت -

 :گفت و داد تلویزیون به را نگاهش هیوا

 .بدونه چیزی اشگذشته مورد در کسی نداره دوست -

 :گفت و برگرداند خودش سمت به و گرفت را اشچانه. رفت سمتش به یوسف

 .بدونم خواممی من اما -

 :پرسید و زد کنار اشچانه از را یوسف دست هیوا

 داری؟ دوستش واقعنی دایی -

 به نسبت که بود این حقیقت اما. بود نشده روشن هم خودش برای هنوز سوال این جواب. برد هایشجیب هپنا در را دستانش یوسف

 و بود کرده فکر فریبرز هایحرف به خیلی. بزند رک را حرفش دید بهتر. بود عالقه سر از که حساسیتی یک. بود شده حساس رها

 بیشتر را رها خواستمی پس. بیندازد دور و بکند بود دوانده ریشه ذهنش در هاسال که تعصباتی و هاقانون که بود نتوانسته آخر

 .کند فراموشش است نشده دیر تا بخواند او قانون با که نیست کسی آن اگر که بشناسد

 .هنخورد دست و پاک و آروم و نجیب. بود آرومی خیلی دختر غزاله. دارم زندگیم واسه هایقانون و قاعده یه من هیوا؛ ببین -

 بیان از بعد. کردمی نگاهش فقط هیوا. دزدیدمی هیوا چشمان را نگاهش زدمی حرف وقتی. کردمی بیان آرام صدای با را هایشحرف

 :گفت و داد هیوا سیاه چشمان به را نگاهش بعد و کرد سکوت مدتی غزاله، مورد در کلمات این

 کرده؟ ازدواج قبالً -

 فکر هیوا. باشد داشته قدیمی و متحجر هایقانون حد این تا اشتحصیلکرده دایی کردنمی هم فکرش. کردمی نگاهش فقط اما هیوا

 شده باطل تصوراتش یهمه حاال اما. کند خوشبخت را او و بگذارد مرهم را رها زخمی زندگی تواندمی که است مردی یوسف، کردمی

 :گفت باز یوسف. شد طوالنی که هیوا سکوت. بود

 .نشه شکسته دلی بعداً تا بدونم رو خودم تکلیف بیفته اتفاقی اینکه از قبل خواممی ولی اومده خوشم رها از گمنمی دروغ هیوا، ببین -

 :گفت و خورد برگشت پیتزا هایجعبه به نگاهش هیوا

 .کردم می فکر موردتون در ایدیگه جور -
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 :گفت و داد یوسف چشمان به را نگاهش باز و

 .نزنید حرف باهاش اونجوری دیگه خدا رو تو اما. کنید فراموشش اینه زندگیتون قانون و عدهقا اگر -

 :گفت و کشید گردنش پشت به دستی. داشت تلخی حس. ریخت فرو درونش در چیزی و خورد وا هم خودش یوسف

 شده؟ جدا شوهرش از چی برای -

 :گفت آمدمی پایین تخت از که حالی در هیوا

 .کنهمی یفرق چه -

 :گفت و پوشید را هایشدمپایی

 .ندارم اشتهایی منم اما ممنون؛ پیتزاها بابت از -

 .اتاق کف براق هایسنگ به ماند خیره و رفت وا تخت یلبه یوسف. شد خارج اتاق از و

*** 

 تخت روی و برداشت را هاجعبه از ییک هیوا. بود میز روی پیتزا هایجعبه هنوز اما نبود خبری یوسف از برگشتند اتاق به وقتی

 .نشست

 .بخوریم بهتره پس نیست، حالیش قهر شکمم بینممی کنممی فکر چی هر رها ببین -

 رها کنار در و پرید پایین تخت روی از باز هیوا. کشید دراز و کند پا از را هایشکفش. آید در تختخواب حال به تا کرد باز را مبلش رها

 :گفت و برد رها سمت به را پیتزا از قاچ یک. نشست

 .نخوردی ناهار ظهرم بخور، هیوا جون -

 :گفت و زد پس را دستش رها

 .خوردممی بود نگرفته داییت اگر -

 :گفت و انداخت اشجعبه توی را پیتزا هیوا

 .خورمنمی منم پس -
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 .گشنته چقدر تو دونممی که من. نشو شکمت مدیون دختر -

 :گفت و نشست سرجایش باز رها. برگرداند را رویش قهر با و ردک نوچی هیوا

 .دارید مشکل خانوادگی خدا به. افتادم گیری چه -

 :گفت پر دهان با و زد گازی. برداشت را پیتزا از تکه یک و

 .خوردم کن، کوفت بردار خب -

 خاموش را اتاق چراغ هیوا. شدند سیر وقتی خوردند هم با مشترکاً را پیتزها از دوتا خنده و خوشحالی با. شد ردن*خو مشغول هم هیوا

 :گفت رفتمی تختش سمت به که همینطور و کرد

 که بود کپیدن به اگر خب. شدن بستری گنمی اینم به اَه. سرمی نه قرصی، نه آمپولی، نه. داشتن منگه چی برای دونمنمی من -

 .کپیدیممی مونخونه رفتیممی

 :گفت و کشید سرش روی را پتو رها

 .بخوابم بذار نزن ور انقدر -

 :گفت آرام هیوا. رفت پایین در دستگیره که. بودند کشیده دراز سکوت در هردو

 .خواب به بزنیم خودمون رها -

 روی لبخندی زاپیت خالی هایجعبه دیدن با. آمد پیش هاتخت نزدیکی تا آرام یوسف. بودند خوابیده مثالً هردو. شد باز آرام اتاق در

 و گل شاخه یک یوسف. کرد نگاه را داییش و کرد باز را چشمش یک هیوا. شد رها نزدیک و زد دور را هیوا تخت آرام. نشست لبش

 خوش عطر بوییدن از بود پتو زیر سرش اینکه با رها. رفت بیرون اتاق از و برگشت آرام بعد و گذاشت تخت کنار میز روی برگه یک

 :گفت آرام هیوا. شد بسته که اتاق در. بود افتاده طپش به شقلب یوسف بویی

 .رفتش رها رها، -

 :گفت و کشید نامه و گل شاخه سمت به را خودش هیوا. کشید راحتی نفس و زد کنار سرش روی از را پتو رها

 .بخونمش بذار. آورده تو برای کنم فکر -
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 اینکه با رها. شد جمع صورتش روی لبخند بعد اما بود برگه به نگاهش شوق با اولش. کرد روشن را تخت باالی نور کم مهتابی و

 :گفت رها و انداخت رها به نگاهی هیوا. بدهد نشان تفاوتبی را خود کردمی سعی اما داشت شوق

 نوشته؟ چی -

 .چرخید خطوط روی نگاهش و گرفت هیوا دست از را کاغذ و برخاست خودش و

 معذرت بابتش. بزنید حرف من با نیستید حاضر حتی که زد دلتون به زخمی زبونم، زخم کردم، ناراحت رو شما لیخی امروز رهاخانوم) 

 .ببخشید رو من امیدوارم. خواممی

 (یوسف دایی. بپذیرید من از عذرخواهی و ادب رسم به هم گل شاخه این. هستید من هایخواهرزاده مثل هردوتون هیوا و شما

. بود فهمیده را اشدایی منظور اما هیوا. کند هضم را "هستید من هایخواهرزاده مثل هردوتون هیوا و شما" یجمله تتوانسنمی رها

 را بغضش رها. کند فراموش دارد او به دلبستگی اگر بفهماند رها به مستقیم غیر اینکه جز باشد داشته توانستمی معنی چه جمله این

 :گفت تلخ یخنده با و خورد

 .شدم تیپخوش و جوون دایی یه صاحب منم باالخره و نمردم -

 نگاه را رها زده ماتم و بود کرده حلقه زانوانش دور را دستانش هیوا. رفت زباله سطل سمت به و کرد مچاله مشتش توی را کاغذ

 فقط که بود پا بر غاییغو قلبش و ذهن در. کشید سرش روی را پتو و کشید دراز. برگشت اشمبلی تخت سمت به رها. کردمی

 .کند آرام را غوغا آن توانستمی خودش

*** 

 قرار اما دهد انجام را ترخیصش کارهای تا بود آمده جیران مادرش. برود خانه به توانستمی و کردند مرخص را هیوا که بود ده ساعت

 نگاه پاهایش دادن تاب به که همینطور و بود شستهن تخت یلبه حاضر هیوا. بیایند بزرگ خانم و سیامک خانه به بردنشان برای بود

 ورود با. بود درمانش و آرزو بیماری صحبتشان موضوع. بودند هم با صحبت مشغول هم رها و جیران. بود رها درگیر فکرش کردمی

 رها سمت به و بوسید را هیوا بزرگ؛ خانم. بود آمده بهتری ظاهر و تیپ با بار این سیامک. شد تمام حرفشان سیامک و بزرگ خانم

 :گفت جیران به خطاب دخترها با بشی و خوش از بعد. رفت

 چطوره؟ آرزو -

 .مادرجون نگرانم خیلی شهمی انجام پیوند عمل فردا خوبه، -
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 .شهمی درست خدا، به کن توکل -

 :گفت و نشاند اشگونه به یسه*بو و شد جیران نزدیک سیامک

 .باشید داشته خوبی یروحیه کنید سعی. جان عمه کارسازه مثبت انرژی و امید چیزی هر از بیشتر -

 :گفت لبخند با جیران

 .اومدی کشیدی زحمت که ممنون. عزیزم چشم برم، قربونت الهی -

 .نکردم کاری. کنممی خواهش -

 :گفت بود فکر توی حسابی که هیوا به خطاب بعد و

 .خونه وت واسه بذار رو فکرات بقیه عمه دختر -

 چرا دانستنمی اما داشت؛ لودگی سیاوش یاندازه به کردمی پیدا رو کمی اگر هم سیامک داد، او به را نگاهش و کرد بلند سر هیوا

 .نداشت را او هایلودگی به دادن جواب یحوصله

 :گفت و شد نزدیکش هار. داشت درد بودند داده انجام را برداری نمونه که جای هنوز چون آمد؛ پایین آرام تخت از

 بری؟ راه تونیمی -

 :گفت خنده با هیوا

 .نشدم که چالق بابا آره -

 نبود یوسف ماشین قیمتی گران و زیبایی به سیامک ماشین. برگشت آرزو پیش مادرش اصرار با بعد و کرد همراهیشان حیاط تا جیران

 :گفت و انداخت هیوا به نگاهی آینه از سیامک. ودندب ساکت همه مسیر طول در. بود روزی به و زیبا اتومبیل اما

 بپرسم؟ تونممی سوالی یه عمه دختر -

 :گفت و برگشت سیامک سمت به هیوا نگاه

 .بله -

 ای؟حرفه صورت به اونم آشپزی؟ سراغ رفتید که شد چی -
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 :داد را جوابش و انداخت رها به نگاهینیم هیوا

 .خوندم رو درسش استاد چندتا پیش تخصصی صورت به بعد و کردم کار تجربی رتصو به چندسال داشتم، عالقه -

 :گفت و چرخید عقب سمت به کمی بزرگ خانم

 کردی؟ فکر سیامک پیشنهاد به هیوا راستی -

 گیج مینه برای بود کرده فراموش که بود شده شیدا درآوردن آمار و رها موضوع درگیر فکرش قدری به. بود کرده هنگ مغزش هیوا

 :گفت

 پیشنهاد؟ کدوم پیشنهاد؟ -

 :گفت و زد لبخند رویش به آینه داخل از سیامک

 .دیگه رستوران همون -

 در کردن کار مورد در حتی دیگر خواستنمی بود زده را هاحرف آن یوسف دایی که حاال. داد بیرون به را نگاهش و گفت آهانی هیوا

 درگیر دلش هم خودش دیگر طرفی از اما نه؟ یا هست ماندن به مایل رها دانستنمی شرایط نآ با طرفی از. بزند حرفی هم شرکتش

 تواندمی دانستنمی. بود کشیده شومی هاینقشه برایش که زنی با هم آن. بود نزدیک عروسیش مراسم که مردی درگیر. بود شده

 هایقانون و قاعده اینکه از ترسیدمی. کند فکر یوسف ثلم هم سیاوش اینکه از ترسیدمی نه؟ یا بیاورد دست به را سیاوش دل

 :زد صدایش و گذاشت دستش روی دست رها که بود رفته فکر به. باشد یوسف مثل هم سیاوش

 .هیوا -

 :گفت آرام رها و برگشت رها سمت به نگاهش

 زنن؟می حرف شما با دارن -

 :گفت و شد سیامک متوجه هیوا نگاه

 .نشنیدم ببخشید -

 :گفت لبخند با سیامک

 دارید؟ کار پیشنهاد دبی توی رستوران دوتا از گفت یوسف عمو. ندارم اشکال -
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 .نگرفتم رفتن برای تصمیمی هنوز اما بله، -

 :گفت باز بزرگ خانم

 .میده بهتون خوبی رآمدد مطمئناً بیفتید جا وقتی اما نباشه دبی رستوران یاندازه به اینجا درآمد کارت شروع توی شاید دخترم -

 :گفت و کرد فکر کمی باز هیوا

 دارید؟ عجله خیلی شما -

 :گفت و داد تکان سری سیامک

 .بگیرم رو کاراش دنبال همکاریمون قطعیه اگر خواستممی فقط نه، -

 .دارم احتیاج وقت هفته دو به بدم شما به قطعی جواب اینکه برای من -

 :گفت و انداخت بزرگ خانم به نگاهی نیم سیامک

 .باشه -

 :گفت سیامک به خطاب بعد و گفت هیوا به را چیزی آرام و کرد نگاه را اشگوشی رها

 .بدم انجام برم باید که دارم کاری یه من دارید نگه همینجاها شهمی سیامک، آقا بخشیدمی -

 از و کرد خداحافظی هم هیوا که شود پیاده خواست و کرد خداحافظی رها. کرد توقف خیابان یحاشیه در و گفت چشمی سیامک

 :گفت و رفت سمتش به شاکی رها. شد پیاده دیگر سویی

 میای؟ کجا تو -

 .بیام خواممی منم -

 :گفت و شد پیاده هم بزرگ خانم

 .کنی استراحت باید تو دخترم هیوا -

. شد سوار کرد توقف که تاکسی اولین. گذشت خیابان از زود خیلی و نشاند ماشین توی را هیوا زور به و کرد باز را ماشین در رها

 .برساند آنجا به را او سریعاً خواست و داد راننده به را آدرسی
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 که جوانی پسر. چرخاند شاپ کافی داخل نگاهش و ایستاد ایلحظه شد، که شاپکافی وارد. شد پیاده تاکسی از شاپیکافی مقابل

 :گفت و برخاست احترامش به جوان شد که نزدیکش. داد تکان دستی برایش دبو ساله دو و بیست شاید

 هستین؟ خوب خانوم، سالم -

 کاله یک میز روی. داشت متناسبی و ورزیده کل*هی که بلند قد جوانی بود، پیمان جوان آن. نشستند هردو و داد را جوابش رها

 :گفت و گرفت رها سمت به و کرد باز اشگوشی روی را عکسی نشست رها تا. بود هم کاسکت

 نفر یه با انگاری چرخید مدتی اونجا پاساژ، یه به رفت شد جدا نامزدش از اینکه از بعد. کنم شکار رو عکسا این تونستم فقط امروز -

 هم آدرسش. هالهی طرفای آپارتمانی یه به رفتن هم با بعد و زدن چرخی هم با. اومد پسره این بعد یدقیقه بیست یه. داشت قرار

 اما واحد چهارتا طبقه هر توی. هشتم یطبقه رفتن فهمیدم آسانسور شماره روی از. داخل رفتم سرشون دنبال. فرستممی تونواسه

 .دونمنمی واحد کدوم

 :گفت و برگرداند او به را گوشیش رها

 رفیقی یه گفتی ضمن در. دربیاری هم پسره ینا توی و ته خواممی ضمن، در بفرست م واسه آپ واتس توی رو عکسا این یهمه -

 .نیست مهم هم شهزینه. بشه کار به دست بگو بهش. بسازه مونواسه شنود یه تونهمی داری

 :گفت و داد تکان سری لبخند با پیمان

 .کرده پهن دام رفیقش بهترین ثروت برای دختره این گفته بامداد عمو. خانم چشم -

 :گفت و کشید هم در ابروی رها

 .عموبامداد رفیق بهترین شد سیاوش زود چه عجب، -

. میز به ماند خیره نگاهش باز و داد سفارش تلخ ایقهوه رها رفتنش از بعد. رفت و کرد خداحافظی زود کارش به رسیدن برای پیمان

 نخواهد سرانجامی بستن دل این تدانسمی ابتدا از هم خودش اما بود داده آزار بدجور را روحش کاغذ آن درون یوسف هایحرف

 فنجان گارسون که بود میز میخ نگاهش و بود زده چانه زیر دست. باشد عاشقش تواندمی کرد گمان او که کرد کار چه یوسف. داشت

 مه در چهره زیادش تلخی از نوشید که را قهوه از ایجرعه. کرد تشکر و شد کنده یوسف خیال عالم از. گذاشت مقابلش را قهوه

 اضافه اشقهوه به شکر قاشق چند. است داده سفارش قهوه چرا که بود نفهمیده هم خودش اما بود بیزار همیشه تلخ طعم از. کشید

 :گفت خودش با و نشست لبش روی خندیتلخ. نکرد افاقه باز اما کرد
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 .تلخ تشذا چون شه،نمی شیرین هیچی با مونهمی زندگیت مثل هم قهوه این رها، خیالی خوش -

. نداشت رفتن برای جای. زد بیرون شاپکافی از و کرد پرداخت را اشقهوه یهزینه. برخاست میز سر از و زد پس نخورده را قهوه

 و زیبا شلواری و کت دیدن با. رسید مردانه فروشی پوشاک یمغازه به که کردمی نگاه را هامغازه و زدمی قدم خیابان در هدفبی

 نگاهش هنوز. شد مغازه وارد. بود کرده جلب را اشتوجه مانکن آن کراوات چیزی هر از بیشتر نشست، لبش به خندیلب قیمت گران

 :گفت گنگ و گیج کند راهنماییش تا خواست و گفت آمد خوش و شد نزدیکش جوانکی که بود دور

 ببینم؟ رو کراواتاتون تونممی -

 از. کرد راهنمایی بود مختلف سایزهای و مدل و نقش و طرح در هاکراوات از دنیای که دیگر سمتی به را او حتماً گفتن با جوانک

 با فروشنده انتخابش از بعد کردمی انتخاب را بهترینش و بود سلیقه خوش همیشه او اما. بود شده گیج نقش و طرح همه آن دیدن

 :گفت تحسین

 .کردید انتخاب رو بهترین براوو -

 کمی و ارزان چیز هم او خب اما. بود سنگینی قیمت کراوات یک برای. پرسید را قیمتش فروشنده زبانیخوش این به توجهبی رها

 اهواز در یوسف که هایلباس جبران به خواستمی برود بزرگخانم یخانه از بود قرار که حاال اما نداشت خرید قصد. خواستنمی

 نداد اجازه که مردی به حداقل خواستمی. بود دلی هدیه این چیزی هر از بیشتر اما. بدهد او به یهدیه هم او بود خریده برایش

 .آمد بیرون مغازه از و گرفت کادویی پاکت و زیبا یجعبه با را کراوات باشد؛ داده هدیه باشد عاشقش

 را یوسف او شد متوقف نهخا مقابل که تاکسی. شد بزرگ خانم یخانه راهی و گرفت دربستی تاکسی همین برای نداشت دیگری کار

 به سرد عرق که بود مرد آن دیدن با. بود آشنا او برای که مردی. بود مردی با صحبت مشغول دیگری ماشین کنار در که بود دیده

 :گفت و چرخید عقب سمت به کمی راننده. زد خشکش و نشست اشپیشانی

 .دیگه رسیدیم خانم -

 هم مرد آن و یوسف چون. بود رفته باال قلبش ضربان. رفت دستگیره سمت به لرزانش تاندس و گرفت راننده سمت به اسکناسی رها

 درون یبچه دختر هایگریه و جیغ صدای. آورد هجوم ذهنش به گذشته خاطرات از یهجمه. شد پیاده که ماشین از. بودند دیده را او

 آن و آمدند تاکسی سوی به قدمی چند یوسف همراه به مرد آن. گرفت ماشین در به را دستش. افتاد دوران به سرش. شد اکو سرش

 :گفت لبخندی با مرد

 .دخترخاله سالم -
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 "بازیه یه فقط این خاله دختر " پیچید گوشش درون دیگری صدای و کرد نگاهش زده یخ چشمانی با رها

 :گفت و افتاد راه به سمتش به که کرد نگران را یوسف همین و بود پریده وضوح به رنگش

 .خانوم رها -

 .شد زمین نقش تاکسی کنار و شد تار چشمانش اما برگشت یوسف سمت به نگاهش

*** 

 و بود نشسته صندلی روی نزدیکش هم یوسف. بود کشیده دراز داشت هیوا با مشترکاً مدت این در که اتاقی توی خودش تخت روی

 چشم رها به نگران و بود داده تکیه زانوهایش به را هایشآرنج. بود نشسته تخت یلبه رویشان به رو هیوا. گرفتمی را فشارش

 .کردمی نگاهشان نگران و بود ایستاده ترعقب هم بزرگ خانم. بود بسته را چشمانش اما بود هوش به که بود دوخته

 اما. بود داده دست او به که بود ناگهانی شوک خاطر به ناگهانی صورت به فشار شدید افت و حالت تغییر این بود فهمیده یوسف

 فراموش را دختر این که بود گذاشته قرار و قول خود با اینکه با. بود شده وضعیت این دچار اشخاله پسر دیدن با رها چرا دانستنمی

 وقتی. کرد را کار این خودش و بیاورد داخل به را او که نداد اجازه رامین به. شد کنده جا از هم او دل شد زمین نقش رها وقتی اما کند

 :گفت بزرگ خانم. کرد باز دستش از را فشار بازوبند

 یوسف؟ چطوره -

 :گفت و برگشت او سمت به نگاهش. داد می مادرش به جوابی باید

 .بیارید ش واسه میوه آب لیوان یه شهمی. نیست طوریش افتاده، فشارش ضعف خاطر به -

 با سرش برخورد و خوردنش زمین این. داد رها به را نگاهش دوباره یوسف رفتنش از بعد .کرد ترک را اتاق و گفت چشمی بزرگ خانم

 :زد صدایش بعد و زد اش پیشانی زخم به را آن و برداشت زخمی چسب. بیفتد اشپیشانی روی خراشی بود شده باعث ماشین در

 .خانوم رها -

 از و بود داده وا او جلوی اینکه از طرفی از و بود شده قراربی قلبش خودش به یوسف نزدیکی همه این از. کرد باز چشم آرام رها

 .بفهمد را رازش یوسف کهاین از ترسیدمی. بود دلخور بود ترسیده رامین

 :گفت و دزدید را نگاهش شرمگین رها
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 .خوبه حالم ممنونم، -

 اتاق از اما گرفت فاصله هاآن از. بود رفته باال که قلبی ضربان و نزدیکی همه این از ترسیدمی هم او برخاست؛ تخت کنار از یوسف

 :گفت آرام و نشست تختش یلبه رها کنار در و برخاست هیوا. نرفت بیرون

 رها؟ خوبی -

 سمت به نگاهش هیوا. گفتند هم با گونه نجوا را خصوصیشان هایحرف و برد جلو را سرش هیوا. داد را جوابش زدن پلک با رها

 توی و بود ناراحت. دوخت چشم کردمی نگاه را هاآن فقط و بود برده هایشجیب در را دستانش و بود ایستاده در زدیکن که یوسف

 :کشید بیرونش افکارش از و داد قرار خطاب را او هیوا. فکر

 .دایی -

 :گفت باز هیوا و شد کشیده هیوا سوی به اشتوجه

 .بذاری تنهامون شهمی -

 :گفت و خورد سر رها صورت روی اشک رفتنش از بعد. بست را در و کرد ترک را اتاق حرفی هیچ بدون یوسف

 .باشه نامرد حد این تا کردمنمی فکر اینجا، بیاد رامین گفته عمد از دونممی من -

 :گفت و گرفت را هایشاشک هیوا

 .باشه اومده خودش شاید نباشه، اینطور شاید -

 روز کاش. کنهمی جو و پرس من مورد در که مربوط چه اون به. کنه سوال من مورد در اون به بزنه زنگ باید حقی چه به اصالً -

 .هستم غزاله یخاله دختر بودم نگفته و بودم شده الل اول

 داشت تدس در که یمیوه آب بزرگ لیوان با بزرگ خانم. شد باز اتاق در که بزند حرفی خواست کرد پاک را هایشاشک دوباره هیوا

 :گفت و شد اتاق وارد

 .کنی ضعف اینجوری که خورینمی چیزی چرا آخه برم، قربونت الهی -

 :گفت و نشست صندلی روی و

 .بگیری جون بخور رو سیب آب این از کمی یه پاشو عزیزم، پاشو -



 

 
 

210 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 خانم. زد پس را لیوان و خورد را میوه آب از یکم رها. بنشیند تا کرد مجبور را رها و گرفت مادربزرگش دست از را میوه آب لیوان هیوا

 :گفت دلخوری با بزرگ

 .میارم هردوتون واسه رم می االن. کردممی درست معجون هیوا واسه با داشتم. بگیری جون بخور -

*** 

 :گفت رامین نشست تا و شد اضافه جمعشان به هم یوسف. بودند صحبت مشغول پذیرایی توی رامین و سیامک

 چطوره؟ لشحا -

 .کرد می فکر گونهاین او یا داشت تمسخر و زهرخند نگاهش رامین دانست نمی داد، رامین به را نگاهش یوسف

 .بود افتاده فشارش خوبه، -

 :گفت معنی پر لبخند با رامین

 .شناختمشنمی اصالً نبود غزاله شبیه اگر. ندیدمش که ساله سیزده دوازده شهمی باورت -

 :گفت بعد و کرد یمکث یوسف

 شناختت؟ دید رو تو تا اون انگاری اما -

 .دادمی آزار را یوسف داشت همین و شدنمی دور رامین ب*ل از دهنده آزار لبخند این

 .فامیلیم نباشه چی هر دیگه خب -

 ایدوستانه یبطه*را او با هم اگر. بود زنده غزاله که زمان آن حتی باشد داشته رفاقتی رامین با نتوانست باید که آنطور وقت هیچ

 خوبی به و بود دروغ احوالپرسی و دیدنش یبهانه به سال شش از بعد هم آن آمدنش سرزده حاال و بود غزاله خاطر به داشت

 اشخاله دختر دیدن هوای به چرا متاهل یساله شش و چهل مرد یک. دانستنمی را دلیلش اما. است آمده رها خاطر به دانستمی

 شاید. کرد صحبت او با رها با بطه*را در و گرفت تماس او با بار اول چرا که کردمی سرزنش را خودش هم کمی. بود آمده آنجا به

 :آمد خودش به رامین صدای با دوباره که بود فکر توی. کردمی سرزنش را خودش باید هم

 .شهمی دلخور خیلی نزده سر اون به تهران اومده بفهمه مادرم ببینمش، نمیاد رها -

 :شنید را هیوا صدای بدهد جوابی یوسف اینکه از قبل
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 .کنم بیدار رو دوستم که ندارم هم یعالقه هیچ. خوابیده رها -

 به خطاب و نشست یوسف به نزدیک مبلی روی بدهد را جوابش اینکه بدون هیوا. داد سالمی و چرخید هیوا سمت به رامین نگاه

 :گفت یوسف

 شد؟ چی اون بوده، دستش کادویی یجعبه یه گفت رها یدای -

 :گفت و برداشت کنارش از را آن بود، آورده داخل رامین را رها کیف و کادو جعبه گویا

 .آوردم من هم وسایلش کشید یوسف آقا که رو رها آوردن زحمت. اینجاست -

 و کشید هم در ابروی یوسف. شد رها کیف وارسی مشغول. نشست جایش سر دوباره و کشید دستش از تقریباً را آنها و برخاست هیوا

 :گفت

 دوستت؟ کیف توی گردیمی چی دنبال -

 :داد جواب پروابی هیوا

 .باشه نشده کسر و کم چیزی وقت یه کنممی چک دارم گردمنمی چیزی دنبال -

 :گفت دلخور رامین

 خانم؟ چیه منظورتون -

 رفتنش از بعد. کرد ترک را پذیرایی رها وسایل با و برخاست جا از حرفی هیچ بدون و ریخت رامین نجا به را خشمش پر نگاه هیوا

 :گفت و برخاست هم رامین

 .نکردن دزدم اینجا تا برم -

 داشتنش نگه به زیادی اصرار اما یوسف. بود شده دلخور رامین اما کند درستش کرد سعی سیامک. برخاستند هم سیامک و یوسف

 .کرد عذرخواهی او از هیوا رفتار بابت چند هر. تنداش

 یحوصله که بود شده مشغول قدری به فکرش. بست را در و برگشت داخل به وقتی. کرد همراهیش در دم تا یوسف و رفت رامین

 .زد صدایش و شد حیاط وارد سیامک که بود زنیقدم حالی در. نداشت را داخل به رفتن

 .یوسف عمو -
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 :گفت و شد نزدیک او به سیامک. شد کشیده سیامک سمت به نگاهش

 بود؟ اومده چی برای -

 .بپرسه احوالی اومده شده می رد اینطرفا از گفتمی خودش دونمنمی -

 :گفت ماجرا بیشتر کنکاش برای و خاراند را ابرویش کنار سیامک

 نه؟ بود، مدیع رفتارش طرز اون. اومدنمی خوشش رامین از خیلی هیوا، انگاری -

 :گفت و انداخت باال ایشانه یوسف

 .موندم دختر دوتا این رفتار توی خودمم دونم،می چه -

 :گفت و نشست سیامک ب*ل به معنی پر لبخند

 .بخوریم رو عمومون عروسی شیرینی باالخره باشیم امیدوار باید پیداست که اینطور -

 :گفت و شد هم در یوسف ابروان

 .دخترم این با ازدواج فکر به و اومده خوشم ازش من ست غزاله شبیه رها که حاال کند می فکر تون همه چرا ونمدنمی من -

 اما کند درستش که بزند حرفی خواست. است تلخ اوقاتش و دهدمی آزارش موضوعی بود فهمیده. خورد جا عمویش رفتار این از

 .زد صدا ناهار ردن*خو برای را هردو و شد حیاط وارد بزرگ خانم. بگوید باید چه دانستنمی

 سر که نفر سه هر. بود چیده یوسف و سیامک برای را میز و بود برده اتاقشان به را دخترها ناهار. بود کرده درست بزرگ خانم را ناهار

 :گفت مقدمهبی بزرگ خانم نشستند میز

 مراسم توی آخه. نیست خوب خیلی خانوادگیشون روابط انگاری ،بده شخاله پسر به سالم یه نیومد حتی دختر این چرا موندم -

 .نبود اصالً شونخاله این غزاله و یوسف نامزدی

 :داد را جوابش سیامک

 .بودن قهر هم با وقتی چند که بابا و هوشنگ آقا همین شنمونه. هست هاخانواده یهمه توی دعوا و اختالف مادرجون -

 واال؟ بگم چی -
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 :گفت و داد سیامک به را نگاهش و

 .دختر دوتا این از بهتر کی و بگیرید سامون و سر کم کم باید تا دو شما -

 :گفت و کشید پلو کمی خودش برای داشت ب*ل به که لبخندی با سیامک

 .بشناسیم رو هم بیشتر که بدیم خودمون به زمانی یه باید اما مادرجون ندارم حرفی که من -

 :گفت و کشید هم در یابرو بزرگ خانم

. گشادی چه به گذاشت سرت کاله شد؟ چی آخر بشناسیش، که نبودی بطه*را توی سفید چشم یدختره اون با سال یه مگه ببینم -

 رو زندگی قدر بهتر همین برای داشتید رو شکست یه یسابقه هردوتون هیوا و تو. بهتره خیلی سنتی ازدواج گممی باشه من به

 .دونیدمی

 :گفت و داد قورت را اشلقمه. داد تکان سری بود پر دهانش چون سیامک

 .من بعد عمو اول بره در قسر ذارمنمی دفعهاین ولی اون، بعد من اول ترمبزرگ چون گفت عمو دفعهاون -

 صدایش و شد او حال جهمتو بزرگ خانم. بود نخورده را آن از قاشق یک هنوز که بود بشقابی به نگاهش یوسف اما. خندید خودش و

. آمد بیرون افکارش از نشست اششانه به که سیامک دست نشنید؛ هم را مادرش صدای که بود فکر توی قدری به یوسف ولی زد

 .شد کشیده مادرش سمت به بعد و سیامک روی اول نگاهش

 فکری؟ توی انقدر چرا یوسف؟ چته -

 برمی میز سمت به که همینطور و داد جواب را آیفون سیامک. شد بلند خانه زنگ صدای بدهد مادرش به جوابی خواست یوسف تا

 :گفت گشت

 .کنه رحم بهمون خدا باباست؛ -

 سالمی هردو سیامک و یوسف. شد وارد بود گرفته که شکالتی بزرگ یجعبه با یونس بعد دقایقی. رفت استقبالش به بزرگ خانم

 :گفت و برد باال را صدایش هاآن به دادن جواب جای به یونس اما دادند

 .اومده داییت ببین بیا هیوا سرآشپز دایی؟ دل عزیز کجاست -

 :گفت شوق با و آمد بیرون اتاق از خوشحال یونس دایی صدای شنیدن با هیوا
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 .بره قربونتون سرآشپزهیوا -

 :گفت و رفت سمتش به یونس

 خانم؟ خوشگل چطوری -

 :گفت هیوا

 .داره درد اینقدر نگفتن دانامر خوبم، هی -

 :گفت و گرفت سمتش به را شکالت جعبه و خندید باز بلند یونس

 داری؟ دوست شکالت -

 .عاشقشم -

 :گفت و آمد بیرون بود رفته آشپزخانه به بشقابی آوردن برای که بزرگ خانم

 .نخوردی که ناهار یونس -

 :گفت و چرخید مادرش سمت به یونس نگاه

 .نخوردم امصبحونه هیچ، نخوردم هک ناهار -

 :گفت یوسف و سیامک به خطاب اخمی با نشستن محض به یونس و نشستند میز سر هردو یونس و هیوا

 .کنید سالم بزرگترتون به نباید رفته، یادتون ادب تا دو شما -

 :گفت مستاصل سیامک

 ...جون بابا آخه -

 :گفت و نداد مهلتش یونس

 .بزن حرف بعد کن سالم اول ار،زهرم و باباجون آخه -

 :گفت کشید می غذا برایش که همینطور بزرگ خانم
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 .نکردی توجه اصال که بودی تو دادن؛ سالم یوسف و سیامک جان، یونس -

 .نشنیدم من بگی خواهی می رفته یادشون سالم ها این نگیر، رو طرفشون بیخود من، مادر -

 :گفت هم در ی چهره با سیامک

 

 .اجونآق سالم -

 سالم یه میاد زورش اونوقت باشه دستم عصای کردم بزرگ پسر خوشه دلم بخدا واال نداره؛ فایده دیگه سالم این. زهرمار و سالم -

 .بده باباش به

 :گفت و داد یوسف به را نگاهش و

 .هم در ت قیافه شده مچاله کاغذ مثل چرا زنگوله؟ چته تو -

 :گفت بعد و انداخت هیوا به نگاهی نیم یوسف ،خندید می فقط هیوا و زد می حرف یونس

 .داداش نیست طوریم -

 :گفت کرد می خالی برنجش روی که همینطور و برداشت را خورشت بشقاب یونس

 .برجکت تو زده یکی اینکه یعنی این -

 :گفت و داد یوسف به را نگاهش دوباره ردن*خو از قبل و برداشت را قاشقش

 شده؟ چی ببینم کن تعریف آدم ی بچه مثل -

 :گفت هیوا به خطاب و

 .دایی کوچولوی سنجاب خوری نمی چرا تو -

 :گفت لبخند با هیوا

 .بفرمایین شما خوردم، ناهار من -
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 و شد آشپزخانه وارد رها. داد تکان سری پر دهان با یونس که داد سالمی یونس به. آمد بیرون اتاقشان از غذاهایشان سینی با هم رها

 :گفت بود رفته رها دنبال به نگاهش که یوسف به خطاب غذایش دادن قورت زا بعد یونس

 .چخه هووش -

 :گفت و زد عقب را بشقاب عصبی یوسف. داشتند ب*ل به لبخند هم بزرگ خانم و سیامک خنده، از ترکید هیوا

 .فرمایین می اجازه. بخوابم برم خوام می م خسته فقط هم االن نیست، هیچیم من داداش -

 :گفت رک یونس و

 .نه -

 :گفت خورد می که همینطور یونس. کشید گردنش پشت و موها به دستی مستاصل یوسف. برخاست سیامک و هیوا ی خنده باز و

 نداری؟ خبر لشت تن برادر اون از سیامک -

 :گفت و داد تکان سری سیامک

 .ندیدمش حاال تا پریشب از. نه -

 :گفت یوسف

 .بود شرکت که صبحی -

 :گفت و نوشید دوغ ای جرعه یونس

 .اعظم خان اخمو جناب فرمودین می شما خب -

 داداش؟ فرمودم می رو چی -

 :گفت سختی به پر دهان با باز یونس

 .بگی باید که چیزی همون -
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 تدانس می طرفی از و بزند حرفی خواست نمی یوسف. شد بدل و رد بزرگ خانم و سیامک بین های نگاه. شد طی سکوت به مدتی

 آمده مادرش خواست به هم یونس. بزند حرف موردش در راحت بتواند که نبود موضوعی. شد نخواهد خیالش بی آنجاست تا یونس

 .کند راضی را یوسف که بود نتوانسته خودش چون کند راضی ازدواج به را یوسف تا بود

 :گفت باز یونس شد طوالنی که سکوت این

 دایی؟ بهتری تو جان هیوا -

 .دارم درد مر*ک هنوز کمی یه فقط دایی، خوبم -

 :گفت یوسف به خطاب و کشید هم در ابروی یونس

 .کردن ناکارش زدن -

 :داد را جوابش یوسف

 .بشه تقویت حسابی باید فقط. شه می خوب دردش دیگه روز پنج چهار طبیعیه، -

 :گفت بزرگ خانم به خطاب بعد و کرد مکثی هیوا. برگشت اتاقش به و آمد بیرون آشپزخانه از رها

 .خودمون ی خونه ریم می امروز رها و من تون اجازه با مادرجون -

 :گفت و کرد نگاهش اخم با یونس زد که را حرف این

 کجاست؟ خودتون ی خونه خودتون؟ ی خونه -

 :گفت آرام و نشست پس کمی یونسش، دایی اخم از خورد جا هیوا

 .نباشه تنها که رها پیش رم می منم. کرده اجاره سوییتی یه رها بمونیم، تهران گرفتیم تصمیم که حاال -

 :گفت بعد و شود خالی دهانش تا نوشید دوغ کمی باز یونس

 .باشید همینجا مگه، داره اشکالی چه اینجا خب -

 :گفت هم بزرگ خانم
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 .باشید من پیش ندارید دوست. بمونید همینجا دخترم، اره -

 .معرفتیه بی بذارم تنهاش اگر بعدم. رها نه راحته دایی نه هست یوسف دایی. معذبه اینجا رها ولی خوبه، خیلی اینجا -

 :گفت و کرد اشاره یوسف سمت به قاشق با بود هیوا به نگاهش که همینطور یونس

 .خودش آپارتمان بره کنه گم گورشو. بیرون ندازیم می خونه از یوسف خب -

 :گفت حرص با یوسف. داشت ب*ل به لبخندی هم بزرگ خانم. دخندیدن هیوا و سیامک باز حرفش این با

 .ممنونم دارید من به نسبت که محبتی همه این از واقعا داداش -

 .کنم می خواهش -

 :گفت هیوا به خطاب باز یونس. خندید خودش و

 هست؟ خوبی جای کرده، اجاره رو کجا حاال -

 :داد تکان سری هیوا

 .خوبیه جای. گذاشته اختیارمون در داشت سوییتی یه بامداد عمو -

 :گفت کرد صحبت او مورد در اینکه از بعد هیوا و کیست بامداد عمو که شد سوال برایش یونس

 .اونجا رم می مدتی یه منم. بشه مشغول بامداد عمو رستوران بره رها قراره -

 :گفت و دوخت چشم هیوا به دوباره و انداخت یوسف به نگاهی یونس

 .کنی کار یوسف شرکت توی رارهق گفتی می -

 .نیستم پزشکی تجهیزات شرکت توی کار آدم من دیدم کردم فکر که خوب -

 تا نزد حرفی اما بود شده ناراحت کمی کند کار دیگری رستوران در خواهد می شنید می اینکه از هیوا، به بود مانده خیره سیامک

 :گفت یونس

 .کنی کار سیامک با خوای نمی که بگیرم نتیجه اینطور یعنی -
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 :گفت مهربانی لبخند با هیوا

 مدت این توی منم کار. بدم انجامشون باید که دارم کار سری یه. میدم جواب بهشون دیگه هفته دو. گفتم هم سیامک آقا به من -

 چی هر بگم، نه بهش نستمنتو کرد اصرار. میدم یاد عمو آشپزهای به رو چیزای یه که آموزشیه ی دوره یه بامداد عمو رستوران برای

 .استادمه باشه

. درآورد را یوسف ی خنده باالخره موضوع همین. مالید را صورتش و گفت بلندی آخ هیوا که کشید را لپش محکم دفعه یه یونس

 :گفت بود شده نگران کمی که سیامک

 .بشی الکار دائم بامداد عمو رستوران نری. اوکیه که کارمون عمه دختر یعنی -

 :گفت یونس بدهد جوابی هیوا اینکه از قبل

 .بخواد رو ش عمه دختر کار خاطر به فقط نباید که آدم خوب، پسر. رفت که رفتم -

 نگاهشان گیج هیوا اما. داد بشقابش به را نگاهش لبخند با که گرفت را پدرش منظور سیامک کرد، بیان دار منظور را حرفش این و

 :گفت سیامک به خطاب یونس رفتنش از بعد. رفت اتاقش به و کرد عذرخواهی جمع از. زد صدایش رها که کرد می

 .بکنن کچلت اون سر بر خاک پسر یعنی -

 :گفت شاکی سیامک

 .شده بیشتر موهام ریزش که کنید می تلقین بهم دارید. شده خالی موهام توی کم یه فقط کچل، نگو بابا ا -

 :گفت لبخندی با بزرگ خانم

 .شه می خالی سرت جلو کامل بره پیش اینجوری پسرم، کن عوض رو شامپوت -

 :گفت بود ساکت مدت تمام که یوسف به خطاب یونس

 .الممالک اخم جناب بفرمایید عرضی یه هم شما -

 داداش؟ بگم چی -

 :گفت تشر با و رفت در کوره از یونس
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 .کنن می داری مهمون اینجوری. ندارم کارات و حرفها خبر کردی فکر زهرمار؟ و بگم چی -

 مگه؟ کردم چیکار -

 رفتنش از بعد. رفت و برداشت را خالی چندبشقاب میز کردن جمع ی بهانه به شود می رو یوسف برای دستش فهمید که بزرگ خانم

 :گفت یوسف

 شما؟ دست کف گذاشته چیز همه زده زنگ باز -

 کنی؟ می اذیتش چرا بدبخت، ت واسه داره آرزو -

 .خوام نمی گفتم کنده پوست و رک منم خب بگیرم رو غزاله ی دخترخاله باید که من به کرده پیله م؟کرد چیکار من مگه -

 چرا؟ -

 :گفت برخاستن ضمن یوسف

 .بااجازه مربوطه، خودم به چراش -

 .رفت اتاقش به و نایستاد دیگر ای لحظه و

*** 

 هیوا. بود نشسته خودش تخت یلبه رویش به رو هم رها. کردیم نگاه بود خریده رها که کراواتی به و بود نشسته تخت یلبه هیوا

 :گفت و داد رها تفاوتبی نگاه به را نگاهش کرد بلند سر

 دی؟نمی بهش خودت چرا -

 .شهمی بد خودش واسه چون نگفته رو حقیقت یهمه خب ولی گفته بهش چی من مورد در رامین دونمنمی. شهنمی روم -

 :گفت حرص با و ذاشتگ را جعبه در هیوا

 .کرد ولش همینجوری نباید رو آشغال این. بدذاتیه و ضی*عو آدم معلومه چشاش از مرتیکه. کنم شخفه خواستمی دلم -

 :گفت هیجان با باشد آمده یادش چیزی گویا و

 .نمیاد خوشش ازش خیلی هم یوسف دایی بود مشخص که اینطور. بود اومده خودش بودا، نکرده دعوتش دایی راستی -
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 کوله توی از و نشست تخت یلبه دوباره. ریخت اشپشتی کوله توی را وسایلش. برخاست جا از و زد ب*ل به خندیتلخ فقط رها

 روی و آورد بیرون پشتی کوله از را بود بسته موهایش به که یوسف کراوات و بود پوشیده اول روز که یوسف خورده تا پیراهن پشتی

 :گفت و گذاشت تخت

 .بده بهش هم رو اینا -

 !رها -

 :گفت و نشست لبش روی روحبی چند هر لبخندی و چرخید سمتش به رها نگاه

 .برگردونی بهش بهتره حاال ولی. بودم داشته شوننگه لجش از -

 :گفت و کشید را کوله زیپ

 .میای شب که هم تو میرم، من -

 و شد پذیرایی وارد هیوا همراه به رها. بودند پذیرایی توی بزرگخانم و سیامک و یونس رفتند؛ بیرون اتاق از و برخاستند هردو و

 :گفت بزرگ خانم به خطاب

 .دادم زحمت بهتون خیلی مدت این توی -

 :گفت و گرفتش ش*آغو در و آمد سمتش به بزرگ خانم

 .باشید پیشمون داشتم دوست -

 .مرفتیمی باید که باالخره خب ولی. ممنون -

 :گفت باز بزرگ خانم. کرد خداحافظی هم سیامک و یونس از و

 .بیاد کنم صدا یوسفم بذار -

 پیشانی روی را دستش ساعد و بود کشیده دراز تختش روی یوسف. شد اتاق وارد و زد در به تقه چند. رفت یوسف اتاق سمت به و

 :گفت اخمی با بزرگ خانم. بود بسته چشمانش. شد نزدیکش نداد را جوابش وقتی اما زد صدایش چندباری مادرش. بود گذاشته

 .بعیده تو مثل یتحصیلکرده آدم از زشته، خیلی رفتارت این ولی نیستی خواب که دونممی -
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 :گفت و نشست یوسف که گشتبرمی در سمت به داشت و

 ...مادرجون -

 :گفت و گرفت قرار رویش در رو. شد نزدیکش یوسف چرخید، سمتش به بزرگ خانم

 رویا شهمه که زندگی خب اما دیدی شوهر و زن رویاهات توی رو رها و من و کردی پردازی رویا کلی خودت واسه دونممی -

 به عالقکی یه ظاهراً دختر این مدت این توی. خواممی زندگیم برای من که نیست کسی اما نجیب و خانم خوبیه، دختر رها. نیست

 ....هم من کنه فکر که بدم نشون رفتاری یه وامخنمی. کرده پیدا من

 :گفت و کشید پوفی کالفه و

 .بود خواب یوسف بگید بهتره، رو همدیگه نبینم -

 :گفت بود نشانده لبش روی زور به که لبخندی با و شد پذیرایی وارد. رفت بیرون اتاق از و داد تکان سری فقط بزرگ خانم

 .کنم بیدارش نیومد دلم دیگه مادرم پسر، این رفته هم خوابی چه -

 :گفت لبخند با و مهربان رها

 .کنید تشکر دادیم زحمت بهشون حسابی که مدت این بابت من طرف از. کردید خوبی کار -

 :گفت پوشیدمی را هایشکفش که همینطور. آمد بیرون سالن از هیوا همراهی با رها

 .فرستاده مبرا فیلم و عکس سری یه پیمان، پسره این -

 :گفت و ایستاد صاف و

 .ارتباط در آدمایی بدجور با انگاری شیدا دختره این هیوا -

 :گفت بود شده نگران حسابی که هیوا

 بگم؟ یونس دایی به نظرت به -

 .افتادند راه به حیاط خروجی در سمت به هم با و

 کردن؟ عقد یا هستن مزدنا شیدا و سیاوش راستی دار، نگه دست دیگه روز چند نظرم به -
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 کنه؟می فرقی چه دونمنمی -

 :گفت رها و ایستادند هم روی در رو باز و رسیدند حیاط در به

 و سر تونهمی باشن نامزد اگر ولی کنه مطالبه رو شمهریه تونهمی دختره نگیرن هم عروسی باشن کرده عقد اگر کنه،می فرق خب -

 .ببنده رو قضیه ته

 :گفت قبل از ترننگرا هیوا

 چی؟ باشن کرده عقد اگر خب -

 :گفت و زد اششانه به دست رها

 .کنیم جمع مدرک حسابی باید -

 اما نشوند متوجه هاآن که طوری کردمی نگاه را هاآن و بود زده کنار را پرده یگوشه که افتاد یوسف اتاق یپنجره به نگاهش و

 .بود صمشخ اتاق سفید یپرده روی اشسایه

 .خوابهمی پنجره پشت ایستاده همیشه یوسف دایی هیوا، گممی -

 :گفت حرص با هیوا. رفت عقب و کرد رها را پرده یوسف برگشت، پنجره سوی به که هیوا نگاه

 .کرد رو زندگیش اشتباه بزرگترین تو مورد در -

 .خداحافظ بیار، در رو قضیه توی و ته -

 .زد بیرون نهخا از و کرد باز را در و

*** 

 :گفت دیدنش محض به یونس و برگشت داخل به هیوا

 .بزنیم حرف هم با خورده یه بشین اینجا بیا جان هیوا -

 :گفت بزرگ خانم به خطاب و نشست ینفره تک مبل روی اشدایی نزدیک و گفت بلندی چشم هیوا

 ابه؟خومی پنجره پشت ایستاده همیشه یوسف دایی مادرجون گممی -
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 :گفت متعجب بزرگ خانم

 چی؟ -

 .بخوابه ایستاده داره عادت نکنه گفتم بود پنجره پشت آخه -

 :گفت و برخاست هوا به یونس بلند یخنده زد که را حرف این

 .خوابهمی پنجره پشت ایستاده که لیاقتیشهبی از کن، ولش جان هیوا -

 :گفت و ددا تکان سری بزرگخانم و خندیدن همگی باز و

 .کنهمی عصبی هم رو من اوقات گاهی دردشه؟ چه فهمیدممی کاش -

 :گفت یونس

 .اومده بار پررو گذاشتی الالش به لی لی بچگی از چون -

 .بیارم چای چندتا یه برم من واال، بگم چی -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش لبخندی با یونس

 چیه؟ زندگی واسه تبرنامه ببینم بگو تو جان هیوا خب -

 .آید خوش آید پیش چی هر. نداشتم زندگیم برای یبرنامه هیچ وقت هیچ راستش برنامه؟ -

 نداری؟ ازدواج قصد ببینم. بزنه حرف اینطوری نباید تو مثل موفقی آدم دخترم نه -

 :گفت بعد و خاراند را ابرویش کنار کمی هیوا

 .نه -

 :گفت و نشست پس یونس

 .صریح و رک چه وای -
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 و سرآشپز یعمه دختر این محبت که انگار. بود بسته نقش لبش روی لبخندی و بود او به نگاهش هم سیامک. خندید باز هیوا

 حوصله با هم. بود خوبی صحبت هم یونس برای کلمه واقعی معنی به هیوا. نشستمی قلبش به داشت کمکم بازیگوشش و شیطون

 رحم او به یذره یونس چند هر زدمی حرفی هم سیامک گاهی بین این در. بود جالب یونس برای هایشحرف هم کردمی گوش

 :گفت و کشاند عالقه به را بحث زیرکی با یونس. آوردمی در را بزرگ خانم و هیوا یخنده هایمتلک با و کردنمی

 کنی؟ چیکار تفریح برای داری دوست چیه؟ بیشتر تفریحاتت هیوا راستی -

 :گفت بعد و کرد فکر کمی یواه

 .دریا کنار زدن قدم و سینما گاهی این از غیر. سواری اسکی جت رفتیممی رها با گاهی -

 نداری؟ دوست پرواز چی؟ پرواز -

 :گفت ساده خیلی هیوا

 اومدیممی که هم آخری دفعه این. ژاپن رفتیم هم بار یه هند بودم رفته که بار یه. شدم هواپیما سوار بار سه فقط ولی دارم دوست -

 .اومدیم هواپیما با تهران

 :گفت و خندید بلند باز یونس

 داری؟ دوست. کنی پرواز خودت که اینه منظورم دخترم نه -

 .داشتم دوست داشتم بال اگر -

 :گفت سیامک و خندیدن همگی دفعهاین

 کردی؟ امتحان حاال تا رو پاراگالیدر -

 :گفت کشیده خیلی و داد امکسی به را نگاهش هیوا

 .انگیزههیجان خیلی. ستالعاده فوق وای؛ -

 :گفت مشتاق سیامک

 کردی؟ امتحان پس -
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 :گفت عادی خیلی هیوا

 .تلویزیون توی اونم دیدم فقط نه، -

 :گفت خندیدمی که همینطور یونس

 .کنم معرفی راگالیدرپا یالعادهفوق مربی یه به رو تو بذار کنی؛ امتحان باید پس خب -

 :گفت شوق با هیوا

 واقعاً؟ -

 :گفت و کرد اشاره سیامک سمت به و

 .سترشته این مربی خودمون، لشتن همین دیگه آره -

 :گفت هم در یچهره با سیامک

 .لشتن گننمی پاراگالیدر مربی یه به خدا به بابا -

 .میدی یاد هیوا به رو رشته این صد تا صفر رو هیوا بریمی. گممی من -

 :گفت و گذاشت نه*سی روی دست سیامک

 .افتخار کمال با -

 :گفت و کشید هم در ابروی یونس

 .تو خری چقدر چیکار؟ ببری خوایمی افتخار و کمال. خصوصی کالس نخیر، -

 .بود مانده خیره سقف به باز بود لبش روی که یخنده با سیامک خنده، از بود رفته غش هیوا و گفتمی یونس

. نشست جایش سر دوباره است سیاوش گفتن با و داد جواب را آیفون سیامک شد، زده خانه در زنگ باز که بودند صحبت مشغول

 :زد داد بلند صدای با شد وارد تا سیاوش

 .اومدم من که باشید خوشحال. همه بر سالم -
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 :گفت بالفاصله پدرش شد پذیرایی وارد تا و

 نمیایی؟ خونه هاشب که کجایی هست معلوم چهی تو -

 :گفت و خواند را سیامک حرف گویی سیاوش. کرد اشاره او به ابرو و چشم با سیامک. زد خشکش همانجا سیاوش

 .بودم فرهاد یخونه دیشب -

 :گفت و انداخت سیامک به نگاهینیم یونس

 کجاست؟ زنت -

 .بشینم هست اجازه -

 :گفت و نشست هیوا نزدیک مبلی روی سیاوش. بنشیند داد ازهاج سر حرکت با یونس

 .شونهخونه شیدا -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش و

 .بمیرم آخی کشیدی؛ درد خیلی کشیدن رو استخوونت مغز همچین یانگوم؟ سرآشپز چطوری -

 :گفت و کرد نگاهش حرص با هیوا

 کی؟ -

 کی؟ چی -

 .کردم حلوا س*هو خیلی بمیری، خواهیمی کی -

 :گفت مهربانی لبخند با بزرگ خانم اما. خندیدند سیامک و یونس داد را جوابش که هیوا

 .دخترم نکنه خدا -

 :گفت یونس

 .که میرهنمی نده دق رو من تا داره، جون تا هفت پسر این -
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 :گفت ناراحتی حالت با سیاوش

 کردم؟ چیکار حرفیه، چه این آخه بابا -

 :داد را جوابش دلخور یونس

 به دادم رضایت دختر، این بال و اال گفتی عقلت کم برادر این مثل کفش یه توی کردی رو پات نبودم تو انتخاب این به راضی -

 قبول رو باال یمهریه گرفت گاز رو تکله خر شنقل توی باز اما. نکنی زیاد مهر شاسکولت برادر این مثل اینکه شرط به ازدواج

 یهمه از رو خودت کنهمی فرق کسی هر با شیدا گفتی برگشتی دوباره نکن قبول رو هاشخواسته یبقیه حداقل گفتم بعد. کردی

 .بشو هم حامله دفعه یه خواهیمی نکش خجالت. کردی ساقط داشتی که حقی

 :گفت و انداخت هیوا به حرص با نگاهی نیم سیاوش اما. خندید هیوا فقط حرفش با

 .هه هه هه -

 :گفت سیامک

 .رسونهمی فیض به هم رو من بابا بار هر تو خاطر به -

 :گفت سیامک به خطاب یونس

 .رسونممی فیض به عمر آخر تا که رو تو -

 کنم؟ ازدواج دوباره اگر حتی -

 :گفت کنایه با یونس

 .دارمبرمی سرت از دست کنی، ازدواج خواممی من که اونی با اگر -

 :گفت الفاصلهبا سیامک

 .قبوله باشه -

 :گفت سیاوش

 کنه؟ ازدواج قراره سیامک مگه ببینم کنید صبر -
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 :داد را جوابش یونس

 .مگه فضولی تو -

 :زد داد سرش بر یونس اما بخورد که برداشت را هیوا چای فنجان و کرد پوفی سیاوش. خندید ذوق با هیوا باز و

 و؟ت واسه چای اون مگه یابو، هوش -

 :گفت بعد و نوشید تلخ را چای تمام سیاوش اما

 .خواست دلم -

 :گفت سیامک به خطاب و

 گرفتن؟ لقمه تواسه رو کی -

 :گفت جوابش در بزرگ خانم

 .فامیل از -

 :گفت بعد و کرد فکر کمی سیاوش

 .بگید خودتون کشه،نمی عقلم که من -

 :گفت یونس

 .باشه متدو دفعه که کشیده عقلت کی تو -

 :گفت هم هیوا

 .موافقم مورد این با -

 :گفت و کرد نگاهش باز سیاوش

 .بره یادت کردن زبونی بلبل که دادممی رو جوابت چنان وگرنه اینجاست، بابام آوردی شانس -

 :داد را جوابش یونس
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 .بزن نگز بهم فقط زد بهت حرفی بزغاله این هم من نبود در هیوا. کنیمی بیجا خیلی تو -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .زنهمی زیاد بوق خالی تاکسی. برمیام پسش از من نباشید نگران ولی دایی، چشم -

 .داشت همراه به را یونس و سیامک بلند یخنده حرفش این

 :گفت خنده میان در یونس

 .خالیه من یخانواده توی تو جای خدا به -

 اشاره هیوا به ابرو با و کرد نگاه سیامک به سیاوش. گرفت را پدرش حرف منظور او پدرش، به ماند خیره سیاوش زد که را حرف این

 واخورده جوری یک. نشد خوشحال موضوع این از چرا نفهمید هم خودش سیاوش. داد تکان مثبت عالمت به سری سیامک و کرد

 :گفت بعد و انداخت بودند دیدنخن و صحبت مشغول که هیوا و یونس به نگاهی. بود برده ماتش و بود

 .ببخشید -

. بود دستشویی به منتهی که شد راهرویی وارد و رفت بیرون که پذیرای از. کرد ترک را جمعشان دستشویی به رفتن یبهانه به و

 دستشویی وارد بعد و شروی به رو دیوار به ماند خیره مدتی. دارد را حال و حس این چرا دانستنمی. زد تکیه دیوار به و ایستاد مدتی

 :گفت خودش با و شد خیره خودش سبز چشمان به. زد صورتش به آب پر مشتی و کرد باز را آب شیر. شد

 نیستی؟ شیدا عاشق مگه تو کنی،می ازدواج داری تو خوبه؟ حالت سیاوش، شدی دیوونه تو -

 .پاشید صورتش به آب دیگر مشتی باز و

. برساند را او و بماند تا گفت او به و کشید کنار را سیامک برود خواهدمی غروب هیوا دانستمی چون اما برود خواستمی یونس

 یک برای را هیوا اینکه از بعد یونس. گیردمی یاد را اشخانه اینکه هم کندمی پیدا هیوا با زدن حرف برای فرصتی هم اینطوری

 .رفت و کرد بهانه را کارش هم سیاوش. رفت و کرد خداحافظی بقیه و مادرش از کرد دعوت اشخانه به دوستش همراه به مهمانی

 کمرش هنوز. رفت فرو فکر به و کشید دراز تخت روی. رفت اتاقش به وسایلش کردن جمع و کشیدن دراز کمی یبهانه به هم هیوا

 به طرفی از. بود سیاوش و رها بود کرده شغولم را او فکر که چیزی اما. کند تحمل نتواند را دردها این که نبود کسی او اما داشت درد

  را چشمانش و کشید عمیقی نفس. بود باخته داییش پسر به که خودش دل به طرفی از و کردمی فکر دوستش یخورده ترک دل
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 ساعت منی شاید. شد بیدار موبایلش زنگ صدای با که نشد طوالنی خیلی خواب این اما. برد خوابش که بود خسته قدری به. بست

 :داد جواب سریع رها اسم دیدن با. بود خوابیده

 .رها الو -

 کجایی؟ سالم -

 افتاده؟ اتفاقی. افتممی راه دارم کم کم هستم، مادرجون یخونه هنوز -

 .نداری کلید بیرون، برم خواممی که بیا زود پس خب -

 کراوات و لباس و کادو و ریخت اشپشتی کوله درون را وسایلش. یدپوش لباس و برخاست جا از. کرد قطع را تلفن و گفت یباشه هیوا

 رفت یوسف اتاق سمت به شود پذیرایی وارد اینکه از قبل بود هاآن اتاق به نزدیک یوسف اتاق زد؛ بیرون اتاق از و برداشت را یوسف

 :گفت لبخندی با یواه. بود ناراحت و گرفته کمی. شد باز برایش یوسف توسط اتاق در. زد در به ضرباتی و

 .هست اجازه -

 :گفت و بست سرش پشت را در یوسف. شد اتاق وارد هیوا و رفت کنار مسیرش از یوسف

 میری؟ داری -

 .بذارم تنها رو رفیقم نیستم آدمی برم، باید -

 :گفت و گذاشت تخت روی را کراواتش و لباس و رفت یوسف تخت سمت به و

 .مرتب و تمیز شما، امانتی این -

 :گفت و گرفت سمتش به را کادوی یبسته و آمد طرفش به هیوا. نزد حرفی و شد قفل کراوات و لباس روی نگاهش یوسف

 .تشکر برای فقط شماست، برای اینم -

 :گفت و چرخید کادو سمت به یوسف نگاه

 بابت؟ تشکر -

 کنید؟نمی بازش -
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 :گفت و نشست هیوا چشمان در و برخاست کراوات روی از نگاهش. برداشت را جعبه در. آورد بیرون پاکت از و گرفت را کادو یوسف

 گرفتی؟ من واسه -

 .داشتید مونواسه که خریدهای برای تشکر خاطر به فقط. گرفته رها نگرفتم، من -

. کرد باز را در هیوا. پذیرفتنمی ار این قلبش ولی کند انکار خواستمی که بود حقیقتی. بود برده ماتش یوسف اما. رفت در سمت به و

 :گفت و چرخید یوسف سمت به بعد و کرد فکر کمی. ماند مات دستگیره روی دستش

 ببینمش، بار یه حتی بده اجازه اینکه بدون پدرتون اما ببینم رو مادرم تا تهرون رسوندم رو خودم سختی جور هزار با که روزیاون -

 شم؟می محاکمه دارم گناهی چه به کردممی فکر این به فقط برگشت مسیر توی. برگردم اومدم هک راهی همون از کرد مجبور رو من

. نیستم ناراحت ازش. گرفت ازم رو مادرم دخترش، زندگی خاطر به پدرتون اما. باشه تونهمی کی مادرش از غیر دختر یه صبور سنگ

 چون شد برنده اون. رو مادرم من داشت دوست دخترش شما پدر .ترهقدرتمنده که شهمی برنده اونی هاداشتن دوست جنگ توی

 .بود قدرتمندتر

 دایی برم قربونت اما. خدا خود با بمونه هم ضعیفا ما دل. شدید برنده داشتید قانون و قاعده چون داشتید بیشتری قدرت چون هم شما

 .حافظخدا. نباشه کنیدمی فکر که اونجوری شاید نده حکم زود انقدر دفعهاین

*** 

 و بود نشسته سیامک کنار در جلو صندلی. برود سیامک با تا شد راضی بزرگخانم اصرار برابر در اما برود خودش خواستمی چند هر

 :گفت باز سیامک شد، طی سکوت به که مدتی. کشیدمی حرف به را او مرتب سیامک اما. داشت چشم خیابان به

 هستی؟ هم موسیقی اهل هیوا -

 :گفت و داد سیامک به را هشنگا

 .کنممی آشپزی که موقعی میدم، گوش هم موسیقی آره -

 :گفت و داد تحویل او به لبخندی سیامک

 برای بریم کی راستی. بیارم در رو صداش کمی بلدم ولی خوب خیلی نه البته. زنممی گیتار. دارم هم موسیقی به دستی یه من -

 پرواز؟
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 :گفت و کرد فکر کمی هیوا

 بیاد؟ تونهمی هم رها. دونمنمی -

 خوبه؟ هفته آخر. نه که چرا بله-

 میان؟ هم اونا چی فامیل هایبچه یبقیه. میگه چی ببینم کنم صحبت رها با -

 :گفت و داد تکان سری سیامک نه؟ یا آیدمی هم سیاوش بداند خواستمی فقط او

 .میگم بهشون -

 با بود یونسش دایی پسر چون فقط و نداشت صمیمت این از برداشتی هیچ هیوا و کند بیشتر هیوا با را صمیمتش داشت سعی سیامک

 .بود عاشقانه حس یه سیاوش به حسش اما بود؛ راحت سیاوش با که همانطور بود، راحت او

 :گفت و انداخت قرمز چراغ به نگاهی سیامک کردند، توقف که قرمز چراغ پشت

 .خوند کتاب یه شهمی که داریم زمان قدریاون قرمز چراغ پشت -

 .کنید شروع هستید چی معطل پس -

 :گفت و خندید باز سیامک

 بپرسم؟ سوالی یه. بخونم کتاب باید چرا دارم تو مثل خوبی صحبت هم وقتی هیواجان، زدم حرفی یه -

 .بفرمایین -

 بود؟ جدی چقدر رهاخانوم و عمویوسف موضوع -

 :گفت و کرد نگاه دیگر سمت به و چرخاند نگاهی سوالی ینا شنیدن با هیوا

 .شوخی یا باشه جدی بخواد که نبوده موضوعی -

 :گفت آرام و برد هیوا نزدیک را سرش و شد هیوا ناراحتی متوجه سیامک

 .ببخشید -
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 باز و نشست صاف هم سیامک. دکشی عقب را خود کمی. نشست بود، شده نزدیکش که سیامک نگاه در نگاهش برگرداند سر که هیوا

 :گفت

 پوشسیاه تموم سال چهار. گذروند رو سختی دوران چه عمو دونیدنمی شما. شده مندعالقه خانوم رها به عمو شاید کردم فکر آخه -

 .کنیم آروم رو عمو تونستیممی مگه. بود بد چقدر غزاله خاکسپاری روز وای. بود غزاله

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .کردن تعریف مونواسه مفصل بار یه بزرگخانم بله -

 شاخه. داد پایین را شیشه و برگشت سمتش به سیامک نگاه. زد سیامک یشیشه به داشت، دست در هایگل دسته که یدختربچه

 :گفت و گرفت واهی سمت به را گل شاخه کرد،می حرکت اینکه ضمن. شد سبز هم چراغ. داد او به اسکناسی و خرید که رزی گل

 .خوبم یعمه دختر برای اینم -

 :گفت و گرفت را گل شاخه هیوا

 .ممنون خیلی -

 .داد را جوابش مهربانی، زدن پلک و لبخند با فقط سیامک

 :بگیرد اطالعات سیامک از کمی دید بهتر و شد کشیده سیاوش سمت به فکرش باز هیوا

 کیه؟ شیدا و سیاوش عروسی راستی -

 فقط میگه، چی هر عاشق هم سیاوش. ذارهمی سیاوش دست رو خرج داره عروسیش برای واقعاً شیدا. ماه همین آخر خدا امید به -

 .نباشه تینا مثل شیدا امیدوارم اما. بودم اینطور خودمم البته. چشم میگه

 :گفت و انداخت هیوا به نگاهی باز و

. کنه رفتار باهات تموم نامردی با اون و زن یه پای به بذاری رو وجودت صد سخته! یلیخ. داد آزارم خیلی. بود سابقم زن اسم تینا -

 .شدم متنفر ازش شده، نزدیکم شرکت از سهامم تصاحب ینقشه با ابتدا از فهمیدم وقتی

 و زیرکی با حمید داشت درآمد کارش از چقدر هر بود همینطور هم او شوهر. کردمی درک را حالش هیوا. کرد سکوت و گفت را این

 :گفت عمیقی نفس بعد و آمد خودش به سیامک. گرفتمی او از کلک و دوز
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 .خیالشبی -

 :گفت و کرد نگاهش لبخند با هیوا

 .بخوره افسوس دادنت دست از خاطر به دید رو تو روزی یه اگر تینا که بساز زندگی -

 :گفت و دز برقی نگاهش و گرفت عشق از جانی سیامک ب*ل روی لبخند

 .نیست هیچی برابرش در تینا که کنممی انتخاب رو زنی زندگیم برای من. دخترعمه چشم -

 .خوبه خیلی -

 :گفت و کشاند سیاوش به را صحبت باز و

 کردن؟ هم عقد یا هستن نامزد شیدا و سیاوش راستی -

 چطور؟ -

 .پرسممی همینطوری -

 :گفت و شد دیگری خیابان وارد سیامک

 .دارن آمد و رفت هم با باشن نامحرم نیست درست گفتمی کنن عقد داشت اصرار شیدا پدر یعنی کردن، عقد -

 :گفت متعجب هیوا که خندید خودش و گفت را این

 خندی؟می چرا -

 مسائل این که نیستن مقیدی یخانواده اصالً باشه خودمون بین. بود دارخنده کشید پیش که نامحرمی و محرم حرف آخه -

 .باشه مهم شونواسه

 :گفت و رفت باال هیوا ابروان

 .اینطور که -

 تحسین با سیامک. کرد توقف داشت، اروپایی هایخانه سبک به نمای که جنوبی زیبایی یطبقه دو یخانه مقابل دقیقه چهل از بعد

 :گفت
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 .قشنگیه یخونه -

 .اجازه با. رسوندی ور من که ممنونم خب. ماست سوئیت دوم یطبقه -

 :گفت و برگشت سمتش به داشت، شدن پیاده قصد که هیوا و زد صدایش زود سیامک

 .بله -

 .باشم داشته رو تشماره تونممی -

 سیامک که کرد،می نگاهش داشت. باشد داشته را اششماره اشدایی پسر اگر ندید مشکلی بعد و کرد نگاهش گنگ لحظاتی هیوا

 :گفت

 .کنم هماهنگ باهات رو پاراگالیدر هایبرنامه خواممی -

 .رفت شد خانه وارد هیوا وقتی و کرد توقف خانه در شدن باز تا سیامک. شد پیاده ماشین از بعد و داد را اششماره و گفت آهانی هیوا

 :گفت و زد سوتی دیدنش با شد سوئیت وارد تا

 .قشنگی ینهخو چه. تنوری دمش عموبامداد، به ایول بابا -

 :گفت دستش، توی گل شاخه دیدن با و آمد بیرون آشپزخانه از چای لیوان یک با رها

 کجا؟ از گل -

 :داد را جوابش خانه دیدن و چرخیدن حال در هیوا

 .خرید هابچه این از یکی از سیامک قرمز چراغ پشت -

 :گفت و برد باال ابروی رها

 چی؟ دیگه خب -

 :گفت و گشتبر سمتش به هیوا

 .هیچی دیگه -
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 .اومدی سیامک با -

 خصوصی قراره پاراگالیدر، مربی دونیمی. سیاوش مثل پررویه یه. زد حرف مواسه بند یه هم راه توی. کردم قبول کرد اصرار آره، -

 .بده یادم

 :گفت و کرد رها داشت شکالتی هایکوسن که کرمی هایمبل روی را خودش و

 .میایم هم با کرد قبول اره اگر گفتم -

 :گفت و نشست مقابلش مبلی روی رها

 .خوبیه پسر خوبه، -

 :کرد تایید را حرفش و نگرفت را منظورش اما هیوا

 .مهربونه و شخصیت با خیلی خوبیه، پسر آره -

 :گفت و شد ترپهن رها لبخند

 .داره دوسِت خیلی چون. داییت محبوب عروس میشی تو کنممی فکر -

 :گفت و شد هیوا صورت مهمان اخم

 حرف؟ این چی یعنی -

 .کنیدمی درک رو همدیگه هم، مثل هم شرایطتتون زندگیت، برای خوبیه انتخاب دیگه؛ همین یعنی -

 :گفت و کرد پرت سمتش به را گل شاخه عصبانی نداشت را حرف این تحمل اما هیوا

 .بشم زنش خواممی و میاد خوشم ازش یعنی کردم تعریف سیامک از کلوم دو حاال که کردی؟ فکر چی خودت با. نزن خودبی حرف -

 :گفت و برداشت بود، افتاده پایش کنار که را گل شاخه رها. رفت پنجره سمت به و برخاست و

 .فقط نیست من فکر که این خب اما خوام،می معذرت -

 :گفت و برگشت سمتش به باز هیوا
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 چی؟ یعنی -

 .گرفتن لقمه سیامک واسه رو تو نفهمیدی که خری اونقدری یعنی -

 :گفت ناباور و آمد جلوتر هیوا

 کی؟ -

 .اومده خوشش تو از سیامک فهمیدم مادرجون هایحرف و رفتاراشون از من که اینطور. راضیه هم داییت البته مادرجون، -

 .بود رویش رنگی ایقهوه یشیشه که طالیی عسلی به ماند خیره و نشست مبل روی. برد ماتش هیوا

 :گفت و نشست هیوا کنار در و داد قرار عسلی روی را لیوانش رها

 ناراحتی؟ چی از حاال -

 میدن اجازه خودشون به حقی چه به اصالً باشم؟ ناراحت نباید من اطالع بدون خانواده این دوختن و بریدن از باشم؟ ناراحت نباید -

 .بگیرن تصمیم من واسه

 .دادن همدیگه به پیشنهادی یه فقط سیامک، واسه نکردن عقدت که رو تو حاال هیوا، وای -

 :گفت و نشاند اششانه به دست رها. گرفت دستانش میان را سرش هیوا

 .ببینم رو پیمان برم باید من کن استراحت تو -

 .میام منم -

 :گفت رفت،می اتاقی سمت به که همینطور و برخاست رها

 .بشه عوض پانسمانش باید هم زخمت. کنه استراحت باید که انگار نه انگار بیایی، خوامنمی -

 :گفت آمد، بیرون اتاق از وقتی. میزد حرف هیوا با بلند بلند شدن، حاضر حال در اتاق داخل رها

 .کشیدن نقشه سیاوش برای خانوادگی میگی که اینطور پس -

 :گفت خودش با و کرد مشت را دستانش حرص با هیوا
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 .کنن عملی رو شوننقشه ذارمنمی بمیرمم اگه -

. بود شده شد،می سیاوش از حرف که موقعی هیوا رفتار متوجه تازه گویی. میز به بود مانده خیره که هیوا روی به شد تیز نگاهش رها

 :گفت و نشست هیوا نزدیک. گذشت ذهنش از برق مثل حدسی

 هیوا؟ -

 :پرسید را سوالش او و نشست گاهشن در هیوا نگاه

 داری؟ دوستش -

 ندارم؟ سیامک به یعالقه هیچ که گفتم. شد تموم زدیم حرف بار یه نه، -

 :گفت بردارد، هیوا نگاه از چشم بدون و گرفت را هیوا دست رها

 داری؟ دوستش میگم، رو سیاوش -

 سمت به او نگاه از فرار برای و کشید بیرون رها دست از را دستش. یدکش خجالت کمی بود، شده رو رها برای دستش اینکه از هیوا

 :گفت و رفت آشپزخانه

 .بگیریم برگشتنی باید یا یخچال توی داریم هیچی -

 و رفت دنبالش به اما رها. کردمی فرار گفتنش از ترسید،می که چیزی از همیشه هیوا. است بوده درست حدسش که شد مطمئن رها

 :گفت

 نگفتی؟ من به راچ -

 .کردمی چک را هاخوردنی و چرخیدمی یخچال توی نگاهش هیوا

 گرفتی؟ خودت -

 :گفت قاطع و محکم باز رها

 نگفتی؟ من به چرا میگم دارم -

 :گفت و برگشت سمتش به هیوا
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 .فهمیدیمی بودی زرنگ اگر هم تو. فهمیدم رو دلت حرف خودم من گفتی، من به تو مگه. گفتممی باید رو چی -

 و شد نزدیکش رها. کشیدمی خجالت رها نگاه از چون بود داده موز به را نگاهش. شد دستش توی موز گرفتن پوست مشغول و

 :گفت و گذاشت هیوا هایشانه روی را دستانش

 .کنینمی نگام که نداره خجالت اینکه -

 :گفت و نشست اره نگاه در نگرانش و تالطم پر نگاه کرد، بلند سر هیوا

 .کردم ازدواج بار یه من آخه -

 :گفت و خندید بلند حرفش این با رها

 .هم مثل شیدمی بده طالق رو شیدا وقتی کرده، ازدواج بار یه اونم خب -

 :گفت و شد جمع لبخندش زود اما نشست هیوا ب*ل روی لبخند

 اونم اگه چی؟ زندگیش واسه باشه داشته قانون و قاعده اونم اگه ؟چی کنه فکر یوسف دایی مثل اگر چی؟ نخواد رو من اون اگه -

 چی؟ نمیاد خوشش شده خورده دست که زنی از بگه

 :گفت متحیر رها. میزد نباید را آخرش حرف بفهمد اینکه بدون میزد حرف همینطور هیوا

 گفته؟ چی داییت -

 .میزد را حرف این بایستنمی چون. شد گشاد ترس از چشمانش. گذاشت دهانش جلوی را دستش و آمد خودش به هیوا

 :گفت داد با و داد تکانی را او و سرید بازوهایش روی هیوا یشانه روی از رها دستان

 گفته؟ چی داییت گفتم -

 :گفت ترسیده هیوا

 .نگفته هیچی اون هیچی، -

 .دوید صورتش روی اشک و لرزید بغض از رها صدای

 .نوشت رو نامه اون همین برای. نمیاد خوشم شده خورده دست که دختری از گفته یوسف. تهگف خودش کردی، غلط -
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 توی موز هیوا. گذاشت زمین روی را سرش و شد خم. نشست زمین روی زانو با. لرزیدمی داشت باز بدنش. برگرداند هیوا از را رویش

 .نشست نزدیکش و انداخت کابینت روی را دستش

 .نکن گریه خدا رو تو رها... رها نگفته، نجوریای خدا به رها -

 :گفت کرد،می گریه هم خودش که همینطور هیوا

 .رو من ببین... رها. نگفت اینطوری دایی خدا به خوردم، گوه رها -

 :گفت بود، افتاده هقهق به گریه از که درحالی و داد هیوا به را نگاهش نشست؛ رها

 گفتی؟ بهش چرا هیوا؟ چرا -

 :گفت و گرفتش ش*آغو در هیوا

 .کردی ازدواج بار یه قبالً من مثل هم تو کرده فکر خودش. نگفتم هیچی قرآن به -

 ...بفهمه که روزی به وای باشه اینجوری ازدواج به تفکرش وقتی -

 .کرد خفه را خود گریه با و خورد درد از را حرفش یبقیه

*** 

 بازی بودند، داده سفارش ردن*خو برای که بستنی با و بودند نشسته هم روی به رو شاپیکافی رد دو هر و بود شب نه تقریباً ساعت

. است شکسته دوباره را رها قلب دانستمی. بود ناراحت است، زده را حرف آن اینکه از هیوا و بود فکر توی هم هنوز رها. کردندمی

 :گفت رها به خطاب و شد میزشان نزدیک بود، رسیده تازه که پیمان موقع همان که بزند حرفی تا کرد بلند سر

 .خانوم سالم -

 هم هیوا به نشست تا پیمان. بنشیند کرد تعارف و داد جواب را سالمش. شد هم پیمان قسمت روحشبی و سرد نگاه. کرد سربلند رها

 :گفت و داد تکان سری هیوا. داد سالم

 .بدی انجام رو اموریتم این بود خواسته که کسی. هیوام من سالم، -

 .خوشوقتم -
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 :گفت بدهد، نشان هیوا به را چیزی تا رفتمی ور آن با که همینطور و کشید بیرون جیب از را موبایلش و

 .درآوردم رو آمارش بدبختی یه با. شایان اسم به کسیه ارتباط در باهاش که پسره این -

 .بود هم چهرهخوش و تیپخوش. ساله سی تقریباً جوانی مرد. داد رارق هیوا مقابل و کرد باز موبایلش روی را عکسی و

 خانوم؟ ببینید رو بعدی عکس -

 .بود شیدا و شایان از عکسی. خورد جا حسابی عکس دیدن از زد که ورق هیوا

 :گفت زهرخندی با رها گرفت، رها سمت به را گوشی هیوا

 .ببینن باید داییت غیرت با یخانواده رو این -

 :گفت و داد پیمان به را نگاهش هیوا

 گرفتی؟ رو عکس این چطوری -

 شکار میگن بهش. دیگه شد یهویی. شدنمی جدا هم داشتن که موقعی هستن پسره همین آپارتمان پارکینگ توی کنید دقت -

 .هالحظه

 :گفت رها

 خوری؟می چی -

 .باشه مراقبشون کاشتم رو رفیقم. برم زود باید -

 :گفت و کرد نگاهش پرسشگر اهیو

 دارن؟ برنامه جای -

 :گفت و برداشت را گوشیش پیمان

 .پیچونهمی رو شوهرش زیاد دختره این -

 :گفت رها به خطاب هیوا
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 .بگیره مهریه سیاوش از نتونه اینکه برای خوبه مدارک این رها -

 :گفت و انداخت باال یشانه رها

 .دونمنمی -

 :گفت بشجوا در پیمان

 .بزنم اینترنت توی سرچی یه کنید صبر -

 :گفت مطلبی سرچ از بعد پیمان

 .باشه کرده نت*خیا اگر حتی بگیره رو شمهریه تونهمی زنه این صورت هر در. نیست خوب نه -

 :گفت شیطنت با پیمان باز که کردندمی نگاه را یکدیگر کالفه رها و هیوا

 .دارم ایدیگه فکر یه من -

 :گفت سریع هیوا

 فکری؟ چه -

 آدم شناختم رو شایان این من که اینطور. شدنیه ولی داره فنگ و دنگ خورده یه. ببخشه رو مهرش خودش کنیم کاری یه باید -

 .ترخونهدف بیاد خودش پای با که بذاریم فشار تحت رو شیدا مدارک این با بعد بیاریم دست به شایان از مدرک مقداری یه باید. خالفیه

 .کنم رو سیاوش واسه رو کثیفش دست عروسی از قبل خواممی عروسیشونه، ماه این آخر -

 :گفت ، برخاستن ضمن پیمان

 .زنممی زنگ بهتون بکنم، تونممی چیکار ببینم -

 :گفت هیوا برود، اینکه از قبل و

 .حسابت به بزنم رو پولت تا بفرست مواسه رو کارتت شماره -

 :گفت هیوا رفتنش از بعد. کرد ترک را شاپکافی و گفت ایباشه پیمان
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 .رامین سراغ میرم رسیدم که رو شیدا حساب -

 :گفت متعجب رها

 چی؟ -

 :گفت بود، صدایش درون که خشمی با هیوا

 .داره دختر یه دونیمی. بده پس تقاص باید -

 :گفت ناباور رها

 .هیوا شدی دیوونه -

 تحمل داری ساله چهارده که دردی اما. باشه من یوسف دایی شاید تو امروز هایگریه مقصر. زندگیمه یلحظه یه هواس دیوونگی -

 تن به رو چیزش همه پی که کنی منصرفم نکن سعی پس آشغاله، اون مقصرش کردی، خفه گلوت تو همیشه که بغضی و کنیمی

 .مالیدم

 خود زدند، بیرون که شاپکافی از. بودند نخورده هیچکدام و بود شده آب هایشانبستنی. اهیو به بود مانده خیره و بود ساکت فقط رها

 .کنند صحبت او با کار مورد در هم بخورند شام هم تا. رساندند عموبامداد رستوران به را

*** 

 را مهمانی تا بود گرفته تماس هیوا با بار دو یونس. کردند تماشا فیلم و خواندند کتاب کردند آشپزی بودند، خانه درون را بعد روز تمام

 با خواستنمی دیگر دارند هدفی چه که بود فهمیده وقتی چند هر. آیدمی بردنشان برای را سیامک که بود گفته و کند یادآوری او به

 .بیاید او با که بود نشده راضی رها. باشد داشته مخالفتی توانستنمی یونس مقابل اما باشد تنها ایلحظه سیامک

 :گفت و نشست مبل روی مقابلش باز هیوا. کشیدمی سیگار و بود لمیده مبلی روی

 .نکش انقدر رو، خودت کردی خفه -

 :گفت و کرد خاموش سیگاری زیر داخل را تمامش نیمه سیگار و انداخت هیوا به نگاهی نیم

 شدیم؟ سیگاری کی ما هیوا -

 :گفت بعد و کرد فکر کمی هیوا
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 و برداشتیم رو ژاله سیگار پاکت خونه رسیدیم وقتی. کردیم فرار و زدیم کتک حسابی اتاقش توی رو محمودی که شبی اون -

 .کردیم سرفه عالمه یه فقط ولی بکشیم سیگار خواستیم

 :گفت و خندید خودش و

 .آخه نبودیم بلد -

 :گفت و کرد حلقه زانوهایش دور را دستانش. کرد جمع مبل روی را پاهاش نشست؛ رها

 شهمه. کنن پیدامون تا فرستاد آدم که زدیم کتک بد اونقدری رو محمودی. جنگیدیم. نشیم خورده دست اینکه برای تو و من -

 مونده بیکاری از. ثروت کلی و داشت بزرگ هتل دوتا. نبود آدمی کم محمودی چون سرکار بریم تونستیمنمی جا هیچ. بودیم فراری

 ضی*عو گودرز اون هم اونجا. کنی کار گودرز پیزوری رستوران توی شدی مجبور تکبکه دبدبه اون با تو. کنیم چیکار بودیم

 .کنی اذیت خواستمی

 :گفت و داد هیوا به را اشکش پر نگاه

 .نشدم گودرز یخورده دست اما خوردم چاقو من -

 :گفت و گرفت ش*آغو در را سرش و نشست نزدیکش هیوا

 .بودم شده الل کاش بشه؟ چی که کنیمی مرور ذهنت توی هی. رها نکن رفک بهش. برم قربونت الهی -

 .ببینمش خوامنمی وقت هیچ دیگه -

 :گفت و کشید عقب را خودش رها شد؛ زده که خانه زنگ

 .سیامک کنم فکر. برو پاشو -

 :گفت رفت،می آیفون سمت به که همینطور و برخاست هیوا

 .ذارمنمی تنهات نمیام، میگم بهش -

 :گفت و رساند او به را خودش عجله با رها

 .بیاری گیر رو شیدا یشماره جوری یه و اونجا بری قراره. بری باید تو. دختر شدی دیوونه -
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 .نیست خوب حالت تو -

 .بیرون میام خیال و فکر از کنممی نگاه فیلم یه میشینم. نیست چیزیم من -

 :گفت و کرد نگاه را سیامک تصویر هیوا. شد زده زنگ باز

 کنم؟ رفتار چطوری سیامک با -

 .باهاش نشو صمیمی. بگیر رو خودت کمی یه -

 :گفت و برداشت را کیفش و برگشت مبل سمت به هیوا

 .باش خودت مراقب پس -

 سمتش به هخان از هیوا خروج با. بود ایستاده ماشینش نزدیک سیامک. رفت بیرون خانه از و بوسید را رها داد، جواب را آیفون بعد و

 :گفت و آمد

 هیوا؟ چطوری سالم، -

 .خوبم سالم، -

 کو؟ رهاخانوم دوستت پس -

 .کنهمی استراحت داره نیست خوش حالش نمیاد، -

 جلو در سیامک رفتند که ماشین سمت به. شودمی خوب استراحت با که دارد سردرد گفت فقط هیوا و پرسید را علتش نگران سیامک

 :گفت بعد و کرد مکثی هیوا. کرد باز هیوا برای را

 .کردممی باز خودم -

 :گفت کرد،می نگاهش لبخند با که همینطور و زد تکیه در روی سیامک

 .میشه چی کنم باز تواسه رو در من خب -

. شود سوار تا زد دور را ماشین و بست را در سیامک. نشست ماشین داخل کوتاهی تشکر با و نشاند ب*ل به سختی به لبخندی هیوا

 .بود نشسته لبش به لبخندی کردمی نگاهشان پنجره پشت از که رها
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 :گفت کند جا از که را ماشین سیامک

 خوبه؟ چقدر عطرت بوی -

 :گفت و انداخت او به نگاهی نیم هیوا

 .گرفتم دوش عطر با گفت میشه تقریبا -

 :گفت و خندید سیامک

 .مشخصه آره -

 :تگف و انداخت او به نگاهی نیم هیوا

 .ببرم بین از سیگار بوی خواستم. دادممی سیگار بو همین برای بودم کشیده سیگار نخ چند امروز -

 خیلی مرد یک برای موضوع این گمانش به چون. بکشد پس و شود ناامید او از موضوع این شنیدن با سیامک بلکه تا زد را حرف این

 :گفت و انداخت او به نگاهی لبخند با سیامک اما است یگاریس است، بسته دل او به که دختری بداند که بود سنگین

 .نبوده کارساز عطره چندان ولی -

 :گفت و گرفت هیوا سمت به و کشید بیرون داشبورد از ادکنی شیشه. کرد باز را داشبورد در و کرد دراز دست و

 .کن امتحان رو این از کمی یه -

 :گفت تحسین اب و بویید کمی و گرفت را ادکلن ناچارا هیوا

 .ست العاده فوق -

 .گیرهمی سیگار بوی ولی ستمردونه -

 :گفت و انداخت او به نگاهی نیم هیوا

 .نباشه جالب چندان خودم عطر با ترکیبش کنم فکر -

 .گیرهمی هم خودت عطر بوی که خوبه قدری به بوش کن، امتحان تو -
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 .نبود موفق کسی کردن سر به دست برای وقت هیچ. است افتاده گیر کرد احساس هیوا

 ادکلن یشیشه و زد لباسش به کمی. دارد خوبی بوی که کند انکار توانستنمی. کشید بو و کرد اسپری دستش کف را ادکلن از کمی

 :گفت و شکست را سکوت این سیامک باز که بود ساکت. برگرداند جایش سر را

 .کشیدنه سیگار مخالف کل به یوسف عمو ولی. کشمنمی جلوش منم نمیاره ومر به ولی دونهمی بابا. کشممی سیگار گاهی منم -

 .داره بدی و زمخت اخالق خیلی یوسف دایی -

 :گفت و انداخت او به سوال پر نگاهینیم سیامک

 .خوبیه و مشرب خوش مرد اتفاقاً کنم،نمی فکر -

. فهمیدنمی را موضوع این سیامک اما بگذرد سکوت به بیشتر سیرم این خواستمی. داد بیرون به را نگاهش شاید، گفتن با هیوا

 :گفت و زد بشکنی سمتش به سیامک

 کنی؟می فکر چی به -

 :گفت و بست نقش لبش روی سختی به لبخندی. کند ناراحتش خواستنمی. برگشت سمتش به باز هیوا نگاه

 .کردممی نگاه رو هامغازه داشتم همینطوری هیچی، به -

 هستی؟ خرید اهل -

 .خرید برهمی رو من زور به رها همیشه زیاد، نه -

 :گفت و نشست سیامک ب*ل به معنی پر لبخند باز

 .خوب چقدر -

 :گفت و ریخت سیامک روی به اخمی هیوا

 منظور؟ -

 :گفت و خندید پروابی و بلند هیوا اخم دیدن با سیامک

 .دختر بانمکه چقدر اخمت -
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. ترسیدمی سیامک هایحرف این از اما شد،می خوشحال و کردمی ذوق میزد سیاوش را حرف این اگر شاید انداخت، زیر به سر هیوا

 :گفت خنده با سیامک

 شدی؟ ناراحت. خندمنمی دیگه بابا خب خیله -

 :گفت و کرد نگاهش تند هیوا

 .خندمنمی میگی بعد خندیمی داری -

 :گفت کرد قطع را تلفن وقتی. داد جواب مادرمه، گفتن با. خورد زنگ موبایلش که بزند حرفی خواست. داد تکان سری سیامک

 داری؟ که رو شحوصله. داریم خرید اجباری توفیق -

 سیامک. شدند فروشگاه وارد هردو. کرد توقف بزرگی فروشگاه دیدن با و چرخید خیابان در نگاهش سیامک. داد تکان سری فقط هیوا

 :گفت و کرد نگاه بود، کرده اس ام اس برایش مادرش که دیبلن لیست

 .خواستمی چیز همه این خبره؟ چه اوهه -

 فقط. شدمی تمام کارشان زودتر زد،نمی حرف آنقدر خرید طول در سیامک اگر اما کشید طول یدقیقه پنج و چهل تقریباً خریدشان

 .بود تنقالت کمی و دوغ و نوشابه و سس مدل چند

 :گفت نشست، ماشین توی تا سیامک برگشتند، ماشین به تیوق

 .فرستاده نوشته سیاوش لیست این بندممی شرط -

 :گفت متعجب هیوا

 دونی؟می کجا از -

 گر سواستفاده بود همینطور بچگیش از. زنهمی پاتک من جیب به اینطوری همیشه نامرد. بود لیست توی که تنقالتی این خاطر به -

 .شیطون و

 :گفت بود، آمده ذوق سر سیاوش مورد در هاحرف این شنیدن از که هیوا کرد، حرکت و کند جا از را ماشین و

 باشید؟ داشته رو هواش باید بودی بزرگ برادر دیگه خب -
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 خیلی خب ولی. مدار غم من که انگاری باشه داشته غم اگر. میشم ناراحت من بشه ناراحت اگر وقتی یه. بدن دو در روحیم یه ما -

 راضیش باالخره تا خوندم بابا گوش زیر اونقدری بهش، گرفتمی سخت خیلی بابا شدنش عاشق یقضیه سر. کنهمی اذیت شیطونه

 .باشه شاد همیشه دارم دوست. کردم

 :گفت و انداخت باال ابروی هیوا

 .خوب چقدر -

 ولی گرفت خوبی مقام که کرد شرکت مسابقه دوتا یکی. نداره حرف مه سواریش پارگالیدر ایه،حرفیه سوار موتور یه دونیمی -

 .میدم نشونت امشب داره قشنگ خیلی موتور دوتا. هیجان و سرعت عاشق بیشتر. کنه دنبال ایحرفه نخواست

 :گفت شوق با هیوا

 کنید؟می وقت چطور بلدید، کار شما چقدر -

 :گفت لبخند با سیامک

 ادامه بازم ولی داشتیم کمتری وقت دانشگاه رفتیم وقتی دیگه. کردمی حمایتمون هم بابا. بود ورزش تادو ما تفریح بچگی از -

 .رسیممی داریم دیگه خب. دادیممی

 با هیوا. شد خانه وارد ماشین با. کرد باز ریموت با را در و پیچید بود، تهران مناطق بهترین از یکی در که بزرگ و زیبا یخانه مقابل و

 معنی به. بود بزرگ خانم یخانه از زیباتر و تربزرگ خیلی. بود شده گشاد چشمانش بود، عمارت به شبیه بیشتر که یخانه یدند

 ایستاده پلکان باالی یونس. کرد توقف سنگی و زیبا پلکان نزدیکی. بود ثروتمند مرد یک یونسش دایی که گفت شدمی کلمه واقعی

 :گفت و خندید دیدنش با سیامک. کشیدمی را هاآن انتظار شکمش، یرو شده قالب دستان با و بود

 .منتظرته فیگوری چه با ببین خدا رو تو -

 :زد داد بلند و شد پیاده ماشین از سریع هیوا

 .دنیا دایی بهترین بر سالم -

 :گفت پرسید را احوالش اینکه از بعد و. گرفت جای یونس کنار در و رفت باال را ها پله
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 کو؟ خانوم رها پس -

 .بیاد نتونسته اینکه بابت کرد عذرخواهی هم خیلی. کردمی استراحت باید. داشت شدیدی سردرد -

 :گفت و داد تکان سری است بهانه یک این دانستمی اینکه با یونس

 .یوسف سر فرق تو بخوره سرش درد -

 :گفت و گرفت را دستش یونس. خندید بلند هیوا حرفش این با

 .میشه کوفتمون شام امشب باشه خودمون بین. دخترم بریم یاب -

 :گفت لبخندی با هیوا

 چرا؟ -

 :گفت آرام یونس

 .کرده درست شیدا چون -

 در را او. آمد استقبالش به مریم. شدند خانه زیبایی و بزرگ سالن وارد. خندید باز هم هیوا. گریست الکی و گذاشت پیشانی به دستی و

 گرم هااحوالپرسی بازار با هیوا ورود با. داشتند حضور هم، بزرگ خانم و یوسف و خانواده و جیحون. گفت آمد خوش و کشید ش*آغو

 خودش با حسابش. شد دلخور کمی بیاید، نتوانسته و داشته سردرد اینکه شنیدن با و داشت را رها دیدن انتظار که انگار یوسف. شد

 .بود او دیدن برای بود آمده مهمانی این به اگر طرفی از و ببیند را او خواستنمی طرفی از. نبود روشن هم

 :گفت یونس به خطاب نشست تا هیوا

 .دارید قشنگی یخونه دایی -

 :گفت شیطنت با باز یونس

 .خودت امید یخونه خودت، یخونه هم اینجا عزیزم، نداره رو تو قابل -

 و برگشت بود نشسته کنارش در که داییش سمت به نگاهش. فهمیدمی بهتر را اهکنایه و گوشه دانست،می را چیز همه حاال که هیوا

 :گفت
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 .داییمه یخونه فقط اینجا -

 :گفت و کرد کج سری لبخند با یونس

 .شیطون -

 :گفت و شد وارد خرید پر دستان با سیامک. داد بقیه به را نگاهش و کرد قالب شکمش روی را دستانش دوباره و

 .کنه کمک من به ادخونمی هیشکی -

 :گفت ، برخاستن ضمن سیاوش

 .برادر آمدم -

 :گفت و گرفت سیامک دست از را هاخوراکی یکیسه فقط و

 .آشپزخونه ببر خودت رو شبقیه -

 .بده هم بقیه به نیست تو واسه فقط. نبرن رو برادریت این شور مرده -

 بزرگ خانم. نشست بود، نزدیک هیوا به که ینفره تک مبل روی فعهایند و برگشت جمع سمت به خوراکی از پر یکیسه با سیاوش

 :گفت ، کردمی نگاهش لبخند با که

 .خوریمی هاآشغال و آت این از بچگیات مثل هم هنوز -

 :گفت زود یونس

 .خور آشغال بود همینطور همیشه اصال. مادرجون خوره آشغال بس از -

 :گفت مهربانی با جیحون. خندیدنمی جمع یبقیه. کرد نگاه پدرش به مستاصل سیاوش

 .کنی می خورد رو غرورش زنش جلو زشته نکن، اذیتش انقدر داداش -

 .نداشت آمدن کوتاه قصد اما یونس

 .خودش مثل یکی هست کی زنش انگاری حاال -
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 :گفت و شنید را حرف این تقریبا آمد،می بیرون آشپزخانه از داشت که شیدا

 چمونه؟ سیاوش و من مگه آقاجون -

 :گفت گالیه با باز و نشست مبلی روی

 .باشه داشته من مثل عروسی یه داره آرزو کسی هر خداییش -

 :گفت کردمی نگاه ، دادمی تکان تکان و بود داده قرار هایشفرشی رو دمپایی روی که پایش هایپنجه به که همینطور یونس

 .شوخیه هاحرف این خانوم عروس -

 :گفت و داد شیدا به و رداشتب را نگاهش و

 .رسیده تازه. بدی سالم جان هیوا به خواینمی بعدم کنی، تحمل باید هستیم اینجوری خانوادگی ما -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش آرام ظاهری با خوردمی را خونش خون که شیدا. خندیدن ریز همه باز حرفش این با

 .اومدی خوش جون هیوا سالم -

 .کشیدید شما رو امشب شام زحمت گفتن دایی. ممنون -

 .نیست بدم دستپختم ولی نیست که شما دستپخت خوبی به -

 :گفت آرام و برد هیوا سر نزدیک را سرش یونس

 .خوبه نشیم اسهال -

 :گفت شیطنت با رستا. کردمی نگاهشان حرص با شیدا. خنده از ترکید شنید که را این هیوا

 نیست؟ زشت جمع توی گوشی در جون دایی -

 :گفت و داد رستا به را نگاهش یونس

 .دارم دوست رو تو کم من. دختر حسودی تو چقدر -
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 کاری منبت چوبی اسکلت که سلطنتی هایمبل آن از یکی روی نشستن ضمن و شد پذیرایی وارد بود رفته آشپزخانه به که سیامک

 :گفت داشت، نفتی آبی مخملی هایرویه و زیبا

 خودش هم امشب ساالد سس شده قرار. داره غذایی محصوالت مورد در خوبی اطالعات چقدر هیوا نمیشه باورتون مادرجون -

 .کنه درست

 :گفت معترض شیدا

 .جان هیوا بگیری من از رو داری میدون ساالد سس یه همین با امشب قراره انگاری -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .کنمنمی بازی شما میدون توی اصال وگرنه گذاشتم کارش سر سیامک من -

 :گفت شاکی سیامک

 عمه؟ دختر داشتیم -

 :گفت ، خوردمی پفک که همینطور سیاوش

 .میشه ثابت بهتون بعدا نداره، حرف شیدا دستپخت -

 :گفت و کرد نگاهش یونس

 .کنیمی سیر رو خودت پفک با داری چطوری بینممی اره -

 شد متوجه را آن هیوا فقط و بود کالمش درون که یکنایه و حرص با بود شده کنف باز که شیدا. تبرخاس هوا به هاخنده شلیک باز و

 :،گفت

 .دارم استعداد آش پختن توی چیزی هر از بیشتر من خب اما نکردنیه انکار حقیقت یه نداره حرف من دستپخت اینکه -

 :گفت ذوق با جیحون

 .نداره دوست زیاد رامین ولی کنممی درست خوب هم رو متنوع هایآش. هستم آش عاشق منم. خوب چقدر جان؟ شیدا واقعا -

 :گفت سیامک آخر در. بودند شنونده سکوت در فقط هیوا و یونس گرفت، باال آن انواع و هاآش مورد در بحث
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 پاراگالیدر میریم مگیه هم با کنه درست مشتی آش یه باید رو هفته آخر نظیرن بی پزهمی که هاییآش میگه شیدا که حاال -

 .خوریممی آش حسابی تفریح یه بعد سواری

 :گفت و کوبید هم به را دستانش خوشحال رستا

 .موافقم که من جون آخ -

 :گفت شیدا به خطاب و شکست را سکوت این هیوا

 بفرستم؟ تاسهو داری دوست دارم رو العاده فوق آش یه پخت دستور من داری، عالقه خیلی آش به که حاال جان شیدا -

 :گفت مشتاق شیدا

 .میشم خوشحال. عزیزم حتما -

 .فرستممی واست آپ واتس توی بده رو تشماره پس -

 :گفت بعد و کرد سیو اشگوشی توی هیوا و گفت را اششماره شیدا

 .هاپرروغنه خیلی آش نوع این فقط. میاد خوشت خیلی آش این از مطمئنم -

 :گفت فهمد،می را آن معنی خودش فقط کردمی فکر که کنایه با باز شیدا و

 .هستم پرروغن هایآش عاشق من -

 :گفت وار زمزمه باز یونس

 .روشه روغن وجب یه که پخته سیاوش برای آشی همین برای -

 :گفت آرام و انداخت داییش به نگاهی نیم هیوا

 چطور؟ -

 :گفت و برد نزدیکش را سرش هم یونس

 .این از ترپرروغن آش. گرفته ازش هم طالق حق کرده، مهرش شمال توی ویال یه و سکه تا هزار خر؛ سیاوش این -
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 :گفت آنها به خطاب یوسف. رفت باال تعجب از هیوا ابروان

 هم؟ به خواهرزاده و دایی میگید چی -

 :گفت و نشست صاف باز یونس

 .نره سرش الهک که کنه باز خوب زندگی توی رو گوشش و چشم که کنممی نصیحتش دارم -

 .نخندد تا زد دستش به آرام یونس خندید،می آرام و داشت زیر به سر هیوا

. بود یوسف بود، از ترحوصله بی که کسی تنها اما بودند صحبت مشغول ، میوه ردن*خو ضمن و بود انداخته گل هایشانصحبت

 :گفت و داد یوسف به را نگاهش بقیه و جیحون خواهرش شوهر با زدن حرف مدتی از بعد یونس

 تو؟ چته زنگوله، هوی -

 :گفت و شد جا به جا مبل روی کمی یوسف

 .بود اینجا هم جیران آبجی کاش میگم -

 :گفت و داد تکان سری یونس

 .بده رو من سوال جواب تو. میدیم مفصل مهمونی یه شد خوب آرزو وقتی حاال -

 چند هر. شود باورش یونس که گفتمی دروغی باید کند، فرار یونس هب دادن جواب بار زیر از نتوانست هم بهانه این با یوسف

 ا.داندمی را چیز همه یونس دانستمی

 !نگرانشم هستش، آرزو مشغول فکرم خیلی روزا این -

 ول، سگ اولیش کشید بند به باید رو چیز تا سه گفتمی همیشه بزرگی یه من، برادر دونیمی. نیست حناق که هم دروغ خب آره -

 ول وقتی سومی.  برهمی رو آبروت بشه ول اگر دومی گیرهمی رو تپاچه باشه ول اگه اولی. ول زبون سومیش ول، تنبون دومیش

 .بست محکم رو چیز تا سه این بند باید میگن همین برای. دهم باد به رو دلت و سر باشه

 :گفت خنده با سیامک

 کیه؟ گیدمی که بزرگی این آقاجون -
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 :گفت و کرد نگاهش یجد یونس

 .خودمم بزرگم اون رو، نیشت ببند -

 :گفت خنده با سیاوش

 شد؟ خوبت -

 .خفه هم تو -

 :گفت و کرد پوفی یوسف

 گهربار؟ سخن این از چیه منظورتون االن -

 :گفت رفتن، ضمن و برخاست جا از یونس

 .بیا من با دایی جان هیوا چیه؟ منظورم ببین کن فکر بشین خودت -

 سرکی اتاق داخل کنجکاوانه هیوا. شد اتاق وارد و کرد باز را بزرگی چوبی در یونس. رفت اشدایی دنبال به و گفت چشمی هیوا

. بود او جلوی لوکس و العاده فوق دکوراسیونی با و بزرگ اتاق یک. بست سرش پشت را در یونس خواست به. شد اتاق وارد و کشید

 وسایل رویش. بود زیبا اما داشت ساده ظاهری که میزی. داشت قرار سوخته ایقهوه رنگ هب چوبی بزرگ میز یک پنجره به نزدیک

 و نشست رنگ سبز مخملی هایمبل روی یونس. کرد جلب را اشتوجه ای،شیشه زمین یکره بین آن از که داشت قرار متعددی

 :گفت

 .دخترم بشین بیا -

 دیوار روی یونس سر پشت درست. کردمی آنالیز را اتاق نگاهش با داشت هنوز اما نشست یونس مقابل مبلی روی و رفت جلوتر هیوا

 میز همان رنگ به چوبی یقفسه یک ترطرف آن کمی داشت قرار ، شده کاری منبت چوبی سلطنتی قاب یک با زیبایی فرش تابلو

 یپایه روی بود، داده هدیه داییش به او که لوحی آن میانی یطبقه در. داشت قرار آن در لوح و کتاب چندتایی که داشت قرار

 رنک سبز زمینه با بافت دست یقالیچه زمین روی چوبی یقفسه آن جلوی و بود سفید براق هایسنگ کف. بود نشسته ایشیشه

 یطالی رنگ به و قو شکل به خوری شکالت یک رویش و بود چوبی هایپایه با یاشیشه میز یک مقابلشان عسلی میز. بود پهن

 :گفت و نشست داییش نگاه در نگاهش. کردمی نگاهش لبخند با یونس. کردمی خودنمایی
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 .قشنگه خیلی اتاقتون -

 .شدنمی جمع توی. بپرسم ازت هایسوال یه خواستممی. بینهمی قشنگ چشمات البته. عزیزم کارمه اتاق -

 .دایی خدمتم در من -

 .بود پر شکالت از درونش. شد نصفه قو بدن و برداشت را وریخ شکالت در و شد خم جلو سمت به کمی یونس

 .دخترم بخور شکالت -

 :گفت کرد،می باز را شکالتش که همینطور یونس. برداشت را شکالت از دانه یک هیوا

 .نیست هیچی دلش توی اما تلخه خیلی گاهی زبونش یوسف -

 :گفت و خندید خودش و

 .نیست هیچی هم مغزش توی گاهی البته -

 :گفت و گذاشت دهان توی را شکالتش. خندید هیوا باز حرفش این با

 .ست خوشمزه. دونممی رو این بله -

 .جون نوش -

 قبل لحظه یک: مدیر توسط ویرایش آخرین

 :گفت و زد تکیه مبل پشتی به باز یونس

 .فهمهنمی خرش خود یول. کنم پدری شواسه خواممی برادری، نه خودمه، پسر مثل من یکوچیکه داداش این -

 :گفت یونس و خندید باز هیوا

 خودش رخ و رنگ. میگه رو این رسیده بهم که اطالعاتی یعنی. شده دلبسته دونممی ولی. دونمنمی رو دلیلش. کنه انکار خوادمی -

 مادر البته داره؟ چیزی نامزد. دهکر پرپرش و پرش تو زده چی برای رها دوستت بپرسم تو از تا اینجا بیای خواستم. میگه رو همین هم

 .بگی مواسه تو خواممی. نیاوردم در سر که من. خوادمی اون خوادنمی یوسف. نداره اون داره عالقه اون گفتمی

 :گفت و کشید جلو را خود یونس. افتاد سرفه به که داد قورت و چرخاند دهان در را شکالتش و انداخت زیر به سر هیوا
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 یزم؟عز شدی چی -

 :زد صدا را سیامک فریاد با و برد باال را صدایش و

 .لشتن سیامک، سیامک، آهای -

 که حالی در هیوا. شدند اتاق وارد هم بقیه ادامه در. انداختند اتاق داخل را خود یوسف، و سیاوش و سیامک و شد باز دفعه یه اتاق در

 :گفت و شد نزدیکشان سیامک. خندیدمی کرد،می سرفه

 خوبه؟ حالت هیوا شده؟ چی -

 :زد تشر او به یونس

 .شد خفه. بیار آب لیوان یه برو بپر -

 این دیدن از انگار روزش و حال. زد خشکش ، بود در دم همانجا سیاوش و بود رسانده هیوا سر باالی را خود وال و هول با سیامک

 برادر یک یعالقه مثل. کند تبدیلش دیگری چیز به یا کند فراموش ار عالقه این باید ندارد یچاره دانستمی اما نبود خوش صحنه

 برادرش همسر چشم به بلکه داشت دوست بود عاشقش دزدکی شودمی که یعمه دختر نه را هیوا بعد به این از باید. خواهرش به

. کرد ترک را اتاق و انداخت زیر به سر. نبود خودش دست دلدادگی این اما هیوا داشتن دوست برای است شده دیر دانستمی. ببیند

 :گفت و نشست رویشان در رو و شد ترنزدیک یوسف. رفت بیرون اتاق از زود سیامک. بود نشسته هیوا کنار در یونس

 خوردی؟ چی مگه؟ شد چی -

 :داد را جوابش یونس

 .شکالت دونه یه -

 :گفت و آمد جا حالش هیوا

 .دایی خوبم -

 :گفت و گرفت هیوا سمت به سر پشت از را لیوان و آمد پیش نزدیکشان تا و شد اتاق وارد آب لیوان با سیامک

 .بخور آب کمی یه -

 :گفت باز یونس که نوشیدمی داشت و گرفت دستش از تشکر با را لیوان هیوا
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 .بیرون گمشید حاال خب -

 :گفت و مالید را هایششانه یونس. افتاد سرفه به و پرید گلویش توی آب و افتاد خنده به آب نوشیدن حال در هیوا باز

 .کنهمی دق پسرم این. نمیریا دخترم وای ای -

 :توپید او به یونس و خندید سیامک

 .تو تقصیر همش. شو خفه -

 .بابا چه من به اِ -

 آبی از را صورتش و کشید رونبی دستمال ورق چند هیوا. گرفت هیوا سمت به و برداشت کاغذی دستمال میز روی از برخاست یوسف

 و کشید عمیقی نفس هیوا. نشست هیوا روی به رو دوباره یونس. کردند ترک را اتاق باز بقیه. کرد خشک بود ریخته صورتش به که

 :گفت

 .خوبه خیلی شما با صحبتی هم دایی -

 .نکنی خفه رو خودت که شرط این به فقط. عزیزم ممنون -

 :گفت یونس باز تا شد طی سکوت به مدتی

 و شد مریض مریم اما دختره حتماً سومیش گفتم خودم با اومدن دنیا به دوتا این وقتی. باشم داشته دختر یه داشتم دوست انقدر -

 اصالً که دختری روی گذاشت دست سیامک این اما. خودم دختر مثل میارم عروس دوتا گفتممی خودم با. بشه داربچه دیگه نتونست

 این شدم راضی باالخره تا دیگه حرف کلی و بیاد شیرین بزی دهن به باید علف گفت مریم اما نبودم هم راضی. اومدنمی خوشم ازش

 .بشه خور علف بز یپسره

 :گفت و کشید آهی باز یونس خندید،می هایشحرف با هیوا

 دختر شیدا. برادرش از خرتر دیگه یکی این اما هباش دخترم که گیرهمی رو دختری سیاوش حداقل گفتم. دخترم نشد وقت هیچ تینا -

 و روحیات با و نیست فامیلمون از چون شاید. میاره در بازی نچسب اونم نیستم راحت باهاش دخترم مثل چرا دونمنمی اما خوبیه

 .بشه بهتر بگذره سال چند امیدوارم. نیست آشنا ما اخالقیات

 .کند مطرح را یوسف موضوع اول دید بهتر و کرد مکثی یونس. دکرمی نگاه را داییش فقط و بود ساکت هیوا
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 .نیست خوب خیلی انگاری یوسف روزت و حال چیه؟ موضوع دونیمی تو. کردیممی صحبت یوسف مورد در داشتیم خب -

. بکند رها برای یکار خواستمی دلش. بگوید باید چه دانستنمی. داد یونس به و گرفت میز روی خوری شکالت از را نگاهش هیوا

 دوباره یونس اینکه تا بود کلنجار حال در خودش با مدتی. کند کمکش توانستمی گفتمی کسی برای را رها زندگی حقیقت اگر شاید

 :گفت

 بگی؟ من به خواهینمی -

 :گفت تردید با بعد و کرد نگاه را یونس فقط مدتی باز هیوا

 داشتم که بدی مالی وضع خاطر به من و بود شده زخمی چاقو با رها. نبود خوب اصالً که کرد پیدا رو ما شرایطی توی یوسف دایی -

 که اومد پیش اتفاقاتی اما داشتم هم خوبی درآمد بود خوب اون از قبل کارم البته کردممی زندگی اهواز توی ناجوری آپارتمان یه توی

 .بشیم کار به مشغول یگهدی هایرستوران توی حتی و بدیم ادامه کارمون به نتونستیم

 :گفت همین برای بود گنگ کمی یونس برای هیوا هایحرف

 بدی؟ توضیح ترواضح میشه نمیشم، متوجه من جان هیوا -

 :گفت و کشید عمیقی نفس هیوا

 اولش. دید رو اره. هتل رییس محمودی این اینکه تا بود خوب درآمدمون و کار. کردیممی کار ستاره پنج هتل یه توی رها و من -

 رو رها بار یه. بود پیر خیلی یارو آخه. نکرد قبول بازم رها. داد ازدواج پیشنهاد هم بعد نرفت بار زیر رها بشه وارد دوستی در از خواست

 یه رفتنش بعد. حساسیه دختر رها. باشه دستت دم گوشیت گفت بهم رها. بودم آشپزخونه توی من. هتل توی اتاقش توی خواست

 که بود زده بهش حرفی چه دونمنمی. محمودی اتاق به رسوندم رو خودم عجله با. برسون رو خودت زود هیوا که اومد مواسه کیپیام

 با و داشته بدی قصد فهمیدم وقتی. بود ترسیده مرتیکه. سرش باال رفتم ساتور با عصبانی منم. ریختمی اشک داشت بهار ابر مثل

 با دوتایی. زدیم کتکش. نکردم رو بودنش پیر یمالحظه. اومد جوش به خونم کنه بطه*را و دوستی به روادا را رها خواستهمی تهدید

 .بیرون زدیم هتل از بعد و زدیم کتکش حسابی رها

 :گفت یونس کرد، مکثی هیوا

 شد؟ چی بعد خب -
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 رستورانی هیچ توی تونستیمنمی داشت که فوذین خاطر به. بگیره انتقام ازمون که بود دنبالمون بدجور ولی نکرد، شکایت محمودی -

 کف بذاریم رو حقش و بمونیم باید. کنم فرار خوامنمی گفتمی رها ولی. بریم اهواز از زد سرمون به چندباری. بشیم کار به مشغول

 بود کسی یه واسه انرستور این. شدیم مشغول سه درجه رستوران یه توی مستعار اسم دوتا با فنگ و دنگ کلی بعد باالخره. دستش

 .رها به کرد پیله اونجا بردم کار برای رو رها وقتی بعد بود من خواستگار اولش گودرز این. بود خالفی آدم. گودرز اسم به

 :داد ادامه را هایشحرف و کشید عمیقی نفس هیوا

 با هم ما. گودرز هایآدم طرف یه از ودنب دنبالمون محمودی هایآدم طرف یه از. بیرون بیایم هم رستوران اون از شدیم مجبور -

 که اونروز. داد لو گودرز به رو ما جای کردیم،می زندگی باهم تایی سه که دوستامون از یکی ژاله اینکه تا. کردیممی زندگی فرار این

 درگیر باهاشون رها. ببرنش ورز به خواستنمی و بودن گرفته رو رها راه سر خیابون توی گودرز آدمای گویا. مون خونه بود اومده دایی

 .بیرون زدیم مونخونه از سیاوش و یوسف دایی کمک با. بود شده زخمی بازوش و میشه

 :گفت یونس به خطاب که بود آمده برایش اسی ام اس. انداخت موبایلش به نگاهی و خاراند را اشپیشانی

 .دایی بخشیدمی -

 :گفت و داد قرار عسلی میز روی را موبایلش بعد و کرد نگاه را اس ام اس هیوا

 .زدم دامن بدشون فکرای این به بودم مقصر منم البته نکرد درموردمون خوبی فکرای دید حال و وضع اون توی رو ما یوسف دایی -

 :گفت و داد تکان سری هایشحرف شنیدن از بعد یونس

 .طالق فرزند اونم. بگو رها یخانواده مورد در -

 :گفت و اختاند زیر به سر هیوا

 .شد متالشی هم از اتفاق یه بعد شخانواده اما نه، -

 اتفاقی؟ چه -

 :گفت و کرد بلند سر هیوا

 .نمیده جواب دلداریام. کنم کمکش چطوری باید دونمنمی اما بدونه کسی خوادنمی رها. بمونه خودمون بین دیدمی قول -

 :گفت و گرفت را آن سریع که خورد سر چشمش از اشک
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 حرف اون وقتی از. پرید دهنم از بگم خواستمنمی یعنی کردم تکرارش رها برای نفهمیدم خرم من. زد حرفی بدجور یوسف دایی -

 .کنهمی گریه داره نشسته خونه توی دونممی هم االن. نمیشه آروم دقیقه یه شنیده

 :گفت ناراحت یونس. خورد را بغضش و گرفت را اشکش باز و

 گفته؟ چی یوسف -

 .کنید دعواش شما یا. بکنم رو چغلیش بشه طوری یه خوامنمی -

 :گفت اطمینان با یونس

 میگی که افتاده رها یخانواده برای اتفاقی چه. نمیگم کسی به هم شکلمه یه زنیمی من به که حرفی اون یهمه جان هیوا -

 .میشهن خشک دختر اون چشم اشک که گفته چی یوسف. کرده متالشی رو شون خانواده

 :گفت بعد نوشیدو را آب آن یهمه و برداشت را میز روی آب لیوان هیوا

 اکثر. بودن همدیگه دوست و بازی هم و بودن سال و همسن تقریبا غزاله و رها. بوده سالش سیزده رها که زمانیه به مربوط ماجرا -

 و سی مرد یه موقع اون رامین غزاله، بزرگ برادر. اونا یخونه رفتهمی رها یا بازی برای شخاله یخونه رفتهمی غزاله یا هم ها موقع

 میگه دروغ به. بینهمی رو رها کوچه توی خونه رفتهمی که روز یه. داشته ساله دو یبچه دختر و بوده کرده ازدواج که بوده یساله سه

 یبهانه به اینا مادرش یخونه ببره رو رها نکهای جای به اما. میشه ماشینش سوار سادگیش سر از هم رها و داره کار باهات غزاله

 ...که بعدم شمغازه برهمی خودش با رو رها بردارم، چیزی ممغازه از باید اینکه

 :گفت و زد موهایش به چنگی دستش دو با عصبی یونس

 .وای.  وای. کافیه هیوا، کافیه -

 :گفت و دوید صورتش روی اشک هیوا

 دعوا بوده کی کار میگه و کنهمی باز زبون که بعدم. زدهنمی حرف کسی با که مدت یه تا. ینه می بیآسی بد ماجرا اون توی رها -

 کنهمی تهدید رها پدر. میاد در پسرش از دفاع به رامین پدر اما. زنهمی رو رامین کشت قصد به رها پدر. گیرهمی باال خونواده دوتا بین

 رامین. کشهمی زندان به پدرش کار. گیرنشمی و ریزنمی پلیسا اما دزدهمی رو غزاله بزرگتر خواهر بار یه حتی کنهمی مثل مقابل که

 برای و دارهبرمی رو شخانواده رها پدر. میشه مختومه پرونده دوتا این مثل به مقابل رضایت با. میشه زندانی اونم و میشه محاکمه

  از بعد مادرش. نکرد نگام وقت هیچ دیگه بابام میگه کنهمی تعریف رها. کنهمی اره رو شخانواده اون از بعد ولی. اهواز میرن همیشه
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 ازدواج زنی یه با دبی میره هم باباهه. زندگیش دنبال میره کنهمی ازدواج میرسه که سنی یه به هم برادرش. کنهمی فوت سکته

 آوردمش شدیم رفیق که هم با. کردمی کار هتل توی خدمه عنوان به اوایل. مونهمی تنها درد دنیا یه با زخمی روح یه با رها. کنهمی

 .شدیم همخونه هم با بعد و خودم پیش آشپزخونه توی

 را آن و برداشت را برگش سیگار یبسته. رفت کارش میز سمت به و برخاست جا از یونس. بود کرده خیس هم یونس صورت اشک

 هیوا سمت به مدتی از بعد. کردمی نگاه اشخانه زیبایی حیاط به سکوت در و بود ادهایست پنجره به رو طوالنی نسبتا مدت. کرد روشن

 :گفت و چرخید

 گفته؟ چی یوسف -

 :گفت و انداخت زیر به سر هیوا

 ناو. تهران بوده اومده غزاله دیدن برای که بوده وقتی دیده رو یوسف دایی که باری اولین گفتمی بود شده مندعالقه دایی به رها -

 بود شدخترخاله نامزد چون اما شده مندعالقه بهش و بود دیده یوسف دایی بار یه اونجا. بود بستری بیمارستان توی غزاله که موقع

 خواممی گفت. دارم قانون و قاعده زندگیم برای من گفت یوسف دایی اما. دید رو دایی دوباره مدت همه این از بعد. کرد فراموشش

 .باشه نخورده دست و پاک کنممی انتخاب مزندگی برای که زنی

 :گفت و زد ب*ل به زهرخندی حرص با یونس

 .قانونش و قاعده این با ببرن رو ترکیبش شور مرده -

 :گفت تندی با یونس. خورد در به ضرباتی

 .بفرمایین -

 :گفت و شد اتاق وارد و شد باز یوسف توسط اتاق در

 .کنم خداحافظی خواستم. اومده یشپ مواسه کاری میرم، دارم من داداش -

 :گفت جدی خیلی اما یونس

 .نمیری قبرستونی هیچ نگفتم من وقتی تا و پذیرایی توی شینیمی میری -

 :گفت و انداخت یونس به بعد و هیوا به نگاهی برادرش رفتار این از خورده جا یوسف
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 ه؟کرد ناراحتتون که کردم اشتباهی هستید؟ عصبانی انقدر چی برای -

 .بگم تواسه رو کدومش اشتباه، زندگیت یهمه تو -

 :گفت و برد هایشجیب در را دستانش. آمد جلوتر یوسف

 .کرده عصبانی رو شما االن که چیزی اون -

 :گفت و روگرداند او از و خورد را عصبانیتش یونس

 .خداحافظ. بری تونیمی خواهیمی کجا هر -

 دفاع برای حرفی شاید باشم داشته حضور جلسه توی مجرمم بهتره دیدمی حکم و کنیدمی بتصح من مورد در دارید اگر داداش، -

 .باشم داشته خودم از

 :گفت و زد سیگارش به دیگری پک یونس کرد،نمی نگاه یوسف به و داشت زیر به سر هیوا

 .زدیم حرف هم با بعدا شاید یوسف نیست خوب حالم فعال -

 .کرد ترک را اتاق کوتاهی احافظیخد با و داد تکان سری یوسف

 :گفت خواهش با هیوا رفتنش، از بعد

 حرف باهام حتی دیگه گفتم شما واسه حتی رو زندگیش ماجرای من بفهمه رها. نگید هیچی یوسف دایی به خدا رو تو دایی -

 .بشه بهتر حالش کنم چیکار که کنید راهنماییم خواممی فقط من. زنهنمی

 .نشست هیوا مقابل دوباره و کرد خاموش بود میزش روی که سیگاری زیر داخل را سیگارش یونس

 .باوره قابل غیر مواسه اصالً. شدم ناراحت خیلی -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

. هکن دل و درد باهاش تونستمی که داشت رو مادرش فقط رها. کردن طردش برادرش و پدر اتفاق اون از بعد اینکه اون از بدتر -

. کنه حل خودش برای رو موضوع اون نتونسته هنوز رها. شد فوت که بعدهم و کرد سکته چندباری غصه از هم خدا یبنده اون

 .باشه قوی دختر کنهمی سعی اما. کنهمی گریه خواب توی هاشب بعضی
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 :گفت و کشید عمیقی نفس یونس

 .روانشناس پیش ببریش و کنی راضیش تونیمی -

 .کنممی رو دمخو سعی -

 .باشه راحت باهاش بتونه رها کنممی فکر. روانشناس خانم یه. وارده کارش توی خیلی شناسممی نفر یه -

 :گفت و کرد مشت را دستش خشم از و

 .آشغال مردک. بودم متنفر ضی*عو رامین اون از همیشه -

 بود گفته بهش رو موضوع این و بود زده زنگ رامین به اما چی، یبرا دونمنمی ستغزاله یخاله دختر رها فهمید وقتی یوسف دایی -

 دایی چرا. بود کرده مسموم رها به نسبت رو ذهنیتش خیلی که یوسف دایی به بود گفته چی رامین حاال. تهران اومده من با رها که

 متعصب؟ انقدر یوسف

 :گفت و نشست لبش به خندیتلخ یونس

. گرفت یاد پدرمون از اخالقیات این هم یوسف. بود شده هم ترمتعصب بود شده که ترمسن آقاجون. آقاجون شبیه کمی یه یوسف -

 از شنیدمی وقتی هم آقاجون. بابا گفتمی من به سیامک مثل هم یوسف بود که ساله چهار سه. بودن بازی هم سیامک و یوسف

 یه. داشت رو خودش خاص اعتقادات. کردنمی قبول فهمهنمی ستبچه گفتممی چقدر هر. کردمی دعوا رو بچه و رفتمی در کوره

 بود کرده یوسف برای رو خونه و بود شده بازنشست کار از. بیفته حرف این یوسف سر از تا شونخونه بریم ما بود کرده قدغن مدت

 زنی بده، بذاره بلند رو ناخنش که نیز بده، کنهمی آرایش که زنی بود این حرفش همش. کردمی رفتار باهاش سرباز یه عینهو. پادگان

 رفت که دانشگاه یوسف. دیگه حرف عالمه یه و بده بخنده بلند که زنی! بده؛ بده، رو شوهرش جواب که زنی بده، بگیره طالق که

. نبود خانواده شان در که کردمی کارهای کنه خالص رو خودش تعصبات این دست از اینکه برای هم مدتی یه. شد بهتر اخالقیاتش

 .بذاره کنار رو تعصباتش نتونست که بود این برای هم اومدنش عقل سر این. اومد عقل سر باز ولی

 :گفت و شد لبش مهمان لبخندی اما یونس ماند، خیره میزعسلی به زهرخندی با هیوا

 .عشقه بده نجات کورش تعصبات این دست از یوسف تونهمی که چیزی تنها امیدوارم من ولی -

 :گفت یونس و کرد نگاهش متعجب واهی

 .رها سراغ میره خودش و میفته کردن غلط به بندممی شرط باهات. همینه برای زنه،می بال بال سرکنده مرغ مثل بینیمی -
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 .ببینتش خوادنمی دیگه رها. دایی نه نه، -

 :گفت و کرد قالب شکمش روی را دستانش باز یونس

 داری؟ پدرش از یشماره. دهگذرون سر از تلخی یقصه -

 .دارم رو برادرش یشماره ولی نه، -

 .فرستممی تواسه رو ششماره بعد و کنممی صحبت باهاش خودم روانشناس، این پیش ببرش اول -

 :گفت و داد تحویل یونس به مهربانی لبخند هیوا

 .دایی ممنون -

 .بقیه پیش بریم پاشو. دیوونت یوسف دایی این حال هم میشه خوب رها حال هم. میشه درست چیز همه -

 :گفت سیاوش ، شدند جمع وارد تا کردند ترک را اتاق هم با هردو

 داره؟ نگه رو من احترام که کردید نصیحتش حسابی بابا -

 :گفت نشست تا هیوا

 .بشی پودر تا کنم اراده کافیه دونممی دیگه رو هاتضعف نقطه تموم آره، -

 :گفت سیاوش و خندیدن همه ابجو این با

 .ندارم ضعفی نقطه هیچ من هه هه -

 :گفت زیرکی با هیوا

 .قشنگا موتور دوتا اون حتی -

 :گفت شاکی سیاوش

 .تراشممی ته از رو موهات وگرنه هیوا، نکن فکر هم اشتباه حتی دوتا اون مورد در -

 :گفت جوابش در سیامک
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 .داری هم جراتش -

 :گفت شیدا. خندیدن همه باز رفح این با و

 .نکن فکر بندازی خط حتی موتوراش روی اینکه به ولی نده نشون واکنشی سیاوش شاید بکنی پوست رو من اگر هیوا -

 :گفت عادی هم سیاوش

 .گهم راست شیدا بله -

 :زد داد عصبانی شیدا

 .هستی ضی*عو خیلی سیاوش -

 :گفت مظلومیت با و کرد جمع مبل روی را هایشپا ترس از سیاوش جمع، یخنده باز و

 .بخوره رو من خوادمی بابا -

 :گفت حرص با شیدا

 .سیاوش شعوریبی خیلی -

 :گفت سیاوش به آرام دست حرکت و خنده با یونس. خندیدندمی فقط بقیه. رفت آشپزخانه به قهر حالت با و

 .گرفتنت زن این با کنن سرت بر خاک -

 .بابا -

 .زهرمار و بابا -

 :گفت و برد باال را صدایش سیامک

 کنه؟می طرفداری ازت داره پدرشوهرت چطوری ببین بیا داداش زن داداش، زن -

 :گفت متعجب و آمد بیرون آشپزخانه از شیدا رفت، یغره چشم سیامک به یونس

 .کنمنمی باور -
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 :گفت سیاوش به ظاهر حفظ با یونس

 .بزنه حرف اینطور زنش با باید آدم سر،پ ادبیبی خیلی -

 :گفت ذوق با شیدا

 .شهنم باورم آقاجون -

 :گفت باز یونس

 .منه پسر این. متاسفم خودم واسه واقعاً. باشه احمق حد این تا پسرم شدنمی باورم منم -

 :گفت ناله با سیاوش

 .بابا -

 .بگم خواستمنمی رو این شد اشتباه نه نه،... گرفتی رو این رفتی مداشتی فامیل توی خوب دختر همه این. زهرمار و بابا -

 .رفت شیدا دنبال به و برخاست جا از داشت یونس به که سرزنشگری نگاه با مریم و برگشت آشپزخانه به دلخور باز شیدا

 :گفت و کرد قالب هم به شکمش روی را دستانش باز یونس

 .بیرون بندازمتون خونه از بگیرم دمتون میگه شیطونه. بشه بحثم همسرم با باید من لشتن تا دو شما خاطر به همش -

 رها باالخره سوم بار برای بود، اشغال اشگوشی گرفت تماس که چندباری. بود آمده حیاط به کند صحبت رها با تلفنی اینکه برای

 :داد جواب

 .هیوا الو -

 .بود اشغال تلفنت چرا رها؟ خوبی -

 .دادممی رو جوابش داشتم بود زده زنگ ضی*عو یه -

 :پرسید نگرانی و اخم با هیوا

 کی؟ -
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 .ژاله -

 :گفت متعجب اسم این شنیدن با هیوا

 گفت؟می چی آشغال -

 گذره؟می خوش گم،می بهت اومدی وقتی حاال -

 شدی؟ بهتر. نه تو بدون -

 :گفت مکثی از بعد رها

 .بگیری رو شیدا یشماره نستیتو بود، زده زنگ هم پیمان -

 میشه؟ باورت کنه،می آشپزی داره کنه کم رو من روی اینکه برای امشب حسود، چقدر رها دونینمی آره، -

 :گفت باز هیوا و خندید هم رها

 .کنهنمی رحم بهش یذره برم قربونش هم یونس دایی -

 .ارهند دوست رو عروسش این اصالً پیداست که اینطور حقشه، -

 :گفت و رفت فکر به باز هیوا

 گفت؟می چی پیمان -

 .داره آشپزخونه خودش زنهمی حدس پیمان. شهر پولدارای بچه مواد ساقی شایان این انگاری دونیمی -

 :گفت گیج هیوا

 آشپزه؟ یعنی داره آشپزخونه -

 :گفت و خندید بلند رها

 و میشیم نزدیک بهشون بشه اگر زنممی حرف باهاشون دارم بز و تیز دوست دوتا کیی گفت. کنهمی تولید خودش یعنی دیوانه، نه -

 .میاریم دست به ازشون حسابی مدرک
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 :گفت رها به خطاب سیامک دیدن با هیوا

 .زنیممی حرف باهم خونه اومدیم -

 :گفت و آمد سمتش به د،بو دستش داغ دنی*شی*نو لیوان دوتا که سیامک. کرد قطع را تلفن و خداحافظی رها با و

 .کرده درست سیاوش داری، دوست ماکیاتو -

 :گفت لبخند با هیوا

 .نریخته زهر که توش -

 :گفت و نوشید کمی و گرفت را لیوان هیوا خندید، بلند باز سیامک

 .نشده بدک هی -

 :گفت لبخند با سیامک

 .بزنیم قدم بریم. نیست بد استعدادش هادنی*شی*نو اینجور کردن درست توی -

 هیوا و افتادند راه به هم با. داشت گفتن نه قدرت کاش گفتمی خودش با. بود افتاده سیامک گیر هم باز کرد، نگاهش متعجب هیوا

 :گفت

 .خودش واسه پارکیه پا یه تونخونه حیاط -

 :گفت و نوشید را اشدنی*شی*نو از ایجرعه سیامک

 .بود نزدیک اینا مادرجون یخونه به قبلیمون یخونه. خریده رو اینجا بابا هست سالی ده تقریباً. مدار دوست خیلی رو حیاطش منم -

 .بدی نشونم رو سیاوش موتورهای بود قرار -

 :گفت و نوشید کمی باز سیامک

 .بدم نشونت میریم داریم خب -

. بود شده روشن حسابی شاخه دو هایپارکی تیرچراغ با حیاط تمام. رفتند پایین را یپله چند و گذشتند آب پر بزرگ استخر کنار از

 :گفت و زد را برق کلید. کشید عقب را در سیامک. بود فلزی ریلی در با بزرگ نسبتاً اتاقک خانه کوچک در به نزدیک



 

 
 

272 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .من موتور تنها و سیاوش موتورهای از اینم -

 .آبی و قرمز مشکی،. بود پارکینگ داخل موتور تا سه مجموعاً

 :گفت تحسین با و شد موتورها نزدیک هیوا

 !قشنگن چقدر -

 :گفت و نوشید را نوشیدنیش از کمی باز سیامک

 من؟ واسه کدومش زنیمی حدس -

 زیاد. باشد سیاوش به متعلق است رنگ قرمز که موتوری شاید کرد فکر. چرخید موتورها روی نگاهش و انداخت باال ایشانه هیوا

 رنگ بود شنیده او از یکبار. نشست لبش روی لبخندی. کرد نگاه هم رنگ مشکی موتور. بود دیده تنش به قرمز شرتیت و پیراهن

 شود مطمئن اینکه برای همین برای است شناخته را سیاوش چقدر و است درست حدسیاتش چقدر دانستنمی. دارد دوست را سیاه

 :گفت و داد سیامک به را نگاهش

 .آبیه -

 :گفت و شد پهن لبخندش شنید که را این سیامک

 فهمیدی؟ چطور دختر، براوو -

 به جوابی باید اما. است مانده او نام به اشمانده ته و کرده جدا را سیاوش عالیق بلکه است؛ نفهمیده را او یعالقه بگوید خواستنمی

 :گفت گوید،می چه بداند اینکه بدون. دادمی سیامک

 .آرومی خیلی هم شما آرامش، رنگ آبی -

 :گفت و آورد پایین کمی را سرش سیامک. خورد جا فاصله همه این از هیوا. ایستاد قدمیش یک یفاصله در و شد نزدیکش سیامک

 .دقیقی و سنجنکته انقدر که خوشحالم -

 جیغی. شد پرت جلو سمت به و فتگر موتور جک به پایش که کند گردعقب خواست و گذاشت عقب پا موتورها دیدن یبهانه به هیوا

 و گرفت را بازویش سیامک کند، سقوط موتور روی و بخورد زمین اینکه از قبل اما. شد پرت موتور روی محتویاتش و لیوان و کشید

 :گفت گوشش زیر ،خنده با همزمان و گرفتش محکم. کشید عقب را او
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 .عزیزم باش مواظب -

 اشدنی*شی*نو تمام که سیاوش موتور دیدن با که چرخید. داشت شرم سیامک به کردن نگاه زا. رفت عقب شرم و خجالت با هیوا

 :گفت و زد صورت توی بود، شده ریخته آن روی

 . رو من کشهمی -

 :گفت و شد نزدیکش سیامک

 .شورنشمی کارواش برهمی فردا. کنهمی غلط -

 :گفت و کرد نگاه خودش به و

 .خشکشویی میدم ور لباسام منم البته -

 :گفت و گرفت دهانش جلوی را دستش هیوا. بود ریخته خودش دنی*شی*نو هم سیامک سرتاپای برگشت، سمتش به هیوا

 .شد بد خیلی -

 .بریم بیا عزیزم، سرت فدا -

 بود شده باعث که بود عصبانی مباالتیبی این و خودش دست از. نداشت خوبی احساس عزیزم گفتمی او به سیامک اینکه از هیوا

 .شود صمیمی او با حد این تا سیامک

 :گفت و کرد فریاد را خنده بلند سیاوش شدند، سالن وارد هم با هردو تا

 .نامرد برادرم با کردی چیکار عمه دختر. هم تاپ و تیپ به زدید حسابی انگاری -

 :گفت جوابش در و کشید هم در ابروی هیوا

 .مربوط چه من به چلفتیه پا و دست تو مثل هم برادرت -

 :گفت و برگشت هیوا سمت به متعجب سیامک

 کنی؟می نابودی رو من چرا اما بده، بدی رو جوابش خوای می هیوا -

 :گفت خنده با یونس
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 .ببخششون خودت خوبی به تو هستن، آبروریزی یمایه پسر دوتا این دونممی دخترم -

 :گفت و برخاست هوا به یونس یخنده که زد یونس به را حرفی آرام و تنشس یونس نزدیک مبلی روی و رفت جلو هیوا

 .گیرهمی آتیش بفهمه -

 .بگید بهشون رفتم من وقتی بذارید -

 :گفت برخاستن ضمن بود کرده تیز آنها روی را نگاهش که سیاوش

 .باشی آورده موتورم سر بالی هیوا حالت به وای -

 تمام و زدمی سر غذاهایش به مرتب که شیدا. برخاست هوا به هیوا و یونس یخنده رفتنش از دبع. زد بیرون سالن از و گفت را این

 :گفت و شد سالن وارد بود، آشپزخانه توی اوقات

 کو؟ سیاوش پس -

 :گفت یونس بدهد، را جوابش خواست جیحون تا

 .دستشویی رفت -

. شد محو صورتش روی از خنده و انداخت شماره به نگاهی موبایلش ردن*خو زنگ با هیوا. خندیدنمی آرام زیر به سر بقیه و هیوا

 موبایلش دوباره. نشد او متوجه بود، خواهرش شوهر رامین با صحبت مشغول چون هم یونس. رفت فرو فکر به و داد رد را شماره

 :گفت و انداخت او به نگاهی نیم یونس دفعه این. خورد زنگ

 جان؟ هیوا بدی جواب خواینمی -

 :گفت شاکی و کرد وصل را تماس. شد حیاط وارد تا. کرد ترک را سالن ببخشید گفتن با و داد تکان سری واهی

 .الو -

 :پیچید گوشی درون مردی صدای

 دختر؟ خوبی هیوا، -

 زدی؟ زنگ من به شده چی. خوبم کن فکر -
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 :گفت مکثی از بعد مرد

 .ببینمت خواممی کجایی؟ تو -

 .نیستم اهواز -

 .رفتمی استخر سمت به و زدمی قدم زد،می حرف او با که مینطوره هیوا

 کجایی؟ پس -

 .بگوید را راستش داد ترجیح اما بگوید چه باید دانستنمی کرد، سکوت یالحظه

 .کرده دعوتم شام برای هستم، یونس دایی یخونه دقیقا االن االن؟ -

 :گفت ناباور و متعجب مرد

 مادرت؟ شپی رفتی تهران؟ رفتی تو -

 .دارم رو خودم اختیار دیگه که وقته خیلی. اومدممی نباید -

 به ریختن رو ممغازه اومدن آدماش امروز. گردهمی دنبالت گرفته، زندگیم و من از آسایش که محمودی مرتیکه این با کردی چیکار -

 .زدن کتک رو پسرم و هم

 .ایستاد آب به رو و استخر یلبه درست هیوا

 .بود ورزشکار که پسرت همون خورده؛ کتک رتپس آخی -

 لبخند استخر یلبه هیوا دیدن با آمد،می موتورهایش از نگهداری اتاقک سمت از که سیاوش. بود صحبت مشغول پدرش با هیوا

 پدرش با هیوا صحبت شد که نزدیکش. کند خود متوجه را او اینکه بدون. افتاد راه به او سمت به احتیاط با و نشست لبش به شیطانی

 بلندی فریاد گوشش زیر که بود سرش پشت درست سیاوش لحظه همان گذاشت جیبش توی و کرد قطع را موبایلش. شد تمام

. شد پرت عقب سمت به و سرید استخر یلبه پایش لحظه همان ولی چرخید عقب سمت به و کشید جیغی ترس از هیوا. کشید

 شد قفل سیاوش لباس ییقه به هیوا دست. بگیرد را او تا برداشت خیز سمتش به هم یاوشس. بگیرد را سیاوش تا کرد دراز را دستش

  آب زیر وزنشان سنگینی و فشار شدت از هردو. کشید آب داخل به خودش دنبال به هم را سیاوش آب توی شدن پرتاب ضمن و

 



 

 
 

276 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 خاطر به گرفت نفسی تا هیوا. کشیدند آب روی به را خودشان استخر کف به کوبیدن پا با و گرفت را هیوا مر*ک سیاوش اما. رفتند

 :زد فریاد بعد و کرد سرفه چندباری بود، رفته گلویش به اینکه

 .یونس دایی. روانی -

 نگاهش مشتاق که چشمانش به مانده خیره نور پرتوی زیر در و شد ساکت هم هیوا. بود شده تماشایش محو مبهوت اما سیاوش

 به سیامک؛ دیدن با سیاوش. رساند استخر نزدیک را خود بقیه زودتر سیامک. بودند رسانده حیاط به را ودشانخ سراسیمه بقیه. کردمی

 :گفت بلندی یخنده با و آمد خودش

 .رسممی رو حسابش بکنه نگاه چپ موتورم به بودم گفته -

 :گفت شیرینی اخم با یونس. کرد شنا استخر یلبه سمت به هیوا

 کنی؟می چیکار خراست توی خودت پس -

 :گفت و کشید بیرون آب از را خودش هیوا

 .میشه غرق من با هم خودش کنه غرق من بخواد کسی اگر بزنه، دست رو من به تونهمی کرده فکر -

 .نزد حرفی اما بود دلخور برادرش کار این از. نشست نزدیکش سیامک

 .ها خوریمی سرما داخل بریم بیا زود -

 :گفت و کشید بیرون آب از را خودش هم سیاوش

 .داره جون تا هفت دختره این نباش نگرانش -

 :گفت دلخوری با وضعیت آن دیدن با بود رسیده دیر باز که شیدا

 شنا؟ بودی رفته تعمه دختر با سیاوش؟ وضعیه چه این -

 :گفت مریم به خطاب و گفت استغفرالهی هم یونس. کرد نگاهش خشمی با سیامک. بود کنایه و منظور از پر حرفش این

 .بخوره سرما ممکنه داخل ببر رو هیوا -

*** 



 

 
 

277 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 برای. بود رفته فرو تاریکی در خانه و بود خاموش هاچراغ. نشود بیدار رها تا شود خانه وارد صدا و سر بی کرد سعی بود وقت دیر چون

 از سری. بود کرده مچاله را خود سرما از و بود دهبر خوابش مبل روی رها. شد روشن پذیرایی چراغ که زد را برق کلید اولین همین

 کشید رها روی که را پتو. آورد خودش با پتوی و رفت سوئیت اتاق تنها سمت به و انداخت مبل روی را کیفش. داد تکان تاسف روی

 :گفت هیوا دیدن با. شد بیدار خواب از

 اومدی؟ -

 .شد دیر خیلی ببخشید -

 :گفت و نشست رها

 .خرید بودی رفته شده؟ عوض تلباسا چرا -

 :گفت و نشست کنارش در هیوا

 .استخر توی داد هلم دیوونه سیاوش این. داییمه زن هایلباس بابا، نه -

 :گفت لبخندی با رها

 چی؟ برای -

 :گفت و داد تکان سری رها که کرد تعریف برایش را ماجرا یهمه هیوا

 .داشتی ماجرایی پر مهمونی امشب پس -

 :گفت و داد عسلی میز به را نگاهش ناراحت اما هیوا

 ده کنهمی فکر ندونه یکی میگه عزیزم عزیزم همچین. گیرهمی حرصم سیامک دست از بیشتر. بود اتفاق یه فقط اتفاقش تا هردو -

 .هستم زنش ساله

 :گفت و کوبید خود سر به مشتی دستی دو حرص با و

 .عزیزم نگو من به انقدر گفتممی بهش باید .بزنم رو حرفم راحت تونمنمی که من بمیرم -

 :گفت و کشید آغوشش توی به را او و انداخت اششانه به دست رها
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 .بدم رو جوابش تو جای به من خوایمی -

 .نشه ناراحت دایی. دونمنمی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس رها

 و میشه مندعالقه بهت داره سیامک طرفی از. نداری سیامک به ایعالقه تو. کنی نابود رو زندگیت دیگران ناراحتی خاطر به نباید -

 .نداری بهش ایعالقه که بفهمونی بهش کنه پردازی رویا خودش برای اینکه از قبل باید. بده خیلی این

 :گفت آرام و بست را چشمانش بود، گذاشته رها یشانه روی را سرش که هیوا

 .بمونیم آب زیر ابد تا خواستمی دلم استخر، توی افتادیم وقتی -

 :گفت و زد شکمش به آرام مشتی هیوا و خندید باز رها

 خندی؟می چی برای زهرمار، -

 گفت؟ چی شیدا -

 :گفت حرص با هیوا

 بحثشون و جر صدای ولی بود اتاق توی اونم کنه، عوض لباس اتاقش توی بود رفته سیاوش یعنی. کرد بحث و جر سیاوش با کلی -

 .ومدامی پایین تا

 دوبلکس؟ شونخونه -

 روی حسابی. کرده پهن تور سیاوش برای شیدا نیست بیخود. قشنگه و بزرگ خیلی یونس دایی یخونه رها دونینمی آره، -

 بود؟ زده زنگ کی دونیمی راستی. کرده باز حساب شمهریه

 .داشت خبر تماس این از گویا. داد را جوابش عادی خیلی رها

 پدرت؟ -

 :گفت و نشست صاف هیوا

 دونی؟می کجا از تو -
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. داده محمودی به رو پدرت یمغازه آدرس و محمودی سراغ رفته. پدرت سراغ رفتن محمودی آدمای گفت بود زده زنگ که ژاله -

 .پیچوندمش منم کنه پیدا رو ما کنهمی تالش داره فقط

 :گفت آرام و خاراند را اشچانه هیوا

 .دادم لو من -

 چی؟ -

 .هستم داییم یخونه گفتم بهش بود زده زنگ مبابا -

 :زد فریاد عصبانی رها

 .هیوا -

 .برد پناه اتاق به و کرد فرار دستش زیر از خنده با هیوا و

*** 

 خوابیده اتاق داخل یدونفره تخت روی هردو. بود خواب هنوز هم رها. زد جایش سر غلتی شد، بیدار خواب از خانه در زنگ صدای با

 رساند آیفون به را خود آلود خواب و کشان خمیازه. بود صبح یازده ساعت تقریبا. انداخت تخت کنار میز روی ساعت به گاهین. بودند

 :گفت و کوبید زمین پا سیامک تصویر دیدن با و

 .رها...رها. سیامک بازم -

 :گفت و داد تکانی را او رفت اتاق داخل به و

 .سیامکه پاشو، -

 :فتگ و کرد باز چشم رها

 چه؟ من به خب -

 زدن قدم حال در خانه ینرده در سوی آن سیامک. رفت بیرون خانه از و کشید سر روی را کالهش و پوشید را هودیش ناچارا هیوا

 موهای. داشت سر به صورتی یدخترانه هودی یک و عروسکی گشاد شلوار یک. دید را هیوا بزند را زنگ دوباره خواست تا و بود

 :گفت و کشید ایخمیازه رسید، که در پشت به بود ریخته بیرون کاله سوی دو از نپریشا بلندش
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 مهمونی؟ میرن سحر کله دایی پسر -

 :گفت و ایستاد مقابلش در سوی آن از لبخندی با. کندمی ترعاشق را او هیوا معمولی رفتارهای همین دانستنمی هیوا شاید و

 .آوردم تواسه رو گوشیت. مهمونی نیومدم من مبعد خانوم، عروسک نیم و یازده ساعت -

 خواست. گرفت را گوشی و مالید را چشمانش هیوا. گرفت سمتش به کند، درست تا بود برده او و بود شده اب*خر که را هیوا موبایل و

 :گفت و کرد نگاه سیامک به متعجب. نشد روشن اما کند روشنش

 نمیشه؟ روشن دیگه چرا بگی میشه فقط کردی، درستش که ممنون -

 :گفت و گرفت سمتش به موبایلی یجعبه و خندید بلند سیامک

 .خسارتش جبران برای. گرفتم سیاوش سفارش به رو این. نمیشه درست دیگه -

 :گفت و گرفت را موبایل هیوا

 .بخوابم برم من خب. ممنون. کنه جبران اینجوری قراره وقتی بزنه خسارت بهم بازم کاش -

 :گفت چشمکی با سیامک و چرخید عقب سمت به هیوا. گرفت را دستش نرده میان از سیامک که ودبر خواست و

 .دارم دوست خیلی رو تیپت این -

 .انداخت خود به نگاهی بعد و شد مات هیوا

 .باشیم باهم تونیممی عصری -

 :گفت و کشید بیرون سیامک دست از را دستش آرام هیوا

 .بامداد عمو ورانرست برم باید که بودم گفته -

 :گفت و داد تکان سری سیامک

 خالیه؟ وقتت کی خب. باشه آهان -

 :گفت بعد و دستش توی موبایل یجعبه روی ماند نگاهش هیوا
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 .دارم کار خیلی هفته آخر تا -

 .بخواب برو. کنممی صحبت زنممی زنگ بهت باشه -

 .برگشت ماشینش سمت به و

*** 

 آشپزخانه از رها. شد رها مبل روی زده ماتم باز و شد خانه وارد هیوا. کردمی حاضر را صبحانه بساط شتدا و بود شده بیدار هم رها

 :گفت و آمد بیرون

 داشت؟ چیکارت -

 :گفت و داد نشانش را موبایلش

 .گرفته مواسه رو این سیاوش نشده درست خودم موبایل. بود آورده رو این -

 :گفت تحسین با. آورد بیرون اشجعبه از و گرفت دستش از را گوشی و رساند او به را خودش رها

 .دلباز و دست دایی پسر این به آفرین -

 :گفت رفت،می دستشویی سمت به که همینطور و برخاست جا از هیوا

 .شانس این به کرد جیش رفت باید -

 :گفت و برد باال را صدایش خنده با رها. شد دستشویی وارد و

 .گرفته تواسه داری دوستش که نیاو مرگته، چه خب -

 :گفت و شد آشپزخانه وارد کردمی خشک هودیش با را هایش دست که حالی در هیوا چید، مفصل را میز رفت، آشپزخانه سمت به و

 .باشم داشته دوستش تونممنمی خب ولی کنم ناراحت سیامک خوامنمی من -

 :گفت شیطنت با و نشست میز آنسوی هم او. گذاشت مقابلش چای فنجان رها و نشست میز سر

 .همدیگه جاری بشیم دوتایی بعد کنم خودم جلد سیامک ت،واسه کنم فداکاری من خوایمی -
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 :گفت و کرد نگاهش شده گرد چشمان با متعجب هیوا

 ؟ کنیمی کارو این واقعا رها، -

 :گفت و کشید هم در ایچهره رها

 .کن کوفت رو تصبحونه ، شو خفه -

 :داد ادامه را رها شیطنت ادامه در هیوا

 دایی. هست هم ترمهربون. نیست متعصب اونقدر یوسف دایی مثل هم سیامک. میشه گرفته خان یوسف این حال اینجوری اتفاقا -

 .بچرونه غاز بره هم یوسف

 :گفت و ریخت جانش به ایغره چشم رها

 .بریم باید بزن سق رو تصبحونه -

 :گفت و مالید نون روی را کره هیوا

 خواستممی. دارم دوست خیلی تیپت این میگه برگشته بشه، پشیمون ببینه ریختی این رو من سیامک بلکه بیرون رفتم تیپی این -

 .بشه بسته نیشش که فکش تو بزنم همچین

 :گفت و آورد باال و کشید بیرون میز زیر از را پایش و

 .شده این عاشق. ببین رو من تنبون این خدا رو تو -

 :داد را جوابش و افتاد خنده به رها

 .ایددیوونه فامیلن شما که میگم -

 بال بال کنده سر مرغ مثل چطوری نیست خوش حالت فهمید وقتی یوسف دایی دونینمی رها ولی. خودتی دیوونه هه، هه هه -

 .بخوره شام نموند اصال. رفت زود بعدم زد،می

 :کرد عوض را بحث اما رها

 بود؟ چطوری بود کرده درست که شامی این نگفتی -
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 .بخوره غذا تونهنمی باشه، داشته ناراحتی یا باشه تلخ اوقاتش وقتی فهمیدم که اینجور. نخورد بیشتر لقمه چند سیاوش ولی. معمولی -

 :گفت و شد لقمه کردن درست مشغول دوباره بعد و کرد نگاهش مات فقط لحظاتی رها

 .میشی دقیق روش خوب باشی داشته دوست رو چیزی یه ای کسی یه وقتی. خوبه -

 :گفت و کشید آهی اما هیوا

 .میشه داغون حسابی داشته اینقشه چه شواسه دختره این بفهمه وقتی طفلی -

 .میشه خوب حالش و کنیمی پر رو دختره اون جای سریعا تو نباش نگران -

 ...،اما شدمی نبود سیامک اگر -

 .سفره به ماند خیره و انداخت بشقاب توی را اشلقمه هم رها. کرد ترک را آشپزخانه و برخاست میز سر از و وردخ را حرفش یبقیه

*** 

 برای یونس و مادرجون و مادرش روز دو این در البته کردند طی ببیند را فامیلش اعضای از کدام هیچ اینکه بدون را روز دو

 بدهد را جوابش سرد کردمی سعی بار هر هیوا. گرفتمی تماس کسی هر از بیشتر سیامک اام گرفتند تماس او با چندباری احوالپرسی

 ایبهانه با بار هر هیوا اما کند خالی او برای را وقتی تا داشت اصرار مرتب و داشتمی وا خنده به را او هایشحرف با سیامک باز اما

 مقابل را یوسف ماشین هیوا پیچیدند که کوچه در. بودند خانه به برگشتن حال در پیاده رها با دوم روز عصر. کردمی رد را پیشنهادش

 :گفت رها به خطاب و زد برقی چشمانش و دید شانخانه در

 .رو اونجا رها -

 :گفت و داد نشان تفاوت بی را خود اما شناخت را یوسف ماشین اینکه با کرد سربلند رها

 چیه؟ -

 شناسی؟نمی بگی خوایمی دیگه، یوسف دایی ماشین اون -

 :گفت و برگشت رها

 .بیام بزن زنگ من به رفت وقتی خونه برو ببینمش، خوامنمی اصال -
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 :گفت و کشید بلندی آخ درد از رها که را زخمی بازوی همان اما کشید را بازویش دوید دنبالش به هیوا. افتاد راه به مخالف مسیر در و

 یابو؟ خبرته چه -

 .زخم دستت این میره یادم هی ببخشید اوخ -

 :گفت و کرد نگاهش خشمی با رها

 .بیام بزن زنگ رفت وقتی خونه، نزدیک پارک همین میرم -

 :گفت و گرفت را دستش باز هیوا

 .گیرهمی آتیش بیشتر اینجوری نذار، محلش بریم بیا اصال -

 :گفت تهدید با رها

 .نگفتم نگی بعدا ها، نمیدم هم سالمش جواب هیوا -

 .بریم بیا باشه -

 به ماشینش درون که یوسف رسیدند، که خانه نزدیک. افتادمی تالطم به بیشتر قلبش داشتبرمی خانه سوی به قدمی هر اما رها

 :گفت دیدنش با هیوا. شد پیاده ماشین از بود، نشسته انتظارشان

 .دایی سالم -

 نمیدی؟ جواب گیرمتمی چی هر چرا سالم، -

 :گفت و کشید بیرون اشکوله از را گوشیش هیوا

 .بوده سایلنت نکردم، نگاه رو گوشیم دیگه افتادیم راه که رستوران از ببخشید اوخ -

 :گفت و داد رها به را نگاهش هیوا حرف به توجه بدون یوسف

 .خانوم رها سالم -

 تالطم به دلش چند هر. کند نگاهش حتی کهاین بدون. شد وارد و کرد باز را خانه در او به توجه بی بود گفته که همانطور رها اما

 :گفت و برد باال ابروی هیوا. بود افتاده عجیبی
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 .ناراحته کنم فکر -

 :گفت و زد نیشخندی یوسف

 .تو بیام تونممی. کردید اجاره خوبی جای -

 .بفرمایین آره، -

 هاپله و گذشتند همکف یطبقه از هیوا همراه هب. برگشت باز و برداشت بود گرفته که شیرینی جعبه و برگشت ماشین سمت به یوسف

 داخل که رها. شد خانه وارد یوسف و کرد تعارف هیوا. بود باز سوئیتشان در. گذاشتند سر پشت دوم، یطبقه به رسیدن برای را

 :گفت در شدن بسته شنیدن با نداشت دید در به و بود آشپزخانه

 یه کرده فکر شایدم ؟ نه یا پریممی نااهل با جوره؟ چه زندگیمون خونه ببینه بود اومده بود؟ اومده چی واسه هیوا؟ جونت دایی رفت -

 .کردیم اجاره اب*خر یمحله وسط ریخته سقف اتاقک

 خودش و داد هیوا دست به را شیرینی جعبه. باشد ساکت کرد اشاره و کشید را بازویش یوسف که افتاد راه به آشپزخانه سمت به هیوا

. لرزیدمی زیاد اضطراب و استرس از دستانش و بود قهوه کردن درست حال در آشپزخانه ورودی به پشت رها. رفت زخانهآشپ سمت به

 :گفت گریه با نشنید را هیوا صدای وقتی

 بهش روز هر که کنه ازدواج دختری یه با امیدوارم. گناه بی و معصوم. خداست پیغمبر خودش کرده فکر متعصب، یمرتیکه -

 .بیاد جا حالش کنه تن*خیا

 و کشید جیغی یوسف دیدن با اما برود شیرآب سمت به تا چرخید و گرفت دست پشت با را اشکش رها. سرش پشت بود رسیده یوسف

 زده بهت اشک از خیس صورتش و بود افتاده لرزش به باز بدنش. بود چسبیده کابینت به ترس با. شد رها دستش از اشقهوه فنجان

 :گفت و شد راهش سد قدم یک با یوسف که کند فرار پذیرایی سمت به خواست. کردمی نگاه را یوسف

 ...رها -

 :کشید فریاد سرش بر داد،می هلش عقب به که حالی در و گذاشت یوسف ینه*سی تخت را دستش دو رها

 .ببینمت خوامنمی -

 :گفت و گرفت را دستش یوسف که بگذرد کنارش از خواست باز و
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 ...رها. زنیممی حرف باهم واستا -

 :زد فریاد مضطرب و عصبی رها اما

 .بشی نجس ممکنه. کن ول رو دستم -

 سمت به و داد هل طرفی به بود ایستاده آشپزخانه در یآستانه در که را هیوا و کشید بیرون یوسف دست از را دستش شتاب با و

 پریشان را دختر این اینگونه که خرابی و داغون یروحیه این از ودب مانده متحیر یوسف. بست سرش پشت را در و کرد فرار اتاقش

. رفت یخچال سمت به و گذاشت اپن روی را شیرینی یجعبه هیوا. شد رها آشپزخانه صندلی روی زده ماتم و مستاصل. بود کرده

 :گفت و نشست هیوا نگاه در و برخاست آشپزخانه کف به اششده میخ نگاه یوسف. رفت یوسف سمت به و برداشت آبی لیوان

 .کردم خواهی معذرت که من -

 :گفت و انداخت زیر به سر هیوا

 .زدممی حرفو اون نباید. هست منم تقصیر -

 حرفی؟ چه -

 .پرید دهنم از -

 :گفت و شد هم در یوسف ابروان

 چی؟ -

 با یوسف. گفت آرام را بود زده که حرفی آن و گذاشت یوسف مقابل را آب لیوان و نشست یوسف به نزدیک صندلی روی هیوا

 :گفت و زد مویش به چنگی عصبی شنیدنش

 شده؟ اینطوری که باهاش کرده چیکار عوضیش شوهر اون. باشه اینطوری نباید رها. هیوا ولی. من به لعنت -

 .دایی بخور آب کمی یه -

 .هیوا -

 :گفت و کرد نگاه چشمانش به محکم هیوا
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 باور اینجا؟ اومدید چی برای پس. زندگیتون واسه دارید قانون و قاعده خواید،نمی رو دختری چنین دگفتی که شما بگم، تونمنمی -

 .ببینید رو من اومدید بگید اگر کنمنمی

 :گفت و داد آشپزخونه کف هایسنگ به را نگاهش باز یوسف

 من از چنان بلکه نبخشیده تنها نه بینممی. کنم خواهی معذرت ازش بیام بازم گرفتم شیرینی نبخشیده رو من کردم فکر. دونمنمی -

 .گفتیمی بهش حرفو اون نباید. هم به ریزهمی دیدنم با اینجوری که شده بیزار

 .بود ناخواسته خواممی معذرت -

 .زدممی حرفو اون اصال نباید من -

 :گفت و برخاست جا از و

 .خداحافظ. پرسمیم رو حالش زنممی زنگ بهتره، نباشم اینجا اگر کنم فکر -

 کرده کز اتاق از ایگوشه رها. شد اتاق وارد و فشرد را دستگیره آرام. رفت اتاق سمت به و برداشت آبی لیوان هم او رفت که یوسف

. گرفتمی پناه دیوار یگوشه همینطور شدمی بد حالش وقتی کردمی گریه داشت زانو به سر. بود گرفته غل*ب توی را زانوانش و بود

 :زد صدایش و گذاشت پریشانش موهای روی دست و نشست زمین روی زدیکشن

 .رها رها، -

 صدای با و نوشید ایجرعه رها. برد لبش نزدیکی تا را آب لیوان و گرفت را هایشاشک. بود خیس اشک از صورتش. کرد سربلند

 :گفت گرفته

 .زدممی رو هاحرف اون نباید. شد بد خیلی -

 .نشد ناراحت دایی -

 :نالید باز. انداخت پست را سرش و گذاشت پیشانی به دست

 .نداری رفتاری ثبات گفت بهم شدم عصبانی قبل دفعه مثل. هستم دیوونه من کنهمی فکر باز حتمی. دونممی شد ناراحت -

 :گفت و گذاشت صورتش به دست هیوا

 



 

 
 

288 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 ناراحت کردم تکرارش نفهمیدم خر من و بود زده رو حرف اون اینکه از. رفت بعد و گفت بیراه و بد خودش به فقط نیست، اینطور -

 .بود نگرانت. زدممی رو حرف اون نباید گفتمی. بود

 :گفت و نشست هیوا نگاه در نگاهش. گرفت صاف را سرش رها

 .ببینمش خوامنمی دیگه که من شد ناراحت که درک به. نیست مهم مواسه اصال -

 طرف یک از کرد،می تحمل را دردناکی دوگانگی. بود یوسف دادن دست از برای بیشتر ناراحتیش مامت اما کند انکار خواستمی رها

 هردو اما داشت هم یوسف را وضعیت همین شبیه درست. کند انکار خواستمی طرفی از و داشت دوست را یوسف وجودش یهمه با

 .ودب گرفته هردویشان از قرار و آرام که بودند ناآرامی روح گرفتار

 :گفت و زد تکیه دیوار به کنارش در هیوا

 از. گیریمی آروم کننمی کاری یه خدا به. روانشناس یه پیش بریم کن قبول جوری؟ چه دونمنمی اما کنم کمکت خواممی رها -

 .کردیمی گریه خواب توی باز دیشب. میشی رها کنیمی تحمل داری ساله چهارده که عذابی این

 .ندارم تماداع هیچکس به من -

 :گفت مسرانه باز هیوا

 باشه؟ باشی، راحت باهاش که کنممی پیدا زن روانشناس یه اصال اعتمادن، قابل هاروانشناس -

 :گفت و گرفت باز را دستش هیوا بود، رفته فرو تاریکی در که اتاق دیگر یزاویه به ماند خیره مدتی رها

 قبوله؟ باشه؟ -

 :گفت و گرفت را هایشاشک رها، موبایل ردن*خو زنگ با. داد تکان مثبت عالمت به سری فقط رها

 .منه موبایل -

 :داد جواب را تماس خودش گوشی روی پیمان اسم دیدن با. رساند آشپزخانه به را خودش هیوا

 .پیمان سالم الو -

 .آوردم گیر پسره این از مشتی مدرک یه باالخره خانوم، سالم -
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 :گفت خوشحال هیوا

 مدرکی؟ جور چه میگی، راست -

 رو پسره سالی بیست ده تونهمی که معتبره اونقدری مدرکه ولی شد سرویس مهنمون دهن. بود سخت. موادشون تولید از فیلم یه -

 .کنهمی تایید فیلم این که داریم هم یادیگه مدارک بیاید بولوف کردید رو فیلم این البته. خوری خنک آب بفرسته

 :گفت ودخشن و راضی هیوا

 .موبایلم رو بفرست -

 .خانوم چشم -

 موضوع و نشست نزدیکش. بود نشسته اتاق دنج یگوشه همانجا هنوز رها. رساند اتاق به را خودش و کرد قطع را تلفن هیوا

 :تگف فیلم دیدن با هیوا. کرد باز سریع بود فرستاده برایش آپ واتس از پیمان که فیلمی بعد و گفت را پیمان هایحررف

 .من گوشی روی بفرست رو فیلم این رها. خانوم شیدا بفرستم تواسه خواستممی که آشی پخت دستور همون این -

 .بیاورد را خودش گوشی تا برخاست دوباره سریع و

 به وقش با تاریکی در هردو. فرستاد شیدا برای حرفی و توضیح هیچ بدون آپواتس از استفاده با و خودش گوشی با را فیلم هیوا

 :گفت و کشید عمیقی نفس هیوا. بودند مضطرب هم کمی هردو. بودند دوخته چشم هیوا موبایل گوشی

 مضطربم؟ انقدر چرا -

 کنه؟می چیکار کنیمی فکر -

 .دونمنمی -

 .کن ضبط رو مکالماتون تموم زد زنگ اگر هیوا -

 :گفت هیوا خورد آبی تیک که ارسالی پیام

 کنه؟می نگاه رو فیلم داره کنم فکر. شد آنالین -

 «شما؟»  آمد برایش مضمون این با پیامی بعد دقایقی
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 :گفت رها

 نداره؟ رو تشماره -

 ش؟واسه بنویسم چی نه، -

 :گفت و کرد فکر کمی رها

 .گفتممی تواسه که آشیه پخت دستور همون این بنویس -

 :گفت و گذاشت قلبش روی دست هیوا. خورد زنگ گوشی بعد دقایقی. ردخو آبی تیک پیام وقتی کرد، تایپ را همین هیوا

 چرا؟ ترسیدم خدا، وای -

 .بده رو جوابش قوی باشی، آروم کن سعی -

 .کرد وصل را تماس و داد تکان سری هیوا

 .بفرمایین الو -

 :پیچید گوشی درون شیدا صدای

 فرستادی؟ من واسه چیه فیلمه این شمای؟ جان هیوا -

 :گفت و زد رها به چشمکی هیوا

 شناسی؟نمی هم فیلم توی آدمایی اون چیه؟ دونینمی تو بگی خوایمی یعنی -

 .شناسمنمی که معلومه خب زنی؟می حرف اینجوری چرا -

 :گفت معنی پر هه، با هیوا

 سوتی. شناسممی خوب هم شایان این. دارم مدرک هم دیگه کلی فیلم این از غیر به. دونممی تو مورد در چیز همه من شیدا ببین -

 .کردم دنبالش من دادی خودت رو

 :گفت متعجب هیوا. کرد قطع را تلفن شنید که را هاحرف این شیدا
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 .کرد قطع -

 بکنه؟ باید چیکار ببینه کنه فکر خوادمی ترسیده؟ -

 :گفت رها. انداخت رها به نگاهی هیوا. بود یوسف دفعهنای اما. خورد زنگ گوشی باز که گرفت غل*ب را رها ترس و شوق از هیوا

 .میگه چی بشنوم خواممی بلندگو؟ رو ذاریمی -

 .داد انجام بود، خواسته رها که کاری این اما بود مردد اینکه با هیوا

 .دایی الو -

 بهتره؟ رها هیوا، -

 :گفت و کرد نگاه رها به لبخند با هیوا

 .نیست یشطور. خوبه حالش آره -

 .خونه میرم دیگه من پس خب -

 :گفت متعجب هیوا

 نرفتید؟ هنوز شما مگه -

 .موندم منتظر همین برای. باشه الزم بودنم دونممی چه یا دکتر پیش برید باشه الزم شاید گفتم. درم جلو نه، -

 :گفت رفت،می سمتش به که رهمینطو هیوا. زد کنار را پرده. رفت اتاق پنجره سمت به و پرید جا از سریع رها

 خوردید؟ شام شما دایی میگم -

. خوریممی هم با کنیمی درست شامی یه بعد بخشهمی رو من رها. اینجا میام گفتم خیالم به. خوردم کوفت بخوره، رو سرم شام -

 .شد اینطوری که اینم

 :گفت یوسف به خطاب هیوا. نشست رها ب*ل به لبخندی

 خوردی؟ پارپادال حاال تا میگم -
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 هست؟ چی نه، -

 .بزند را بعدیش حرف دهد اجازه تا کرد کج را سرش التماس با هیوا و گرفت هیوا سمت به را انگشتش تهدید با رها

 :گفت یوسف به خطاب هیوا و برگرداند را رویش و داد بیرون را نفسش حرص با رها

 چیه؟ بفهمی تا باال بیاید پس -

 :گفت بعد و کرد کوتس مدتی هم یوسف

 داده؟ اجازه -

 باشه؟ نکنید، هم بار تیکه دیگه باشه؟ باشید، خوبی هایدوست فقط آره -

 .بزن رو در. کنی نصیحتم باید تو که کشیده کجا به کارم دیگه خب، خیل -

 :گفت حرص با رها کرد، قطع که تلفن هیوا

 .تو خری خیلی. زهرمار و پارپادال. کوفت و پارپادال -

 :گفت و رفت در سمت به خنده با هیوا

 .خواست دلم یونس، دایی قول به -

 هیوا نزدیک. آمد باال را هاپله یوسف. ایستاد انتظارش به در یآستانه در و کرد باز یوسف برای را در. بست را در و رفت بیرون اتاق از

 :گفت همیشگیش اخالق همان با رسید که

 .دیوار از یکی بخوری من از یکی که زنمتمی همچین کنی تکلیف تعیین من واسه گهدی بار یه بچه ببین -

 :گفت بعد و زد اشپیشانی به یسه*بو و کشید جلو را سرش یوسف خندید، پروابی و بلند هیوا

 .تو بیام تونممی سفیده، وضعیت االن -

 .نکنید هم اهیخو معذرت حتی. نزنید حرف اصالً مورد اون در دیگه فقط آره، -

 :گفت و زد ب*ل به شیرینی نیشخند یوسف
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 .بکنم خواهی معذرت ازش دیگه عمراً -

 :گفت رفت،می آشپزخانه سمت به که همینطور. شد خانه وارد داییش از بعد و کرد تعارف هیوا

 .ذارممی دم آرامبخش دمنوش یه االن -

 :گفت و زد پذیرایی درون چرخی یوسف

 کردید؟ اجاره چقدر رو جااین -

 :گفت آشپزخانه داخل از هیوا

 .بگیره پول من از جااین بابت بامداد عمو کن فکر درصد یه -

 :گفت و برگشت سمتش به بود، ایستاده که پنجره نزدیک همانجا یوسف

 خواد؟می رو خاطرت انقدر چطوریاست -

 :تگف بود کار مشغول که همینطور و زد لبخندی رویش به هیوا

 .بدم آموزش آشپزاش به قراره یهفته دو من ثانی در.  من مدیون میگه داره االن که زندگی چون -

 :گفت تحسین با و برد باال ابروی یوسف

 .بهت کنممی افتخار. آفرین -

 :گفت و آمد شیرینی یجعبه سمت به هیوا

 .نداره حرف کیک و شیرینی توی هنر. بخورید میارم پخته هار دیروز که کیکی عوضش یخچال، توی ذارممی رو هاشیرینی این -

 :گفت آرام و شد نزدیکش یوسف و کرد اشاره اتاق به ابرو با هیوا که کجاست پرسید اشاره با یوسف

 .بیرون نمیاد -

 .میاد کنه عوض لباس -
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 بیرون را کیک ظرف و برگشت یخچال سمت به بعد و گذاشت دم را دمنوش و کرد خاموش را آن و برگشت برقی کتری سمت به و

 .گذاشت دهان به و برداشت را کیک از ایتکه و برداشت را ظرف در یوسف. گذاشت اپن روی و آورد

 چطوره؟ -

 :گفت و داد تکان سری تحسین با یوسف

 .ببرم هم مادرجون واسه بذار خورده یه بعداً. شده عالی اوم -

 :گفت گذاشت،می آشپزخانه وسط میز روی را شام یتهیه مواد که همینطور و رفت یخچال سمت به باز هیوا

 دیدید؟ رو آرزو امروز -

 .مالقاتش رفتی دیروز گفتمی مادرت بودم، بیمارستان آره -

 :گفت و زد یوسف روی به لبخندی هیوا

 ناراحته؟ یچیز یه از بیماریش موضوع از غیر به آرزو کنممی احساس. هیوا با زدیم سری یه آره -

 :گفت کیکش ردن*خو از بعد و گذاشت دهان در دیگر ایتکه باز و داد تکان سری یوسف

 .نیاورد شانس شوهر از بود جیران قسمت اینم. دارن دعوا هم با زیاد شوهرش و مادرت -

 .طلبکاره انگاری که جوریه یه شقیافه همیشه. ترهعصبی منم بابای از هوشنگه این آره -

 :گفت و انداخت اشصفحه به نگاهی یوسف. خورد زنگ بود، یوسف به نزدیک و اپن روی که یواه موبایل

 سیاوش؟ زن شیدا شیدا، نوشته -

 :گفت زوری لبخند با و آمد موبایلش سمت به. کند حفظ را خودش کرد سعی اما برد ماتش هیوا

 .بگم بهش نوشتم اونجا رو شدستور اتاق توی برم من. بگیره رو آشی یه پخت دستور زده زنگ آره -

 سرش پشت را در و انداخت اتاق توی را خود هیوا. کرد دنبالش نگاهش با متعجب یوسف. دوید اتاق سمت به و برداشت را گوشی و

 :گفت و برگشت سمتش به ترسیده بود هالباس کمد جلوی که رها. بست

 هیوا؟ چته -
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 :گفت و داد نشان رها به را اشگوشی هیوا

 .زده زنگ داشی -

 .درآره خوادمی هم گانگسترها ادای ترسش همه این با. بدم رو جوابش من بده. زده که زده زنگ خب -

 .بلندگو روی بزند گفت هیوا دهد جواب اینکه از قبل و گرفت هیوا دست از را گوشی و

 :گفت رها شد وصل که تماس

 نبود؟ واضح آش پخت دستور خانوم، شیدا شده چی -

 :شنیدند هردو را شیدا بیعص صدای

 رهای؟ تو -

 بپرسید؟ من از دارید مشکلی سوالی خب. کنهمی آشپزی داره بنده، دستش هیوا آره، -

 :غرید عصبانی شیدا

 خواید؟می چی -

 .کنیم فکر موضوع این روی باید هیوا و من خب هستی؟ معامله اهل معلومه پس آهان -

 :گفت باز شیدا اما

 .آشغال شو خفه -

 :گفت کند، کنترلش کردمی سعی که صدای و تندی با هم هار

 کف بذارم دارم ازت که هاییعکس و فیلم این کافیه. آشغال ریختی نقشه جوون یه زندگی برای که تویی بشه خفه باید که اونی -

 .میده باد به رو دودمانت چطوری ببینی تا سیاوش دست

 بیرون دستش از آرام را موبایل. کردمی نگاه ، زدمی نفس نفس که رها به شده گشاد نچشما با هیوا. کرد قطع را موبایل عصبانی و

 :گفت و کشید

 .بیرون بیا بپوش لباس. باشی آروم کن سعی برم قربونت الهی -
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 .میام برو. خب خیل -

 نفس هیوا. بود فکر توی و ودب نشسته مبلی روی پذیرایی توی یوسف. رفت بیرون اتاق از و داد قورت را دهانش آب ترس با هیوا

 :گفت و آمد خودش به یوسف. زد چشمانش مقابل بشکنی. رفت سمتش به و کشید عمیقی

 .عصبانیه هنوز -

 کنید؟ کمک من به آشپزی توی خوایدنمی. پوشیدمی لباس داشت نه -

 :گفت و انداخت باال زیبایی به را راستش ابروی یوسف

 .نمیاد بدم -

. دادمی توضیح برایش کند، درست خواستمی که غذایی مورد در داشت هیوا و بود نشسته یوسف. شدند آشپزخانه وارد هم با هردو و

 سر روی رنگ آبی حریر شالی و بود بسته اسبی دم را موهایش و بود پوشیده دار طرج هندی تونیک یک و آبی لی شلوار یک که رها

 :گفت شرمگین کمی و شد آشپزخانه وارد بود، انداخته

 .سالم -

 را او که بود وقامت قدم و دختر آن در سری چه دانستنمی. افتاد تپش به دلش دوباره دیدنش با برگشت؛ سمتش به یوسف نگاه

 :گفت بعد و داد را جوابش آرام. کردمی قرار بی اینگونه

 .قشنگه خیلی پیرهنتون -

 :گفت یوسف جواب در هیوا ایستاد، اپن نزدیک همانجا و کرد کوتاهی تشکر رها

 .فراریم من داره دوست کردن خرید رها چقدر هر. خرید برد رو من زوری باز دیروز -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش لبخند با یوسف

 .عجیبیه چیز -

 چرا؟ -

 .خریدن عاشق دخترها آخه -
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 :گفت و کرد روشن را آن یشعله و رفت گاز سمت به هیوا

 .کنیمی خورد رو هاقارچ رها -

 یوسف. کردمی فرار یوسف به کردن نگاه از و بود هاقارچ به نگاهش. شد مشغول و نشست دیگر صندلی روی و شد میز نزدیک رها

 :گفت و داد قرار خطاب را اشدایی شیطنت با و چرخید سمتشان به هیوا. کردمی نگاهش سیر داشت و بود شمرده مغتنم را وقت هم

 کنید؟می ندهر رو هاگوجه شما دایی -

 :گفت و زد گازی و برداشت را هاگوجه از یکی یوسف

 .بده رو نمکدون نمکم، با گوجه عاشق من -

 :گفت متعجب هیوا

 !دایی -

 :گفت و کشید هم در ابروی یوسف

 .ستخونه زن واسه خونه کار -

 لبخندی. افتاد رها حرص از دریده چشمان به نگاهش. زد اشگوجه به نمک یوسف. کرد نگاهش حرص با فقط کرد بلند سر رها

 موبایل یدوباره ردن*خو زنگ با. کرد خالی هاقارچ سر را حرصش و گرفت را نگاهش رها. انداخت باال برایش ابروی درآر حرص

 :گفت متعجب یوسف که گفت خدای یا ترس از هیوا هیوا،

 ترسیدی؟ چرا چیه؟ -

 :گفت و چرخاند شخود سمت به را آن یوسف که بود میز روی موبایل

 .سیامک -

 :گفت و کشید راحتی نفس هیوا

 .خداروشکر خب -

 بدی؟ رو جوابش خواینمی -
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 :گفت خودش با آرام و کشید هم در حرص از را شقیافه و چرخید گاز سمت به هیوا

 .ببرن رو شورم مرده -

 :گفت باز یوسف

 نمیدی؟ رو جوابش چرا کشت رو خودش -

 .دایی کن ولش بزنه، فک تساع سه خوادمی بازم -

 :گفت و برداشت را هیوا گوشی شیرینی اخم با یوسف

 .میدم رو جوابش من پس -

 :گفت سیامک گرفت گوشش نزدیک و کرد وصل را تماس تا و

 کوچولو؟ خرگوش چطوری سالم، -

 :گفت جوابش در لبخندی با یوسف

 .خر یکهمرتی ترگنده تو از مقواره و قد نیستم، هم کوچولو همچین -

 :گفت و خندید سیامک گزید، دندان به ب*ل هیوا

 .عمو بودم گرفته رو هیوا -

 .برسه کارش به ذارینمی میشی مزاحمش دقیقه به دم داری چیکار درسته، بله -

 :گفت و خندید باز سیامک

 .بیاورم دست به دلکی بلکه تا زنممی زنگی -

 .لش تن نبودی موفق چنان امر نجایای تا که برسونم عرضت به باید پس هه هه هه -

 :گفت بعد و کرد مکثی سیامک

 گید؟نمی که جدی -
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 :گفت و انداخت بود، ایستاده گاز کنار گوشت کردن سرخ حال در آنها به پشت که هیوا به نگاهی یوسف

 .کنهمی درست پارپادال من واسه داره بنده دستش. باشم گفته که گفتم چیزی یه دونم،نمی -

 هستید؟ مادرجون یخونه هستم، پارپادال عاشق من -

 منظور؟ هستم خودشون نه -

 :گفت و گذاشت میز روی را موبایل یوسف. کرد قطع را تلفن "خداحافظ هیچی،" گفتن با سیامک

 .سرت میشه اب*خر داره هیوا، کن زیاد رو دیگت آب -

 :گفت و چرخید سمتش به متعجب هیوا

 اینجا؟ میاد داره -

 :گفت بعد و کرد نگاه را هردو مشکوکانه یوسف. چرخید گاز سمت به دوباره حرص با هیوا. خندیدمی آرام داشت زیر به سر که رها

 اقتصادی مخ. نداشت پدرش از کم االن کشیدنمی باال سابقش زن رو شسرمایه اگر و داره ای بی املیسانس فوق خوبیه، پسر -

 و حال اتفاقات اون بعد ولی باشه داشته رو خودش شرکت دوباره تونستمی. کرد کمکم خیلی منم شرکت اندازی راه تو. خوبیه

 توی دونممی شناسمشمی خوب من که اونجایی از و بزنه رستوران زده سرش به که هم االن. نداشت حسابی و درست یحوصله

 .میشه موفق هم کار این

 :گفت برگردد یوسف سمت به اینکه بدون هیوا

 .میگید من به رو هااین دارید اچر حاال -

 .همینجوری -

 :زد غر عصبی هیوا که گفت او به چیزی آرام رفت، هیوا کنار به و برخاست میز سر از. شدنمی دور لبش از رها لبخند اما

 .ها کنممی ناکارت زنممی. رها نرو اعصابم رو -

 :گفت کرد،می نگاهشان کنجکاوانه که یوسف

 .اعصاب رو میره کال فهمیدی هم تو -
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 :گفت و زد نه*سی به دست رها. برگشت سمتش به متعجب هیوا و حرص با رها. زد خیالی بی به را خود و گفت را این

 .نیستم شما از تراعصاب رو -

 :گفت درآری حرص یخنده با یوسف

 .هستم خونسرد که بس از. دختر کنینمی پیدا من از ترآروم -

 :گفت هیوا به خطاب رها

 .جان هیوا کن اضافه هم سقف به اعتماد و کاذب خودشیفتگی داییت خوب هایویژگی یهمه به -

 .زدند را زنگ بزند حرفی خواست تا و انداخت هردو به نگاهی هیوا

 :گفت ، کردمی نگاهشان مستاصل که هیوا به خطاب یوسف

 .کنی باز رو در خواینمی -

 نگیرید؟ رو همدیگه یقهی بزنم رو در میرم من تا دیدمی قول -

 به دست که چرخید رها سمت به یوسف نگاه رفتنش از بعد. کرد ترک را آشپزخانه ترس با هیوا و رفت بهش ایغره چشم یوسف

 خیال بی همانطور رها اما بترساند را رها تا برخاست صندلیش روی از جنگی چنان. کردمی نگاهش و بود زده تکیه کابینت به نه*سی

 :گفت و داد تحویلش نیشخندی رها که بود هایستاد

 .ترسیدم خیلی -

 اصال رها که لحنی با چرخاندمی رها چشم در چشم که حالی در و شد خم صورتش توی و گرفت پایین را سرش شد؛ نزدیکش یوسف

 :گفت نداشت انتظار اخمو قیافه آن از

 .کنم کمکت خواممی. دختر همید آزار رو روحت داره که چیه اون بگو بهم بزن، حرف من با -

 آن توی را آنها وقتی و شد آشپزخانه وارد هیوا. ایستاد صاف یوسف هیوا، صدای شنیدن با. داد قورت را دهانش آب ترس با رها

 :گفت و گذاشت عقب پا دید وضعیت

 .استقبالش میرم خودم -
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 ایستاده او به نزدیک هم هنوز اما کندمی گرد عقب یوسف هیوا دنآم با کردمی فکر. بود افتاده گیره واقعا رها. رفت بیرون دوباره و

 برق رها اما گذاشت اششانه به دست یوسف. بود گردش در یوسف پاهای روی و بود افتاده زیر به نگاهش. بود حرفی منتظر و بود

 :گفت مهربان باز اما یوسف. نشست یوسف نگاه در نگاهش و جهید جا از گرفته

 .رها کن اعتماد بهم -

 .زد بیرون آشپزخانه از و گذشت کنارش از بود، نشسته جانش به که زیادی استرس با و داد تکان سری رها

. دید را او هاپله پاگرد تنها و اولین در باالخره که گفتمی بیراه و بد خودش به آرام و بود ایستاده سیامک منتظر هاپله توی هیوا

 هم هیوا شاید که شد دلگرم است ایستاده انتظارش به هیوا دیدمی اینکه از. کرد خوش جا بشل روی لبخندی دیدنش با هم سیامک

 :گفت رویی خوش با جبار، به سیامک دیدن با. بود آمده بیرون دیگری موضوع برای هیوا اما دارد عالقه او به

 .دایی پسر اومدین خوش سالم، -

 :گفت شوق و احترام با. بود هیوا قد هم تازه بود ستادهای که ترپایین پله دو با آمد باال وقتی سیامک

 .کوچولو سرآشپز سالم -

 کوچولو؟ میگی من به چرا -

 دیدنش برای هیوا بار این اما. ایستاد هیوا روی به رو درست بود، ایستاده هیوا که ایپله همان در و کرد طی را پله دو همان سیامک

 :گفت لبخند با و شد خم صورتش روی به سیامک. گرفتمی باال را سرش باید

 .دلیل این به -

 :گفت و زد نه*سی به دست جدی هیوا

 .دایی پسر کنن مسخره دیگران کوتاه قد نیست خوب اصال -

 :گفت سیامک و برگشت سمتش به باالتر پله یک دوباره هیوا گرفت؛ را دستش سیامک که برود قهر با خواست و

 .هیوا نیست کوتاه قدت تو -

 :گفت سریعا و شود تمام حرفش نداد اجازه اهیو

 .بلنده قدتون زیادی که شمایید این آهان -
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 :گفت و زد زل صورتش توی بعد و شد خم سمتش به تا کشید را هیوا دست بیشتر کمی و خندید باز سیامک

 .دارم دوست خیلی رو، زیاد خیلی اختالف این من -

 جلوی. افتاد راه به جلوتر بدهد را جوابش اینکه بدون و کشید بیرون دستش از را دستش واهی. برد باال شیطنت با را راستش ابروی و

 :گفت و رسید او به باز سیامک. کرد توقف باز در

 .شد خیر باعث عمو دیدنت، بیام ایبهونه چه به دونستمنمی که بود شده تنگ دلم انقدر -

 :گفت و انداخت زیر به سر هیوا

 .بفرمایین -

 :گفت خودش با و کوبید خودش سر به مشتی حرص با شد وارد سیامک تا. نشد ناراحتیش متوجه امکسی اما

 .درازه دیگران واسه فقط زبونت که هیوا بمیری ای -

*** 

 :گفت ، خوردمی کیک و بود لمیده مبلی روی که یوسف شد وارد تا سیامک

 چیکار؟ اینجا اومدی تو -

 :گفت و نشست خنده با سیامک

 .دیگه مدماو -

 :گفت هیوا به خطاب و آورد در را ادایش یوسف

 .اتاق توی رفت باز دختره این نسوزه؟ غذات -

 :گفت و انداخت خانه به نگاهی سیامک. رساند آشپزخانه به را خودش هیوا

 دایی؟ بپرسید رو هیوا احوال اومدید من مثل هم شما خوبیه، سوئیت -

 که قرمز پیراهن یک به را تونیکش روی که رها بعد دقایقی. انداخت زیر به سر لبخند با کسیام و زد تشر او به نگاهش با یوسف

  بیرون اتاق از بپوشاند را گردنش تا بود شده جمع بیشتر سرش دور شالش و بود پوشیده پایش پشت تا مشکی بلند سارافون آن روی
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 لباس دیگر جور یک او چشم مقابل رها چرا کردمی تحلیل و تجزیه خودش برای داشت. برد ماتش یلحظه دیدنش با یوسف. آمد

 مودبانه هم رها. پرسید احوالی و برخاست رها دیدن با سیامک. بود شده ترپوشیده لباسش بود آمده سیامک که حاال و بود پوشیده

 به بود، چیده دیس توی مرتب که هایکیک با و ریخت فنجان چهارتا که بود آماده هیوا دمنوش. رفت آشپزخانه به و داد را جوابش

 حریصانه سیامک فاصله این در اما برگشت آشپزخانه به دستی پیش آوردن برای و گذاشت عسلی میز روی را هردو. برگشت پذیرایی

 :گفت یوسف نشست تا گذاشت، دهان به ایتکه و زد ناخنکی هاکیک به

 .خورد رو شهمه سیامک که، خواستنمی دستی پیش -

 .خوردم تکه یه فقط من ،عمو -

 .باشه ادب بی انقدر نباید که پسر بیارن، تواسه دستی پیش کردیمی صبر خب -

 :گفت ارام رها

 .گرفتن یاد عموشون از رو ادب این -

 :گفت غره، چشم این از فرار برای سیامک و کرد نثارش ایغره چشم یوسف زد که خنده به سیامک

 .خوادنمی کمک هیوا ببینم برم من -

 :گفت آرام یوسف که کشید آهی و کرد دنبال را سیامک نگاهش با رها

 بود؟ چی دلیلش -

 :گفت و شد یوسف متوجه رها

 چی؟ دلیل -

 .عمیق آه این -

 :گفت آرام و برداشت را دمنوش فنجان یک رها

 .یدپرسیدمی هم رو هیوا نظر گرفتیدمی لقمه سیامک برای رو هیوا اینکه از قبل بود بهتر -

 و برگشت سمتش به متعجب رها. نشست رها کنار در و کرد عوض را مبلش سریع یوسف. شد نوشیدن مشغول و زد تکیه عقب به و

 :گفت یوسف
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 چیه؟ منظورت -

 :گفت و انداخت آشپزخانه به نگاهی نیم و کشید عقب کمی را خودش رها

 .سدیگه جای دلش هیوا نبنده، دل هیوا به بگید سیامک به -

 توی از سیامک. بود نوشیدن مشغول و زدنمی حرفی و رها به بود مانده خیره همینطور. برد ماتش یوسف زد، که را حرف ینا

 :گفت یوسف به خطاب آشپزخانه

 .داره بزن دست دختره این عمو، -

 :گفت و چرخید آشپزخانه سمت به رها

 .دنخوری کتک تا نزنید ناخنک غذاش به کنهمی آشپزی که موقعی -

 :گفت و آمد بیرون آشپزخانه از مالیدمی را دستش پشت که حالی در سیامک

 .آشپزی موقع خشنه چقدر -

 :گفت جوابش در و خندید رها

 .من دست پشت بزنه ساتور با خواستمی بار یه بود قاشق دستش توی االن خوبه حاال -

 :گفت و برداشت دمنوش فنجان یک هم او و آمد خودش به یوسف

 .بخور رو چایت بشین خوب یبچه مثل. بکشن سرک جا همه افتننمی راه میرن که مهمونی بچه -

 را خود و گفت ببخشیدی ، آشپزخانه از هیوا موبایل زنگ شنیدن با رها. برداشت را دمنوش فنجان و گفت شیطنتی پر یباشه سیامک

 گرفته تماس شیدا باز. داد نشانش را گوشی رسید که رها. کردمی اهنگ موبایلش به و بود ایستاده میز نزدیک هیوا. رساند آشپزخانه به

 .بود

 :گفت آرام و داد رد را تماسش و گرفت را گوشی رها

 .بدیم نشون ضعف نقطه نباید. قرار پای بکشونیمش باید چطوری ببینم کنیم فکر باید -

 :گفت و داد تکان سری هیوا
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 .بچینیم رو میز نک مرتب رو اینجا. ست آماده تقریبا غذا -

 را اضافی وسایل و چیدمی را میز سلیقه با خیلی رها داد،می انجام را غذایش پایانی کارهای هیوا که حینی در. شد کار مشغول هم رها

 :گفت و گذاشت میز وسط را غذا ظرف هیوا. گذاشتمی یخچال توی

 .حاضره شام -

 :گفت و برخاست شوق با سیامک

 .پاشو عمو جون، آخ -

 حالی در سیامک. بودند نشسته هم مقابل دو به دو که چهارنفره مربعی میز یک. نشست رها مقابل سرمیز که بود کسی آخری یوسف

 :گفت کرد، می برانداز را غذا نگاهش با که

 .باشه خوشمزه خیلی باید نظرم به -

 هیوا، تعارف با. نبود خشنود اصال بگوید، او به را رها رفح تا بود شده مامور اینکه از کردمی نگاه را سیامک خوشحال رفتار که یوسف

 :گفت تحسین با خورد که را لقمه اولین سیامک. کشید سیامک بعد و یوسف

 .ستالعاده فوق -

 :گفت ناراضی هیوا اما

 .شدمی این از بهتر باید سسش ترکیب. نشده خوب هم خیلی -

 سریع که نشست رها نگاه در نگاهش برداشت، را اشنوشابه لیوان تا. را او چشمی زیر رها و پایدمی را هردویشان چشمی زیر یوسف

 موبایل دنبال به نگاهش هیوا. خورد زنگ بود، کابینت روی که هیوا موبایل باز که شدمی طی سکوت در شام این. گرفت را نگاهش

 .نشست جایش سر دوباره و داد رد را تماس برخاست رها اما. رفت

 :پرسید رپرسشگ یوسف

 نبود؟ هیوا موبایل اون -

 :گفت و داد او به را نگاهش رها

 چطور؟. بود آره -
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 دادید؟ رد رو تماسش شما چرا -

 :گفت و انداخت هیوا به نگاهی نیم رها

 .دادم رد رو تماسش من همین برای بده خواستنمی بود زده زنگ که آدمی این جواب دونستممی چون نداریم، هیوا و من -

 :گفت رها حرف تایید در هیوا. کردمی نگاهشان پرسشگر و نگران کمی هم امکسی

 .بود مزاحم دایی آره -

 مگه؟ داری مزاحم -

 :گفت هم سیامک

 .کنن سرویس رو دهنش بدم بده رو ششماره -

 :گفت سیامک که خندید رها

 .دارم آشنا گفتم، جدی خندید؟می چرا -

 :گفت هم یوسف

 چیه؟ حسابش حرف ببینم زنممی زنگ بهش خودم بده رو شمارهش میگه راست سیامک -

 :گفت جوابشان در رها که بود گردش در یوسف و سیامک بین نگاهش بگوید چه بود مانده که هیوا

 .برمیایم پسش از خودمون -

 :گفت عصبی کمی یوسف

 هیوا؟ آره بود، کرده نزخمیتو اهواز توی که گودرز یارو اون نکنه برمیایم؟ پسش از خودمون چه یعنی -

 :گفت شنید که را این رها

 .میشه خیال بی خودش ندادیم رو جوابش زد زنگ که بار ده -

 .بره در و کنه کشی چاقو هرت شهر کرده فکر آشغال مردک ببینمش، خواممی اتفاقا نه -



 

 
 

307 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 :گفت و گرفت سمتش به برداشت را هیوا موبایل برخاست جا از و

 .ببینم رو گوشیت رمز بزن -

 اسم دیدن با یوسف. بست نقش گوشی روی شیدا اسم دوباره و خورد زنگ موبایل باز که کردمی نگاه را یوسف داشت همینطور هیوا

 :گفت شیدا

 .بده من به رو یارو اون یشماره بعد بده، رو جوابش بگیر شیداست -

 :گفت و داد رد را شیدا تماس و کشید دستش از را گوشی رها که کرد نگاه رها به گرفت، را گوشی هیوا

 .میزنه زنگ بهش بعدا. خوادمی رو آش پخت دستور بازم کنم فکر -

 :گفت و نشست رها مقابل قبل از ترعصبانی یوسف. کرد خاموش را گوشی ایندفعه و

 ...یا چیه موضوع میگید من به االن همین یا -

 :گفت زود رها

 چی؟ یا -

 :گفت و کرد مداخله سیامک

 .باشید آروم وعم -

 کنایه با و نشست همانطور خودش مثل متقابال هم رها. دوخت چشم دو آن به نه*سی به دست و زد تکیه صندلی پشتی به یوسف

 :گفت

 .رفته در کوره از چطوری دادن رد تماس دوتا با ببین. هستم خونسردی مرد من گفتمی بود کی دونمنمی -

 :گفت سریعا هیوا بدهد را جوابش خواست یوسف تا

 چیه؟ موضوع میگم من دایی خب خیل -

 :گفت شاکی رها

 .ریزنمی هم به رو چیز همه اینا چون هوا، میره میشه دود هاتنقشه یهمه بزنی حرف کلمه یه اگر -
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 :گفت و کرد نگاه رها به ملتمسانه هیوا

 .برنمیایم پسشون از تنهایی به ما خطرناکن آدما این رها کن قبول -

 :گفت و داد بیرون را نفسش حرص با یوسف

 .شده مزاحمتون گودرز مرتیکه اون بود درست حدسم پس -

 .سیاوش همسر شیداست؛ به مربوط موضوع دایی، نه -

 ایکلمه هر و ابتدا همان از ماجرا کردن تعریف به کرد شروع هیوا. کرد متعجب را یوسف هم سیامک هم حرفش از جمله یک همین

 ناباور یوسف. داد نشان آنها به را هافیلم و هاعکس شد تمام هایشحرف وقتی. شدندمی ترعصبانی سیامک و یوسف گفت،می که

 :گفت

 نگفتی؟ زودتر چرا نمیشه، باورم -

 :داد را جوابش رها

 .بشنوید نخواستید شما بگه خواست هیوا روز همون -

 :گفت و کوبید میز روی مشتی عصبی سیامک

 .زه*هر آشغال، -

 به پس. بگیرد را هایشاشک جلوی توانستنمی که بود شده ناراحت قدری به. کرد ترک را آشپزخانه و برخاست میز سر از ناراحت و

 .باشد نکرده گریه هیوا جلوی تا رفت پذیرایی

 :گفت بعد و کرد فکر کمی یوسف

 بودید؟ کشیده اینقشه چه دوتا شما -

 :گفت ترس با هیوا

 شمهریه گفتمی هم یونس دایی. بگیره تونهمی رو شمهریه بازم باشه کرده هم نت*خیا اگر حتی دیدیم مکردی جو و پرس -

 بیاد خودش که کرد تهدیدش میشه اینا با گفتمی کرده جمع رو اطالعات این مونواسه دادیم پول بهش که پسری اون. باالست

 .ببخشه رو شمهریه تموم
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 :گفت و نشست جایش سر باز. کردمی کنترل را خودش داشت اما زدمی برق اشک یهاله از چشمانش .برگشت آشپزخانه به سیامک

 کنیم؟ چیکار باید عمو -

 :گفت جوابش در رها

 .خوایممی چی نگفتیم بهش هنوز ما. گیرهمی تماس داره هم سر پشت ترسیده، دیده رو فیلمه این االن شیدا -

 :گفت یوسف

 دارید؟ چی دیگه عکس چندتا و فیلم نای از غیر به -

 :گفت رها

 که بلدرچین پرورش یمزرعه یه توی موادشون تولید یآشپزخونه. حرفاست این از پرتر دستمون کنهمی فکر اون ولی هیچی؛ -

 یفروشنده و بوده هباننگ مثلنی که یاروی اون دوتاشون. اونجا رفتن بلدرچین خرید یبهونه به هم رفیقاش و پیمان. داره سوله چندتا

 هابلدرچین یآذوقه دارینگه اتاقک پشت اتاقک یه متوجه که داده آب گوشی و سر هم یکیشون و گرفتن حرف به بوده بلدرچین

 .گرفته فیلم ازشون یواشکی. کننمی تولید صنعتی مواد دارن بینهمی که کشیده سرک پنجره از. شده

 :گفت مستاصل یوسف

 .گرفتیدمی ما از مشورت یه بفرستید شیدا برای فیلم کهاین از قبل کاش -

 :گفت و داد تکان سری هم سیامک

 .کردن جمع رو اونجا االن تا حتمی -

 :انداخت زیر به سر ناراحت و

 .ببینم رو غمش خوامنمی اصالً. برادرم برای بمیرم میشه، داغون بفهمه سیاوش -

 :گفت بود، فکر توی حسابی و بود زده تکیه صندلی پشتی به که یوسف

 .کنیم اقدام قانونی باید. میگم بهش رو چیز همه. حسنی آقای پیش میرم صبح فردا. بگیم بهش بهتره نظرم به اما -

 :گفت و ریخت هیوا جان به را اخمش باز و
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 گرفتید؟ یاد کی از رو بازی گانگستر همه این -

 .بگم یونس دایی به داشتم قصد ثانی در. دهنمون توی اومدمی تداش قلبمون دایی؟ چیه بازی گانگستر -

 :گفت سریع سیامک

 پا به خون تله توی افتاده من مثل هم سیاوش بفهمه اگر. بود ازدواج این مخالف هم اولش از. بفهمه چیزی نباید بابا فعالً ، نه -

 .کنهمی

 :گفت رها

 .فهمنمی که باالخره -

 .بفهمه کردیم ختم چیز همه وقتی بهتره اما فهمهمی آره -

 یوسف. بست نقش آن روی شیدا اسم دوباره و خورد زنگ هیوا موبایل باز. شد میز کردن جمع مشغول و برخاست میز سر از رها

 :گفت و گرفت را دستش مچ سریع هیوا که برداشت را گوشی

 .نده جواب شما دایی نه -

 :گفت سیامک

 .ندیم رو جوابش اصالً هترهب فعالً دایی، آره -

 :گفت دوباره هیوا

 ازش قراره و دونیممی رها و من فقط کنهمی فکر اون نباشه بند جای به دستمون کنه فرار دونیدمی هم شما بفهمه شاید -

 .بگیریم بهتر تصمیم یه تا کنه فکر جورهمین بذارید. بگیریم السکوتحق

 *** 

 :گفت و شکست را سکوت این یوسف. بودند ساکت و بودند تهنشس نفر چهار هر پذیرایی داخل

 شده؟ چی یعنی. نزد زنگ دیگه -

 :گفت و کشید عمیقی نفس سیامک
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 .بده نشون ضعف نباید فهمیده البد -

 :گفت و کرد نگاه را شماره خورد زنگ موبایلش

 .سیاوش -

 :داد را جوابش و

 .داداش سالم الو -

 کجایی؟ سالم، -

 :گفت و انداخت یوسف به نگاهی سیامک

 .هیوا یخونه اومدیم یوسف عمو با -

 :گفت شاکی سیاوش

 .بزنم سق خشک نون اینجا باید من اونوقت بخورید خوشمزه شام رفتید شما نامردا، -

 :گفت و خندید سیامک

 مگه؟ کجایی -

 .دربیاره دلش از بیرون بردتش شام هشد ناراحت مامان گفته چیزی یه بابا باز کنم فکر. نیستن هم مامان و بابا خونه، -

 :گفت سیاوش به خطاب سیامک آنجا، بیاید بخواهد که کرد اشاره یوسف

 .اینجا بیا خوایمی -

 .خورممی چیزی یه شام چیکار؟ دیگه بیام نه -

 کجاست؟ شیدا راستی. داره کار باهات عمو بیا پاشو -

 .کنه استراحت خوادمی داره ردردس گفت بیرون بریم زدم زنگ بهش عصری دونم؛می چه -

 :گفت و شد مشکوک سیامک
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 .اومده پیش بینتون حرفی -

 حرفی؟ چه نه -

 :گفت کرد قطع را تلفن وقتی بعد و کرد صحبت سیاوش با دیگر مدتی سیامک

 .بود گرفته حالش انگاری -

 :گفت و داد او به را نگاهش یوسف

 .میادش -

 .آره -

 را یخچال داخل داشت هیوا. رفت دنبالش به و برخاست مدتی از بعد هم رها. رفت آشپزخانه به و برخاست جا از شنید را این که هیوا

 :گفت و شد نزدیکش رها که کردمی نگاه

 .شواسه کن گرم همون مونده، کمی یه که پارپادال از -

 :گفت و انداخت او به نگاهی نیم هیوا

 .کنم درست دیگه چیز یه بهتره. کنه سیر مرد یه که نیست اونقدری -

 :گفت و زد تکیه کابینت به نه*سی به دست رها

 کنی؟ درست خوایمی چی حاال -

 :گفت و ریخت جانش به را اشغره چشم هیوا

 جور یه بقیه چشم جلو پوشهمی لباس جوری یه من دایی چشم جلو چرا فهممنمی من انگاری حاال. گمامی بهت چیزی یه رها -

 . دیگه

 :گفت رها به خطاب و شد کار مشغول هیوا. رفت فرو فکر به و داد آشپزخانه کف هایسرامیک به را نگاهش رها گفت، را این که هیوا

 .رها ببر میوه کم یه -
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 و دادمی توضیح برایش را ماجرا داشت و بود کسی با صحبت مشغول تلفنی یوسف. برد پذیرایی به دستی پیش چند با را میوه ظرف

 :گفت و کرد بلند سر داد قرار میز روی را میوه ظرف رها وقتی. بود خیره میز به تفکرانهم سیامک

 .دادیم زحمت بهتون حسابی امشب ممنونم، -

 .کنممی خواهش -

 :گفت و انداخت آشپزخانه سمت به نگاهی سیامک. نشست مبلی روی و

 کنه؟می چیکار داره هیوا -

 .سیاوش برای کنهمی درست شامی یه -

 .افتاد زحمت به دوباره طفلی -

 :گفت لبخند با رها

 .داره دوست رو آشپزی هیوا -

 :گفت و برد سیامک نزدیک را سرش و

 کنن؟می صحبت کی با -

 .بابا وکیل حسنی، آقای -

 :گفت باالفاصله سیامک کرد، قطع را تلفن وقتی. کشید طول ساعتی نیم تقریبا حسنی آقای با یوسف هایصحبت

 گفت؟می چی -

 :گفت و کشید بلندی نفس یوسف

 میگن رها و هیوا که کاری همون. داریم زیادی مدارک کنه فکر شیدا تا کنیم بازی نقش باید نیست پر خیلی دستمون چون میگه -

 گرفتمی تماس مدام اینکه گفتمی. کنیم جمع مدرک ازش میشه چقدر هر قرار، پای بکشونیمش شده طوری هر. بدیم انجام

 .برسه شایان یارو اون گوش به خبر خواستهنمی و بوده دهترسی

 :گفت رها که زد صدا را هیوا و برد باال کمی را صدایش و
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 .نزنید هم به رو تمرکزش کنه،می آشپزی داره -

 چی؟ واسه کنه،می آشپزی -

 .میاد داره که داییش پسر واسه -

 :گفت و باالبرد ابروی یوسف

 .خورده شام حتمی سیاوش -

 :گفت باز رها

 .کنه آرومش تونهمی آشپزی فقط که داره اضطراب و استرس اونقدری کنه، درست بذارید -

 نقشه جور یکدفعه هر ببرند قرار پای شیدا چطوری که بود این صحبتشان موضوع یوسف و سیامک. شدمی سپری کندی به لحظات

 را در سیامک. شد زده در زنگ که بود، تمام هیوا کار تقریبا کردندمی تصحب هم با و بود هیوا پیش آشپزخانه داخل رها. ریختندمی

 :گفت و آمد بیرون آشپزخانه از هیوا. کرد باز برادرش برای

 .نگید بهش هیچی میشه میگم -

 :گفت اما یوسف

 .بدونه باید نه -

 :گفت باز اما بود مردد چند هر هیوا

 .بگید بهش وردخ رو شامش اینکه از بعد بذارید حداقل -

 :گفت بعد و کرد نگاه را هیوا همینطور لحظاتی یوسف

 .باشه -

 کاله و بود تنش موتورسواری مخصوص اسپورت لباس یک سیاوش. شدند وارد سیاوش با بود، رفته بیرون استقبالش به که سیامک

 :گفت و داد قرار خطاب را هیوا بلند صدای با ، شد وارد تا. است آمده موتور با که داشت این از نشان داشت، دست به که کاسکتی

 .داغون بودی نکرده دعوت رو من چرا معرفتبی سرآشپز هوی -
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 و زد تشری خود به اما. نشست لبش به لبخندی و زد چنگ قلبش به ذوقی سیاوش صدای شنیدن با بود ایستاده گاز نزدیک که هیوا

 :داد را او جواب

 .خودتی هم داغون نکردم، وتدع من رو داداشت و دایی -

 :گفت و شد آشپزخانه وارد سیاوش

 .نخوردید شام هنوز پیداست که اینطور خب کیه، داغون معلومه -

 :گفت و داد را جوابش رها داد، سالم رها به و

 .کنه درست شام تونواسه شد کار به دست میاید دارید شما فهمید هیوا خوردیم، شام ما -

 :گفت و رفت گاز سمت به شوق با سیاوش

 .بریمی حساب ازم اومده دستت کار حساب میاد خوشم -

 :گفت ماهیتابه داخل محتویات دیدن با و ایستاد هیوا نزدیک و

 .خوبه که ظاهرش -

 :گفت و برگشت سمتش به جنگی هیوا

 .بیارم تاسهو بشه آماده تا داداشت پیش بشین برو خوب یبچه مثل. باطنش هم خوبه، ظاهرش هم -

 :گفت و گرفت باال را دستانش سیاوش

 .کنیمی پاره افسار چرا هوش -

 :زد فریاد و برداشت را گاز کنار نمکدان عصبانی هیوا

 .بیشعور خودتی هم االغ -

 و گذشت ارشکن از شد شوت سرش پشت که نمکدانی اما رساند پذیرایی به را خودش خنده با و کرد فرار کنارش از خنده با سیاوش

 :گفت متعجب سیاوش. نشکست خوشبختانه، اما افتاد پذیرایی وسط

 .ها گوسفندی -
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 :گفت شیرینی اخم و خنده با سیامک

 بودی؟ کی با -

 :گفت آرام لبخند با و نشست نزدیکش سیاوش

 .مآینده داداش زن با -

 نزدیک را سرش سیاوش. حرف این شنیدن با شد مات وسفی اما نشاند لبش به لبخندی که آمد خوش سیامک مذاق به حرف این

 :گفت و برد سیامک

 رفتی؟ پیش کجا تا -

 بودی؟ دمغ چرا نگفتی تو. هیچی هنوز -

 :گفت و داد بود فکر توی حسابی که یوسف به را نگاهش نبود، موضوعی گفتن با سیاوش

 افتاده؟ اتفاقی دایی -

 .هیچی نه، -

 :گفت و برد االب را صدایش باز سیاوش

 .مشتری به دیدمی سرویس دیر نیست، خوبی رستوران اصالً خانم، شد چی ما غذای -

 :داد را جوابش همانجا از هیوا

 .شدمی کوتاه زبونت سرت تو بود خورده نمکدونه اگر -

 :گفت هم سیامک

 .زنمشمی خورهمی تا خودمه، دست زیر اینجا هیوا، کن امر فقط -

 :گفت و داد تکان سری تاسف اب سیاوش

 .خائن فروش برادر -
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 :گفت و گرفت سیاوش سمت به را سینی هیوا. آمدند بیرون آشپزخانه از رها همراه به بود، دستش که سینی با هیوا

 .کن کوفت بگیر -

 :گفت و گرفت دستش از خنده با سیاوش

 .بخشمتمی شمایی چون اما ادبیبی خیلی -

 :گفت و انداخت سینی حتویاتم به نگاهی و

 .غذا مدل دو به، به -

 :گفت بود، نشسته رها کنار در که هیوا

 .بگم بهت رو اسمش نداره کشش مخت که چینیه غذای مدل یه هم یکی اون خوردیم ما که غذایی پارپادالست اون -

 :گفت داد، قورت را اشلقمه وقتی و داد تکان سری پر دهان با سیاوش

 .نونت هم بشه آبت هم میگم بهت چیزی یه دختر ببین -

 .باشی من آب و نون فکر به خوادنمی بخور رو آبت و نون شما -

 بودند داده فیلم به را نگاهشان همه. بود پخش حال در هندی سینمایی فیلم ک ی.کرد روشن را آن و برداشت را تلویزیون کنترل و

 میز روی را سینی نخورده کامل را غذایش. پایدمی را همه چشمی زیر ردن*خو شام نضم هم سیاوش. بود دیگری جای فکرشان اما

 :گفت و گذاشت

 خبره؟ چه جااین بگید خب -

 :گفت و داد او به را نگاهش یوسف

 .باشه باید خبری چه -

 :گفت متعجب هیوا

 نبود؟ خوب -

 :گفت و چرخاند پا روی پا سیاوش
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 .شدم سیر هم من. عمه دختر بود عالی -

 :گفت و انداخت یوسف به نگاهی سیامک

 کجاست؟ شیدا -

 :گفت و کرد نگاه سیامک به عصبی سیاوش

 .شونهخونه که گفتم -

 :گفت یوسف

 شده؟ حرفتون -

 :گفت و داد تکان سری سیاوش

 .کنهمی آشتی خودش دیگه روز چند -

 :گفت باز یوسف اما

 کردید؟ قهر چی برای -

 .شهم درست دیگه، شوهریه و زن ادعو -

 :گفت و زد بشکنی دفعه یه و

 .ببخشمش من تا کنید پادرمیونی خواسته شماها از زده زنگ شیدا فهمیدم، -

 :گفت و خندید و

 .بزنه زنگ خودم به بود کافی. دیوونه یدختره. کنه تحمل دوریم تونهنمی دونستممی دونستم،می -

 :گفت و کشید بیرون جیبش از را موبایلش و

 .بخشیدمش میگم بهش زنممی زنگ االن -

 :گفت یوسف
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 .کن صبر سیاوش -

 :گفت و داد یوسف به را نگاهش سیاوش

 چرا؟ -

 :گفت سیامک

 .نیست کنیمی فکر تو که چیزی اون اما هست شیدا با بطه*را در موضوع -

 :گفت نگران سیاوش

 افتاده؟ اتفاقی اشید واسه خب؟ چی یعنی -

 :گفت جوابش در یوسف و داد تلویزیون به را نگاهش باز زهرخندی با هیوا

 ...ولی نشده طوریش شیدا نه، -

 :گفت عصبی و کالفه سیاوش که بزند را حرفش نتوانست باز و

 چی؟ ولی -

 :گفت سیامک

 .نیست کنیمی فکر که اونجور شیدا سیاوش، ببین -

 :گفت تندی با و رفت در کوره از وشسیا کرد، سکوت هم او باز و

 زنید؟نمی حرف درست چرا چی؟ یعنی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس یوسف

 .نزن زنگ کسی به و ننداز راه بیداد داد کنی، گوش رو حرفامون یهمه خواممی ازت -

 .کردید لبم به جون. بزنید حرفتون عمو، چشم -

 :گفت و کرد نگاه سیامک به یوسف
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 .سیامک بگو تو -

 :گفت هیوا که داد تکان سری سیامک

 اسم به خالفکار یپسره یه با کرده، نت*خیا بهت شیدا سیاوش،. بار یه هم شیون بار یه مرگ کنید،می عصبیش دارید چرا اه -

 گرفتن با تا ودهب نقشه تمومش هم تو با ازدواجش و عاشقی و عشق. کشیدن نقشه تواسه در*مخ مواد تولید کار توی که شایان

 .بزنن جیب به پولی مهریه

 .بود شده قفل هیوا نگاه در حرکتبی چشمانش ناباور و بود مانده خشک هیوا دهان در نگاهش سیاوش

 :گفت و گرفت هیوا سمت به تهدید حالت به را انگشتش و نشاند پیشانی به اخمی آمد، خودش به سیاوش تا کشید طول مدتی

. نکنی شوخی من با شیدا مورد در دیگه شد قرار اما. درست داریم شوخی هم با تو و من. بودم گفته بهت بار یه هم قبال هیوا، ببین -

 .گیرم می نشنیده هم ت مسخره های حرف این

 :گفت عصبانی و عصبی و برخاست جا از هیوا

 . کنی باور تا ببینی رو خیانتش های عکس باید حتما ، ی ساده تو چقدر هه شوخی؟ -

 :زد فریاد و کشید بود عسلی میز روی جلویش که سینی زیر عصبانی سیاوش

 .شو خفه -

 ها بشقاب از یکی و شد ریخته لباسش روی و سر به غذاها ی مانده ته و شد پرت هیوا سمت به سینی محتویات تمام حرکتش این با

 :زد فریاد سیاوش سر بر باالفاصله حرکت اینکه از بعد هم سیامک. خورد پایش پشت هم

 احمق؟ کنی می چیکار -

 :ریخت برادرش سر بر هم فریادش و برگشت سیامک سمت به سیاوش

 دست من انداختید راه رو بازی این که. حساسم موضوع این روی چقدر من دونی نمی هم تو دونه نمی دیوونه ی دختره این -

 .بندازید

 :کند حالیش بهتر خواست داد با هم یوسف

 .داره حقیقت متاسفانه گیم می داریم که چیزی. شناسیم می خوب رو دیوونه غیرتی توی بندازه، دست رو تو دخوا نمی کسی -
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. کرد می نگاه بود شده ریخته میز و زمین روی حاال که عصبانیتی روی نگاهش. انداخت زیر به سر زده بهت شد؛ ساکت باز سیاوش

 هم رها دنبالش به. رساند اتاقشان تنها به را خود و گذشت کنارشان از گریه اب. کرد می کنترل را بغضش داشت سختی به که هیوا

 وا حاال که سیاوش نزدیک.برگشت آب لیوان یک با و برد آشپزخانه به و برداشت زمین روی از را سینی و ها بشقاب سیامک. رفت

 :گفت و گرفت سمتش به را آب لیوان و نشست بود افتاده مبلی روی خورده

 .شدادا -

 :نشست برادرش نگاه در سیاوش اشک پر چشمان

 چیه؟ موضوع -

 :گفت جوابش در یوسف

 مکالمه هیوا اتفاقی بار یه که اینه حقیقتش. بودیم شده شوکه واقعا تو مثل و فهمیدیم امشب همین رو چیز همه هم سیامک و من -

 عروسی مراسم از بعد خواد می اینکه و ش مهریه مورد در ش مکالمه موضوع گویا. شنوه می شناخته نمی که نفری یه با رو شیدا ی

 .فهمن می رو دیگه چیزهای یه و شن می ماجرا پیگیر رها دوستش و هیوا. بوده بشه جدا ازت و بده طالق درخواست

 .بود خیره عسلی میز به زده بهت مدت تمام سیاوش و گفت سیاوش برای دانست می که چیزی آن تمام کم کم و

 .شد باز برایش رها توسط اتاق در که زد در به ضرباتی. رفت رها و هیوا اتاق سمت به و برخاست جا از سیامک تیمد از بعد

 .بله -

 چطوره؟ هیوا -

 .نیست طوریش خوبه، -

 .کنم صحبت باهاش تونم می

 سیامک. آمد بیرون اتاق زا. رفت کنار راهش سر از و انداخت بود آنها سمت به نگاهش که یوسف به سیامک ی شانه ورای از رها

 :گفت و بست سرش پشت را در سیامک. کرد می گریه داشت گویا و بود ایستاده پنجره نزدیک دیگر لباسی با هیوا. شد اتاق وارد

 .هیوا -

 :گفت لبخندی با سیامک برگشت، سمتش به هیوا نگاه
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 حالیش هیچی دیگه شه می عصبانی وقتی خب ولی دکر می پرت رو سینی نباید البته. بشه عصبانی بده حق بهش کمی یه خب -

 .نیست

 ناراضی آنجا سیامک بودن از. برگرداند پنجره سمت به را نگاهش بود؛ شده معذب شدت به هیوا که نزدیک آنقدر شد، هیوا نزدیک و

 آرام بعد هیوا داشتنی دوست و حتنارا رخ نیم به بود مانده خیره سیامک. دربیاورد دلش از سیاوش جای به تا بود آمده سیامک اما بود

 نگاه و برگشت سمتش به عصبانی هیوا اما ببیند بهتر و بیشتر را اش چهره تا براند گوشش پشت خواست را هیوا سیاه موهای

 :گفت و برد باال تسلیم حالت با را دستانش لبخند با سیامک. ریخت سیامک چشمان به را پرخشمش

 .ببخشید -

 :گفت و کرد نگاه خیابان به و شد تر نزدیک پنجره به و

 .نداره خوبی حال خیلی سیاوش -

 :گفت نگرانی و تردید با هیوا

 داره؟ دوست رو شیدا خیلی -

 .کرد کل کل شیدا سر پدر با مدتها تا خاطرش به که اونقدری خیلی؛ -

 تالطم در قلبش. نشست بود شده پارک خانه جلوی که سیاوش موتور روی بر و کرد دنبال خیابان به را سیامک نگاه رد ناامید هیوا

 سیامک. کند باور را خیانتش حتی خواهد نمی که دارد دوست را او حد این تا سیاوش که کرد می حسودی شیدا به کمی شاید و بود

 .شود هیوا قد هم تا آورد پایین کمی را او کار این و داد تکیه پنجره ی لبه به پنجره به پشت

 گی؟ب چیزی خوای نمی -

 .برود پایین گلویش از چیزی که شد می این از مانع بود گلویش راه سر که بغضی که انگار داد قورت سختی به را دهانش آب هیوا

 .ندارم دلداری به هم احتیاجی خوبه، حالم من -

 :گفت و شد اتاق وارد بود ردن*خو زنگ حال در که هیوا موبایل با رها و خورد در به ضرباتی

 بایلت؟مو هیوا -

 :گفت ترسیده هیوا
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 شیداست؟ -

 :گفت و داد تکان سری رها

 .محمد -

 رها. گرفت دستش از را گوشی و رفت رها سمت به هیوا. نزد حرفی اما گرفت پرسش رنگ نگاهش شنید که را اسم این سیامک

 :داد جواب و گرفت را گوشی بعد و کرد نگاهش متعجب مدتی هیوا. گفت چیزی و برد هیوا گوش نزدیک را سرش

 .محمد سالم الو -

 .کرد ترک را اتاق ی لحظه از بعد بود مانده زمین میخ نگاهش که سیامک

. بود گرفته تماس هیوا با که بود نامی محمد کرده مشغول را فکرش که چیزی و بود فکر توی کمی آمد، بیرون اتاق از که سیامک

 هم یوسف. بود نداشت صدایی که تلویزیونی به خیره مبهوت و بود روشن انگشتانش بین سیگاری. بود شده داغون کل به سیاوش

 .بگوید چیزی خواستنمی شرایط آن در اما نبود راضی سیاوش کشیدن سیگار از چند هر و بود ساکت

 :کرد سوال او از طلبکارانه یوسف که رفتمی آشپزخانه سمت به داشت و آمد بیرون اتاق از هم رها

 کیه؟ محمد -

 :گفت و ایستاد تعجبم رها

 بله؟ -

 کیه؟ محمد پرسیدم -

 :گفت جوابش در آرام اما کرد مشت حرص از را دستانش رها

 .بپرسید رو سوال این هیوا خود از تونیدمی -

 خشمی و بود نشسته اشک و خون به چشمانش. کرد خاموش سیگاری زیر داخل را سیگارش ته سیاوش. شد آشپزخانه وارد و

. بود کرده تغییر اشچهره رنگ وضوح به و بود فکر توی و ساکت هم سیامک. بود تعصب و غیرت از که بود گرفته بر در را اشچهره

 یک کردن درست حال در که رها نزدیک. رفت آشپزخانه سمت به یوسف خشم پر نگاه زیر و شد خارج اتاق از باالخره هم هیوا

 :گفت و ایستاد بود، آرامبخش دمنوش
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 کنن؟می نگاه رو من اینطوری چرا اینا -

 :گفت آرام لبخند با رها

 ش*کرا پسر این رو کنهمی فکر حاال. دید رو اسمش داییت زد زنگ که محمد بود میز روی گوشیت کنی؟می فکر چی خودت -

 .داری

 :گفت حرص با هیوا

 .کرده فکری همچین دایی که زدی حرفی تو ببینم -

 :گفت و ادد او به لبخند با نگاهی نیم رها

 .نداره سیامک به یعالقه هیوا گفتم بهش فقط من -

 :گفت آرام شیدا، اسم دیدن با. خورد زنگ اشگوشی باز که بود فکر توی و انداخت زیر به سر هیوا

 کنم؟ چیکار شیداست، -

 :گفت و برد باال را صدایش کمی رها

 کنیم؟ چیکار گرفته، تماس باز -

 :زد فریاد زمانهم و رساند آشپزخانه به را خودش هیوا موبایل گرفتن برای افروخته بر و صبانیع سیاوش گفت، را این رها تا

 .رو آشغال اون بدم جواب من به بده -

 را گوشی کردمی سعی و بود رسیده او به سیاوش اما گرفت سرش پشت را گوشی هیوا. افتادند راه هم یوسف و سیامک دنبالش به

 موبایل که بگیرد را موبایل خواست و گرفت را دستش مچ باالخره تا. کشیدمی طرفآن و طرفتاین را هیوا دار و گیر این در و بگیرد

 :زد داد سیاوش سر بر و قاپید دستش از یوسف را

 .بکنیم باید چیکار ببینم باش آروم گفتم انداختی، راه بازی وحشی که باز -

 :گفت و کشید عقب را صندلی و

 .بشین -
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. کردندمی نگاه را او ساکت هم بقیه. شد شکسته بغضش و گرفت دستانش میان را سرش. شد رها صندلی روی زده بهت سیاوش

 در ایصندلی روی همین برای نداشت را هاگریه این طاقت هیوا. گذاشت شلوارش جیب توی را هیوا گوشی و داد رد را تماس یوسف

 :گفت انهداردل و نشست بود، نزدیکش که میز دیگر ضلع

 .بیفته اتفاق این نباید کردم فکر من کنم، اب*خر رو زندگیت نداشتم قصد من خدا به -

 را هایشاشک. بود شده محصور اشک از یهاله در سبزش نگاه. کرد بلند سر سیاوش که بود مهربان و ساده قدری به هایشحرف

 :گفت و گرفت

 .زدم داد سرت خواممی معذرت -

 :گفت و نشست میز یگرد ضلع در هم یوسف

 رو چیزها این نبود بند جا هیچ به دستت و گرفتمی طالق ازت وقتی و عروسی مراسم از بعد اگر کن فکر این به سیاوش -

 .بکنن تو زندگی با تونننمی کردن سیامک زندگی با که غلطی بدیم، نشونش باید پره، دستت االن تو. بود بد چقدر شنیدیمی

 :گفت و کشید آهی سیاوش

 حاال نیست قرار. هستیم اینجوری خانوادگی ما گفتم بهش. کرد دعوا من با دارم شوخی هیوا با چرا کهاین یقضیه سر ظهر امروز -

 .رفت گذاشت کرد قهر و گفت پرت و چرت خورده یه بعدم. باشم داشته منظوری داشتم، شوخی هیوا با من اگر

 :گفت و نشست سیاوش مقابل سیامک. انداخت زیر به سر بعد و انداخت رها به نگاهی هیوا

 که هایصحبت توی و باشیم داشته ازش بیشتری مدارک باید. ذارهمی قرار باهاش گیره،می تماس شیدا با هیوا که اینه برنامه -

 جدا سیاوش از باید هنیفت شایان واسه اتفاقی خوایمی اگر میگه بهش بعد. کنه اعتراف به وادار رو شیدا جوری یه بشه ضبط قراره

 .بشی

 :گفت زهرخندی با سیاوش

 نبود؟ همین شبرنامه مگه خداشه، از کهاون -

 :گفت یوسف

 .بده انجام رو طالقش کارهای و ببخشه تماماً رو شمهریه بره خودش باید ولی درسته -
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 :گفت جوابش در سیاوش

 .بره بذارم سادگی، همین به -

 :گفت سیامک

 اعالم. کنن پیگیری تا کنهمی صحبت آگاهی افسر با موضوع این با بطه*را در گفت حسنی آقای. داریم کار اهاشونب اون از بعد نه -

 .بدن پس جواب باید هم شخانواده بلکه خودش تنها نه. میاریم در پدرشون و کنیممی جرم

 عقب و برداشت فنجانی خودش و گذاشت میز وسط را دمنوش سینی رها. ماند میز مات نگاهش و زد تکیه عقب به باز سیاوش

 :گفت و داد رها به را نگاهش یوسف. ایستاد

 .ممنون -

 .کنممی خواهش -

 :گفت و برداشت را دمنوش آن از فنجانی سیاوش

 چیه؟ این هیوا -

 داد تکان رتشصو جلوی دستی سیاوش. بود شده هیوا معطوف حاال همه نگاه. نشنید را صدایش که بود فکر توی قدری به هیوا اما

 دیواری ساعت به نگاهی همانجا از و چرخید بقیه روی بعد و سیاوش نگاه در اول نگاهش کرد سربلند. آمد خودش به هیوا که

 :گفت و انداخت بود دیدش در که پذیرایی

 تون؟خونه برید خوایدنمی شما شب، یک ساعت -

 :گفت و گرفت سفیو سمت به را دستش. بود جدی خیلی بلکه شوخی نه حرفش این

 .بده رو من موبایل دایی -

 :گفت اخمی با یوسف

 .بخواب بیشتر صبح -

 :گفت ، بود مشخص صدایش در که دلخوری با سیامک
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 .دادیم زحمت بهشون خیلی امشب میگه راست -

 .کنیمیم صحبت مسائل این مورد در بیشتر فردا. کنید استراحت برید شما بهتره خب ولی. دایی پسر نبود زحمتی -

 :گفت هیوا به خطاب شیطنت با باز رها

 گفت؟می چی محمد هیوا؛ -

 :گفت و ریخت رها جان به را نگاهش در خشم هیوا

 مگه؟ تو فضولی -

 :گفت و انداخت هیوا به بعد و رها به نگاهی حرصی یوسف. نشست لبش به لبخندی و انداخت زیر به سر رها

 کیه؟ محمد راستی -

 :گفت و داد یوسف چشمان به را نگاهش حرص با هیوا

 بدم؟ توضیح شما به چیزی هر برای باید من چرا -

 :گفت و زد موهایش به چنگی عصبی یوسف

 من؟ عصاب روی بری بد شرایط توی باید همیشه تو چرا -

 :گفت و زد ب*ل به خندیتلخ هیوا

 .بده رو من موبایل دایی -

 به اینکه ضمن و زد بیرون آشپزخانه از موبایلش گرفتن از بعد هم هیوا. گرفت هیوا تسم به و کشید بیرون جیبش از را موبایل یوسف

 .گفت بخیریشب رفت،می خوابش اتاق سمت

 :گفت و دوخت رها به را تندش نگاه یوسف اتاق، در شدن بسته صدای شنیدن از بعد

 گفتید؟ که همونیه محمد -

 :گفت شیطنت با یوسف جواب در و داد بود دوخته میز به ار نگاهش و بود حرصی که سیامک به نگاهینیم رها
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 ...اما داره محمد به زیادی یعالقه هیوا دونممی رو این فقط من خب -

 دگرگون حالش کمی شنیدمی که چیزی از اما بود میز قفل نگاهش هم سیاوش. شد دوخته رها به نگاهش شنید که را این سیامک

 :گفت یوسف به خطاب و برخاست سیامک. بود

 .میرم من اجازه با دایی -

 :گفت سیاوش به خطاب یوسف

 .برو سیامک با پاشو -

 با سیاوش. کرد خودش متوجه را او و زد اششانه به دستی یوسف نشنید، را یوسف صدای که بود فکر توی قدری به اما سیاوش

 :گفت یوسف، حرف شنیدن

 .اومدم موتور با -

 .بری موتور با داغونت حال این با بذارم کن فکر درصد یه -

 :گفت اما سیامک

 همینجا من ماشین. دایی بیاد شما با هم سیاوش. برممی من بده رو موتورت سوییچ. بدزدن ممکنه بره بذاره تونهنمی رو موتورش -

 .برممی میام فردا باشه

 :گفت و داد رها به را نگاهش تنرف از قبل سیامک و داد سیامک به را سوییچش سیاوش گرفتند، که را تصمیماتشان

 .شام بابت ممنون دادیم، زحمت بهتون خیلی امشب -

 .هست هم محمد یموردعالقه غذای کنهمی درست هیوا که پارپادالی بود، کرده درست هیوا که رو شام -

 :زد غر سرش بر عصبی یوسف.  فشرد مشتش توی را سوییچ حرصی سیامک

 .داشت لزومی چه حرف این گفتن حاال -

 :گفت قبل از ترشیطنت پر اما رها

 .کنه درست پارپادال شواسه کردمی مجبورش بزنه سر هیوا به اومدمی محمد دفعه هر آخه همینجوری، -
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 فریاد سرش بر دریده چشمانی با و برداشت خیز سمتش به بود کم رها با اشفاصله چون و برخاست جنگی و عصبانی یوسف دفعهاین

 :کشید

 ما؟ کردن عصبانی از داری قصدی هچ -

 :گفت و افتاد گریه به کند بلند سر اینکه بدون بود انداخته زیر به را نگاهش ترسیده که رها

 .هیواست برادر محمد. بدونن چیزی اینکه بدون کننمی قضاوت رو همه ذهنشون کثیف توهمات با که آدمایی از میاد بدم -

 خیالی با. بود نشسته سیامک جان به که آتشی بر بود آبی آخر یجمله. زد بیرون آشپزخانه از و دش دور یوسف کنار از و گفت را این

 :گفت و زد تکیه اپن یدیواره به راحت

 .گفتنمی اول همون رو این بدن، زجر رو یکی باید چرا خب -

 او کنار به را خودشان هردو سیامک و شسیاو. درآمد دردش فریاد صدای ضربه شدت از که کوبید کابینت روی مشتی عصبانی یوسف

 خود عصبانیت کردن خاموش در سعی پی در پی بلند هاینفس با و بود گذاشته کابینت روی سر و بود شده خم یوسف اما رساندند

 هیوا نداشتن عالقه به مبنی رها حرف طرفی از و بودند کرده بیشتر را او عصبانیت این هیوا و رها و بود عصبانی شیدا دست از. داشت

 .بود کرده دلخوش او به و داشت عالقه دختر این به واقعاً سیامک چون بود ریخته هم به را او ، سیامک به

 :گفت بود داده سقف به را نگاهش که همینطور هیوا. کشید دراز تخت دیگر طرف در. شد اتاق وارد تا رها

 .درآورد رو اشکت داییم باز -

 :گفت و گرفت را اشکش چرخید، سمتش به رها

 .نیست مهم -

 رفتن؟ -

 .اینجان هنوز -

 :گفت و چرخید رها سمت به هیوا نگاه

 گفت؟ چی سیاوش شنیدی -

 :گفت و بست را چشمانش رها
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 .نداریم شانس هم عشق از تو و من که بودم گفته -

 :گفت رها آمد، در شدن بسته صدای بعد دقایقی. کشید صورتش روی را پتو هیوا

 .رفتن مکن فکر -

 برای و کرد باز هم را موهاش شلوارک و تاپ یه پوشیدن از بعد و کند تن از را هایشلباس. برخاست جا از بعد و کرد صبر دیگر مدتی

 با اما آمد آشپزخانه سمت به آشپزخانه چراغ کردن خاموش برای آمد بیرون که دستشویی از. زد بیرون اتاق از دستشویی به رفتن

 لبخندی اما. کرد فرار اتاق سمت به و گذاشت دهانش جلوی را دستش زود ولی کشید جیغی ، بود نشسته آنجا هنوز که یوسف دیدن

 هیوا.آمد بیرون آشپزخانه از و برداشت را ماشینش سوییچ برخاست جا از. بود دیده هالباس آن با را او کهاین از بود یوسف ب*ل روی

 :گفت و کشید راحتی نفس یوسف دیدن با ، ودب آمده بیرون اتاق از رها جیغ از که

 .اومده دزد کردم فکر رها، نگیری درد ای -

 :گفت و گرفت سمتش به را ماشینش سوییچ و گرفت قرار رویش در رو یوسف

 اس ونتواسه که آدرسی اون به بیاید من ماشین با فردا هم دوتا شما. رفتن هم با هم سیامک و سیاوش میرم، سیاوش موتور با من -

 .کنممی اس ام

 .زد بیرون خانه از و گفت بلندی بخیر شب یوسف. داد تکان سری و گرفت را سوییچ هیوا

*** 

 تا بود گرفته تماس بند یک هشت ساعت از یوسف و بود صبح یازده ساعت. رسیدند ، بود داده یوسف که آدرسی به بود دوازده ساعت

 :گفت غرغرکنان ، شد پیاده تاکسی از تا رها. بود کشیده بیرون خانه از را آنها

 .بخوابیم بذار کن خاموش تلفنت گفتم بار هزار. ما مخ روی رفته ریز یه صبح هشت ساعت از. نیست میگی زورگوئه میگم -

 :گفت رها جواب در و افتاد راه به ، بود وکال اختیار در آن واحدهای و طبقات اکثر که زیبایی و بلند ساختمان سمت به هیوا

 .کردمی دعوامون سوئیت دم میومد شدمی پا اونوقت -

 .بریمی حساب ازش که بگی خواینمی -
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 ساختمان وارد که شدند سیامک و سیاوش متوجه شد باز که آسانسور در. بودند ایستاده انتظار به آسانسور مقابل شدند، ساختمان وارد

 :زد صدایش سیامک. شدند

 .دار نگه آسانسور هیوا -

 بای بای آنها با و گرفت را دستش هیوا اما دارد نگه را در خواست رها. زد را کلید حرفشان خالف بر رها اما شدند آسانسور وارد وهرد

 :گفت حرص با سیامک. بود شده دیر رسیدند تا سیامک و سیاوش. شد بسته در و کرد

 !تواسه دارم خانم، هیوا اینطوریاست -

 :گفت و رفت دیگری آسانسور سمت به سیاوش

 .کردیمی شک باید کردمی رفتار این غیر دختر این. برادر نزن حرص انقدر بیا -

 :گفت و کرد نگاه آسانسور انداز شماره به سیامک

 که بعدم. شد کنده جا از دلم زده زنگ محمد گفت هیوا به اومد همچین. رها دست از خوردم حرصی چه دیشب سیاوش دونینمی -

 .بمیرم خواستمی دلم داره محمد به زیادی یعالقه واهی گفت اونطوری

. آمدمی کنار آن با باید و بود پذیرفته را موضوع این دیگر او اما بود افتاده تالطم به قلبش انداخت؛ برادرش به نگاهی نیم سیاوش

 :گفت و فشرد را هشتم یطبقه کلید سیامک. شدند آسانسور وارد هردو و شد باز آسانسور درب

 کنم؟ صحبت باهاش مورد این در کی نظرت به -

 :گفت بعد و کرد نگاهش مردد لحظاتی سیاوش

 .بفهمی رو موضوع این باید خودت دونم،نمی راستش -

 :گفت و داد بود دستش توی که سوییچش به را نگاهش سیامک

 .باشم نداشته رو تحملش که بشنوم حرفی ترسممی -

 :داد یاوشس سبز نگاه به را نگاهش دوباره و

 .بشم شدلبسته اینظوری زودی این به کردمنمی هم رو فکرش -
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 .داشت خواهی خوبی زندگی ایندفعه مطمئنم -

 :گفت و گرفت ش*آغو در را سیاوش و رفت جلو سیامک. انداخت زیر به سر ناراحت

 .میشه درست داداشی؛ نخور غصه -

 .بدجور. کرد خوردم بدجور -

 :گفت کنایه به هم ش*آغو در آنها دیدن با هیوا که بودند در مقابل رها و واهی. شد باز آسانسور درب

 .میشه حسودیمون نکنید بابا، نه اوه اوه -

 :گفت و کرد باز هیوا سمت به را آغوشش سیامک و آمد بیرون سیامک ش*آغو از سیاوش

 .بفرما عزیزم، حسودی چرا -

 دنبالشان به خنده با هم سیاوش و سیامک. رفت دنبالش به هم رها. گرفت پیش در واحدی سمت به را راهش بابا، برو گفتن با هیوا

 .رفتند

 :گفت و شد منشی میز نزدیک هیوا. شدند حسنی آقای کار دفتر وارد زودتر رها و هیوا

 ...بخیر روزتون خانم سالم -

 :گفت و کرد سربلند منشی

 بفرمایین؟ بخیر، هم شما روز -

 ...بیاییم هک گرفت تماس من دایی -

 :گفت آنها به خطاب و برخاست سریع زدمی حرف داشت که هیوا به توجه بی منشی شدند، وارد سیامک و سیاوش تا

 .اومدید خوش خیلی سیاوش، آقا سالم سیامک، آقا سالم -

 :گفت منشی به خطاب شاکی بود، ماسیده دهانش در منشی حرکت این با حرفش که هیوا

 میگی اونطرفی پریدی من حرف وسط که کنمنمی خورد هویج. ها زنممی حرف ماش با دارم خانم هوی -
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 :داد ادامه ادا با و

 .سیاوش آقا سالم سیامک، اقا سالم -

 :گفت دوخت هیوا چشمان به را عصبانیش چشمان بود شده عصبانی دستش از که منشی

 .خانوم باش مودب -

 :زد داد سرش بر بود ناراحت خیلی گویا که هیوا

 .بینمنمی مودب آدم چون نیستم مودب -

 :گفت آمد جلو سیامک که بزند دیگری حرف ترجنگی خواست منشی. کشید بود خودکار و مداد از پر که لیوانی به حرص با و

 میشی؟ عصبانی چرا. کنممی خواهش جان هیوا خوام،می معذرت من خانم -

 با داشت سیامک. بود دوخته زمین میخ را نگاهش و فشردمی را دستانش خشم با .ایستاد آنها به پشت و شد دور میز کنار از هیوا

. آمد بیرون یوسف و شد باز حسنی آقای کار اتاق در. داشت نظر زیر را آنها رها و بود هیوا به نگاهش هم سیاوش. زدمی حرف منشی

 :گفت دلخور دیدنشان با

 اینجا؟ خبره چه کردید؟ دیر انقدر چرا -

 :داد را وابشج سیامک

 .داخل برو سیاوش جان، عمو نشده هیچی -

 :گفت آرام و شد هیوا نزدیک هم سیامک. شدند وکیل اتاق وارد سیاوش و رها

 .اومده پیش موضوعی هستی؟ عصبانی انقدر چرا جان هیوا -

. نداشت را گفتنش قدرت هیوا ماا. بود کرده عصبانی اینگونه را او که بود سیاوش توجهی بی و سیامک هایگفتن جان همین موضوع

 :گفت گوشش نزدیک لبخندی با سیامک. داد تکان سری

 داخل؟ بریم. کردی ادب رو پررو منشی این خوب اومد خوشم ولی -

 .شد حسنی آقای اتاق وارد سیامک با ریختمی منشی جان به را نگاهش در خشم که حالی در بعد و کرد نگاهش فقط هیوا
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*** 

 سمتش به هانگاه یهمه و خورد زنگ هیوا موبایل باز که بودند آسانسور توی. آمدند بیرون وکیل دفتر از نفر پنج ره بعد ساعت یک

 :پرسید پرسشگر یوسف. رفت

 کیه؟ -

 :گفت جدی خیلی هیوا و

 کیه؟ پرسممی من خورهمی زنگ شما موبایل -

 :گفت و شد اشپیشانی مهمان اخم باز یوسف

 یداست؟ش بود این منظورم -

 :گفت رها کرد قطع را تلفن وقتی. شد صحبت مشغول خوزستانی زیبایی یلهجه با و داد جواب را تماسش هیوا

 تهران؟ اومده -

 و یوسف و سیامک. شد دور بقیه از و گرفت را رها دست هیوا. رفتند بیرون همگی آسانسور در شدن باز با. داد تکان سری هیوا

 :گفت نگران سیامک. بود ناراضی هیوا رفتار از انگار یوسف. بودند دوخته چشم آنها به و بودند منتظرشان سیاوش

 تهران؟ اومده برادرش که شده چی کنیمی فکر عمو -

 سیامک؟ بدونم باید کجا از -

 شدت به هیوا. ندرفت دنبالشان به هم آنها و افتادند راه به ساختمان خروجی سمت به باشند داشته توجهی آنها به اینکه بدون دخترها

 :گفت و گرفت سمتش به را یوسف ماشین سوییچ شدند نزدیک آنها به بقیه و یوسف وقتی. بود عصبی و ریخته هم به

 .بریم باید ما دایی -

 :گفت و گرفت را سوییچ یوسف

 .نیست خوب حالت انگاری چیه؟ موضوع هیوا کجا؟ -

 :گفت و داد یوسف به قیمشمست نگاه دوباره و انداخت سیاوش به نگاهی نیم هیوا
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 .ببینه رو من االن همین خوادمی و تهران اومده محمد -

 :گفت تاکیدا باز یوسف

 چیه؟ موضوع پرسیدم -

 :داد را جوابش ادبانه بی کمی بار این هیوا

 برای رو کار این تمگف هم وکیل آقای دفتر توی من. میشه مربوط هم شما به موضوعی هر کنیدمی فکر چرا دونمنمی واقعا دایی -

 رها و من. شد تموم که هم ماجرا این. میدم خبر بهتون و ذارممی قرار باهاش و میدم رو جوابش زد زنگ شیدا اگر. میدم انجام شما

 . خداحافظ. میریم تهران از و کنیممی گم رو گورمون

 :گفت بعد و ایستاد ایلحظه رها. افتاد راه به خیابان سمت به و گفت را این

 .خداحافظ. اومدیم تاکسی با ما ست،خونه جلوی ماشینتون درضمن -

 سوار آنها همینکه یوسف. کردندمی نگاه را آنها رفتن و بودند ایستاده زده بهت هم سیاوش و سیامک و یوسف. رفت هیوا دنبال به و

 :گفت سیامک به شدند، تاکسی

 .باشید زود مرگشونه؟ چه دخترها این بفهمم باید من بریم، -

. بود دوخته چشم خیابان به و بود نشسته ساکت هیوا. کردند حرکت زود خیلی و افتادند راه به سیامک ماشین سمت به نفر سه هر و

 :گفت و گذاشت دستش روی دست آرام رها

 هنوز؟ که نشده چیزی کنی؟می قراری بی اینجوری چرا -

 :گفت و برگشت سمتش به هیوا بارانی و سیاه نگاه

 دیدی. سیاوش اون اونطرف از. عزیزم نگو جان، هیوا نگو من به انقدر بگم سیامک به تونمنمی اینکه از. عصبانیم خودم دست زا -

 .کرده نت*خیا بهش دختره که انگار نه انگار. زنهمی حرف شیدا به عشقش از چطوری

 :گفت و خندید عصبی و

 . خائن شیدای همون لیاقتش. ندارم دوست شیدا اندازه رو هیچکی همیگ برگشته کاره یه. رفتارش از کنینمی تعجب تو -

 :گفت و برد نزدیکش را سرش رها. دوید اش گونه روی اشک و
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 .کنهمی نگامون داره تاکسی راننده هیوا، باش آروم -

 سفید پژوی دیدن با رها ندرسید که آزادی میدان به بود بیرون به نگاهش رها. داد بیرون به را نگاهش باز و گرفت را اشکش هیوا

 :گفت راننده به خطاب بود، زده تکیه ماشین به کنارش در بلندی قد جوان که رنگی

 .دارید نگه سفیده ماشین اون پشت آقا ممنون -

 یهچهارسال و بیست تقریبا جوانی محمد. افتاد راه به جوان همان سمت به و کشید عمیقی نفس هیوا. شدند پیاده و دادند را کرایه

. داشت تن به جذب مشکی شرت تی و آبی لی شلوار یک. بود چهره خوش اما بود تیره کمی پوستش. بود هیکلی خوش و قدبلند

 :زد صدایش هیوا و شدند نزدیکش رها و هیوا. است دلخور موضوعی از که بود این از نشان داشت چهره به که اخمی

 .محمد -

. داشت کاری کتک و درگیری از نشان که بود ایکهنه کبودی راستش چشم زیر. تبرگش هیوا سمت به پرخشمش نگاه سربلند؛

 :گفت خوزستانی زیبای یلهجه همان با نیشخندی با بعد و کرد نگاه را هردویشان سرزنشگر

 شنیدم که بعدی هایحرف اما. خودش برای شیرزنیه غیرت، خوش آبجیم، به باریکال آ گفتم خودم به کردی چیکار شنیدم وقتی -

 خودم از بیا شنیدی موردم در حرفی اگر گفتی بار یه چون. بپرسم خودت از بیام بود گاز تو پام کله یه اینجا تا اهواز از. کرد پریشونم

 ...تو... تو. بپرسم خودت از اومدم هیوا حاال. بپرس

 :پرسید هیوا. کرد سکوت مدتی انداخت، زیر به سر که بود سخت برایش گفتنش گویی و

 زنی؟نمی حرف تلفن پشت که هم کلمه یه شدی؟ برزخ اینجوری که شنیدی چی چی؟ من -

 :گفت و کرد بلند سر محمد

 بشی؟ زنش که گرفتی پول محمودی از... تو -

 :گفت و خندید عصبی شنید که را این هیوا

 گفته؟ رو مزخرفات این کی -

 آدمای. شد دعوام باهاش که زدمی هم دیگه مفت هایحرف یه. داده پول بهت میلیارد یه گفتمی ؛.گفتمی محمودی وکیل -

 .آوردن سرم رو بال این و سرم ریختن محمودی
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 :گفت رها

 دست از این برای ما. من سمت اومد که بعدم داد بهش منفی جواب هیوا. کنه ازدواج هیوا با خواستمی اول محمودی اون محمد، -

 عمو پیش تهران اومدیم ترسمون از هم ما. کنن پیدا رو ما که کرده مامور رو آدماش ماون زدیم کتکش که کردیم فرار محمودی

 .بامداد

 به قدم یه هیوا که بگیرد ش*آغو در را او تا رفت هیوا سمت به. برداشت ماشینش از را اشتکیه بعد بود، رها به نگاهش که محمد

 :گفت و برداشت عقب

 یه با و کنم فروشی تن خاطرش به نباشم مجبور که داره خریدار اونقدری دارم من که هنری. راحته مواسه دربیارم پول بخوام من -

 دونستی؟نمی رو چیزها این تو. کنم ازدواج پولدار خرفت پیرمرد

 :گفت شرمنده محمد. دوید اشگونه روی اشک و

 .میشه کم سرت از هاآدم این شر کنی ازدواج اگر گفتم بهت بار هزار -

 :زد داد سرش عصبانی اما هیوا

 .کردی شروع تو دوباره حاال. بسه پشتم هفت واسه کرد پیدا شوهر مواسه بابات اون بار یه. کنم ازدواج خوامنمی -

 :گفت تشر با و کشید هم در ابروی محمد

 .خیابون وسط نبر باال رو صدات -

 :گفت و داد رها به را نگاهش هیوا

 .بریم بیا. شونبقیه یلنگه یکیه ولی. ها مهربونه بینی،می -

 برم؟ باید کجا من کجا؟ -

 .اهواز برو برگرد -

 :گفت و زد عصبی یخنده محمد

 .کنیم صحبت هم با بیشتر بعد بخوریم ناهار بریم نیست بهتر. هستم هم گرسنه و مخسته خیلی من اینکه اول -
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 :گفت و کرد مشت را دستانش عصبی هیوا

 .دارم کار خیلی من محمد -

 :گفت و افتاد راه به ماشینش سمت به محمد

 .کنیممی صحبت اینکه هم رسیممی تو کارهای به هم بریم باشه خب -

 :گفت و خندید بلند رها. کوبید زمین را پایش حرص با هیوا

 .شینممی جلو من -

 :گفت و کند جا از را ماشین محمد. نشست عقب صندلی ناچارا هیوا

 .دربیاریم عزا از دلی یه بریم کجاست دبامدا عمو رستوران خب -

 :گفت بود، نشسته کنارش در که رها

 .نظیر بی و معرکه رستوران یه شهره، باال رستورانش -

 :گفت و انداخت او به نگاهی نیم محمد

 .ها سوزونینمی آتیش کم هم تو -

 .تو یاندازه به نه -

 :گفت و چرخید عقب سمت به رها که آمد در صدا به هیوا موبایل. خندیدند پروابی و بلند هردو و

 کیه؟ -

 .شیداست -

 :گفت و انداخت محمد به نگاهی نیم رها

 .بذار قرار باهاش ناهار برای بامداد عمو رستوران توی بده جواب -

 :گفت لبخند با رها که کرد اشاره محمد به ابرو یاشاره با اما حرص با هیوا
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 .من با محمد -

 :گفت و انداخت به نگاهی باز محمد

 .ها زنیدمی مشکوک جورای یه دوتا شما چیه؟ قضیه ها -

 :گفت و چرخید جلو سمت به رها

 .میگم بهت بده جواب رو تلفنش بذار -

 .کرد وصل را تماس و داد قورت را دهانش آب هیوا

 .الو -

 :گفت و شکست تلفن پس در شیدا بغض آن جای به اما بود شیدا تند صدای شنیدن منتظر

 .بدم توضیح تواسه بذار. نزن حرفی سیاوش به خدا رو تو. خدا رو تو نمیدی؟ رو جوابم چرا. هیوا الو، -

 :گفت شیدا باز که بود ساکت ها،گریه آن شنیدن از بود گیج

 از ذارن کن کمکم. دارم دوستش خیلی من. کنم نت*خیا سیاوش به خواستمنمی. بودم مجبور خدا به شنوی؟می رو صدام هیوا -

 .بزنم حرف باهات بده مهلت بهم فقط میدم بهت بخوای که چی هر. بدم دستش

 :گفت جمله یک فقط هیوا

 .کنممی اس ام اس تواسه رو آدرسش که رستورانی این به بیا ساعت یه تا -

 .نزدی حرفی که سیاوش به بگو فقط. میدم توضیح تواسه رو چیز همه میام میام، باشه -

 .نه -

 .چرخید عقب سمت به باز رها. کرد قطع را تلفن و گفت را این

 گفت؟می چی -

 :گفت جوابش در هیوا و پرسید دوباره رها. دانستنمی خودش که چیزی از بود ناراحت. داد بیرون به را نگاهش هیوا
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 .بزنه رو حرفاش بامداد عمو رستوران بیاد گفتم. بود ترسیده. کردمی گریه فقط -

 :گفت متعجب رها

 چی؟ برای کرد؟می گریه -

 !دونممی چه -

 :گفت محمد

 خبره؟ چه اینجا بگید خوایدنمی -

 :گفت و ریخت محمد جان به را اخمش رها

 حرف باهاش داریم که موقعی بگو بزن زنگ هم داییت به هیوا میگم. میگم تواسه خوب پسر بذار جیگرت سر دندون دقیقه یه -

 .بشنون رو صداش که ذارییم وصل باهاش رو تماست زنیممی

 :گفت ترعصبی ایندفعه محمد

 آدما این از قدری به هیوا گفتم. نشد باورم گفتمی بابا داییت؟ یخانواده پیش رفتی تهران اومدی تو چیه؟ قضیه ببینم بگو هیوا -

 ....تو اونوقت بزنه حرف باهاشون خوادنمی حتی که متنفره

 :برید رشس زدن داد با رها را بلندش صدای

 .میگم تواسه بذار جیگرت سر دندون گفتم. کنهمی مواخذه داره ریز یه. محمد دیگه بسه -

. داد اطالع یوسف به پیامک با را موضوع. فرستاد شیدا برای را بامداد عمو رستوران آدرس اینکه از بعد هیوا. گذشت سکوت به مدتی

 کلمه هر شنیدن با که نبود خشنود اصال ماجراها آن شنیدن از گویی محمد اما گفتمی را ماجرا و زدمی حرف محمد برای داشت رها

 :گفت شاکیانه شد، تمام رها هایحرف هم وقتی شدمی گره هم در ابروانش

 کردید؟ قاطی رو خودتون مربوط چه شما به اصال بدونم خواممی من -

 :گفت جوابش در هیوا

 .داشت گناه خب -
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 :زد داد سرش بر محمد

 بدون کردی غلط اصال هم تو. شده پیدا شونکله و سر دفعه یه که بودن مرده کجا امروز تا خانواده این. داشت که داشت گناه خب -

 .دادی استخوون مغز پیوند اومدی من یاجازه

 .ترمبزرگ تو از من. نزن داد من سر محمد -

 :گفت عصبانی محمد

 کی بود؟ پشتت کی بشی جدا حمید از خواستیمی که موقع اون ببینم.  بکنی یخواست کاری هر خود سر که نمیشه دلیل این -

 رفتم روز سه تا. نبودم حاال بودم برادرت من موقع اون بده؟ رو من جواب هان؟ حمید؟ یخانواده روی تو واستاد کی کرد؟ حمایتت

 بعدش. شد باورم خرم من. کاری مصاحبه برای دبی رفتیم رها با میگی دروغ به زنممی هم تلفن. نیستی دیدم برگشتم و کیش

 .تهرون اومدن کردن فرار ضی*عو عده یه دست از خانوم که میاد در گندش

 :کند آرامش کرد سعی رها

 .نیست کنیمی فکر تو که اونطوری.  باش آروم دقیقه یه محمد -

 :گفت جوابش در محمد اما

 از یکی بخورید من از یکی که زدممی کتک رو جفتتون جوری یه وگرنه تنیس من مرام توی زن زدن کتک که حیف. رها شو خفه -

 .دیوار

 :زد داد سرش عصبی محمد باز و خندید رها حرفش این با

 .سفید چشم یدختره رو نیشت ببند -

 :گفت و کرد نگاه هیوا به آینه از عصبی محمد. خندیدمی داشت همچنان اما داد بیرون به را نگاهش رها

 میرسه؟ بهتون چی کنیدمی شونواسه رو کارها ینا حاال -

 .هیچی -

 :آورد در را ادایش محمد

 .آوردی در بازی دلباز و دست تو باز. هیچی -
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 :کند قانعش کرد سعی هیوا

 .داره دوست رو من هم خیلی خوبیه، مرد یونسم دایی -

 .رفتی وا ندیده محبت هم تو رفتن تصدقه بونقر دوتا گیره، پیشت کارشون دیدن خر یدختره. شد باورم منم خب آره -

 :گفت و زد چنگ را موهایش عقب از عصبانی هیوا

 .شعور بی جونور بزن حرف درست من با -

 محمد موهای از را هیوا دستان و شد موفق رها باالخره تا دادندمی فحش هم به محمد و هیوا. کرد مداخله خندیدمی که حالی در رها

 :گفت شاکی محمد. کند

 .بیابونی وحشی... آخ آخ. باشه شده کم سرم از مو تار یه اگر کشمتمی هیوا -

 رها. زدمی نفس نفس حرص از و بود نشسته عقب هیوا. کرد مرتب را موهایش انداخت؛ نگاهی موهایش و خودش به آینه به و

 :گفت و انداخت عقب به نگاهی

 تو؟ میشی دیوونه چرا -

 :گفت و دید را سیامک ماشین و فتادا سرشان پشت به نگاهش و

 میان؟ ما دنبال دارن کی از اینا -

 :گفت و انداخت نگاهی عقب به آینه از هم محمد. کرد نگاه را سر پشت چرخید هیوا گفت را این تا

 میاد؟ دنبالمون داره کی -

 :گفت و نشست صاف چرخید رها

 برو رو خودت راه تو هیچکی، -

 .میشه معلوم االن -
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 که رفت دستگیره به محمد دست. کرد توقف هم سیامک باالتر کمی ایستاد او تا. کرد توقف و راند خیابان یحاشیه به را ماشینش و

. کشاند صورتش کنار به را سرش و کرد قفل گردنش دور محکم را دستش عقب از هیوا طرفی از و گرفت را بازویش رها طرف یه از

 :گفت بعد و بوسیدش چندبار

 .ننداز راه دعوا تننه ونج -

 :گفت سختی به محمد

 .هیوا شدم خفه -

 :گفت بعد و کرد سرفه چندباری محمد. کرد شل را دستانش که هیوا

 .خوایمی رو خاطرشون چقدرم -

 .میایم بگی تو کجا هر بعد کنیم تموم کار این بذار هیوا، جون -

 :گفت هم رها

 .دبی بریم ماجرا نای شدن تموم بعد داشتیم قصد هم خودمون -

 .خرم من کردید فکر -

 :گفت باز هیوا

 .بهتره باشه باهامون مرد یه. بیا باهامون هم خودت اصال -

 :گفت و افتاد گردنش و سر روی هیوا دوباره که رفت دستگیره به دستش باز و انداخت هردو به نگاهی محمد

 .خدا رو تو -

 .بشم آشنا داییت با برم امخومی فقط کنم دعوا نمیرم کن، ولم دیوانه -

 هم سیاوش و سیامک و یوسف. شدند پیاده سریع هم رها و هیوا. شد پیاده ماشین از و کند گردنش دور از را هیوا دست عصبی و

 سه هر روی نگاهش. ایستاد ، رسید که ماشینشان نزدیک محمد. شدند پیاده ماشین از آید،می آنها ماشین سمت به محمد دیدند وقتی

 :زد صدا خشم با را هیوا و چرخید فرشانن
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 !هیوا -

 :گفت و شد نزدیکش هیوا

 هان؟ -

 :گفت و نشست جانش به محمد اخم

 داییته؟ آقایون این از کدوم -

 :گفت و افتاد راه به سمتش به یوسف بزند حرفی هیوا اینکه از قبل

 .خوشوقتم آشناییت از یوسف هستم، داییش من -

 و سیامک به اششانه ورای از بدهد جواب را دستش اینکه بدون محمد. گرفت محمد سمت به دادن ستد عالمت به را دستش و

 :گفت و کرد نگاه سیاوش

 آقایون اون و -

 :داد جواب هیوا ایندفعه

 .هستن هامدایی پسر -

 :گفت و چرخید سمتش به عصبی محمد

 آقان؟ این پسر دوتا اون نه؟ خرم منم -

 :گفت و نشاند اششانه به دست یوسف

 ...عصبانی بعد بدم توضیح بذار -

 :گفت و زد پس را دستش محمد اما

 .میده توضیح داره زبون خودش بدی، توضیح خوامنمی هوی -

 :گفت هیوا که کرد نگاه هیوا به باز و
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 مثل. هستن سال و سنهم داییم پسر و داییم ضمن در. هستن من یونس دایی پسرای آقایون اون هستن، من یوسف دایی اقا این -

 .هستن همسن که راضیه تونخاله و مروه خواهرت

 :کشید پیش را دیگری موضوع ایندفعه و برگشت یوسف سمت به نگاهش ؛.بو شده قانع که انگار محمد

 شد مریض نخواهرتو یبچه یکی اون تا حاال دارید؟ هم خواهرزاده یه نبود یادتون که بودید کجا سال شش و بیست شما آقا ببینم -

 .ست زنده هم هیوا افتاد یادتون

 :گفت و کرد پوفی هیوا

 .زدم حرف تو با من محمد، -

 .زدیمی حرف من با بفروشی رو استخوونت مغز اینجا بیایی اینکه از قبل باید بیخود -

 :گفت ، باشد آرام کردمی سعی و خوردمی را خونش خون که یوسف

 .بگیره تصمیم زندگیش برای بتونه خودش که شده گبزر اونقدری هیوا محمد آقا ببین -

 :گفت تمسخر با محمد

 این قاطی ندارم خوش اصال ضمن در بودی؟ کجا شما بگیره تصمیم زندگیش برای خودش تونستنمی که موقع اون. بابا نه -

 .مشکالتتون و دونیدمی خودتون شما. اهواز گردیمبرمی فردا رها البته و خواهرم و من. بشه شما خانوادگی ماجراهای

 :گفت حرص با هیوا

 .نگی هیچی بود قرار تو محمد، -

 :گفت و آمد جلو هم رها

 .بود کشک زدم حرف ماشین توی همه این من -

. رسیدممی رو حسابش خودم گفتیدمی من به کالم یه بود دنبالتون چیز همه بی محمودی اون وقتی کشیدمی عقلتون اگر دوتا شما -

 .تهرون بیاید افتادیدنمی راه

 :گفت حرص با رها
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 ...محمد -

 :گفت و کرد نگاهش تند محمد

 .گردیمبرمی بعدم خوریم می ناهار میریم ببینم، بیفتید راه هان؟ -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش یوسف. افتاد راه ماشینش سمت به و

 کیه؟ محمودی -

 :گفت و کوبید سر به دستی دو هیوا

 .نیست هیچکی. بدم رو شما وابج باید حاال -

 :زد داد و آورد بیرون پنجره از را سرش بود، نشسته ماشینش داخل که محمد

 .رها هیوا، -

 :گفت تندی با هیوا

 .میام االن ساعته، سه درد -

 :گفت و افتاد خنده به رها

 .کنممی صحبت باهاش خودم. داشتم دوست رو نفسش به اعتماد این همیشه -

. کردمی دنبال را رها اشنشسته خون به چشمان با که داد یوسف به را نگاهش هیوا رها، رفتن از بعد. رفت محمد شینما سمت به و

 :گفت و گرفت را یوسف کت یلبه هیوا

 .دایی آقا -

 :گفت پهنی لبخند با هیوا و برگشت هیوا چشمان سمت به یوسف خشم پر نگاه

 هم محمد. دونیدمی تونخواهرزاده مثل رو رها و من شما که همونطوری ضمن در. خوبیه پسر ولی داره، زیاد پورت و هارت محمد -

 .بینهمی خواهر مثل رها و من

 :گفت و زد چنگ را بازویش یوسف که برود، خواست و
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 .شدی فهم شیر ؟ تو و دونممی من بزنی، کنایه و گوشه من به دیگه بار یه -

 .رفت محمد ماشین طرف به و کشید بیرون یوسف دست از را بازویش زهرخندی با هیوا

 .کوبید هم به را در و نشست ماشین داخل عصبی و برگشت سیامک ماشین سمت به هم یوسف مدتی از بعد

 :گفت و شکست را سکوت این سیاوش تا گذشت سکوت به مدتی

 .من دل به نتلع ، من به لعنت شدن؟ خبردار همه رو من زن ردن*خو گوه که کشیده کجا به کارم -

 :گفت و کشید بیرون جیب از را موبایلش و

 .کنم برخورد باهاش چطوری دونممی خودم بکنه، کاری من برای هیوا نیست الزم -

 .کشید بیرون دستش از را موبایل و چرخید عقب سمت به یوسف

 .ندی خسارت این از بیشتر که کنیم جمعش جوری یه بذار پس ریخته، که آبی. باش داشته صبر -

 :گفت و زد هه حرصی سیاوش

 .ریخت که بود من آبروی گنده خسارت -

 :گفت و کرد نگاهش آینه از سیامک

 .باش داشته صبر خدا رو تو ولی کشیدم درد این چون فهمممی داداش، فهممتمی -

 :گفت و شیدک عمیق نفس چندباری یوسف. سرید صورتش روی چشمانش از اشک باز و داد بیرون به را نگاهش سیاوش

 کردن؟ فرار دستش از رها و هیوا چرا کیه؟ محمودی بفهمم باید -

 :گفت و داد تکان سری سیامک

 .دارن زندگیشون توی زیادی مشکالت نظرم به -

 .بودن زده رو رها چاقو با. بود دنبالشون گودرز اسم به آدمی یه دنبالشون بودیم رفته وقتی -

 :گفت متعجب سیامک
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 چی؟ -

 :گفت بعد و کرد تعریف سیامک برای را اتفاق آن جرایما یوسف

 دبی؟ برن بذارم نباید. داره کار پیشنهاد دبی توی رستوران دوتا از هیوا -

 :گفت تردید با و آرام بود شده نگران کمی که سیامک

 .باشه منفی منم به جوابش ممکنه کنیدمی فکر یعنی -

 :گفت و انداخت سیامک به نگاهی نیم یوسف

 .بشی ناراحت بابتش نباید هم اصال و کنی آماده جوابی هر برای رو خودت باید خب -

 :گفت خودش با آرام و کشید گردنش پشت و صورت به دستی سیامک

 .بگذرم ازش تونمنمی -

 .نزدند حرفی کدام هیچ اما. سیاوش هم شنید یوسف هم را حرفش این

 :داد را جوابش زود خیلی که گرفت تماس یواه موبایل با یوسف رسیدند، که رستوران به نزدیک

 .دایی جانم -

 شد؟ چی -

 .اوکیه برنامه -

 :گفت و انداخت سیامک به نگاهی یوسف

 .شماست با هم محمد بیاد شیدا وقتی -

 :گفت مکثی از بعد هیوا

 .نزنید حرفی ولی کنید وصل تماس فقط زدم زنگ بهتون وقتی. کردم صحبت باهاش نه، -

 .باشه -
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 :گفت و کرد قطع را فنتل

 .ببینه رو ما بیاد مسیر این از شیدا ممکنه نباشه، دید توی ماشینمون که واستا جای یه سیامک -

 .نشدن دیده برای بود خوبی جای. پیچید طبقاتی پارکینگ یک داخل سیامک

*** 

 :گفت تحسین با محمد شدند که رستوران وارد نفر سه هر

 .زده هم به رستورانی عجب بامداد، عمو به آفرین -

 هنوز. کرد راهنمایی یچهارنفره میز سمت به را آنها گویی آمد خوش از بعد و شد نزدیکشان لباس خوش و قامت خوش جوانی

 :گفت رها که بودند ننشسته

 .محمد -

 :گفت تندی با هم محمد

 .شینممی دیگه جا یه میرم بعد بتمرگم دقیقه چند بذار نیومده، که هنوز زهرمار، د -

 محمد بدهد جوابی مرد اینکه از قبل گرفت، بود، ایستاده نزدیکشان که مردی همان از را بامداد عمو سراغ هیوا. نشستند نفر سه هر

 :گفت

 .هیوا سرآشپز داداش اومده، عربی ممد بگو عموبامداد به برو -

 :گفت آخ با محمد که کوبید پایش به میز زیر از رها

 .استم یدختره بمیری ای -

 :گفت هیوا او رفتن از بعد. شد دور میزشان کنار از لبخندی با جوان مرد

 باشه؟ کن، نابود بامداد عمو آبروی بزن قشنگ -

 خودت که همینه اصالت و اصل. نخور رو اینا لعاب و رنگ گول. شو عاقل دختر برو. میره آبروش اومده عربی ممد بگن بهش گفتم -

 .باشی
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 :گفت و داد رها به را نگاهش بعد و

 .نخته تو خیلی انگاری جورای یه کرد،می نگات حرصی انقدر چرا هیوا دایی یارو این ببینم بگو تو -

 .نیست اینجوریا بابا نه -

 :گفت تشر با محمد

 .دیگه بسه. کردید خرم کافی یاندازه به هم همینجاش تا کردی، غلط -

 :گفت باز محمد که کرد پوفی هیوا

 اما بگه، گل از ترنازک بهت کرد جرات کسی اگر کن زندگی خودمون پیش بیا زنممی حرف مادرم با گفتم بهت بار هزار. زهرمار د -

 گفتم بهت بار هزار. بودید مستقل چطوری دیدم. باشم بل و باشم ال خواممی من ، باشم مستقل خواممی من گفتی. نکردی قبول تو

 من گفتی؟ چی تو بعد. کنن کیسه رو ماستشون میرسن که تو به شونبقیه تا الزمه زندگیت تو یکیشون ولی گندن مردها دارم قبول

 .بشه کور نطقتون عمر آخر تا جفتتون که دهنتون تو بزنم همچین خوادمی دلم. میام بر زندگیم پس از مردم، پا یه خودم

 :گفت و داد بیرون حرص پر را نفسش. زد تکیه عقب به دمحم. کردمی نگاه را اطراف هیوا. خندیدمی آرام و داشت زیر به سر رها

 .کنممی آدمتون -

 :گفت ، شد رستوران وارد که شیدا دیدن با رها

 .برو پاشو محمد اومد، اوه اوه -

 رها. داد تکان شیدا برای دستی رها. آنها به نزدیک خیلی. نشست بود، میز آن نزدیک که میزی پشت و برخاست ناچارا محمد

 به و داد قرار صوت ضبط روی را اشگوشی هم رها. کرد وصل را تماس سریع که گرفت را یوسف یشماره و برد میز زیر را لشموبای

 رها. است کرده گریه حسابی که فهمیدند اش،کرده ورم چشمان دیدن از شد که نزدیکشان شیدا. گذاشت میز روی برعکس صورت

 :گفت هیوا به خطاب نشستن از بعد شیدا و کرد تعارف رها. کردمی گاهشن و بود نشسته همانطور هیوا اما برخاست

 کنی؟می نگام اینطوری چرا -

 :گفت جوابش در هیوا

 کنم؟می نگات چطوری-
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 دو هر. باخت سر دو که افتادم بازی توی من. کنم نت*خیا سیاوش به خواستمنمی وقت هیچ من. گرفتارم. شدم گرفتار من هیوا، -

 .سیاوش دادن دست از هم باختش سر

 و گرفت را دستمال شیدا. گرفت سمتش به و کشید بیرون میز روی زیبای و یشیشه ریز جعبه داخل از کاغذی دستمال رها

 :گفت و گرفت را هایشاشک

 بکشم رو دمخو خواستم و گفتم سیاوش برای چیز همه و نوشتم نامه بارها. کردم فکر خودکشی به چندبار مدت این توی دونیمی -

 .بودم کرده رو اینکار حاال تا نبودم ترسو اگه. نتونستم باز اما

 داشت نفرت او از بابت این از او و بود او عشقی رقیب شیدا. کردمی نگاهش نفرت از پر چشمان با فقط بزند حرفی نداشت قصد هیوا

 جوابش دنبال شنیدندمی را صدایشان که هم بقیه و اوشسی شاید که پرسید را سوالی رها.  نداشت او روی تاثیری هیچ هایشاشک و

 .بودند

 شدی؟ چی گرفتار تو زنی؟می حرف چی از چیه؟ ماجرا -

 :گفت و داد رها به را نگاهش شیدا

 خودش منافع به فقط شایان ولی بود ازدواج قصدمون. بودم بطه*را تو شایان با قبلش سال دو. بشم آشنا سیاوش با اینکه از قبل -

 کمکم. اومده سرم بالیی چه دونستمی شهریار برادرم فقط. رفت و کرد رهام من، کردن معتاد و آبرویی بی یه از بعد. کردمی کرف

 دیدم رو سیاوش وقتی. بودم ریخته هم به خیلی روانی روحی نظر از. بودم درمان تحت نیم و سال یه. برگشتم عادی زندگی به تا کرد

 قدیمیمون دوستای از یکی طریق از شایان. کردم پنهان ازش رو چیز همه که بود این من اشتباه. داشت دوستم اونم. شدم عاشقش

 عکس هر نکنم خوادمی اون که رو اونکاری اگر کردم تهدیدم. شد پیدا شکله سرو. داریم ازدواج قصد و شدم آشنا سیاوش با فهمید

 ازم دوباری یکی. کنم گوش رو حرفاش شد باعث سیاوش دادن دست از رست. فرستهمی سیاوش برای داریم گذشته از که فیلمی و

. میدم دستش به بیشتر مدرک دارم دونستمنمی اما. کردم اینکارو ولی در*مخ مواد دونستممی کنم جا جابه رو یمحموله یه خواست

 .... شخونه توی کشوند رو من کنم، جا جابه شواسه که بده بهم دیگه یبسته یه اینکه یبهانه به بار یه بعدم

 او به نگاهی هیوا. شدمی زنده داشت خودش برای گذشته تلخ خاطرات. گرفت دستانش میان را سرش رها. ترکید بغضش باز و

 :گفت و انداخت

 .توام با رها رها، خوبه؟ حالت رها -

 :گفت و گرفت را اشکش شیدا
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 .رها جان، رها شد؟ چی -

 و رساند رها کنار به را خودش هم محمد. کشاند سو آن به را همه توجه اتفاق این. افتاد صندلی ویر از و شد هوش بی رها اما

 :گفت سیامک که شود پیاده خواست. بود شده نگران هم یوسف. زدمی صدایش

 .باشید آروم عمو، کن صبر -

 :گفت نگران یوسف

 .اومده سرش بالیی چه ببینم باید -

 یوسف. کردمی مدیریت را شرایط این باید سیامک. انداخت بود، عقب صندلی روی زده ماتم و رفته او که سیاوش به نگاهی سیامک

 :بعدگفت و کرد صبر مدتی

 داری؟ رو عموبامداد یشماره سیاوش -

 سقف به را نگاهش و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش شده خورد اما خودش. گرفت یوسف سمت به را اشگوشی فقط سیاوش

 .دوخت نماشی

 قسمت در که اتاقی به را رها شیدا، کمک با محمد و هیوا. نفهمد چیزی کسی خواستمی و کردمی صحبت بامداد عمو با یوسف

 شیدا کهاین برای زد دخترها به سری کهاین از بعد بامداد عمو. بردند بودند، گرفته نظر در رستوران پرسنل استراحت برای آشپزخانه

 .گرفت تماس سیاوش گوشی با دوباره و رفت بیرون اقات از نشود متوجه

 .یوسف آقا الو -

 خوبه؟ حالش شده؟ چی عموبامداد، جونمم -

 :گفت بود، جا همه از خبربی که هم عموبامداد

 .افتاده فشارش انگاری نیست طوریش -

 .کرد قطع را تلفن و کرد تشکری یوسف

. بود نشسته دیگری مبل روی ترطرفآن کمی شیدا و بود نشسته مبلیلبه کنارش در هیوا. بود کشیده دراز اتاق درون مبلی روی رها

 :گفت هیوا به خطاب و انداخت محمد به نگاهینیم شیدا. کردمی نگاهشان متفکرانه و بود ایستاده ورودی در به نزدیک ترعقب محمد
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 کنی؟نمی معرفی رو آقا این هیوا -

 :داد را جوابش تلخی با هیوا

 .محمد برادرمه -

 فامیلتونه؟ هم رستوران این صاحب انگاری -

 .استادمه بله، -

 از بعد. کرد ترک را اتاق و خواند نگاهش از را حرفش محمد که انداخت محمد به نگاهی هیوا. دوخت زمین به را نگاهش شیدا

 .بخورد بود، آورده برایش عموبامداد که ایمیوهآب از دیگر کمی کرد مجبورش هیوا. نشست بود، شده بهتر حالش که هم رها رفتنش،

 دور هاآن از ایبهانه به هیوا. بود خیس اشک از چشمانش و بود دوخته اتاق کف به را نگاهش که داد شیدا به را نگاهش آن از بعد

 قرار مانتویش یبج داخل را موبایلش شد وصل تماس وقتی. گرفت تماس بعد و فرستاد یوسف برای پیامکی زدن قدم ضمن و شد

 :گفت و نشست رها کنار در. برگشت سرجایش و داد

 .خانوم شیدا کردیمی تعریف خب -

 :گفت و گرفت را هایشاشک شیدا

 پر شایان دست وقتی. شدنمی طوراین شاید بودم گفته اگه. نگفتم شهریار به رو موضوع موقع همون که بود این مدیگها اشتباه یه -

. کنه اخاذی سیاوش از خوادمی من یواسطه به فهمیدم. بگیرم سیاوش از هم طالق حق گفت. بگیرم زیاد رو مهامهری باید گفت شد

 .بگذره گناهم از که هست مهربون اونقدری. گممی سیاوش به رو چیزهمه عروسی مراسم از بعد گفتم خودم با

 :گفت زهرخندی با هیوا

 .باشه خر کافی یدازهان به باید فقط تو گناه از گذشتن برای -

 :گفت و انداخت زیر به را نگاهش باز شیدا

 .خدا رو تو ندم، دستش از کن کمکم هیوا -

 :گفت رها شد، طی سکوت به ایلحظه

 .کنیممی کمکت هم هیوا و من داری، دوستش که کن ثابت -
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 کنم؟ ثابت چطوریی -

 .ببخش رو تمهریه تموم محضر بروو -

 :گفت مشتاق شیدا

 که شما. بکشم بیرون دستش از داره من از شایان که مدارکی کنید کمکم خدا رو تو ولی. بخشممی رو مهریه یهمه قبوله، اشهب -

 .بگیرید ازش هم مدارک اون تونیدمی حتماً کنید، تهیه فیلم موادش تولید از تونستید

 :گفت شیدا دوباره و شد طی سکوت به مدتی

 خوابم تا کنممی گریه اونقدر شب هر. پردرده و متالشی درونم خدا به ولی باشم شاد کنممی سعی. مترسمی خیلی من رها هیوا، -

 .کرده ترکم و فهمیده چیز همه سیاوش بینممی کابوس همش. برهمی

 :گفت و گرفت را دستش مهربان رها

 .شهمی درست نباش نگران -

 بیشتر اما کندمی بازی نقش برایش رها شاید کرد فکر اما شودمی رستد چیزی چه بگوید خواست دوخت، چشم رها به متعجب هیوا

 .است جدی او فهمید شد دقیق رها یچهره در که

 .دادمی داریدل را شیدا داشت چرا دارد دوست را سیاوش او دانستمی که حاال. شد دلخور هم رها از هیوا

 اششانه بر سر. نشست رها کنار در و برخاست جا از کرد، رفتار مهربان او با گونهاین رها وقتی. داشت احتیاج داریدل همین به شیدا

 دیدنش با بود ایستاده در نزدیک که محمد. زد بیرون اتاق از و برخاست عصبانی اما هیوا. برخاست هوا به اشگریه هقهق و گذاشت

 :گفت و رفت سمتش به

 شده؟ چی هیوا،-

 .بده سفارش داری دوست چی هر باال برو تو بامداد، عمو پیش آشپزخونه رممی من! هیچی-

 :گفت و گرفت را بازویش محمد که برود خواست و

 شد؟ بد حالش چی برای رها-

 .افته می فشارش یهو بترسه وقتی. بود افتاده فشارش-
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 :گفت مسرانه باز محمد

 کرد؟ تهدیدش دختره این مگه ترسید؟ چی برای -

 :گفت و اختاند اتاق داخل به نگاهی هیوا

 آشپزخونه رممی من.معرفت بی هایرفیق از میاد بدم. ریختننمی اشک هم غل*ب تو طوریاین که بود ترسیده دختره این از اگر-

 .بامداد عمو پیش

 کریدور در و گذاشت سر پشت را، بود سفید اشدیواره و کفهایسنگ تمام که کریدور یک. کشید را راهش حرفی هیچ بدون و

 کفشش روی کاور یک فقط مخصوص کفش پوشیدن جای به ورود از قبل. بود بزرگ خیلییآشپزخانه یک آنانتهای. پیچید بعدی

 درون که بامداد عمو. شد آشپزخانه وارد و پوشید مانتویش روی را گشادی سفید پیراهن. گذاشت سر روی هم سفیدی کاله و کشید

 آشپزخانه در چابک و فرز اما داشت چاقی و بزرگ کل*هی اینکه با کرد،می جلوه ترپررنگ اشتیرهیچهره کاله آن و سفید لباس

 عمو. کردمی تایید باید خودش آشپزخانه، از رفتن بیرون از قبل رسیدمی که سفارشی هر. کردمی رصد را آشپزهایش کار و چرخیدمی

 :گفت و گرفت را بازوهایش گرفت قرار ویشر در رو. آمد سمتش به و شد پهن صورتش روی لبخند دیدنش با بامداد

 دخترکم؟ چطوری -

 روی از را او پرکاهی مثل و خندید بامداد عمو کرد، که را کار این. گرفتمی باال خیلی را سرش باید بامداد عمو چهره دیدن برای

 قدش هم هیوا که حاال بامداد عمو. آورد در را هیوایخنده کارهمین. داد قرارش بود در نزدیک که صندلی روی بر و کرد بلند زمین

 :گفت و گرفت را بینیش بود، شده

 خوبه؟ اوضاع-

 به شکم االن که داشتم شک رها خریت در. ریزهمی اشک داره دختره اون پایهم نشسته رها حاال ولی بگیریم مچ بودیم اومده -

 .شد تبدیل یقین

 :گفت و خندید پروابی و بلند بامداد عمو

 !خوبی این به زن،جوون این نبود حقش. سوزهمی سیاوش برای لمد طفلی -

 :گفت حرص با هیوا

 !الیق چه هر خالیق عمو کنولش -
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 :گفت و زد صورتش به چکی و افتاد موبایلش یاد به دفعه یه و

 .گفتم چی هر فهمید وای ای -

 :گفت و برد گوشش نزدیک تردید با و کشید بیرون جیب از را موبایلش

 .دایی الو -

 :زد غر سرش بر عصبانی یوسف

 شده؟ چی بشنویم باید. شونپیش بشین برو رفتی؟ کجا پاشدی زهرمار، و دایی -

 .کنهمی تعریف تونواسه میاد شنوهمی رو حرفاش رها نداشتم، رو اشحوصله

 :گفت کرد می نگاهش نه*سی به دست که بامداد عمو. کرد قطع را گوشی بزند، حرفی یوسف اینکه از قبل و

 داری؟ جنگ سر همه با چرا هیوا؟ چیه -

 را نگاهش. گشتمی ایده یک دنبال به و کند فرار خواستمی هم باز. چرخید آشپزخانه درون بامداد عمویشانه ورای از نگاهش هیوا

 :گفت و داد بامداد عمو سیاه چشمان به دوباره

 .کنم درست چومین خواممی -

 :گفت متعجب بامداد عمو

 چومین؟ -

 :گفت و پرید پایین صندلی روی از هیوا

 .چینیه محبوب غذای یه -

 یاد او از و باشند هیوا کنار در غذا این پخت هنگام که زد صدا را آشپزهایش از چندتا رفتمی دنبالش به که طورهمین بامداد عمو

 نگاه را کارش دقت با و بودند ایستاده نزدیکش نجوا آشپز سه و کرد می کار داشت اشتیاق با و بود کار مشغول هیوا. بگیرند

 :گفت آرام و شد نزدیکش دید که را هیوا. شد آشپزخانه وارد رها که بود شده تمام کارش تقریباً. کردندمی

 نموندی؟ ما پیش چی برای -
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 :گفت کند، نگاهش اینکه بدون هیوا

 .نداشتم رو تونحوصله -

 .گرفت را بازویش رها

 کنی؟نمی گامن چرا حاال -

 :گفت و چرخید رها جانب به و داد آشپزها از یکی تحویل را غذا ظرف هیوا

 کجاست؟ محمد-

 .خورهمی ناهار داره باال، -

 کجاست؟ خائنیدختره اونن -

 :گفت بعد و کرد نگاهش بر و بر لحظاتی رها

 .ببخشه رو اشمهریه اینکه برای گذاشتم قرار باهاش صبح فردا برای رفتش، -

 .بگو یوسف دایی به رو هااین یهمه بزن زنگ! خوبه -

 گی؟نمی بهش خودت چرا -

 :گفت و شد بود مقابلش میز روی که کلمی خوردکردن مشغول هیوا

 .دارم کار بینینمی -

 :گفت آرام و گرفت را بازویش باز رها

 .کنهنمی زندگی باهاش دیگه سیاوش که هست سیاه اشپرونده قدریاون شیدا -

 .کرد ترک را آشپزخانه و داد تکان سری هم رها. کرد تمام را حرفش ندارد، اهمیتی برایم گفتن با هیوا

 از عصبانی یوسف کرد؛ توقف که خانه مقابل. بود آنها دنبال به هم سیامک ماشین مسیر، طول تمام گشتند،برمی خانه سمت به وقتی

  نگاه را خانه بود ایستاده محمد. کرد باز را در و شد پیاده همه از زودتر هیوا. برود تا رفت خودش ماشین سمت به و شد پیاده ماشین
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 هیوا. بودند صحبت مشغول هم با در، جلوی جوان دو و بود باز کفهم یخانه در. شد خانه وارد هیوا. زدمی حرف رها با و کردمی

 :گفت بگذرد، سدشان از کهاین برای

 .بشم رد من بدید ازهاج شهمی آقا ببخشید -

 :گفت شیطنت با و کشید کنار را خود کمی جوان

 .خانوم بفرمایین -

 :گفت جوان همان باز که شدمی رد داشت هیوا

 کنید؟می قبول هم مهمان یا خاصن هاتونمشتری -

 :گفت و برگشت سمتش به بود، رفته باال ایپله چند که هیوا

 بودید؟ من با بله، -

 :گفت و گرفت باال هیوا صورت زدن دید برای را سرش و برد هایشجیب به را تدس جوان

 .میرن میان،! شلوغه سرتون خیلی هاشب شدیم متوجه آخه -

 با را اشپشتی کوله. فهمید را منظورش وقتی که کردمی تحلیل و حالجی ذهنش در را حرفش داشت. کردمی نگاهش فقط هیوا

 :زد فریاد آورد،می فرود سرش روی که حالی در و کشید نهشا روی از فریاد و شتاب

 .آشغال شو خفه -

 صدای و سر از. آورد هجوم سمتش به دیگر جوان. شد پرت عقب به که کوبید اشنه*سی به و آورد باال را راستش پای زمانهم و

 پس از چند هر محمد. بودند رفته شاید. دنش سیامک و سیاوش و یوسف از خبری اما. دویدند داخل به هم محمد و رها. هیوا

 خانه از گریه با رها. کردندمی خالی هاجوان آن سر بر داشت را دلیش و دق تمام. کردمی کمکش هم هیوا اما آمدبرنمی هردویشان

 :داد را جوابش زود خیلی که گرفت را یوسفیشماره لرزید،می ترس و استرس از دستانش که حالی در و زد بیرون

 .الو -

 :گفت گریه با و بزند حرف بیشتر نداد مهلت رها

 .شده دعوا جااین. خدا رو تو برگردید یوسف آقا -
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 که نکشید طول خیلی. بکند را فکرش که بود چیزی آن از ترضعیف. نشست دیوار کنار و شد شل پاهایش و افتاد دستش از موبایل و

 که رها سمت به. شد پیاده ماشین از و کرد توقف شتاب با رسید تا و آمدمی پیش سرعت اب. پیچید کوچه آن داخل یوسف ماشین باز

 :گفت و نشست مقابلش. دوید بود نشسته خانه دیوار کنار

 .رها -

 .دوید خانه داخل به شنید که را هیوا فریاد صدای اما

*** 

 یخ کیسه یک با رها. ریختمی صورتش روی اشک اشبستههایپلک میان از اما بود بسته چشمانش و بود کشیده دراز تخت روی

 به و کشید دستش از را کیسه عصبانی هیوا که بگذارد صورتش روی خواست را کیسه. نشست تخت ب*ل نزدیکش و شد اتاق وارد

 :زد فریاد و کرد پرت سمتی

 .باشم تنها خواممی گفتم -

 :زد فریاد هیوا سر بر و شد اتاق وارد ،بود داغون صورتش و سر که هم محمد بلندش صدای از

 .اهواز گردیمبرمی کنیدمی جمع االن همین. ببینم پاشید. باشی تنها خواهیمی که کردی غلط تو -

 :زد فریاد سرش بر جیغ با و نشست جایش سر هیوا

 !بیرون برو گمشو! نزن داد من سر -

 :گفت و کشید را بازویش. آمد هیوا سمت به و زد کنارش راهش سر از را او محمد اما کند آرامش که رفت محمد سمت به رها

 .گممی بهت پاشو. ها نیاری باال رو سگم روی اون هیوا -

 سمتش به عصبانی محمد اما. ببرد عقب را او کرد سعی و آمد محمد سمت به شد؛ اتاق وارد یوسف که بودند بحث و جر حال در

 :زد فریاد و کوبید یوسف ینه*سی تخت را دستش دو و برگشت

 گی؟می چی دیگه شما -

 :زد فریاد سرش بر خودش از ترعصبانی یوسف
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 رو صدات پس. ناراحت هم عصبانیم هم تویاندازه به منم. غیرتیمبی ما و داری غیرت تو فقط کردی فکر! پایین بیار رو صدات -

 .سرت رو ننداز

 :گفت و رفتگ را یوسف ییقه و رفت سمتش به محمد

 .نزن غیرت از دم من برای پس. هیوا سراغ اومدیدنمی تونخواهرزاده بیماری خاطر به داشتید غیرت شما -

. کرد باز را در. رفت بیرون اتاق از اشک پر صورت با رها. دادنمی امان یلحظه بود در پشت کسی هر. شد بلند خانه در زنگ صدای

 :گفت نگران یامکس. بودند در پشت سیامک و سیاوش

 شده؟ چی -

 یوسف و داشت جنگ سر محمد. دویدند اتاق سمت به و شدند خانه وارد سیاوش و سیامک. بود شده بلند یوسف و محمد صدای

 اشک پر چشمان با و بود کرده حلقه زانوانش دور را دستانش و بود زده تکیه تخت تاج به هیوا. کند آرامش کردمی سعی داشت

 به را ،بازویش اتاق در یآستانه در سیاوش اما کند داری میانه یوسف و محمد میان تا بود آمده جلو سیامک. بود هانآ به نگاهش

 چشم در چشمایلحظه از بعد برگشت که سمتش به هیوا نگاه. بود مانده هیوا روی خشک نگاهش و بود داده تکیه در چهارچوب

 :گفت و برگشت هیوا سمت به محمد. انداخت زیر به سر بودن،

 بکنن؟ ضی*عو فکرای خودشون پیش احمق هایمردک اون که جااین بیان باید آقایون این چرا ببینم بگو اصالً -

 :گفت عصبی یوسف. بود شده بزرگ حد این تا دعوا یک. کردمی نگاهش فقط هیوا

 .اینجا بیان تنها سیاوش و امکسی اینکه نه بودم باهاشون من. بودیم هیوا مهمون اینجا دیشب فقط ما -

 :گفت ناباور و آمد سمتش به بود شده هیوا کبود صورت متوجه تازه که سیامک

 .آوردن سرت بالیی چه هیوا، -

 :گفت و داد هلش عقب به محمد که بود نشده نزدیک هنوز اما

 .نیار زبونت به رو من خواهر اسم هم دیگه بخور؛ رو خودت آبجییغصه برو -

 :زد داد سرش بر و گرفت قرار محمد روی در رو و آمد جلو هار

 !دیگه بسه -
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 .گرفت آرام محمد رها، فریاد همین با

 نشسته ناهارخوری میز پشت آشپزخانه داخل هم محمد. دادمی توضیح را موضوع داشت یوسف و بودند نشسته پذیرایی توی آقایون

 حال سیامک آمد، بیرون اتاق از که رها. کردمی زمزمه ب*ل زیر چیزی و زدمی پوزخندی شنید،می یوسف از که ایجمله هر با. بود

 :پرسید را هیوا

 چطوره؟ حالش -

 :گفت آشپزخانه داخل از محمد بدهد، جوابی رها اینکه از قبل

 .نیست مربوط کسی به من خواهر حال -

 افتاد سیاوش نگاه در که نگاهش. گرفت را دستش چم سیاوش که بزند حرفی خواست و کرد مشت را دستش حرص با سیامک

 .کرد اختیار سکوت

 :گفت یوسف به خطاب سیاوش

 شدن؟ چی آشغال دوتا اون -

 بودن؟ فامیلش و آشنا یا هستن مستاجرش هااین بپرس بزن زنگ بهش دوستی بامداد عمو با که تو کردن، فرار دیگه هیچی -

 :گفت جوابش در محمد

 شهریهم بود مشخص ظاهرشون از ژیگول دوتا اون اهوازیه؛ عموبامداد درضمن نداره، ضی*عو فامیل و دوست بامداد عمو -

 .هستن خودتون

 :گفت طلبکارانه محمد و ریخت محمد جان به را اخمش بود شده آشپزخانه وارد که رها

 کنی؟ دعوام باز اومدی چیه؟ هان -

 :گفت کند کنترلش خواستمی که صدایی با و نشست مقابلش رها

 .بیای کوتاه خواینمی هم اصالً گرفتی رو گازش گی؟می داریچی فهمیمی محمد -

 :گفت آرام و شد خم سمتش به کمی هم محمد
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 بالبال هیوا واسه قدراین چرا پسره این ببینم بگو. باشیم راست رو هم با نبود قرار مگه چی؟ داری توقع رها، گفتید دروغ بهم -

 زنه؟می

 :گفت آرام و شد جمع لبخندش زود اما نشست رها ب*ل به یلبخند

 باشه؟ میدم، توضیح تواسها مفصل بعداً -

 :گفت و شد آشپزخانه وارد سیامک. داد تکان سری محمد

 .نیست جدی که چشمش کنار زخم -

 :گفت و کشید خودش چشم کنار دستی محمد

 .نباش نگران شما نیست جدی زخمم نه -

 آشپزخانه از و داد بیرون را نفسش حرص با هم سیامک. داشت پی در را محمد اخم او یخنده و بخورد را اشهخند نتوانست رها

 دور دستانش و بود زده تکیه تخت تاج به طورهمان هم هنوز هیوا. شد وارد زدن در بدون و رفت شانخواب اتاق سمت به و زد بیرون

 پیش نزدیکش تا و شد اتاق وارد سیامک. بود پریشان دورش بلندش و سیاه موهای. ردکمی نگاه روبهرو خیره و بود قفل زانویش

 صورت روی که مویی از قسمتی و برد پیش را دستش آرام بعد و کرد نگاهش فقط لحظاتی. نشست تخت ب*ل رویشروبه. رفت

 از کمی تخت، کنار میز روی. برنگشت سیامک سمت به هم نگاهش حتی. نکرد حرکتی هیچ هیوا. راند گوشش پشت به بود، رها

 طور همین و برداشت چسب یک. بزند زخم چسب را صورتشهای زخم بود نخواسته هیوا و بود آورده رها گویا. بود پانسمان وسایل

 :گفت کرد،می باز که

 .کنممی پیداشون برن سنگم زیر -

 :زد صدایش آرام و زد بود راستش چشم کنار که زخمی روی بود کرده باز که را چسب و

 .هیواجان -

 مهربانی لبخند. بود زیبا ایشقهوه رنگ اما نبود سبز چشمانش رنگ. نشست سیامک چشمان در و شد کنده روبهرو دیوار از هیوا نگاه

 :گفت و نشست سیامک ب*ل به

 وارد بخواد کسی اگر اما داشتنی دوست و زیبا هستن ببرایی ماده جنوبی دخترای گفتمی همیشه داشتم جنوبی دوست یه -

 .ذارهنمی باقی براتون چیزی ببرها ماده این خشم بگیره بازی به رو شونحیثیت یا بشه قلمروشون
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 :گفت بعد و زد را حرف این

 .نشسته مقابلم داشتنیدوست و زیبا ببر ماده یه چون فهمیدم، رو حرفش معنی االن -

 :گفت خنده با سیامک شد که درهم هیوا ابروان

 .نریز من سر رو خشمت دختر، خودیم من! خدا یا -

 :گفت زد اشپیشانی زخم روی که را آن. کرد باز و برداشت دیگری چسب و

 .بذاری یخ چشمت زیر کبودی روی باید -

 :گفت محاکمانه و شد اتاق وارد محمد باز و

 .بیارن بگیرن کیلوییهشت هفت قالب چندتا فرستادم شده تموم یخامون -

 :گفت و آمد جلوتر محمد. چرخید سمتش به و برخاست هیوا کنار از مکسیا

 !زیاد عزت -

 :گفت آرامش با و گذاشت محمدیشانه بر دست سیامک

 و تو دست از که کتکی این برابر صد بودم جااین اگر که. عصبانیم اتفاق این از منم. کنممی درک هستی عصبانی محمد، آقا ببین -

 .کنن پیداشون سپردم هم االن. ردن*خومی من دست زا ردن*خو عمویوسف

 چی؟ که خب -

 :گفت و برداشت را دستش سیامک

 بودیم ندیده رو مونعمهدختر اصالً سال ۶۲ که درسته. هست هم ما ناموس اما درست، هست تو ناموس هیوا بگم، خواستم فقط -

 .بهش نیستیم توجهبی ماست شهر تو که حاال ولی

 :زد را خودش حرف رحمانهبی اما محمد

 !زیاد عزت حاال زدید، رو حرفاتون -

 .بست را در و رفت دنبالش به محمد. رفت بیرون اتاق از و انداخت هیوا به نگاهینیم سیامک
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*** 

 :گفت سیامک کرد، قطع را تماسش وقتی. بود صحبت مشغول بامداد عمو با تلفنی سیاوش

 شد؟ چی -

 دادن رو شونخونه کلید شاید گهمی. کشور از خارج رفتنایهفته سه دو برای که داده اجاره شوهر و زن یه به رو پایین طبقه گهمی -

 .ده می خبر بهمون کنهمی پیگیری گیرهمی تماس گفت. آشناهاشون از یکی به

 :گفت بود، کار به مشغول آشپزخانه توی که رها به خطاب یوسف

 بودید؟ یدهند جااین رو دوتا این قبالً شما -

 :گفت جوابش در و آمد بیرون آشپزخانه از چای سینی با رها

 .مسافرتن که هستن شوهری و زن یه پایینی طبقه گفت بامداد عمو جااین اومدیم که روزی. بودیمشون ندیده! نه -

 :گفت داشتبرمی را چای که طورهمین یوسف. گرفت یوسف مقابل را سینی آخر در و کرد تعارف سیامک و سیاوش به

 بمونه؟ اینجا قراره کی تا پسره این -

 :گفت و نشست دیگری مبل روی رها

 !ببره خودش با رو ما وقتی تا -

 :گفت پوزخندی با و فشرد دست در را اشچایی فنجان حرصی یوسف

 باشه؟ راحت قدراین شما با باید چرا اصالً. درست خواهرشه هیوا -

 :گفت و برداشت را خودش چای فنجان بعد و انداخت او به نگاهی چشمیگوشه از رها

 .خوبیه پسر اما داره زیاد خرابییکله. برادرمه مثل -

 :پرسید مقدمهبی خیلی را بعدیش سوال یوسف

 کیه؟ محمودی -
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 :گفت باز انهمسر یوسف اما بدهد را جوابش خواستنمی. دوخت اشچایی فنجان به بعد را نگاهش و کرد مزهمزه را چای از کمی رها

 گفتم؟ چی نشنیدید -

 :داد را جوابش رک خودش مثل هم رها و

 .ندادم اهمیتی شنیدم -

 :گفت بعد و ریخت دو آن جان به ایغرهچشم یوسف. نشاند هم سیاوش و سیامک ب*ل به لبخندی حرفش همین

 .بزنه کتک رو دوتا شما کرده اجیر آدم که کیه مرتیکه این بدونیم نباید ما -

 .بگوید را موضوع یوسف برای سانسور کمی با داد ترجیح اره

 اعتبار به. کردمی کار هاشهتل از یکی رستوران توی هیوا. حشم و خدم کلی و داره هتل دوتا ثروتمند؛ خیلی پیرمرد یه محمودی -

 بود گذاشته اختیارش در ماشین و خونه. داشت رو هواش خیلی هم محمودی. داشت خوبی رونق رستورانش که بود هیوا پختدست

 ازش محمودی که بعد گذاشته؛ اختیارش در رو مزایا این حقوق، بر عالوه که کارشه از قدردانی خاطر به کردمی فکر هیوا البته

 رو یارو بزنه ساتور با خواستمی البته. آورد هم محمودی اون سر به آورد جونور دوتا این سر به که بالیی همین کرد، خواستگاری

 .بریزه رو خونمون که گردهمی دنبالمون در به در هست سالی دو االن. کنیم فرار شدیم مجبور بعدم. نذاشتم و رسیدم من که بکشه

 :داد نشان واکنش همه از زودتر سیامک. کردندمی نگاه رها به مبهوت نفر سه هر

 !اضافی هایغلط چه -

 :گفت مدتی از بعد بود رفته فرو فکر به که یوسف

 !بود آدم همین هایآدم از هم گودرز یارو این پس -

 !نه -

 :گفت عصبی که بود آورده در را یوسف حرص کارش همین. کرد سکوت دوباره و نوشید را چایش از ایجرعه باز و

 !بده توضیح حسابی و درست خب. زنیمی حرف نیمهنصفه میاد بدم قدراین -

 :گفت و ریخت یوسف چشم به را نگاهش اخمی با رها
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. بدن خبر بهش کرد مراجعه بهشون کار برای هیوا که بود سپرده هاهتل و هارستوران همه به داشت که نفوذی خاطر به محمودی -

 بود این ما اشتباه. شد مشغول بود گودرز واسه که سه درجه رستوران یه توی اینکه تا. بیاد کوتاه خواستنمی سر خیره هم هیوا

 و شد دعوامون گودرز با که هم وقتی. بودیم کرده تعریف بودیم کرده اجاره باهاش رو خونه اون که موندیگه دوست واسه رو چیزهمه

 بهش رو هیوا پدریمغازه و خونه آدرس و محمودی سراغ رفته که هم حاال. داد لو گودرز به رو جامون ژاله بیرون، زدیم رستورانش از

 از رو چیز همه تا تهران اومده شده پا فهمیده رو ماجرا که هم محمد. زدن کتک رو محمد و پدرش جا،اون ریختن هم هاشآدم. داده

 .بود همین قصه یهمه. شد تموم بشنوه، هیوا

 .بیاورد دلیل کرد سعی نبود خوشحال هیوا رفتن از که سیامک

 .کنیم روشن رو محمودی این تکلیف وقتی تا بمونید جاهمین نیست بهتر خطرناکه؛ تونواسه که اهواز برگردید اگر خب -

 :گفت معنی پر لبخند با رها

 به چون. رو قدرت حتی بخره پول با تونهمی بخواد رو چیزی هر. دم و شاخبی غول یه! خیلی سیامک، آقا ثروتمنده خیلی محمودی -

 .کنه شکایت ما از تا نرفت پلیس سراغ که مطمئنه خودش قدرت

 :گفت لبخندی با سیامک

 !ندیده خودش از تر دم و شاخبی هنوز پس -

 :گفت گرپرسش سیاوش. شد ایشماره گرفتن مشغول موبایلش با و

 زنی؟می زنگ کی به -

 .کنه پیدا امواسه رو محمودی یارو این یشماره خواممی! سعیدی -

 :گفت رها به خطاب و

 محمودی؟ این چیه کاملش اسم -

 .کیومرث-

 داره؟ که هاییهتل اسم وو -
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 زدن حرف مدل از رها. شد صحبت مشغول سیامک و شد برقرار تماس وقتی تا شد طی سکوت به مدتی. آورد را هتل دوتا اسم رها

 زیادی قدرت انگار که کردمی تهدید و امر چنان. کرد می صحبت نهی و امر با بود گرفته تماس که کسی با. بود کرده تعجب سیامک

 :گفت و آمد بیرون اتاق از محمد که بود اشچایی فنجان مات باز نگاهش. ودب شده درگیر فکرش. داشت

 !رها -

 :گفت و برگشت سمتش به رها

 بله؟ -

 بیای؟ دقیقه چند میشه -

 :گفت سیاوش که بود اتاق در میخ نگاهش یوسف. شدند اتاق وارد محمد با و کرد ترک را جمعشان و گفت ببخشیدی رها

 یوسف؟ عمو -

 :گفت لبخند با سیاوش و برگشت سیاوش سمت به یوسف نگاه

 !بزنم حرفی کسی با خواممی نه کنممی فکر کسی به نه من - بگید؟ بهش نیست بهتر کنیدمی فکر بهش که شما -

 :گفت کرد قطع را تلفنش تا که بود هم آنها به حواسش سیامک

 !کنی انکار تونینمی که خودت برای کنیمی انکار ما برای. کنیمی فکر بهش! نکن انکار یوسف -

 این از بیشتر. دانستمی خوب را این یوسف و بشکند را یوسف موضع خواست می برد،می کار به عمو پیشوند بدون را اسمش وقتی

 .بود رفیق سیامک با باشند عمو و برادرزاده که

 :گفت و کرد پوفی سیاوش. ندهد جوابی داد ترجیح اما

 گن؟می هم به دارن چی قاتا توی رفتن ساعته سه -

 :گفتایخنده با سیامک

 !باحالیه ی بچه ولی داره زیاد پورت وهارت -
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 دید وقتی و برداشت چای فنجان یک سینی داخل از. نشست مبلی روی و شد شاننزدیک. آمد بیرون محمد و شد باز اتاق در باالخره

 :گفت و چرخاند فرشانن سه هر روی نگاهی هستند، او به کردن نگاه حال در همه

 !چایی بفرمایین -

 :گفت و نوشید را خودش چای از ایجرعه یوسف

 باشن؟ جاهمین نیست بهتر خطره؛ تو شونجون که اهواز برید اگر خب. دخترهاست دنبال محمودی یارو این گیدمی که طوراین -

 :گفت جوابش در و انداخت یوسف به نگاهینیم محمد

 .کنید طی خیالیبی قبل سال شش و بیست همون مثل تونیدمی. نباشید نگران شما -

 :گفت سیامک. باشد خوددار کردمی سعی هم باز اما بود رسیده انفجار یمرحله به یوسف

 .کنم روشن رو محمودی این تکلیف من تا کنید صبر روزی چند -

 :گفت تمسخرگونه حالتی با و کرد نگاهش متعجب محمد

 .کنید روشن رو تکلیفش خواهید می چطوری بدونم تونممی توقاون بابا؟ نه -

 :گفت معنی پر لبخند با سیامک

 .رسهمی گوشت به خبرش کن صبر روز چند فقط! راحتی به -

 :گفت و انداخت باال ابرویی محمد

 !نیستیم شما زحمت به راضی -

 :گفت و داد سیامک به را نگاهش سیاوش

 سیامک؟ بریم نیست بهتر -

 :گفت و کشید ریششته به دستی. بود هیوا نگران چون بماند خواستمی هنوز سیامک

 نه؟ یا هست مساعد هیوا حال ببینیم باشیم دیگه دقیقه چند. ریممی حاال -
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 :گفت و شد هم در محمدهایاخم باز

 .برسید زندگیتون به رداییپس بفرمایین شما. عالیه پسر دیگه تا سه دو کردن پار و لت برای بدنیش آمادگی خوبه، حالش -

 :گفت و رفت او سوی به باز سیامک نگاه آمد، بیرون اتاق از که رها. برخاست جا از سیاوش

 چطوره؟ حالش -

 .خوابید و خورد مسکن چندتا! خوبه -

 :گفت و کرد نگاهش گرپرسش یوسف

 نشد؟ بهتر دردش مر*ک -

 .نه -

 :گفت نگران سیامک

 .انبیمارست بریم بهتره پس خب -

 .خوابید هم االن شه،می بهتر کنه استراحت گهمی -

 :گفت باز محمد

 .بیمارستان برمشمی هستم خودم شد الزم. برسید زندگیتون به بفرمایین شما -

 :گفت و داد بیرون را نفسش حرص با یوسف

 !برید سیاوش با سیامک -

 جمعشان به میوه ظرف با رها. بودند پذایریی توی هنوز یوسف و دمحم. کردند ترک را آنجا سیاوش همراه به و پذیرفت ناچارا سیامک

 :گفت و برخاست یوسف نشست تا اما برگشت

 .بگیرید تماس باهام سریع افتاد اتفاقی اگر فقط. میرم من -

 :گفت جوابش در محمد
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 .کنیم حل رو مونمشکل تونیممی خودمون -

 :گفت رها به خطاب محمد، حرف به توجهبی یوسف

 بیرون؟ بیای دقیقه چند لطفا شهمی خانوم رها -

 به بعد و رفت هاپله سمت به و پوشید را هایشکف یوسف. شد همراه یوسف با و نداد اهمیتی رها اما رفت غره چشم رها به محمد

 نگاهش فقط سکوت در مدتی باز افتاد رها نگاه در نگاهش تا کردمی نگاهش و بود ایستاده نه*سی به دست رها. برگشت رها سمت

 :گفت و شکست را سکوتش این رها. کرد

 داشتید؟ حرفی. بفرمایین-

 یا بود شوخی یه بدونم خواستممی. زدید داره دوست رو دیگه نفر یه و نداره ایعالقه سیامک به هیوا اینکه مورد در حرفی یه -

 داشت؟ حقیقت

 :گفت مکثی از بعد رها

 .داشت حقیقت -

 :گفت و کشید گردنش پشت به دستی عصبی شنید را این که یوسف

 کیه؟ داره دوستش هیوا که اونی کیه؟ اون بسته، دل بهش سیامک-

 .بگم کسی به نداره دوست -

 .بکشد حرف زبانش زیر از تا کند قانعش کرد سعی یوسف

 رو آدم اون خواممی اگر من. نیفته اتفاق این دوباره که کنیم کمکش ما بهتره خورده، شکست زندگیش توی بار یه هیوا ببینید -

 ازدواج دختری با نشناخته و ندونسته سیاوش. کنیم تحقیق موردش در باید. بخوره شکست دوباره هیوا خوامنمی که اینه برای بشناسم

 بیفته؟ هم هیوا برای اتفاق این دارید دوست شما این، شده اشنتیجه که کرد

 :گفت صبیع یوسف. میرد نگاهش لبخند با فقط اما رها

 داره؟ معنی چه لبخند این -
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 شما به اطالعاتی هیچ تونمنمی من یوسف آقا ولی اومده خوشم بکشید حرف زبونم زیر از کنیدمی تالش دارید اینکه از هیچی، -

 .بدم

 :گفت و برد رها گوش نزدیک را سرش غیض با یوسف

 !دنیایی دختر درآرترین لج تو -

 !خوشحالم -

 :گفت و کشید بعق را سرش یوسف

 بودی طوریاین اگر هم تو. بود بلد خوب کردندلبری اما آوردمی در رو لجم نه کردمی کلکل من با نه. نبود طوراین اصال غزاله -

 .بود خوب

 :زد صدایش رها رسید که ها پله ایستگاه به. رفت و گفت را این

 !یوسف آقا -

 و زد زل یوسف چشمان به. شد خم او صورت سمت به کمی. کرد توقف او به مانده پله دو اما رفت پایین را هاپله رها. ایستاد یوسف

 :گفت

 من دنیای. داشت آرامش وجودش که بود آرامش از پر غزاله دنیای. داره فرق غزاله دنیای با من دنیای! رهام من نیستم، غزاله من -

 .داره درد شما برای وجودم که درده از پر

 :داد ادامه را هایش حرف و ایستاد صاف. سرید تشصور روی آرام اشک

 تونمنمی! همینم من اما دادم آزارتون رفتارم با اما انداختم غزاله یاد به رو شما امچهره تشابه خاطر به مدت این توی که متاسفم -

 !باشم غزاله مثل

 :گفت عمیقی نفس از بعد و گرفت را اشکش

 !خداحافظ -
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 تکیه دیوار به خورده وا یوسف. بست را در و شد خانه وارد رها وقتی. کردمی نگاه را رفتنش و بود زده کشخش یوسف اما. برگشت و

 زخمی، روح آن خاطر به که بود بیزار خودش داغونیروحیه این از. بود شکسته را دختر این دل هایش حرف با باز. برد ماتش و زد

 .دادمی آزار را دختری

*** 

 :پرید خواب از زد که فریادی و کرد اشحواله هیوا که لگدی با

 !ممد پاشو هوی -

 :دوخت چشم بود ایستاده سرش باالی مر،*ک به دست که هیوا به آلود خواب و نشست پذیرایی وسط رختخواب توی ترسیده

 !درمون بی درد -

 :زد داد و شد آشپزخانه وارد هیوا. کشید دراز دوباره و

 !نگفتیم بهت نگی رفتیم ما -

 :گفت و شد آشپزخانه وارد رها که چیدمی داشت را صبحانه بساط. بود خوابیده دوباره چون نشنید را صدایش انگار اما محمد

 .کنهمی عذرخواهی دهمی پیام بعدم گهمی خوادمی چی هر مردک بیماره، رسما داییت -

 :گفت نیشخندی با هیوا

 .براش میری ضعف و غش بینیشمی تا بعدم هیکلت، کل به بزنه تر داری دوست. میاد خوشت هم خودت اما! رها ها نشیناراحت -

 :گفت ناراحت رها

 رفتم؟ ضعف و غش تو برای کی من! هیوا زنیمی مفت حرف چرا -

 :گفت و نشست نزدیکش و ریخت خودش برای هم چای یک. گذاشت مقابلش را چای فنجان هیوا. نشست میز سر عصبی و

 .باشه خوشتون تم،نیس بخیل که من -

 :گفت و انداخت باال ایشانه هیوا اما کرد نگاهش خشمگین رها

 !مربوط چه ما به خودشون،یعهده به هم اشبقیه کنیم، تمومش رو کار این بریم بخور رو اتصبحونه-
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 .رفتنمی غش داییت برای دلم کردیمی فکر که هم جوریاون فهمیمی بریم اینجا از وقتی میگی، راست آره -

 چنانهم هم محمد. برگشتند اتاق به شدن حاضر برای و خوردند سکوت در را شانصبحانه. گذاشت دهان به ایلقمه خنده با هیوا

 که بودند کوچه کردنطی حال در صحبت؛ حال در. زدند بیرون خانه از صدا سرو بی و چسباند خروجی در به اینوشته هیوا. بود خواب

 :گفت و داد پایین را شیشه. کرد توقف نزدیکشان آنها دیدن با و شد کوچه وارد رو به ور از یوسف ماشین

 هیوا؟ داداشت آقا کو پس -

 .بود خواب -

 !شید سوار -

 :گفت هیوا که کردمی نگاهشان آینه از اخم با یوسف. نشستند عقب هردو باز

 دایی؟ افتینمی راه چرا -

 قرار شیدا با که اسناد ثبت دفتر آن به نزدیک. شد طی سکوت به داشت مسیر. کرد رکتح و کند جا از را ماشین عصبی یوسف

 :گفت و چرخید عقب سمت به و کرد توقف بودند گذاشته

 .میشه تموم چیز همه زد امضا رو برگه اون وقتی کرده، هماهنگ دفتر این صاحب با حسنی آقای -

 :گفت نگران رها

 کنید؟ب خواهیدمی چیکار اون از بعد -

 .کنیممی شکایت احتماال ولی دونمنمی هنوز -

 :گفت و انداخت هیوا به نگاهینیم رها

 داره؟ گناه کرده، اعتماد ما به شیدا کنید؟ کمکش خواهیدنمی -

 :گفت زهرخندی با یوسف

 !سیاوشه داره گناه که اونی! نسوزه زه*هر یه برای دلت -

 .بشه شناخته مجرم ذاریدن حداقلش بیفته، اتفاق این خواستهنمی -
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 :گفت و داد هیوا به را نگاهش بعد و کرد نگاه رها به فقط لحظاتی یوسف

 .بکشه بیرون شایان دست از رو مدارکش کنیدمی کمکش که بدید اطمینان بهش هیوا؟ گفتم چی گرفتی -

 بعد و برد ایکوچه داخل را ماشینش هم یوسف. ودب زیاد تقریبا دفترخانه تا شانفاصله. شدند پیاده ماشین از و داد تکان سری هیوا

 مغازه از بعد دقایقی. هستند نزدیک که گرفت تماس سیامک. باشد داشته نظر زیر را بیرون بتواند تا شد ایمغازه داخل و شد پیاده

 باالفاصله سیامک. نشست آنها ماشین داخل هم یوسف. نشوند شناخته که بود گرفته را دوستانش از یکی ماشین سیامک. رفت بیرون

 :گفت

 نیومده؟ شیدا هنوز -

 .دفتر داخل رفتن دخترها! نه -

 :گفت یوسف و چرخید عقب سمت به سیاوش که گذاشت اششانه به دست یوسف. داشت چشم دفتر آن به و بود ساکت سیاوش

 !میشه درست چیز همه نباش نگران -

 .نشه تراب*خر کنیممی سعی داریم فقط ما شده اب*خر چیز همه -

 :گفت سیامک. داد رو به رو به را نگاهش دوباره و

 هستن؟ قهر و شده دعواشون چی برای شده؟ توجهبی شیدا به سیاوش چرا کردمی گالیه بود زده زنگ مامان به شیدا مادر دیشب -

 داد؟ رو جوابش چی مادرت خب -

 :گفت و انداخت سیاوش به نگاهینیم سیامک

. زد زنگ سیاوش به شهریار که بود وقت دیر. زد غر سیاوش جون به خورده یه دونه؟نمی هیچی وقتی دهب رو جوابش چی -

 بگیم؟ شهریار به نیست بهتر دونننمی هیچی اشخانواده انگاری گفتمی شیدا که طوراین میگم چیه؟ مشکلشون ببینه خواستمی

 :گفت گذشت کنارشان از که شیدا ماشین دیدن با یوسف

 کنیم؟ چیکار گیریممی تصمیم بعد بده انجام رو کار این بذار! ومدشا -

 :گفت مقدمهبی خیلی سیاوش
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 !ببخشمش خواممی -

 :گفتند متعجب هردو یوسف و سیامک

 چی؟ -

 :گفت بیاندازد آنها به نگاهی اینکه بدون سیاوش

. برممی بین از گیرممی داره شیدا از که مدرکی هر و کنممی رو پیدا شایان یارو اون خودم. کنه کمکش مثال خواممی هیوا از -

 .ببخشمش خواممی

 :زد غر سرش بر عصبانی یوسف

 رفته؟ کجا غیرتت -

 :نالید عصبی سیاوش و

 رو چیز همه من که بفهمه شیدا خود خوامنمی حتی. بفهمن چیزی مادرم و پدر موضوعات این از خوامنمی! عمو مربوطه خودم به -

 .فهمیدم

 :گفت ترآرام امکسی

 .سیاوش گیریمی تصمیم احساسی داری -

 :گفت و برگشت برادرش سمت به نگاهش سیاوش

 .زندگیمون خونه سر ریممی بعدم کنم،می کم سرش از رو شایان اون شر بفهمه اینکه بدون منم بخشید رو اشمهریه اگر -

 :گفت و رخیدچ عقب سمت به سیاوش. بود پرحرص و عصبی خندیدنش خندید، یوسف

 اگر! کرد التماس رها و هیوا به چقدر کرد؟ گریه چقدر نشنیدید! کنم فکر شما مثل تونمنمی دایی، کنمنمی فکر شما مثل من -

 .داشته دوستم اما گرفته تصمیم احمقانه درسته بده، دست از رو من ترسیدهمی. بوده من به اشعالقه خاطر به کرده هم خالفی

 داری زیادی هم تو اما کورم متعصب آدم یه من دارم قبول! خورهمی دیوار جرز الی درد به باشه نت*خیا توش هک داشتنی دوست -

 !سیاوش میفتی بوم طرفاون از
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 :گفت و داد رو به رو به را نگاهش سیاوش

 .بدم فرصت کردنزندگی خوب برای هاآدم به گرفتم یاد فقط من -

 .شد حاکم جمعشان بین سکوت باز و

*** 

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش و گرفت را اشکش باز کرد، امضا که را برگه شیدا

 نداشتم؟ رو سیاوش از اخاذی قصد من شهمی باورتون حاال! شد تموم -

 :گفت و چرخید هردو روی نگاهش شیدا. انداختند هم به نگاهی رها و هیوا

 که؟ کنیدمی کمکم -

 :گفت و داد تکان سری رها

 تو فقط. ذاریممی فشارش تحت داریم که مدارکی با بعد کنن، جمع مدرک شایان از هم باز که بگیم هامونآدم به باید فقط !آره -

 .بگی بهمون دونی می شایان مورد در چی هر باید

 :گفت و داد تکان سری شیدا

 .کنیم صحبت راه توی بریم بهتره -

 بیرون جیبش از را موبایلش. عقب صندلی هیوا و نشست جلو رها. شدند شیدا اشینم سوار همگی. آمدند بیرون اسناد دفتر از هم با

 .بشنوند را صدایشان تا کرد وصل را تماس یوسف که گرفت تماس بعد و کرد ارسال پیامکی یوسف برای و کشید

 :گفت و کرد کم را ماشینش ضبط صدای شیدا

 .کردیم قهر دش دعوامون نزدم، حرف سیاوش با که هست روزی سه االن -

 :گفت زیرکانه رها

 شد؟ دعواتون چرا -

 :گفت و انداخت نگاهی کردمی نگاه را بیرون داشت خیالبی که هیوا به آینه از شیدا
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 یه با شوهرم خوادنمی دلم! حسود و زنم یه من خب اما نداشتن منظوری کدومهیچ دونممی. داشت هیوا با که هاییشوخی خاطر به -

 .باشه داشته وخیش دیگه دختر

 .دارن شوخی هم با زیاد هستن، طوراین شونهمه شناختم، رو هیوا اقوام و خانواده من که طوراین -

 :داد تکان سری شیدا

 دونممی اما. بگیره بدم نباید و نداره منظوری ولی میگه چیز همه که مردیه پدرش بود گفته ابتدا از سیاوش! آقاجون مخصوصا آره، -

 .بیاد بدش من از طالق حق و مهریه قضیه سر

 .بشه عوض اخالقش شاید بخشیدی رو اتمهریه ببینه وقتی حاال -

 :گفت و کرد نگاه هیوا به آینه از باز شیدا

 .داره دوست بیشتر رو بزرگش عروس دونممی االن از اما! شاید -

 :گفت گرپرسش رها

 کیه؟ بزرگش عروس -

 !منظورمه سیامک زن خب -

 :گفت و داد خرج به شیطنت باز رها

 .زنش از شده جدا کردممی فکر داره؟ زن سیامک مگه -

 .گرفتن نظر در اشواسه که دختریه اون منظورم - 

 :گفت هیوا بپرسد دیگری سوال خواست رها تا

 دادی؟ تحویل کی به دیکر جا جابه مواد اشواسه تو که باری چند اون کنه؟می کار کی با چیه؟ اصلیش کار بگو، شایان مورد در -

 :گفت تردید با شد تمام هایشحرف وقتی. کارهایش و شایان مورد در دادن توضیح به کرد شروع شیدا و

 !بدم دست از رو سیاوش خوامنمی من کنید؟می کمکم! کنید کمکم دادید قول شما هابچه -

 :گفت جوابش در هیوا
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 .خرید بریم خواهیممی دار نگه پاساژ اون جلو. دیممی خبر بهت -

 :گفت التماس با باز نشست نگاهش در رها نگاه وقتی. گرفت را رها دست ملتمسانه کرد، توقف شیدا

 اتفاقی یه بشه، طوری یه کردممی خدا خدا همش مدت این توی زندگی، خط ته رسممی بدم دست از رو سیاوش اگه من رها، -

 .بیرون بکشه بمنجال این از رو من بشه پیدا کسی یه بیفته،

 :گفت بود عصبانی دستش از حسابی که هیوا

 روغن پر آش مورد در زدنحرف کنایه گوشه مدت تموم نفهمیدم نکن فکر بودیم، دعوت یونس دایییخونه که شبی اون شیدا -

 .هستی راضی موضوع این از دادمی نشون

 :گفت و برگشت سمتش به شیدا

 که کردی جا آقاجون مخصوصا فامیل دل توی رو خودت طوری نیومدی هنوز تو. هیوا کنم کم رو تو روی خواستممی فقط من -

 !نداشتم ایدیگه منظور خدا به وگرنه شد حسودیم خب

 :گفت رها و شد پیاده خندیتلخ با هیوا

 .کنممی رو خودم سعی. نباش نگران دیم،می خبر بهت -

 قطع را تلفن بزند حرف یوسف با کهاین بدون و کشید بیرون جیبش از را اشگوشی هیوا رفت، که شیدا. شد پیاده ماشین از هم او و

 :گفت و کرد

 خرید؟ بریم میای -

 :گفت یوسف یشماره دیدن با که خورد زنگ رها موبایل. افتادند راه به پاساژ سمت به هم با

 !داییته -

 :گفت و انداخت بهش نگاهینیم هیوا

 !خداته زا که تو بده، رو جوابش خب -

 :گفت شاکی رها که خورد زنگ اشگوشی دوباره بعد دقایقی. داد رد را تماسش رها. زد را حرف این هیوا وقتی
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 زنه؟نمی زنگ تو به چرا دونمنمی من -

 :داد را جوابش حرص پر رها و خندیدن به کرد شروع هیوا

 یوسف؟ آقا بله -

 :گفت شاکی یوسف

 میدی؟ رد رو تماسم چرا -

 زنید؟نمی زنگ هیوا موبایل به چرا خب -

 :گفت مکثی از بعد نداشت جوابی یوسف

 !هیوا مثل هم شما کنهمی فرقی چه -

 بفرمایید؟ رو امرتون -

 :گفت طلبکارانه لحن همان با یوسف

 رید؟می دارید کجا -

 !خرید -

 :گفت و اختاند تلفنش به نگاهی ایستاد، رها. کرد قطع را تلفن دیگری حرف هیچ بدون یوسف و

 .برممی پی داییت تکبر و غرور به گذرهمی بیشتر چی هر -

 :گفت خندینیش با اما هیوا

 !دیمی جون تکبر و غرور کوه این واسه تو که دونمنمی منم انگاری! الهی -

. شدند ایمغازه وارد. چرخیدمی ار هامغازه ترمشتاق رها ولی بود داده هیوا را خرید پیشنهاد کهاین با. دوید دنبالش به فحشی با رها

 دستی رگال سویآن که شد سیامک متوجه که کردمی نگاه حوصلهبی هیوا و کردمی نگاه را زنانه های لباس داشت شوق با رها

. دندبو ایستاده هم کنار در ورودی ابتدایی که دید را یوسف و سیاوش چرخاند، که را نگاهش. خورد جا دیدنش با. داد تکان برایش

 :گفت مندگالیه هیوا
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 ندارید؟ زندگی و کار شما -

 :گفت لبخند با و ایستاد نه*سی به دست سیامک

 .اومدیم باهاش هم ما دیگه بزنه، حرف باهات خواستمی سیاوش -

 سیامک .شد کشیده سیاوش سمت به نگاهش. افتاد تالطم به قلبش بزند حرف او با خواهدمی سیاوش که حرف این شنیدن با هیوا

 :گفت و کشید بیرون رگال از داشت ربعیسه هایآستین که را تندی قرمز شومیز

 !میاد بهت! هیوا قشنگه خیلی این -

 :گفت و گرفت سمتش به را شومیز سیامک. برگشت سیامک سمت به باز نگاهش

 .میشه سایزت کنم فکر کن، امتحانش برو -

 را او نظر باز سیامک رها، رسیدن با. کردمی نگاه سیامک دست توی شومیز به داشت هنوز هیوا آمد، سمتشان به دیدنشان با هم رها

 :گفت رها که پرسید

 .هست هم هیوایعالقه مورد رنگ قرمز. قشنگه -

 :گفت و گرفت را شومیز و

 .کنی امتحانش نیست بهتر هیوا -

 روی لبخندی یونس دایی اسم دیدن با. شد رها بست بن آن زا موبایلش ردن*خو زنگ با. نتوانست باز اما بزند حرفی خواستمی هیوا

 :گفت و نشست لبش

 .بدم جواب باید تماس این بخشیدمی -

 :داد جواب را تماسش و گرفت فاصله آنها از و

 !عزیزم سالم الو -

 :گفت شاد هم یونس

 طال؟ پنجه چطوری دختر، تویی که دل عزیز -
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 !مدا فدا خوبم، -

 و رفتمی بود ترخلوت که مغازه دیگر سمت به هیوا کیست؟ خط سوی آن دانستنمی چون رفت هم در ودآگاهناخ ابروانش سیامک

 به هالباسیبقیه زدن دید برای هم رها. کردمی تعقیبش نگاهش با هم سیامک. زدمی حرف اشدایی با زدمی قدم که طورهمین

 :گفت و گرفت بود برداشته که را لباسی سر پشت زا دستی که بود کردنانتخاب حال در. رفت دیگری سوی

 !نیست خوب خیلی این -

 :گفت و انداخت رها به نگاهی و لباس به نگاهی. چرخید یوسف سمت به نگاهش

 !تیره رنگ یه میاد، بهت بیشتر زرشکی یا ایسورمه! نه گلبهی -

 :گفت و کشید هم در ابروی اما بود نشسته قلبش به شوقی باز اینکه با رها

 .دارم دوست گلبهی من! مهمه خودم نظر -

 :گفت و داد رها چشمان به را نگاهش یوسف

 !شیمی ماست کنی، تنت رو این سفیده پوستت -

 :گفت و کشید دستش از را شومیز حرص با رها

 !نمیاد بهم چی میاد بهم چی دونممی بهتر خودم -

 :گفت و چرخاند دیگری رگال سمت به را نگاهش و انداخت باال ایشانه یوسف

 .دارم کار کلی من. کن انتخاب زودتر کنیمی انتخاب که چیزی هر -

 :گفت رها و برگشت سمتش به یوسف که زد اششانه به رها

 .افتادید راه ما دنبال که فرستادم تونواسه نامهدعوت مگه برسید، کارتون به برید تونیدمی شما -

 .هکن صحبت هیوا با خوادمی سیاوش -

 :گفت و زد پوزخندی رها

 کنید؟می نهی و امر من به که بودیم معادله کجای شما و من! کنه صحبت هیوا با خوادمی سیاوش گیدمی خودتون خوبه -
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 :زد غر اششده کلیدهایدندان میان از و داد بیرون حرص پر را نفسش. بود شده حرصی باز یوسف

 .بشه کوتاه زبونت کهبل بزنم کتکت پرس یه تونستممی کاش -

 :گفت و گرداند رو او از رها اما

 شید؟می صحبتم هم چرا شید؟می نزدیکم اصال چرا میاد بدتون من از که شما -

. بود دیگری رخ خواستمی رها از که چیزی آن اما! داشت دوستش حتی شاید و آمدنمی بدش رها از یوسف که بود این حقیقت اما

 کلنجار این و بود مانده باقی نشده حل برایش را است داشته رها کردمی فکر که سابقی ازدواج موضوع زهنو و بود دیگری رفتار

 را دختر آن توانستنمی. خواستمی خودش که جورآن اما خواست می را رها او. بود موضوعات این سر بر خودش با هارفتن

 رگال سوی به و داد قرار جایش سر بود کرده انتخاب که شومیزی هار.کند تغییر خواستنمی هم رها و بپذیرد هست که طورهمان

 .رفت پرو اتاق به پرو برای و برداشت ساده مشکی شومیز یک بار این. رفت دیگری

 :گفت و گرفت قرار کنارش در یوسف. بود شده طوالنی حسابی تماسش که کردمی دنبال را هیوا نگاهش با متفکرانه سیامک

 تو؟ چته -

 !شده خندون و خوشحال اینجوری که زده زنگ بهش کی دونمنمی -

 هم سیاوش. داشت را شک همین هم سیامک و داشت دوستش هیوا که کردمی فکر کسی به یوسف. شد هیوا متوجه هم یوسف

 :گفت و شد شاننزدیک

 کنید؟می دنبال نگاتون با رو هیوا متفکرانه جوریاین که کنیدمی فکر چی به شما -

 :گفت نگران سیامک اما کرد فرار افکارش گفتن از هیچی گفتن با یوسف. چرخید سیاوش سمت به هردو نگاه

 زده؟ زنگ هیوا به که کیه اون کنیمی فکر -

 :گفت و رفت هیوا دنبال به نگاهش لبخندی با سیاوش

 !ناراحته موضوع این از و شده غلغلک غیرتش حس حسابی داداشم که بینممی خب -

 !سیاوش داربر دست -

 :گفت و انداخت هیوا به نگاهینیم باز سیاوش
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 زنه؟می حرف کی با داره بگم خواهیمی -

 :گفت شیطنت با سیاوش و کردند نگاهش گرپرسش هردو سیامک و یوسف

 !داره دوستش هم هیوا داره، دوست رو هیوا خیلی هست کی هر حتما -

 :گفت حرص پر سیامک

 اصال؟ ندی نظر میشه -

 :گفت و رفت دیگری رگال سمت به شسیاو

 .زنهمی حرف بابا با داره هیوا نکنید، فکر ضی*عو قدراون -

 دونی؟می کجا از تو -

 :گفت سیاوش آمد،می سمتشان به و بود کرده قطع را تلفنش هیوا

 نه؟ یا بوده درست حدسم ببینیم پرسیممی ازش -

 :گفت سیاوش رسید، هیوا تا

 زدی؟ می رو گلشدسته پسرهای زیرآب داشتی ببینم بگو گرفتی، مگر من بابای با خوب -

 :گفت جوابش در بودشآورده ذوق سر بود ظاهری تمامش که سیاوش بشاش و شاد صدای شنیدن از گویی که هیوا

 .بزنه رو زیرآبت کسی نیست الزم هست سیاه بابات پیش اتپرونده تو -

 :گفت بود شده راحت خیالش که سیامک

 گفتید؟یم چی -

 .بود خودمونیهایصحبت فقط. نزدم حرفی هم موضوعات این مورد در. نبود خاصی صحبت یعنی هیچی، -

 :گفت تاکیدا باز یوسف

 بفهمه؟ چیزی هم نباید که دونیمی -
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 رفت؟ کجا رها. دایی هست حواسم -

 :گفت و کرد پرت هیوا سمت وبه برداشت اشت،د قرار رگال روی طورهمان و بود کرده انتخاب اول بار سیامک که لباسی سیاوش

 چطوره؟ ببین بپوش رو این برو -

 :گفت و کشید صورتش روی از بود افتاده صورتش روی لباس که هیوا

 !جلبکه حد در شعورت یعنی -

 :گفت و خندید باز سیاوش

 .بده سیامک میگم رو پولش هست اتاندازه اگر ببین بپوش بدو. دارم حرف باهات کلی بجنب، -

 !دارم پول خودم خوامنمی -

 :گفت سیامک رفتنش از بعد. رفت پروها اتاق سمت به و

 زنه؟می حرف بابا با داره فهمیدی چطور ببینم بگو حاال -

 و ساخت ذهنش درون دروغی. است گفته او به را این حسش بگوید توانستنمی یعنی بگوید؟ باید چه دانستنمی شد، مات سیاوش

 .ردآو زبان به

 بود جوریاین. کرد قطع روم رو تلفن و!« بزنم زنگ هیوا به خواممی لشتن کن قطع» گفت برداشت رو گوشی بابا، به زدم زنگ -

 .فهمیدم که

 بانکیش کارت هیوا. رفتند صندوق طرف به حساب برای و گرفتند را هایشانلباس دخترها. کردند باور نفر هردو خوشبختانه را دروغش

 :گفت و گرفت متصدی تسم به را

 !نره یادتون هم تخفیفش -

 :گفت و داد قرار مقابلشان را خریدشانهایکیسه دارصندوق

 !شده پرداخت -

 :گفت متعجب هیوا



 

 
 

385 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 هان؟ -

 :گفت و برداشت را کیسه. آمد سمتشان به یوسف

 !کردید معطلمون کافی یاندازه به بریم بیاید -

. دادند سفارش ردن*خو برای دنی*شی*نو کهاین از بعد. بودند نشسته پاساژ، همان شاپکافی در میزی سر نفر پنج هر بعد دقایقی

 :گفت هیوا

 !شنوممی بگید؛ خب -

 :گفت و انداخت سیامک و یوسف به نگاهینیم. کرد بلند سر بود موبایلش به نگاهش که سیاوش

 .عموم پیش برادرم، پیش رفته، کافییاندازه به آبروم -

 :گفت یوسف

 ... .که نیست قرار ما سیاوش -

 !بزنم حرف بدید اجازه عمو -

 به را سبزش نگاه. کشیدمی جانش به آتش که چشمانی داد، بود شده دوخته او به که هیوا چشمان به را نگاهش دوباره سیاوش

 :گفت و دوخت هیوا چشمان قاب درون براق و سیاههایتیله

 چند این دونهمی خدا. بیارم در روزگارشون از دمار و کنم شکایت بخشید، رو اشمهریه خودش دست با شیدا کهاین از بعد بود قرار -

 .نبود این حقم و نذاشتم کم شیدا واسه عاشقی توی کنممی فکر. دارم حالی چه روز

 :گفت دوباره و کشید عمیقی نفس باز

 .ببخشم رو شیدا خواممی. بکنم رو کار این خوادمی دلم من اما خریت بگن بهش شاید دونمنمی شنیدم که رو حرفاش اما -

 از بعد سیاوش. زدنمی هم پلک حتی خورد،نمی تکانی. بود برده ماتش. خورد هیوا به که بود خالصی تیر سیاوش، آخریجمله این

 :گفت مکثی
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 اشواسه رو کاراین بگی شیدا به فقط که اینه خواممی تو از من که چیزی بگیره، شایان از مدارکش که کنید کمکش خواسته شیدا -

 رها و تو که کنه فکر خواممی. دونیممی موردش در رو چیز همه ما نفهمه شیدا خواممی فقط. کنممی خودم رو کارهایهمه. کنیمی

 .کردید کمکش

 همان واکنش از حتی. داشت خواهد یحال چه هیوا دانستمی و بود خورده وا سیاوش حرف این از هم او. بود هیوا به نگاهش رها

 هیوا. کرد باز چشم آرام. نشنید صدایی کرد صبر چقدر هر اما بود هیوا فریاد و داد منتظر و بست را چشمانش. ترسیدمی هیوا ایلحظه

 :گفت باز سیاوش. بودند ساکت هم بقیه بود، دوخته میز به را نگاهش

 بدتر. میشه داغون بفهمه اگه بابا. بفهمن موضوعات این مورد در چیزی مادرم و پدر امخونمی ام؟واسه کنیمی رو کاراین هیوا -

 .میدم دست از بابا جلو رو اعتبارم کهاین

 :گفت و کرد سربلند باز هیوا

 کرده؟ نت*خیا بهت که کنی زندگی زنی یه با تونی می چطور تو میره، دست از تو اعتبار نه میشه ناراحت نه پدرت -

 :گفت بعد و کشید گردنش پشت به دستی و زد موهایش به چنگی اوشسی اما

 بوده که هم چیزی هر. بخشیدمش من. بخشید رو ش مهریه و کرد امضا مدارک اون و اسناد دفتر توی گذاشت رو پاش وقتی از -

 .نکن تکرار م واسه رو کلمه این دیگه پس. روزه سه دو این توی کشیدم عذاب کافی ی اندازه به من. کنم فراموش خوام می

 :گفت و چرخید سیاوش چشمان سبزی در نگاهش باز لحظاتی هیوا

 داری؟ دوستش حد این تا یعنی -

 :گفت دروغ به سیاوش و

 .دارم دوستش حد این تا -

 می. بود هخواند چشمانش از را هیوا ی عالقه خوبی به او. کرد رو کار این برادرش خاطر به نفهمید کس هیچ اما گفت دروغ سیاوش

 دل هیوا به که سیامک خاطر به اما. دارد او به نسبت هم هیوا کرد سرکوب قلبش در و داشت هیوا به او که ی عالقه این دانست

 .گفت را دروغ این بود بسته

 :گفت و شکست را سکوت و بهت این رها
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 ...هیوا -

 :گفت هیوا بعد و شد بدل و رد مه دوست دو این بین نگاه با های حرف. برگشت رها سمت به هیوا نگاه

 .دایی پسر باشه -

 :گفت سیامک رفتنش از بعد. گذاشت مقابلشان و آورد را هایشان سفارش جوانکی

 گفت؟ می چی بابام هیوا نگفتی -

 :گفت و برگشت سیامک سمت به هیوا نگاه

 .بپرسن احوال بودن زده زنگ -

 :گفت محمد سما دیدن با بار این که خورد زنگ هیوا موبایل باز

 .شده بیدار خواب از اینم -

 :داد را جوابش و

 .محمد الو -

 .زدی جیم خوابم دیدی تو باز درد، و محمد -

 .خداحافظ. گردیم برمی زود خرید، رها با اومدیم -

 :گفت و نوشید را قهوه از کمی یوسف. کرد قطع را تلفنش و بزند حرف این از بیشتر نداد اجازه و

 داره؟ بچه چندتا پدرت -

 :داد را جوابش آرام خیلی هیوا

 اصال مادرشون لطف به شون بقیه. داره رو من دیدن چشم محمد فقط تا پنج این از. کوچکتره من از سال دو. بزرگیه محمد تا، پنج -

 .باشه من تن به سر خوان نمی

 :گفت لبخند با هم سیامک
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 .نیست جدی که رفتنتون ی قضیه راستی. خوبیه جوون معلومه ولی تنده اخالقش کمی یه درسته -

 :گفت باشد آرام کرد می سعی که حالی در همین برای داد می بروز جوری یک را وجودش تلخی باید نداشت تحمل دیگر هیوا

 .دبی ریم می تایی سه کنه، ریست و راست رو کاراش محمد مدتی یه اهواز برگردیم قراره. جدیه -

 :گفت یوسف. ابجو این از شد مات باز سیامک

 .حرفا این و رستوران. کنی فکر سیامک کاری پیشنهاد به بود قرار -

 :گفت رک خیلی هیوا

 توی کار کنم می فکر. گرفتم رو تصمیم نشده هفته دو هنوز. خوام می وقت هفته دو بودم گفته هم بهشون کنم، فکر بود قرار آره -

 .داره پیشرفت جای رها و من برای دبی رستوران

 :گفت بود سختی به که شوخی با اوشسی

 از هم پشتیبانی اون با. گذاشت کاله سرش شه می راحت چه دونی نمی تازه بیشتره، سودت که بشی شریک سیامک با خره، خب -

 .کنی بدبختش قشنگ بزنی تونی می داری یونست دایی

 :گفت و کرد نگاه رو سیاوش جدی خیلی اما هیوا

 .کشم نمی نقشه هم آدما کردن بدبخت برای دایی، پسر نیستم تینا من -

 به دوباره و کرد نگاهش زده بهت فقط مدتی. کند می خطاب پسردایی را او که است شکسته را قلبش بود فهمیده خوبی به سیاوش

 :گفت و زد خنده

 بدی؟ در جواب من برادر کاری پیشنهاد به خوای می پس. گیره می خودش به هم بودن جدی تریپ چه حاال، خب -

 :گفت یوسف. خورد را اش بستنی از قاشق یک و داد تکان سری هیوا

 .نیست مناسب اصال تنها خانوم دوتا برای دبی توی زندگی -

 هم کاری یه که داره برایی رستورانه صاحب برای حرفم اونقدری. باهامونه محمد ثانی در داره، خوبی و امن محیط هم خیلی اتفاقا -

 .کنه پا و دست برادرم واسه
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 کاریش پیشنهاد به رد جواب این با هیوا اما خواست می را هیوا دلش. زد نمی حرفی و بود اش قهوه فنجان به نگاهش اما سیامک

 :گفت سیاوش باز تا گذشت همه بین سکوت به مدتی. بود کرده عنوان را خودش نخواستن جورایی یک

 دختر نیست خودت با که رفتنت اما بود خودت با اومدنت بری، در تونی می کردی فکر داره، ت نگه زنجیر و غل با گم می بابام به -

 .عمه

 بستنی کسی تنها. نوشید را تمامش نفس یک و کند اش قهوه فنجان از را نگاهش باالخره سیامک. نداد حرفش این به جوابی هیوا

 را انگشتش سیاوش. کرد نمی جدا بستنی از را نگاهش و خورد می را اش بستنی داشت آرام آرام که بود هیوا فقط بود داده سفارش

 :زد صدایش بعد و گرفت هیوا صورت نزدیک

 .هیوا -

 :درآورد را هیوا اعتراض و سیاوش ی خنده صدای و رفت فرو هیوا لپ توی سیاوش انگشت سربرگرداند هیوا تا

 .روانی. نبرن رو ترکیبت شور مرده -

 :گفت سیامک به خطاب بعد و

 .داره مشکل خدا به بده، نشون روانپزشک دکتر یه ببر رو رادرتب این -

 .نزد حرفی اما داد تکان سری سیامک

 :گفت جوابش در هم سیاوش

 دختره بودیم کرده باز حساب تو دستپخت رو ما. شکوندی من داداش دل اینجوری که بدن نشون روانپزشک دکتر ببرن باید رو تو -

 .قزمیت ی

 :گفت شاکی سیامک

 .خواستیمش می کارش خاطر به ما کنه می فکر خودش با حاال سیاوش، زنی می بیخود حرف راچ -

 :گفت شیطنت با سیاوش

 خواستینش؟ می چی برای پس -

 .درآورد را دادش و کرد سیاوش پای ی حواله لگدی میز زیر از که شود برمال دلش راز کشید می خجالت جمع در هم سیامک شاید
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 زنی؟ می چرا .برادر نامرد ای -

 :گفت و انداخت رها به نگاهی نیم هیوا

 .داریم خرید کلی رها و من برسید کارتون به برید دارید کار و شده تموم حرفاتون اگه -

*** 

 شد،می روروبه او با باید اما. است آمده چه برای دانستنمی. افتاد جوشش به خونش باز شان،خانه حیاط داخل شیدا ماشین دیدن با

 ابروانش اما باشد عادی رفتارش کرد سعی. شد پیاده ماشین از. بودمی خوددار باید هم خودش پس شود خبردار کسی خواستمین

 دیدنش با یونس. بودند سالن داخل شیدا البته و برادرش و مادر و پدر. چرخید او سوی به همه نگاه شد که سالن وارد. بود هم در هنوز

 :گفت

 .بوده یار باهات بخت که بیا. خورد درد به جا یه قهرت باالخره -

 :گفت آرام و شد نزدیکش. برخاست جا از مریم. نفهمید چیزی اما بخواند حرفی نگاهش از تا بود سیامک به نگاهش. رفت جلو

 کرده؟ چیکار بگو. آورد دست به رو پدرت دل که کرد کاری دختر این باالخره -

 :گفت لبخندی با. آمد نزدیکش و برخاست جا از شیدا چیست؟ موضوع فهمیدنمی سیاوش

 .نزنی زنگ یه حتی که بشه طوالنی قهرت قدریاون کردمنمی فکر سالم، -

 به سخت چند هر لبخندی. کردمی رفتار گونهاین بایستنمی پس ببخشد را شیدا که گرفته تصمیم او کرد،می نگاهش فقط سیاوش

 :گفت و نشست لبش

 !نمیام کوتاه وجه هیچ به نباشم مقصر من که موضوعی توی دم،بو گفته بهت قبال -

 :گفت و انداخت زیر به سر شیدا

 .بودم من مقصر دعوا اون توی خوام،می معذرت من خب -

 :گفت و بوسید را شیدا خشنود، مریم

 .کرد سوپرایزت اشمهریه بخشیدن با کهاین هم کرد خواهی معذرت هم رو، اخمت اون کن باز سیاوش -
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 :گفت هم یونس

 پسر؟ گفتم چی شنیدی. بگیری نظر در اشواسه معقوالنهیمهریه یه باید بعدا نیستم راضی من اما بخشیده شیدا درسته -

 :گفت و گرفت را سیاوش دست شیدا برگشت، جمع سمت به مریم

 رو؟ من بخشیدی -

 :گفت و داد تکان سری نشست، عسلیش و زیبا نگاه در بعد و چرخید بود گرفته را دستش که بود شیدا دست روی نگاهش که سیاوش

 .بخشیدم آره -

 :گفت و گرفت سیاوش سمت به را برگه یونس. نشستند هم کنار در

 .نداشتم رو کارها این توقع ازش اصالً که کسی دست از شدم شوکه عمرم توی باراولین برای -

 :گفت خنده با شیدا

 بودید؟ امیدنا ازم حد این تا یعنی آقاجون -

 :گفت خنده با یونس

 اتواسه محضر ریممی فردا همین خب ولی. داری دوست رو سیاوش که هستی خوبی دختر فهمیدم. شدم امیدوار بهت االن اما آره -

 .زندان بندازی بگیری دمش کنه رقصونی گربه خواست من پسر این روزی فردا اگر که نویسیممی ایمهریه یه

 :گفت و خندید حرف این با شیدا

 .امواسه کافیه سیاوش عشق و محبت و مهر. خوامنمی مهریه من آقاجون، نه -

 :گفت خشنود مریم

 کردی؟ رو کاراین دوننمی اتخانواده! عزیزم برم قربونت الهی -

 .نداره اهمیتی امواسه نظرشون اما! نه -

 :گفت و داد تکان سری رضایت با یونس
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 !بیرون خونه از کنیم پرتش بگیریم هم بزرگه پسر این دم باید خوشبخته، کوچیکم پسر که احتهر خیالم که حاال خب -

 :گفت و داد سیامک به را نگاهش و

 رو موضوع خواممی کهاین هم دیدنش ریممی هم جیرانت، عمه و مادرت با. هیوا یخونه کردم دعوت رو خودم خودم، امشب -

 .کنم مطرح

 :گفت و انداخت سیاوش شبرادر به نگاهی سیامک

 .منفیه جوابم هم رستوران برای گفت تهران، بمونه خوادنمی که انگار زدم،می حرف باهاش امروز -

 :گفت و کرد اخمی یونس

 !سرت بر خاک -

 چرا؟ -

 توی وقتونا بخشید رو اشمهریه رفت ترس از زنش گرفت رو خودش و کرد قهر ذره یه. بگیر یاد برادرت از! هنریبی بس ازز -

 !بیاری بدست رو تعمهادختر دل نتونستی هنربی

 :گفت شیدا

 .داره دوست رو شما خیلی چون ،.کنه قبول هیوا بخواهید خودتون آقاجون شاید -

 !شهنمی گرم آبی که بخار بی این از بزنم، حرف باهاش برم باید خودم آره -

 :داشت دیگری دلیل اما مریم

 نیست بهتر شناسیم،می نیست وقتخیلی رو هیوا که ما خب. نیست زندگیش توی کسی بشیم مطمئن دبای جانیونس نظرم به -

 نگیریم؟ تصمیم عجوالنه

 :گفت سیامک به اشاره با یونس

 بگیریم؟ چی تصمیم دیگه خوادش،می پسرت -
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 :گفت و داد سیامک به را نگاهش مریم

 انتخابت؟ از هستی مطمئن گرفتی؟ تصمیم نهعجوال هم قبالً کنی، فکر بیشتر نباید نظرت به -

 :داد جواب رک هم سیامک

 .بکشم دراز کم یه میرم من بخشیدمی. نه دلش از اما مطمئنم، انتخابم از -

 :گفت اخمی با یونس. کرد ترک را جمعشان بهانه این با و

 داری؟ من فامیل با که خصومتیه چه این دونمنمی من -

 :گفت همنکران و ناراحت مریم

 !دارم دوست خیلی رو جانهیوا اتفاقاً. ندارم خصومتی هیچ تو یخانواده با من کنی؟می فکر طوراین چرا یونس -

 :گفت باز یونس

 !عزیزم دهنمی نشون رو این رفتارت اما -

 :گفت و برد سیاوش گوش نزدیک را سرش شیدا

 اتاقت؟ توی بریم شد، دعواشون بازم -

 .رفتند هاپله سمت به و برخاستند جا از هردو و داد تکان سری فقط سیاوش

*** 

 کمی برای رها. بودند شام کردندرست مشغول آشپزخانه داخل که کردمی نگاه رها و هیوا به و بود لمیده مبلی روی اخم با محمد

 :تگف و انداخت محمد به نگاهینیم. کشیدمی دستمال را عسلی میز. آمد بیرون پذیرایی کردنمرتب

 توهمه؟ هاتسگرمه چرا تو؟ چته -

 چیکار؟ جااین میانن -

 :گفت و برخاست میز کنار از رها
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 .هیوا دیدن میان -

 :گفت آشپزخانه توی از هیوا

 روی ها،کنممی سرویس رو دهنت بگی یونس دایی به رو اشکلمه یه گفتی بقیه به که هامتلک اون از! هانکنم سفارش باز محمد -

 !حساسم سمیون دایی

 بوده؟ کجا سال همه این جونیجون دایی این! حساس بابا نه -

 :گفت و زد بیرون آشپزخانه از هیوا

 گفتم؟ چی فهمیدی! کجا هَر -

 :گفت و نشست لبش به لبخندی یونس تصویر دیدن با و رفت آیفون سمت به هیوا شد، زده خانه در زنگ. داد تکان سری فقط محمد

 !گرفته هم گلی دسته چه ببین برم قربونش الهی -

 هاآن از استقبال برای و کرد باز را ورودی در و زد گوشش پشت را موهایش و کرد مرتب را لباسش. کرد باز را در بعد و داد جواب

 :زد می صدا را او آمدمی باال را هاپله که طورهمین یونس. ایستاد بیرون

 !هدار پله چقدر تونخونه دایی آخ جان، هیوا -

 !ببخشید دایی، شرمنده -

 :گفت و کرد جاجابه دستش توی را بزرگ گلدسته ببیند را هیوا کهاین برای و رسید او به کنانهنهن یونس

 ... .روی به سالم -

 :گفت و ماسید دهانش در هیوا زخمی و کبود صورت دیدن با حرفشیبقیه

 وضعیه؟ چه این دخترم؟ اومده سرت بالیی چه -

 :گفت ناباور هیوا صورت دیدن با بود رسیده هاآن به هم جیران

 اومده؟ سرت بالیی چه هیوا هیوا، -
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 را سوال همان نگران هم مریم. شد او با پرسیاحوال مشغول هیوا و رسید مریم که بود نکرده پیدا دادنجواب فرصت هیوا هنوز

 :گفت کالفه یونس. پرسید

 اومده؟ سرت بالیی چه دختر -

 .شدم ناکار جوریاین. پایین دیوار اون به خورد صورتم. پایین شدم پرت هاپله این از پیچید پام! نیست مهمی ززچی -

 رها تعارفات با. آمد بیرون هم رها که کردمی تحلیل و تجزیه داشت. انداخت ها پله پایین دیوار به نگاهی. کشید هم در ابروی یونس

 که بود نداده را سالمش جواب هنوز و کردمی نگاه را محمد فقط متعجب باز یونس. برخاست شاناحترام به محمد. شدند وارد همگی

 رها به را گلدسته و فشرد گرمی به را دستش هم یونس. بدهد دست یونس با تا آمد جلو ادب رسم به محمد. کرد معرفی را او هیوا

 :گفت و داد

 هاپله از هم با برادرت و تو که چطوریه بدی توضیح امواسه شهمی فقط افتادی اهپله از که کردم باور رو دروغت من جان هیوا -

 دیوار؟ به خورده صورتتون و افتادید

 :گفت و انداخت باال ابروی محمد

 !بشنوم رو سوال این جواب مشتاقم منم -

 :گفت یونس از خجالت با و رفت محمد به ایغره چشم هیوا

 !جون مامان بفرمایین، دایی زن. کنیممی صحبت بنشنید بفرمایین حاال -

 :گفت و برخاست او از زودتر رها که کند فرار چای یبهانه به خواست هیوا و نشستند همگی

 !میارم چای من -

 :گفت و داد کردمی نگاهش منتظر که یونس به را نگاهش هیوا

 اوردید؟نی رو مادرجون چرا. نکنه درد دستتون دایی، آوردید قشنگیهایگل چه -

 :گفت جوابش در جیران

 .ببینم رو تو بیام بتونم من که آرزو پیش موند مادرجون -

 :گفت و کشاند آرزو به را موضوع هیوا
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 داد؟ جواب پیوند بهتره؟ آرزو -

 .باشه مراقبت تحت باید ولی. بله که فعالً خداروشکرر -

 :گفت و دوخت مچش مریم به شد تمام آرزو مورد در که هایشجواب و سوال هیوا

 چطورین؟ شما دایی زن -

 :گفت مهربان مریم

 !قشنگیه و نقلی یخونه خوبم، من -

 .داد ما به رو جااین کشید زحمت بامداد عمو دیگه، آره -

 :گفت و کرد صاف گلوی یونس

 !مردهاست واسه دعوا باشه؟ طوریاین نباید خانم یه صورت دختر؟ شده چی هیوا -

 :گفت و اختاند زیر به سر هیوا

 .بود نطلبیده دعوا دیگه، اومده پیش -

 :زد جانش به غری محمد. خندید ریز خودش و

 !استنطلبیده دعواهات ی همه تو -

 :گفت بعد و انداخت محمد به نگاهی یونس. داد محمد تحویل را اخمش و کرد سربلند هیوا

 شد؟ چی بگو بهم دقیق -

 :گفت جیران گفت، که را چیز همه د،کن تعریف کهاین جز نداشت ایچاره هیوا

 کنه؟ شکایت کالنتری به نزد زنگ چرا یوسف -

 :داد را جوابش محمد

 .آوردیم شانس شکایت نرن اونا. بود ما های کتک از بدتر ردن*خو دونفر اون که هاییکتک آخه -
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 :گفت محمد جواب ،در بود شده دلخور موضوعات این شنیدن از که یونس

 !ببین و بیا که میارم در روزگارشون از دماری وقتاون کنن، یتشکا کنه خدا -

 :گفت و کرد عوض را بحث مریم

 .بوده جااین که هم یوسف گذشته، خیر به خداروشکر حاال -

 :گفت باز یونس

 دایی اون .نکنه ورم جوریاین که موقع همون ذاشتیمی یخ باید. بازه زور به راستش چشم! ببین رو صورتش خانم؟ خیری چه -

 !نیست حالیش چیزها این دکتره، مثال شعورتبی

 :گفت همین برای کند درست را مسئله خواست و آمد بیرون چای سینی با رها

 .خوابید کبودیش از خیلی گذاشتیم یخ -

 :گفت و گرفت دستش را موضوع این یونس

 بلند هیوا رو دست که ردن*خو گوه. کنم پیداشون رو لشتن دوتا اون باید من! خوبشه تازه این که زدنجوری چه ببین بدتر، دیگه -

 جااین و بودن کی دوتا اون ببینم بده رو بامدادت عمویشماره. بیفتن ردن*خو گوه به که کنم درست شونواسه ایپرونده یه. کردن

 کردن؟می غلطی چه

 :گفت نگران هیوا. کردمی نگاهش استرس پر مریم

 .میده خبرم کنهمی پیگیری گفت. شده ناراحت موضوع این از لیخی بامداد عمو! دایی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس باز یونس

 .زدم صابون حسابی شام یه برای دلم. میاد خوبی بوهای بگذریم، خب -

 .کردم درست جدید غذای چندتا یهه -

 را هیوا مادرییخانواده آمدنمی بدش که هم محمد. شد صحبت مشغول او با و داد محمد به را نگاهش و کرد تشکری یونس

 و رها. کردندمی گوش آنها هایصحبت به هم بقیه. داد می را یونس جواب ادب با و درست و بود گذاشته کنار را لجاجت بشناسد،

 :گفت و دش نزدیکش. رفت دنبالش به هم جیران. رفت آشپزخانه به غذایش به زدن سر برای هیوا. کردندمی پذیرایی فقط هم هیوا
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 .بودی مشغول قبل وقتخیلی از پیداست که طوراین -

 :گفت و داد او به را نگاهش هیوا

 !دارم دوست رو آشپزی -

 :گفت آرام و انداخت پذیرایی به نگاهی جیران

 کنیم؟ صحبت هم با کم یه تونیممی هیواجان -

 :گفت و کرد کم را گاز زیر و داد تکان سری هیوا

 !بنشینید -

 :گفت و گرفت دستانش بین را هیوا دستان جیران. مادرش به دوخت چشم منتظر هیوا و نشستند میز سر هم نزدیک

 !بفهمه هوشنگ مبادا. بفهمه بابام مبادا کردممی گریه یواشکی هاوقت گاهی. بودم فکرت به هاسال این یهمه تو -

 :گفت و داد فرو را بغضش و دوید اشگونه روی اشک و گفت را این

 رو التماسش چقدر دونهمی خدا. خورد هوشنگ که بود خدا چوب دونممی. ببینمت دوباره بتونم باز تا کشید طول سال ۶۲ انتظارم -

 کاری یه خواستمی یوسف آخر، چندسال این. ذارممی دلت به رو آرزو دیدن رفتی، اگر گفتمی اما. ببینمت بیام بار یه بذاره کردممی

 پیش آرزو بیماری اوضاع این. برد یادش از رو چیزهمه یوسف، ریختن هم به و غزاله مرگ اما ببینمت من تا تهران ارهبی رو تو که کنه

. بره دست از آدم تنیپاره سخته چقدر فهمید موقعاون. تو دنبال بیاد کرد خواهش یوسف به و داد پیشنهاد خودش هوشنگ و اومد

 .دیدم رو خدا عدل ،ولی بودم ناراحت بچمه هم آرزو. آرزو سر البا زدمی بال بال جوری چه دونینمی

 :گفت و گرفت را مادرش صورت روی اشک هیوا

 .میشه خوب آروز نکنید فکر بهش -

 من با ماشین توی اومدنی دونستمنمی من. بده پیشنهادی یه بزنه حرفی یه جااین اومده امشب داییت راستش عزیزم، ممنونمم -

 فکر خوب پیشنهادش به میشه اگر خواممی. مهمه خودت نظر خب اما پیشنهادش این از شدم خوشحال من تشراس. کرد صحبت

 .بدی جواب بعد کنی

 .شد کشیده پذیرایی به شونتوجه یونس صدای با. نپرسید سوالی همین برای باشد چه پیشنهادش است ممکن بود زده حدس هیوا
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 !دارم کارت اینجا بیا هیوا -

 :گفت و نشست مادرش نزدیک. برگشت پذیرایی به مادرش همراه به استرس کمی با ذوق، با نه بارنای هیوا

 دایی؟ بگیرم پوست تونواسه میوه -

 :گفت لبخندی با کرد،می نگاه او به و بود کرده قالب شکمش روی باز را دستانش که یونس

 .خورممی هم میوه دیگه یدقیقه چند خوردم، کیک کمی یه -

 !کرده درست رها بود؟ چطور کیکشش -

 :گفت و کرد نگاه رها به قدرشناسانه یونس

 .بود خوشمزه خیلی دخترم، ممنونم -

 !جاننوش -

 :گفت و چرخید هیوا سمت به باز یونس

 !دارم دوست رو تو خیلی من هیواجان راستش. هست هم برادرت امشب خوبه -

 !دارم دوست رو شما خیلی منمم -

 بمونی؟ پیشمون همیشه که داری مدوست اون -

 :گفت و انداخت محمد به هم نگاهینیم و انداخت مادرش به نگاهینیم. کرد سکوت ایلحظه هیوا

 !خوبه خیلی دارم اونجا که کاری پیشنهاد کنممی فکر. دبی بریم محمد و رها با قراره راستش -

 :گفت و خاراند را اشچانه یونس

 .برم داشتم قصد تهران بیام کهاین از قبل خب اما! نیست طوراین نه - کردی؟ ضرر کنی کار ما یشپ اگر کنیمی فکر یعنی -

 :گفت حرفش ی ادامه در هم محمد
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 کار تونیمی تهران توی اگر هیوا خب. برم باهاش خواممی نباشه تنها کهاین برای. بره خوادمی ولی بره نیستم راضی منم البته -

 بشه؟ چی که غریب کشور بری پاشی مونی؟ نمی چرا باشی داشته خوبی

 :گفت و گرفت دست را موضوع همین هم یونس. نزد محمد به حرفی داییش شرم از اما کرد نگاهش ناراضی هیوا

 و عزیزه امواسه خودت وجود من. بمونی که خواممی بندازه راه خوادمی سیامک که کاری خاطر به کنی فکر خوامنمی هیوا ببین -

 !بشی عروسم خوام می. بمونی خواممی

 موضوع این از بودند جریان در که بقیه. کردمی نگاه پا زیر فرش به و داشت زیر به سر اما هیوا. کرد مات هم را محمد آخر حرف این

 :گفت و شد هم در ابروانش هم محمد. نخوردند جا

 بودی؟ گفتهن چرا هیوا اومدید، خواستگاری برای امشب سالمتی به پس خب -

 :داد یونس را محمد جواب

 فرصت توی حاال. شده جدا همسرش از قبل سال سه سیامک، بزرگم پسر. بگه شما به که نبوده جریان در قبل از هیوا محمد، آقا -

 .بینیدمی رو ایشون بهتر

 :گفت و داد تکان سری محمد

 !کردم زیارتشون بله -

 :گفت متعجب یونس

 کجا؟ کی؟ -

 :گفت عادی یخیل هم محمد

 .بودن کرده خبر لشکر جورایی یه. جااین بیان که زدن زنگ هم شما پسرهای به داداشتون آقا بود شده مرافعه دعوا که دیروز همین -

 :گفت نگران مریم

 .بود شده تموم دعوا رسیدن دیر. نشید نگران خانم نه - شدن؟ درگیر هااون با هم سیاوش و سیامک یعنی -

 :گفت و گرفت دستش را بحث یونس باز و شد بدل و رد عجم بین نگاهی
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 بدونم خواممی خب. شناختی رو سیامک بیش و کم مدت این توی هم تو جان هیوا.کردید زیارت رو من پسر آقا که خداروشکر خب -

 چیه؟ موردش در نظرت

 از. نداشت دیگری کسهیچ با داشت یونسش دایی با که دربایستی رو. است افتاده گیر ایمخمصمه بد توی کردمی احساس هیوا

 او از نگاه با و داد رها به را نگاهش. کرد سربلند هیوا. نداشت سیامک به ایعالقه طرفی از و بشکند را دلش خواستنمی طرفی

 :گفت و شکست را سکوت این محمد که بزند حرفی خودش بود منتظر یونس اما. خواستمی کمک

 .کنید مطرح پدرش با موضوع این باید که داره پدر و بزرگتر هم هیوا. داره رو خودش سومر و رسم چیزی هر البته -

 :گفت بعد و کرد نگاهش ناراضی یونس

 .کنممی صحبت هم پدرش با باشه الزم بگیره، تصمیم خودش زندگی برای بتونه که شده بزرگ قدریاون هیوا -

 :گفت همین برای کند کمک دخترش به خواست جیران

 .بکنه رو فکراش هم جان هیوا بدید اجازه شد، مطرح یهویی چون حاال داداش -

 :گفت و داد تکان سری یونس

 چیه؟ سیامک مورد در اشاولیه نظر بدونم خواستممی فقط باشه، -

 .بگوید بد که نبود بد. بگوید بد او از که توانستنمی گفت؟می باید چه هیوا

 :گفت و کرد دخالت باز محمد

 نه؟ یا داره زندگیش برای چیزی ابخونه چیه؟ شغلش سالشه، چند پسرتون. کنممی سوال هستم هیوا برادر چون الحا -

 .بدهد را جوابش آرامش در کرد سعی یونس اما. بود نیامده خوشش پسر آن از اصالً. کرد نگاهش حرصی مریم

 متفکر مغز سیامک بگم باید هست که چیزی اون خب اما. کنهمی تعریف پسرش از پدرشه گنمی کنم تعریف پسرم از من خب -

 اما باشه ترمعمولی فامیل بقیه و برادرش و من ماشین از بشه سوار که ماشینی و بگرده معمولی و ساده شاید. ماست فامیل اقتصادی

 که نداره زندگی برای ایانگیزه قطف. نداره من از کمتر باشه نداشته من از بیشتر. باشه نداشته هیچی مالی نظر از که نیست طوراین

 !شده مندعالقه هیوا به دونممی. کرده پیدا رو انگیزه این هاتازگی

 .برگشت او سمت به نگاهش داد، قرار خطاب را او یونس فقط. کرد نگاه رها به نگران باز هیوا
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 بگی؟ هیچی خواینمی هیواجان، خب -

 حد این تا که فرستادمی لعنت خودش به. کردمی حس رو بود نشسته پشتش روی که یعرق و قلبش ضربان رفتن باال خوبی به هیوا

 :گفت و زد چشمش مقابل بشکنی و شد خم سمتش به کمی یونس.زدن حرف برای بود شده الل زبانش

 هیوا؟ کجایی -

 :گفت مکثی از بعد و آمد خودش به هیوا

 .بزنم سر غذام به من دایی بخشیدمی -

 :گفت دلخور مریم رفتنش از بعد کرد، ترک را جمع هبهان این با و

 !بذاره جریان در را هیوا که گفتیمی جیران به قبلش باید. کردیمی مطرح یهویی نباید جانیونس خب -

 :گفت و کرد پوفی یونس

 !میشه درست -

 :گفت و داد خرج به جسارت کمی رها

 .نداره ازدواج صدق هیوا کنممی فکر اما. بزنم حرفی نباید من البته -

 :گفت مکثی از بعد خورد، جا حرف این از که یونس

 مطمئنید؟ شما -

 !بله -

 .نبوده مناسبی مورد االن تا چون خب -

 :گفت هم محمد

 شسر باال مرد یه باید زن یه کنه، ازدواج باید که اینه نظرم منم کنه،می اشتباه من نظر به اما نداره ازدواج قصد میگه هیوا درسته -

 !باشه

 :گفت اخمی با رها
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 گفته؟ کی رو باید این -

 :گفت رها به خطاب پر توپ با محمد

 .جامعه این توی اونم کنن زندگی تنها خانم دوتا که چی یعنی. کنی ازدواج باید هم تو. میگم من -

 :گفت محمد از ترمالیم اما بود آمده خوشش محمد حرف این از یونس

 .میگن درست محمد آقا -

 :گفت نشستن ضمن. آمد بیرون بود پر پاستیل و شکالت از درونش که ظرفی با واهی

 .بربیان خودشون پس از تونننمی هازن دارن اعتقاد مردها جوراین. کنهمی فکر بابام مثل محمد اما دایی بخشیدمی -

 :گفت جوابش در مریم

 آقا حرف. باشن داشته توننمی رو خودشون مستقل زندگی و کننیم کار بیان، بر خودشون پس از توننمی هازن. نیست طوراین -

 .کنه ایجاد خودش برای تونهنمی تنهایی به زن که امنیتیه مورد در محمد

 :گفت زهرخندی با هیوا

 .کردم تجربه رو زندگیم دوران ترینامن نا متاهیلم زندگی توی من اتفاقاً -

 :گفت مهربان یونس

 که مردی. کنممی صحبت واقعی مرد یه مورد در من. انداختنمی خطر به رو تو امنیت وقتهیچ وگرنه نبود مرد مرتیکه اون -

 .کنه حمایتت بتونه و باشه داشته دوست

 :گفت بود کرده پیدا جسارت زدنحرف برای کمی گویی که هیوا

 .کنم اعتماد مردی هیچ به تونمنمی همین برای. شدم ترسیده من دایی -

 سیامک، جای به اگر دانست می خوب هم خودش وگرنه کند منصرف پیشنهاد این از را داییش تا بود بهانه و دروغ یک فقط این

 .نداشت مخالفتی هیچ بودند، کرده خواستگاری او از سیاوش برای

 :گفت بعد و کرد نگاهش عاقالنه یونس
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. بشناسید بیشتر رو همدیگه کنه ثابت بهت رو خودش بده فرصت بهش حداقل. نیست طوراین سیامک ولی. دخترم بهت میدم حق -

 من وگرنه کن قبول کنید زندگی هم با تونیدمی دیدید و رسیدید توافق به اگر. بشید آشنا هم عالیق با. بگذرونید باهم وقت بیشتر

 .بذارم فشارت تحت خوامنمی

 :گفت خجالت و تردید کمی با هیوا

 .میرم دارم بعد یهفته آخر تا اما -

 :گفت ناراحت کمی باراین یونس

 کرده؟ کارچی رفته! شیدا عروسم، دختره این دونیمی راستی! ماهه همین آخر بمونی؟ خواینمی هم سیاوش عروسی یعنی -

 :گفت نگران و متعجب هیوا

 کرده؟ چیکار -

 :گفت غرور با مریم

 .بخشیده رو اشمهریه یهمه رفته داره سیاوش به که ایعالقه و سیاوش خاطر به -

 یونس. کرد اشحواله ای غرهچشم هم هیوا. کند مخفی را اشخنده انداختن زیر به سر با کرد سعی اما خنده زیر زده پقی محمد

 :گفت جیران و کرد نگاهش مشکوکانه

 بود؟ داریخنده موضوع -

 :گفت رها

 ... .هم مدت این توی کنیم صبر ماه آخر تا خواینمی جان هیوا -

 :گفت هم محمد. ماند دهانش در حرفش یبقیه هیوا تند نگاه اب که

 .دبی بریم که تهران گردمبرمی و کنممی ردیف رو کارهام اهواز میرم مدت این توی منم خوبیه، پیشنهاد -

 :گفت لبخند با یونس

 !کردی شرکت عروسیش مراسم توی و شده راضی هم هیواجان دیگه برگشتید وقتی هم شاید خب -
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 .نداشت گفتن برای حرفی تصمیماتشان مقابل هیوا و دوختندمی و بریدندمی هیوا ایبر

*** 

 :زد فریاد رها و محمد سر بر و کوبید همبه عصبانی را در برگشت، تا بود رفته بیرون بقیه و یونس یبدرقه برای که هیوا

 دوزید؟می و بریدمی من برای که هستید منگیِزند فضول دوتا، شما مگه مربوط؟ چه شما به بدونم خواممی من اصالً -

 پذیرایی وسط هیوا. بود آشپزخانه کردن جوروجمع حال در رها و کردمی تماشا تلویزیون و بود زده خیالیبی به را خودش محمد

 :زد فریاد دوباره و کرد نگاه را هردویشان زناننفس. ایستاد

 گیری؟می تصمیم من ازدواج برای که فضولی تو مگه محمد! بدید رو من جواب -

 :گفت و کرد نگاهش باالخره محمد

 !خوامنمی بگی داییت به خواستی می درازه همه برای زبونت که تو مربوط؟ چه من به -

 :گفت شاکیانه و رفت سمتش به هیوا

 است؟چیکاره سالشه؟ چند پسرتون پرسیمی که فضولی تو بدونم خواممی! بدم رو داییم جواب بلدم خودم من -

 .خوبیه مورد کنم می فکر دونممی که حاال! بدونم خواستممی خب -

 :گفت و کرد فرار دستش زیر از خنده، با محمد. بزند کتکش تا برد هجوم محمد سمت به شنید را این تا هیوا

 میشی؟ وحشی چرا! چخه -

 مبلی سمت به عصبانی هم را او هیوا. گرفت را هیوا راه سر تا. آمد بیرون آشپزخانه از داریمیان برای رها که بود افتاده دنبالش هیوا

 .افتاد مبل روی که داد هل

 !هستم شاکی دستت از محمد از بیشتر که نزنحرف من با اصالً یکی تو -

 :گفت ناراحت رها

 !نداره ازدواج قصد هیوا گفتم شمتازه نزدم، حرفی که من -

 :زد داد عصبانی هیوا
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 ... .گفت که بود خر پس -

 :آورد در را رهاادای و

 !بیاید باهام خوامنمی هم دوتا شما! دبی میرم بعدی هفته آخر! نکنم صبر خواممی! کنیم صبر ماه آخر تا خوایمی هیواجان -

 :زد داد محمد که رفت اتاقش سمت به و

 !بکنی غلطا این از که کردی غلط تو -

 .کوبید هم به را در و شد تاقشا داخل عصبانی و نداد اهمیتی اما هیوا

*** 

 به خطاب و داد تکان سری تاسف با دیدنش با یونس شد حیاط وارد یونس ماشین وقتی. بود حیاط در زنیقدم حال در سیامک

 :گفت همسرش

 !کشهمی هم انتظاری چه ببین! وای! وای -

 :گفت همین برای کند انکار خواست مریم

 .خورده شام تازه حتماً میزنه، قدم بیرون میاد شام از بعد همیشه سیامک -

 :گفت و انداخت همسرش به نگاهینیم یونس

 کرد باهاش تینا که کاریاون از بعد سیامک. نیست عاشق هم قدرهااون دیگه - گفته؟ چی هیوا که اینه نگران االن بندیمی شرط -

 .کنهنمی باز حساب هازن روی خیلی

 :گفت و داد تکان سری یونس

 .بشه ثابت بهت تا بریم نیست، طوراین بگو تو باشه -

 :گفت یونس رسید تا. آمدمی سمتشان به بود شده آنها متوجه که هم سیامک. شدند پیاده ماشین از هردو

 گردی؟ دوره به افتادی آواره مجنونِ مثل چته -

 :گفت ایخنده با سیامک
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 .بزنم قدم بودم اومده خوردم شام تازه -

 :گفت مندانهپیروز مریم

 جان؟یونس نگفتم -

 :گفت و داد تکان سری حرصی یونس

 !تو بریم بهتره پس خب -

 :گفت سیامک که برود خواست و

 .بهتون؟ گذشت خوش چیزه، میگم -

 مگه؟ فضولی توو -

 :گفت یونس از دلخوری با مریم

 .بود کرده درست هم ایخوشمزه شام پسرم، بود خوب آره -

 .نیست بعید که العادهفوق آشپز یه از خب -

 :گفت بعد و کرد مِِنمِن کمی و

 نگفتید؟ هیچی -

 :گفت تند یونس

 مورد؟ چه در -

 :گفت و کرد غلبه تردیدش به آخر در ولی کشیدمی هم خجالت کمی که سیامک

 کردید؟ صحبت هیوا با من با بطه*را در -

 :گفت جوابش در تند هم یونس

 !بشه هضم غذات بزن قدم هم تو. نمیاد خوشم کچلتون درازدیالق پسر از گفت کردیم صحبت -
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 به تا کرد بلند را صدایش حرص با مریم. کردمی نگاه را پدرش رفتن خورده، وا سیامک. گرفت پیش در را ساختمان راه و گفت را این

 :برساند شوهرش گوش

 !خوشگله و تیپ خوش خیلی پسرم! نیست کچل دراز دیالق من پسر -

 :گفت مردد و باورنا سیامک

 منفیه؟ جوابش مامان، -

 :گفت و کرد نگاهش مهربان مریم

 .بیاره در من حرص خواستمی بابات این! پسرم نه -

 بود؟ چی جوابش پسس -

 رو همدیگه بیشتر حاال شده قرار. زد حرف باهاش بابات. ترسهمی ازدواج از پیداست که طوراین ولی نزد حرف که حسابی و درست -

 .بمونن هست سیاوش عروسی که ماه آخر تا قراره و کرده منصرفش رفتن برای هم فعالً. بعد تا سیدبشنا

 :گفت و کشید راحتی نفس حرف این شنیدن با سیامک

 !خوبه -

 :گفت و کشید هم در ابروی مریم

 !زنیمی بالبال اتعمه دختر برای قدراین حاال نخواستیش؟ که داشت عیبی چه اتدخترخاله -

 :گفت و نشاند صورتش روی پهنی لبخند سیامک

 !داره خوبی دستپخت هیوا -

 :گفت و داد تکان سری مریم

 !شدی عاشقش دستپختش خاطر به فقط شد باورم منم خب اره -

 .دربیاورد دلش از تا زد صدایش و دوید دنبالش به سیامک. افتاد راه به داخل سمت به ناراحت و

 :گفت و شد اتاق وارد سیامک و خورد اتاق در به ضرباتی که بود کاری مشغول میزش پشت کارش،ِ اتاق درون یونس
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 هست؟ اجازه -

 :گفت و انداخت او به نگاهینیم یونس

 !بشین بیا -

 :گفت مبل روی نشستن ضمن. رفت جلوتر و بست را در سیامک

 !خونه میارید رو دفتر کارهای باز بود شاکی مامان -

 :گفت و برداشت چشم از را عینکش گرفت، امپیوترشک از را نگاهش یونس

 .بکشم رو جورت باید من خب زنه،می غیبت و پیچونیمی رو کارهات همش جنابعالی که روزه چند این -

 :گفت لبخندی با سیامک

 !خواممی معذرت من -

 :گفت و کشید ریشش با دستی یونس

 .ترسیده خیلی پیداست که جوریاین -

 :گفت متعجب سیامک

 چی؟ از کی؟ -

 !داره ترس ازدواج از میگم، رو هیوا خبب -

 :گفت یونس باز بزند، حرفی خواست تا بعد و گفت آهانی سیامک

 برای. بینهمی آسیب شدت به که ماشین، یه جلوی داده هل رو هیوا خیابونتوی بار یه. کرده اذیتش خیلی قبلیش الدنگ شوهر اون -

 .هکابوس اشواسه شوهر اسم همین

 :گفت وگنگگیج سیامک

 کنم؟ چیکار باید من االن خب -
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 دلش باید خوایمی رو دختر این اگر! دونممی چه! نیستن هم مثل مردهایهمه بفهمونی بهش باید دیگه خب کنم؟ چیکار باید چی -

 .بیاری دست به رو

 :گفت و نشست سیامک ابلمق و برخاست میزش پشت از یونس. رفت فرو فکر به و ماند میز به خیره سیامک

 برادرش محمد، پسره این. افتاده نفهم زبون آدم یه گیر هم بعد و ندیده محبتی که مادر و پدر از. گذرونده رو سختی دوران هیوا -

 .هستش ایفهمیده جوون ولی نداره وسالی سن. کنه ازدواج هیوا که خوادمی و هست ازدواجش موافق

 :گفت و داد تکان سری سیامک

 .کنممی فکر طوراین منم آره، -

 کجاست؟ سیاوش راستی -

 !اتاقشه تویی -

 :گفت و کرد نگاهش زیرکانه یونس

 دونم؟نمی من که هست موضوعی نشد، خوشحال اصالً انگار ولی بود کرده ایالعادهخارق کار شیدا کهاین با امروز -

 مثالً؟ موضوعی چه! نه -

 :گفت و برد باال را راستش ابروی یونس

 !کنیدمی پنهون من از دارید مثالً که چیزی یه! دونممی چه -

 !راحت خیالتون پدر، نه -

 :گفت و کرد فکر کمی یونس

 کنن؟ پیدا من برای رو یارویی یه یشماره جنوب توی توننمی رفقات، رفیق این راستی -

 ؟خواستیدمی رو کییشماره! کنید امر فقط شما! توننمی که البتهه -

 :گفت آخر تا کرد زمزمه خودش برای آرام را اسامی برده یاد از رااسمش گویا که یونس

 !داره هتل طرف محمودی، ایرج محمودی، -
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 :گفت لبخند با هم سیامک

 .کردم حلش تقریباً من رو موضوع این -

 :گفت متعجب یونس

 چیه؟ موضوع دونیمی تو مگه -

 :گفت و داد تکان سری سیامک

. زدم زنگ بهش خودم دیشب. کنن پیدا اشواسه رو رها و هیوا که کرده مأمور رو هاشآدم هماون زده کتکش هیوا که اروی همین -

 فهموندم بهش هم جورایی یه. بود ترسیده منه یعمهدختر هیوا شد حالیش وقتی بعدهم. بود خورده جا کردم معرفی رو خودم وقتی

 .مکن ازدواج امعمهدختر با قراره که

 :گفت و کشید عمیقی نفس یونس

 مرتیکه بکنی کاری یه بخوام تو از قضیه این سر خواستممی هممن. هاداری نشر و حشر گندههایآدم با که خوبه طور،این که -

 .بیاد دستش کار حساب

 :گفت و کشید عمیقی نفس سیامک

 اتفاقی حتی اگر کرده روشنش حسابی و گرفته باهاش اسکیتم یه هماون گویا. گفتم بهش رو موضوع و زدم فرهادی به زنگ یه -

 !هاحرف این از و ندارم باهاشون کاری من که خورده قسم هماون اونه، میشه متهم که کسی اولین بیفته رها و هیوا برای اتفاقی، هم

 :گفت و کشید راحتی نفس راضی یونس

 .بگیری بهتر چیز یه کنی عوض هم رو ماشینت بهتره. برس خودت به بیشتر خورده یه راستی خداروشکر، -

 :گفت متعجب سیامک

 چی؟ برای -

 :گفت کالفه یونس

 .باشه داشته خوبی تاثیر نظرش توی تونهمی ولی نیست ظاهرساز و ظاهربین هیوا چند هر کنی، پیدا اعتبار کم یه اینکه برای -
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 :گفت بعد و کرد فکر کمی سیامک

 .کنم جلب رو نظرش پول با خواممی کنهمی فکر هیوا بکنم، رو کاراین ناال اگر کنممی فکر اتفاقاً -

 :داد پسرش تحویل لبخندی راضی یونس

 .شناختی رو اتعمهدختر جنس خوب میشه معلوم پس -

 .داد تکان سری و کرد لبش مهمان لبخندی هم سیامک

 .داره ناز ولی نیست ننر و لوس! حساسه و احساساتی هم نسبت همون به اما محکمیه، و خودساخته دختر -

 .بود دلخور خیلی نگرفتی رو خواهرش دختر کهاین از نبود راضی خیلی مادرتت -

 :گفت و خندید بلندتر کمی دفعهاین سیامک

 !بزنه دمپایی با رو من خواستمی شما، خاطر به گیرممی رو رز بابا، خاطر به گیرممی رو هیوا میگم بهش -

 دمپایی، اتاق از رفتن بیرون از قبل اما کرد فرار اتاق در سمت به سیامک که بکند پا از را اشدمپایی رفت هم ونسی گفت را این تا

 .شد نثارش یونس فحش با همزمان

 !لشتن یپسره گمشو -

*** 

 .گرفته و بود پکر. آمدمی اتاق سوی به که شد رو به رو سیاوش با زد بیرون پدرش اتاق از وقتی سیامک

 برده؟ دمپایی به دست که کردی چیکار -

 :گفت یخنده با سیامک

 !ندارن شوخی یجنبه اصالً -

 !بوده خوب گویا مهمونی ینتیجه -

 :گفت و کشید گردنش پشت به دستی سیامک
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 .بود امیدوار میشه بشیم، آشنا هم با بیشتر که کرده موافقت فعالً نبوده، بد -

 :گفت و زد سیامک ایشانه به دستی و ندنشا ب*ل به لبخندی زور به سیاوش

 .دارم ایمان مهربونش و پاک دل و برادرم به من -

 :گفت و کشید ش*آغو در را او قدرشناسنانه هم سیامک

 .میشه درست چیز همه. نباش ناراحت تو داداشی، بشم فدات -

 :گفت و گرفت فاصله سیاوش ش*آغو از و

 ؟داری کار باهاش خودت یا کرده احضارت -

 .کنم صحبت باهاش ایران، از رفتنمون موضوع مورد در میرم -

 :گفت و شد هم در سیامک ابروان

 !نبود مطرح موضوعی همچین برید؟ ایران از -

 از خوادمی و ترسیده دونممی خودم اما بریم درسش خاطر به گفت من به البته بریم، ایران از چندسالی که خواستمی امروز شیدا -

 .بهتره بریم اگر دیدم کردم، فکر که همخودم. کنم صحبت بابا با باید گفتم. کنه رفرا جااین

 :گفت بعد و کرد فکر کمی سیامک

 !بگیر رفتن به تصمیم بعد کننمی کارچی کردم اجیر که هاییآدم این ببینم بذار! سیاوش نگیر تصمیم عجوالنه -

 .میشه عوض همخودم هوای و حال. ریممی سالی چند برم، خواممی همخودم -

 :گفت ناراحت سیامک

 .کنی فکر موردش در بیشتر خواینمی بیاد، باهات خوادمی کرده اب*خر رو هوات و حال که اونی -

 .سیامک بخشیدمش من نه، -

 !کرده خرت که کنه فکر عمر یه نذار بخشیدیش، که بفهمه بذار پسس -
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 .بود داغون بکند، را فکرش سیامک که چهآن از بیشتر انداخت، زیر به سر سیاوش

 را موبایلش بعد و کرد فکر و زد قدم مدتی. بود ریخته هم به هم را او سیاوش، رفتن موضوع و دلگیری. شد اتاقش وارد سیامک

 :پیچید گوشی درون مردی صدای که کشید طول مدتی. گرفت را ایشماره و برداشت

 !خدمتم در آقا، سالم -

 کردین؟ کارچی کاوه، سالم -

 !جااون میره خیلی بلدرچینه،یمزرعه اون توی هست که چیزی هر ولی هیچی، که فعالً -

 :گفت بعد و کرد مشت را دستانش حرص روی از سیامک

 .بده آب گوشی و سر بفرستی رو نفر یه خواممی -

 !میدم رو ترتیبش! آقا چشم -

 چراغ، چند فقط و بود رفته فرو سکوت و تاریکی در حیاط. چرخاند بزرگ یاطح توی نگاهی و شد پنجره نزدیک. کرد قطع را تلفن و

 که قبالً کشد؟می خجالت چرا دانستنمی هم خودش. داد اشگوشی به را نگاهش باز. بودند کرده تاریکی آن مهمان را کمِشان نورِ

 :شنید را هیوا صدای باالخره تا خورد زنگ یزیاد مدت. گرفت را شماره و کرد غلبه احساسش این به باالخره. نبود گونهاین

 !سالم الو؟ -

 :گفت و شد پهن صورتش روی لبخند

 بودی؟ خواب -

 !توناجازه باا -

 :گفت و خندید

 نخوابیدی؟ زود نظرت به اما معذرت، -

 .کنم نگاه رو ساعت کن صبرر -

 :گفت هیوا دبع دقایقی. خورد را اشخنده و کرد نگاه را اشمچی ساعت هم خودش سیامک
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 .بخوابم پنج و چهار بچرخم، دیگه خورده یه پاشم باید! صبح دو به دقیقه ده ساعت. خوابیدم زود کنم فکر بله -

 :گفت و افتاد خنده به سیامک

 .شدید خسته داشتید مهمون هم امشب. بودم نکرده نگاه ساعت به اصالً! خواممی معذرت -

 .شه نمی خسته دشوجو از آدم باشه عزیز که مهمونیی -

 :گفت و نشست سیامک ب*ل به لبخند باز

 .کنم تشکر ازت زدم زنگ فقط -

 بابت؟ -

 .کرد خوشحالم خیلی! بشیم آشنا هم با بیشتر پذیرفتی کههمین -

 با رودربایستی توی فقط بگوید و بزند حرف او با راست و رک توانستمی کاش کردمی فکر خودش با داشت شاید. کرد سکوت هیوا

 :گفت سیامک باز شد طوالنی که سکوتش. بگوید توانستنمی هم را این حتی اما است کرده قبول پدرش

 خوابیدی؟ هیوا -

 :گفت و کشید ایخمیازه هیوا

 .بخوابم تونمنمی دیگه چون بچرخم، خونه توی سرگردان ارواح مثل صبح تا باید حاال جنابعالی لطف به -

 کرد رو هوات یهو دلم. نداشتم ساعت به توجهی اصالً خوابیممی دیر هاشب بیشتر کهاین نه آخه! واقعا مخوامی معذرت! بمیرم الهی -

 .زدم زنگ بهت

 :گفت هیوا بعد و شد طی سکوت به مدتی باز

 !سیامک میگم -

 :داد را جوابش عشق با و شد قراربی بیشتر قلبش زد صدا که را اسمش

 جانم؟ -

 :زد صدایش سیامک که کرد سکوت به وادار را او دوباره سیامک، گفتن جانم همین
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 هیواجان؟ -

 :زد را حرفش و آمد خودش به

 !ندارم اعتماد شیدا به اصالً من میگم -

 :گفت و شد هم در وارپرسش سیامک ابروان

 چرا؟ -

 پرسید؟ من از سوالی چه دید رو من بابات تا امشب میدونی -

 :گفت نگران سیامک

 پرسید؟ یسوال چه! نه -

 شده؟ چی پرسید دید رو من تا اومده، پیش من صورت برای که وضعیتی این با -

 گفتید؟ بهش رو راستش پرسه،می رو این ناخودآگاه باشه هم ایدیگه کس هر داره، حق خبب -

. نپرسید موضوع این مورد در هیچی. ببخشه رو اشمهریه شیدا تا اسناد دفتر بودیم رفته وقتی! استدیگه چیز یه من حرف اما! آره: -

 یه حتی یا پرسهمی رو سوال این ناخودآگاه باشه هم ایدیگه کس هر نمگی مگه شده؟ چی نپرسید حتی. بود عادی خیلیجورایی یه

 می چیز همه قبل از که کسی مثل. بود عادی خیلی کنممی فکر رفتارش به که االن کنه؟می تعجب میده، نشون کوچولو واکنش

 .تدونس

 :زد صدایش هیوا بار این که رفت فکر به هم سیامک

 هستی؟ پسردایی -

 باشه؟ دایی، پسر نگو دیگه بزن صدا رو اسمم هیوا، -

 اما زنممی صدایت بخواهد دلم طور هر من بگوید خواستمی دلش. بدهد را سیامک کردن تحکم این جواب توانستنمی حتی هیوا

 .دادمی آزارش بیشتر موضوع این و بدهد جواب ستنتوان را سیامک عاشقانه تحکم این

 :زد صدایش باز سیامک
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 داره؟ سرش تو اینقشه شیدا کنیمی فکر تو یعنی هیوا؟ -

 .کنهنمی اشتباه هاآدم با بطه*را در وقتهیچ من احساس و میگه رو این حسم. ندارم اعتماد بهش من صورت هر در. نمیدونم -

 :گفت شیطنت با و شد امکسی ب*ل مهمان لبخندی باز

 میگه؟ بهت چی من مورد در حست -

 :گفت شاکی که کندمی مسخره را او کرد فکر هیوا اما پرسید جدی را سوالش سیامک

 کنی؟می مسخره رو من -

 !خدا به نه -

 :گفت و زد ایقهقه سیامک. کرد قطع را تلفنش «گمشو برو» گفتن با هیوا

 کنی؟می قطع چرا دیوانه -

 :فرستاد برایش پیامکی و داد رد را تماسش هیوا اما گرفت را شماره وبارهد و

 .بخیر شب دارم، کار خیلی فردا چون بخوابم کنم سعی باید االن میگه بهم حسم -

 :فرستاد برایش را پیامک این و نشست سیامک ب*ل به لبخندی

 !خوش شب. داره دوستت خیلی که میگه من حس اما -

 جورآن شیدا اگر. نبود بیراه هم زیاد هیواهای حرف. رفت فرو فکر به باز و کشید عمیقی نفس. بود سیامک یعالقه راظها اولین این و

 چه؟ نبود کردمی وانمود که

*** 

 حشیف فقط هیوا اما داد تکانی بود افتاده مرده مثل کنارش در که را هیوا و کشید ایخمیازه. شد بیدار خواب از خانه در زنگ صدای با

 ساعت روی نگاهش. بود خواب هنوز پذیرایی وسط هم محمد. رفت بیرون اتاق از و آمد بیرون تخت از خودش ناچاراً. کرد نثارش

 .برداشت را آیفون سیامک، تصویر دیدن با و رفت آیفون سمت به. بود صبح نیم و ده ساعت. چرخید

 !بخیر صبح سالم -
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 د؟نبودی که خواب خانوم، رها بخیرصبح -

 !خیلی نه -

 بیداره؟ چی؟ هیوا -

 !میته مثل هم االن. برد خوابش صبح هایدمدم بود، بیدار صبح تا -

 :گفت خنده با سیامک

 .دنبالش بیام بگیره تماس من با بگید شد بیدار وقتی. بخوابه بذارم بهتره خب اما بزنم حرف باهاش بودم اومده! جونش از دور -

 :گفت خودش با گذاشت می را گوشی که طورهمین. شد دور آیفون کنار از خداحافظی با سیامک و گفت ایباشه متعجب رها

 !طفلی الهی -

 :شنید را محمد صدای

 کی؟ -

 .کرد می نگاه را او و بود کرده بلند را سرش فقط درازکش که چرخید محمد سمت به نگاهش

 !هیچکی -

 بود؟ کی -

 !بزنه حرف هیوا با بود اومده سیامک، -

 :گفت و نشست جایش سر محمد

 !هاغلط چه -

 .رفت دستشویی سمت به و ریخت جانش به اخمی رها

*** 
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 گوشی، روی شیدا اسم دیدن با. خورد زنگ هیوا موبایل باراین که بودند صبحانه ردن*خو حال در نفرسه هر نیم،ویازده ساعت

 :گفت و گرفت رها سمت به را موبایلش

 .ندارم رو اشحوصله بده رو جوابش بگیر -

 هم محمد. کردمی نگاهش خشم با چشمی زیر هیوا زد،می حرف شیدا با رها که مدتی تمام. داد را شیدا جواب و گرفت را موبایل رها

 :گفت حرص با هیوا کرد قطع را گوشی رها وقتی. داشت نظر زیر را هیوا

 زد؟می زر چی -

 :گفت و گذاشت مقابلش را گوشی رها

 رو کارمون زود چرا بپیچوندش، این از بیشتر تونهنمی اون و ببینتش خواد می که شده اشپیله زنه،می زنگ بهش شایان میگه -

 بشه؟ کنده سرش از شرش دیمنمی انجام

 :گفت عصبانی و حرص پر هیوا

 !پررو یدختره. شدیم بدهکارش هم چیزی یه انگاری! هه -

 :گفت و کرد مشت حرص از را دستانش و

 !گفتممی یونس دایی به رو چیز همه باید اول از -

 :گفت محمد

 .نگی هیچی بهتره نفهمه، چیزی پدرش فعالً خواسته خودش پسره این وقتی خب -

 :غرید محمد سر بر هیوا

 !بدی نظر خوادنمی تو -

 :گفت و دوخت چشم هیوا به نه*سیبهدست و زد تکیه عقب به محمد

 کنه؟ زندگی خائنش زن با خوادمی پسره این که مربوط چه تو به اصالً چیه؟ دردت تو هیوا -
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 !چیست هیوا درد دانستمی خوبی به رها اما

 :گفت محمد جواب در رها

 محمد؟ چیه اتبرنامه تو -

 :گفت و داد رها به را نگاهش محمد

 رفتن باز محمودی هایآدم این میگفت زدم،می حرف بابا با هم دیشب. زد زنگ بس از ترکوند رو گوشیم مادرم اهواز، برگردم باید -

 !اشمغازه دم

 :گفت نگران رها

 کردن؟ کارچی -

 !خواهی معذرت -

 :گفتن باهم متعجب رها، و هیوا

 چی؟ -

 :گفت و انداخت باال ایشانه محمد

 تست پیدا که طوراین. نمیشد مباور اما رسممی رو حسابش گفتمی. باشه داییت پسر این کار کنممی فکر ولی شده؟ چی دونم نمی -

 داییت؟ پسر این استچیکاره. میره خرش خیلی

 :گفت و انداخت باال ایشانه هیوا

 .کنهمی کار باباش شرکت توی دونمنمی -

 است؟ کارهچی یونست دایی خبب -

 .داره بورس کارگزاری دفترر -

 :گفت و برخاست جا از و

 .بشم حاضر میرم -
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 :گفت رها که رفتمی بیرون آشپزخانه از داشت و

 !دنبالت بیاد بزنی زنگ بهش گفت سیامک -

 :زد داد سرش و برگشت سمتش به شاکی

 !تو با کرد غلط سیامک -

 :گفت و کشید هم در ابروی محمد. رفت اتاقش سمت به و گفت را این

 رها؟ مرگشه چه نداره، اندازه که خریتش -

 !رسهتمی ازدواج از که دونیمی دونم،نمی -

 .کرد ترک را آشپزخانه هم او و داد تکان سری محمد

*** 

 ماشینش از. ایستادند همگی او، توقف با. رسید راه از یوسف که رفتندمی محمد ماشین سمت به و آمدند بیرون خانه از نفر سه هر

 :گفت هیوا به خطاب پرسی،احوال و سالم از بعد. آمد شانسمت به و شد پیاده

 نگرفت؟ تماس باهاتون دیگه شیدا -

 !بود زده زنگ صبحیهه -

 :گفت بعد و نشنیدند کدام هیچ که گفت ب*ل زیر چیزی زهرخندی با هم یوسف کرد، تکرار برایش که را شیدا هایحرفیهمه رها

 رفتید؟می کجا االن -

 :داد را جوابش محمد

 .رسونمشونمی مسیرم توی که بیمارستان بره خواستمی هم هیوا اهواز، گردمبرمی دارم من -

 !بیان من با توننمی. بیمارستان سمت میرم دارم هممن خبب -
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 خداحافظی هم رها از. کرد سفارش باشد خودش مراقب کهاین برای باز و گرفت ش*آغو در را هیوا. کرد تشکر او از و پذیرفت محمد

. رفتند یوسف ماشین سمت به همگی محمد، رفتن از بعد. رفت و شد ماشینش سوار. باشد دخترها مراقب خواست هم یوسف از و کرد

 :گفت میشد سوار که طورهمین یوسف

 !جلو بشینه تونیکی نشه تلخ اوقاتم خواهیدمی -

 و نشست یوسف کنار در جلو صندلی ناچاری سر از هم هیوا. نشست عقب صندلی خودش و داد هل جلو در سمت به را هیوا رها

 :گفت بستمی را دشکمربن که طورهمین

 داشتید؟ کارمون -

 .زنیممی هم آرزو به سر یه هم با حاال خوبه. بزنم بهتون سری یه بودم اومده! نهه -

 و بود نشسته پنجره کنار رها. کردمی نگاه عقب به آیینه از گاهی مسیر، طول در. کرد حرکت و کند جا از را ماشین و گفت را این

 :گفت و شکست را سکوت این خودش یوسف که بودند فکر توی بدجور هردو. طورهمین هم هیوا کاوید،می را بیرون نگاهش

 کنید؟می فکر چی به میگم -

 :داد را جوابش هیوا و برگشت سمتش به هردو نگاه

 !دایی کنممی فکر خیابونهایآسفالت به دارم -

 :گفت شیطنت با و انداخت بهش نگاهینیم یوسف

 سیامک؟ به یا کنییم فکر آسفالت به -

 :گفت و داد بیرون را نفسش حرصی هیوا

 !ندارم وقتی اون برای که دارم فکرکردن برای زیادی موضوعات قدراون -

 :گفت لبخند با یوسف

 خیابون؟ آسفالت مثل موضوعاتی -

 :گفت و داد بیرون به را نگاهش باز هیوا
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 !مربوطه خودم به -

 !کنی فکر بهش باید بشی آشنا تربیش باهاش که پذیرفتی وقتی خب -

 :گفت و کرد نگاه رها به آیینه از یوسف. نداد جوابی هیوا

 !خیابون کنارهایدرخت البد کنید؟می فکر چی به شما -

 :گفت و کشید هم در ابروی رها

 گیره؟می نشات چی از دیگران به نسبت ریاست حس همه این! بگیرید تصمیم خواهیدمی هم ما فکرهای مورد در حتی که جالبه -

 :گفت همین برای شد، بلند رها موبایل زنگ صدای اما بدهد جوابی خواست یوسف

 .میدم رو جوابتون بعداً بدید، جواب رو تونتلفن -

 :گفت کشیدمی بیرون اشپشتی کوله از را موبایلش که طورهمین رها

 .ندید جواب که نیست شما ذات توی چون بدید جواب حتماً -

 را او مدام آیینه از. بود گرفته تیزش نگاه زیر را او یوسف و کردمی نگاه اشگوشی به مبهوت. برد ماتش گوشی روی اسم دیدن اب و

 :گفت شد طوالنی مکثش وقتی پایید،می

 بدید؟ جواب خواهیدنمی -

 دارید؟ نگه لطفاً میشه -

 :پرسید او پرسیدنش، در کردمی مقاومت و دادمی آزار هم را یوسف که سوالی و چرخید عقب سمت به هم هیوا گفت، که را این

 کیه؟ -

 !رضاستت -

 :گفت باز رها که شد تیز یوسف نگاه

 بدم؟ رو برادرم جواب من دارید نگه میشه -
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 پیاده ماشین از زود خیلی رها و کشید کنار را ماشین. شد راحت خیالش هم یوسف. بدهد را یوسف سوال جواب خواست حرف این با و

 :گفت یوسف. کردمی نگاه را ماشین از رها شدن دور آیینه، از نگران هیوا. شد

 داره؟ تعجب قدراین برادرش گرفتن تماس -

 :گفت و برگشت یوسف سمت به هیوا نگاه

 !نکردیم تعجب ما -

 .بود منتظره غیر گرفتنش تماس انگاری! کردید تعجب چرا -

 !میزنه زنگ رها به کم خیلی خب -

 :گفت و داد روروبه به را نگاهش سفیو

 چرا؟ -

 :گفت و کشید بلندینفس هیوا. داد هیوا چشمان به دوباره را نگاهش بعد و

 .ندارن هم با خوبییبطه*را -

 چرا؟ -

 :گفت حرصی هیوا

 چرا؟ بدونم کجا از من! ندارن چون -

 :زد تشر جانش به یوسف

 میشی؟ عصبانی چرا! خبخیلی -

 :گفت و کرد گاهن رها به هیوا

 میره؟ داره کجا -

 نگاهش با و شد پیاده ماشین از نگران هم یوسف. دوید شدمی رد خیابان از داشت که رها دنبال به و شد پیاده ماشین از باالفاصله و

 .گرفت قرار مقابلش و رساند رها به را خودش هیوا. گرفت نظر زیر را هاآن
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 بری؟ خواهیمی کجا رها؟ شده چی -

 :گفت و انداخت هیوا ش*آغو توی را خودش و شد شکسته بغضش بود گرفته را هایشاشک جلوی سختی به که هار

 چرا؟ هیوا؟ بدبختم قدراین من چرا -

 !ببینم بگو خب؟ شده چی -

 :گفت و اومد بیرون هیوا ش*آغو از رها

 چی ما زندگی از خواهرت این گفته بهش، زده زنگ رده،ک پیدا رو رضایشماره گشته دردربه امخاله گفت؟می چی رضا دونیمی -

 دهنش از چی هر رضا! بشه آویزونش خوادمی و کشیده نقشه دخترم نامزد برای هم حاال کرد آبروبی رو پسرم روزی یه خواد؟می

 خواممی هیوا، بمیرم مخوامی! دوننمی مقصر رو من هنوزهم بینیمی! خواهرمی تو بگم میاد عارم گفت آخرهم. گفت بهم دراومد

 !بمیرم

 از همه، از ترنگران هم یوسف. کردندمی نگاهشان متعجب شدند،می رد که کسانییهمه و کردمی گریه رها. کرد بغلش باز هیوا

 :گفت یوسف دیدن با رها. افتاد راه به هاآن سمت به و کند زمین از پا باالخره. داشت نظرشان زیر خیابان، سویآن

 .زنیممی حرف هم با بعداً! بامداد عمو پیش میرم! برم بذار خدا رو تو برم، بذار. ندارم تحمل دیگه بخدا سمتی، این میاد هدار -

 چه که بود مانده هیوا. رفت و شد سوار ایستاد، تاکسی تا و داد تکان دست ایستاد، که تاکسی اولین برای و رفت خیابان سمت به و

 .نداشت گیری تصمیم قدرت که بود افتاده اتفاق سریع قدرآن چیز همه بکند؟ باید کار

 :گفت عصبانی باز رسید، او به که یوسف

 رفت؟ کجا کنید؟ رفتار آدم مثل نباید روز یه دوتا شما چرا شده؟ چی -

 !بامداد عمو پیش رفتت -

 :گفت ترعصبی یوسف

 دادن؟ بهش بدی خبر کرد؟می گریه داشت چی برای -

 :گفت و چرخید سمتش به کرد، می نگاه رو تاکسی رفتن مسیر داشت هنوز که هیوا
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 .بود بدی خبر آره، -

 ناکرده؟ خدای کرده فوت کسی -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 حساس قدراین رها مورد در پس گنجه،نمی شما زندگی قانون و قاعده توی که هم رها ندارید، رها به ایعالقه که شما دایی -

 !بکنه رو زندگیش اریدبذ. نباشید

 :گفت و شد هم در ابروانش یوسف

 تو با زندگیم قانون قاعده مورد در خوردم گوهی یه من هستم؟ رحمبی و ضی*عو آدم یه که هیوا؟ کردی فکر چی من مورد در -

 سرم؟ تو بکوبی کنی چماق رو اون باید هِی تو حاال زدم حرف

 :گفت و گرفت را دستش یوسف. داد خیابان به را نگاهش هیوا

 !چیه موضوع میگی امواسه. بریم بیا -

 :گفت یوسف که شد طی سکوت به مدتی. کرد حرکت و کند جا از را ماشین یوسف و شدند سوار هردو. برگشتند ماشین سمت به و

 .بدونم خواممی رو میده آزار رو روانش و روح جوریاین که چیزی هر. بدونم خواممی رو رها مورد در چیز همه. شنوممی خب -

 :گفت و داد بیرون به را نگاهش هیوا

 ... .که خوادنمی رها -

 :زد داد باز یوسف

 !بدونم خودم با رو تکلیفم بذار شده هم بار یه برای! بدونم خواممی من اما خوادنمی رها -

 داد با باز که بود فکر توی. بود رفته رها با کاش گفتمی خودش با. بود ریخته هم به را او حسابی اوضاع، این باز. بود ساکت هیوا

 :پرید جا از یوسف

 !هیوا بزن حرف -

 :گفت داد با باز یوسف که کرد می نگاه یوسف به متحیر. بود عصبانی کلمه واقعی معنی به یوسف. برگشت یوسف سمت به نگاهش
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 هان؟ شده؟ یاینجور که آورده سرش بالیی چه ؟ بوده کی عوضیش شوهر اون بگو بزن حرف -

 :گفت تردید با و داد قورت را دهانش آب ترس با هیوا

 !نکرده ازدواج وقتهیچ رها... رها -

 :زد فریاد و شد پرت شیشه سمت به هیوا که چنانآن کوبید؛ ترمز روی و کشید کنار شتاب با را ماشین یوسف گفت را این تا

 !صورتم وای کنی؟می کارچی دایی آخ -

 :گفت و انداخت صورتش به نگاهی یوسف. تنشس عقب باز و

 خوبی؟ بندی؟نمی رو کمربندت چرا خب -

 !خوبم -

 :پرسید را خودش سوال اما یوسف

 ... .پس... پس نکرده؟ ازدواج حاال تا رها بود؟ چی منظورت -

 خیال و بگوید خواست می گوید؟ب باید چطوری کردمی فکر داشت هیوا. کند دور خودش از را دهنده آزار افکار تا داد تکان را سرش

 این گویا. کشید بیرون جیبش از را موبایلش. شکست را سکوت این یوسف، موبایلصدای که بودند ساکت دو هر. کند راحت را یوسف

 .بود نشده ذخیره اسمی به اما شناخت می را شماره. بود مانده خشک تماس روی نگاهش که بود غیرمنتظره هم یوسف برای تماس

 :گفت اهیو

 دایی؟ دینمی جواب چرا -

 :گفت و کرد نگاهش یوسف

 !نزدن زنگ من به دلیلبی کنممی فکر چون میدم جواب -

 :کرد وصل را تماس و

 !سالم الو -

 :پیچید گوشی درون میانسالی زنی صدای
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 هستین؟ خوب یوسف، آقا سالم -

 جواهرخانم؟ خوبین شما ممنونن -

 :گفت راضی بود، جواهر نامش گویا که زن

 !یوسف آقا بشناسید رو من کردمنمی فکر -

 خوبن؟ هابچه خوبن؟ مروت آقا. حفظم از رو تونخونه شماره هم هنوز دارید، اختیار -

 :گفت و کشید آهی جواهر

 .دهستی پسرم مثل کنم نمی فراموش رو شما وقتهیچ من اما رفت یادتون رو ما کمکم دیگه که شما. خوبن همه خداروشکر -

 !داشتید لطف من به همیشه شما جواهرخانم، ممنونم -

 :گفت تردید کمی با بعد و کرد سکوت مدتی جواهر

 دیدی؟ ما از بدی نداد، مهلت دخترم به اجل و نبود قسمت و بشی ما داماد بود قرار که مدتی اون توی شما یوسف آقا -

 :گفت و انداخت هیوا به نگاهینیم یوسف

 هستید؟ ناراحت انگاری افتاده؟ اتفاقی. ندیدم چیزی خوبی زج جواهرخانم، نه -

 که صبح امروز از. نشه آبروریزی باعث تا زدیمنمی حرف ازش وقتهیچ که فامیل توی داشتیم ننگی یه. ناراحتم هم خیلی ناراحتم، -

 .آتیش رو اسپند مثل شدم بشه، شما گیر دامن قراره ننگ این فهمیدم

 :گفت نگران یوسف

 زنید؟می حرف چی مورد در -

 !خودتون با گیریتصمیم بگم بهتون رو چیزهمه خواممی دارمدوستتون چون -

 !شنوم می بفرمایین،

 :زدن حرف به کرد شروع رحمانهبی جواهر
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 خترید یه خواهرم این. کرده فوت هست چندسالی بیامرز خدا. نجیب و بود خوب خواهرم آفتاب،یپنجه مثل داشتم خواهری یه -

 .پلکهمی شما بر و دور روزهت این که دارم خبر چون دیدید، رو دختر این حتماً رها، اسم به داره

 !شاید -

 بچگیش همون از. کشید گند به رو فامیل یه و خانواده دوتا زندگی که کرد کاری دختر این بوده، تونخونه چون! حتماً و نه شاید -

 شوهر کی رو ساله چهارده سیزدهیبچه خواهر، هِی گفت می! الزمه شوهر دخترت این گفتممی خواهرم به همیشه. بود شور و شر

 رسوا دید هم وقتی کمش،سن اون با بود کرده آباد رو محله یه. خرابه شونبچه شد واضح که وقتی تا نکرد رو گوش من حرف میده؟

 رو امبچه آبروی چطوری دونینمی. داشت بچه و زن موقع ونا منیبچه! رامین من، پسر گردن انداخت رو کاریش گند تموم. شده

 که بدزدن رو آهو دختربزرگم خواستن بعدهم و کبودکردن و سیاه رو من رامین عوضیش، برادر و آشغال پدر. کرد پا به فتنه و برد

 بابای ولی شد تبرئه من مینرا. بوده مقصر کی فهمیدمی کنید جووپرس برید. آقایوسف هست پروندهاش. کرد دستگیرشون پلیس

 .اهواز رفتن کردن گم رو گورشون و گرفتن رو دخترشون دست که بعدهم. زندان افتاد ماهی چند دختره این

 صورتش کنار بود نشسته اش پیشانی روی که سردی عرق. لرزیدمی بود کرده مشت زانویش روی که دستش و کردمی گوش یوسف

 .بود خیره او به متحیر مدت تمام هیوا و بود دویده صورتش روی گاهناخودآ هم اشک. بود افتاده راه

 :زدمی حرف داشت هنوز اما جواهر

 دختر جلو که زدم زنگ مادرش به فهمیدم وقتی اما. غزاله دیدن تهران بود اومده بار یه بود، بستری بیمارستان غزاله که مدتی توی -

 و کرد دق بود آورده بار به دخترش که ننگی این خاطر به که من خواهر بیچاره. نذاره من دختر زندگی توی پا که بگیره رو اشپتیاره

 !آقایوسف...یوسف آقا. بشید دختر اون قربونی شما مثل مردی خوامنمی هم االن. مرد

 :آمد خودش به یوسف

 بله؟ -

 گفتم؟ چی شنیدید -

 !شنیدم بلهه -

 ازدواج باهاش قراره که دختری پاکی شما که دونممی ولی زده گول رو شما فندیتر چه با دونمنمی خب اما خودتونه با تصمیم -

 نه؟ یا هست دختر اون بگه بهتون دکتر تا دکتر ببریدش قبلش کنید ازدواج باهاش خواهیدمی اگر حتما. مهمه تونواسه خیلی کنید
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 :گفت عصبی یوسف

 !خداحافظ باشه، -

 :گفت نگران هیوا. گذاشت فرمان روی را سرش کرد، قطع را تلفنش شتندا را این از بیشتر شنیدن تحمل چون

 بود؟ زده زنگ بهتون بود کی دایی؟ شده چی -

 :گفت عصبانی و ناراحتی و غم با یوسف

 !بذار تنهام بذار، تنهام هیوا -

 :گفت آرام و خورد را بغضش هیوا

 دایی؟ -

 :کشید فریاد و کرد بلند سر یوسف

 !بذار تنهام هیوا -

 شدن دور زده بهت هیوا که حالی در رفت و کند جا از را ماشین زود خیلی یوسف و شد پیاده ماشین از و کشید را دستگیره هیوا

 .کردمی نگاه را ماشین

 خواست. بود نشده متوجه او که بود گرفته تماس بارها سیامک. بگیرد را رها یشماره تا کشید بیرون اشپشتی کوله از را موبایلش

 :داد را جوابش و کرد مکثی. بست نقش گوشی روی سیامک اسم دوباره که بگیرد را رهایارهشم

 !سالم الو -

 :گفت دلخور کمی سیامک

 هستم؟ مزاحمت خیلی سالم، -

 مگه؟ چطور نه -

 !دینمی رو جوابم آخهه -

 :گفت و کرد پوفی هیوا
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 .نشدم متوجه ببخشید. بود سایلنت روی گوشیم -

 نیستید؟ خونه گاران کجایی؟ -

 .رفت دیگه طرف یه از هم رها رفت، گذاشت رو من طرفاون از دایی. موندم سرگردون و ویلون خیابون کنار -

 :پرسید باز و خندید سیامک

 خیابونی؟ کدوم االن چی؟ برای -

 .بپرسم کنید صبر نمیدونم؛ -

 :گفت و شنید را عابر صدای سیامک که کرد سوال عابری از هیوا

 .هستم زدیکتن -

 .داد پایین را هیوا سمتیشیشه و کرد توقف پایش مقابل سیامک ماشین که نکشید طول خیلی

 آواره؟ چطوری -

 :گفت جوابش در و ببیند را او تا شد خم کمی هیوا

 .شب دو ساعت هماون باشم مزاحم که اینه از بهتر باشم آواره -

 :گفت و خندید بلند باز سیامک

 چیه؟ موضوع مببین شو سوار -

 :گفت و آورد در حرکت به را ماشین سیامک. نشست جلو صندلی سیامک کنار در و داد فحشی خودش به هیوا

 شد؟ دعواشون یوسف عمو و رها باز -

 ملی تیم حد در که گفت بهش چی دونمنمی زد زنگ بهش یکی هم دایی. رفت وری یه اومد پیش اشواسه کاری رها ولی! نه -

 .رفت و کرد پیاده رو من و شد عصبانی

 :گفت و کشید بیرون کتش غل*ب جیب از را موبایلش و انداخت او به نگاهی متعجب سیامک
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 بود؟ کی نفهمیدی -

 .خانم جواهر گفت حرفاش وسط آهان! واال نه -

 :گفت قبل از ترمتعجب سیامک

 کیه؟ خانم جواهر خانم؟ جواهر -

 شناسید؟نمی اسم این به رو کسیی -

 :گفت و آمد یادش دفعه یک که کردمی فکر گرفتمی را یوسفیشماره که حالی در امکسی

 .بود غزاله مادر شناسم،می اسم این به که کسی تنها فقط -

 :گفت تند و متعجب هیوا گفت را این تا

 رها؟یخاله! غزاله مادر -

 !دیگه آره -

 :تگف خودش با آرام و ماند جاده قفل نگاهش. رفت وا هیوا

 !آشغال فت*کثا -

 چی؟ -

 !هیچی -

 :گفت نگران سیامک

 میره؟ کجا نگفت نمیده؟ جواب عمو چرا -

 به هیوا نگاه که زد هیوا چشم مقابل بشکنی و انداخت او به نگاهی سیامک. نشنید را صدایش که بود فکر توی قدری به هیوا اما

 :گفت و برگشت سمتش

 د؟بامدا عمو رستوران ببرید رو من میشه -
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 !عزیزم حتما -

 :گفت باز و داد تغییر سمت آن به را مسیرش و

 باشه؟ کرده عصبانیش که باشه گفته یوسف به ممکنه چی جواهرخانم عجیبه؛ امواسه -

 !نمیدونم -

 :گفت زیرکی با بعد و کرد مکثی سیامک

 بدونم؟ نباید من اینکه یا دونینمی واقعا -

 :گفت آرام و کشید عمیقی نفس هیوا

 شید؟می ناراحت بدونید نباید شما بگم -

 :گفت و داد تکان سری و کرد نگاهش مهربان سیامک

 مورد در نباید خب. عزیزم نمیشم ناراحت نه -

 کنم کنجکاوی زیاد نیست مربوط بهم که مسائلی

 مسیر طول در. بود کرده موشخا را اشگوشی اما شد رها یشماره گرفتن مشغول و کرد خواهیمعذرت آرام انداخت زیر به سر هیوا

 :گفت آرام داشت نظر زیر را او که سیامک. بود خاموش بار هر اما گرفت را اششماره چندباری

 هیوا؟ اومده پیش مشکلی -

 .فشرد مشت توی را موبایلش استرس پر و نگران هیوا

 .نداشت خوبی حال رفت می وقتی. نگرانشم کرده، خاموش رو موبایلش -

 .کنیممی فکری یه نبود، جااون اگر زنیممی سر بامداد عمو رستوران یمرمی حاالا -

 :گفت هیوا ایستاد، که رستوران مقابل

 .بره که نداره رو دیگه جای آخه جاستهمین حتماً برس، کارت به برو شما خوایمی -
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 :گفت و چرخید سمتش به سیامک

 .بزنیم سر هم رو دیگه جاهای بریم بیا نبود اگه رسممی کارم به رم می من بزن زنگ بود جااین اگه بزن سر یه برو باشه -

 دوباره کردمی دنبال را هیوا نگاهش با که طورهمین سیامک. رفت رستوران سمت به و شد پیاده ماشین از و داد تکان سری هیوا

 او و گرفت او از را یوسف سراغ. بود شرکت سیاوش. گرفت را سیاوشیشماره بعد و نداد جوابی هم باز اما گرفت را یوسف یشماره

 .شنید را او صدای تا کشید طول مدتی. گرفت را مادرجون یخانه یشماره بعد و کرد فکر کمی. کرد اطالعیبی اظهار هم

 !سیامکم مادرجون، سالم الو -

 خوبی؟ عزیزم، سالم -

 :گفت نگران سیامک

 شده؟ طوری نظرم، به گرفته صداتون -

 .نشده طوری! معزیز نه -

 :گفت و کرد اصرار بیشتر کمی سیامک

 !هاشده چیزی یه ام،غریبه من مادرجون -

 پدر رو؟ خودت کنیمی نگران چرا برم قربونت نه -

 خوبن؟ مادرت و

 .بپرسم رو احوالتون زدم زنگ خوبن، -

 .کردی خوبی کار -

 شاید باشد آمده پیش موضوعی اگر دانستمی. نتوانست بگیرد رجونماد از اطالعاتی زیرکی با خواست چقدر هر و زد حرف او با مدتی

 طول مدتی. است افتاده اتفاقی حتماً که فهمید دید، نیفتاده اتفاقی کهاین بر مبنی را مادرجون اصرار وقتی و باشد داشته خبر هم او

 :گفت و شد پیاده ماشین از که بود شده هیوا نگرانی متوجه دور همان از. دید را هیوا باز تا کشید

 نیست؟ جااین هیوا؟ شده چی -



 

 
 

435 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .مونممی منتظرش. جااین بیاد شاید! نیست نه -

 :گفت و افتاد راه به سمتش به سیامک

 .هستن تهران که اقوامشون یخونه دیگه، جای یه رفته شاید -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 به برید شما کرده، تموم شارژ گوشیش شاید. مونممی منتظرش مدتی هندار اشکال خب. نمیره اقوامشون از کدومهیچ یخونه -

 .برسید کارتون

 :گفت و زد تکیه ماشینش به سیامک

 .زنیممی سر باشه الزم که کجا هر ریممی نشد ازش خبری اگر مونممی. ندارم کاری من هیوا -

 :گفت و کرد باز را ماشین در سیامک. بود خاموش هم باز اما .گرفت را رها یشماره باز و کشید دندان به را ناخنش استرس پر هیوا

 !نیفتاده اتفاقی نباش، نگران هم قدراین ماشین، توی بشین بیا هیوا -

 :گفت و ایستاد مقابلش هم سیامک نشست، بیرون سمت به صندلی روی سیامک اصرار با هیوا

 شدید؟ جدا هم از که ساعته چند االن -

 :گفت و کرد فکر کمی هیوا

 !هست ساعتی یه -

 :گفت مهربان و کرد کنترل را خودش اما بود گرفته اشخنده اینکه با سیامک

 اینجاست، به مسیر توی هنوز شاید یا کرده تموم شارژ شاید گوشی. بشی نگران قدراین نباید که ساعت یه خاطر به! خوب دختر -

 .بانک رفته دونممی چه یا خرید رفته

 :گفت تند و ستبرخا عصبانی هیوا

 !میشه بیهوش بشه بد حالش هم وقتی. نبود خوب حالش میگم دارم -

 :گفت ناباور سیامک
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 داره؟ خاصی بیماری چی؟ برای -

 !داغونه شدت به روحی نظر از اما نهه -

 صدای تا کشید طول یمدت. گرفت را رها برادر رضا یشماره و کرد پیدا اش گوشی روی را ایشماره تند تند و افتاد رضا یاد به و

 :پیچید گوشی درون مردی

 بفرمایین؟ الو -

 هستین؟ خوب. رضا آقا هستم هیوا -

 :گفت بدهد را جوابش کهاین بدون رضا اما

 امرتون؟ -

 ریخت؟ هم به طوریاین که گفتید رها به چی زدید زنگ -

 :گفت خشم و غرور با رضا

 !بود الزم که چیزی هر -

 :گفت و یددو صورتش روی هیوا اشک

 می که شما. کنید قضاوتش جوریاین شما حداقل نیست حقش خدا به هستید، برادرش شما -

 .نداشت تقصیری رها دونید

 :گفت مکثی از بعد رضا

 داره؟ بطه*را غزاله سابق نامزد با رها که داره حقیقت آیا چیه؟ قضیه -

 من با رها که فهمید ضی*عو رامین اون. اومد من با هم رها تهران، دماوم کاری برای من. منه دایی غزاله، نامزد. نیست طور این -

 .بافته خودش واسه چرندیات بعد. مادربزرگمیخونه اومده

 :گفت و گرفت را هایشاشک هیوا. شد برقرار سکوت مدتی

 کنید؟می رفتار طوریاین باهاش چرا چرا؟ -
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 :گفت بعد مدتی رضا

 کجاست؟ االن. بودم ریخته هم به شدت به زد زنگ که امخاله شدم، عصبانی -

 !کرده خاموش هم تلفنش رفته نمیدونم، -

 تهران؟ بیام الزمه! دادبی داد ای -

 :گفت پوزخندی با هیوا

 !برسید زندگیتون به نیست الزم نه -

 را نگاهش شد تمام هایشصحبت وقتی. کرد می نگاهش نگران و بود ایستاده مقابلش فقط سیامک مدت تمام. کرد قطع را تلفنش و

 :گفت و داد سیامک به

 شدی؟ من معطل شما -

 :گفت و برخاست ماشین صندلی روی از و

 .برسید کارتون به برید شما. کنممی پیداش طوری یه خودم -

 :گفت اخمی با سیامک

 .بریم ماشین توی بشین ندارم کاری من گفتم بهت بار یه -

 هایشاشک سریع هیوا. آمدمی هاآن سمت به داشت بدود، کردمی سعی که حالی در کنانهنهن هک افتاد بامداد عمو به نگاهش هیوا

 :گفت رسید آنها به که بامداد عمو. زد صورتش به ضرباتی و گرفت را

 کردی؟ پیداش هیوا؟ شد چی -

 :گفت دروغ به هیوا

 .خونه رفته عمو آره -

 :گفت و داد سالم او به سیامک

 .نباشید نگران -
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 :گفت و کشید راحتی نفس بامداد عمو

. میره هوش از میشه عصبی و ناراحت وقتی که داره دلیلی یه باالخره! حسابی و درست دکتر پیش ببرش رو دختر این گفتم بار هزار -

 خونه؟ رفته مطمئنی االن

 .کردم نگران هم رو شما عمو، آره -

 :گفت و گذاشت اششانه به دستی سیامک

 .خونه برممی رو هیوا من. رو خودتون اختیداند نفس از -

 .بود خاموش هم باز اما گرفت را رها یشماره دوباره و دوید هیوا صورت روی اشک باز. افتادند راه و کردند خداحافظی بامداد عمو از

 و نشست هیوا رکنا در. بود دستش معدنیآب قوطی یک برگشت وقتی. شد پیاده سریع خیلی و کرد توقف مغازه مقابل سیامک

 :گفت و گرفت سمتش به و کرد باز را معدنیآب

 که؟ نداره قراریبی همه این رفته، تو پیش از رها که نیست وقتخیلی و نیفتاده اتفاقی هنوز هیوا -

 :گفت و گرفت دستش از را آب قوطی هیوا

 !دارم بدی احساس! زنهمی شور دلم -

 .زنیممی سر باشه الزم کجا هر بخور، آب کم یه! خب خیلی -

 در. گرفت را وقتشان ساعتی سه هازدن سر این و زدند سر بیمارستان چند به که بود هیوا کردنآرام خاطر به. کرد حرکت دوباره و

 خانه به سیامک پیشنهاد به. نبود خبری رها از هنوز و بود شده ظهر. گرفتمی را رهایشماره مرتب هیوا مدت این طول تمام

 :گفت و زد تکیه دیوار به آمد بیرون خانه از وقتی هیوا. بود نرفته هم خانه رها اما رگشتندب

 .دیگه برید شما مونم،می منتظرش جاهمین -

 :گفت و شد نزدیکش سیامک

 بذارم؟ تنهات روز و حال این با -

 :گفت و کرد مکثی و
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 اش؟خاله یخونه باشه رفته نداره احتمال چیه؟ موضوع دونمنمی -

 :گفت و گرفت را صورتش روی اشک باز هیوا

 .نمیره جااون میاد، بدش هااون از -

 سیامک. کرد نگاهش تند هیوا که گرفت را صورتشروی اشک و داد جراتی خودش به سیامک باراین. دوید صورتش روی اشک باز و

 :گفت و کشید عقب را دستش

 .زنیمی آتیشم هاتاشک با داری. نکن گریه توروخدا اما ببخشید، -

 :گفت و دوخت کوچهانتهای به را نگاهش هیوا

 .خونه میاد آفتاب غروب از قبل تا حتماً مونم،می منتظرش -

 :گفت بعد و کرد مکثی سیامک. بودند نخورده ناهار هنوز. بود عصر پنج ساعت. کرد نگاه را ساعتش سیامک

 .جااون باشه رفته شاید جا،اون ریممی سر یه گیریممی رو شخاله یخونه آدرس مادرجون؟یخونه بریم خوایمی -

 .شد همراه سیامک با و داد تکان سری بعد و کرد نگاهش بر و بر لحظاتی هیوا

 :گفت و شکست سیامک را سنگین سکوت این. کردمی نگاه را بیرون و بود ساکت هیوا مسیر، طول در

 برن؟ ایران از که سیاوش مخ روی رفته شیدا، دونیمی -

 :گفت و برگشت سمتش به هیوا متعجب نگاه

 !شیدا دیدن بره بود قرار! شیدا -

 کی؟ -

 !باشه نیاورده سرش به بالیی! دیگه رها -

 :گفت اما شد نگران هم سیامک گفت، که را این

 .پرسممی زشونا زنممی زنگ االن هستن، شیدا مراقب منهایآدم. کنمنمی فکر نه -
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 :گفت بعد و کرد صحبت کسی با مدتی. کشید بیرون جیب از را موبایلش و

 .بزنیم سر اشخالهیخونه به اول بهتره. نرفته بیرون شونخونه از اصالً شیدا امروز میگه پسر این هیوا، نه -

 توسط در که زد را زنگ سیامک. شدند پیاده دو هر و کرد توقف مادرجونیخانه مقابل. ماند خیره رو به رو به و داد تکان سری هیوا و

 یشانهبهشانه را سیامک و هیوا وقتی بود، آمده بیرون شاناستقبال به که مادرجون. شدند خانه وارد هردو. شد باز برایشان مادرجون

 از بعد. بوسیدش و گرفت ش*آغو در را او و کرد یکی را پله سه سیامک. نشست لبش به لبخندی آمدندمی او سوی به که دید هم

 :گفت و کشید ش*آغو در را او و آمد هیوا سمت به داشت سیامک با که بشی و خوش

 عزیزم؟ ناراحتی چرا. برم قربونت -

 :گفت جوابش در سیامک

 .شده نگرانش هیوا کرده، دیر کم یه بیرون رفته رهاخانوم -

 :گفت و اختاند هیوا به بعد و سیامک به نگاهی جون خانم

 بیرون؟ رفته کی از -

 :داد را جوابش هیوا

 .خاموشه تلفنش. رفت که بود ظهر ونیمدوازده تقریباً -

 :گفت سیامک

 جواهر اش،خالهیخونه آدرس شما از اومدیم بزنه، اقوامشون به سری یه رفته حتماً میگم من -

 نه؟ یا هست جااون بپرسم بزنیم زنگ یه دارید رو شونشماره اگر اصالً بزنیم، سری یه بگیریم رو خانوم

 :گفت تردید با بود نگران موضوعی از گویا که هم مادرجون

 .باشه رفته اونجا کنمنمی گمون -

 :گفت کنجکاوانه هیوا و شد بدل و رد سیامک و هیوا بین نگاهی

 زده؟ زنگ هم شما به رها یخاله -
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 :گفت و داد تکان سری مادرجون

 .زننمی دختر این مورد در رو هاحرف این که کارشه توی غرضی و قصد حتماً دخترم، کنمنمی باور رو حرفاش من -

 :گفت نشستن ضمن و رفت هاپله سمت به. شد شکسته هیوا بغض باز گفت که را این

 !کثیفن و پست چقدر بکشتشون، خدا -

 :گفت و گرفت ش*آغو در را او مهربان و نشست کنارش در مادرجون

 !برم قربونت باش آروم. عزیزم باش آروم -

 :گفت و گرفت را هایشاشک هیوا

 .بره تنها بودم نذاشته کاش. باشه نیاورده خودش سر بالیی کنه خدا -

 :گفت بود شده نگران حسابی که هم سیامک

 !کالنتری ریممی -

 :گفت مادرجون

 !نمیده جواب رو تلفنش هماون آخه ندارید؟ یوسف از خبر شما -

 با که گرفت را سیاوش یشماره. دادنمی جواب ولی خوردمی زنگ یوسف گوشی اما یوسف با گرفتن تماس به کرد شروع باز سیامک

 :داد جواب زنگ سومین

 داداش؟ شده چی سالم، -

 نداری؟ عمو از خبر -

 نیفتاده؟ اتفاقی نیومد، هم شرکت. نمیده جواب گیرممی رو موبایلش هممن! واال نهه -

 نگران که هم سیاوش اما بگیرد تماس او با بخواهد او از دید را یوسف اگر خواست او از بعد و گفت را رها شدنگم موضوع سیامک

 .رساندمی هاآن به را خودش زود گفت بود شده

*** 
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 هیوا. دادنمی جواب را تلفنش هم یوسف. بود نشده خبری رها از هنوز اما رسید اتمام به کالنتری در کارشان و بود شده شب نه ساعت

 دیدن با سیامک. نشست خیابان جدول یلبه تاببی و قراربی. کردن گریه به کرد شروع بلند بلند دفعهاین آمد بیرون کالنتری از تا

 :گفت و نشست کنارش در وضعیت این

 !نیفتاده اتفاقی که هنوز هیوا -

 :فتگ هق هق با هیوا

 اتفاقی چه باید دیگه نیفتاده، اتفاقی میگی فقط تو ولی نیست ازش خبریهیچ و شده گم رها میگی، رو همین همش داری صبح از -

 بیفته؟

 داشت و زدمی قدم. کند کار چه باید دانستنمی سیامک و کردمی گریه هیوا. گذاشت زانو به سر و انداخت زانوانش دور را دستانش

 باالفاصله و کرد توقف شاننزدیک و رسید راه از سیاوش. دادنمی جواب و خوردمی زنگ هم باز اما. بگیرد را یوسف بار صدمین برای

 :گفت نگران و رساند هاآن به را خودش. شد پیاده ماشین از

 افتاده؟ اتفاقی چه شده؟ چی -

 :داد را جوابش سیامک

 !نیفتاده اتفاقی هنوز هیچی، -

 کنه؟می گریه داره هیوا چرا پسس -

 :زد صدایش و زد زانو زمین روی هیوا مقابل. نماند برادرش جواب منتظر

 هیوا؟ هیوا؟ -

 عقب را دستش و زد خودش به نهیبی اما بگیرد را اشکش که برد جلو را دستش. بود اشک از خیس کبودش صورت. کرد بلند سر هیوا

 :گفت آرام و کشید

 !باش آروم ،هیوا کنیممی پیداش -

 :گفت و شد نزدیک هاآن به بود زنیقدم حال در که سیامک

 ده؟نمی جواب چرا یوسف -
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 :گفت و کرد بلند سر سیاوش

 .هستم نگرانش منم دونم،نمی -

 :گفت و برخاست هیوا

 !غزاله مادریخونه ببر رو من -

 .برخاست هم سیاوش

 اونجا؟ باشه رفته رها ممکنه یعنی چی؟ برای جااون -

 :گفت و گرفت را سیامک کتییقه عصبی هیوا

 نه؟ یا جااون بریمی رو من -

 .نبود خوبخیلی حالش. مادرجون پیش خونه برو بگیر، رو عمو مرتب هم تو سیاوش! بریم بیا ریممی هم جااون باشه -

 این و خوردمی رقم او برای که بود شکست پشت شکست. کرد بدرقه را سیامک و هیوا که نگاهش با و داد تکان سری فقط سیاوش

 هم باز که بود گرفته تماس قدری به. گرفت را یوسف موبایل باز و زد تکیه ماشینش به مستاصل. خواستمی خودش که بود چیزی

 صدای و دش وصل تماس پایانی دقایق در که داشت کردنقطع قصد که خورد زنگ گوشی قدرآن. نداشت دادنجواب به امیدی

 :پیچید گوشی درون یوسفیگرفته

 زنید؟می زنگ من به قدراین مرگتونه چه -

 عمو؟ -

 :زد غر جانش به عصبی یوسف اما

 .میام بخوام وقت هر کنم، خودکشی نیست هم قرار! نیست مرگم هیچ! زهرمار و عمو -

 خیلی همین برای کند خاموش را گوشیش است کنمم زدمی حدس. کرد قطع را گوشی بزند دیگری حرف خواست سیاوش تا و

 شاید کرد فکر اما بود فرستاده هایپیامک هم این از قبل چند هر. کرد اس ام اس برایش و نوشت را "شده گم رها " یجمله سریع

 جواب سریع او و گرفت تماس خودش یوسف که بگیرد تماس دوباره خواست. بدهد جواب را تماسش که کند ترغیب را او خبر این

 :داد
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 عمو؟ الو -

 شده؟ گم چی یعنیی -

 :گفت و کشید راحتی نفس سیاوش

 .زده غیبش رفته شده پیاده شما ماشین از که ظهرهمون از -

 :گفت بعد و کرد سکوت مدتی یوسف

 نمیده؟ جواب رو تلفنش -

 .بردش سیامک که بزنن سر رو خانمغزاله مادریخونه بره خواستمی. بودن کالنتری هم االن نداره، خوبی حال هیوا خاموشه، نهه -

 :زد داد عصبانی یوسف

 !زنممی زنگ خودم نه... سیامک به بزن زنگ بکنن؟ غلطی چه جااون رفتن -

 .کرد قطع را تلفنش سریع و

 سریع صفحه روی یوسف ماس دیدن با. خورد زنگ سیامک موبایل که داشت خیابان به چشم و بود نشسته سیامک کنار در هیوا

 :داد جواب

 شما؟ کجایید یوسف، عمو الو -

 :گفت شاکی یوسف

 میرید؟ دارید کجا کجایید؟ شما کجا؟ هر -

 :گفت و انداخت هیوا به نگاهینیم سیامک

 .بگیریم ازش خبری شخاله یخونه رفتیممی داشتیم شده، گم رهاخانوم -

 :زد غر سرش یوسف

 !نمیرید جااون هم شما نیست شخالهینهخو رها! خودبی -
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 :گفت یوسف به خطاب و کشید بیرون سیامک دست از را گوشی عصبی هیوا

 رو رها آبروی که آشغالی فت*کثا اون دروغه، حرفاش تموم بدونید باید اما گفته، شما به چی عوضیش یخاله اون دونممی که من -

 !بود آشغال رامین اون برد،

 :گفت یعصب یوسف

 .تو و دونممی من انداختی راه آبروریزی و غزاله مادریخونه رفتی بفهمم. هستم داغون کافییاندازه به! هیوا دیگه بسه -

 :گفت و زد نیشخندی حرص با هیوا

 !هستن ودروغگ مشت یه هافت*کثا اون! دنیایی آدم تریناحساسبی و ترینمنطقبی تو! متنفرم ازت! دایی متنفرم ازت -

 .ببینم سیامک به بده رو گوشی! شو خفه -

 را گوشی کند، کنترل را خودش کردمی سعی اما آمدمی عصبی نظر به هم سیامک. گرفت سیامک سمت به را گوشی گریه با هیوا

 :داد را یوسف جواب و گرفت

 سرت؟ رو انداختی صدات جوریاین که شدهچی یوسف، بله -

 :گفت ترعصبانی یوسف

 سمت میری کنیمی کج رو خرت سر هستی هم کجا هر! عمو میگی من به فقط! فهمیدی کنینمی صدا اسم به رو من دیگه -

 .تو و دونممی من مادرغزاله خونه جلو بردی برداشتی رو دختره این بفهمم تون،خونه

 :داد را جوابش و نکرد تحمل سیامک

 !خداحافظ بکنی؟ خوایمی چیکار ببینم مادرغزاله یخونه جلوی میرم دوماً است،هیو هم اسمش داره اسم دختره این اوالً -

 :غرید خودش با و کرد زیاد را سرعتش. گذاشت جیبش توی را گوشی و کرد قطع را تلفن عصبی و

 !کنننمی اشتباه هرگز و هستن زاده پیغمبر خانواده این کرده فکر -

 :گفت و انداخت بهش نگاهینیم سیامک. دکرمی گریه و داشت زیر به سر هیوا

 .کنیممی پیداش خورممی قسم نکن، تابیبی جوریاین! برم قربونت هیواعزیزم؟ هیوا؟ -
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 :گفت بود کرده نامفهمومش و بود شده ترکیب اشگریه با که صدایش هیوا

 !ترسممی! جااون نرو نرو، -

 :گفت و داد گاز حرص با سیامک

 برای بار یه. گفته بد رها سر پشت زده زنگ که کرده غلط بگو، غزاله مادر به خواست دلت چی هر ریممی اصالً! ازش نترس -

 !بکش سرشون رو دادت و واستا همیشه

 :گفت و نشست لبش به گریه میان لبخندی. کردمی رانندگی حرص با و عصبی که داد سیامک به را نگاهش هیوا

 !کنهمی قهر باهات یوسف دایی -

 :گفت نیشخندی با سیامک

 .باشه عموم نفر یه اون اگر حتی. ندادم باج کسی به زندگیم توی من ام؟واسه داره اهمیتی کردی فکر! کنه قهر -

 :گفت و پیچید ایکوچه درون و

 .شونخونه اومدیم قبل سال شش چندباری. کنممی پیداش. نیست یادم دقیق رو شونخونه است،کوچه همین -

 :گفت و کرد توقف ایخانه مقابل رامین ماشین دیدن با باالخره تا رفتمی پیش کوچه در آرام و

 .جاستاین هم عوضیش پسر اون خودشه، آهان -

 شدنپیاده از قبل سیامک. بود دوخته چشم بود، تهران متوسطهایمحله از یکی در که ایساده و معمولییخانه در به ترسیده هیوا

 :گفت

 !عزیزم شو پیاده. هستم پشتت من بگو، بهشون نگفتی وقتهیچ و بگی خواهیمی که چی هر! هیوا نباش نگران -

 دقایقی. فشرد را آن و رفت زنگ سمت به سیامک. شد پیاده ماشین از و کشید عمیقی نفس. باشد مسلط خودش به کرد سعی هیوا

 :شنید آیفون درون پسرکی صدای بعد

 ین؟بفرمای بله -

 :گفت تندی با سیامک
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 !در دم بیان بگو شوهرش و خانوم جواهر به -

 از را سیامک که داد جواب مردی را آیفون که نکشید طول خیلی. گذاشت را آیفون و گفت ایباشه سیامک کالم شتاب از پسرک

 .بود شناخته تصویرش

 !هاطرف این از عجب چه سیامک آقا سالم -

 :گفت تند لحن همان با اما بود شناخته را او سیامک

 !در دم بیان بگو پدرت و مادر به -

 شده؟ چی -

 :داد را جوابش تند باز سیامک

 خاطر به من مادرجون. کنن ثابت بیان باید که شده زده هاییحرف! مفت حرف حتی داره تاوان چیزی هر زمونه دوره این توی -

 جور یه تا در دم بیاد مادرت بگو پس. دوتا اون از ترداغون هیوا حال و اون از تراب*خر عموم حال خرابه، حالش مادرشما هایحرف

 !نزدم حرف باهات دیگه

 :گفت آرام و شد نزدیکش سیامک. کردمی نگاه سیامک به نگران و لرزیدمی ترس از دستانش هیوا

 !نتریکال کشونممی رو شونهمه کنی اشاره قسم قرآن به عزیزم، هستم پیشت من -

 یچهارشانه و بزرگ کل*هی و شد باز شتاب با خانه در بزند حرفی خواست تا و داد سیامک چشمان به را نگاهش قدرشناسانه هیوا

 :گفت شاکیانه و آمد بیرون خانه از رامین

 دعوا؟ قصد به اومدی سیامک؟ آقا خبرته چه -

 :گفت و گرفت قرار روش در رو سیامک

 بخوام مدرک دلیل گفته خانوم رها مورد در مادرت که چرندیهایحرف اون بابت اومدم الحسابعلی اما! میام مه دعوا باشه الزم -

 !ازتون

 :گفت نیشخندی با رامین

 !است بیان به حاجت چه است عیان که چیزی خواهی؟می مدرک و دلیل -
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 :زد فریاد سرش بر گریه با هیوا

 !آشغال شو خفه -

 :گفت و گرفت هیوا سمت به را تهدیدش انگشت رامین

 ... .رو دهنت حرف هی -

 :گفت داد هلش عقب به وقتی و درآمد رامین داد که چرخاند چنان و گرفت را انگشت سیامک که

 !گیریمی کی سمت تهدید انگشت بفهم دفعهاین -

 :گفت شاکی جواهر. آمدند بیرون خانه از بودند میانسالی مرد و زن که رفعت شوهرش و جواهر

 کردی؟ کشیقشون سیامک؟ آقا خبره چه خبره؟ چه -

 :گفت و کرد نگاهش اخمی با سیامک

 بدید؟ رو خدا جواب خواهیدمی چطور راحته، چرخوندن دهن توی ناحق حرف و زدنبهتون -

 :گفت هم هیوا

 شناسید؟می رو خدا اصالً شما کنه، لعنتتون خدا -

 :گفت و دکر نگاهش جنگی جواهر

 شما؟ -

 :گفت پر توپ با هیوا

 بزنید؟ حرف طوریاون رها مورد در و باشید پست حد این تا تونیدمی چطور رهام، دوست من -

 :گفت زمانهم و بزند دهنش توی که افتاد راه سمتش به جواهر

 ... .بخواد که دهنی در گیرممی گل -

 :زد داد هم سیامک
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 !بشه بلند هیوا روی بخواد که یدست کنممی قلم منم -

 :کند آرام را هاآن کرد سعی و آمد پیش رفعت. شد خیره او به متعجب و خورد جا سیامک حرف این از جواهر

 آقا شده؟ چی بکشید؟ دندون به چرا میشه باز دست با که یگرها!سیامک آقا باش خونسرد! زن باشآروم استغفراهلل، استغفراهلل، -

 شدی؟ برزخی جوریاین که اومده پیش حدیثی رفح چه سیامک

 :گفت جواهر همسرش سیامک، جای به

 مورد در کالم یه آقایوسف مادر به زدم زنگ امروز من. بکنه یوسف آقا آویزون رو خودش خوادمی تهرون، اومده رها دختره این -

 !نیومده شونبه خوبی انگاری ولی دلسوزی، سر از اونم گفتم بهشون رها دخترهیعقبه

 :گفت بغض با باز هیوا داد، را جوابش نیشخندی با سیامک

 کنه؟ ازدواج من دایی با قراره رها گفته کی بعدم گفتید، دروغ مشت یه فقط شما -

 :گفت متعجب جواهر

 کیه؟ داییت داییت؟ -

 :داد را جوابش اخمی با سیامک

 !اییشد میشهه من، یوسف عمو پس منه،یعمه دختر هیوا -

 :گفت و کرد داریمیان باز رفعت. رفت کردمی نگاه را هاآن و بود زده تکیه در به که رامین به ایغرهچشم و

 ما دختر. دوننمی خودشون کردی، دخالت که مربوط چه شما به اصالً خانوم. شده تموم که بوده گذشته مورد در حدیثی و حرف یه -

 !کنه ازدواج خوادمی لشد کی هر با هم یوسف آقا. مرد که

 :گفت و برداشت در از را اشتکیه رامین

 !زیاد عزت -

 :گفت و کرد نگاهش سیامک
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 نشه پیداش دیگه ساعت چند تا اگر زده، غیبش رها حاال تا ظهر از زیاد؟ عزت میگی کردی پا به رو بلبشو این که حاال دیگه، نه -

 .میشه تموم اتواسه گرون چقدر دونیمی و شناسیمی رو من خوب هم خودت. ینیبمی رو سیامک سگ روی اون سالم، و صحیح

 :گفت و داد جواهر به را نگاهش دوباره و

 تکتک بابت تا محاکمه میز پای کشونمتونمی خورممی قسم ریزهمی داره ریز یه ظهر از که دختر این چشم هایاشک به -

 فهمتون شیر قشنگ بپرسید، وایستاده عقب و ترسیده موش مثل که پسرتون از. بدید سپ جواب زدید رها سر پشت که هاییحرف

 !هیوا بریم! برمیاد دستم از کارهایی چه و هستم کی من کنهمی

*** 

 :تگف و انداخت او به نگاهینیم استرس پر سیامک. بود خاموش هم باز و گرفتمی را رهایشماره داشت باز هیوا بودند، ساکت دو هر

 بخوریم؟ چیزی یه بریم هیوا -

 :گفت و کرد نگاهش هیوا

 !سیامک....رهنمی پایین گلوم از غذا -

 !جانم -

 :گفت بعد و کرد مکثی باز هیوا

 سیامک؟ هستی کی تو -

 :گفت و کرد نگاهش مهربان و لبخند با سیامک

 .هستم داییت پسر من -

 هستی؟ کارهچی تو اینه منظورم نه، -

 :گفت لبخند همان با اما بود فهمیده را هیوا منظور کهاین با امکسی

 .هستم مدیر دفترکارگزاریش توی کنم،می کار بابام پیش -

 :گفت کالفه هیوا
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 گرفته؟ شوخیت هم تو بده، حالم چقدر دونیمی -

 .میگم بهت حقیقت دارم فقط عزیزم، نه -

 :گفت بعد و ماند خیره بیرون به مدتی هیوا

 .هستی مهمی آدم دادمی نشون بردمی حساب ازت رامین که جوریاون یا کردیمی تهدید رو هااون که جوریاون -

 :گفت بعد و کرد فکر کمی سیامک

 .هستم رفیق مهمی خیلی هایآدم با فقط من -

 بود؟ هافتاد کردن غلط به و برهمی حساب ازشون ثروت همه اون با محمودی که مهم قدریاون -

 :گفت و پاشید هیوا روی به را لبخندش باز سیامک

 گفتم بود همین برای. هستن مهم امواسه خیلی که کسایی برای فقط. کنمنمی استفاده کسی هر برای اعتبارم از اما! عزیزم آره -

 .بشن بازجویی تا کالنتری بکشونم شونهمه تا کن اشاره فقط

 :داد جواب و انداخت شماره به نگاهی درآمد صدا به که سیامک موبایل. کردمی نگاه دستش توی یلموبا به و داشت زیر به سر هیوا

 .عمو سالم -

 بردی؟ غزاله خانواده جلو رو من آبروی رفتی کردی؟ رو خودت کار باالخره! زهرمار و سالم -

 :داد را جوابش سریع سیامک

 دوباره نکن کاری یه. هستیم رفیق هم با چیزها این از بیشتر اما هستیم رزادهبراد و عمو درسته. هستیم همسن تو و من یوسف -

 نباید که رو حرفی هر. قربونیه یه شهمی قضاوت داره ناحق به که دختری اون دونممی اما دونمنمی هیچی من. بشی دلت شرمنده

 دختر؟ اون از دیدی هرزگی مدت این توی میگه؟ چی دلت ببین. برم قربونت کنی باور سریع

 :گفت عصبی یوسف

 !کافیه سیامک، کافیه -

 !عمو کن قاضی وجدانت ولی باشه، -
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 :گفت و خورد را بغضش یوسف

 کجایید؟ -

 .بزنیم سر بیمارستان دیگه چندتا ریممی هیوا با -

 .بزنم سر بیمارستان چندتا میرم منم. کنید خبرم کردید پیداش باشه -

 :گفت و گرفت را هایشاشک هیوا. کرد قطع را تلفن و کرد خداحافظی سیامک

 گفت؟می چی -

 :گفت و داد او به نگاهی سیامک

 !نباش نگران هیوا، کنیممی پیداش. زنهمی سر رو هابیمارستان داره نگرانشه، هم عمو -

*** 

 کرده مجبور را او و بود گرفته ای میوهآب هیوا برای و بود کرده توقف ِخیابانیحاشیه در سیامک. گذشتمی شب دوازده از ساعت

 باز هیوا. بود کسی با صحبت مشغول تلفنی و بود ایستاده هیوا نزدیک داشت دست در که ایآبمیوه لیوان با هم خودش. بخورد که بود

 هم او. کرد فتوق سیامک ماشین پشت درست و رسید راه از یوسف ماشین. خیابان آسفالت به ماند خیره و گرفت را چشمش اشک

 و گذشت یوسف کنار از یوسف. داد سالم او به سر با سیامک. رساند آنها به سراسیمه را خودش شد پیاده ماشین از تا. بود نگران

 :گفت و گرفت قرار بود نشسته بیرون به رو ماشین صندلی روی که هیوا مقابل

 باشه؟ رفته داره احتمال کجا ببین کن فکر خوب هیوا، -

 :گفت و داد یوسف به بود نشسته خون به زیاد یگریه خاطر به که اهینگ هیوا

 !بکشم رو خودم بتونم روزی یه کن دعا گفتمی همیشه -

 امیدوارانه شد، بلند که هیوا موبایل زنگ صدای. نزد حرفی دیگر و نشست مقابلش جدول یلبه و رفت وا شنید که را این یوسف

 برای نداشت دادنجواب یحوصله هیوا. بگیرد رها از خبری تا بود گرفته تماس که بود رضا باز ماا کشید بیرون جیب از را اشگوشی

 .فرستاد برایش پیامکی فقط و داد رد را تماسش همین

 :گفت نگران یوسف
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 بود؟ کی -

 .رها برادر -

 به نگاهش هیوا. بود رها فقط هم یشهاصحبت موضوع. کردمی صحبت تلفنی داشت مدت تمام و بود گرفته فاصله هاآن از سیامک

 :گفت و رفت سیامک دنبال

 خواب توی هاوقت بعضی بینه، می کابوس شب هر که ساله چهارده سیزده. آورده سرش بالیی چه رامین بدونه کسی خواستنمی -

 .کنهمی گریه

 :گفت و گرفت را اشکش باز و

 همون خاک به رو تو! خدا رو تو بوده قربونی یه فقط و گناههبی رها فهمیدب کهاین برای اما باشید داشته دوست رو رها گمنمی -

 بوده؟ مقصر کی ببینید دربیارید رو هاپرونده اون برید که، بلدید! داشتید دوستش خیلی که غزاله

 :گفت و برگشت سمتشان به بود شده تمام تلفنش که سیامک. بود مانده آسفالت میخ نگاهش یوسف

 !آگاهی یاداره بریم پاشید -

 :گفت و برخاست هم یوسف

 شده؟ خبری -

 شونهمه. رامین تا گرفته شیدا از. داشتید دشمنی کسایی چه با مدت این توی که کنید اعالم گفتن کردم،می صحبت حیدری با نه، -

 !آگاهی یاداره کشونم می امشب همین رو

 :گفت نگران یوسف

 چی؟ برای شیدا -

 .بوده بطه*را در خالفیهایآدم با هماون باالخرهه -

 :گفت و زد موهایش به چنگی کالفه یوسف

 گفتی؟ سیاوش به -
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 .آگاهی اداره سمت میاد داره. دونهمی هم بابا جریانه، در آرهه -

 :گفت شود ماشینش سوار تا رفتمی که طورهمین سیامک

 .خونه باشه برگشته شاید نید؟بز هااین هیوا یخونه به دیگه سر یه راه توی میشه عمو راستی -

 !برنگشته که معلومه خاموشه، موبایلش خب -

 :گفت و کرد باز را ماشین در سیامک

 .باشن زده ازش رو موبایلش شاید باشه، داده دست از رو موبایلش ممکنه دلیلی هر به -

 :گفت و خیدچر هیوا سمت به نشست ماشین توی تا سیامک. رفت ماشینش سمت به و گفت ایباشه یوسف

 خوبه؟ حالت هیوا -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .انداختم زحمت توی رو تو حسابی -

 :گفت و کرد حرکت و کند جا از را ماشینش و زد رویش به لبخندی فقط سیامک

 .کنی گریه باشی داشته جون حداقل بخور، کامل رو اتآبمیوه -

*** 

 گرفته تماس او با تلفنی همین برای بیاورد، آگاهی یاداره به را شیدا خودش یاوشس بود قرار و بود کرده صحبت سیاوش با سیامک

 باز خانه در بعد دقایقی. بیاید بیرون شیدا تا گرفت تماس موبایلش با کرد توقف که شانخانه مقابل. باشد حاضر که بود خواسته و بود

 .رفت سمتش به و شد پیاده ماشین از دیدنش با سیاوش. آمد بیرون خانه از شهریار شیدا برادر و شد

 دور تنش از را پاییزی سرمای از کمی تا بود انداخته دوش روی کتی. قیافهخوش و بلند قد سیاوش، سن به تقریباً بود جوانی شهریار

 :گفت نگران شهریار. داد دست او با و رفت سمتش به سیاوش. کند

 خوب حالش هم االن گریه؟ زیر زد کرد قطع رو تلفن تا که برید کجا شیدا با اومدی شب نصفه دو ساعت شده؟ چی سیاوش -

 .نیست
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 :گفت اشآشفته اوضاع و هم در یچهره با سیاوش

 .حقت در بودم کرده نارفیقی رفیق، نداشتم ازت دروغ توقع -

 :گفت نگران شهریار

 شده؟ چی -

 :گفت فقط. نزد دیگری حرف سیاوش

 داشته؟ یاداعت شیدا کردید پنهان ازم چرا -

 :گفت و شکست را سکوت این بعد مدتی. نشست جانش به شرمندگی. برد ماتش شهریار

 .شد حل خداروشکر که نوجونیش،یدوره توی بود خریتی یه -

 :گفت و ریخت شهریار جان به را زهرخندش سیاوش

 !آگاهی یاداره مشببر بگیرم رو زنم دست تا نبودم جااین ساعت این من االن، بود شده حل نشده، حل -

 :گفت متعجب شهریار

 !منطقی بی حد این تا یعنی آگاهی؟ یاداره ببریش خواهی می شده تموم که اعتیادی یه خاطر به سیاوش -

 :گفت و شد براق چشمانش توی. افتاد دوشش روی از کت که طوری گرفت، را اشیقه. رفت سمتش به عصبی سیاوش

 جابه مواد و شایان با رفاقتش از. گذشتم هم خیانتش از تو، با رفاقتم خاطر به ام،عالقه خاطر به هک دارم معرفت و مرام قدریاون -

 از. شده گم نفر یه چون ببرمش خواممی اگر االن. بفهمن مادرم و پدر نذاشتم. بخشیدمش. گذشتم لش تن اون برای کردنش جا

 این توی شیدا پای. مونهنمی زنده یوسفمم عمو بیاد سرش بالیی یه گرا. داره دوستش یوسفم عمو که شده گم دختری یه ظهر امروز

 !زده گندی چه تو خواهر دونستمی هم دختر اون چون گیره قضیه

 

 سمت به سیاوش. بود زده بهت هنوز زد پس را اشیقه سیاوش وقتی. بگوید باید چه دانستنمی و بود شده شوکه واقعاً شهریار

 می گریه که دادمی نشان لرزیدمی که ایمردانه های شانه. گذاشت ماشین سقف روی و ساعدش ویر را سرش. برگشت ماشینش

 :گفت فقط زده بهت شهریار. کند



 

 
 

456 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 !میام باهاتون خودمم -

 ماشین داخل و گرفت را هایشاشک بیایند هاآن کهاین از قبل اما کرد گریه فقط مدتی سیاوش. برگشت داخل به و گفت را این

 صندلی خودش و کرد باز شیدا برای را عقب در شهریار. آمدند بیرون خانه از شیدا و شهریار تا کشید طول ایدقیقه بیست .نشست

 سوارشدن محض به و نداد را جوابش اصالً سیاوش که داد سالمی آرام زیر به سر. نشست ماشین توی وقتی شیدا. نشست جلو

 :گفت و شکست را سکوت این شهریار تا شد طی سکوت به مدتی. کرد حرکت و کند جا از را ماشین سریع هردویشان

 !ببینم باش زود. بدونم رو چیز همه خواممی برسیم تا شیدا -

 :گفت آرام زیر به سر شیدا

 ... .که خواستمنمی من -

 :گفت و چرخید عقب سمت به شهریار. بزند حرفی این از بیشتر نتوانست و شد شکسته بغضش و

 !بده تحویلم حرف گریه، جای به پس شنیدم، زیاد رو هات هگری صدای -

 :کشید فریاد سرش بر عصبانی و

 !بزن حرف -

 تعریف. بود گرفته فیلم و بود کرده او از شایان که ایاستفاده سو جز به کرد، تعریف را چیزها بعضی اشگریه هقهق میان در شیدا

 کرد می سعی و فشردمی دست در را اتومبیلش فرمان حرص از سیاوش تمد تمام. نداشت کردنتعریف برای رویی چون نکرد

 :گفت جمله یک فقط کرد می نگاه خیابان به ناباور و بود زده خشکش هایشحرف شنیدن با شهریار. نریزد اشکش

 !رفیقم بهترین جلو اونم کردی نابودم خوب! کردی خوردم خوب! گرم دمت آبجی، گرم دمت -

 دستش روی دست آرام سیاوش. کردمی نگاه دیگری سوی به و لرزیدمی پایش روی دستش انداخت، او هب نگاهینیم سیاوش

 :گفت و گذاشت

 شهریار؟ -

 :گفت و برگشت سمتش به شهریار نگاه

 !اتمشرمنده سیاوش، اتمشرمنده -
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 :گفت و داد شیدا به را نگاهش آیینه از سیاوش

 باید که چیزی هر خدا، رو تو فقط کنممی حمایت ازت زنمی هنوز چون اما باشی داشته عشق توقع من از نباید ابد تا نه، که عشق -

 داشته؟ قرار تو با امروز. کنن پیدا رو رها بتونن تا بگو بگی

 :گفت و گرفت کمی را هایشاشک کند، بلند سر کهاین بدون شیدا

 رها با. نداشت من از خوشی دل آخه. بزنم زنگ ترسیدممی مه هیوا به. نداد جواب زدم زنگ بهش چقدر هر اما داشتیم قرار -

 .کردمی درکم بهتر جورایی یه. بودم ترراحت

. است شده چه بدانند خواستند می و بودند نگران مادرشان و پدر گویا. دادمی رد او و خوردمی زنگ هم سر پشت شهریار موبایل

 :گفت و انداخت او به نگاهینیم سیاوش

 .ندونن چیزی بهتره. میشه حل نیست مهمی موضوع بگو بهشون بده، رو جوابشون -

 :گفت زهرخندی با شهریار

 باید رو شیدا امثال کنی؟ فداکاری خواهیمی تو حاال لجنیه، چه دخترشون کنم مخفی مرد و زن این از کردم سعی من عمره یه -

 !بشناسن دنیا ی.همه

 :گفت و سرید صورتش روی اشک بلند، سر شیدا

 !بمیرن باید فقط من امثال داداش -

 :گفت غیض با و خیالبی شهریار

 !بمیر !بمیر پس -

 .سرید صورتش روی اشک باز و داد بیرون به را نگاهش شیدا

*** 

 سوترآن سیامک. بود نشسته حالبی هیوا کنار در کریدور، کنار هایصندلی روی یوسف. بود زنیقدم حال در راهرو توی یونس

 :گفت و گرفت ش*آغو در را او و انداخت اششانه به دست و نشست هیوا سویآن یونس. بود افسری با صحبت مشغول

 !نمیشه حل مشکلی که کنیمی تابیبی جوریاین برم قربونت -
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 :گفت گریه با هیوا

 !بکشه رو خودش ترسممی! ترسممی دایی -

 .هاستحرف این از ترعاقل رها! نباش نگران عزیزم، کنهنمی رو کاراین -

 :گفت و آمد سمتشان به سیامک

 هیوا؟ خوبی -

 :داد را جوابش یونس

 افسره؟ گفتمی چی خوبه؛-

 .میان دارن هم غزاله یخانواده گرفتن تماس -

 :گفت و داد او به را نگاهش یوسف

 !کجاست رها بدونن هااون کنمنمی گمون -

 .تهران بیاد که الزمه بده رو رها برادر یشماره جان هیوا! دنبو اتفاق این بانی و باعث اما دونننمی -

 :گفت و برداشت یونس یشانه روی از را سرش هیوا

 .گرفتن ازم در دم رو موبایلم -

 .تهران بیاد بزنیم زنگ برادرش به باید. بده بهم بگیر رو موبایلت بریم بیاا -

. بود کریدور کف هایسنگ میخ نگاهش و بود گرفته دستانش میان را سرش یوسف. شد همراه سیامک با و برخاست جا از هیوا

 :گفت آرام و نشست کنارش در و برخاست جا از یونس

 !نباش نگران. میشه پیداش -

 :گفت و کرد بلند سر. خورد فرو را بغضش یوسف

 .میاد بدم خودم از هاوقت گاهی جوریم،این چرا دونمنمی -
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 بغضش گذاشت، یونس یشانه روی را سرش که هم یوسف. کشید خودش سمت به را یوسف و اختاند او یشانه به دست یونس

 :گفت و شد شکسته

 !نباشم طوریاین بکن کاری یه! کن کمکم داداش -

 :گفت و زد سرش به ایسه*بو یونس

 رها داری میده نشون فتادیا تاب و تب به نبودنش از کههمین داری، دوستش کههمین! برم قربونت میشه درست میشه، درست -

 .خورده رو جونت خوره مثل عمر یه که اتآزاردهنده افکار این دست از شیمی

 بدم؟ دستش از اگه چی؟ باشه آورده خودش سر بالیی یه اگه -

 :گفت یوسف آرمش برای اما داشت تردید کهاین با یونس. شد جاری اشکش باز و

 .بزن صورتت و دست به هم آبی یه بخوره، اتکله به بادی یه بیرون، برو پاشو. کننمی پیداش نمیشه، طوریش که روشنه دلم -

 به نگاهش با. زد بیرون آگاهی ی اداره از. نکرد پیدا آب جای اما گشتمی آب دنبال به. آمد بیرون ساختمان از و برخاست هم یوسف

 نزدیک هم هیوا. کردمی صحبت کسی با داشت تلفنی یامکس. دید سیامک ماشین کنار را آنها که گشتمی هیوا و سیامک دنبال

 :گفت و زد تکیه ماشین به کنارش در. بود ایستاده ماشین

 داری؟ سیگار هیوا -

 :گفت و گرفت را صورتش روی اشک. کرد نگاهش متعجب هیوا

 !نه -

 .آمد سمتشان به سیامک

 عمو؟ خوبه حالت -

 داری؟ سیگار سیامک -

. گرفت سمتش به و کشید بیرون را سیگارش پاکت کتش، غل*ب جیب از بعد و کرد نگاهش بر و بر حظاتیل. برد ماتش هم سیامک

. افتاد سرفه به زد سیگارش به پکی کهاین از بعد. کرد روشن را آن و گذاشت لبش روی سیگاری یوسف. داد یوسف به هم فندکش

 .آمد جا حالش و خورد آب کمی یوسف. ردآو برایش سریع را معدنیآب قوطی و رفت ماشین سمت به سیامک
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 خوبه؟ حالت عمو -

 :گفت و کشید موهایش به دستی یوسف

 .بزنم قدم کمی یه میرم خوبم، -

 بغضش باز هم هیوا. زدمی پک سیگارش به شد می دور جاآن از که طورهمین و افتاد راه به خیابان یحاشیه در هاآن به توجهبی و

 کرد امتناع کار این از هیوا اما بدهد دلداری و بگیرد ش*آغو در را او کمی بتواند شاید کرد فکر. رفت متشس به سیامک. شد شکسته

 :گفت و ایستاد نزدیکش اما سیامک. گرفت فاصله او از و

 ماشین؟ تو بشینی خواهیمی -

 سمت به هم هیوا و سیامک. کرد قفتو ترپایین کمی و گذشت کنارش از سیاوش ماشین که بود موقع همان. داد تکان سری هیوا

 :گفت و آمد سمتشان به شیدا به توجهبی سیاوش. افتادند راه به هاآن ماشین

 نشده؟ خبری هنوز -

 و داد دست شهریار با سیامک. شدند نزدیکشان و شدند پیاده ماشین از هم شیدا و شهریار. داد را جوابش و داد تکان سری سیامک

 عقب عقب را او گرفت، را اشیقه برد هجوم سمتش به شد عصبانی باز دید را شیدا تا هیوا. نکرد شیدا به وجهیت اما پرسید را احوالش

 :کشید فریاد سرش بر زمانهم و چسباندش ماشین به تا برد

 آوردید؟ سرش بالیی چه! هان آوردید؟ سرش بالیی چه! فت*کثا آشغال -

 :زد می حرف گریه با هم شیدا

 !دونمنمی هیچی من! ندارم خبر خدا به -

 .کند آرامش کرد سعی و کشید عقب را او و گرفت عقب از را هیوا بازوان سیامک

 !برم قربونت باش آروم هیوا، باش آروم -

 تا را مسیری یوسف. رفتند هم هیوا و سیامک و سیاوش ها،آن از بعد. رفتند آگاهی اداره سمت به را او و کشید را شیدا دست شهریار

 را رها یشماره فقط برگشت، مسیر در و بود کشیده را سیگارش رفتن مسیر در. برگشت اداره سمت به دوباره و رفت خیابانتهایان

 .کردمی گریه و گرفتمی را شماره. بود خاموش بار هر اما گرفتمی
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. نشست ماشین دو بین ما خیابان، دولج یلبه همین برای نداشت، را رفتن راه تحمل پاهایش و بود خسته رسید که اداره مقابل

 مرور ذهنش در داشت رها با اول روز از که خاطراتی تمام. گرفت دستانش میان را سرش باز و داد تکیه زانویش به را هایشآرنج

 .دبو آشنا برایش که بود مردی و زن بحث و جر صدای. بلندکرد سر آشنایی صدای شنیدن با. ریختمی صورتش روی اشک و میشد

 :گفتمی داشت شاکیانه زن

 .اومدیم افتادیم راه الکی! بکنن تونستننمی غلطیهیچ -

 :گفت جوابش در مرد

 !بود تو پسر کرد اشتباه که اونی کن قبول خب! زن متکبری و خودخواه تو چقدر -

 :گفت بود هاآن با که دیگری مرد

 بابا؟ اشتباهی چه -

 :غرید سرش بر عصبانی مرد

 سر رو بال این که اونموقع زنی؟می حرف بچه یه مثل داری هم هنوز! سالته 6۲ خرنره یمرتیکه! شو خفه مین،را شو خفه -

 باقیه؟ هم نیمت و قورت دو ساله سیزده دختر یه از بردی آبرو! لش تن بود اتساله سه و سی آوردی اتخاله یخانواده

 :گفت شاکیانه جواهر، همسرش

 زنی؟می حرف ضدش داری باشی خودت یبچه طرف کهاین عوض! دیگه بسه -

 :گفت ناله با رفعت

 نفهم؟ زبون زن این شد تقاصم که کردم چیکار خدا ای -

 :گفت باز رامین

 .بدن بهم رو رها که کردم هم رو کاراون! خواممی رو رها بودم گفته بار هزار من -

 :گفت و شد ورحمله پسرش سمت به رفعت
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 و زن تو پدرسگ. بفهمه خواد نمی خر این چرا! دادنمی تو به رو اشساله سیزده دختر وقتهیچ فرامرز! آشغال رو، دهنت بگیر گوه -

 !خاله دختر با داشتی سنی اختالف سال بیست! داشتی بچه

 حقیقتی بشنود او که بود خورده رقم جوراین تقدیر گویی. بود نشسته تنش روی سرد عرق. پریدمی رویش از رنگ و شنیدمی یوسف

 .دانست نمی کسهیچ که

 :گفت خودخواهانه باز رامین

 .میدم طالق رو زنم بشه زنم رها. خواممی مرضیه از بیشتر رو رها هم االنش همین. نمیشه سرش سال و سن که عشق -

 :گفت جواهر دفعهاین

 .تو دست از کشیدیم مصیبت کم! رو دهنت اون ببند خدا رو تو! رامین بسه بسه، -

 :گفت بعد و کوبید خودش دهان به بار چند رفعت

 گوهی چه تو میگم همه به بزنی اتخاله دختر از حرف باز اگر خدا به ولی نزدم حرف آبروم ترس از و گرفتم گل رو دهنم عمر یه -

 .خوردی

 :گفت و خندید مغرورانه رامین

 بعد که من. کنهنمی باور رو حرفتون هیچکی دیگه که گفتید رو رها بد فامیل گوش زیر خودتون قدریاون بابا؟ کنهمی باور کی -

 حسرت عمر یه و اهواز رفتن و گرفت رو اشخانواده دست فرامرز مرتیکه اون کنممی عقدش گفتم و کارم پای وایستادم قضیه اون

 .گذاشتن دلم به رو رها

 :گفت و زد صورتش به سیلی و برد هجوم سمتش به رفعت

 !وایساد قلبش تو ترس از امبچه داشتی؟ نظر بهش که بود اتخاله دختر هم غزاله! نفهم یمرتیکه هیکلت به بزنن گوه -

 :زد فریاد شوهر سر بر جواهر

 !شو خفه! رفعت شو خفه -

 بود نشسته نزدیکش که ماشینی سپر روی را دستش یوسف. گرفت فاصله هاآن از رفعت. نشست زمین روی روپیاده وسط جاهمان

  گذشتمی ذهنش در که چیزی فقط. نداشت ایستادن پا روی توان که بود داغون و فروریخته قدری به. برخیزد آن کمک با تا ذاشتگ
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 زمین را او که داشت قلبش توی دردی چه مرد این. افتاد زمین روی باز و شد خالی پایش زیر اما. بکشد را رامین باید که بود این

 .زدمی

 آگاهی یاداره سمت به و کرد بلند زمین روی از را همسرش باالخره هم رفعت. نشد او متوجه و گذشت یوسف نزدیکی از رامین

 شد که نزدیکشان. افتاد راه به دنبالشان به بود ناتوان و خسته رفتنش راه که حالی در. برخاست جا از بود سختی هر به یوسف. رفتند

 :زد صدایشان و ایستاد

 رفعت؟ آقا -

 :گفت طلبکارانه و آمد پیش شاکی دیدنش با جواهر. برگشتند سمتش به رامین و جواهر و رفعت یوسف، صدای از

 !بشی بدبخت خوامنمی مونیمی پسرم مثل هم تو گفتم یوسف؟ آقا خواستممی رو بدت -

 :گفت فقط و کرد نگاهش خشم با و پروابی یوسف

 !شنیدممی باید که چیزی اون شنیدم قبل دقیقه چند همین! زن شو خفه! شو خفه -

 :گفت ناباور و شد نزدیکش رفعت. برگشت شوهرش سمت نگاهش ترسیده جواهر

 خوبه؟ حالت یوسف، آقا -

 :گفت و داد هلش عقب به یوسف که بگذارد یوسف یشانه به دست خواست و

 جوریاین. کنه قراربی قلبش که چیزی هر یا هبش هیجان دچار بترسه نباید! باشید مراقبش باید شده، قلب پیوند تازه غزاله گفتم -

 بودید؟ مراقبش

 :زد فریاد و

 !کشتید دختر دوتا پسر، اسم به لجنی یه خاطر به -

 دستانش درون داشت را توانش تمام. افتاد راه به سمتش به چرخید، بود هاآن از تر عقب که رامین سمت به اشنشسته خون به نگاه و

 :گفت و برداشت عقب به یقدم رامین. کردمی جمع

 ... .خواهیمی کارچی... هوی یوسف؟ چته -
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 توانستنمی قبل لحظه چند تا که یوسفی. شد خاموش آورد فرود صورتش روی یوسف که مشتی با دهانش درون حرفشیبقیه که

 فرود رامین صورت و سر ویر هایشمشت وقفهبی که بود شده زورمند غیرت، و غضب و خشم از چنان االن بایستد پایش روی

 !آشغال کشمتمی! کشمتمی: زدمی داد فقط و آمدمی

 امانش یوسف کند حرکتی خواستمی که لحظه هر. دربیاید مقابلش توانست می رامین نه بگیرد را جلویش توانستمی رفعت نه

 که رامین صورت و سر به هم، سر پشت و قفهوبی هایش مشت فقط و بود نشسته شکمش روی. بود انداخته زمین روی را او. دادنمی

 و داد با. نمیشد موفق اما بیاورد عقب را او کرد می سعی و کردمی گریه جواهر. آوردمی فرود بپوشاند را آن دستانش با بود کرده سعی

 هم مرد چهار اما بودند دهآور عقب را یوسف. رساندند را خود پلیس ایعده و عابرین بودن، کرده پا به شوهرش و جواهر که بیدادی

 شدند مجبور باالخره که بود عصبانی قدری به. برساند رامین به را خودش خواستمی و کشیدمی فریاد. کنند کنترل را او توانستندنمی

 با خشمش شد، ناامید رامین زدن از و خورد دستبند که دستانش. بزنند دستبند سر پشت از را دستانش و بیاندازند زمین روی را او

 .شد شکسته بغضی،

*** 

 به نگران و بودند نشسته نزدیکش هم هیوا و سیامک. کردمی صحبت پرونده افسر با داشت یونس و بیاورد سندی تا بود رفته سیاوش

 زادآ وثیقه قراردادن با فقط رامین، شکایت خاطر به و بود شده بازداشت رامین شتم و ضرب خاطر به یوسف. کردند می نگاه هاآن

 را گوشی وقتی بعد مدتی داد، جواب را تلفنش و کرد قطع یونس با را صحبتش میزش روی تلفن ردن*خوزنگ با پلیس افسر. میشد

 :گفت یونس به خطاب گذاشت

 .شکسته بینیش و فک گویا بیمارستان، کردن بستریش -

 :گفت سیامک. کرد سکوت مدتی و گذاشت پیشانی روی را دستش عصبی یونس

 کنید؟ آزاد وثیقه با رو یوسفم عمو تونیممی که االن نداره، الاشک -

 .کنه ترسنگین رو جرمش تونهمی موضوع این و کشهمی رو آقا اون که کنهمی تهدید داره مرتباً شماعموی ولی بله، -

 :گفت و داد افسر به را نگاهش یونس

 کنممی خواهش بزنم؟ حرف باهاش برم تونممی من. بکشه آدم وادبخ که نیست جوریاین اما میگه چیزی یه که عصبانیه االن -

 !کنم آرومش تونم می من! سرگرد جناب

 :گفت سیامک یونس، رفتن از بعد. کند راهنمایی بازداشتگاه به را یونس خواست و زد صدا را سربازی سرگرد،
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 میشه؟ چی برادرم همسر تکلیف -

 :گفت بعد و کرد مکثی سرگرد

 پلیس با موضوعات این باید موقع همون شما یاوری، آقای. هستن بازدداشت هم ایشون خودشون اعترافات به توجه با اام متاسفم -

 امیدواریم باشه، نزده حرفی شایان با موادش تولید یآشپزخونه فیلم اون با بطه*را در و باشه گفته رو حقیقت اگر. ذاشتیدمی میون در

 .کردیم اعزام رو نیروهامون و دادم رو پیگیریش دستور. باشن کار مشغول جااون هم هنوز که

 :گفت سرگرد به خطاب و انداخت سیامک به نگاهینیم هیوا

 میشه؟ چی رها -

 گزارش ینتیجه که ببینیم باید. شده ابالغ واحدهایهمه به عکسش کردید اعالم رو شدنش گم کالنتری توی که موقعهمون شماا -

 میشه مشخص باالخره باشه شده دزدیده گروه این توسط خانم این اگر میشه، چی شایان سروقت نرفت که همکارانمون

 :گفت و دوخت چشم سیامک به دوباره و

 اون بودن، کرده اجیر آدم کردنشون پیدا برای حتی که داشته همایدیگه هایدشمن خانم این خودتون، هایحرف به توجه با ولی -

 !ژاله تون دیگه دوست گودرز، یارو اون و گفتید که محمودی آقای دارهتل

 :گفت جوابش در هیوا

 .کنیممی زندگی کجا ما دونستننمی تهران توی بودن، اهواز محمودی و ژاله و گودرز -

 .بگیریم نظر در رو احتماالت باید ما باالخره. باشن کرده پیدا رو شما آدرس توننمی طریقی هر بهه -

 :گفت و شد خم سمتش به کمی سیامک. جوشید چشمانش درون اشک باز و گرفت ش*آغو توی را اشپشتی کوله هیوا

 .کنیمی استراحت کم یه خونه ریممی. افتیمی پا از داری نخوردی، هیچی ظهر از بیرون، بریم بیا -

 :گفت هم سرگرد

 .دیممی اطالع بهتون بشه خبری بهتره، ببرید تشریف منم نظر به -
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 سرگرد سوی به مشتاق هیوا. خورد زنگ سرگرد میز روی تلفن که بودند نشده خارج اتاق از هنوز. برخاست و کرد تشکری مآرا هیوا

. باشند منتظر تا کرد اشاره داد جواب که را تلفنش سرگرد. باشند داده او به رها شدن پیدا بر مبنی خوبی خبر کهاین امید به چرخید

 :گفت سیامک گذاشت؛ را گوشی وقتی سرگرد. تگرف امید رنگ نگاهش هم سیامک

 سرگرد؟ جناب شدچی -

 اون حتی شدن دستگیر ما نیروهای توسط که بودن؛ کار مشغول و بوده سرجاش گفتید که مواد تولید یآشپزخونه اون بختانهخوش -

 نداشتن اطالعی هااون چون اینه بر من فرض. نکردن پیدا رو خانم اون اما گشتن رو بلدرچین پرورش های سوله اون تمام! شایان

 .بدزدنش بخوان که باشن داشته خانوم اون با هم خصومتی نباید پس خودشون، رفتن لو بر مبنی

 روی کریدور کنار خسته و مستاصل شهریار. کرد ترک را اتاق و کرد تشکری هم سیامک. رفت بیرون اتاق از و داد تکان سری هیوا

 :گفت و برخاست سیامک دیدن با. بود نشسته صندلی

 میشه؟ چی شیدا سیامک؟ شدچی -

 .بشه روشن تکلیفش تا باشه بازداشت باید فعالً گنمی -

 :گفت و زد موهایش به چنگی عصبی شهریار

 کنن؟نمی آزادش هم وثیقه با... با -

 .کنید صحبت سرگرد جناب با خودتون دونمنمی -

 .رفت سرگرد اتاق متس به و کرد نگاهش طورهمین لحظاتی شهریار

*** 

 وارد یونس و شد باز سربازی توسط بازداشتگاه، درِ. بود داده تکیه دیوار به را سرش و بود نشسته بازداشتگاه از ایگوشه یوسف

 به برخاست جا از یونس دیدن با و شد کشیده در سمت به نگاهش یوسف. بود ناراحت و عصبی جاآن یوسف دیدن از. شد بازداشتگاه

 :گفت و گرفت رو چشمش یگوشه اشک یونس. آمد تشسم

 یوسف؟ ببینم اینجا رو تو باید من -

 .نکردم کاری من دونیدمی که شما داداش، نداره اشکالل -
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 :گفت عصبی یونس

 .شکستی رو بینیش و فک زدی! یوسف -

 :داد جواب خندیتلخ با یوسف

 !شکنممی هم گردنش وقتش به! درک به -

 :گفت و داد تکانی را او و گرفت را بازوهایش یونس

 مادرت؟ یا بوده آدمکش پدرت میگی؟ داری چی فهمیمی -

 :گفت و دوخت برادرش چشمان به را اشخسته نگاه یوسف

 ترس از خواهرش که کسی. کشته رو سالهسیزده دختر یه روح که کثیف روانی حیوون یه! کثیفه روانی حیوون یه! نیست آدم رامین -

 !داداش نیست آدم رامین. خاک زیر رفت جوونش تن و افتاد تپش از پیوندش تازه بقل اون،

 :گفت و گرفت ش*آغو در را او یونس. خورد سر صورتش روی اشک باز و

 نگو هی. رسیممی هم رامین حساب وقتش به. بیرون بیارمت جااین از بذار باش آروم. بره قربونت بزرگه داداش الهی! یوسف -

 واسه دارن،می اتنگه جااین. کردی مرگ به تهدید رو آدم یه میگن اینا آدمه که ظاهرش ولی حیوونه یه درسته. کشمشب خواممی

 باشی؟ آروم میدی قول باشه؟ میشه، بد ات

 نشد؟ رها از خبری -

 :گفت و آمد عقب یونس

 .بیرون یارمتم ذارممی سند اتواسه. بیاره سند رفته سیاوش. کننمی پیداش نباش نگران -

 .کرد تشکری و داد تکان سری یوسف

 مادرجون یخانه همگی. بروند خانه به که بود شده راضی هیوا یونس؛ اصرار به. بود نشده رها از خبری هنوز و بود صبح پنج ساعت

 یک با مادرجون. بود شده سرخ و بود کرده ورم گریه شدت از چشمانش. داشت ساعت به چشم و مبلی روی بود کرده کز هیوا. بودند

 :گفت و نشست مبل روی هیوا نزدیک. داشت اشک نم چشمانش هم او. آمد بیرون آشپزخانه از معجون، لیوان



 

 
 

468 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 !هاکنیمی ضعف. بخور این از کمی یه دخترم، بیا -

 :گفت و زد پس را لیوان بعد و نوشید ایجرعه باشد، کرده راضی را او کهاین برای هیوا

 !کافیه همین ممنونم -

. کاویدمی را سقف نگاهش و بود شده رها مبلی روی که بود هیوا از بدتر روزش و حال هم یوسف. کردمی فکر و زدمی قدم سیامک

 :گفت و ریخت جانش به را خشمش یونس شد پذیرایی وارد تا که بود نشسته حیاط توی اما سیاوش. بود فکر توی حسابی هم یونس

 خوبه؟ حالت -

 :زد غر سرشان بر و نیاورد طاقت باالخره و گفت ایاستغفراهلل یونس. نشست مبلی روی حرفی، هیچبی و داد تکان سری سیاوش

 ندارم؟ خبر من که کردید کارچی دیگه ببینم بگید خب -

 :گفت آرام را پدرش خواست سیامک

 ... .بابا -

 :زد داد سرش بر باالفاصله یونس اما

 انداخته بز عینهو رو سرش و بسته رو چشماش خرت برادر این وقتاون باشه نکرده دختره این که نبوده غلطی دیگه! زهرمار و بابا -

 !سیاوش نیست بدی چیز خدا به هم غیرت ذره یه! پایین

 :زد صدایش داد با یونس باز که برود بیرون سالن از که گشتبرمی داشت سیاوش

 !سیاوش -

 :گفت و چرخید پدرش سمت به سیاوش

 .خودش حال به بذارمش جوریهمین خوامنمی. ببخشم رو شیدا دارم قصد واقعاً اما دارم قبول کردم اشتباه من بابا -

 :کشید فریاد و برخاست عصبانی یونس

 .کنممی عاقت بیاری رو دختر اون اسم اگه قسم، قرآن به سیاوش! ببخشیش خواهیمی که کردی بیجا خیلی تو -

 :کشید داد یونس سر بر و برخاست هم بزرگ خانم



 

 
 

469 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 !کافیه یونس، کافیه -

 برای کشنده انتظار این. بنشیند خواست و برد مبلی سمت به هم را سیاوش مادرجون. شدند ساکت همگی باز فریاد این از بعد

 :گفت و شد راهش سد سیامک که رفت می داشت و برخاست جا از یوسف بعد، ساعتیک. بود سخت شانهمه

 و؟عم میری کجا -

 !باشم خونه توی تونمنمی. بزنم سر سرنزدم که های بیمارستان. بچرخم هاخیابون توی میرم دونم،نمی -

 :گفت شماره دیدن با که خورد زنگ سیامک موبایل لحظه،همان. گذشت سیامک کنار از و

 !زدن زنگ آگاهی یاداره از! صبرکن دایی -

 :داد جواب را اشگوشی امکسی. دادند سیامک به را نگاهشان امیدوار همه

 بفرمایین؟ الو -

 .هستم جاللی سرگرد یاوری، آقای سالمم -

 کردن؟ پیداش شد؟ خبری سالمم -

 :گفت بعد و کرد مکثی سرگرد

 .میالد بیمارستان بله، -

 :پرسید را سوالش باالفاصله یوسف. کرد قطع را گوشی و کرد تشکری سریع سیامک

 سیامک؟ شده چی -

 !جاستاون میالد، نبیمارستان -

 بلندش و گرفت را بازویش زیر یونس. خورد زمین به که بیاید سیامک سمت به خواست و کند جا از را خودش هیوا گفت، را این تا

 خانه از و نکرد صبر ایلحظه شنید را بیمارستان اسم که لحظههمان یوسف. بروند که خواستمی و کرد می گریه فقط هیوا. کرد

 .زد بیرون

*** 
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 وارد و گرفت کمک پزشکیش کارت از که ندادند او به را ورود یاجازه. رسید بقیه از زودتر کرد،می رانندگی یوسف که سرعتی با

 هایمراقب اتاق شد، بخش وارد. کردند راهنمایش ویژه هایمراقبت بخش سمت به که گرفت را رها سراغ پذیرش از. شد بیمارستان

 به. ببیند را او و باشد نزدیکش خواست می اما یوسف ببینند توانستندمی تلویزیونی تصویر با فقط را بیمار که بود صورتی به ویژه

 :گفت پرستار به خطاب و برگشت بخش پرستاری ایستگاه سمت

 .ببینم رو بیمارمون داخل برم خواممی پرستار خانم -

 :گفت شاکی پرستار

 داده؟ راه رو شما کی. نداشتید رو بخش هب ورود حق االن شما اصالً محترم آقای -

 :گفت آرامش با بعد و شود مسلط خودش به تا بست را چشمانش ایلحظه یوسف

 کیه؟ پزشکش افتاده؟ اشواسه اتفاقی چه چطوره؟ حالش نایب رها بدونم خواممی فقط من -

 :گفت یوسف دیدن با آمد،می پذیرش سمت به که جوانی پزشک

 ی؟خودت یوسف یوسف؟ -

 :گفت و رفت سمتش به. شناخت می خوب را او گویا چرخید، صدا صاحب سمت به

 اینجایی؟ تو هومن، -

 است؟ آشفته قدراین وضعت و سر چرا شده؟ چی کنی؟می چیکار جااین توو -

 .زد می حرف او با و بود گرفته را مرد آن بازوهای یوسف

 االن. جااین آوردن رو نایب رها اسم به دختری یه! بدن من به حسابی و تدرس جواب یه بگو بهشون تو هومن، نیست خوش حالم -

 جوره؟ چه وضعیتش اومده، سرش بالیی چه بستریه، یو سی آی اتاق توی

 .کند آرام را او کرد سعی بود شده یوسف بد حال متوجه که جوان پزشک

 .نوزه ندیدم میگی که بیماری این رسیدم، تازه منم! باش آروم خب، خیلی -

 :گفت پرستار به خطاب و
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 کیه؟ پزشکشون کنید، لطف رو نایب رها خانم پرونده -

 :گفت پرونده آوردن ضمن پرستار

 .شده گزارش خودکشی مورد. هستند مهرانی دکتر پزشکشون -

 :گفت ادامه در و داد هومن دست به را پرونده و

 پنج ساعت حوش و حول دیروز. دادن نجاتش بودن، شاهد رودخونه کنار که چندنفری که کرده پرت رودخونه توی رو خودش گویا -

 که عکسی با رو خانم این و اومد افسری که قبل ساعت دو یکی تا. نشد شناسایی نبود همراهش شناسایی مدارک چون. بعدازظهر

 !نایبه رها اسمشون کردن اعالم و دادن تطابق داشتن همراه

 :گفت و کرد نگاه را پرونده هومن

 کیه؟ خانم این. یوسف نیست وخیم وضعیتش ندانچ -

 :گفت و انداخت نگاهی و گرفت را پرونده خودش یوسف

 .شده تنفسی دیسترس دچار نیست، چیزی میگی چطور -

 :گفت و گذاشت اششانه به دست هومن. شد جاری اشکش باز و

 داره؟ تو با نسبتی چه دختر این یوسف. نیست وخیم زیاد نوشته که پزشکش -

 :گفت و کرد نگاهش باز یوسف

 !خدا رو تو! پیشش برم خواممی -

 .نیست مشکلی باشه -

 :گفت و داد پرستار به را نگاهش و

 .هستن واقف بیمار شرایط به هم کسی هر از بیشتر بیمارشون، پیش برن توننمی یاوری دکتر -

 مخصوص لباس. افتاد راه به یو سی آی اتاق سمت هب یوسف. نداشت گفتن برای حرفی چون. نزد حرفی و داد تکان سری پرستار

  که هاییدستگاه از بود پر دورش و بود صورتش روی اکسیژن ماسک. بود کشیده دراز بیهوش تختی روی رها. شد اتاق وارد و پوشید
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 پریشانش موهای. داشتن شکستگی اما بود شده کبود هم اشپیشانی و بود کبود و زخمی صورتش. بود آشنا هاآن با خوبی به یوسف

 با و دوید صورتش روی اشک. گرفت را بود خورده چسب دستش روی سرم سوزن که دستی آرام. شد نزدیکش بود، پخش بالش روی

 :گفت آمدمی بیرون گلویش از سختی به که صدای

 !دارم دوستت خدا به... رها -

 :زدمی حرف او با آرام و کردمی نگاهش فقط و نشست صندلی روی نزدیکش

 روی نمک دادم، آزار و کردم اذیتت بودی، وقتی تا نفر، یه اون نبودن سخته چقدر فهمنمی میدن دست از رو یکی وقتی هاآدم -

 بار یه خواستممی خدا از فقط بکشی، رو خودت ممکنه گفت هیوا وقتی کردی، گریه و خودت تو ریختی فقط تو. پاشیدم روحت زخم

 !باهام بمونی همیشه برای بخوام ازت و دارم دوستت بگم بهت و جلوت بزنم زانو ببینمت، سالم اگه مخورد قسم. ببینمت دیگه

 :گفت و گذاشت تخت ب*ل را اشپیشانی

 !رها! رها عاشق. شدم عاشق باز من باشی، غزاله امواسه خوامنمی! خواممی رو رها من! هستی که جوریهمین! خوامتمی رها -

 :گفت و دوخت رها به دوباره را نگاهش و کرد بلند سر و

 !عزیزم کن باز رو هاتچشم! برم قربونت بیدارشو رها -

 :داد را جوابش که بود سیامک یشماره. برخاست تخت کنار از موبایلش، زنگ صدای شنیدن با

 سیامک؟ چیه -

 .کنهمی قراریبی داره بدجور هم هیوا داخل، بیایم ذارننمی هستید؟ بیمارستان توی شما عمو -

 .داخل بیاد بدن اجازه بگیرن تماس میگم االن باشه -

 هومن. گفت او به را موضوع.رفت سمتش به هومن دیدن با و چرخاند نگاهی. رفت بیرون اتاق از و انداخت رها به نگاهی باز یوسف

 هومن. شدند اتاق وارد پرستاری و بود کشیک پزشک گویا که هومن با یوسف. بگیرد تماس نگهبانی با تا گفت پذیرش به فقط

 :گفت و داد انجام معایناتی

 .بخش توی برنشمی باشه خوب تنفسش وضعیت اگه میاد، هوش به دیگه ساعت یه تا -

 :گفت و داد هومن به را نگاهش بود رها روی نگاهش که یوسف
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 .ناجوره خیلی پیشونیش ورم چطوره؟ خورده پیشونیش به که یاضربه -

 .ندیده آسیبی مغز و جمجمه و بوده خوب اسکن،تیسی هایعکس نوشته جااین که رجواین -

 :گفت یوسف به خطاب پرستار رفتن از بعد داد، پرستار به دستوراتی هومن

 کنه؟ خودکشی خواستهمی چرا کیه؟ خانم این بگی خواینمی -

 :گفت و کشید گردنش پشت به دستی کرد، مکثی یوسف

 .امآشفته خودمم. دونمنمی چیزی هم خودکشیش با بطه*را در! دارم دوستش اما نوز،ه نداریم نسبتی -

 :گفت و آمد سمتش به هومن

 !بخور قهوه یه بریم بیا -

 کردمی خواهش پرستار از داشت گریه با و بود رسانده جاآن به را خودش هیوا. رفتند بیرون سراسیمه شنید بیرون از که را هیوا صدای

 :زد صدایش و گرفت را بازویش دوید سمتش به یوسف. ببیند را رها دهد اجازه تا

 !هیوا-

 :گفت التماس و گریه با هیوا

 !ببینمش بذارن بگو خدا رو تو خدا، رو تو دایی -

 :گفت و کشید درآغوش را هیوا یوسف

 .هیس پیشش، بریم بیا خوبه، حالش رها! باش آروم هیوا، باش آروم -

 لباسش روی کاوری وال، و حول با. ببرد رها پیش را او یوسف تا کرد پاک را هایشاشک تندتند آمد، بیرون یوسف ش*آغو از هیوا

. کند بیدارش تا دادمی تکان را هایششانه و زدمی صدایش گریه با باز و دوید سمتش به دید را رها تا شد اتاق وارد یوسف با و پوشید

 :کرد دعوایش و ععقبکشید را او عصبانی دفعهاین یوسف

 !میاد هوش به هم دیگه ساعت یه تا هوشه،بی رها هیوا؟ کنی.می کارچی -

 :گفت و برگشت یوسف سمت به
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 !خدا رو تو میگی؟ راست -

 :داد را جوابش بود شده اتاق وارد باز که هومن یوسف، جایبه اما

 .بزنید حرف باهاش تونیدمی میاد هوش به هم دیگه ساعت یه تا خوبه، حالشون خوشبختانه -

 یوسف اگر که رفت حال از و خندید گریه میان در کردمی صرف را وجودش رمق آخرین و بود شده راحت خیالش گویا که هیوا

 .خوردمی زمین بودش نگرفته

*** 

 وقتی .بود وصل سرمی دستش به و خوابیده تخت روی او و بود برده خوابش نشسته حالت به صندلی روی تختش نزدیک سیامک

 و مالید را چشمانش کمی. زدمی را چشمانش بود کرده روشن را اتاق کامالً که خورشید نور. چرخاند را سرش کرد باز چشم و شد بیدار

 :شنید را سیامک صدای که بکند را سرم سوزن روی چسب کردمی سعی داشت و نشست آرام. کرد نگاه سیامک به بعد

 شده؟ تموم -

 :گفت و شتبرگ او سمت به نگاهش

 کردم؟ بیدارت -

 .سبکه خوابم

 .آورد بیرون را سوزن و کند را ساعدش روی چسب احتیاط با همین برای بود شده تمام سرم. آمد کنارش به و برخاست جا از و

 چنده؟ ساعت -

 :گفت و کرد نگاه را ساعتش سیامک

 .ونیم نه -

 :گفت و داد پایین را آستینش هیوا

 چطوره؟ رها -

 .اومده هم برادرش بخش، توی بردنش اومده، هوش به -
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 :گفت و کرد نگاهش متعجب هیوا

 جاست؟این رضا-

 .بود جااین صبح هشت ساعت رسونده، رو خودش پرواز اولین با آرهددیدمش، -

 اسانهقدرشن هیوا گذاشت، پایش مقابل را هایشکفش بود تخت کنار که کوچکی کمد داخل از سیامک آمد، پایین تخت از هیوا

 :گفت و کرد نگاهش

 .ممنونم -

 :گفت لبخند با سیامک

 میشه؟ پیدا نباش، نگران نگفتم -

 !کردم اذیتت خیلیی -

 :گفت آرام و برد هیوا گوش نزدیک را سرش و شد خم سیامک

 .ببینم خوشحال رو تو تا کنممی کاری هر من -

 بکشد عقب را خودش اینکه بدون هم سیامک دوخت، چشم ودب نزدیکش خیلی که سیامک چشمان به کشیدو عقب را خود کمی هیوا

 :گفت و زد لبخندی چشمانش با بایستد صاف یا

 هست؟ حواست کردی، تصرف قلبم بدجور -

 کند چه باید دانستنمی. برود پیش جااین تا خواستنمی و بود نگران هیوا اما گذاشت شرم حساب به سیامک انداخت، زیر به سر هیوا

 :گفت مکسیا باز که

 رها؟ پیش بری خوایمی -

 .شد همراه سیامک با و داد تکان سری فقط موقعیت آن از فرار برای هیوا و

 :گفت و آمد سمتشان به سیامک و هیوا دیدن با. بود زنیقدم حال در نگران اتاقی، مقابل یوسف شدند، بخش وارد

 هیوا؟ چطوری -
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 .رها پیش برم خواممی خوبم، -

 !پیششه رشبراد االنن -

 هنوز صورتش روی و بود کشیده دراز تخت روی رها. شد اتاق وارد و زد در به ایچندتقه. گذشت کنارشان از و داد تکان سری هیوا

 فقط لحظاتی. شد نزدیکش هیوا. چرخید هیوا سمت به رها نگاه. بود رضا بود، ایستاده نزدیکش که جوانی و بلند قد مرد و بود ماسک

 :زد فریاد و کرد نگاهش

 !خیلی! رها خری خیلی تو! بکشی رو خودت خواستی کردی غلط تو -

 در را هیوا و شد خیزنیم رها. انداختند اتاق داخل را خودشان هیوا دادهای از هم یوسف و سیامک. افتاد گریه به باز شد تمام که دادش

 :گفت و شد شاننزدیک یوسف. کند آرامش کردمی سعی رها اما دادمی فحش او به و کردمی گریه فقط هیوا. کشید ش*آغو

 .نکن سرزنشش انقدر دیگه تو. کرده اشتباه فهمیده خودش! دختر بسه جان هیوا -

 که شد باعث برادرش وجود. داد بود ایستاده ترعقب که یوسف به را اشدریده چشمان داشت درآغوش را هیوا که طورهمین رها

 :گفت و آمد بیرون رها ش*آغو از هیوا. داد تحویلش لبخندی نتشیط با یوسف اما ندهد را جوابش

 کردم؟ گریه چقدر دونیمی -

 :گفت و آمد جلوتر هم سیامک

 آورد؟می کجا از اشک همه این موندم من ریخت، اشک لیتری هشتهفت یه هی -

 :گفت و ریخت سیامک جان به را اشغرهچشم هیوا. خندیدند هم رضا و یوسف سیامک، حرف این با

 کردید؟نمی گریه بود شده گم شما دوست اگر من، جای به بذارید رو خودتون -

 :گفت و خندید سیامک

 .نیست خیالمم عین بشه گم اگه که یوسفه، عمو همین من دوست ترینصمیمی -

 :گفت رضا. داد تکان سری تاسف روی از. انداخت او به نگاهی یوسف

 هستید؟ عمو و برادرزاده شما -
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 :داد را جوابش سفیو

 !بله -

 .ممنونم خیلی بودید رها خواهرم شدن پیدا پیگیر که مدت این توی حال هر به -

 :گفت و برداشت صورتش روی از را اکسیژن ماسک هم رها. نشست تخت یلبه هیوا داد، را جوابش و داد تکان سری یوسف

 .زدن رو پشتیم کوله -

 !درک به -

 !شناسنامه پاسپورت، موبایل،. ودب کوله توی مدارکم یهمه -

 :گفت خیالبی هیوا

 .رو دوری درد یمزه بچشی تا مونیمی تو میرم، تنها خودم من! درک به بازم -

 :گفت هیوا جواب در رضا

 کنید گیزند مادرتون یا پدر با بهتره هم شما. کنید زندگی تنها دوتا شما نیست صالح به دیگه کنممی فکر اهواز، میاد من با رها -

 .خانوم هیوا

 :گفت و کرد نگاه رضا به ناراضی هیوا

 باشیم؟ مستقل نداریم حق رها و من فقط نیست، عیب هیچ کننمی زندگی تنها دارن دنیا توی زن همه این دونمنمی من -

 :گفت جوابش در رضا

 !ندازننمی عذاب به رو عده یه قانهاحم تصمیم یه خاطر به و تراشننمی دشمن خودشون برای دقیقه هر هااون چون شاید -

 :گفت یوسف کرد،می نگاهش فقط رها

 کنم؟ صحبت شما با تونممی من رضا آقا -

 :گفت هم سیامک رفتنشان از بعد. رفتند بیرون اتاق از هردو و کرد نگاه را یوسف فقط لحظاتی. برگشت یوسف سمت به رضا نگاه
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 .بگیرم چیزی یه ردن*خو برای میرم من -

 :گفت شدند تنها تا رها. کرد ترک را اتاق بهانه این با و

 بگه؟ رضا به خواستمی چی داییت -

 :گفت و انداخت باال یشانها هیوا

 .بشه شاد روحت که بگم چیزی یه بذار اما دونمنمی -

 :گفت و کرد نگاهش شگرپر رها

 چی؟ -

 بود فهمیده چی یوسف دایی و شد چی دونمنمی آگاهی، اداره بیان ودنب خواسته رو اتخالهیخانواده تو، شدن گم برای که ؛دیشب-

 .زدن دستبند بهش ریختن هاپلیس هم آخر. کنن کنترل رو یوسف دایی تونستنمی مگه. لگد و مشت زیر بود گرفته رو رامین که

 :گفت ناباور رها

 !میگی دروغ -

 و آب به رو خودش چقدر رها دونینمی کشتش،می کرده تهدید. شکسته رو رامین بینی و فک زده. آزاده سند با هم االن! خدا به -

 .رسوند رو خودش همه از زودتر جاییاین دادن خبر هم وقتی. کنه پیدا رو تو تا زد آتیش

 :گفت و چرخاند پنجره سمت به را نگاهش رها

 .اومده سرم بالیی چه فهمیده هماون پس -

 :گفت و گرفت را دستش هیوا

 .شده ترمهربون جورایی یه کرده تغییر کل به شدی گم تو وقتی از. نیست قبل مثل دیگه یوسف دایی -

 و گذاشت دستش روی دست هیوا. بود خیره رو به رو دیوار به ساکت. کرد حلقه زانوانش دور را دستانش و کرد جمع را پاهایش رها

 :گفت
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 سرت پشت و زده تهمت بهت اتخاله که میدن شهادت هم یوسف دایی و مادرجون کن، شکایت هم اتخاله از گفتمی سیامک -

 .گفته بد

 :گفت نیشخندی با رها

 فایده؟ چه -

 اتخانواده و خودت آبروی از. بکنن رو کار این خدا رو تو رها. نبودی مقصر تو بدونن باید فامیلتونیهمه! رها کنیشکایت بایدد -

 .کن دفاع

 :گفت و گرفت را اشکش اهیو دوید، رها صورت روی اشک

 !رها مردممی منم مردیمی اگر -

 :گفت گوشش زیر هیوا کشید، ش*آغو در را او و زد لبخندی رویش به رها

 .فهمید رو چیز همه یونس دایی کردن؟ بازداشت رو شیدا دونیمی راستی -

 :گفت ناباور و کشید عقب را خودش رها

 !میشد نطورای نباید داشت گناه! نه -

 :گفت و برگرداند خودش سمت به را رها صورت رها. شیدا از رها دفاع از بود شده ناراحت باز. گرفت را نگاهش واهی

 !من مثل قربونیه هماون سوزه،می حالش به دلم اما دارم دلت از خبر هیوا، ببخش رو من -

 شیدا بشه، قربونی که خواسته هم بارها خواسته خودش اون اما. شدی قربونی ناخواسته بار یه تو! نیست تو مثل شیدا نیست، تو مثل -

 گفته سیاوش به رو چیز همه بود کرده تهدیدش شایان که اول همون از اگه اما میده دست از رو سیاوش دونستمی دوصورت هر در

 هابعضی بینیمی. دراومده پدرش روی تو شیدا خاطر به هم االنش همین که داره دوستش قدریاون سیاوش. کردمی کمکش بود

 دارن؟ شانسیچه

 .رفت پنجره سمت به و برخاست تخت یلبه از و نشست لبش به زهرخندی و

 او به سالمی و کرد جور و جمع را خود کمی رها شد، اتاق وارد پرستاری همراه به بود هومن همان که جوانی دکتر و شد باز اتاق در

 :گفت رها به خطاب بعد و داد جواب گرمی به را دو هر سالم ومنه. داد سالم دکتر به و آمد جلو هم هیوا. داد
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 چطورید؟ -

 .خوبم کنممی احساس -

 :گفت رها به خطاب بعد و داد پرستار به پزشکی دستورات. کرد چک را کشیدنش نفس و قلب ضربان و کرد معاینه را او هومن

 !بودید ترسونده حسابی رو ما یوسف آقا -

 :گفت تردید با هیوا

 شناسید؟می رو من دایی شما -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش لبخندی با هومن

 تجارت کار توی زد که یوسف اما. بودیم بطه*را در خیلی کنه رها رو پزشکی یوسف کهاین از قبل تا. بودیم ایدانشکده هم -

 .کنه طبابت دیگه نخواست که حیف قابلیه پزشک. شد ترکمرنگ هابطه*را

 :گفت لبخند با هیوا

 !هست هم قابلی بهادر بزن -

 :گفت و خندید هومن

 گید؟می اینجوری که کرده ناکار زده رو کی باز -

 داشته؟ بزن دست هم سابقاً مگهه -

 :گفت شیطنت با هومن

 !ندارن شهر پایین هایخالف بچه که داره کاری کتک توی هایسوءسابقه یه بخواد، دلتون تا اوو -

 :گفت و انداخت هیوا به نگاهینیم رها

 .بدونه چیزای یه آدم خوبه -

 :گفت و خندید پروابی و بلند باز هومن
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 !گله هم خیلی یوسف. کنممی تکذیب رو هامحرف تموم من. نکردم اب*خر این از بیشتر تا برم باید کنم فکر! اوخ! اوخ -

 :گفت آرام و خندید هم هیوا

 !شناسمشمی -

 :گفت و داد رها به را نگاهش هومن

 یوسف. میده هم جونش که داره دوستش قدریاون دیگه یعنی تابه، و تب توی و کنهمی ولز جلز قدراین یکی واسه وقتی یوسف -

 !داشت حالی جوراین بیمارستان بود رسیده وقتی

 :گفت رها. رفتند بیرون اتاق از که پرستار و هومن. انداخت زیر به را نگاهش رها

 میگه؟ داداشم به چی داره االن کنیمی فکر -

 :گفت و انداخت باال ایشانه هیوا

 .کنه می خواستگاری ازش رو تو داره حتماً دونم،نمی -

 :گفت جوابش در زهرخندی با رها

 فکر موضوع این به حتی وقتهیچ دیگه اومده سرم بالیی چه بچگی توی فهمیده که حاال جوریه،اون ازدواج به دیدش وقتی -

 !نهکنمی

 .نشست تخت ب*ل نزدیکش باز هیوا

 .بود زده کتک رو رامین چطوری کردم تعریف اتواسه خوبه شده، عوض خیلی انگاری که میگم رها، نیست طوراین -

 :گفت رضا و آمدند پیش هم هاآن. کردندمی نگاهشان فقط رها و هیوا. شدند اتاق وارد رضا و یوسف و خورد در به ضرباتی

 کنید؟می نگاه جوریاین چرا چیه؟ -

 :گفت لبخندی با هیوا

 چطوره؟ خانوم نازنین -

 .خوبه -
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 :گفت تردید با رها

 پسره؟ تون بچه بارداره، گفتمی کردمی صحبت باهاش قبلی یدفعه -

 :گفت و داد تکان سری رضا

 !دختره نه -

 :گفت متعجب رها

 دختره؟ -

 :گفت و زد رها بازوی به مشتی شیطنت با هیوا. بپرسد دیگری سوال یدنبا شد متوجه رها که داد تحویلش را اخمی رضا

 !بدی شیرینی باید شدی عمه -

 :گفت و کشید هم در ایچهره بود گرفته دردش مشت این از که رها

 !خمیره و خورد بدنم تموم زنی؟می چرا سنگینه، دستت واقعاً هیوا -

 !شنا نری تنها تنها باشی تو تا -

 :گفت جوابش در هیوا که گرفت را امکسی سراغ یوسف

 .بیاد شام برای کنم فکر ولی بگیره، صبحونه برای چیزی یه مثالً رفته -

 :گفت بود شنیده را صدایش چون و شد اتاق وارد سیامک موقع همان

 بهمون گیری هیچ شناسن می رو شما خوبه عمو، میگم. گرفتم مشتی یصبحونه یه رفتم! بفرما دختر، بزن حرف سرم پشت کمتر -

 .نخوردید صبحونه حتماً رضا آقا بفرمایین. نمیدن

. بود پنجره نزدیک عسلی میز یک و نفره تک مبل تا سه بود خصوصی اتاق چون. رفت بود اتاق دیگر سوی که میزی سمت به و

 را کردنش کار و سیامک که هیوا. نشستند هم دو آن و کرد تعارف رضا به یوسف. چیدمی میز روی را صبحانه بساط داشت سیامک

 :گفت بود گرفته نگاهش زیر

 گرفتی؟ چی -
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 :گفت و انداخت او به نگاهی نیم سیامک

 سرآشپز؟ چطوره. گرفتم هاپالستیکی این از هم کارد. داشت لواش فقط که هم نون پنیر، عسل، مربا، کره، -

 :گفت رکخیلی هیوا

 !افتضاح -

 :گفت و نشست لیمب روی سیامک. خندیدند رضا و یوسف

 !گیریمی چی ببینم بگیر صبحونه خودت برو عمه؟ دختر هاستاینطوری -

 :گفت و پرید پایین تخت یلبه از هیوا

 !برگردم تا خورینمی هااین یصبحونه از رها -

 با هیوا تا کشید طول بعیر یک تقریباً. شدند صبحانه همان ردن*خو مشغول آقایان اما. رفت بیرون اتاق از هیوا. داد تکان سری رها

 :گفت متعجب سیامک. برگشت اتاق به خرید کیسه یک

 دختر؟ گرفتی چیه هااین -

 از هیوا. بودند او به کردن نگاه حال در متعجب آقایان. بود خریده بیمارستان از بیرون یمغازه از که وسایلی چیدن به کرد شروع هیوا

 پهن میز روی را فویل. آورد بیرون بود کامل ست یک و داشت هم قاشق و چنگال لشداخ که تاشو چاقوی یک اشپشتی کوله داخل

 داخلش هم مرغ تخم دوتا و کرد جمع را فویل اطراف بعد و ریخت آن روی بود خریده که دیگری مواد و کرد خورد را سوسیس. کرد

 صبحانه رها برای صبح و بود بیمارستان برای که تیلیاس سینی داخل زا آتش ژل کمی. کرد جمع باال از و پیچید را فوی بعد و شکوند

 :گفت رها که آورد بیرون پشتیکوله از را فندکش و کرد پخشش و ریخت بودند، آورده

 !باشه سقف به حواست هیوا -

 :گفت و داد رها به برداشت بود تخت پایین که رها پزشکی پرونده و زد اتاق داخل چرخی هیوا

 !ببینم پاشو -

 روشن را زا آتش ژل فندک با هیوا. گرفت سقف پاش آب چشمی مقابل را پرونده. ایستاد و برداشت صورتش روی از را کماس رها

  و شد خاموش آتش که نکشید طول خیلی. کردندمی نگاهش باز چشم با آقایون و کردمی کار او. گذاشت سینی داخل را فویل و کرد
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 میز و نشست رها. دوید دستشویی سمت به شستنش برای و برداشت را استیل سینی و اشتگذ بشقابی داخل و برداشت را فویل هیوا

 :گفت و کرد باز را فویل و کشید پیش را

 !شده چی ببین! به! به -

 :گفت و آمد سمتش به و برخاست جا از یوسف

 کامل؟ شده سرخ این -

 :فتگ و برداشت مقابلش از را بشقاب یوسف که داد تکان سری شوق با رها

 .هات ریه خاطر به تون،.واسه قدغن کردنی سرخ ماه یک تا -

 :گفت حرص با رها. گذاشت میز وسط و برد خودشان میز سمت به را آن و

 !ردن*خو بدو، هیوا! هیوا! حرومه صبحونه اون ردن*خو -

 بیرون سینی با هیوا. کردند لقمه تا سه نفر سه هر بود، کرده درست که ایصبحونه تمام یوسف اشاره با بیاید بیرون بخواهد هیوا تا

 بود یوسف و سیامک و رضا دست توی که بزرگی هایلقمه به نگاه یک و بود مانده داخلش ذره یک فقط که فویلی به نگاهی. آمد

 :گفت زد می نفس نفس حرص، از که حالی در. انداخت

 !هانبودم دقیقه یه! رها نبرن رو ترکیبت شور مرده -

 :گفت حرص با هیوا و افتاد سرفه به سیامک که خوردندمی دهخن با مردها

 !ایشااهلل شی خفه خداروشکر، -

 :گفت و زد اشلقمه به را آخر گاز یوسف. خورد را اشلقمه یبقیه و شد بهتر حالش سیامک اما

 !چسبید خیلی -

 :گفت و شد تمام لشلقمه باالخره هم رضا. کردند می نگاه را آنها مبهوت طورهمین هیوا و رها اما

 .هیوا بنویس امواسه رو پختش دستور -

 :گفت و پیچید نان داخل بود مانده فویل داخل که ایذره یه همان سیامک
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 !عزیزم بفرما -

 :گفت حرص با هیوا

 .بخور هماون کردی کوفت رو اشهمه که شما -

 میز روی را دستش توی سینی هیوا. داد تحویل هیوا به چشمکی ردن*خو حین در و خورد هم را همان و انداخت باال ایشانه سیامک

 :گفت و کوبید

 !گشنمه من -

 .آورد در را مردها یخنده باز حرکتش همین و. کوبید زمین را پایش و

*** 

 صحبت پدرش با تلفنی و بود بیمارستان حیاط توی هم رضا. بود رفته او با یوسف و بودند برده اشریه از برداریعکس برای را رها

 به حرص با که طورهمین و بود کرده جمع مبل روی هم پاهایش. بود نشسته مبلی روی رها، اتاق درون جاهمان هیوا اما. کرد می

 کیسه یک. شد اتاق وارد سیامک و خورد در به ضرباتی. دادمی فحش ب*ل زیر و خورد می کامپوت بود، دوخته چشم تلویزیون

 :گفت و خندید باز سیامک. انداخت او به غضب پر نگاهینیم هیوا. بود دستش خوراکی

 کو؟ خانوم رها پس -

 :گفت حرص با هیوا

 !من قبر سر بردنش -

 :گفت و گذاشت میز روی را کیسه و نشست دیگری مبل روی و رفت جلو سیامک

 .گرفتم عدسی اتواسه رفتم -

 :گفت و گذاشت دهانش توی را آناناس کامپوت از دیگر تکه یک هیوا

 !سیرم دیگه من آوردی دیر -

 :گفت نخندد کردمی سعی که حالی در سیامک
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 .خوردیمنمی رو اتصبحونه بود نکرده مونتحریک اگر بود، عمو تقصیر تمومش! نکن قهر حاال -

 و آورد یرونب کیسه از را عدسیکوچک ظرف. برداشت بود گرفته سیامک که ایصبحانه و گذاشت میز روی را کمپوت قوطی هیوا

 :گفت و برداشت را درش

 !شده سرد اینکه -

 :گفت خنده با سیامک

 .آوردم گیر هم رو همین خوبه عزیزم، استیازده ساعت -

 او به را نگاهش ردن*خو قاشق چند از بعد هیوا. کردمی نگاهش لبخند با هم سیامک. شد ردن*خو مشغول و برداشت را قاشق هیوا

 :گفت و داد

 کنی؟می نگاهم جوریاین چرا چیه؟ -

 :گفت بگیرد هیوا سیاه چشمان از را نگاهش کهاین بدون سیامک

 تونهنمی کس هیچ که داشتم ادعا کلی که منی اونم خوردم دست رو بدجور چون. بودم ریخته هم به بدجور تینا، یقضیه از بعد -

 !هیوا خوبه حالم خیلی روزها این. بزنه دست رو بهم

 :گفت و داد عدسی به را نگاهش هیوا

 !خداروشکر -

 !خوبه حالم هستی تو چون -

 تا که بزند سیامک به را حرفش تا کرد بلند سر. بکند کاری توانستنمی دیگر که رسیدمی جایی به وگرنه زدمی حرفی باید هیوا

 :گفت و نداد مهلتش او. نشست سیامک نگاه در نگاهش

 !عمه دختر دارمدوستت خیلی -

 شد باز پرستاری توسط در که بزند دیگری حرف خواست و کرد مهمان را او چشمکی با سیامک. شد قفل زبانش و برد ماتش باز هیوا

 که را اتاق. کرد تشکر پرستار از و شد جا به جا تخت روی را رها. کرد ترک را اتاق و برخاست سیامک. آوردند داخل به را رها تخت و

 :گفت رها کردند ترک
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 !همه از بدتر که هم داییت این! آدم به میدن رگی چقدر -

 :گفت و رفت سمتش به و گذاشت میز روی را عدسی ظرف هیوا

 !نگرانته خب -

 .کنن می مرخصم فردا. بمونم اینجا باید امشب احتماالٌ -

 :گفت و نشست تخت یلبه باز هیوا

 .خوبه -

 افتاده؟ اتفاقی تو؟ چتهه -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .نشده هیچی هن -

*** 

 از بعد. گرفت درآغوش را رها رسید تا جونخانم. بودند آمده مالقات برای همسرش و یونس و جیران و جونخانم مالقات، زمان

 :گفت گوشش زیر بوسیدش کهاین

 !عزیزم بودم نگرانت خیلی -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش پرسید، را رها حال که هم یونس. کرد عذرخواهی او از شرم با رها

 میشه؟ پیدا نخور، حرص گفتم بهت قدراین دیدی -

. بودند گرفته را رها تخت دور هم هازن. کرد می صحبت رضا با یونس. بودند صحبت مشغول همه. داد تکان سری لبخند با هیوا

 با و بود ایستاده پنجره نزدیک هم هیوا. بودند صحبت مشغول و بودند ایستاده هم کنار در دیگر ایگوشه هم یوسف و سیامک

 آیدمی هم او کردمی فکر و بود شده تنگ سیاوش برای دلش. کردمی نگاه بیمارستان حیاط و ورودی به گاهی و رفت می ورموبایلش

 :گفت یوسف به خطاب آرام سیامک. نشد او از خبری کشید انتظار چقدر هر اما

 یوسف؟ چیه تصمیمت -
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 :گفت اخمی با یوسف

 عمو؟ بگو بهم گمنمی مگه یوسف؟ گفتی ازب -

 :گفت جوابش در باز و خندید سیامک

 کردی؟ صحبت برادرش با -

 .باشیم خدمتتون در بیارید تشریف خانواده با اهواز، ریممی مگه آره، -

 :گفت و داد پدرش به را نگاهش سیامک

 کنن؟می رکاچی شکایت بابت. آورد جا به باید رسوم و رسم نمیگه، بیراه خب -

 گیرید؟ می هم جوابی مطمئنی حاال. کننمی شکایت -

 :گفت و داد تکان سری سیامک

 .بدید شهادت هم مادرجون و شما باید. نیست جرمی.کم افترا و تهمت. میدن بهشون حسابی گوشمالی یه -

 .کنممی رو کاراین -

 :گفت و داد هیوا به نگاهش سیامک

 .بزنه حرف راحت باهام کنم واداراش نتونستم هنوز سرسختیه، دختر راحته،نا موضوعی یه از انگاری هیوا -

 خواست سیامک. بگوید سیامک به را موضوع آن باید چطور دانستنمی. بود افتاده رها حرف یاد به باز. انداخت زیر به سر یوسف

 :آمد خودش به یونس صدای با که بزند حرفی

 سیامک؟ -

 بابا؟ جونم -

 :گفت لبخند با یونس

 .اهواز ریممی بگیری بلیط همه برای هفته، آخر برای باشه یادت -
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 :بپرسد متعجب جیران شد باعث یونس حرف این

 داداش؟ چی برای اهواز؟ -

 :گفت لبخند با یونس

 !خیر امر برای -

*** 

 برس با و بود نشسته اشتخت روی. بود رفته خانه به هایشلباس آوردن برای که کشیدمی را هیوا آمدن انتظار و بود اتاقش توی تنها

 روسری سریع خیلی خورد که خورد اتاق در به ضرباتی. بود بلندش موهای زدن شانه حال در بود گرفته برایش هیوا که کوچکی

 تداش تن بر شیکی شلوار و کت. شد باز یوسف توسط اتاق در. گفت بفرمایدی و انداخت سر روی را بیمارستانی لباس کوچک صورتی

 به خودش از زودتر عطرش بوی. بود بسته هم رنگی ایسورمه دارطرح کراوات و کردمی خودنمایی آبی یمردانه پیراهن آن زیر که

 :گفت بست را در وقتی اما شود اتاق وارد هم هیوا سرش پشت داشت انتظار. رسید رها

 نیومده؟ هیوا -

 :گفت و آمد پیش یوسف

 رفته؟ جای هیوا مگه -

 .بیاره لباس من برای خونه رفت صبحی آره -

 :گفت و ایستاد اشتخت نزدیک یوسف

 .سیامک با حتما پس -

 کجاست؟ رضا -

 :گفت و شد یوسف ب*ل مهمان شیطنتی پر لبخند

 .سیاه نخود دنبال فرستادمش -

 :گفت و نشست رها به رو تخت یلبه راحت و خیالبی یوسف. کردمی نگاهش گیج رها
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 .بگیره رو ترخیص یبرگه و کنه حساب رفت مثلنی اونم بگیره، رو ترخیص یبرگه یدبا گفتم بهش -

 :گفت متعجب کمی رها

 .دیگه کنن حساب باید خب -

 :گفت دیگر لبخندی با و خاراند را ابرویش کنار یوسف

 بگیرن؟ پول یاوری دکتر آشناهای از باشن خواسته کن فکر درصد یه -

 :گفت و داد جواب نیشخندی با کشیدمی رخش به داشت که خودشیفتگی این رها

 .گیریدمی تحویل خودتونم چه -

 :گفت و برد باال زیبایی به را راستش ابروی یوسف

 .شکوننمی دست و سر امواسه جوری چه دونینمی و نشناختی رو من هنوز اینکه مثل اما گیرم،می تحویل رو خودم بله که خودم -

 :گفت و برگشت یوسف شیطنت پر چشمان سمت به نگاهش رها

 .شکوندن شما برای که اینه خاطر به آویزونه گردنشون به دستا و بسته سرا همه خیابون تو بینممی -

 :گفت و خندید پروابی و بلند بار این یوسف

 .حرفا نای از و داره زهر زبونم نشی شاکی گفتم چیزی یه بعد. برسیم آرامش و صلح به خواهینمی خودت رها ببین -

 :گفت و گرفت باال را سرش و برد اش چانه زیر دست آرام یوسف. شد خیره دستش توی برس به و انداخت زیر به را نگاهش رها

 به بود همین برای. فهمیدمنمی رو کالمش موضوع که بود زیاد قدری به کالمش نفرت زد رو هاحرف اون زد زنگ اتخاله وقتی -

 بود تلخ انقدر نبودنت. بشم رها جابی تعصبات این دست از کردی کمکم. رها کردی کمک من به تو. غهدرو تمومش دونستممی یقین

 در روحت که ساله پونزده چهارده میدونم. کنم کمکت خواممی من حاال. برد خودش با و شست همیشه برای تعصبات این تلخی که

 کنم؟ رهات آشفتگی این از تا کنیمی اعتماد بهم ای؛آشفته و عذابه

 :گفت آرام بعد و گذشت سکوت به مدتی. کند نگاه هاچشم آن به توانستنمی فقط. رسید کراواتش روی یوسف نگاه از را اشنگاه رها
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 وقتی. دیدم بیمارستان توی رو تو و غزاله دیدن اومدم که باری یه همون. شدم عاشقت من که بود زنده غزاله هنوز دونیمی -

 .نشدی فراموش اما شدی رنگکم ذهنم توی. کردممی فکر بهت ها مدت تا برگشتم

 بخشی؟می رو من -

 :گفت و نشست یوسف نگاه در اشنگاه باز رها

 چی؟ برای -

 .کردم اذیتت خیلی -

 :گفت و نشست رها ب*ل به لبخندی

 .کردممی تالفی منم خوب -

 :خندید هم یوسف بار این

 .دارم دوست رو تو با کردن کللک خیلی. بدیم ادامه روش همین به -

 .خودت پای به عواقبش -

 :گفت روسریش یگره کردن باز و کشیدن با یوسف

 .پررو -

 کنی؟می چیکار -

 :گفت و کشید دستش از را برس و

 شم؟می دیوونه من گینمی کردی پریشون جوریاین رو موها این -

 :گفت و زد شانه را هاآن کمی و

 بندی؟می چی با -

 .بیاره مواسه چیزی یه هیوا منتظرم -
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 را اشموهای و کرد رد رها گردن پشت و موهایش زیر از را کراوات. کرد باز اشگردن از را آن و کشید را اشکراوات یگره یوسف اما

 :گفت بعد و بست کراوات با و کرد جمع سرش باالی اسبی دم

 .ندهبب باهاش رو موهاش زن که اینه واسه کراوات اصال -

 :گفت لبخندی با رها

 نشی؟ شاکی بعدا -

 :گفت و کرد نگاه رها شیطنت پر چشمان به بروبر لحظاتی یوسف

 .میاد باال سگم روی اون بزنی من های کراوات به دست اگر گیرم،می پس رو حرفم -

 :گفت و رفت موهاش به دستش رها

 .نخواستم بیا -

 :گفت و گرفت را دستش خنده با یوسف که

 .باش نداشته کاری ش بقیه با نداره اشکال دونه یه همین الحا -

 :گفت و زد دستش به ایسه*بو بعد ایلحظه اما. خندید باز یوسف و داد بیرون را نفسش حرص پر رها

 ... .شهمی دختر، دارم دوستت خیلی -

 هوا به رها یخنده. خورد زمین انوز با و پیچید پایش که برخیزد خواست کشید عقب ترس با را خودش یوسف و شد باز اتاق

 :گفت و افتاد خنده به اوضاع دیدن با بود شده وارد که هم هیوا. برخواست

 .برم قربونت شده چی دایی، بمیرم الهی آخ آخ -

 :گفت برخاستن ضمن یوسف

 .رضاست کردم فکر شی،می وارد گاو عینهو چرا نیستی، بلد زدن در تو زهرمار، -

 :گفت و رفت تخت سمت به خنده با هیوا

 بری؟ در خواستیمی ترسیدی؟ حد این تا که کردیدمی چیکار مگه -
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 :زد داد و دید موهایش روی کراوات هیوا که انداخت زیر به سر خنده با رها. رفت و داد لبی زیر فحشی یوسف

 .دایی -

 :گفت و برگشت سمتش به یوسف

 بچه؟ گیمی چی -

 :گفت و داد نشانش گرفت کراوات یگوشه طلبکارانه هیوا

 چیه؟ این -

 .نیومده تو به فضولیش چی، هر -

 خودش چند هر بزند حرف او بود منتظر و کردمی نگاه رها به جانب به حق و زد مر*ک به دست هیوا زد، بیرون اتاق از و گفت را این

 :گفت من و من با رها. دانستمی را چیز همه

 .کرد رو کار این خودش. نیست من تقصیر -

 کرد؟ چیکار -

 :گفت و کرد گشاد را چشماش رها

 .بست مواسه و زد شونه رو موهام -

 چی؟ دیگه -

 :گفت شیطنت با رها

 .رسیدی موقع به اینکه دیگه -

 موقع؟ بی یا موقع به -

 :گفت و برگرداند را رویش رها

 .کن مواخذه رو داییت تونیمی اگر برو. داره ربط خودم به اصال -
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 :گفت و کرد باز را کوله یپز هیوا

 .پاره آتیش هایشیطون. دارمبرنمی ازتون چشم هم دقیقه یه دیگه که کن تنت بگیر بیا -

*** 

 :گفت و رسید او به دست در یبرگه با رضا که بود زنی قدم حال در روراه توی یوسف

 .شده حساب گفتن رفتم کنن،نمی حساب چرا یوسف آقا -

 :گفت و زد اششانه به ایضربه آرام خواند را دستش لبخند همین با رضا کرد، شنگاه لبخندی با یوسف

 .طلبت یکی -

 :گفت و گرفت را بازویش یوسف که برود اتاق سمت به خواست و

 .بریم که کننمی عوض لباس داره پیششه، هیوا -

 :گفت مکثی از بعد یوسف. نشستن کریدور کنار های صندلی روی هردو و

 .شیمی بابا روزا همین فهمیدم هک اینجور -

 :گفت و داد تکان سری رضا

 .بشم بابا وقت هیچ نبود قرار اما آره، -

 :گفت رضا که کرد نگاهش متعجب یوسف

 یبهونه همسرم زندگی، سال هفت از بعد. ترسیدممی. بشیم دار بچه نباید وقت هیچ که کردم شرط همسرم با کردم ازدواج وقتی -

. کردیممی سقطش باید بیاد دنیا به اینکه از قبل بود دختر اگر داریم ش نگه بود پسر اگر اما بشیم دار بچه شد قرار. گرفت بچه

 .خواممی رو امبچه من که گهمی نشسته مادرش، یخونه رفته. دختره مونبچه فهمید وقتی از اما. کرد قبول همسرم

 :گفت و درخشید چشمش یگوشه اشکی. دوخت کریدور کف هایسرامیک به را اشنگاه و

 سر به که بالیی مثل بیاره سرش به بالیی ضی*عو یه ممکنه که بترسم این از همیشه که باشم داشته دختری یه خوامنمی -

 .آوردن خواهرم
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 :گفت و گذاشت اششانه به دست یوسف

 .بیفته اتفاقی همچین دیگه نیست قرار کنی، فکر اینطوری نباید -

 :گفت و گرفت را اشچشم یگوشه اشک رضا

 زدممی حرف باهاش دیشب خیلی؛ داشت، دوست رو رها خیلی پدرم. کرد نابود رو خانواده یهمه. نکرد نابود رو رها فقط اتفاق اون -

. ذاشتگ تنها رو ما اگه رفت، اگه. شهمی ثابت همه واسه امبچه گناهیبی روزی یه دونستممی گفتمی کردمی گریه تلفن پشت فقط

 همین برای. بدیم التیام خودمون دردهای خواستیم خانواده از فرارمون با. کردیم اشتباه بابا و من خوب اما. کنه فرار خواستمی شاید

 .نه باید که اونجوری خب اما داشتم رو هواش دورادور. شد تنهاتر رها مادرم، مرگ از بعد. موندن تنها رها و مادرم

 :گفت و انداخت یرز به را نگاهش هم یوسف

 .باهاش دارم کار. کنمنمی ولش جوریهمین رو رامین -

 .هستید آزاد سند با االن زدید کتک رامین اینکه خاطر به گفتمی سیامک آقا نندازید، دردسر توی خودتون -

 :گفت و داد رضا به را نگاهش یوسف

 حاال پلیس، دست به برسه اگر که آورده گیر رامین خالف ارهایک از مدارکی روزه سه دو این زرنگیه، پسر خیلی سیامک آقا این -

 .خوری خنک آب بره باید حاالها

 :گفت متعجب رضا

 .کنهمی خالف -

 بشه خالفاش خاطر به که کنیممی رسواش چنان. هستن پولشویی کار توی که ارتباط در آدمایی یه با گویا اما. دونستمنمی منم -

 کیه؟ شونفامیل آشغال فهمنمی بهتر فامیلتون جوریاین. هاروزنامه اول تیتر

 یشانه روی را سرش و برگشت سمتش به رضا که گذاشت اششانه به دستی یوسف. افتاد گریه به بعد و خندید خوشحالی از رضا

 :گفت و گذاشت یوسف

 .خیلی خدا، به مردی خیلی -

*** 
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 که در پشت. رفت باال رو هاپله و شد پیاده ماشین از. کرد پارک وشسیا ماشین پشت درست و شد خانه وارد ماشینش با سیامک

 :زدمی داد داشت عصبانی یونس. شد وارد بعد و کرد تامل ایلحظه. شنید را برادرش و پدر بحث و جر صدای رسید

 .غیرتبی یمرتیکه. بیرون کنممی پرتت خونه این از بیاری رو شیدا اسم دیگه بار یه فقط. کالم ختم کالم یه سیاوش -

 :گفت و رفت جلو سیامک. داشت زیر به سر و بود رفته وا دیگری مبل روی هم سیاوش. ریختمی اشک آرام و بود نشسته هم مریم

 .بابا -

 :زد داد ترعصبانی و برگشت سمتش به سیامک صدای شنیدن با رفتمی اتاقی سمت به داشت که یونس

 .خوامنمی شیدا اسم به عروسی من. کن حالیش فهمییم رو بزمجه این زبون که تو -

 .شهنمی حل مشکلی که زدن داد با. باشید آروم خب بابا -

 :گفت و گرفت را هایشاشک مریم

 ... .نبودی منطقبی انقدر که تو یونس -

 :زد داد و برید را اشحرف عصبانی یونس که

 .منطقیبی شده خائن و دزد عروس یه خواستنن دنیا کجایی. زن منطقمبی من منطقم،بی من -

 :گفت و گرفت قرار رویش در رو و رفت پدرش سمت به سیامک

 .بابا کنممی خواهش. باشید آروم شما. کنممی صحبت سیاوش با من -

 :گفت سیاوش به خطاب و نشست پدرش کنار در هم سیامک. شد طی سکوت به مدتی. نشست مبلی روی عصبی باز یونس

 .بذاری پا دلت رو بهتره تو سیاوش -

 :گفت و کرد بلند سر سیاوش

 .بگذرم شیدا از خوامنمی همین برای. گذاشتم پا دلم رو من -

 :گفت گنگ بود نفهمیده را سیاوش حرف که سیامک
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 چیه؟ منظورت -

 :غرید عصبی یونس

 .گهمی پرت و چرت داره برداشته سنگ پاره عقلش -

 :گفت مریم

 ... .تا کنیممی کنسل رو عروسی خب. برنمی شواسه حکمی چه نیست معلوم شیدا االن جان، یاوشس -

 :زد داد هوابی یونس باز

 .کنیم کنسل که گرفتیم دعوت دنیا ور اون ور این از مهمون همهاین. کنیممی کنسل خودبی -

 :گفت شاکی مریم

 کنسل رو عروسی گیمی طرفاون از بشه عروسم خوامنمی رو شیدا گیمی طرف یه از گی،می داری چی فهمیمی خودت یونس -

 .نکنیم

 :گفت و انداخت سیامک به نگاهینیم زد، تکیه عقب به یونس

 .داریم که عروسم هست، که لشتن این خب -

 :گفت متعجب سیامک

 .بگیری هیوا و من برای خوایمی رو سیاوش عروسی بابا، -

 :فتگ حرص با یونس

 یخانواده یه. نیان که کنن کنسل بزنن زنگ هاشونمهمون به بگو شیدا یخانواده این به بزن زنگ فقط تو زن. خوبه هم خیلی -

 .گیریممی دعوت شیدا یخانواده هایمهمون جای به رو اونا که موننمی هیوا پدری

 :گفت دلدارانه کمی دفعهنای و برگشت سمتش به یونس نگاه. کردمی نگاه را پدرش فقط سیاوش

 اتواسه نجیب و خوب خانوم دختر یه با دیگه سال چند یه کنی،می فراموشش ولی هست سخت مدت یه. دارم دوستت پسرمی، -

 .گیریممی عروسی و کنیممی پیدا
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 :گفت و زد ب*ل به خندی تلخ سیاوش

. نکنم گیریبهونه سیامک به بدید خواهیدمی رو عروسیم مراسم اینکه از کنیدمی فکر و زنیدمی گولم دارید و امبچه کردید فکر -

 همین عین دونه یه گفتیدمی نگیرم بهونه اینکه برای بعد کردیدمی سیامک تن بود بزرگم خریدیدمی مواسها لباس هاموقع اون مثل

 .خریممی هم تو واسه

 :گفت جوابش در یونس

 خریدیم؟نمی -

 .خریدیدمی -

 :گفت و برخاست جا از و

 .ریممی ایران از ندارید رو دیدنمون تحمل. نمیدم طالق رو شیدا اما دارم دوستت خیلی بابا -

 :زد فریاد سرش بر فریاد باز یونس که رفتمی داشت و

 .کنینمی نگاه هم رو سرت پشت دیگه رفتی اگه. کنمنمی نگات دیگه بکنی رو کار این اگه خدا به سیاوش -

 :گفت خودش با آرام و کرد مکث یلحظه رسید که در به سیاوش

 .بابا میرم برادرم دل خاطر به -

 :گفت و ترکید بغضش مریم رفتنش با. زد بیرون سالن از و

 .هست داغون کافی یاندازه به یونس، نزن حرف باهاش اینطوری -

 :گفت و برخاست سیامک

 .زنممی حرف باهاش من -

 :گفت باز یونس که فترمی داشت و

 .مونهمی خرش عموی اون عینهو موندمی حرفش رو زدمی حرفی. بود جورهمین همیشه پسر این نداره، فایده -

 .رفت دنبالش به همین برای نداشت برود برادرش اینکه تحمل سیامک اما
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*** 

 :گفت گوشش زیر و گرفت ش*آغو در را هیوا باز رها

 .معرفتبی بشیم جدا هم از نبود قرار -

 :گفت شیطنت با هم هیوا

 .میایم مونهمه گرفتن، بلیط بعد هفته شنبه سه برای نیار، در بازی غریبم من ننه الکی -

 از و گرفت را هیوا دست. انداخت بودند صحبت مشغول هم با که رضا و یوسف به ینگاه. آمد بیرون هیوا ش*آغو از و خندید ریز رها

 :گفت بعد و گرفتند فاصله هاآن

 نداری؟ بهش یعالقه که گفتی سیامک به -

 :گفت و داد تکان نفی عالمت به سری هیوا

 .بگم تونمنمی که گهمی چیزی یه بزنم حرف میام تا -

 .نداری عالقه سیامک به که دونهمی حدودی تا یوسف بزنه، حرف باهاش بگو یوسف به خوایمی -

 :گفت رها که کردمی نگاهش لبخند با و زد نه*سی به دست هیوا

 کنی؟می نگام جوریاین چرا چیه؟ -

 .کنیمی هم یوسف یوسف چه االن داییت، گفتیمی قبالً -

 :گفت و افتاد خنده به باالخره رها

 .هستم تو فکر به که منه تقصیر هیوا، لوسی خیلی -

 .بودم فکرت به کم وظیفته، -

 :گفت رضا و شدند شاننزدیک یوسف و رضا ردندک اعالم که را پروازشان

 .رها دیگه بریم -
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 :گفت رها به خطاب یوسف

 .میشه دردسر مون واسه وگرنه بگیر جدی رو ریه مشکل این بخور، مرتب رو داروهات -

 :گفت رضا و داد تکان سری رها

 .گفتید که پزشکی همون پیش اهواز برمشمی هست حواسم -

 :داد رضا به را نگاهش یوسف

 .میدم خبر بهتون کنهمی پیگیری مونوکیل هم رها مدارک بابت ضمن در. کنممی صحبت باهاشون تلفنی -

 برای دستی هیوا. رفتند پرواز گیت سمت به رها همراه به و برداشت را رها ساک تنها. کرد تشکر او از باز و داد دست یوسف با رضا

 :گفت یوسف هک کشید آهی بعد و داد تکان رها

 .شهنمی طوالنی خیلی توندوری نباش نگران -

 :گفت و انداخت یوسف به ینگاه نیم هیوا

 .میده مثبت جواب بهتون که مطمئنید چقدر حاال -

 :گفت و ریخت جانش به ایغره چشم یوسف

 .بریز مزه کمتر بریم بیا نده، مثبت جواب کن فکر درصد یه -

 :گفت و افتاد راه به دنبالش به هیوا

 .خوب موندنمی روز دو یکی گرفت،می بلیط سریع انقدر نباید رضا -

 .بود همسرش نگران بارداره، زنش -

 با هم هیوا. کرد اشنگاه خشمی با یوسف باز که کند باز نشستن برای را ماشین عقب در خواست هیوا. آمدند بیرون فرودگاه از هم با

 :گفت و کند جا از را ماشین یوسف. نشست شکنار در جلو و خندید شیطنت

 .نیست اعتباری بهش اصالً که هم سیاوش اون. هواست رو شرکتم دختر، دوتا شما هایبازی دیوونه خاطر به روزه چند -

 :گفت و زد نه*سی به دست هیوا
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 .داری دوست اون از بیشتر رو شرکتت بگم رها به باید -

 :گفت و داد بیرون به را اشنگاه خنده با هیوا. گفت ب*ل زیر استغفراللهی عصبی و انداخت او هب ینگاه چشم یگوشه از یوسف

 .کنم فکر رفتن به منم بهتره. هواست رو عروسیش که هم سیاوش اینجا، شده تموم کارم دیگه منم -

 :گفت و انداخت او به نگاهی دوباره یوسف

 .آب وراون بری پاشی تنها نداری اجازه نخواهی چه بخواهی چه تو. نیست کار در رفتنی نفهمیدی هنوز یعنی -

 :گفت و یوسف به شد براق هیوا

 .برمیام خودم زندگی پس از و شدم بزرگ من نفهمیدید هنوز چرا شما -

 مطمئنی؟ -

 چی؟ از -

 .شدی بزرگ اینکه -

 :گفت و خندید بلند سفیو. دوخت چشم بیرون به دوباره و داد بیرون حرص با را اشنفس هیوا

 .شیمی تربانمک شیمی عصبانی وقتی -

 :گفت مکثی از بعد یوسف. نداد حرفش این به جوابی هیوا

 کیه؟ اون -

 :گفت و کرد نگاهش متعجب هیوا

 کیه؟ کی -

 :گفت رک خیلی یوسف

 کیه؟ داری دوستش که اونی -
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 خجالت بود دوستش که هم رها از مورد این در حتی او. بزند حرف راحت او با توانستنمی و یوسف از کشیدمی خجالت. برد ماتش

 باز یوسف که رفتمی کلنجار در خودش با. بزند حرف راحت توانستمی کاش گفتمی خودش با. داد بیرون به را اشنگاه. کشیدمی

 :گفت

. داری دوست رو دیگه نفر یه و نداری سیامک به ایهعالق که گفت من به رها زنی؟ب رو حرفت راحت که ترسی؟می چی از هیوا -

 کیه؟ دیگه نفر یه اون بدونم خواممی

 :گفت و انداخت زیر به سر هیوا

 .نزنم حرف موردش در گرفتم تصمیم -

 .داره عالقه تو به اونم چرا؟ -

 :گفت و داد بیرون به را نگاهش باز هیوا

 .دونمنمی -

 ؟شدی آشنا باهاش کجا کیه؟ -

 :گفت مکثی از بعد هیوا

 .شدم آشنا باهاش اهواز توی -

 نه؟ یا داره عالقه تو به اونم نگفتی خب -

 :گفت ترس با و داد قورت را دهانش آب هیوا

 .داره زن چون... چون. نداره کنممی فکر دونم،نمی -

 :زد داد و شد پرت جلو سمت به هیوا باز که دکوبی ترمز روی و کشید کنار را ماشین عصبانی و متعجب یوسف گفت را این تا

 .وامیستی اینطوری چرا دایی، سرم آخ -

 :زد داد سرش بر عصبانی یوسف

 .رو صاحبتبی کمربند اون ببند خوب -
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 :گفت بعد و ماند خیره رو به رو به لحظاتی یوسف. داشت زیر به سر و بود گذاشته پیشانی به دست هیوا

 .نداره تو به هم یعالقها هیچ که شدی دارزن مرد یه عاشق تو هیوا، شدم متوجه درست ببین -

 باز مدتی یوسف. بودند زده قفل زبانش به انگار اما کند خالص را خودش و بگوید را اسمش داشت دوست داشت زیر به سر هیوا

 :گفت بعد و کرد سکوت

. کنهنمی فکر تو به اصالً و داره زن که کنیمی فکر مردی یه به تو وقتاون. بده تو واسه رو جونش حاضره سیامک مثل یکی -

 باشی؟ دیگه زن یه کن اب*خر خونه خوایمی تو هیوا ببینم

 ... .اما نه -

 :گفت جوابش در و بزند حرف نداد مهلت یوسف

 گرفته؟ زن اون از بعد یا داشته زن بشی عاشقش تو اینکه از قبل ببینم. نداره اما دیگه -

 :گفت آرام واهی

 .داشت زن شدم آشنا باهاش من وقتی -

 :کرد صادر رحمانهبی را حکمش باز یوسف و

 اب*خر زندگیت بار یه تو کن فکر عالقانه هیوا. بیاری دست به رو مرد اون بخواهی که نداری حقی هیچ تو حساب این با پس -

 .شهنمی عایدت شکست جز چیزی بشی بطه*را وارد داره زن که مردی با هم بخواهی. شده

 :گفت و غلتید صورتش روی اشک و داد بیرون به را نگاهش هیوا

 .نداره دوست رو زنش اما -

 :گفت و آورد در حرکت به را ماشین باز یوسف

 نداره؟ دوست رو زنش که دونیمی کجا از تو -

 از بعد و داد جواب را موبایلش یوسف. شد مانعش سفیو موبایل زنگ صدای اما است کرده نت*خیا او به زنش بگوید خواست هیوا

 :گفت کرد قطع اینکه
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 .ستدیوانه پسره این -

 :گفت و کرد اشنگاه نگران هیوا

 شده؟ چی -

 یخونه رسونممی رو تو. یآگاه یاداره برم باید من گرفته، تماس سیامک االن. کنه آزادش بذاره سند شیدا واسه رفته سیاوش - -

 .جونمادر

 :گفت یوسف باز که بود ساکت. بود خورده وا شیداست کردن آزاد دنبال به سیاوش شنید اینکه از برد، ماتش هیوا

 نداره؟ دوست رو زنش مرده اون دونیمی کجا از نگفتی ندادی، رو من جواب -

 :گفت و خورد را بغضش هیوا

 .خودم یخونه برسون رو من دایی. نمیدونم -

 چیکار؟ خونه هاتن ریمی -

 :زد داد عصبانی هیوا

 .بگیرم دوش یه برم خواممی دارم، کار -

 :گفت شاکیانه هم یوسف

 .طلبکاری هم چیزی یه هنوز کردی احمقانه عشق یه درگیر رو خودت هیوا، نبر باال رو صدات -

 یوسف که شود پیاده خواست هیوا ایستاد اشخانه مقابل وقتی. بودند ساکت دو هر هیوا یخانه به رسیدن تا. کرد سکوت باز هیوا و

 :گفت و گرفت را دستش مچ

 .هیوا -

 :گفت ترمهربان اما یوسف. برگشت اشسمت به هیوا نگاه

 عشق دونم می. بشه اب*خر تو زندگی باز خوامنمی من. کن فکر ترعاقالنه کم یه برم قربونت ولی زدم، داد سرت خواممی معذرت -

 .کنهمی سیاه رو روزگارت و میاد بینیمی یهو بشه، آدم کنترل توی که نیست چیزی
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 :گفت بود غم از پر که یخنده با هیوا

 بگم؟ رها به رو این -

 :گفت و زد پیشونیش وسط انگشت دو با و خندید هم یوسف

 .دختر باش دارنگه راز کم یه -

 .تانداخ زیر به نگاهش هیوا. کردند سکوت دو هر باز و

 .دیگه برم من -

 :گفت و کرد بلند سر هیوا. نکرد رها را دستش مچ یوسف باز اما

 .دایی مونده یدیگه حرف -

 :گفت و گرفت بود نشسته چشمش زیر که اشکی قطره اششصت انگشت با یوسف

 عشقش پای سخت و تسف بشه عاشق وقتی اما میشه عاشق سخت سیامک. داره دوستت چون. هیوا کنهمی خوشبختت سیامک -

 باورش کم یه شده، عاشق حاال. بیاد بیرون روز و حال اون از تا بشه عاشق دوباره بودیم امیدوار مونهمه بیتا، ماجرای از بعد. مونهمی

 .کنیمی فراموش همیشه برای رو مرد اون که کنهمی عاشقت طوری. بده فرصت بهش کن،

 :گفت و خورد را بغضش هیوا

 .خداحافظ. کنممی فکر بهش -

 .رفت بعد و شد خانه وارد هیوا وقتی تا کرد صبر یوسف. شد پیاده ماشین از و

 با. کرد گریه فقط ساعت یک تا و گذاشت زانو روی به سر و نشست. شد شکسته اشبغض بست سرش پشت را در و شد خانه وارد تا

 را او گوشی یصفحه روی سیامک اسم. کشید بیرون پشتی کوله از ار اشموبایل کرد، بلند زانو روی از سر اشموبایل زنگ صدای

 دوش زیر ساعتی نیم. انداخت حمام داخل را خودش. برخاست و گذاشت جاهمان را گوشی. دهد جواب اینکه بدون. کرد ترناراحت

 .کرد گریه و کشید فریاد فقط و ایستاد

. بود ردن*خو زنگ حال در باز اشگوشی. شد پذیرایی وارد داشت تن به که ایحوله همان با. بود بهتر کمی آمد بیرون حمام از وقتی

  و برداشت را ماءالشعیر قوطی. داد قرار آشپزخانه اپن روی را موبایل. نداد جواب هم باز. برداشت را موبایل. بود افتاده در پشت جاهمان
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 هر مرتب موبایلش. کرد اشروشن و گذاشت ب*ل روی سیگاری .شد رها مبل روی. برگشت پذیرایی به و سیگاری زیر و سیگار با

 و بود کرده دود را سیگارش پاکت داخل سیگار پنج که آمد خودش به وقتی. دادنمی اهمیتی او و خوردمی زنگ بار یک دقیقه چند

 پیراهن یک و آبی جین شلوار یک. ترف اتاقش به و برخاست جا از. خوردنمی زنگ دیگر هم اشموبایل. بود نوشیده را ماءالشعیر تمام

 روی نیشخندی. کشید اشسیاه و بلند نهایتبی موهای به دستی کرد خشک که را موهایش. کرد تن به ایمردانه مدل گشاد سفید

 ددا قرار آن درون تیغی و برداشت را تیغ دسته. نکرد پیدا خواستمی که چیزی اما کرد نگاه را توالت میز کشوهای. نشست لبش

 و نامرتب. برید را آنها باالخره تا کشید موهایش روی مرتبا و عصبی را تیغ و کشید جلو سمت به و کرد جمع دست درون را موهایش

 روی اشک باز و شد خیره آینه درون خودش به. بود مانده باقی دستش در موهایش از ایدسته و ریخت سرش دور موهایش کوتاه

 سیاوش و سیامک کرد نگاه چشمی از. زد بیرون اتاق از و انداخت آینه جلوی را تیغ واحدش در نگز صدای شنیدن با. دوید صورتش

 .اندآمده واحدش در پشت تا و اندکرده باز چطوری را پایین در کرد تعجب. بودند در پشت

 :گفت دیدنش با سیامک. کرد باز را در داشت، مشت در که موهایش یدسته به توجهی اینکه بدون

 خوبی؟. هیوا -

 هم سیامک دستش، توی موهای یدسته و اشکوتاه موهای از بود مانده مبهوت سیاوش اما چرخاند هردویشان روی ینگاه هیوا

 :گفت بود شده موضوع این متوجه تازه گویی

 دختر؟ موهات با کردی چیکار -

 :گفت و آمد خودش به هیوا

 چی؟ -

 :گفت متعجب و ناباور باز سیامک

 چیدی؟ رو وهاتم چرا -

 .ازشون بودم شده خسته خوب، چیدم -

 :گفت ناراضی سیگار بوی شدت از و رفت دنبالش به سیامک. افتاد راه به آشپزخانه سمت به و گفت را این

 .برداشته دود رو خونه کردی، دود سیگار چقدر -

 :گفت و برگشت سمتش به دوباره و ریخت زباله سطل درون را موهایش هیوا
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 .کرد باز رو پنجره شهمی خب -

 :گفت رفتمی پنجره سمت به که طورهمین سیامک. بود زیر به اشنگاه و بود مانده در یآستانه در هنوز اما سیاوش

 .دیوانگی فاز به زده رفیقش دوری از امروز معمه دختر این سیاوش، تو بیا -

 :گفت و کرد باز را پنجره

 .هیوا کشیمب ذاشتیمی ما واسه هم نخ دو یه -

. زد می دو دو زمین روی جای اشنگاه و بود داده تکیه در یبسته ینیمه به که رفت سیاوش سمت به و آمد بیرون آشپزخانه از هیوا

 :گفت و گرفت قرار رویش به رو هیوا

 .نده بد خدا دایی؟ پسر شده چی -

 کردن کوتاه این معنی سیاوش شاید. خواندندمی خوب را همدیگر نگاه هردو. نشست هیوا نگاه در اشنگاه. کرد بلند سر سیاوش

 :گفت و بست را در هیوا. شد وارد و کند زمین از پا و خورد را اشبغض. بود فهمیده خوب را موهایش

 .خوریدمی هم چیزی -

 :گفت و زد مر*ک به دست بود پنجره نزدیک که سیامک

 هیوا؟ خوبه حالت -

 :گفت و نشست مبلی روی هیوا

 .کنهمی امدیوونه داره رها ورید -

 :گفت و اشچهره توی شد دقیق و نشست اشنزدیک سیامک

 کنم؟ باور -

 :گفت و نشست چشمانش در و برگشت اشسمت به هیوا نگاه

 .کنهمی مدیوونه زود خیلی تنهایی کن، باور -

 :گفت و نشست سیامک ب*ل به لبخندی
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 .کنهمی ازدواج زود یا دیر اره. کرد فکری یه تنهایی برای باید خب -

 :گفت بود ظاهری که شیطنتی با هیوا

 .نباشم دور دوستم از که کنهمی قبول خوانده فرزند عنوان به هم رو من یوسف دایی کنیمی فکر -

 :گفت و خندید پروابی و بلند سیامک

 .یوسف عمو آپارتمان واردی به دیوار آپارتمانش که کنی ازدواج نفر یه با تونیمی اما کنمنمی گمون -

 ساختمان یک از طبقه یک در یوسف با اششخصی آپارتمان که بود درست سیامک مورد در موضوع این ولی دانستنمی هیوا شاید

 سیامک به جوابی هیوا. کردمی نگاه زدمی حرف هیوا با ذوق با گونهاین که برادرش با و بود ایستاده هنوز سیاوش. بود زیبا مسکونی

 :گفت و شد سیاوش متوجه سیامک. عسلی میز روی ماند اشنگاه و دادن

 سیاوش؟ بشینی خواهینمی -

 :گفت و زد گوشش پشت را کوتاهش موهای هیوا. نشست دیگری مبل روی و کند زمین از پا سختی به سیاوش

 .گرفتی عزا باشن مرده هم با هاشبچه از تا ده که کسی عینهو چته -

 :گفت و داد قرار هیوا سر پشت و مبل پشتی روی را اشدست سیامک. داد هیوا به را اشنگاه سیاوش

 .بزنه حرف باهات اومده -

 :گفت لبخندی با سیامک برگشت، سیامک سمت به هیوا نگاه

 .بگیر اجازه کارت این برای حتما بعد دفعه. باشه بلند موهات داشتم دوست اما جوری،این مخصوصا میاد، بهت هم کوتاه موی -

 :گفت و زد گوشش پشت را موهایش باز هیوا

 دایی؟ پسر شدی خاله پسر نخورده چای -

 :گفت و خندید بلند باز سیامک

 .دیگه حاال -

 :گفت و چرخاند پا روی پا داد، سیاوش به را اشنگاه هیوا
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 .دایی پسر فرمودینمی -

 :گفت و کرد مکثی سیاوش

 حرف بابا با که بخواهیم تو از گفت سیامک. بیام کوتاه خوامنمی منم. بیاد کوتاه خوادنمی مهرق هیچ عصبانیه، دستم از خیلی بابا -

 .بزنی

 مورد؟ چه در -

 دوست را او هم او. دارد اشدوست است نشسته اشمقابل که دختری دانستمی کهاین با حرف، این گفتن سیاوش برای بود سخت

 :گفت اما بود سخت اینکه با. بگذرد او از سیامک برای بود گذاشته قرار خود با اما. دارد

 حد در شاید. نبرن سنگینی حکم اشواسه کرد کاری شهمی میگه مونوکیل. کردیم آزاد وثیقه با رو شیدا اما داشت فنگ و دنگ -

 .میاد کوتاه بزنی حرف باهاش اگر تو ولی. شهنمی راضی بابا اما. زندان دوماه یکی

 داشته دوست را شیدا حد این تا که بود سخت برایش باورش. بود شده دوخته او به که غم پر سبز نگاه آن در ماند مات نگاه هیوا

 .است گرفته اشزندگی برای دیگری تصمیم سیاوش دانستمی اما دارد اشدوست گفتمی او به داشت دوست. باشد

 :گفت و شکست سیامک را طوالنی سکوت این

 راضیش تونیمی تو اما بیرون، کنهمی مونپرت خونه از که اینه کمش کم بزنیم حرف ماها از کدوم هر طشرای این توی جان هیوا -

 .کنی

 :گفت بدهد سیامک به را اشنگاه اینکه بدون هیوا

 دونید؟می کجا از -

 .داره دوستت خیلی خوب -

 :گفت و کرد اشنگاه هیوا دفعهاین

 .نداره دوست بیشتر هاشچهب از باشه داشته دوست رو من چقدر هر -

 :گفت جوابش در سیاوش

 .داره دوست دیگه جور یه همین برای دونهمی دخترش مثل رو تو -
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 در حرفش نشست سیاوش چشمان در که نگاهش اما بدهد را جوابش تندی با خواست و داد سیاوش به را اشنگاه عصبی هیوا

 :گفت بعد و کرد نگاهش طورهمین مدتی. ماند دهانش

 داری؟ دوستش حد این تا یعنی -

 :گفت و دوخت چشم عسلی میز به. کردمی نگاه هیوا چشمان به مستقیم وقتی بگوید دروغ توانستنمی سیاوش

 .بودم عاشقش -

 :نبود بردار دست اما هیوا

 چی؟ االن بودی، -

 :گفت و برگشت هیوا سمت به اشنگاه

 نه؟ یا کنی می امواسه رو کار این کنم، زندگی شیدا با خواممی من -

 :گفت بعد و داد تکان سری فقط هیوا

 .باشم داشته آرامبخش دمنوش یه کنممی فکر -

 .رفت آشپزخانه به بهانه این وبه

 کوتاه موهای و شده دود سیگارهای درگیر فکرش سیامک. کردندمی فکر هیوا به دو هر و بودند ساکت هردو سیاوش و سیامک

 کارش سرگرم را خودش هیوا. بود ریخته هیوا کام به که تلخی به سیاوش و گشتمی دلیل دنبال به ذهنش در و بود هیوا یشده

 مبل روی آشپزخانه به پشت سیامک. شد کشیده پذیرایی سمت به اشنگاه. چکیدمی اشصورت روی اشکی قطره یگاه و بود کرده

 سربلند تا سیاوش باالخره تا کرد اشنگاه قدرآن هیوا. دیدمی را او کردمی سربلند اگر که بود او سمت به سیاوش نگاه اما بود نشسته

 پشت هاآن به و چرخید بزند، صدایش تا چرخید اشسمت به سیامک تا. بود شده خیس اشک از هیوا صورت. افتاد او به اشنگاه کرد

 درست. ایستاد اشنزدیک. شد آشپزخانه وارد و تبرخاس جا از سیامک. کرد پر جوش آب از را قوری و گرفت را هایشاشک. کرد

 :گفت هیوا گوش زیر آرام و شد خم. سرش پشت

 .بزن حرف باهاش. بودمش ندیده جوریاین وقت هیچ. نیست خوب حالش -
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 اشهمیشگی شاکی لحن همان با و کرد سربلند. نداشت خوبی احساس که بود نزدیکش قدری به. چرخید سیامک سمت به هیوا

 :فتگ

 .ترعقب واستا قدم یه خب من، حلق تو بیا -

 :گفت مهربان و برداشت عقب به قدمی خنده با سیامک

 .خوب دارم دوست -

 :گفت و کشید هم در ابروی هیوا

 .هاشیمی پررو داری خیلی -

 :گفت و چرخید قوری سمت به دوباره و

 کجاست؟ دایی -

 :گفت و زد تکیه کابینت به اشنزدیک سیامک

 بپرسم؟ سوال یه. باشه خونه باید گمونم به -

 .بپرس -

 ناراحتی؟ چیزی از -

 :گفت و انداخت او به ینگاه نیم هیوا

 مثالً؟ چی -

 .کنی کوتاه رو موهات رحمانهبی و بکشی سیگار نخ تا هفت شده باعث که چیزی -

. نداشت هم را حقیقت گفتن توان همیشه مثل. بگوید باید چه دانستنمی اما دادمی سیامک به جوابی باید کرد فکر ایلحظه هیوا

 :گفت و نشست لبش روی لبخندی. برگشت سمتش به هیوا نگاه. زد بشکنی اشچشم مقابل سیامک که بود فکر توی

 .درگیرم خودم با کم یه. نیست مهمی چیز -

 موضوعی؟ چه سر -
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 .کنیممی صحبت بعداً -

 از سیامک همراه به و ریخت نوشدم فنجان تا سه. داد تکان سری و نشست لبش به لبخندی. شد دلگرم کمی حرف این با سیامک

 :گفت سیاوش به خطاب و گذاشت میز روی را دمنوش سینی هیوا. رفتند بیرون آشپزخانه

 .ببخشتت دایی ذارممی مایه اعتبارم از شما یخونه ریممی کن، کوفت بردار -

 :گفت جوابش در و نشست سیاوش ب*ل به داشت تلخ نیباط که لبخندی

 .دارم تواسها وقتش به اما بتازون خوب تو، دور دور که حاال -

 :گفت و چرخاند پا روی پا برداشت، فنجانی هیوا

 .شیدا فقط شانس خر خودمنیما، ولی -

 :گفت خنده با و برداشت فنجانی هم سیامک

 چطور؟ -

 سابقم شوهر به من وقتاون. زنهمی بالبال اشواسه داره جوریاین هم آخرش زندگیش، به زده گند همهاین شانسه، خر خدایش -

 .ببره رو سرم خواستمی گردنم زیر گذاشت چاقو بخور کوفت شام گفتم

 :گفت ورنابا سیامک. نوشید دمنوش ایجرعه خیالبی هیوا اما. برد ماتشان شنیدند را این وقتی هردو سیاوش و سیامک

 .رسممی رو حسابش کنم پیداش. ببرن رو شورشمرده -

 :گفت و کرد نگاهش هیوا

 نرسیدی؟ رو بیتا حساب چرا بودی رسحساب شما دایی، پسر نکن کثیف خودت خون -

 :گفت و داد قرار مبل پشتی یلبه را دستش آرنج و چرخید سمتش به سیامک

 رو کی فهمید گرفت طالق و گرفت رو شمهریها کهاین از بعد بیتا. باشن نداشته رو تو که اینه تنبیه ترینبزرگ هاآدم بعضی برای -

 .نخواستم من اما زندگیم به برگرده خواست. داده دست از

 .گرفت خوب خیلی و بود سیاوش مخاطبش که زد را حرفی و داد اشفنجان به را اشنگاه دوباره هیوا
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 .ندارن عشق لیاقت هاآدم بعضی گیمی راست -

 :گفت و نوشید ایجرعه باز هم سیامک. اشحرف این با شد مات سیاوش

 .گیمی که طورههمین عزیزم، آره -

 :گفت و داد قرار میز روی را دمنوش فنجان هیوا

 .بشم حاضر میرم -

 :گفت سیامک رفتنش از بعد

 .میاد راه دلم با داره گمونم به -

 .گذاشت شیدا برای اشناراحتی حساب به را حالش این سیامک و بود مانده یرهخ و مبهوت سیاوش اما

 تصویرش و بود نشسته سیاوش صندلی پشت درست. کاویدمی را خیابان اشنگاه بود نشسته عقب صندلی که هیوا مسیر، طول در

 برایش هانگاه و هالرزیدن دل این دانستمی و بود آینه درون تصویر آن میخ اشنگاه سیاوش. بود افتاده ماشین غل*ب آینه داخل

 سیر باشد داشته شوهر نام به نامی کهاین از قبل خواستمی. نبود خودش دست اما است برادرش به متعلق او دیگر چون است ممنوعه

 :گفت و شکست را ماشین سنگین سکوت این سیامک. کند اشنگاه

 .هیوا -

 :گفت و برگرداند او سمت به را سرش هیوا

 .بله -

 زد صدا را هیوا وقتی. بود شمرده مغتنم را فرصت این همین برای بگیرد را دلش جواب خواستمی دلش او، از داشت سوالی سیامک

 :گفت بود مانده منتظرش اینکه از کالفه هیوا. کند فکر بیشتر تا کرد سکوت باز

 .سیامک خوادمی فحش دلت -

 :گفت و ردک اشنگاه آینه از لبخند با سیامک

 .نیکوست رسد دوست از چه هر -
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 :گفت باز و انداخت سیاوش به نگاهینیم سیامک. داد بیرون به را اشنگاه دوباره و گفت استغفراللهی حرص با هیوا

 .هیوا -

 :زد صدایش دوباره سیامک نداد، را جوابش بار این اما هیوا

 .هیوا -

 :گفت شاکی هیوا

 .کنم فکر دقیقه یه شتیگذا اگه. ساعته سه درد اِ -

 :گفت سیامک به خطاب و خندید هم سیاوش بار این

 شد؟ خوبت -

 :گفت هیوا به خطاب بود پهن لبش روی لبخند که سیامک

 کنی؟می فکر چی به -

 بگم؟ چی دایی به کنممی فکر دارم کنم؟می فکر چی به خب. اورانیوم سازیغنی مورد در سخنرانیم متن به -

 :گفت و دیدخن باز سیامک

 .کنی فکر من به بهتره االن حله، شبقیها بگو جون دایی یه تو فقط خوادنمی کردن فکر کهاون -

 :گفت و کشید هم در ایچهره هیوا

 داری؟ کردن فکر مگه تو -

 :گفت شاکی سیامک. بود درد پر وجودش چند هر خندید بلند سیاوش باز

 نداره؟ کردن فکر وبیخ این به پسر عمه، دختر احساسیبی خیلی -

 :گفت و کشید پوفی کالفه هیوا

 کجاست؟ یوسف دایی -
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 :داد سیاوش را اشجواب

 .مونده حسابی روزش چند این کارهای شرکت، رفته -

 :گفت و داد بیرون به را اشنگاه باز کالفه هیوا

 .نزد زنگ یه دختره این -

 :گفت اهواز یشماره پیش دیدن با خورد زنگ گوشیش که بود موقع همان

 .هست هم زادهحالل بدترکیب -

 .داد جواب را تلفنش سریع و

 دایی؟زن چطوری -

 :گفت شاکی رها. درآورد هم سیامک و سیاوش یخنده شحرف این با

 .خداحافظ. خندنمی هم اونا گیمی داییزن داییزن تونفامیل جلو افتادی راه درمون، بی درد -

 :گفت و کرد نگاه را اشگوشی شاکی هیوا. کرد قطع را تلفن و

 .دوتاست شما تقصیر اشهمه بیشعور، کرد قطع -

 :گفت شاکی سیامک

 .چه ما به -

 .کنممی شمسخرها دارم کرد فکر خندیدید شما -

 :گفت شجواب در سیاوش

 .داشتی رو کردنش اذیت قصد که کم یه خدایش حاال -

 جان به آتش هانگاه تالقی این باز و برگشت او سمت به سیاوش نگاه. زد سیاوش یشانه به و کشید صندلی وسط به را خودش هیوا

 :زد هم را اشحرف هیوا اما. زد هردویشان
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 .بزنم بهت رو حرفی یه بذار اما دایی،پسر رسیممی داریم -

 .بزند خواهدمی هیوا که حرفی از ترسید و انداخت سیامک به نگاهینیم سیاوش

 :گفت سیاوش تصور فخال بر هیوا اما

 زحمت کارم برای. دادممی یاد آشپزی بود استادم که بامداد عمو به که بودم شده خوبی آشپز اونقدری بود سالم هفده وقتی -

 مختلف آشپزی هایکالس رفتممی و کردممی جمع رو پوالم. کنم تالش که کردمی وادارم داشتم که سختی شرایط کشیدم،می

 اونقدر. بگیرم یاد بهتر بگیرم، یاد بیشتر خواستممی. نبودم راضی هم آخرش اما. گذروندممی رو متنوع هایرهدو کردم،می شرکت

 سنتی، طب خوندم، هم رو دیگه هایکتاب نبودم، قانع چیزها همین به. شدم بر از رو واوش به واو که خوندم رو آشپزی هایکتاب

 .باشه هاخوردنی به بوطمر که چیزی هر و یگیاه داروهای چینی، طب

 :گفت و چرخاند را نگاهش

 وقتی که مردی. کردممی تحمل زندگیم توی رو شوهر اسم به نفهم مرد یه باید که حالی در کردممی طی شرایط این یهمه -

 خوردی؟ کتک کشسگ طرف از اونم کمربند با حاال تا. زدمی کتک و گرفتمی بهونه روش، جلو ذاشتممی رو غذام بهترین

 .اشک از شد خیس اشصورت هم سیامک. ریخت صورتش روی اشک اشبسته هایپلک بین از و بست را اشچشمان سیاوش

 :گفت و برگشت سیاوش سمت به اشنگاه هیوا

 پیش رفتم کنون گریه وقتی. ستجمله یه حرفام یهمه ته کنی، گریه من یگذشته حال به که بگم رو این نخواستم حرفام ته -

 گفتم بهش. پزیمی خودت که غذایی فالن گفت چیه؟ کنیممی سرو رستوران توی که غذایی بهترین عمو گفتم بهش و بامداد عمو

 گذاشتن دخترم گفت گفت؟ بهم چی عمو دونیمی. زد کتکم بعد و صورتم توی برگردوند رو غذام ظرف پختم حمید برای رو غذا این

 بهش هم غذا بهترین تهش ته. خوره یونجه اون چون نفهمه اگه نداره تقصیری هم بیچاره خر اون. محضه اشتباه خر جلو بریونی بره

 حمید کردممی درست رو غذاها ترین معمولی من فرداش از گفتمی راست. ندارن هابعضی که لیاقته بحث. خوادمی یونجه اون بدی

 همون مثل فهمهنمی رو اشمعنی که کسی برای عشق و معرفت و احساس کردن خرج بگم بهت رواین خواممی اما. بود راضی هم

 گم؟می چی فهمیمی. نداشت موضوعات این از درکی که بود کسی برای خوشمزه غذاهای پختن

 :گفت و نشست سیاوش ب*ل به لبخندی

 بهش دیگه فرصت یه. شخود حال به کنم رهاش خوامنمی زنمه اما. باشم عاشقش نیست قرار دیگه گفتم هم خودش به فهمممی -

 .کشممی خط دورش همیشه برای سوزوند اشفرصت اگه. دممی
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 :گفت و برگرداند را اشنگاه هیوا

 .پسردایی باشی موفق. نگیره خودت از کردن زندگی فرصت اگر اما خوبه هاآدم به دادن فرصت -

 .دوخت چشم روروبه به ارهدوب و انداخت ینگاه هیوا به آینه از سیامک. چرخید جلو سمت به سیاوش

 :گفت شدن پیاده ضمن هیوا. کرد باز هیوا برای را عقب در و شد پیاده ماشین از زود سیامک شدند، که خانه وارد

 کشته؟ رومن ادبت این -

 :گفت مهربان و نشست هیوا چشمان در اشنگاه و زد تکیه در روی دوباره سیامک

 .کنم گوش رو حرفات و بشینم هاساعت خوادمی دلم زنی،می حرف وقتی -

 هیوا به تا کرد رها را خودش هم کمی اما. شد پرت هیوا سمت به و خورد هم به تعادلش کمی سیامک که کشید را در و آمد کنار هیوا

 :گفت و داد هلش عقب به دست دو با هیوا. بخورد بر

 کنی؟می جوریاین چرا سیامک، ولی و شل خیلی -

 :گفت بشنود هیوا فقط که طوری آرام و خندید تشیطن پر سیامک اما

 .کردم گم رو پام و دست تو عشق از -

 داد سیامک به را اشنگاه دوباره. بود ایستاده ماشین سوی آن آنها؛ به پشت که افتاد سیاوش سمت به اشنگاه و داد تکان سری هیوا

 :گفت و

 .بزنم حرف داداشت با کلوم دو خصوصی تونممی من -

 :گفت و داد تکان سری لبخند با سیامک

 .اومدی تو بگم بابا به رممی من حتما، -

 بلند سر سیاوش. گرفت قرار بود داده تکیه ماشین به را اشپشت که سیاوش مقابل و زد دور را ماشین هیوا. رفت داخل سمت به و

 :گفت و شستن سیاوش ب*ل به کمرنگ و تلخ لبخندی. کردند نگاه را دیگریک فقط لحظاتی. کرد

 .شهمی رواون به رواین از اشزندگی بشنوه رو تو مثبت جواب اگه. ندیدمش شاد اینجوری که هست سالی چهار سه -
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 خوای؟می جوراین تو -

 :گفت هیوا و داد را اشجواب زدن پلک با سیاوش

 چی؟ من دل چی؟ من پس -

 :گفت و داد باغ شدهای حرص زیبا دهایشمشا به اششانه ورای از. نداشت را اشنگاه تحمل سیاوش

 .عشقت طرف یه و باشه برادرت طرف یه. نگیرن قرار یدوراه سر وقت هیچ هاآدم کنه خدا. ندارم من که لیاقت بحث، -

 :گفت نیشخندی با هیوا

 .وندنم و رفتن یدوراه دوراهیم، سر منم. نیستی عاشق هم اونقدرا میده نشون کردی انتخاب رو برادرت وقتی -

 :گفت نگران و برگشت شنگاه سمت به باز سیاوش نگاه

 نه؟ مگه کنی،نمی انتخاب رو رفتن مطمئنا -

 تو پسردایی باشه. خوادمی طوراین عشقم چون. عشقم خاطر به فقط مونممی. نیستم عاشق هم اونقدرا میدم نشون برم اگه -

 .عشقم خاطر به قطف کنممی اشخوشبخت من باشه خوشبخت برادرت یخواهمی

 .شد دریایی سبزاش، چشمان باز و انداخت زیر به سر سیاوش. افتاد راه به و گفت را این

*** 

 را هاپله که طورهمین و زد چهره به را شیطون و شاد ماسک همان باز هیوا. کشیدمی را او انتظار و آمده بیرون هیوا استقبال به یونس

 :زد فریاد دویدمی یونس سمت به

 .بود شده تنگ جونم از عزیزتر دایی برای دلم چقدر که آخ -

 :گفت و بوسید را لپش محکم و انداخت یونس ش*آغو در را خودش هیوا. افتاد خنده به شادی همه این از هم یونس

 .چسبید چقدر که آخ -

 :گفت و بوسید را او هم یونس

 .بود نشسته دلم به عالم یغصه یانگار کردیمی گریه دیروز. برم دختر این قربون من الهی -
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 .کردممی دق من شدمی طوریش یه اگه مونهمی خواهرم عینهو رها این دونیدمی ولی خوام،می معذرت -

 :گفت و گرفت را بازوهایش یونس

 .دایی عمر یشیشه شدی. شده بند تو جون به داییت جون دونیمی کنی، دق تو نکنه خدا -

 در را او و آمد اشاستقبال به هم مریم. شدند سالن وارد هم با و بوسید بود کرده پیدا داییش به که خاصی عشقی روی از را او باز هیوا

. بود خشنود موضوع این از هم مریم. کند راضی را پدرش تا اندآورده را هیوا که بود گفته مادرش به سیامک گویا. گرفت ش*آغو

 :گفت یونس نشستند ات. نداشت را سیاوشش یغصه دیدن تحمل چون

 .خودمون پیش اینجا بیا رفته، دوستت که حاال هیوا گممی -

 :گفت لبخندی با هیوا

 .دیگه خوبه خودم یخونه اما دایی، ممنونم -

 .نگرانتم من. نیست صالح به اصال شه،نمی تنها نه -

 :گفت بعد و انداخت زیر به سر کمی هیوا

 .شهمی چی ببینم -

 :گفت و داد سیامک به را اشنگاه یونس

 .بیاری چای بری خواینمی داریم، مهمون بینینمی -

 :گفت خنده با اما متعجب سیامک

 .بیاره گیممی خانم زیبا به خوب بیارم؟ چای برم من -

 :گفت و کرد شوت سیامک سمت به و کند پا از را دمپایش یونس. بزند صدا را خدمتکارشان تا برد باال را صدایش و

 .یابو نیستی که زمین سر بشه؟ چی که سرت رو انداختی رو صدات هوی -

 :گفت و گرفت را سرش ناله با بود خورده سرش به دمپایی که سیامک

 .بیارن چای هاعروس نباید که همیشه. بیار چای برو گمشو نیست، انصاف خدا به بابا -
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 :گفت و داد هیوا به را اشنگاه یونس. رفت آشپزخانه سمت به و برخاست خنده با سیامک

 .شنوممی دخترم، بگو خب -

 :گفت و داد یونس به را نگاهش لبخند با هیوا

 .بزرگانه از بخشش دارید قبول دایی گممی -

 :گفت بعد و برخاست هوا به یونس یخنده گفت که را این

 .دارم قبول آره -

 ببخشیش؟ خواینمی -

 رو؟کی -

 :گفت تردید با و انداخت مریم به ینگاه نیم هیوا

 .شیدارو -

 :گفت و شد هم در ابروانش شنید که را شیدا اسم یونس

 یعنی فهمیدی نمی تو اگر کرده، چیکار دختر اون داری خبر بهتر خودت. بشی واسطه خواستن تو از اومدن لش تن دوتا این -

 .بنشونه سیاه خاک به سیاوش و بده ادامه بازیش به خواستمی

 .بگیریم تصمیم اون مثل بگیریم قرار شیدا شرایط توی هم ما شاید -

 :گفت و داد تکان سری منکرانه یونس

 .نیست چیزی اینطور هرگز هرگز، -

 :گفت و چرخید سمتش به کمی یونس. گذشت سکوت به مدتی. انداخت زیر به سر هیوا

 ثابت شیدا. چاه توی بندازه رو خودش بذاریم نباید که ما گیرهمی تصمیم احساسی هم عاشق آدم عاشقه، پسر این دخترم، هیوا ببین -

 .نیست زندگی زن اصالً کرد

 :گفت و کرد بلند سر هیوا
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 .نکنید اذیتش دایی، داره دوستش -

. داشت پا به که دمپایی تک روی ماند میخ اشنگاه و کشید پوفی کالفه یونس که زد را حرف این احساس با و مظلومانه قدری به

 یگوشه اشک مریم. انداخت زیر به سر و ایستاد در دم جاهمان او و ریخت او جان به را اشغره چشم یونس. شد سالن وارد سیاوش

 :گفت و گرفت را اشچشم

 .نکنه خطا وقتهیچ دیگه و بشه عبرتی درس شواسه موضوعات این شاید دیدی چه رو خدا یونس -

 آمد بیرون آشپزخانه از چای سینی با سیامک. کردمی فکر داشت یعنی شدمی ساکت طوراین وقتی. داد بیرون عصبی را نفسش یونس

 :شکست را سکوت اشحرف با و

 .بابا لرزهمی داره دستام -

 :گفت و نشست لبش به لبخندی آمد،می سمتشان به چای سینی یک با که داد سیامک به را اشنگاه یونس

 .گرفته دستش فرغون انگاری. برو راه درست. خورد هم به حالم اَهاَه -

 .بودم نیاورده چای حاال تا من ها،اولمه بار باباجون -

 :گفت و کشید دندان به ب*ل سیامک که داد او به ب*ل زیر زشت اما آرام فحشی یونس

 .خدا رو تو بابا -

 :گفت سیاوش به خطاب یونس

 .بینمب بتمرگ اینجا بیار بکن رو لشت تن زهرمار، برج هوی -

 ضمن یونس. گرفت پدرش مقابل را سینی لحظه همان سیامک. نشست مادرش نزدیک. آمد شانسمت به و کند زمین از پا سیاوش

 :گفت چای فنجان برداشتن

 رنگ؟کم انقدر چرا دیگه؟ چاییه جورچه این -

 :گفت و کشید بود نشسته کنارش در که سیاوش موهای به دستی مادرانه و مهربانانه مریم

 .شهمی درست نخور غصه انقدر عزیزم، برم قربونت الهی -
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 :گفت و کشید هم در ایچهره یونس

 .خر نره این برای کنهمی چیکار ببین حاال. هانکرده ناز رو من جوریاین بار یه -

 .گرفت اشمقابل را سینی سیامک لحظه همان. کرد اشنگاه مهربانی اخم با مریم خندید، هیوا اشحرف با

 :گفت یونس که داشتبرمی را چای فنجان داشت هیوا

 پسندی؟می رو عروس این دخترم چیه نظرت -

 :گفت و برداشت را چای فنجان باالخره اما. ریخت سینی توی و لرزید اشدست توی پر ب*ل فنجان و افتاد خنده به هیوا

 .اشهب خوبی دختر میاد نظر به ولی دایی، ندارم پسر که من -

. نشست و برداشت فنجانی هم خودش برای کرد تعارف هاآن به چای اینکه از بعد. رفت سیاوش و مادرش سمت به خنده با سیامک

 :گفت سیامک به خطاب یونس

 هست؟ هم طالش هاپلیسی دستبند این از سیامک گممی -

 :گفت متعجب سیامک

 زنن؟می مجرم دست به که دستبندهای این منظورتون ها؟پلیسی دستبند -

 هست؟ هم طالش دستبندها این از آره، -

 :گفت و انداخت مادرش به نگاهی سیامک

 چرا؟ کنم،نمی گمون -

 :گفت و نوشید را چایش ایجرعه یونس

 فقط ،بزنن گل بگیم باید هم پلیس ماشین. بدیم بدل دستبند عروسمون به عروسی مراسم توی زشته بسازن، یکی بگی باید پس -

 مراسم توی خانم عروس هایدوشساق عنوان به بیان بگیم هم پلیس داردرجه چندتا یه. بزنن گل هاخوشگل مشکی بنز اون از بگو

 .کنن شرکت

 :گفت حرص پر مریم
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 !!یونس -

 :گفت عصبی هم یونس

 .زن کنممی دق نمنز که هم رو هاحرف این. نیاد در جیکم و ببخشم باید که رو عروس این یونس، جون -

 :گفت آرام و انداخت سیاوش به نگاهینیم هیوا

 .خدا رو تو دایی -

 :گفت سیاوش به خطاب بعد و انداخت هیوا به ینگاه نیم یونس

 کرد؟ آزادش عروسی روز برای سند با شهمی -

 :گفت آرام و نشست مریم ب*ل به لبخندی حرف این با

 .برم قربونت الهی -

 :گفت و داد تکان سری کرد، بلند سر سیاوش

 .کردم رو کار این صبح امروز -

 :زد فریاد کردمی پرتاب سیاوش سمت به کهاین ضمن و آورد در را دمپایی یلنگه یکی آن عصبانی یونس گفت، را این تا

 .دیوونه یپسره کردی بیجا خیلی تو -

 :گفت خنده با سیامک. شیدک هم در ترس از یچهره و گرفت را دمپایی لنگه سیاوش

 .شده خوب خیلی گیریت هدف هاتازگی جون بابا -

 .خفه تو -

 را اشچایی وقتی هم یونس. کردمی نگاه یونس به چشمی زیر نوشیدمی را اشچایی که طورهمین هیوا. شد طی سکوت به مدتی باز

 مریم به خطاب بعد و چرخاند همه روی ینگاه. کرد قالب مه به شکمش روی را اشدستان و گذاشت میز روی را فنجان. کرد تمام

 :گفت
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 کس هیچ و شهمی برگزار خودش وقت به شونعروسی مراسم. بدن تعهد بیان برادرش و پدر. بزن زنگ شیدا یخانواده به -

 .سالمت به رو ما و خیر به رو اونا. بدن تعهد خواننمی اگر. افتاده اتفاقی چه فهمهنمی

 :گفت و داد تکان سری مریم

 .چشم -

 :گفت و دوخت سیاوش به را شنگاه یونس

 اختیار در یسرمایه داری حق نه کنیمی مهرش و گممی من که چیزی اون از غیر بدی تعهد باید اما میدم رضایت من سیاوش -

 اگه و بشه اجرایی باید من مرگ از بعد و امهزند من وقتی تا هم قانون این. بزنی نامش به امالکی و ملک داری حق نه بذاری، شیدا

 .زنممی خط ممشناسنامه از رو اسمت قسم خدا خداوندی به. کردی کاری من حرف برخالف بفهمم روزی یه

 :گفت و داد تکان سری هم سیاوش

 .پدر چشم -

 .فرزند حضانت حق و طالق حق مخصوصاً برگردونه، تو به باید دادی بهش عقد سر که حقوقی تمام ضمن در -

 :گفت باز سیاوش

 .زنممی حرف باهاش هم بطه*را این در چشم -

 .زنممی حرف باهاشون خودم اومدن که برادرش و پدر. نیست الزم -

 :گفت کارش اتاق سمت به رفتن ضمن و برخاست جا از و

 .میایی من با جان، هیوا -

 .رفت اشدایی دنبال به و گفت چشمی هیوا

 :گفت شوق با و بست سرش پشت را در و شد یونس کار تاقا وارد

 .کنید قبول رو حرفم شدنمی باورم خدایی دایی -

 :گفت و نشست بزرگش میز پشت یونس
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 .شهمی پشیمون آخر سیاوش این دونممی چند هر دختر، بگم نه تو به من شهمی مگه -

 آرزو دل ته از همین برای ببیند را سیاوش شکست خواستنمی دلش وقتهیچ حرف، این از شدمی ناراحت. انداخت زیر به سر هیوا

 یونس صدای با که کردمی فکر اشآینده و سیاوش به و بود خودش خیاالت و فکر توی. نیفتد سیاوش برای اتفاقی چنین هرگز کرد

 .آمد خودش به

 .جان هیوا -

 :گفت و افتاد راه به میزش سمت به بعد و شد دوخته اشدایی به و برخاست اشنگاه

 .داره قدرت حس خیلی جورای یه قشنگه؟ خیلی کارتون میز دایی گممی -

 به میز سویاین و برخاست میز پشت از بود انگشتر یجعبه به شبیه بیشتر که کوچکی یجعبه با و پاشید لبخندی روی به فقط یونس

 :گفت بعد و کرد اشنگاه فقط لحظاتی. نشست اشمقابل هم خودش. بنشیند تا کرد تعارف هیوا

 .بکنم اعترافی یه -

 :گفت متعجب هیوا

 !اعتراف؟ -

 :گفت لبخند با و زد پلک یونس

 شده بحثم مریم با خونه توی قبلش. ببینم رو تو بود قرار که اولی یدفعه یعنی مادرجون، یخونه بیایم خواستیممی که شبیاون -

 بود؛ گرفته لجم من خوب ولی خوبیه خانم دختره،. خواهرش دختر خواستگاری بریم گفتمی مریم. سیامک ازدواج یقضیه سر. بود

 .گیرمنمی زن پسرام برای تو فامیل از من گفتممی

 :گفت لبخند با هیوا

 خوب؟ چرا -

 کنیمی فکر که زننمی حرف آداب یمباد هم با قدریاون. نیستن ما مثل اصالً. خشک و یبس خیلی باجناقم. بمونه خودمون بین -

 .هستی چیزی یه سمیناری توی

 :گفت یونس و خندید پروابی و بلند باز هیوا
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 تعریف پیشم خیلی ازت مادرجون تلفنی هم قبلش. بگیرم زن پسرم برای خودم فامیل از خوادمی دلم اصالً گفتم مریم به شباون -

 دل به تنها نه شکر مرتبه صدهزار خدارو. بشینی خودم و پسرم دل به که باشی دختری اون کردممی خدا خدا دلم تو فقط. بود کرده

 .نشستی هم مریم دل به بلکه سیامک و من

 کنارش در و برداشت را خوری شکالت در یونس. ماند قو شکل به خوری شکالت آن قفل باز و انداخت زیر به را اشنگاه هیوا

 :گفت و گذاشت

 .جان هیوا -

 :گفت مهربان یونس و کرد نگاه یونس چشمان به شرم پر کرد بلند سر هیوا

 در بازی چلفتی پا و دست اونقدر دونممی ولی بزنه حرف باهات خودش بود قرار. بدونه رو تو جواب که نیست سیامک دل تو دل -

 .پرونهمی رو تو تا میاره

 :گفت یونس خندید وقتی و نخندد که نتوانست هیوا

 شی؟می من عروس جان، هیوا بخ -

 او و برادرش خاطر به فقط بود نخواسته را او سیاوش. بود زده که حرفی به و سیاوش به. کند فکر خواستمی آخر بار برای هیوا

 با. کند اب*خر را چیزی خواستنمی او و چیز همه کردن اب*خر یعنی نه گفتن دانستمی. عشقش برای بود کرده قبول را سیامک

 :گفت یونس شد طوالنی که سکوتش. شدی سیامک عاشق هم روزی یک شاید دیدی چه را خدا گفت ودشخ

 .رضاست عالمت سکوت هاقدیمی قول به -

 به بعد و شد پهن یونس صورت روی کمکم لبخند. بود بله جواب همین. زد پلک فقط و داد یونس چشمان به را شرمش پر نگاه هیوا

 :زد فریاد و شد بدل بلندی یخنده

 .عزیزم مبارکه -

 به یسه*بو و کشید ش*آغو در را هیوا یونس،. برخاست هم او یونس، حرکات از بود خورده جا که هیوا. برخاست مبل روی از و

 :گفت و زد موهایش

 .داماد گممی سیامک به. دخترمی دیگه نه...نه... عروسم بشم فدات -
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 شکل بیضی نگین با طال انگشتر یک. کرد باز را درش و برداشت را انگشتر یجعبه میز روی از نسیو. نخندد که نتوانست باز هیوا

 :گفت و کشید بیرون جعبه از را انگشتر یونس. بود جعبه داخل فیروزه تخت

 از دوتا. عسل اهم بودیم رفته مریم با وقتی. قبل سال خیلی مال انگشتر این دونیمی. نیشابور یفیروزه سنگش و طالست رکابش -

 .دخترم واسه یکیم گفتم ذوق با جاهمون دوتا؟ چرا گفت شد شاکی مریم. خریدم انگشتر این

 :گفت و داد هیوا چشمان به و کند انگشتر از را نگاهش و

 .بیاد دستش کار حساب که داماد گممی سیامک به دخترم، گممی تو به هم االن از. باشم داشته دختر وقتهیچ نشد قسمت -

 موضوع همین. چرخیدمی انگشت روی که بود گشاد قدری به انگشتر اما انداخت دستش توی را انگشتر و گرفت را هیوا دست

 :گفت و بوسید را هیوا پیشانی یونس. درآورد را هردو یخنده

 .زمعزی بشین. کنید کوچیکش اینم بگیرید ازدواج حلقه رفتید سیامک با وقتی بعدا نداره، اشکال -

 :زد داد و برد باال را صدایش تانشست یونس. نشستند هم مقابل هردو دوباره و

 ... .سیامک... سیامک -

 :گفت و انداخت اتاق داخل را خودش سراسیمه سیامک. است افتاده ناگواری اتفاق انگار که بود طوری زدنش داد مدل

 بابا؟ شده چی -

 گذاشت قلبش روی دست مریم. خندیدمی داشت بود ترسانده را آنها اینکه از یونس اما. شدند اتاق وارد هم سیاوش و مریم دنبالش به

 :گفت و

 .دهنم توی اومد قلبم زنی؟می داد اینجوری چرا یونس، بدی خیلی -

 :گفت و برخاست جا از یونس

 .ماست یخانواده از عضوی امروز از جان هیوا. کنم معرفی بهتون رو هیوا دخترم بذارید خب -

 :گفت همزمان و آورد باال و کشید را دستش و آمد بود ایستاده که هیوا سمت به و

 ... .نشون اینم -
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 موضوع همین. شد پرت اتاق دیگر سمت به و درآمد هیوا دست توی از بود گشاد که انگشتر رها، دست کشیدن شتاب این از اما

 هیوا سمت به و برداشت را انگشتر خوشحال. رفت انگشتر سمت به سیامک. خندیدند هم بقیه ادامه در و. درآورد را هیوا بلند یخنده

 :گفت خوشحال و شیطنت با یونس اما. گرفت سمتش به را آن و آمد

 .بزن زانو شهنمی جوریاین نخیرم، -

 :گفت و شاکی سیامک

 بابا-

 .بگیر فیلم هم تو سیاوش. بزن زانو. زهرمار و بابا -

 :گفت مستاصل سیامک

 .نکردم کارااین از حاال تا من -

 :گفت خشنود و راضی هم مریم

 .بکن رو کار این حاال خب -

 جان به باز یونس. خندیدمی و بود زیر به اشنگاه هیوا. گرفت هیوا سمت به را انگشتر و زد زانو ناچاراً و کشید عمیقی نفس سیامک

 :زد تشر سیامک

 .لشتن بگو هم چیزی یه خب -

 :گفت زدهخجالت و اصلمست سیامک

 بگم؟ چی من آخه -

 .بگیر زاویه این از جلو بیا سیاوش. بگو چیزی یه دونمنمی من -

 :گفت گرفت قرار کنارشان در وقتی و کرد حرکت هاآن سمت به سیاوش

 .کنیمی ازدواج من با بگو بعدم دارم، دوستت بگو داداش -

 :گفت باز یونس
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 .بگو رو هاهمین. بلده ایچیز چه لشتن این ببین آهان -

 سیامک. کردمی برخورد موضوع این با راحت سیاوش چقدر که بود سخت برایش باورش اما خندیدنمی دیگر. بود زیر به اشنگاه هیوا

 چیزی که بود شده پر رفتارش و سیاوش از قدری به فکرش چون باشد شنیده هیوا را ایشکلمه اینکه بدون زد را هاحرف آن یهمه

 :گفت و زد اشدست به آرام یونس. شنیدنمی

 پذیری؟می غالمی به را پسر این دخترم -

 :گفت شاکی باز سیامک

 .بابا -

 زد او به که چشمکی با را اشنگاه این سیامک. کرد نگاه بود زده زانو مقابلش هنوز که سیامک به ینگاه بود، آمده خودش به که هیوا

 را انگشتر باز و گرفت را هیوا دست. آمد جلو و برخاست جا از و کشید راحتی نفس سیامک که داد نتکا سری آرام هیوا. کرد شکار

 :گفت یونس. انداخت دستش توی

 .بیا و بگیر تازه ایخامه شیرینی جعبه یه بپر توام سیاوش. بدم خبر این مادرجون به بزنم زنگ برم من خب -

 :گفت رفتمی بیرون یونس با که حالی در مریم

 .باالست قندت بپذیری خواینمی. ردن*خو شیرینی این با کشیمی خودت آخر -

 :گفت و شد شاننزدیک سیاوش

 .گممی تبریک -

 تحمل هیوا. شد چشم در چشم بود ایستاده ترعقب که هیوا با باز بود برادرش ش*آغو در وقتی. کشید ش*آغو در را او سیامک

 .داختان زیر به سر که نداشت را نگاهاین

 :گفت و کشید عمیقی نفس خوشحال. چرخید هیوا سمت به سیامک رفت، بیرون اتاق از که هم سیاوش

 .خوب... خوب -

 هیوا. باشد خجالتی حد این تا شرایطی چنین در کردنمی فکر. بگوید باید چه دانستنمی هم سیامک داشت، زیر به سر شرم از هیوا

 .کردمی ازیب اشدست توی گشاد انگشتر با داشت
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 :گفت آرام و شد اشنزدیک سیامک

 کنیم؟ درستش بریم باید -

 :گفت متعجب و کرد بلند سر هیوا

 چی؟ -

 گفتمی خودش. دهمی عروساش از یکی کدوم به و انگشتر این بابا ببینیم بودیم منتظر سیاوش و من همیشه. گممی رو انگشتر -

 همسر واسه انگشتر این حتما گفتممی خودم با شد رد لیاقت آزمون توی تینا وقتی. نگشترها این الیق باشه دخترم مثل که عروسی

 .سیاوش

 :گفت و دوخت چشم هیوا چشمان به شوق با

 .نداشت وقت هیچ و باشه داشته داشت آرزو که دختری باشه، بابا دختر مثل قراره من همسر خوشحالم -

 :گفت و برد هیوا گوش نزدیک را سرش یامکس. انداخت زیر به را اشنگاه باز هیوا

 بذاره؟ چی رو اسمش باشه داشته دختر اگر داشت دوست بابا دونیمی -

 :گفت و برد هایشجیب پناه در را دستانش سیامک که کرد اشنگاه پرسشگر دوباره هیوا

 .آرامش -

 :گفت تحسین با هیوا

 .قشنگه -

 :گفت شیطنتی پر لبخند با سیامک

 .شد انتخاب دخترمون اسم پس بخ -

 :گفت و خورد جا کمی سیامک کشید؛ هم در ابروی هیوا

 .زدم بدی حرف -

 :گفت و نشست مبل روی هیوا
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 .پردازی رویا قدراین همیشه -

 .نشست اشمقابل سیامک

 .باشه نیافتنی دست رویای کنمنمی فکر -

 :گفت کردمی زبا را شکالت که طورهمین و برداشت شکالتی هیوا

 ... .بریم خواستیممی ما -

 :گفت و دوخت چشم سیامک به شاکی و

 .ذاشتیمنمی تهرون توی رو پامون افتیممی تله توی اینجوری دونستیممی -

 :گفت مدتی از بعد. خندید پروابی و بلند سیامک

 بودم؟ کجا دونیمی. هست هم جیران عمه دختر رفتیمگ دورهمی مادرجون، یخونه بیا پاشو گفت زد زنگم سیاوش که روزیاون -

 :پرسید و داد تکان سری پرسشگر هیوا

 بودی؟ کجا -

 :گفت اشجواب در و کشید عمیقی نفس سیامک

 بهم سیاوش که بودم مسیر توی. بکشم رو بود زده نارو بهم که رفیقی برم داشتم قصد اما ها نگی بابام به. بودم خریده اسلحه یه -

 خوبه گفتم خودم با. نداشتم بپوشم حسابی و درست لباس حتی خونه برم که یحوصله و حال که بودم داغون قدریاون. زد نگز

 اما بودم گذشته تینا از. کنممی تموم رو تینا برادر نیما کار میرم بعد و بینممی رو مخانواده یهمه دیگه بار یه دورهمی این توی میرم

 شاید. لرزید دلم دیدمت که اول یدفعه همون. کرد عوض رو من هاینقشه یهمه شباون تو دیدن هیوا. بگذرم انیم از تونستمنمی

 پا سر برای دیگه بار یه گرفتم تصمیم و انداختم دور رو اسلحه اون بعدم. بشم منصرف کار اون از گرفتم تصمیم که بود تو خاطر به

 .کنم تالش زندگیم کردن

 :گفت و برداشت شکالت یک داد، خوری شکالت به را اشنگاه

 از دیدم که رو تو. نداختممی پا از داشت شکست یه همون و بود سنگین بودم نخورده شکست وقت هیچ که منی برای شکست -

 .کشیدم خجالت خودم
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 :گفت و کرد لبش مهمان هم لبخند. گرفت هیوا سمت به و کرد باز را شکالت و

 .کردی قبول ور عشقم که ممنونم -

 .زد لبخندی رویش به فقط و گرفت را شکالت هیوا

*** 

 یاندازه حاال که انگشتری با هم هیوا. بود بارانی اشچشمان و داشت زیر به سر رها. زدندمی قدم ساحل ب*ل هم کنار در هردو

 :گفت و برگشت جانبش به و شد متوقف جلوتر قدم چند هیوا. ایستاد بارهیک به رها. رفتمی ور بود دستش

 شد؟ چی -

 :گفت گریانش چشمان با رها

 .گممی همه به رو چیز همه من گم،می من -

 :زد داد سرش و کشید را بازویش و دوید دنبالش به هیوا که افتاد راه به بودند نشسته آنجا همه که آالچیقی سوی به

 .رها شدی دیوونه -

 :گفت و خورد ار اشبغض. کردمی اشنگاه فقط رها

 هان؟ بگم، یوسف به ندادی اجازه چرا نگفتی، بهم هیچی زدم زنگ دفعه هر چرا -

 :گفت و گرفت را صورتش روی هایاشک هیوا

 خیلی. بجنگه خاطرم به که نبود قدریاون داشت اگر نداشت من به ایعالقه سیاوش رها،. خواستمی طوراین خودش سیاوش -

 .بخشید شبرادر به رو من راحت

 :گفت و کشید ش*آغو در را هیوا رها،

 .کنم کمکت نتونستم من. نکردم تواسها کاری هیچ. ببخش رو من هیوا، ببخش رو من -

 :گفت مهربانی با و خورد را اشبغض هم هیوا

 .دراومده شاشک آخ بگم. شناختمش بیشتر خیلی روزه چهار سه این توی. خیلی مهربونه، خیلی سیامک رها، دونیمی -
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 :گفت و آمد بیرون رها ش*آغو از

 دونینمی. کردیم پرواز هم با دوتایی. نکردم پرواز تنهای که دفعه این البته. سواری پاراگالیدر برد رو من باالخره دونیمی راستی -

 .گرفتیم عکس هم حسابی. آسمونی وسط وقتی داره خوبی احساس چه

 :گفت و داد نشان رها به بود گرفته پرواز حال در که هایعکس و کشید بیرون جیب از را موبایلش و

 .شدممی کر داشتم که دارم دوستت زد، داد گوشم زیر قدراون -

 :گفت و کرد بغلش باز رها. کرد سکوت باز و گفت را این

 .نکنی فکر سیاوش به دیگه وقتهیچ که بشی خوشبخت قدریاون امیدوارم -

 .کنمنمی فکر سیاوش به دیگه که معلومه دادم تعهد سیامک به وقتی. مکننمی فکر دیگه -

 را دریا اشنگاه که طورهمین رها. نشستند دریا به رو هاشن روی بعد کمی و افتادند راه به زنان قدم و گرفتن رو دیگههم دست باز و

 :گفت کردمی نظاره

 .شدن دستگیر گودرز و ژاله دونیمی -

 :گفت و کرد اشگاهن متعجب هیوا

 .گیمی راست -

 :گفت و کرد اشنگاه هم رها

 یه گویا. گفت ماواسه اون. شستمی رو هاظرف گودرز رستوران توی که همون دیدم رو خانوم طیبه اتفاقی خیابون توی دیروز آره، -

 .بردن خودشون با هم روناو که بوده جااون هم ژاله گفت. کردن دستگیر رو گودرز و رستوران توی ریختن روز

 :گفت و برگشت دریا سمت به اشنگاه دوباره هیوا

 .داشت حکایتی هم ما رفتن تهران این. عجب -

 چطوره؟ آرزو حال -

 :گفت و کشید بلندی نفس هیوا
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 بودم گرفته ازشون که هایپول یهمه دونیمی راستی. بود خوشحال خیلی که مامان. داده جواب بدنش روی پیوند خوبه، آرزو -

 .برگردوندم بهشون

 :گفت لبخندی با رها

 .کنیمی رو کاراین دونستممی -

 :گفت و گرفت رو رها دست باز هیوا

 بود؟ خبرچه مدت این توی ببینم بگو تو -

 :گفت و کشید خطی هاشن روی رها

 با یوسف فهمید وقتی. خواست معذرت ازم گذاشته تنها رو ما کهاین بابت از. کرد گریه هم کلی. کرد بغلم بابا سال، چهارده از بعد -

 ازش و کرد غل*ب یوسف چطوری رسیدید که وقتی دیدی. ببینه رو یوسف بود منتظر همش. شد خوشحال خیلی کرده چیکار رامین

 .کرد تشکر

 :گفت خنده با و داد تکان سری هیوا

 .بود شده شوکه حسابی بگو رو یوسف دایی -

 :گفت و دوخت هیوا نگاه در را اشنگاه کرد بلند سر رها

 بازی اسباب و مباس لباس کلی رفتیم هم با فرداش. خونه آوردش و نازنین دنبال رفت رسیدیم وقتی خوبه، دلش حال هم رضا -

 .نفس بذاره رو دخترش اسم خوادمی. خرید شابچه برای

 :گفت حرص با هیوا گفت را این تا

 رو دخترش اسم نیست خبری هیچ هنوز گیرهمی حرصم سیامک این دست از. کنهمی انتخاب رو اسمش و هست یبچه رضا حاال -

 .کرده انتخاب هم

 :گفت و افتاد خنده به رها

 گی؟می راست -

 :گفت و گرفت سیامک گردن دور مثالً فرضی طور به را دستانش حرص پر هیوا
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 .کنم شخفه خوادمی دلم -

 .شنیدند سر پشت از را یامکس صدای که

 میاد؟ دلت -

 :گفت و کرد گشاد رو چشماش شاکی هیوا. بودند ایستاده هم کنار در یوسف و سیامک. چرخیدند عقب سمت به هردو

 هستید؟ اینجا کی از. وامیستید گوش فال که زشته کارتون خیلی -

 :گفت بنشیند رها کنار در تا آمدمی جلو که طورهمین یوسف

 رو؟ دخترش اسم گذاشته چی حاال. کرده انتخاب رو دخترش اسم سیامک گفتی که اونجا از دقیقاً -

 :گفت و نشست هیوا کنار در پررو هم سیامک

 عمو؟ نه قشنگه. آرامش -

 :گفت زمانهم و بزند سرش توی سر پشت از تا برداشت خیز سیامک سمت به و برداشت صدفی شاکی یوسف

 .من خواهر دختر به چسبیدی که نکردید عقد هنوز. ببینم ترطرفاون نبشی پررو بچه -

 و بلند سیامک. افتاد سیامک پای روی هیوا و افتاد هیوا روی رها و شد خم رها روی که زد هم به را تعادلش اشحرکت این اما

 سمت به و گرفت را رها بازوی و نشست صاف خودش یوسف. زدندمی غر اشحرکت این و یوسف جان به رها و هیوا. خندید پروابی

 :گفت و داد بیرون حرص پر را اشنفس. نشست صاف هم هیوا. بنشیند صاف تا کشیدش خودش

 .ببینم رو کی باید کنی دفاع من از شما باشم نخواسته من دایی -

 :گفت زود سیامک

 .رو من -

 .دیدندخن نفر چهار هر بعد و ریخت جانش به شیرین ایغره چشم هیوا

 :گفت و برد هیوا گوش نزدیک را سرش. انداخت هیوا به ینگاه نیم سیامک. کردندمی نگاه دریا به ساکت نفر چهار هر

 .بزنن حرف هم با بخوان شاید. بذاریم تنهاشون بریم خوایمی -
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 :گفت و برگشت سمتش به جنگی هیوا

 .خودت رفک به نه دیگرانی فکر به کنم فکر که نزن حرف جوری یه -

 :گفت کردمی نگاه را سیامک که طورهمین و شد خم جلو سمت به کمی یوسف. خندید بلند و شد خوشحال باز سیامک

 .شده باز نیشت خوب روزا این -

 :گفت اشجواب در سیامک

 .زدم صابون خوشمزه غذاهای برای رو دلم شکمو، منم. نداره حرف دستپختش گرفتم زن یه نباشه، باز چرا خب -

 :گفت و کرد اشنگاه تند هیوا

 .خوایمی رو من دستپختم برای فقط که متاسفم، خودم برای واقعا -

 :زد داد و دوید دنبالش به ناباور سیامک. رفت و برخاست قهر با و گفت را این

 .بگیرم خدمتکار اتواسه خواممی. بزنی سفید و سیاه به دست امخونه تو بذارم اگه اصال من هیوا، کردم غلط -

 :گفت کردمی دنبال را آنها اشنگاه با که طورهمین رها

 .هاشیطونه هم سیامک آقا -

 :گفت و برد گوشش نزدیک را سرش یوسف

 .باشه هیوا خوبی به دستپختت هم تو امیدوارم -

 :گفت و برگشت سمتش به رها

 منظور؟ -

 :گفت شیطنت با یوسف

 .کنی آشپزی باید خودت بگیرم، خدمتکار نیست توپ سیامک مثل مالیم وضع من آخه -

 :گفت شیطنت با و کرد اشنگاه چشم یگوشه از یوسف. دوخت چشم دریا به و داد بیرون حرص پر را اشنفس رها
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 .نباشی جواب حاضر دیگه گرفتی تصمیم و اومدی عقل سر که بینممی خب -

 .سکوته جواب بهترین اوقات یگاه. داد جواب نباید که رو حرفی هر -

 :گفت و خندید بلند هم یوسف

 .سکوتی به مجبور. گفتن برای نداری جوابی چون -

 :گفت و کشید هاشن روی خطوطی دیگرش سمت انگشت با رها

 بودی؟ زده حرف هیوا با -

 مورد؟ چه در -

 :گفت و برگشت یوسف سمت به رها نگاه دوباره

 .داشت عالقه بهش که کسی اون و سیامک با بطه*را در -

 :گفت و داد تکان سری یوسف

 االن. اومد کنار خودش با بکنم رو فکرش که چهاون از زودتر. اشتباهه دار زن مرد اون به که عالقه این که شد متوجه خودش آره، -

 .خوشحاله سیامک کنار کنممی فکر هم

 برقراره؟ سیاوش عروسی مراسم راستی. خوشحاله آره -

 :گفت و کشید بلندی نفس یوسف

 رو مرد این قدر کنه خدا فقط. گذاشت شواسه رو وجودش صد سیاوش چون. نکنه اشتباه زندگیش توی دیگه شیدا امیدوارم آره، -

 .رسممی رو حسابش شخصه به خودم وگرنه. بدونه

 :گفت و گرفت را دستش آرام یوسف. بود ساکت مدتی رها

 بگی؟ من به باید که هست موضوعی -

 :گفت و داد تکان سری لبخند با بود گرفته را او دست که بود یوسف ستد روی خیره رها نگاه

 .نیست موضوعی نه، -
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 باشه؟. همیشه تا ابد تا. باشیم رفیق هم با خواممی -

 :گفت آرام و گذاشت یوسف ایشانه به سر هم رها کشید، خود سمت به را او و انداخت اششانه به دست یوسف. زد پلک فقط رها

 .یوسف دارم ستتدو خیلی -

 .دارم دوستت منم -

*** 

 بعد ماه سه

. بود شده ترخواستنی داشت که آرایشی و شده شنیون موهای و عروس سفید لباس آن درون. کرد نگاه آینه در خودش به هیوا

 و داشت تن به یزیبای و پوشیده عروس لباس هم او. شد نزدیک او به سر پشت از هم رها که کردمی نگاه خودش به داشت همینطور

 آرایشگرها. بودند ایستاده هم کنار در عروس دو. درخشیدمی سرش روی زیبایی تاج نیم و بود آراسته باز صورت به را بلندش موهای

 .کردندمی نگاه را آنها بودند آراسته که زیبایی عروسی دو این از راضی هم

 :گفت و شکست رها را سکوت این

 هیوا؟ کنیمی فکر چی به -

 :گفت و کرد گل اششیطنت باز هیوا

 .خوشگل زن این بشه کوفتش سیامک. نداشتم خبر خودم و بودم جیگری چه ببین خودم، به -

 :گفت و برد باال ناز با ابروی رها

 .یوسف چنین هم و -

 :گفت و برگشت اشسمت به شاکی هیوا

 .بخواد دلت هم خیلی. نداره حرف تیپی خوش توی یوسفم دایی خدایش خانم، رها کن ترمز -

 :گفت و شد دقیق خودش صورت توی و شد تر نزدیک آینه به رها

 .ندارم همتا خوشگلی توی منم -
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 :گفت و برگشت آرایشگرها سمت به و گفت ایکشیده ایش و کشید هم در ایچهره هیوا

 .هلو به کردید تبدیلش شما بود لولو کنید حالیش شما لطفا -

 سیامک و یوسف رسیدن منتظر هردو. شد خیره اینقطه به و نشست صندلی روی مستاصل هیوا. خندیدند همگی فقط حرفش این با

 فکر توی هیوا. بروند بخت یخانه به هردو امشب بود قرار و. بگیرند هم با را شانعروسی که بودند گذاشته قرار و قول هم با. بودند

 :گفت گوشش زیر و شد اشنزدیک رها که بود

 کنی؟می فکر چی به -

 :گفت و برگشت رها سمت به هیوا نگاه

 .شب یک ساعت. دارن بلیط امشب برای -

 :گفت مهربان و گرفت را اشدست. نشست دیگری صندلی روی اشنزدیک رها

 ناراحتی؟ چرا. مونهنمی که دونستیمی -

 .انداخت زیر به سر هیوا

 .نیست خوشحال کنممی احساس اما. کنن زندگی هم با قراره و هشد آزاد شیدا اینکه با. نیست خوشحال کنممی احساس -

 :گفت و کرد نگاه را تصویر دختران از یکی. شنیدند را آرایشگاه زنگ صدای بزند حرفی خواست تا و کرد سکوت مدتی رها

 .هستن دامادها آقا -

 که طورهمین آنها آمدن از خیال بی مثال و برداشتند ناخن سوهان تا دو و زدند هم به کیچشم رها و هیوا. کرد باز برایشان را در و

 .زدندمی حرف هم با کشیدندمی سوهان را هایشان ناخن مثال

 :گفت و انداخت در به ینگاه نیم شد باز در تا هیوا

 .بریزی هم رو هاهویج باالفاصله باید دیگ توی ریختی و کردی خورد رو هاسبزی که وقتی جون، رها آره -

 :گفت جوابش در هم رها

 .شهنمی تو غذایی خوبی به اما عزیزم، کنممی رو کارهمین همیشه منم -
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 یه بشیم راحت دوتا این دست از بشه تموم ها مراسم این بذار ولی. برسی من پای به تونینمی وقت هیچ بله، که لحاظ اون از -

 .رستوران ریممی ذاریممی وقت روزی

 مات دستش توی دوربین هم بردارفیلم. کردندمی نگاه را آنها متعجب زیبا گل دسته دوتا با. بودند دهش وارد سیامک و یوسف حاال

 .نگوید چیزی کرد اشاره آرایشگرها از یکی که بزند حرفی خواست. بود مانده

 تا کرد صاف گلوی و داختان باال ایشانه یوسف چیه؟ قضیه پرسید اشاره با سیامک. کردند بدل و رد هم با ینگاه یوسف و سیامک

 .زدندمی را خودشان حرف داشتند آنها به نسبت خیال بی طورهمین هیوا و رها اما کند خود متوجه را آنها

 :گفت رها

 .ندارم رو موندن خونه تو یحوصله اصال که دونیمی بریم، خوبه صبح فردا نظرت به -

 :گفت و زد دستش به یوسف که بزند صدایشان خواست سیامک

 .اومدیم اشتباه رو آرایشگاه نظرم به سیامک -

 :زد صدا را یوسف باالفاصله و خورد جا حسابی رها اما برگردندند که کرد اشاره و

 .یوسف -

 :گفت شاکی هیوا. برگشت سمتش به یوسف

 .زدمی صدا رو یوسفش که زلیخا اون عینهو درد، و یوسف ای -

 :درآورد را رها ادای و

 .یوسف -

 .برخاست هوا به بودند آرایشگاه داخل که کسانی تمام یخنده صدای اشحرف نای با و

 صدای نشاند لپش روی که ایسه*بو و گرفت اشسمت به را گلدسته. رفت بود ایستاده انتظارش به حاال که رها سمت به یوسف

 .درآورد را دیگر زنان یهلههل و کف

 :گفت امآر و کشید یوسف کراوات به دستی ناز با رها
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 ببندی؟ امشب برای رو این کردمنمی فکر -

 :گفت و برد رها گوش نزدیک را سرش یوسف

 .بندممی ازدواجمون سالگرد سال هر عمرمون، آخر تا مونهمی هدیه این نپوشم؟ که چرا عشقمه، از هدیه اولین -

 .کرد مهمان را رها چشمکی با و گرفت عقب را سرش و

. بود کشیده هم در یچهره رها نازهای و عالقه ابراز همه آن از و. کردمی نگاه را هاآن و بود نشسته صندلی روی طورهمان هیوا اما

 :گفت و خندید اشدرهم یچهره دیدن با یوسف

 کردی؟ جوریاین رو اتلوچه و ب*ل چرا چیه؟ -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .شیدبا رمانتیک قدراین اومدنمی دوتا شما به اصال -

 :گفت و نشاند او پیشانی به ایسه*بو و گرفت قاب دستانش با را صورتش شد خم یوسف

 .باشی رمانیتک کم یه هم تو نیست بد -

 :گفت و آمد جلو سیامک

 .کبابم کردی و مدینه گفتی عمو -

 :گفت و برد باال زیبایی به را راستش ابروی. بود راضی تیپش از داد، سیامک به را اشنگاه هیوا

 .دادی نشون خودی تخته به بزنم تیپی، خوش هم شما ماشاهلل نه -

 :گفت و زد سرش توی آرام را گلدسته و رفت اشسمت به خنده با سیامک

 .ببرمشون صندلی با باید یا پاشن، نمیدن افتخار خانم -

 و کرد گیر لباس به به پایش که برخیزد شتاب با خواست و گذاشت صندلی یدسته روی را اشدستان بلنداش لباس به توجه با هیوا

 برد در به سالم جان احتمالی سقوط یک از که هیوا. خوردمی زمین صورت با بودش نگرفته سیامک اگر که شد پرت جلو سمت به

 :گفت راحت خیالی با کمی هم سیامک. کشید راحتی نفس و ایستاد صاف
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 .گذشت خیر به -

 :گفت و کرد نثارش ناز پر ینگاه بود شده سیامک قد هم تقریبا ندشبل پاشنه هایکفش خاطر به که هیوا

 .باشه ارتفاع توی آدم خوبه چقدر. هاخوبه هم بلند قد -

 هیوا. درآورد دیگر بار یک رو زنان یهلههل و کف صدای و زد ااشگونه به ایسه*بو و برد جلو را سرش خنده با فقط سیامک

 یپاشنه خاطر به رفت پایین که آرایشگاه یپله اولین اما هیوا. رفتندمی جلوتر رها و یوسف. فتادندا راه به. گرفت که را گلدسته

 به بودند جلو که یوسف و رها. برخاست هوا به اشخنده و گرفتش سیامک دوباره که شد پرت جلو سمت به باز و پیچید پایش کفشش

 :زد غر بود سیامک غل*ب توی که طورهمین هیوا. برگشتند سمتشان

 .کفشم -

 :گفت تالفی برای رها

 .ایممی عشوه و ناز گنمی ما به وقتاون شوهرشون غل*ب توی ندازنمی راهبهراه رو خودشون خانم -

 :گفت و برگشت سمتش به هیوا

 .شکست کفشم یپاشنه نزن، خودبی حرف -

 زمین را پایش حرص با هیوا. خندیدنمی فقط سیامک و فیوس. کشید بیرون پایش از بود شکسته اشپاشنه که را کفشش شد خم و

 :گفت و کوبید

 .بیاد سرم بال این کردی کاری هم آخرش بودی بلند پاشنه کفش مخالف هم اولش از تو سیامک، تو تقصیر همش -

 .گیرممی اتواسه دیگه یکی مسیر توی نباش نگران حاال داره، ربطی چه من به -

 :گفت و کند پا از هم شکفش یلنگه یکی آن هیوا

 امواسه کفشم یه کرده تلخ بهم رو زندگی شوهرم گممی نداره کفش عروس چرا پرسید هم کی هر میام برهنه پا اصال نکرده، الزم -

 .خرهنمی

 :گفت رفتمی که همینطور یوسف

 .کننمی باور رو حرفت هم همه -
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 اتومبیل بود آمده آن با سیامک که ماشینی اما بود زده گل را خودش ماشین فیوس. آمدند بیرون آرایشگاه از باالخره اوضاع این با

 :گفت و کرد گشاد را اشچشمان دیدنش با هیوا که بود جدیدی

 .قشنگه خیلی سیامک؟ گرفتی قرض رو کی ماشین -

 :گفت و کرد باز هیوا برای را زیباییش دبیلو امبی جلوی در سیامک

 .عزیزم خودته ماشین -

. گرفت جا ل*ر پشت کنارش در و زد دور را ماشین سیامک. نشست ماشین درون کن چاخان کمتر گفتن با و برد باال ابروی هیوا

 ماشین کنار آینه به را اشنگاه هیوا. کرد حرکت زود نماند جا او از اینکه برای سیامک و کرد حرکت و کند جا از را اشماشین یوسف

 :گفت و داد

 .دارم دوست رو سادگی همون باشه؟ چی ماشینت که نیست مهم امواسه اصال من اومدی؟می خودت نماشی با بود بهتر -

 :گفت و پاشید رویش به لبخندی فقط سیامک

 .بگیره قرض ماشین عروسیش شب برای که نیست کسی سیامک نشدی، متوجه مدت این توی یعنی -

 :گفت و کرد نگاهش متعجب هیوا

 .خودته نماشی بگی خوایمی یعنی -

 .گرفتم تو واسه رو همین عین یکی البته کنم، عوضش بود الزم آره -

 .سیامک نیستم بلد رانندگی من -

 :گفت و گرفت را دستش سیامک

 .هستم شخصیت راننده خودم هم موقع اون تا. گیریمی یاد -

 :گفت و داد تکان را کراواتش یگره کمی سیامک کرد، تشکر آرام هیوا

 .بود عصبانی دستش از بابت این از خیلی بابا. گرفته بلیط امشب واسه رفته عند است، دیوانه سیاوش این -

 رن؟می همیشه برای -
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 :گفت و انداخت سر پشت به آینه از ینگاه سیامک

 طالقش کاش. نهکمی فرار داره جورایی یه شیدا کار خجالت از سیاوش. بشه موندگار آب اونور خوادمی کنممی فکر ولی. دونمنمی -

 .کردمی راحت رو خودش و دادمی

 :گفت و برگشت او سمت به اشنگاه خیابان یحاشیه در سیامک توقف با. نداد جوابی و شد کشیده بیرون سمت به اشنگاه هیوا

 واستادی؟ چرا -

 :گفت و کرد اشاره فروشی کفش یمغازه به ابرو با سیامک

 .خرممی رممی خودم پس داری اعتماد من یسلیقه به که دونممی. شهبا داشته الیقی کفش امیدوارم فقط -

 و زیبا های کفش با بعد دقایقی. رفت مغازه سمت به و شد پیاده ماشین از سریع کند بارش ایتکه هیوا اینکه از قبل و گفت را این

 :گفت و گرفت مقابلش را هاکفش سیامک. داد پایین را شیشه هیوا. برگشت قبلی هایکفش از ترکوتاه هایپاشنه با ساده

 چطورن؟ -

 :گفت و داد تکان سری لبخندی با هیوا

 .قشنگن -

 به. برگشت ماشین به و کرد حساب را اشهزینه زود خیلی و برگشت مغازه به سیامک. بود اندازه کامال که پوشید را ها کفش هیوا

 .بود مانده جا یوسف از حسابی توقف این خاطر

 فقط چیزی هر از بیشتر که کنجکاو هایمهمان با مفصل عروسی. بودند گرفته زیادی هایمهمان با بزرگ باغ یک رد را عروسی

 در سر هیوا دیدن با و بود هاعروس روی بیشتر یوسف و سیامک هایفامیل و اقوام نگاه. بودند آمده مجلس هایعروس دیدن برای

 که بود جیران کشید ش*آغو در را او شوق با و آمد جلو هیوا دیدن با که کسی اولین. کردندمی پچپچ هم با و بودند برده هم گوش

. کردمی نگاه را او شیدا کنار در و هامهمان جمع در. افتاد سیاوش به اشنگاه که بود مادرش ش*آغو در هیوا. بود خوشحال نهایتبی

 :گفت هیوا به خطاب بعد و گرفت ش*آغو در را رادرشب. آمد جلو و کرد خوش جا لبش روی لبخندی هیوا نگاه دیدن با

 .سوسکه خاله نشدی بدک هی -

 :گفت جوابش در هم هیوا
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 .هاخارهمی تنت خودت ببین -

 :گفت و زد سیاوش به گردنی پس آرام سیامک

 .بچه کن صحبت درست من زن با -

. شد طی خوبی به چیز همه. بود جریان در شوق و شور با هک مهمانی. شدند باغ وارد ها مهمان یهلههل میان در دامادها و عروس

 شانخانه تا را دامادها و عروس کارناوال تا کردند یهمراه هایشانماشین کنار تا را هاآن هامهمان باز رفتن موقع. بود دوازده ساعت

 شانماشین کنار در هنوز که آمدند هیوا و سیامک سمت به کردند خداحافظی که رها و یوسف از شیدا و سیاوش. کنند یهمراه

 :گفت و شد اشنزدیک دیدنش با سیامک. کردندمی بسوخوش هامهمان با و بودند ایستاده

 .میشه دیرتون داره -

 .نیست الزم گفتم خودم بیان خواستنمی هم اینا و مامان. فرودگاه سمت برهمی رو ما شهریار بعد میایم باهاتون جاهای یه تا آره -

 .بزن زنگ رسیدید -

 .باشه -

 را اشنگاه شیدا دیدن با بود مادرش با صحبت مشغول که هیوا. رفت هیوا سمت به بعد و کرد خداحافظی سیامک از شرم با هم شیدا

 :گفت آرام شیدا. داد او به

 .ممنونم چیز همه بابت -

 :گفت و گرفت ش*آغو در را او اما. نداشت خوبی حس او به هم هنوز هیوا

 .باشید خودتون مراقب -

 :گفت گوشش زیر اما شیدا

 .نرسیدی بهش که متاسفم بودی، سیاوش عاشق دونم می -

 باز هیوا که برود خواست شیدا. گرفت خود به تنفر رنگ هیوا نگاه. داد هیوا تحویل را زهردارش لبخند و آمد بیرون آغوشش از و

 .بزند را حرفش اینکه برای اما کشید ش*آغو در را شیدا دوباره و گرفت را دستش

 .شکنممی رو گردنت و کنممی پیدات شکستی، رو دلش دوباره بفهمم روزی یه اگه -
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 :گفت گوشش زیر غرور پر اما شیدا

 .جانجاری فرستممی اتواسه قشنگ قشنگ هایعکس انگلیس از. نکن تهدید نداری رو کاری یه یعرضه وقتی -

 :گفت و گرفتش محکم باز هیوا که برود عقب خواست

 .نشناختی رو هیوا هنوز -

 .نکن تهدید رو من وقت هیچ دیگه پس. بودی برادرش عاشق بفهمه سیامک که خواینمی. نشناختی رو شیدا هنوز تو -

 :گفت و ایستاد عقب و زد هیوا لپ به ایسه*بو و

 .کنممی خوشبختی آرزوی اتواسه -

 .رفتند و کرد خداحافظی هیوا از هم سیاوش. زد هیوا به چشمکی و گرفت را سیاوش بازوی و گفت را این

*** 

 .بعد سال شش

 درب. کردمی گریه زانو به سر و بود کرده جمع بغلش توی را زانوهایش. بود نشسته آپارتمان در پشت ساله پنج تقریبا یبچه پسر

 همراه به مسافرتی ساک و شیک شلوار و کت هردو. دآمدن بیرون آسانسور از یوسف و سیامک. کرد بلند سر شد باز که آسانسور

 باالفاصله یوسف. برد ماتشان بچه پسر آن دیدن با اما آمدند بیرون آسانسور از بخند بگو با. بود شده ترجاافتاده هایشانچهره. داشتند

 :زد صدایش و دوید پسر آن سمت به و کرد رها را اشساک

 شده؟ چی. عزیزم یاشار یاشار، -

 :گفت و انداخت یوسف ش*آغو به را خودش برخاست جا از و شد شکسته بغضش باز یاشار. زد زانو زمین روی یاشار مقابل و

 .باباجون -

 :گفت و فشردش ش*آغو توی محکم یوسف

 کجاست؟ مامانت کنی؟می گریه نشستی اینجا چرا شده؟ چی بشم فدات باباجون، جون -
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 زبان با شد ترآرام که کمی یاشار. کند آرامش کرد سعی و گرفت را پسرش هایاشک یوسف. کردیم شاننگاه نگران هم سیامک

 :گفت اشبچگانه

 .خرید رفتن هیوا خاله با مامان -

 :گفت و گرفت را پسرش هایاشک باز یوسف

 نشستی؟ در پشت چی برای عزیزم؟ نبردن خودشون با چرا رو تو -

 .بیرون انداخت خونه از رو من آرامش. شد دعوامون بعد. کردیممی نگاه کارتون داشتیم آرامش و من. گردنبرمی زود گفتن -

 .ایستاد و گرفت ش*آغو در را پسرش و ریخت جانش به ایغره چشم یوسف. درآمد سیامک یخنده گفت را این تا

 :گفت و کشید را یاشار لپ سیامک

 خودتون؟ خونه نرفتی چرا بیرون انداختت وقتی عزیزم خب -

 :گفت و انداخت زیر به را سرش بغض با یاشار

 حرف یه شمتازه. بست روم رو در خودتون یخونه توی رفت بعدم بیرون انداخت خودمون یخونه از رو من بودیم، ما یخونه اول -

 .زد بهم زشتی

 :گفت و رفت کسیام یخانه سمت به حرص پر یوسف. خندیدمی فقط و انداخت زیر به سر سیامک

 .کردنت تربیت دختر این با نبرن رو شورت مرده -

 :شنید در پشت از را یدخترانه ناز صدای که نکشید طول خیلی. زد را خانه زنگ

 کیه؟ -

 :داد را جوابش یوسف

 .پدرسوخته ببینم کن باز رو در -
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 گرد صورت و بود تیره کمی اشپوست که یسالهپنج یبچه خترد شد، باز که در. گفت بابا همزمان و کشید جیغی خوشحالی از دختر

 لپ محکم سیامک. پرید آغوشش توی گفتن بابا با و دوید سیامک سمت به بود بلند حسابی مشکیش موهای و داشت تپلی و

 :گفت و بوسید را دخترش

 .برم زندگیم آرامش قربون الهی -

 :گفت شاکی یوسف

 انداخته؟ بیرون خونه از رو من یبچه چرا بپرس ازش شد تموم که رفتناتون صدقه قربون -

 با آرامش. بود آورده وجود به را زیبای تضاد و کردمی توجه جلب چیزی هر از بیشتر آرامش سبز چشمان زیبا، و سبزه یچهره آن در

 :گفت و کرد نگاه یوسف به دریده چشمان

 .هندار ادب اصالً. بشه تنبیه باید پسرتون عمو -

 :داد را اشجواب بود شده گرم اشپشت که یاشار بزنند، حرفی سیامک و یوسف اینکه از قبل

 .شلغم گفتی من به نداری ادب تو -

 :گفت و زد مر*ک به را اشدستان پدرش ش*آغو توی آرامش

 .نداری هم فایده دونه یه تو ولی. داره فایده کلی شغلم باشی شغلم بخواد دلت خیلی -

 :گفت و نیاورد کم هم یاشار. بود دوخته چشم دخترش به شوق و ذوق با کسیام

 .شلغم و نه شغلم دیگه، سواطیبی -

 :گفت کشیدمی پایین سمت به را خودش که طورهمین آرامش

 .دربیارم رو چمشاش برم. پایین بذار رو من جون بابا -

. بود آمده ذوق سر آرامش هایشیطنت این از هم یوسف. فشرد ش*آغو توی را دخترکش بیشتر و خندید بلند و مستانه سیامک اما

 :گفت و کرد مخفی پدرش ش*آغو توی را خودش یاشار

 .کنیم فرار بابا -
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 :گفت و گرفت را اشکوچک دست یوسف که اشبزنت تا کشید یاشار سمت به را خودش آرامش شد نزدیک که هاآن به سیامک

 .بابات دهن ریزممی فلفل کنی بلند من یبچه رو دست. اهکنی جمع رو حواست آی -

 :گفت درازی زبان با آرامش اما

 .عمو دارم دوست فلفل من. خودم دهن بریز فلفل بابام؟ چرا -

 :گفت شاکی بود آورده کم واقعاً که یوسف

 .داره زبون مادرش تایی ده که این کردید، تربیت چیه گودزیال این سیامک -

 :گفت و بوسید رو دخترش لپ حکمم سیامک

 حرف هم با تلفنی شیننمی ساعت نیم ساعت نیم گاهی دونینمی. گیرهمی یاد ندیده خیر سیاوش اون از رو هاحرف این بیشتر -

 .زننمی

 این و شد باز رآسانسو در باز که کردندمی دنبال آرامش و یاشار کردن کلکل و دعوا و بودند صحبت مشغول خانه در جلو طورهمین

 :گفت ذوق با شوهرش دیدن با رها. آمدند بیرون آسانسور از پر دستانی با رها و هیوا دفعه

 رسیدید؟ کی... سالم یوسف، -

 :گفت حرص با هیوا

 .ندیده شوهر این به عقلی یه بده من به صبری یه خدا، ای -

 :گفت هیوا باز که یدبوس را رها یگونه خجالتی هیچ بدون و آمد رها سمت به یوسف

 شانس؟ کو خدایا -

 :گفت جوابش در سیامک

 .بشه نصیبت یسه*بو یه که دیدنم از برو ضعف و غش جوریاون هم تو -

 :گفت یاشار بدهد جوابی خواست هیوا تا

 .کنید ادب هم دخترتون -
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 :گفت متعجب هیوا و خندید بلند یوسف

 گفتی؟ چی تو جان -

 :گفت و کشید پسرش موهای به دستی رها. شد پنهان یوسف ش*آغو توی ستر با باز یاشار

 .پاره آتیش این آورده سرت بالیی چه باز برم، قربونت الهی -

 :داد را اشجواب آرامش

 .بشه ادب تا بیرون انداختمش خونه از -

 :گفت مظلومیت با یاشار

 .مونمنمی آرامش پیش دیگه من مامانی -

 یصدقه قربون که طورهمین سیامک. رفتند خودشان یخانه سمت به کدام هر بعد و کردند صحبت و ایستادند در جلوی مدتی

 میز روی خودش مقابل را ساک و نشست مبل اولین روی. رفت خانه زیبایی و بزرگ پذیرایی سمت به ساکش با رفتمی آرامش

 را خودش و کشید جیغی عروسک بزرگ یجعبه دیدن با. بود غاتیشسو گرفتن منتظر و بود ایستاده کنارش ذوق با آرامش. گذاشت

 .کردمی نگاه را هاآن کردمی جاجابه آشپزخانه توی را خریدهایش که طورهین هم هیوا. انداخت سیامک ش*آغو توی

 این توی که قاتیاتفا یهمه با بطه*را در داشت مفصالً و داشت غل*ب توی را اشعروسک. بود نشسته پدرش پای روی آرامش

 :گفت و نشست شاننزدیک. آمد بیرون آشپزخانه از کیک و چای سینی با هیوا. زدمی حرف او برای نبود که روزی سه

 .میده کار گزارش داره -

 هم سیامک. شد اشوسایل کردن رو و زیر مشغول و کشید خودش سمت به را سیامک ساک هیوا. داد تکان سری لبخندی با سیامک

 :گفت و بوسید باز را دخترش لپ. بود لبش روی لبخند دادمی گوش آرامش هایحرف به که طورهمین و کردمی اشنگاه چشمی زیر

 نکرده؟ اذیت رو مامان که گلم دختر -

 :گفت و انداخت سیامک به ینگاه نیم هیوا

 .کردن توجهیبی با گیریمی انتقام ازم داری که نیومده خوش مذاقت خیلی آخریمون کلکل پیداست، که طوراین -

 :گفت و برداشت را چای فنجان شد خم سیامک
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 .بیارم سوغات تواسه نشد. بود کم مونوقت خیلی عزیزم، نیست انتقام بحث -

 :گفت و زد تفاوتیبی به را خود اما بود ناراضی اینکه با هیوا

 .نیست مهم -

 :گفت و گذاشت زمین روی را آرامش سیامک،

 .بیار آب لیوان یه بابا واسه برو -

 :گفت و کشید هیوا سمت به را خودش سیامک. دوید آشپزخانه سمت به و گذاشت مبل روی را اشعروسک و گفت چشمی آرامش

 داریم؟ چی ناهار -

 :گفت کردمی نگاه خاموش تلویزیون به که طورهمین و کند اشنگاه اینکه بدون هیوا

 .هیچی فعالً -

 :گفت شیطنت با سیامک

 .کردی قهر که فهممنمی اصالً منم -

 :گفت و نشست چشمانش در هیوا تند نگاه

 .امبچه مگه کنم؟ قهر باید چرا -

 :گفت و کشید ریشش ته به دستی. خندید پروابی و بلند سیامک

 .دارم دوست فعال همیشه درونت کودک اینکه. هستم هاتبچگی همین عاشق -

 :گفت آمدمی بیرون آشپزخانه از آرام آرام که طورهمین آب از پر لیوان یک با آرامش

 بود؟ خوب عمو کن، تعلیف بابایی -

 :گفت و خندید باز سیامک

 .دارم تاواسه هم مشتی خبر یه. بود خوب هم عموت -
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 :گفت ذوق با آرامش

 چی؟ -

 :گفت و کرد اهنگ آرامش به دوباره و انداخت هیوا به ینگاه سیامک

 .بیارن کوچولو عموی دختر یه اتواسه قراره عموت زن و عمو -

 صورتش و سر روی آبش تمام و شد شوت هوا توی لیوان. پرید هوا به و کرد پرت سقف سمت به لیوان ذوق با آرامش گفت، را این تا

 روی خوشبختانه و آمد فرود زمین روی لیوان. بکشد نارک لیوان رس تیر از را آرامش و برساند را خودش بخواهد سیامک تا و پاشید

 .نشکست و افتاد قالیچه

 .کشید داد سرش و برخاست عصبانی هیوا

 .کردی خیس رو جا همه ببین بچه؟ کنیمی چیکار -

 :گفت گوشش زیر و انداخت پدرش ش*آغو توی را خودش آرامش

 .نکشته رو من مامان تا. ببر اینجا از رو من بابا -

 غر جانشان به هیوا که حالی در. کردند فرار آرامش اتاق سمت به و برداشت هم را اشعروسک و کرد بلند را او خنده با سیامک

 .زدمی

*** 

 سیامک به ینگاه نیم هیوا. داشت تن به ورزشی راحتی لباس و بود گرفته دوشی. شد آشپزخانه وارد سیامک که بود آشپزی مشغول

 :گفت و انداخت

 وقتشه؟ چند -

 :گفت و کشید عقب صندلی سیامک

 کی؟ -

 .بارداره که ماهه چند دیگه، شیدا -
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 :گفت خنده با سیامک

 کنی؟می درست چی. بارداره که نیست مشخص هنوز چون اوایلشه، کنممی فکر -

 .املت -

 .نکردی درست خاصی غذای اصالً هاتازگی کردی دقت -

 :گفت و ترف یخچال سمت به هیوا

 .خاص غذاهام یهمه من -

 :گفت و برد باال را اشراست ابروی سیامک

 .خاصه هم املتش حتی هیوا سرآشپز بله -

 .عزیزم کنممی درست جااون رو خاصم شام دعوتیم، بابات یخونه امشب -

 :گفت و زد نه*سی به دست سیامک

 .سرخونه داماد گهمی هم هاتازگی. داماد گهمی من به جنابعالی لطف به که ساله شش. بابام بگو بابات نگو دیگه اوالً -

 :گفت حرص پر سیامک و افتاد خنده به هیوا

 .بخنده کی نخندی تو. کردی خودت آن از رو بابام اومدی رسماً بخندی، هم باید -

 :گفت و نشست مقابلش و کرد کم را ماهیتابه زیر هیوا

 کنه؟می چیکار آرامش -

 :گفت و افتاد خنده به باز امکسی

 .کرده خیس رو جاش شب یاشار -

 :گفت و خندید هم هیوا

 .گفت بهت آخر -
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 .نگم کسی به کرده تاکید تازه آره -

 ازش یاشار قلقک از بعد دقیقه پنج. بگه شیرازی حافظ خواجه به مونده فقط. نگه کسی به که گرفته یاشار از باجی چه دونینمی -

 .گفت رو چیز همه بابات به زد زنگ فتگر باج

 :گفت و گذاشت میز روی را اشدستان و شد خم اشسمت به سیامک

 .نداشت خودش از رو ترسویی پسری چنین توقع اصالً گویا. خورهمی پسرش دست از حرصی چه یوسف عمو دونینمی آخآخ -

 :گفت و کرد جمع را لبخندش هیوا اما

 .هاکننمی اخراجش دبستانی پیش از. هستن شاکی حسابی دستش از هاشهمکالسی بزن، حرف باهاش ولی -

 :گفت راضی اما سیامک

 .گیرممی گل رو درش کنه اخراج رو من یبچه بخواد که دبستانی پیش اون -

 :گفت بود کار مشغول که طورهمین. رفت گاز سمت به و برخاست جا از باز هیوا

 .گیرهمی هم مشاوره ازش زنهمی زنگ بکنه کاری یه بخواد هاتازگی. گرفته یاد هم سیاوش از. بده خیلی رفتاراش از بعضی ولی -

 :گفت گوشش زیر آرام و ایستاد سرش پشت. رفت هیوا سمت به و کشید بیرون جیبش از گردنبندی آرام سیامک

 .بربیاد خودش پس از بتونه باید دختر لجن جامعه این توی -

 ... .اما باشه تو با حق هم شاید مدوننمی -

 با سیامک. برگشت سیامک سمت به متعجب. ماسید دهانش در حرفش یبقیه افتاد گردنش دور سیامک توسط که گردنبندی با که

 :گفت لبخند

 .بره یادم رو تو میشه مگه تویی، دلیلش دارم آرامش زندگیم توی اگر -

 :شنید را آرامش صدای ندبک کاری خواست تا و آورد جلو را سرش و

 ... .باباجون وای وای -
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 هیوا. کرد نگاه بود ایستاده آشپزخانه در یآستانه در منظوری پر لبخند با که آرامش سمت به و کشید عقب را خودش سریع سیامک

 :گفت و آمد آرامش سمت به سیامک. زد خیالیبی به را خودش و چرخید گاز سمت به

 .بمون اتاقت توی باشم تنها مادرت با خواممی قیقهد یه نگفتم مگه -

 :گفت جواب حاضر آرامش

 .شد تموم زود توندقیقه یه خب -

 :گفت و خورد را اشخنده حرص با سیامک

 .شهمی بابا داره بگی تبریک بزنی زنگ عموت به بری خواینمی اصالً -

 را اشعروسکی کوچک دفترچه. رفت اتاقش به و برداشت را تلفن سیمبی گوشی. دوید پذیرایی سمت به و داد تکان را سرش آرامش

 بلند یکی یکی را عددها. کرد باز را دفترچه گرفت جا راحت اشتخت روی وقتی و برداشت رنگش صورتی کوچک میز کشوی از

 را سیاوش صدای باالخره تا کشید لطو خیلی. خندید ذوق با. خورد زنگ به کرد شروع تلفن وقتی. دادمی فشار را کلیدش و خواندمی

 :شنید

 .داداش الو -

 :گفت ذوق با آرامش

 .عمو سالم -

 :گفت که نداشت خوبی حال سیاوش گویی اما

 .دارم کار خیلی االن من بزنی زنگ بعداً شهمی جون عمو تویی، عزیزم سالم -

 آن از را سیاوش داد صدای که بود نکرده قطع را تلفن هنوز اما گفت ایباشه و کرد بغض بود خورده ذوقش توی حسابی که آرامش

 :شنید خط سوی

 .شوخفه گفتم شو،خفه -

 :شنید را شیدا صدای آن دنبال به و

 .کنممی تحمل رو تگوه اخالق این دارم سال شش. ازت شدم خسته. دیگه بسه. شمنمی خفه -



 

 
 

556 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 :بود قبل از بلندتر سیاوش بعدی فریاد

 .کردیمی گم رو گورت نبودی مجبور مجبوری، -

 داشت آرامش و بود وصل هنوز تماس این که بود کرده احتیاطیبی کهاین یا بود نزده درست را تماسش قطع کلید هم سیاوش گویا

. رساند نهآشپزخا به را خودش و دوید بیرون اتاق از گریه با شنید بیشتر که را سیاوش و شیدا بحث و جر صدای. شنیدمی را صدایش

 .نشست مقابلش و رساند آرامش به را خودش ترسیده سیامک

 کنی؟می گریه داری چرا عزیزم؟ شده چی -

 :گفت گریه با آرامش

 .شوخفه گفت. زنهمی داد داره عمو -

 :گفت ترنگران سیامک

 کجاست؟ تلفن -

 کنار و برداشت را گوشی سیامک. بود افتاده تخت ویر تلفن. دوید آرامش اتاق سمت به سیامک و کرد اشاره اتاقش به آرامش

 اشچهره شنیدمی که چیزهای از. کرد گوش کمی سیامک. آمدمی هم هنوز شیدا و سیاوش بحث و مشاجره صدای. گرفت گوشش

 :گفت ظاهر حفظ با و کرد آرامش به رو. کرد قطع را تماس او زود خیلی اما رفت هم در

 .شوخفه گفته تو به کردی فکر تو که کردهمی بحث دیگه نفر یه با داشته کارش محل توی لوغه،ش حسابی سرش عموت عزیزم -

 :گفت اشبچگی سادگی همان با آرامش

 .کردمی دعوا داشت عمو زن با -

 :گفت و کرد پاک را اشاشک نشست دخترش مقابل هیوا،

 .نیست یادت یمکنمی دعوا هم با یگاه هم بابات و من. نیست مهم کهاین -

 :گفت سیامک که انداخت پدرش به ینگاه نیم آرامش

 .کننمی آشتی زود -
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 چندان که بود شنیده چیزهای گویا. رفت فرو فکر به و نشست آرامش تخت یلبه سیامک اما برد بیرون اتاق از را دخترش هیوا،

 .نبود خوشایند برایش

 :شد اکو سرش توی شیدا صدای و گرفت دستانش میان را سرش

 برادرت همسر با که تویی خائن اما خائن، گنمی من به همه آره هستی، بطه*را تو هیوا با دونمنمی و احمقم من کردی فکر " -

 "داری بطه*را پنهانی

 :شنید ها حرف این از بعد را سیاوش فریاد صدای و

 زندگی به بزنی گوه نداد اجازه و گرفت رو مچت چون نداشتی رو هیوا دیدن چشم هم اولش از که آشغالی یه فقط تو نخور؛ گوه " -

 "من

 :کشید فریاد شیدا باز و

 هم ش خانواده حتی و ایران میره بار یه ماه چند که کیه اما گم؛می دروغ من. دزدید ازم شوهرم قلب چون زارمبی ازش آره " -

 ".میری هیوا دندی برای بار هر که دونممی. ایران رفته که شننمی خبردار

 :کشید فریاد دوباره سیاوش و

 "شوخفه شو،خفه " -

 .نشنید را هایشانحرف یبقیه و کرد قطع را تلفن گوشی که نداشت شنیدن تحمل رسید که اینجا سیامک

 خوب هم خودش و بود سرش روی مته مثل فقط که باوری قابل غیر چیزهای. کند دور سرش از را افکار این تا داد تکانی را سرش

. شناختمی خوب را هیوا او. نکند فکر موضوعات این به کرد سعی و زد بیرون اتاق از. ندارد حقیقت هم اشکلمه یک دانستمی

 زود خیلی پس. داشت خبر هم خودش یخانواده به نسبت اشکینه و شیدا از. بود ندیده زن این از چیزی محبت جز که بود سال شش

 اشکمک به هم او که بود میز چیدن حال در هیوا. کرد فراموش و گذاشت هیوا از شیدا نفرت و کینه حساب به را هاحرف این یهمه

 اشچشمان و کشید دراز تخت روی تا اما. بکشد دراز کمی تا رفت اشاتاق به و کرد بهانه را سفر خستگی خوردند را ناهارشان. رفت

 روز مثل که صورتی در شدمی طنین داشت جهتبی که بود عصبانی خودش دست از .پیچید اشذهن در هاحرف آن باز بست را

 از کل به هاحرف این تا کند فکر داشت هیوا با که خوبی روزهای به بود کافی فقط. گویدمی دروغ شیدا که بود روشن برایش

 .ببرد اشخواب زود خیلی و شود پاک اشذهن
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*** 

 و بود خوابیده کنارش در تخت روی که برگشت آرامش سمت به اشنگاه و شد بیدار خواب از وردخ پهلویش به که محکمی لگد با

 و رفت یادش دردش دخترکش دیدن با. بود شده او نصیب لگدهایش از یکی و بود شده ته و سر که بود زده غلت خواب توی آنقدر

 .انداخت ساعت به ینگاه و نشست سرجایش. نشست لبش به خنده

 با. رفت بیرون اتاق از و زد اشگونه به یاسه*بو. کرد اشدرست و کشید باال سمت به را آرامش. بود خوابیده ساعتی یک اتقریب

 و بود نشسسته تلفن نزدیک او به پشت مبلی روی هیوا. رفت پذیرایی سمت به ترآرام و کرد سست پا کمی هیوا صدای شنیدن

 نزدیک او به محتاط همین برای نشنود صدایش کسی که ایگونه به کند صحبت آرام ردکمی سعی داشت هیوا. بود صحبت مشغول

 .ریخت فرو اشدرون در چیزی. شنید هیوا کالم بین که را سیاوش اسم. شد

 :گفتمی داشت هیوا

 چیزی سیامک نه/ .کن رها عذاب این از رو خودت همیشه برای بار یه. بده طالقش خب سیاوش، بگیری تصمیم عاقالنه کن سعی -

 .خداحافظ باشه/ گذاشته؟ اتواسه بپا یعنی/  ایران؟ اومدی تو دونهمی کجا از اون خب./ بود نشنیده خاصی چیز گویا نگفت

 .کرد رفتار عادی و افتاد راه به پذیرایی سمت به هم سیامک. گذاشت که را تلفن

 بود؟ کی -

 :گفت و دچرخی سمتش به. خورد جا صدایش شنیدن از هیوا

 .بخوابی نداد اجازه که انداخت لگد و لنگ قدراون حتمی شدی، بیدار -

 :گفت رفتمی آشپزخانه سمت به که طورهمین سیامک

 بود؟ کی نگفتی. برام بود کافی ساعت یه همین -

 .بود سیاوش -

 :گفت و برداشت یخچال از را آب بطری. نشست لبش به لبخندی نشنید دروغ اینکه از

 گفت؟می چی -
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 خاصی چیز گفتم بهش منم. شنیدیم چی بپرسه بود زده زنگ. بوده مونده روشن شیدا با دعوا موقع گوشیش بود فهمیده گویا -

 شنیدی؟ چیزی راستی. نشنیدیم

 .داد تکان سری و نوشید نفس یک را آبی لیوان سیامک

 :گفت و نشست مبل روی هیوا کنار در و شد پذیرایی وارد

 شده؟ دعواشون چی برای گفتمی چی خودش. نشنیدم چیزی نه -

 :گفت ناراحت هیوا

 .کرده سقط رو شبچه رفته شیدا -

 :گفت و داد هیوا به را اشنگاه متعجب سیامک

 .بودن خوب هم با هم خیلی. نبود بینشون حرفی که بودیم جااون ما. سرعت این به -

 :ددا عسلی میز به را اشنگاه هیوا

 .بشن جدا هم از گرفتن تصمیم گویا. شهمی ناراحت خیلی بفهمه باباجون -

 :گفت و کشید گردنش پشت و ریش ته به دستی سیامک

 نگفت؟ چیزی دیگه. سوختمی شیدا حال به دلش نباید هم ابتدا از -

 باید هیوا اما دعوتیم شام اینا، بابا یخونه مبری باید کن بیدارش رو آرامش هم تو. بشم حاضر برم من. میزد رو هاحرف همین نه -

 .بکشه رو زحمتش

 :گفت خنده با سیامک

 .بپزم من خواهیمی سختته -

 :گفت اتاق داخل از هیوا

 .بسه پشتم هفت واسه کردی آشپزی دخترت با که باری یه همون -

*** 
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 شد پیاده ماشین از شوق با آرامش. ماشین توقف با. شد خانه دوار هم یوسف ماشین او سر پشت و شد خانه وارد سیامک رسیدند وقتی

 .آمد بیرون استقبالشان به مریم بعد دقایقی. دوید ساختمان سمت به و

 :گفت نشستن ضمن یوسف. نبود خبری آرامش از نه یونس از نه. شدند سالن وارد همگی مریم تعارفات با و کرد پرسیاحوال همه با

 کجاست؟ داداش -

 :گفت رفتمی یونس کار اتاق سمت به که طورهمین یممر

 .کنممی صداشون االن -

 بدل و رد یوسف و رها بین ینگاه. بودند فکر توی هیوا و سیامک. زدمی غر داشت آرام بود چسبیده مادرش به مبل روی که یاشار

 :گفت یوسف و شد

 افتاده؟ اتفاقی سیامک -

 :گفت و رفت یوسف سمت به سیامک نگاه

 .باشه قرص زبونش آرامش کنه خدا فقط. کنممی صحبت بعداً -

 :گفت نفرت با یاشار

 .میاد بدم ازش -

 :گفت و شنید را حرفش سیامک

 میاد؟ بدت کی از پسره هوی -

 :گفت رک یاشار

 .ادبتونبی دختر از -

 :گفت جوجانهل باز اما یاشار. ریخت جانش به را اشغره چشم و زد بهش یسقلمه رها

 .بمونم خونه خواستممی من -

 :زد صدایش اخمی با یوسف
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 .یاشار -

 که شانجمع به خندیدمی بلند داشت یونس. آمدند بیرون کارش اتاق از مریم و آرامش با یونس وقتی تا شد برقرار سکوت باز و

 :گفت سیامک به خطاب نشست تا و گفت مدآ خوش و داد سالمی همه به یونس. برخاستند اشاحترام به همگی شد نزدیک

 داماد؟ چطوری تو -

 :گفت و خندید باز سیامک

 .شکر خوبم -

 .باشه شکرگذار خوبه آدم آفرین، -

 :گفت یوسف به خطاب و

 افتاد؟ راه بارتون و کار بود، خوب سفر -

 .افتاد جلو کارامون خیلی. سیاوش لطف به آره -

 :گفت شنید را سیاوش اسم تا یونس اما

 .لیاقتشبی سر بر خاک -

 :گفت و گرفت را اشچشم یگوشه اشک مریم. کرد نگاه آرامش به نگران سیامک

 که؟ نیفتاده اتفاقی جان یونس -

 :گفت عصبانی اما یونس

 .نیست زندگی زن زنیکه این بفهمه تابتهبی پسر اون که بیفته اتفاقی چه باید دیگه -

 :گفت آرامش به بخطا نگران سیامک

 نزدم؟ حرف تو با من آرامش -

 :خورد قسم زود آرامش



 

 
 

562 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .بابایی نگفتم هیچی من خدا به -

 :گفت اخمی با یونس

 .دونیمی هم تو پس -

 :گفت و داد قورت ترس با را دهانش آب سیامک

 رو؟ چی -

 :گفت ترعصبانی یونس

 .داده طالق درخواست و کرده سقط خود سر رو شبچه رفته... استغفراهلل یدختره اون اینکه -

 :گفت ناباور یوسف. برد شانمات همه

 خورده؟ یگوه چه -

 :گفت نگرانی با مریم

 .کنه دعوا سیاوش با نزنه زنگ قدران بگید بهش شما خدا رو تو -

 :گفت ترشاکی اما یونس

. نرفت خرجش به خورهنمی تو درد به زن این گفتم چقدر هر قبل سال شش احمق یپسره. زنممی هم گوشش تو کنممی دعوا -

 اما موندممی باهاش داره دوست رو من سیاوش دونستممی درصد یه اگه گهمی من به زده زنگ وقیح یدختره. شنتیجه اینم حاال

 .ببند سرت پشت درم رفتی. اومدی خوش هری گفتم کنم؛می التماسش من کرده فکر. کنم زندگی باهاش تونمنمی. کشمنمی دیگه

 :گفت یوسف

 .بکنن رو کار این فردا اینه از بهتر بشه جدا شیدا از امروز همین سیاوش. منفعت بگیرن کجا هر از ضرر جلو -

 :گفت و گرفت را اشصورت روی اشک مریم

 .قطعیه شونتصمیم. شنمی جدا گفت عصری، زدم حرف باهاش خودم -

 :گفت باز یوسف
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 .بودن خوشحال هم خیلی. نبود بینشون حرفی اصالً. بودیم جااون سیامک و من هجالب -

 :زد را غرش یونس

 رو یکیش این ما و کرده سقط که ایهبچه چندمین این دونهمی خدا. خوبه کارش ظاهر حفظ توی فقط پسره این الحمداهلل -

 .کردنمی جمعت خیابون توی از باید االن که بود نکرده جمعت سیاوش لیاقتبی یدختره بگه بهش نیست یکی آخه. فهمیدیم

 .بود رفته فرو فکر به حسابی و بود پا زیر یقالیچه به شنگاه هیوا

 اما. بود آقایان بین صحبت بیشتر و بود گرفته باال گرفتمی باید سیاوش که تصمیمی و بود کرده شیدا که کاری مورد در بحث

 به را او و زد اشدست به آرنج با بود نشسته اشنزدیک که او. بود رفته فرو فکر به که پایدمی را هیوا چشمی زیر یگاه سیامک

 .آورد خودش

 :پرسید آرام و اشاره با سیامک نشست، سیامک نگاه در و برخاست هیوا نگاه

 کنی؟می فکر چی به -

 :داد را جوابش آرام هم هیوا

 اتفاق این االن بگیره سر شیدا و سیاوش عروسی بده اجازه که بودم نخواسته دایی از موقع ناو من اگر. مقصرم منم کنممی فکر -

 .افتادنمی

 :گفت و شد سیامک ب*ل مهمان مهربان لبخندی باز

 .کرد انتخاب خودش سیاوش عزیزم؛ دونهنمی مقصر رو تو کسی -

 .شدند او متوجه یونس صدای با

 .دخترم جان هیوا -

 .جون دایی بله -

 :گفت بعد و کرد مکثی یونس

 اومدش؟ بشه، مشغول که رستوران، فرستادم رو دختری یه -
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 .خوبه هم آشپزیش هی. زبونیه سر خوش و باهوش دختر. اومد صبح امروز دایی بله -

 :گفت کنجکاو مریم

 یونس؟ کیه دختر این -

 :گفت و داد همسرش به را نگاهش یونس

 و بزرگیه آشپزه جان هیوا من دختر شنید وقتی. خونهمی رو درسش و داره عالقه آشپزی به گفتمی پدرش امجدی، آقای دختر -

 فرستادمش همین برای. ببینه آموزش هیوا پیش تا هیوا به کنم معرفیش من که زد رو اونم. کرده تعریف دخترش پیش. داره رستوران

 .کنممی خواستگاری شواسه دختر این باشه عاقل و بیاد قلع سر سیاوش اگه. خوبیه العاده فوق دختر. هیوا پیش

 :گفت یخنده با یوسف

 .بگیرید لقمه اشواسه بعد بده طالق رو اولی بذارید داداش -

 :گفت تاکید با باز یونس

 باز رفتمی کردمنمی انتخاب سیامک برای رو هیوا من اگه. ندارن انتخاب شعور پسر دوتا این کنه، انتخاب خودش ذارمنمی دیگه -

 .خوبیم شناسآدم من. کردمی پیدا خودش واسه رو شیدا مثل یکی

 :گفت نخندد کردمی سعی که حالی در سیامک

 گرفته یاد هم دختر این. شعوربی نگید بهم امبچه و زن جلو دیگه خدا رو تو ولی ممنونم ازتون العادهفوق انتخاب این بابت من پدر -

 .زنهمی هاحرف این از

 :گفت و شد پهن اشصورت روی لبخند پدرش یاشاره با بود نشسته ساکت که آرامش

 .بابایی شعوربی گفتم یاشار به فقط من -

 اخمی با یوسف. داشت پی در را یونس ترطوالنی یخنده اشحرکت این و افتاد گریه به یاشار و درآمد یونس یخنده گفت را این تا

 :گفت و دکر نگاه را پسرش

 .بده رو جوابش خوب کنی؟می گریه چی برای -

 :گفت گریه با یاشار
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 .باشم ادببی خوامنمی من. خوامنمی -

 :گفت و کشید ش*آغو در را پسرش رها،. خندیدنمی هم بقیه و سیامک

 .عزیزم جان یاشار. رو مبچه نکنید اذیت خب -

 :گفت خندیدمی که طورهمین یونس

 حرف سیامک اگه بود آورده بار آداب مبادی رو تو آقاجون که قدریاون بودی طوریهمین هاتبچگی یوسف، مونهمی خودت اینهو -

 .کنه دعوا رو سیامک کنه، دعوا رو تو موندمی هم مادرجون خدابیامرز. روشگریه تو زد؛می زشت

 :گفت هیوا

 .کنی کمک من به باید. آرامش پاشو. کنم صحبت آرامش با مه کلوم چند کنم، شروع رو آشپزی برم بهتره من خب -

 :گفت و انداخت زیر به سر آرامش

 .کنم صحبت باباجونی با خواممی. ندارم دوست آشپزی من -

 :گفت و زد تشر اشجان به هیوا

 .ببینم پاشو خود،بی -

 :گفت و برد باال ابروی سیامک

 .ترمهربون خانم -

 :گفت کردمی نگاه را رفتنش که طورهمین یوسف. بروند آشپزخانه به تا شد همراه مادرش با ناچاراً آرامش

 .اومدمی بهش بیشتر. بود بهتر زلزله میذاشتید رو اسمش اگه آرامش، گذاشتید رو اسمش چرا دونمنمی من -

 :گفت و انداخت باال ابروی سیامک

 .منه ندگیز آرامش. میاد بهش خیلی امبچه اسم اتفاقاً -

 گوشی روی ناشناسی یشماره. کشید بیرون جیب از را اشگوشی اشموبایل زنگ صدای شنیدن با کردمی صحبت که طورهمین

  دفاع آرامش اشنوه از داشت یونس. کرد سایلنت را گوشی همین برای باشد کاری تماس یک شاید کرد فکر که بود بسته نقش
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 با. آمد برایش پیامکی که خندیدمی فقط سیامک. است فعال بیش حد از بیش آرامش که وردآمی دلیل داشت یوسف و کردمی

 .کرد دور لبش از را لبخند پیامک مضمون. کرد باز را پیامک بود لبش به بقیه هایحرف از که ایخنده

 (کن چک رو آپتواتس. داشتم گفتن برای زیادی هایحرف. کنیمی ضرر خودت ولی ندادی جواب رو تماسم هستم، شیدا من) -

 اساماس برایش که تلفنی شماره همان طرف از پیام دو. شد آپواتس یبرنامه وارد و کرد روشن را اشگوشی نت سریع سیامک

 تاریخ یک زیرش. بودند صحبت مشغول و بودند نشسته شاپی کافی میز سر سیاوش و هیوا. بود عکس دو. رسید برایش بود فرستاده

 :رسید برایش بعدی پیام و شد ارسال

 نه؟ یا کرده سفر ایران به برادرت تاریخ این توی ببین کن چک. داری زیاد آشنا و بازه دستت که تو -

 یونس و یوسف صدای حتی که بود رفته فرو فکر به قدری به. اشگوشی به بود مانده خیره و نشست سیامک پیشانی به سردی عرق

 :گفت و کرد بلند سر ترسیده سیامک که کرد شوت او سوی به را اشدمپایی لنگ عصبی یونس. دنیاور خودش به را او هم

 چیه؟ -

 :گفت نگران یونس

 رفتی؟ وا جوریاین که دیدی چی تو چته؟ تو -

 :داد گوشی به را شنگاه دوباره دیگر پیامی رسیدن صدای شنیدن با سیامک

 دوست رو همدیگه سیاوش و هیوا دونستینمی. کنممی رسوا رو هیوا من امروز. کرد رسوام هیوا کردم، نت*خیا روزی یه من -

 هاسال این یهمه توی که کنه فراموشش نتونست وقت هیچ اما بخشید تو به رو عشقش و کرد فداکاری تو خاطر به سیاوش. داشتن

 .باش مدرک تظرمن پس. کنممی ثابت رو هااین یهمه. ایران به اومدمی دیدنش به پنهانی

 و شد بدل و رد همه بین گرپرسش نگاه. بود نشسته اشپیشانی به سردی عرق و فشردمی مشت توی را اشموبایل عصبی سیامک

 :گفت و گذاشت سیامک دست روی دست و نشست سیامک نزدیک و برخاست جا از مریم

 دادن؟ بهت بدی خبر پسر؟ شده چی -

 :گفت و داد پدرش هب را شنگاه کرد بلند سر سیامک

 .زادهحروم ضی*عو. کشممی رو شیدا این من -
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 :گفت نگران یونس

 .بزن حرف کلوم یه خب شده؟ چی -

 :شنید را شیدا صدای باالخره تا خورد زنگ باری چند. گرفت را بود گرفته تماس او با که یشماره همان سیامک

 .کنیم صحبت گرفتی تصمیم الو، -

 :غرید سرش بر عصبانی سیامک اما

 کردی بدبختش و کشیدی گوه به برادرم زندگی ضی*عو یزنیکه. بکشمت خودم و کنم پیدات رفتی سنگم زیر گرفتم تصمیم -

 اینکه یا. دممی اهمیت تو مثل آشغالی های حرف به من کردی فکر. ببری رو زنم و من آبروی خواهیمی افتادی دوره. نبود بست

 .کنم شک برادرم و زنم به حرفا این با که احمقم قدریاون

 به سیامک فریادهای صدای از هم آرامش و هیوا. زدمی نفس نفس داشت عصبانیت و حرص از سیامک. کرد قطع را گوشی که شیدا

 :گفت عصبانی هم یونس. بودند آمده پذیرایی

 زنی؟نمی حرف چرا شیدا؟ خورده یگوه چه -

 :گفت نگران و آمد پیش هم هیوا. ادافت هیوا به شنگاه. کرد بلند سر سیامک

 هستی؟ عصبانی جوریاین چی برای سیامک؟ شده چی -

 :گفت و کشید پیشانی به دستی سیامک

 .دادم رو جوابش خورد یگوه یه. عزیزم نیست طوری -

 :گفت یوسف

 گفت؟ چی خوب -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب کشید، گردنش پشت به دستی عصبی سیامک

 رو این. کنممی پیداش. زنهمی تهمت هیوا و سیاوش به فت*کثا. کنه خالی رو هاشعقده زدن تهمت با خوادمی ضی*عو یزنیکه -

 .کنمنمی ولش جوریاین
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 و کند مبل روی از را هیکلش سختی به یونس. بودند شده عصبانی همه. شد رها مبل روی بریزند رویش سرد آب که کسی مثل هیوا

 :پرسید را سوالش یوسف که گرفتمی را ایشماره داشت و برداشت را تلفن گوشی عصبانی. رفت تلفن سمت به

 داداش؟ زنیمی زنگ کی به -

 .بگیره بازی به بخواد دخترشون که نیست چیزی من یخانواده آبروی بفهمن باید. خائن یدختره این پدر به -

 غذایش حال همان در و کردمی گریه. شد شکسته اشبغض شد که زخانهآشپ وارد. رفت آشپزخانه سمت به و برخاست شتاب با هیوا

 و اپن یآشپزخانه یک که بود این آشپزخانه آن خوبی. بست را در و شد آشپزخانه وارد سیامک که نکشید طول خیلی. کردمی آماده را

 :گفت و شد هیوا نزدیک. نبود باز

 عزیزم؟ کنیمی گریه چی برای -

 :گفت و کرد پاک را هایشاشک هیوا

 .دونمنمی -

 :گفت و گرفت را دستانش. نشست اشمقابل و کشید رویشروبه را صندلی سیامک. نشست صندلی روی مستاصل و

 اما. بزنه رو حرفی هر همسرم مورد در دمنمی اجازه هم ایعقده آدم یه به. دارم دوستت بکنی رو فکرش که چیزی اون از بیشتر -

 .ارمد ازت سوال تا چند

 :گفت بعد و کرد مکثی سیامک. نشست سیامک نگاه در اشنگاه و کرد بلند سر متعجب هیوا

 پرسیدی؟ سیاوش از سوالی یه شنیدم،می رو هاتتصحبت من کردیمی صحبت سیاوش با ظهری -

 :گفت متعجب هیوا

 چی؟ -

 شش این توی آخه. نداشتیم خبر ما ایران اومده یاوشس. نفهمیدم سوال این معنی ایران؟ اومدی دونهمی کجا از اون پرسیدی ازش -

 .بود اومده دنیا به آرامش که بود وقتی اونم ایران اومدن بار یه فقط شیدا و سیاوش سال
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 سیامک. پرید رویش از رنگ عکس دیدن با هیوا. گرفت هیوا سمت به بود فرستاده برایش شیدا که عکسی و کرد باز را اشموبایل و

 دوباره و کشید عمیقی نفس هیوا. کند صحبت هیوا با تا بود آمده همین برای بکند قضاوتی خواستنمی. داشت نظر زیر یقدق را او

 :گفت و داد سیامک به را اشنگاه

 .ایران اومده خبربی باری چند سیاوش -

 دیدنم از خیلی. دیدمش اتفاقی من ایران دبو اومده که دومی یدفعه. بدهد توضیح بیشتر هیوا بود منتظر و شد هم در سیامک ابروان

 کنم چیکار ولی کرده؟ رو کار این چرا بود عجیب امواسه. ایران اومده که بفهمه کسی نباید گفت. زدم حرف باهاش. بود خورده جا

 .نگم کسی به داد قسمم

 :فتگ و کرد مشت را دستش. کند کنترل را خودش کردمی سعی هم باز اما بود شده عصبی سیامک

 ایران؟ اومدمی چی برای خب -

 .بفروشه داره ایران توی که هایزمین که اومدهمی -

 :گفت و کوبید میز روی را مشتش عصبی سیامک

 چی؟ برای -

 .بگم بهت تا باش آروم. گممی بهت رو چیز همه دارم من خوب. باش آروم -

 :گفت و برد فرو موهایش میان را اشدست مستاصل هیوا

 ایران بود اومده. کنه جبران رو خسارتش اینکه برای. داده کارش توی زیادی ضرر انگلیسی یه به اعتماد خاطر به سیاوش -

 خوامنمی گفت بعد. گفت من به چیز همه مجبوری دیدمش من و ایران بود اومده که دومی یدفعه. بفروشه داره که هایزمین

 .کشیدمی خجالت پدرش از. بدونه کسهیچ

 .بکشه خجالت باید چی برای. هست همه کار توی زیان و رضر خب -

 :گفت و دوید هیوا صورت روی اشک

 .است بطه*را توی شیدا با انگلیسی یمرتیکه اون گفت ولی نبود مطمئن -

 :گفت هیوا باز که کردمی اشنگاه خیره. برد ماتش. شنید که را این سیامک
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 اشواسه رو پولش زمینش فروش از بعد که گفتمی یکی به باید بمونه زیاد تونستنمی اینکه خاطر به اومد که هم بعدی یدفعه -

 توی رو کارهاش بتونم بده وکالت بهم تا دیدنش رفتم که روزی اون به مربوط عکس این. زد زنگ من به همین برای. کنه حواله

 .بدم انجام ایران

 که آتشفشان کوه این بزند حرف ایکلمه اگر دانستمی بود او به اشنگاه هیوا. زد قدم مدتی. برخاست جا از عصبانی سیامک

 برگشت هیوا سمت به مدتی از بعد. کند مهار را اشعصبانیت خودش سیامک تا کرد سکوت پس. کرد خواهد فوران است عصبانی

 کلید های دندان میان از بود شده دورگه خشم از که صدای با و شد خم هیوا صورت سوی به و گذاشت میز روی را دستش یک

 :گفت اششده

 حالی چه من زد تو مورد در رو هاحرف این شیدا زنیکه این وقتی دونیمی. بشنوم باید من االن رو اینا بگی، من به باید االن رو اینا -

 .کردم پیدا

 :گفت و چرخاند اشچشم در چشم شاکی هیوا

 .سیامک نداری اطمینان من به تو مگه -

 داشتم توقع اما. کردم بارش بود الیقش چی هر و زنیکه این به زدم زنگ بزنم، حرف باهات بیام اینکه از قبل که رمدا اطمینان -

 که کردممی وانمود طوری منم گفتیمی من به. بگی من به نگی کسی به بود خواسته ازت سیاوش هم اگر داشتم توقع ازت،

 .رو اچیزه این بگه بهم زنم خواستممی ولی. دونمنمی

 گرفت باال خودش سمت به را هیوا صورت و برد اشچانه زیر دست سیامک. چکید اشلباس روی اشاشک و انداخت زیر به سر هیوا

 :گفت و

 گه می بد موردت در یکی وقتی همین برای شدی زندگیم یدوباره دلیل گفتم بهت بارها دارم؛ دوستت چقدر دونیمی خودت هیوا -

 .میشم عصبانی

 :گفت و انداخت آغوشش در را خودش و انداخت سیامک گردن به دست حرفی هیچ بدون هیوا. ایستاد صاف هم سیامک ایستاد، هیوا

 .خواممی معذرت -

 و افتاد تالطم به قلبش. کرد فروکش هیوا حرکت این با اشعصبانیت یهمه. کشید راحتی نفس و بست را اشچشمان سیامک

 ... .که خواست
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 :زد غر دخترش سر بر شاکی و کشید عقب را خودش آرامش دخترش توسط در ناگهانی شدن باز با اما

 .نیستی بلد زدن در تو بچه -

 :گفت و شد رها صندلی روی خندان هم سیامک. کرد فرار پذیرایی سمت به و خندید آرامش

 .کنیم نظر تجدید رفتاراش از بعضی روی باید تو، با حق نظرم به -

 :گفت و رفت چالیخ سمت به هیوا

 .رسیدی نتیجه این به باالخره خوب چه -

*** 

 که بود دادنش جواب منتظر و بود گرفته را اششماره. بود آمده حیاط به برادرش با صحبت برای نشود متوجه کسی اینکه برای

 :شنید را سیاوش یگرفته و خسته صدای باالخره

 .داداش سالم -

 خوبه؟ حالت سالم، -

 .بودم خوابیده. داشتم سردرد نه، که خوب -

 .افتاد راه به استخر سمت به سیامک

 کجاست؟ شیدا کردم، بیدارت متاسفم -

 .رو کوفتی زندگی این کنم تمومش قراره فردا. رفته گذاشته خونه از که هست ساعتی شش پنج دونم،نمی -

 :گفت بعد و کرد مکثی سیامک

 .ایران برگردی هبهتر شدید جدا هم از وقتی خوبه، -

 .همیشه برای بمونم دیدی هم شاید. بیام تونمنمی هازودی این به. دارم کار خیلی اینجا تونم،نمی -

 :گفت حرفش این از شاکی سیامک
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 .زیاده اتواسه کار اینجا. شو پیاده شیطون خر از سیاوش. کنی عصبانی این از بیشتر رو بابا خواهیمی چی؟ یعنی -

 .ندارم زندگی یحوصله و حال دیگه. داداش نیست ارک بحث -

 .هامیارمت شده هم کتک زور به جااون میام سیاوش، ببین -

 :گفت و کشید عمیقی نفس. بود درد پر هم اشخنده اما خندید سیاوش

 .شهمی چی ببینم -

 .کن استراحت نمیشم مزاحمت باشه -

 پیش حرفی اصالً شد باعث سیاوش اب*خر حال اما. کند صحبت او با آمده پیش تموضوعا این با بطه*را در خواستمی سیامک

 .نکشد

*** 

 به شلوارک یک فقط. برخاست تخت روی از کرد قطع را تلفن وقتی. بود کشیده دراز زیبای و دونفره تخت روی اشاتاق تاریکی در

 بطری. کرد روشن را آشپزخانه چراغ. رفت آشپزخانه سمت به و آمد بیرون اتاق از خوران تلوتلو. بود زخمی لختش بدن و داشت تن

 که بود زخمی دو جای اشنه*سی و پشتش روی. شد رها آشپزخانه چوبی صندلی روی و کشید بیرون یخچال از را دنی*شی*نو

. گذاشت میز روی را شسر بعد و نوشید نفس یک را تمامش و کرد پر دنی*شی*نو از را جام. بود شده کشیده بدنش روی تیغ با گویا

 .خورد سر اشصورت روی آرام اشک و دوخت خالی جام به را اشنگاه

 مناطق از یکی در بزرگ چندان نه آپارتمان یک اشخانه. شد پذیرایی وارد و برخاست جا از. کرد بلند سر خانه در زنگ شنیدن با

 که را در. کرد باز را در بعد و کرد مکثی. بود در پشت شیدا. کرد اهنگ چشمی از. رفت در سمت به. بود کرده اجاره که بود لندن متوسط

 را ظاهرش بود انداخته بینی به که یحلقه و آبی یکرده رنگ موهای آن با شیدا. دید او با را شانه چهار و بلند قد مرد دو کرد باز

 با و کرد کج را سرش شیدا. بود منفور لباس آن در دیدنش از سیاوش که داشت تن به چسبانی چرم هایلباس. بود کرده اب*خر

 :گفت زهرداری لبخند

 شوهرجان؟ چطوری -

 :گفت اشجواب در و درخشید سیاوش چشمان در نفرت و کینه

 خوای؟می چی -
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 .میشن عصبانی دوستام وگرنه کنار بری راهم سر از خوش زبون با بهتره پس. ببرم رو وسایلم اومدم -

 :گفت و شد خانه وارد شیدا. رفت کنار شیدا راه سر از بعد و انداخت دو آن به ینگاه سیاوش

 .ندارم اعتمادی هیچ تو به چون نبند رو در -

 یک شخصی برای کند متوجه را شیدا کهاین بدون و کرد رها مبل روی را خودش. رفت مبلی سمت به و گذاشت باز را در سیاوش

 نگاه بودند دوخته چشم او به خشم با و بودند بسته را در و بودند شده خانه وارد که مرد دو آن به ینگاه نگران. کرد ارسال اساماس

 :گفت و آمد بیرون خواب اتاق داخل از شیدا. کردمی

 کجاست؟ جواهراتم -

 :گفت زهرخندی با سیاوش

 .کمده توی -

 صورتش توی. شد خم سمتش به بعد. آمد پیش سیاوش قابلم تا. آمد بیرون ساک یک با بعد دقایقی و برگشت اتاق سمت به شیدا

 :گفت و زد پس را دستش خشم با سیاوش که کشید سیاوش صورت به دستی آرام و شد دقیق

 .کن گم رو گورت -

 :گفت و نشست شیدا ب*ل به نیشخندی

 چی ماشین توی یادته. کشتی رو قلبم بخشیدیم که گذاشتی سرم منت و دادی تحویلم پلیس به بردی خودت دست با که روزیاون -

 .باشم نداشته ازت عشق توقع گفتی. گفتی بهم

 :گفت و نشست اشچشمان در خشم پر سیاوش سبز نگاه

. منه تقصیر. شدی طلبکار که بودی بدهکاری همون تو. شهمی طلبکارت روزی یه بخندی بدهکار آدم روی تو اگه گفتن راست -

 .شد رد روشون از و روشون گذاشت پا باید. کرد بلندشون و داد فرصت هشونب نباید رو آدما از بعضی

 :گفت و نشست سیاوش روی به رو عسلی میز یلبه شیدا

 هیوا من، با بودن با خواستیمی که بخشیدی رو من شرایطی توی ندادی، فرصت من به تو بدی؟ بازی خوایمی رو کی سیاوش -

 .بودم عشقت من. بودم زنت من که شدی هیوا عاشق وقتی. کردی نت*خیا هم تو اما ،کردم نت*خیا من. کنی فراموش رو
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 :گفت نیشخندی با سیاوش

 عاشقش آره. بود هیوا آخرم و اول انتخاب بودم دیده رو هیوا تو؛ با آشنایی از قبل اگر بدون حتم. نداره گله داره عوض که چیزی -

 .نداشتم رو هیوا لیاقت من چون. هستم راضی خوشبختیش از هم االن. سیامک خاطر به گذشتم اما بگذرم ازش که بود سخت. بودم

 :گفت حرص پر شیدا

 واستی نداشتی عرضه چون. گرفتی تصمیم هیوا برای تو. رو سیامک نه. داشت دوست رو تو هم هیوا چون کردی، بزرگی ظلم تو -

 .خواممی رو هیوا من بگی و برادرت جلو

 .ببینمت خوامنمی دیگه کن گم رو گورت پاشو ،شیدا شو خفه -

 :گفت همین برای ریختمی بیشتر را زهرکالمش باید اما شیدا

 فکر تو به خوابهمی سیامک با وقتی هم هیوا ممکنه کردی،می فکر هیوا به و خوابیدیمی من با تو وقتی کردی فکر وقت هیچ -

 .کنه

 :زد شیدا صورت توی دست تپش با فریاد با نداشت تحمل دیگر سیاوش

 .آشغال شو خفه -

 :گفت انگلیسی زبان به و برخاست خشم پر شیدا که آمدند جلو مرد دو آن

 .بریم. نیست الزم -

 دستانش میان را سرش سیاوش. برگشت سیاوش سمت به دوباره و کرد پاک دستمالی با را لبش روی خون. افتاد را به در سمت به و

 :گفت و نشست لبش به زهرخندی شیدا. زدمی نفس نفس انیعصب و بود گرفته

 .عشقت و خودت از متنفرم سیاوش، -

 تا بود انداخته راه به سیاوش با که هدفمندی یمکالمه. شد آسانسور وارد مردها آن با وقتی. زدند بیرون آپارتمان از گفت که را این

 .نشست لبش روی شیطانی دیلبخن و کرد پخش خودش برای دوباره کند ضبط را صدایش

*** 
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 کدام هر و بودند ساکت هردو سیامک و هیوا. بود شکسته شدمی پخش ضبط از که آرامی موسیقی صدای را ماشین ساکت فضای

 :گفت و داد سیامک به و گرفت هامغازه برق و زرق از را اشنگاه هیوا. دادمی جوالن خودش فکر توی

 چی؟ خونه بیاد بخواد کنه گریه بشه بیدار شب وسط بمونه، جااون رامشآ شب دادیمی اجازه نباید -

 ما پیش میاد ها شب چی یعنی شده، شیطون خیلی. بگذرونیم بچهبی خواهیممی رو امشب یه ثانی در کنه، آرومش بلده مامان -

 .خوابهمی

 :تگف و گرفت را دستش سیامک داد، بیرون به را اشنگاه دوباره لبخند با هیوا

 .خوابهنمی خودش که نخوابونه رو ما تا پدرسوخته -

 :گفت و زد هیوا دست به ایسه*بو و

 چیه؟ پسندیده سیاوش برای بابا که دختری این مورد در نظرت -

 :گفت و چرخید سیامک سمت به باز هیوا نگاه

 .خجالتی خیلی و زیر به سر قشنگیه، و خوب دختر -

 .کنهمی نابود خترد این زبونش با سیاوش پس اوه -

 :گفت و داد تکان سری هیوا

 .سیامک خوادمی سفر یه دلم. شدم خسته رستوران کار از خیلی روزا این -

 کجا؟ بگو فقط گرفتم، بلیط فردا من کنه امر خانمم -

 باشه شادی از پر که جای یه کنه،نمی فرقی -

 :گفت فکر کمی از بعد و داد تکان سری سیامک

 موافقی؟. شادیه و رنگ خوش ورکش. هند بریم -

 .موافقم -

 :گفت و کرد بازش رانندگی حال در و کشید بیرون جیبش از را گوشی آپ واتس پیامرسان صدای شنیدن با سیامک
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 .داده پیام باز زنیکه این -

 :گفت عصبی هیوا

 .هاندی رو جوابش. ببرن رو شورش مرده -

 .فرستاده ویس یه. خورده یگوه چه باز ببینم کن صبر نه -

. بود سیاوش با خودش یمکالمه صدای. کرد بلند را گوشی صدای و زد را پخش کلید شد دانلود وقتی و زد ضربه دانلود برای را ویس

 عصبی سیامک. بود مانده گوشی به خیره. پریدمی اشرنگ و نشستمی اشپیشانی روی عرق هیوا و زدندمی حرف شیدا و سیاوش

 ینگاه و گوشی به ینگاه عصبی. رفتمی باال ماشین سرعت. لغزیدمی بیشتر گاز پدال روی پایش و فشردمی تدس توی را گوشی

 :گفت و داد رو به رو به را اشنگاه هیوا. بود خلوت خیابان. چرخید هیوا سمت به اشنشسته خون به چشمان. انداخت هیوا به

 .کن کنترل رو سرعتت سیامک باش، مراقب سیامک -

 :زد فریاد اما سیامک

 .هیوا هیوا، -

 :گفت و افتاد گریه به هیوا

 .باش سرعتت مراقب. کنممی خواهش نکن، قضاوت زود سیامک، -

 :کشید فریاد باز سیامک

 .خورنمی یگوه چه دارن اینا. شیدا گورت به گوه... لعنتی هیوا، -

 :گفت و گرفت را اشبازوی هیوا. کشید فریاد و یدکوب فرمان روی محکم را اشگوشی و شد هم در اشگریه و فریاد

 .کنیم صحبت تا دارنگه خدا رو تو. خدا رو تو سیامک -

 :کشید فریاد باز توجهبی اما سیامک

 .گهمی راست سیاوش هیوا، میگه، راست سیاوش -

 :شد هم در فریادش با هم هیوا ی گریه
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 .قرمزه چراغ خدا، رو تو امکسی. کنه کم رو شیدا روی البد گفته چیزی یه نه، -

 سمت از که ماشینی دو و شد رد قرمز چراغ از هوا بی سواری موتور با برخورد از بعد که نداشت جلویش به توجهی اصال سیامک اما

 از و دیگر سوی به و سرید آسفالت روی ماشین که بود حدی به ضربه شدت. کوبیدند آنها ماشین پهلوی به بودند کرده حرکت راست

 به را همه توجه ها ماشین بوق صدای و تصادف این گوشخراش صدای. کرد برخورد ماشین دیگر پهلوی به ماشینی هم سمت آن

 از زدهوحشت و سراسیمه رها و یوسف و کرد توقف قرمز چراغ پشت آمدمی آنها از تر عقب که یوسف ماشین. کشاند راه چهار سوی

 و هیوا صورت هوا، های کیسه شدن باز خاطر به و بود شده قفل جلو درهای. دویدندمی هاآن ماشین سوی به و شدند پیاده ماشین

 زدمی فریاد که حالی در و کشید ماشین سمت به را خودش یوسف. بودند گرفته را ماشین دور زیادی ی عده. نبود مشخص سیامک

 پر هیوا صورت و سر. کرد دور را هوا هایکیسه. شد شینما داخل و کرد باز را راست سمت عقب در بگیرد تماس اورژانس با کسی تا

 یوسف. بود هوش به و نداشت صورتش و سر روی زخمی. داشت بهتری وضعیت گویا سیامک اما. کردمی ناله درد از و بود خون از

 :گفت سیامک به خطاب و کشید جلو کمی صندلی دو مابین از را خودش

 .نخور تکون. نخور تکون سیامک -

 :زد فریاد سرش بر یوسف که بکشد بیرون را سیامک خواست و شد باز مردی توسط سیامک متس در

 .باشه دیده آسیب نخاعش ممکنه نزن دست بهش ضی،*عو کنیمی چیکار -

 :زد فریاد عصبانی هم مرد

 .بشه منفجر ممکنه ریزهمی بنزین داره ماشینش -

 هیوا سمت در. رفت بیرون ماشین از هم خودش یوسف. بکشند بیرون ماشین از را نهاآ باید داشتند اعتقاد بودند بیرون که کسانی تمام

 نرمالی وضعیت گویی که سیامک اما کنند دورش ماشین از خواستند و کشیدند بیرون ماشین از را سیامک. شدنمی باز و بود کرده گیر

 در اینکه بدتر. بود دیده آسیب شدت به هیوا و بود ستهشک ماشین یشیشه. رساند دیگر در سمت به را خودش خوران تلوتلو داشت

 عمال تصادف این با. شود منفجر ماشین اینکه از قبل. بکشند بیرونش راننده در سوی از داد پیشنهاد مردی باز. شدنمی باز ماشین

 جمع او دور ایعده و بود افتاده گریدی سمت بودند کرده تصادف او با بار اول که هم سواری موتور یراننده. بود شده بسته راه چهار

 با. کشیدند بیرون ماشین از سختی به دیگر سوی از را هیوا یشکسته و زخمی بدن. رفتند دیگر سمت به هم یوسف و سیامک. بودند

 و ایدبی ماشین با خواست رها از یوسف. نشد منفجر ماشین و شد مهار ماشین موتور آتش نشانی،آتش و امدادی نیروهای رسیدن

  یاولیه کارهای دادن انجام حال در خودش یوسف و بود خوابیده وسط تخت روی هیوا. شد همراه آنها با و آمبوالنس با خودش

 



 

 
 

578 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 کنار در صندلی روی سیامک. کردمی همکاری او با فقط است پزشک یک یوسف بود فهمیده وقتی اورژانس مامور و بود پزشکی

 :گفت یوسف به خطاب و دوید صورتش روی اشک داشت دست در را هیوا تدس و بود نشسته اورژانس مامور

 مونه؟می زنده عمو -

 :گفت و کرد اشنگاه یوسف

 .سیامک نباش نگران آره، -

 :گفت ناباور و گرفتش یوسف که شد خم جلو سمت به و نشست سیامک ب*ل روی لبخندی

 .سیامک... خدا یا...خدا یا سیامک، سیامک، -

 .شد شکسته فریادی با بغضش و شد خفه آمبوالنس ماشین درون یشخدا فریاد و

*** 

 گرفته تماس توانستمی که کسی هر با. بیاورد هیوا و سیامک بالین به را هاپزشک بهترین تا کردمی را تالشش تمام داشت یوسف

 برده عمل اتاق به اسکنتیسی و مختلف یهاعکس از بعد را هیوا و سیامک. لرزاندمی را دستانش ترسیدمی آن که چیزی اما. بود

 رها. بودند نشسته صندلی روی عمل اتاق در پشت یاشار پسرش و رها. نداشت قرار و آرام یلحظه فاصله این در یوسف و بودند

 دانستنمی ینکها از زده بهت و ترسیده یاشار و بود کشانده بیمارستان به را هاآن شب آن که ناگهانی اتفاق این از متحیر و مهبوت

. بود آشفته حسابی و زدمی قدم اتاق در مقابل یوسف. بود چسبیده مادرش به نداشت پرسیدن جرات و است وقوع حال در اتفاقی چه

. گوشی یصفحه روی بود مانده قفل اشنگاه و شد متوقف اش،موبایل ردن*خو زنگ با یوسف. بدهد رخ یمعجزه بود امیدوار فقط

 :پرسید تردید با و آرام کرد؛ توقف اشزده حیران یچهره در و گذشت شوهرش بلند قامت روی زا اشنگاه رها

 کیه؟ -

 :گفت و شد رها صندلی روی همسرش کنار در. نداشت را ایستادن پا سر تحمل دیگر یوسف

 .زدن زنگ من به که نگرفتن جوابی و زدن زنگ هیوا و سیامک به حتمی یونس، داداش یخونه از -

 .کنهمی گیری بهونه داره آرامش حتمی. بده رو جوابشون شن،می نگران بیشتر که جوریاین -

 :زد را تماس برقراری کلید و داد قورت را اشدهان آب استرس با یوسف
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 .الو -

 :شنید را خانم مریم صدای

 خونه؟ رسیدید شدم، مزاحم ببخشید جان، یوسف سالم الو -

 .آره -

 :گفت نگران مریم

 زنگ هیوا موبایل خاموش، کل به که سیامک موبایل نمیدن؟ جواب گیرممی رو هیوا و سیامک موبایل چقدر هر چرا دونمنمی -

 گهمی بابا بابا هی. گیرهمی آروم مگه پریده خواب از یدفعه یه بچه این. نمیدن جواب هم شونخونه. نمیده جواب کسی اما خورهمی

 زنگ یه بگید شونخونه دم برید پا تک یه شهمی. گرفتم بدی یشورهدل خودمم. کنه آرومش تونهنمی هم یونس. کنهمی گریه و

 .بزنن

 :گفت و انداخت رها به نگاهی یوسف

 .گردیشب کمی یه رفتن دوتایی انگاری نرسیدن، هنوز اونا کنم فکر -

 :گفت ترنگران مریم

 .خدا ای پس؟ نمیدن جواب رو شونموبایل چرا شدم، ترنگران دل -

 .نبردن خودشون با رو هاشونگوشی. بزنن قدم شدن پیاده جا یه البد دیگه، خیالنبی نباشید، نگران -

 :گفت مکثی از بعد مریم

 .بخیر شبتون. میزنم زنگ بهشون دوباره خب. طورهاین که شاءاهللان -

 :گفت گریه با و ترکید یوسف بغض کرد، قطع را تلفنش که مریم

 بگم؟ بهشون چطوری رها؟ بگم بهشون چطوری -

 :گفت لرزیدمی که صدای با و داد کریدور کف هایسنگ به را اشنگاه رها

 .کن صبر صبح تا -
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 بابا گریه با پریده خواب از دفعه یه آرامش گفتمی. زننمی زنگ هی جونشون، به افتاده نگرانی و دلشوره. کشننمی صبح تا هااین -

 .خونه بره خوادمی و گهمی بابا،

 :گفت و گرفت دستانش میان را سرش و زد چنگ را موهایش دستی دو

 .چهارراه وسط رفت هوابی و برد باال رو سرعتش جوریاون سیامک دفعه یه شد چی آخه بودیم، سرشون پشت -

 بود یونس موبایل شماره بار ینا. خورد زنگ یوسف موبایل باز که بود نگذشته ربعی یک هنوز. شدمی سپری کندی به برایشان زمان

 :گفت و گرفت رها سمت به را گوشی. نداشت دادن جواب توان و لرزیدمی وضوح به دستانش. بست نقش گوشیش یصفحه روی که

 .بگو بهشون تو -

 :گفت ترسیده و ناباور رها

 .یوسف -

 :گفت و شکست اشبغض یوسف

 .رها خدا رو تو باشم، ضعیف حد این تا کردمنمی فکر وقت هیچ -

 :گفت آرام و زد را تماس برقراری کلید و گرفت را گوشی ترس و تردید با رها

 .الو -

 :گفت رها صدای شنیدن با که بود دادن فحش یآماده گویا یونس

 نه؟ یا خونه رسیدن حواسبی دوتا این ببینید بندازید نگاه یه برید شهمی زدم، زنگ دوباره ببخشید خانم، رها سالم -

 :گفت آرام و داد فرو را اشبغض رها

 ... .یونس آقا -

 :پرسید عجول و نگران که کرد درک را آن هم یونس که شد ادا استرس پر قدریآن کلمه دو همین

 شده؟ چی -

 ... .هیوا و سیامک -
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 :زد فریاد سرش بر بار این یونس

 شده؟ چی. دختر بزن حرف -

 .کردن تصادف -

 :پرسید فقط که شنید را یونس ترس از پر صدای باز تا کشید طول ثانیه چند مرگ مثل

 بیمارستان؟ کدوم -

 فضای زدمی صدا را خدا که حالی در اشگریه هقهق صدای و ترکید رها بغض. شد قطع اشتلفن گفت که را بیمارستان اسم رها

 سعی و کشید ش*آغو توی را رها سر یوسف،. کردمی گریه بلندبلند هم او که بود مادرش هایگریه از یاشار. کرد پر را کریدور

 .کند آرامش کردمی

 او به را خودش و پرید جا از دیدنش با یوسف. آمدند بیرون پرستاری و پزشک. شد باز بود عمل هایاتاق سالن به منتهی که دری

 .شناختمی خوبی به را پزشک این. رساند

 چطوره؟ حالش خانوم اون کردید؟می عمل رو امخواهرزاده شما شد؟ چی مولوی، دکتر -

 :گفت داشت آرامش که صدای با و گرفت را یوسف بازوهای دکتر

. نداشت عمل به احتیاجی سرشون شکستگی. باشه نگرانی جای که نیست مشکلی اصالً گفت شهمی شده، رفع خطر نباشید نگران -

 .کننمی عمل رو دستشون دارن ایزدی دکتر که شکسته دستشون فقط

 جوریه؟ چه سیامک برادرزادم اوضاع -

 :گفت همین برای بدهد او به خبری سیامک مورد در خواستنمی گویا مولوی دکتر

 .برسم کارشون به بدم اجازه بهتره گفتم نشدم، ساجدی دکتر عمل اتاق وارد من -

 :گفت اضطراب با یوسف

 .داخل برم من -

 .دکنی دعا فقط. بکنن رو کارشون بده اجازه نه، -
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 و بود کشنده انتظار این. شد رها صندلی روی که نداشت را ایستادن پا سر تحمل یوسف. رفت و گذاشت تنها را هاآن و گفت را این

 بود یونس دوباره. خورد زنگ اشموبایل باز که بود آمده بیرون عمل اتاق از کسی هنوز. گذشت سکوت به بود که هرچیزی اما دردآور

 :داد جواب خودش که

 .داداش الو -

 :کشید فریاد سرش بر یونس

 سرشون بالیی چه نیست معلوم وگرنه. دخترم و پسرم پیش برم باید االن همین من کن حالی هااحمق این به بیا یوسف؟ کجایی -

 .میارم

 و بودند رسیده ویاگ. است بیمارستان ورودی کدام پرسیدمی و زدمی حرف او با رفتمی که طورهمین و کند جا از را خودش یوسف

 .شوند بیمارستان وارد دادندنمی اجازه و بودند اورژانس بخش توی

. کردندمی گریه و بودند ایستاده ترعقب هم آرامش و مریم. رسید یوسف که بود هانگهبان از دوتا با کردن بحث و جر حال در یونس

 :گفت و دوید سمتش به دیدنش با یونس رسید که یوسف

 چطوره؟ شونحال چطورن؟ هستن؟ کجا -

 :گفت همین برای بدهد را اشجواب چی بود مانده یوسف

 .خوبه هیوا خوبن، -

 :پرسید ترس با بود، داده تکیه دیوار به که مریم

 سیامک؟ -

 .کننمی عملش دارن خوبه، -

 به قدرتش یهمه با که اشتند تحمل دیگر یونس شد، اشراه سد باز نگهبان مرد که برود خواست و نکرد صبر ایلحظه یونس

 این از ناراضی هانگهبان. دوید شوهرش دنبال به و کرد رها را آرامش دست هم مریم. دوید دادن، فحش ضمن و داد اشهل سمتی

 :گفت و کشید را دستش گریه با و دوید یوسف سمت به آرامش. بودند گر نظاره فقط رفتارها

 .عمو -
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 :گفت آرام و گرفت بود کرده خیس را هایشگونه که هایاشک. زد زانو زمین روی اشمقابل کند، چه بود مانده یوسف

 نه؟ مگه هستی، قوی دختر تو -

 :گفت باز و داد تکان سری آرامش

 هستن؟ کجا مامانم و بابام عمو، -

 که برود خواست و کرد دشبلن زمین روی از و گرفت ش*آغو در را او فقط کند چه او با یا بدهد را اشجواب چی دانستنمی یوسف

 :گفت نگهبان

 .شهمی دردسر مون واسه دادیم راه بخش توی آدم همه این شب وقت این بفهمن نکنید درگیر رو ما جناب، -

 :گفت و ریخت جانش به را اشاخم یوسف

 .بودن یاوری دکتر آشناهای بگو زد حرف کسی اگر -

 دوش روی را سرش آرامش. بود دردآور که خبری شنیدن و رسیدن از ترسیدمی چون نداشت یعجله رفتن برای. رفت و گفت را این

 را یونس و مریم یگریه و فریاد صدای که بود نپیچیده عمل اتاق به منتهی کریدور در هنوز یوسف. بود ساکت و بود گذاشته یوسف

 کریدور سمت به را خودش سختی به یوسف. ترکید بغضش و برداشت دوشش روی از سر هم آرامش. رفتن از ماند وا پاهایش. شنید

 او دل اشگریه بلند صدای و بود افتاده صندلی روی یونس. کردمی گریه و زدمی سر به و بود نشسته زمین روی مریم. کشاند بعدی

 تر عقب هم پرستار چند و دکتر. نکوبد سر به که بگیرد را اشدستان کردمی سعی و بود نشسته مریم کنار رها. بود انداخته لرزه به را

 بقیه هایگریه دیدن با هایشگریه آرامش است؟ شده چه که نداشت پرسیدن به احتیاجی یوسف. کنند چه بودند مانده. بودند ایستاده

 کردمی سعی که حالی در و گرفتش ش*آغو در ترمحکم و شد کشیده او سوی به اشنگاه یوسف. لرزیدمی ترس از و بود شده بلندتر

 :زد می حرف او با آرامش گوش زیر و شدمی دور آنجا از کند مهار را خود هایشکا

 .برم قربونت نکن گریه نشده، چیزی برم، قربونت باش آروم عزیزم، باش آروم -

*** 

. دبو برده شوک به را آشنایان و دوستان و فامیل یهمه که ناگهانی اتفاقی. داشت واقعیت که بود تلخی حقیقت سیامک مرگ

 صبح از. بود رسانده یونس بزرگ یخانه به اشخانواده به دادن تسال و تسلیت برای را خودش بود شنیده را خبر این که هرکسی

  و جیحون را ها بچه هردویی و رها و مریم و یونس. بودند شده یونس یخانه سرازیر پوش سیاه که بود آشنایان و اقوام جمعیت
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 از بعد را هیوا. بودند بیمارستان در هنوز یوسف و جیران اما. بودند کرده خبر را اقوام یهمه صبح و بودند برده خانه به شوهرهایشان

 کنار شدنمی خشک چشمش اشک هم لحظه یک که جیران. بود نیامده هوش به هنوز اما بودند کرده منتقل بخش به دستش عمل

 گویا شبه یک یوسف. کردمی نگاه بود آتل درون کتف تا که دستی و هیوا داغون و زخمی صورت به زدهبهت و بود نشسته تختش

 هیوا اتاق وارد وقتی. کند استراحت هم لحظه یک بود نتوانسته قبل شب از و بود او دوش روی کارها یهمه. بود شده پیرتر هاسال

 را خواهرش بگذارد اششانه به سر تا استخومی کسی انگار هم یوسف. ترکید اشبغض باز و برخاست جا از اشدیدن با جیران. شد

 :گفت دلدارانه و نشاند صندلی روی را جیران یوسف،. کردندمی گریه هردو. کشید ش*آغو در

 افتاده؟ اتفاقی چه بفهمه زود نباید. اومد هوش به هیوا باشی، آروم کن سعی آبجی -

 :گفت گریه میان در و ترکید اشبغض باز جیران

 مادرش و پدر از که هایمهری بی اون همون یاندازه به گفتممی خودم با. کشید سختی زندگیش توی همهاین ام،بچه برای بمیرم -

 .باشه داشته شادی زندگی امبچه نیست قسمت اما داره دوستش که داره شوهری حاال دیده،

 :گفت و ماند هیوا ورتص میخ اشنگاه. شد رها دیگری مبل روی خسته هم یوسف. گذاشت تخت یلبه را سرش و

 ولی. بود کرده عصبانیش که فرستاد سیامک برای های پیام شیدا بودیم، که داداش یخونه قبلش دفعه؟ یه شد چی نفهمیدیم -

 رد رو قرمز چراغ هوا بی و برد باال رو اشسرعت سیامک دفعه یه که شد چی ماشینشون توی دونمنمی اما. بود شده حل موضوع

 .کرد

 :پرسید نبود جریان در هک جیران

 بود؟ داده پیامی چه شیدا -

 .کردمی نفرین را شیدا بود آمده جوش به خونش که هم جیران. کرد تعریف را ماجرا و خورد را اشبغض یوسف

 :گفت و کشید بیرون جیبش از را اشگوشی یوسف

 .برسونه رو خودش بزنم زنگ سیاوش به باید کرده، تموم شارژ من گوشی -

 :گفت و گرفت او سمت به را اشگوشی انجیر

 .بگو دیگه چیز یه بیمارستان، توی قلب درد یونس مثال بگو. بیاد سرش بالیی یه که بیاد وال و هول با نگو جوری یه -
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 .بزنید زنگ بهش شما شهمی -

 :گفت و داد تکان سری جیران

 .داداش بگو خودت افتم،می گریه به زود من -

 یگرفته و ار*خم صدای باالخره تا خورد زنگ خیلی. گرفت را سیاوش موبایل شماره جاهمان و گرفت را نجیرا موبایل یوسف

 :شنید را سیاوش

 کردید؟ من از یادی شده چی جون، عمه سالم -

 :گفت مکثی از بعد یوسف

 .سیاوش یوسفم، سالم، -

 :گفت متعجب سیاوش

 .گوشیم روی افتاد جیران عمه اسم -

 کجایی؟ گرفتم، تماس رانجی گوشی با -

 :گفت نگران سیاوش

 .گرفته صداتون افتاده؟ اتفاقی کجایید؟ شما هستم، خونه من -

 .ایران بیا بگیر بلیط پرواز اولین برای فقط. نکن هول نشده، طوری -

 :زد را اشحرف اضطراب و استرس با سیاوش

 .ایران بیا بگیر بلیط پرواز اولین برای گیمی بعد. نکن هول نشده، طوری گیمی چی؟ یعنی -

 :گفت و افتاد گریه به و

 خوبن؟ مامانم و بابا شده؟ طوریش کسی عمو، -

 بالیی یه شیدا هستی جااون ترسهمی. سیاوش سیاوش، گهمی داره همش. بیمارستان آوردیمش شده، قلب درد بابات فقط خوبن، -

 .نگرانته. بیاره سرت
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 :گفت بعد و کرد سکوت کمی سیاوش

 .زدم حرف باهاش تلفنی دیشب من. نیست طوریم بدونه بزنم، حرف باهاش بدید بهش رو گوشی برید خب -

 .بزنه حرف باهات زنممی زنگ پیشش رفتم نیستم، پیشش االن -

 :زد فریاد گوشی درون سیاوش اما

 شده؟ سرم به خاکی چه بگو شده؟ چی بگو دهنم، تو میاد داره قلبم خدا به عمو -

 :گفت ناباور سیاوش برخاست که یوسف یگریه صدای. برید را امانش گریه. کند مهار را هایشاشک نتوانست مه یوسف

 عمو؟ شده چی بابام بابام؟ -

 :گفت فقط آمدمی بیرون اشگلوی از سختی به که صدای با یوسف

 .سیامک -

 :گفت و ترکید باز اشبغض و

 .سیاوش دادی دست از رو برادرت -

 یوسف را اشگریه و فریاد. افتاد زمین روی و شد کنده دستش از گوشی بود نشسته اشخانه درون مبلش روی مبهوت که سیاوش

 .دادنمی جوابی سیاوش اما زدمی صدایش و شنیدمی

*** 

 از. فهمید را حقیقت باالخره تا کرد گریه و التماس و قراریبی قدر آن. گرفت رو سیامک سراغ بود آمده هوش به وقتی از هم هیوا

 جیران. ریختمی اشصورت روی صدابی اشک و بود مانده خیره اینقطه به ساکت شده شوکه بود فهمیده را حقیقت هم وقتی

 کاری برای که یوسف. ریختمی اشصورت روی اشکی قطره کلمه هر با اما بدهد اشدلداری کردمی سعی و بود گرفته را اشدست

 :گفت آرام و گذاشت هیوا سالم یشانه به دست و شد تخت نزدیک. برگشت اتاق به بود رفته بیرون

 .هیوا هیواجان، -

 :گفت سختی به و زد چنگ را یوسف کت ییقه بود شده گلویش راه سد چیزی گویی. برگشت یوسف سمت به هیوا اشک پر نگاه
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 چرا؟. دیدمی عذابم دارید نه؟ مگه دروغه، -

 :فتگ و انداخت زیر به سر یوسف

 .عزیزم بدیم عذابت باید چی برای -

 :کشید فریاد هیوا اما

 .سیامک... سیامک دروغه، -

 :زدمی فریاد و بیاید پایین تخت از کردمی سعی که حالی در هیوا. کردمی آب را سنگ دل که بود سوز جگر چنان فریادهایش

 .سیامک. بمیره ایدنب. بمیره تونهنمی من سیامک نمرده، سیامک گید؟می دروغ دارید -

 و کوبیدمی خودش سر به مشت اشوضعیت به توجهبی و کشیدمی فریاد فقط هیوا اما کنند مهارش کردندمی سعی جیران و یوسف

 آرامبخشی با زود خیلی هیوا. کرد آرامش بردمی سیامک پیش را او اینکه گفتن با یوسف. ببیند را سیامک و برود. برود که خواستمی

 دیوار به را سرش. شد رها کریدور کنار صندلی روی و کشید بیرون اتاق از را خود یوسف. رفت خواب به باز کردند تزریق او به که

 روز. رفتمی رژه ذهنش در داشتند سیامک با که هایسال این یهمه خاطرات بست که را اشچشمان و داد تکیه سرش پشت

 وقتی خندیدمی پروابی و بلند چقدر. بود آمده دنیا به دخترکش که وقتی. داشت واهی برای که شوقی و شور همه آن و عروسیشان

 و هاخنده از چقدر سیامک و بودند رسیده سفر از که را دیروزش همین خاطرات. گذاشتند آغوشش درون بار اولین برای را آرامش

 که جیران. آوردمی در را هاآن داد که بود بلند ازیشانب صدای کردمی بازی خانه درون دخترش با وقتی. خندید آرامشش هایشیطنت

 :گفت و کرد باز چشم نشست کنارش در

 خوابید؟ -

 .کن استراحت کمی یه خونه برو تو یوسف. سنگین های آرامبخش این زور به -

 :گفت و کشید آهی یوسف

 فقط گفتمی مریم گریه، زیر زنهمی و پرهمی خواب از بوده خواب داداش یخونه که آرامش گویا کردن تصادف که موقع همون -

 .اومده سرش به بالیی چه فهمیده کسی هر از قبل اشبچه بمیرم الهی. کردهمی گریه و میگفته بابا بابا

 :گفت ریختمی اشک یوسف همپای هم جیران
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 شد؟ چی سیاوش -

 هم تدفین مراسم. رممی خودم یا دنبالش فرستممی رو یکی .شینهمی ایران توی پرواز شب نه ساعت گرفته، بلیط پرواز اولین برای -

 .صبح فردا برای افتهمی

 :گفت و برخاست جا از و

 .گردمبرمی زود شارژ، به بزنه پرستاره این به دادم رو گوشیم. بزنم قدم کمی یه بیرون رممی من -

 .باشد تنها خودش با کمی تا رفت و

 روی اشنگاه. شد پیاده ماشین از سختی به سیاوش کرد، توقف یونس یخانه ابلمق هوشنگ ماشین وقتی شب یازده ساعت

 تمام در بود مشخص که ایکرده ورم و سبز چشمان از اشک. چرخید بود پیدا خانه در سر های چراغ نور زیر که مشکی هایپارچه

 برای فقط که مهمانی پر و شلوغ پر روز یک زا بعد یونس بزرگ یخانه. دوید اشصورت روی باز بود کرده گریه فقط پرواز طول

 :گفت و نشاند اششانه به دستی هوشنگ. بود ساکت آمدندمی تسلیت عرض

 .سیاوش داخل بریم بیا -

 توی شنگاه. بود روشن خانه بزرگ حیاط هایچراغ تمام. شد باز برایشان در و زد را زنگ هوشنگ. کند زمین از پا سختی به سیاوش

 سیامک هایخنده صدای. بود حیاط درون سیامک و خودش هایکردن بازی والیبال بست نقش ذهنش در که چیزی و چرخید حیاط

 داداش و بود گرفته یاد که موقع همان از. بودند کوچک خیلی که وقتی از. خورد تنش به گذشته خاطرات شالق و پیچید گوشش توی

 برد پرواز به را او سیامک بار اولین برای. بودند هم با را عمرشان هایسال یهمه و بود بزرگتر او از سال چهار فقط سیامک. گفتمی

 در به. رفت باال سنگین و سخت را سنگی هایپله. کند زمین از پا و آمد خودش به هوشنگ صدای با. داد یادش را پاراگالیدر و

 :زد فریاد ناله با و دوید بیرون گریان و هراسان مریم. شد باز شتاب با در نرسیده ورودی

 رو تو بی هایشب و روز این و بود مرده مادرت کاش. مادر برات بمیرم الهی شدی؟ برادربی که ببینی اومدی اومدی، سیاوش -

 .دیدنمی

 سخت چقدر. ریختمی اشک هم سیاوش او همپای. کردمی گریه و گفتمی مریم. کشید ش*آغو در را مادرش و دوید پیش سیاوش

 با هم سیاوش. بردند داخل به را او فامیل زنان. شد حال بی گریه شدت از مریم وقتی. بدهد دست از را پسرش که مادری برای بود

 یک درجه اقوام از.  داشتند حضور آنجا که کسانی تمام. رفت داخل به و شد کنده زمین روی از سعید اشخاله پسر و هوشنگ کمک

  را کسهیچ با زدن حرف یحوصله. چرخاند چشم شد رها که مبلی روی. هایشعمه و هایدای و هاخاله. بودند پدریش و مادری
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 نوشید آب کمی بزند حرف بتواند اینکه برای فقط شد آورده لبش نزدیک اشخاله توسط آب لیوان. گشتمی پدرش دنبال به. نداشت

 :گفت بعد و

 کجاست؟ پدرم -

 :گفت و نشست کنارش در جیحون

 .اشواسه کردن وصل سرم یه اتاقش، توی خوبه، -

 یونس بازوی روی را سرش که آرامش از غیر به. رساند اتاق در به را خودش سختی به. ببیند را پدرش خواستمی. برخاست سیاوش

 اتاق ردوا که سیاوش. نبود اتاق داخل کسی کردمی نگاه بود خوابیده باز طاق که یونس رخ نیم به اشک پر چشمان با و بود گذاشته

 را او و نشست اشمقابل سیاوش. دوید اشسمت به گفتن عمو با و پرید پایید تخت از سیاوش دیدن با. کرد بلند را سرش آرامش. شد

 :گفت دار بغض صدای با آرامش. گرفت ش*آغو در محکم

 اومدی؟ کی عمو -

 عمو؟ آرامش خوبی قبل، ساعت یه همین -

 :گفت و داد تکان ریس.آمد بیرون سیاوش ش*آغو از آرامش

 میاد سفر از یکی وقتی مگه کنن؟ گریه مریم مامان و یونس بابا خوامنمی من شده؟ چی عمو کنن؟می گریه دارن همه چرا عمو -

 .کننمی گریه دارن همه بازم ولی اومدید سفر از شما. باشن خوشحال نباید

 صاف هم پدرش. کشید ش*آغو در را او فقط. است بند درشپ جان به جانش که دخترکی این به بگوید چه دانستنمی سیاوش

 سیاوش. شد سرازیر اشاشک باز نشست پدرش چشمان در که اشنگاه. کردمی نگاه را او و بود زده تکیه تخت تاج به و بود نشسته

 :گفت و نشست تخت ب*ل اشنزدیک و رفت پدرش سمت به. برخاست زمین روی از و گرفت ش*آغو در را آرامش

 .بابا -

 :گفت و خورد را اشبغض یونس

 کبود؟ چشمت زیر چرا شده؟ چی صورتت -

 :گفت و انداخت زیر به را اشنگاه سیاوش
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 .بودم مرده من کاش داره، اهمیتی چه -

 :گفت تشر کمی با یونس

 .نزن حرف طوریاین بچه این جلو -

 :گفت و گذاشت سیاوش صورت روی را اشکوچک دست آرامش

 هستن؟ کجا مامانم و اباب عمو، -

 .پیشت میاد زود مامانت -

 چی؟ بابام پس -

 :گفت و داد فرو دوباره را اشبغض سیاوش

 عمو؟ آرامش خوردی شام -

 :گفت و رفت فرو سیاوش ش*آغو توی گریه با آرامش

 .خوامنمی -

*** 

 خودش درون را سیامک سرد جسم تا بود آماده یقبر. بودند رسانده زهرا بهشت به را خودشان خاکسپاری مراسم برای زیادی جمعیت

 کمی هم مریم. بود پسرش برای که قبری آن به بود دوخته چشم و بود نشسته صندلی روی شده پیر و زده ماتم یونس. دهد جای

 تحویل رایب فامیل مردان از ایعده. بود شده حالبی که بود کرده گریه قدری به. بودند نشانده دیگری صندلی روی تر طرفآن

 فریاد و جیغ.آوردندمی دست سر بر را تابوتی که شنید را جمعیت یاهلل الاالاله صدای وقتی. بودند رفته خانه غسال به جسد گرفتن

 :زد فریاد و انداخت زمین به بود گرفته را تابوت جلوی که سیاوش پای جلوی را خودش مریم. برخاست هوا به زنان دیگر و مریم

 .خدایا رو؟ برادرت بریمی کجا رو؟ سیامکم دبریمی کجا -

 بودند گذاشته قبر نزدیک که تابوتی از را مریم سختی به. بنشیند مادرش مقابل بتواند سیاوش تا گرفت را سیاوش جای دیگر مردی

 گریه و زدمی رفح سیامک با و بود گذاشته تابوت روی سر هنوز سیاوش اما. بردند عقب را یونس هم مردها. بردند عقب و کندند

 :کردمی
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 ... .و بیام من اینکه نه ایران، بیاری من بیای بود قرار معرفتبی حاال؟ چرا داداش؟ چرا -

 سمت به جیران و یوسف کمک با خیزان و افتان که شکست هیوا فریاد را جمعیت هایگریه صدای. نشست هقهق به اشگریه

. خورد زمین زانو با تابوت نزدیک و کشید فریاد رسید تابوت نزدیک که هیوا. رفت بعق جمعیت هاآن رسیدن برای. آمدمی جمعیت

 باز پوش کفن جسد دیدن با و کشید تابوت روی از را سیاه ی پارچه بود شده بسته گردنش و سر به کاوری با آتل درون راستش دست

 چرا؟ مونی؟می باهام عمر آخر تا نگفتی مگه سیامک... سیامک: زد سر به و کشید فریاد

 و یونس داغ باز هیوا رسیدن. ریختندمی اشک هیوا هایگریه و هاحرف با فقط همه. تابوت سوی این سیاوش و تابوت سویآن هیوا

 به را او. بگذارند قبر درون از را سیامک جسم که دادنمی اجازه هیوا و بود سخت. کشیدن تابوت کنار را خودشان که کرد تازه را مریم

 هم مریم. ریخت می اشک او همپای و بود گرفته آغوشش درون را او رها. نبیند را قبر که جای تا عقب قدری به. بردند عقب یسخت

 و پاییدمی را جاآن جمعیت الیالبه از و دور ایفاصله همان از ماتش نگاه هیوا. بود افتاده بیهوش خواهرش دست روی دیگری سوی

 :زد می حرف بغض با

 .رفت تنها خودش معرفتبی اما کجا؟ بگو گفت فقط مسافرت برم خواممی گفتم تا مسافرت، بریم بود قرار -

 نشسته ها خاک روی قبر باالی سیاوش و یونس. بردند قبر کنار را هیوا باز شد پوشانده که قبر روی. دوید اشصورت روی اشک باز و

 فرماییحکم فضا آن در که بود حسرت و اشک و آه فقط و بودند کرده رها رقب روی را خود قبر سوی دو در هم مریم و هیوا. بودند

 .کردمی

*** 

 رستورانی. بودند انداخته راه هم با سیامک و هیوا قبل سال شش که شدند دعوت رستورانی به عزاداری هایمهمان یهمه ناهار برای

 که آرامش نام به رستورانی. برگشت تجارتش کار به خودش و ردسپ هیوا به را مدیریتش سیامک اش،گرفتن پا و سال سه از بعد که

 حاال و رسید باالی درآمد به و کرد کسب زیادی اعتبار زود خیلی خوبش غذاهای خاطر به و داشت سنتی و نشیندل و آرام محیطی

 همراه به همین خاطر به نداشت را رستوران به رفتن تحمل هیوا. بودند کرده شرکت سیامک عزاداری در که بود مهمانانی میزبان

 به سرش. بود نشسته جلو صندلی روی مریم. شدند خانه یراه کردمی رانندگی مریم خواهر پسر سعید که ماشینی و رها و خانم مریم

 به سر هم هیوا. ریختمی اشک آرام و زدمی ب*ل زیر هایحرف دادمی تکانتکان را سرش که طورهمین و بود داده تکیه عقب

 و بلند قد. سیاوش سال و همسن تقریبا جوانی. انداخت عقب به ینگاه نیم آینه از سعید. ریختمی اشک و بود گذاشته رها یشانه

  نبود وخیم قدریآن اما زدمی ذوق توی راستش ابروی کنار سوختگی و شکستگی اما داشت جذابی و کشیده صورت. بود چهره خوش
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 سوختگی و شکستگی آن که داد رخ برایش یسانحه اشکاری هایعملیات از یکی در و بود نشانآتش .کند اب*خر را اشچهره که

 :گفت آرام و انداخت مریم به ینیمنگاه. بود گذاشته یادگار به برایش ابرویش کنار بود کرده چروکیده را پوستش را ریز

 .خاله...جون خاله -

 :گفت ناله با مریم

 .رفت دستم از امبچه ریچطو دیدی سعید، جونم -

 :گفت و گرفت را اشدست آرام سعید. ترکید اشبغض باز و

 شماها. داره یگناه چه معصوم طفل اون. باشید خوددار بهتر رسیممی االن. بوده طوراین اشقسمت کرد شهمی چیکار. برم قربونت -

 .باشید آروم کنید سعی سیامک دختر خاطر به. کشهمی عذاب بچه اون کنیدمی گریه

 :گفت محزونی و گرفته صدای با هیوا

 بگم بهش چطوری. خوابیدنمی گفتنمی قصه اشواسه زدنمی زنگ تا مسافرت رفتمی باباش روز دو آرامشم. رها شد یتیم م بچه -

 .بگه قصه اشواسه بزنه زنگ تونهنمی دیگه حتی بگم بهش چطوری. مسافرت رفت همیشه برای باباش

 :گفت و کشید اشصورت به دستی رها

 .برد باال رو اشسرعت دفعه یه سیامک چرا. بود خوب تونحال که شما شد؟ چی آخه. برم قربونت الهی -

 :گفت و بست را شچشمان هیوا

 .نپرس هیچی رها -

 برای کرد توقف وقتی و رفت پیش پلکان نزدیکی تا سعید ماشین. داشتند حضور جاآن نفری چند و بود باز یونس یخانه بزرگ در

 بودند مانده خانه که رستا و آرزو. شد پیاده رها کمک با هم هیوا. رفت دیگر سمت به و شد پیاده سریع خودش اشخاله کردن پیاده

 از بودند کرده تنش به که مشکی شلواری جوراب و دخترانه سیاه لباس با هم آرامش. دویدند بیرون باشند آرامش و یاشار مراقب تا

 ش*آغو توی را اشدخترک و نشست زمین روی دیدن با هیوا. دوید هیوا سمت به و کشید جیغی مادرش دیدن با. دوید بیرون لنسا

 کجاس؟ بابایی بستی؟ سرت چرا مامانی شده؟ چی دستت مامانی: پرسیدمی فقط و کردمی گریه آرامش. گرفت

 .بودم مرده کاش. بودم مرده منم کاش. شده باباش پوش یاهس من یساله پنج یبچه رها، بینیمی: گفت گریه با هیوا
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 .برد داخل وبه کرد بلند زمین روی از هیوا و سپرد رستا به و کرد جدا مادرش از را آرامش سختی به رها

*** 

 چند این زا ایلحظه او و بود عصر چهار ساعت. بود رفته خواب به کنارش در هم آرامش و بود کشیده دراز تخت روی اتاقی توی

 شاید. سیامک فریادهای و ویس آن و عمرش پایانی لحظات به کردمی فکر سیامک به تماما باشد تنها بود خواسته که ساعت

 هاسال این یهمه در هیوا که بود این داشت وجود که حقیقتی اما. است بوده برادرش عشق روزی همسرش که بپذیرد خواستنمی

 توانستنمی را نبودنش که عاشق قدرآن. بود شده پاک خاکستریش هایسلول از سیاوش که عاشق قدرآن بود شده سیامک عاشق

 دست با را اشصورت روی اشک. کردمی فکر انتقام به فقط و بود شده بیشتر مراتب به داشت شیدا از که نفرتی و کینه. بیاورد تاب

 :گفت خودش با آرام و گرفت اشسالم

 .شمتکمی و کنممی پیدات -

 :گفت آرام و نشست صندلی روی اشتخت نزدیک. داشت دست در ایآبمیوه لیوان. شد باز رها توسط آرام اتاق در

 .بیداری هیوا -

 :گفت خندیتلخ با و چرخاند او سمت به سرش و کرد باز را اشچشمان هیوا

 .بخوابم تونممی نظرت به -

 :گفت و گرفت اشسمت به را میوهآب لیوان رها. کشید شآرام موهای به دستی. نشست صاف کمی و کرد سعی و

 .بگیری جون کمی یه بخور -

 :گفت آرام رها. نوشید کمی و گرفت را لیوان. نکرد رد را رها دست

 شد؟ چی بگی خواینمی -

 :گفت و داد فرو را اشبغض و داد تکان سری هیوا

 .کرد بانیشعص و هم به ریخت سیامک شدت به. فرستاد پیامی یه شیدا -
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 سمت به دویشان هر توجه. زدمی حرف خواب توی آرام بود خواب که آرامش. دوید اشگونه روی اشک باز و بست را اشچشمان

. کند بیدارش کرد سعی هیوا. زدمی صدا را پدرش داشت گریه با خواب توی آرامش کشید، موهایش به دستی هیوا. شد کشیده آرامش

 :گفت و ترکید اشبغض دش بیدار تا آرامش که

 کجاس؟ بابام -

 .بابایی کجاس؟ بابام: زد داد و کرد فرار اتاق در سمت به و رفت پایین ازتخت بزنند حرفی بخواهند رها و هیوا تا و

 به جمع آن در. گرفتمی را پدرش سراغ و کردمی گریه. چرخید او سمت به هانگاه یهمه. دوید پذیرایی توی گریه با و سیمه سرا

 :گفت و گرفت را اشدست و دوید یوسف سمت

 گذاشتید؟ بابام عکس جا همه چرا کجاس؟ بابام کجاس؟ بابام عمو -

 یونس آرامش فریادهای و صداها از. زدمی صدا را بابایش و کردمی گریه و کردمی فرار آرامش اما بگیرد اشغل*ب کرد سعی یوسف

 نگاه را آرامش اشنوه قراریبی خیس چشمانی با و بود داده تکیه در چهارچوب به. آمد نبیرو بود استراحت حال در اتاقی داخل که

. بود آمده بیرون اتاق از سختی به رها کمک با هیوا. بود آورده گریه به را همه بابایش فریاد و دویدمی طرفآن و طرفاین که کردمی

. کشید ش*آغو در در او و شد موفق سیاوش باالخره تا کشیدمی جیغ آرامش کند آرام و بگیرد را آرامش کردمی سعی کسی هر

 .بدهد دلداریش کردمی سعی سیاوش و کردمی گریه و بود انداخته گردنش به دست آرامش

 .دختر کردی ریشریش رو همه دل کنیمی تابیبی اینجوری بشه، فدات عمو -

 :گفت گریه با آرامش

 کجاس؟ بابام عمویی -

. نشست اتاق وزیبای بزرگ مبل تک روی و شد خودش اتاق وارد دوم یطبقه. رفت هاپله سمت به و گرفت غل*ب در را او سیاوش

 دقیقه هر رامش اما. کردمی صحبت برایش و زدمی حرف او با. بود گذاشته اشنه*سی روی سر و بود نشسته پایش روی هم آرامش

 کجاس؟ بابام: پرسیدمی سوال یک فقط

**** 

 یخانواده این دور و رفتندمی و آمدندمی همه مدت این در. بود گذشته همه برای دردآور و سخت سیامک هفتم و سوم هایسممرا

 . شدنمی فراموش هازودی این به که بزرگی غم این و ماندند خودشان گذشت هفتم مراسم از که روزی دو اما. بودند گرفته را دار داغ
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 و بود آنجا اوقات بیشتر هم یوسف. بود شده مریض که کردمی قراریبی و گرفتمی را پدرش یبهانه ریقد به آرامش مدت این در

. بود پخش حال در شاد کارتونی تلویزیون از. بودند نشسته تلویزیون به رو مبلی روی سیاوش کنار در آرامش. گذاشتنمی تنهایشان

 دست یک با هم سیاوش. بود خیره تلویزیون به احساسی هیچ بدون و بود دهکر جمع را پاهایش مبل روی سیاوش به چسبیده آرامش

 .آمد خودش به آرامش صدای با که کردمی نگاه را تلویزیون خیره مبهوت نیز او و بود گرفته ش*آغو در را او

 .عمو -

 .عمو جون -

 :گفت زده غم و محزون آرامش

 .کرده خاموش رو تلفنش چرا خاموش؟ تلفنش گهمی گیرممی هم شاشماره نزده، زنگ بابام روزه چند االن دونی می -

 :گفت و زد آرامش ینخورده شانه و پریشان موهای به ایسه*بو شد خم. خورد را اشبغض سیاوش

 .ببره تلفن نباید خدا پیش جااون بابات که گفتم عزیزم -

 .گردهنمی بر وقت هیچ دیگه یعنی -

 :گفت و یدسر سیاوش صورت روی آرام اشک

 .خودش پیش برهمی رو خوب آدمای خدا. عزیزم نه -

 .باشم بابام پیش جااون تا خودش پیش برهنمی چرا رو من خوبیم، دختر منم -

 :گفت و داد فرو را شبغض. بگوید باید چه دانستنمی که بود جواب حاضر قدری به. بدهد را اشجواب چه باید که ماندمی سیاوش

 .مونهمی تنها مامان ریب تو اگه خب -

 :گفت آرامش باز و

 .خوبیه آدم اونم. بیاد من با هم مامان -

 :گفت و زد عقب را آرامش پریشان موهایش. نشاند خودش پای روی کرد بلند را او دفعهاین سیاوش

 .پیشت برگرده تونهنمی بابا که کنی قبول و باشی قوی باید تو آرامشم، ببین -
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 :گفت کردمی گریه بلند صدای با که طورهمین و شد شکسته آرامش بغض

 .کن ولم. خواممی رو بابام من. خوامنمی -

. دوید بود نشسته پذیرایی سوی آن در که یونس سمت به کردمی گریه که حالی در و کشید پایین سیاوش پای روی از را خودش و

 را همه اشک باز آرامش هایگریه. ببرد پدرش پیش را او که خواستمی او از چیز یک فقط و انداخت یونس ش*آغو در را خودش

 باز رفت که مادرش ش*آغو به آرامش. رساند پذیرایی به را خودش گریه آن صدای شنیدن با بود اشاتاق درون که هیوا. بود درآورده

 خانه خدمتکار اینکه از قبل شد بلند که خانه در زنگ صدای. باشند آرام کردندمی سعی هم بقیه آرامش شدن آرام با و گرفت آرام

 :گفت و کرد باز را در سیاوش. برساند را خودش

 .باشه باهاش هم سعید کنممی فکر مینو، خاله -

 :گفت رسید سیاوش به وقتی طوالنی حیاط پیمودن از بعد بود داریسن تقریبا زن که مینو. رفت بیرون هاآن از استقبال برای و

 .الهخ افتادم نفس از آخ -

 :گفت لبخندی با سیاوش

 .داخل بیاید ماشین با زدممی رو در باید معذرت، -

 :گفت و بوسید را اشصورت مینو گفت، آمدخوش و گرفت ش*آغو در را اشخاله و

 .بزنم بهتون سر یه اومدم برم، قربونت حاله چه در مادرت -

 .بفرمایین اومدید، خوش خیلی -

 :گفت سعید رفتندمی داخل سمت به که طورهمین. داد دست او با و کرد رسیپاحوال سعید با مینو از بعد

 پیدا فنی نقص ماشینش. کرده رد رو قرمز چراغ هوابی و سرعت با جوریاون که شده چی یعنی نشده؛ مشخص تصادف علت هنوز -

 کرده؟

 یه به کنه رد رو راه چهار کهاین از قبل. کنهمی یریپیگ رو کارهاش داره یوسف عمو سعید، آقا دونیممی هم ما دونی،می شما اگه -

 .کرده فوت هم خدا بنده اون که زده موتورسوار

 :گفت ناراحت سعید
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 .کردن شکایت بده، خیلی اینکه -

 .نباشه سیامک برای دینی که کنهمی شونراضی گفت یوسف عمو. آره -

 و یونس با پرسیاحوال از بعد هم سعید. بود صحبت مشغول او با و بود ستهنش مریم کنار در مینو. شدند پذیرایی وارد هم با هردو و

 :گفت و داد سعید به را اشنگاه مریم. نشست مبلی روی اشدوباره دادن دلداری و مریم گرفتن ش*آغو در و هیوا

 .اومدی که خاله ممنونم -

 .جان خاله است وظیفه -

 :گفت و رفتگ بود دویده اشصورت روی آرام که اشکی مریم

 .بده خیرت خدا -

 دست به را خودش و بود نشسته مبل روی اشنزدیک که آرامش و هیوا فقط بین این در و بود جریان حال در رام های صحبت

 :گفت آرام بود گرفته درد و بود شده سنگین دستش حسابی که هیوا. بودند ساکت بود چسبانده او یبسته آتل و شکسته

 .برم قربونت بشین من اینطرف بیا .عزیزم آرامشم، -

 .شد شکسته اشبغض دوباره و کرد اشنگاه بر و بر لحظاتی و نشست صاف آرامش اما

 :گفت و کشید آرامش صورت به دستی اشسالم دست با هیوا

 .نگفتم چیزی که من. برم قربونت کنیمی گریه چرا -

 هیوا کنار در آرامش جای به و گرفت ش*آغو در و کرد بلند مادرش رکنا از را آرامش. رفت اشسمت به و برخاست جا از سیاوش

. نشست ینفره تک مبل روی سوی آن و برخاست کنارش از هیوا که بود ننشسته هنوز. نشاند پایش روی را آرامش و نشست

 سعید مذاق به هیوا حرکت ینا شاید اما. شد آرامش با صحبت مشغول و نزد حرفی اما. هیوا حرکت این از برد ماتش ایلحظه سیاوش

 موضوع این متوجه بقیه چند هر بود نکرده صحبت سیاوش با یکلمه حتی هیوا مدت این در. نشاند لبش روی لبخندی که آمدخوش

 باری چند. بود شده موضوع این متوجه خوبی به خودش سیاوش اما مراسمات و آمدها و رفت و خانه بودن شلوغ خاطر به بودند نشده

. بود نداده او به جوابی هیوا بود کرده سوال اشدست وضعیت از و بود پرسیده را اشاحوال حتی یا بود پرسیده هیوا از سوالی او که هم

 با که بود زیر به اشنگاه هیوا. نیست او به ربط بی که است ناراحت موضوعی از هیوا که بود فهمیده خوبی به حرکت، این با حاال و

 .آمد دشخو به مینو صدای
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 بهتره؟ دستت بهتری؟ شما جان، هیوا -

 :گفت و کرد خوش جا لبش روی تلخ لبخندی. نشست مینو نگاه در و برخاست هیوا نگاه

 باز رو گچش هم روزی یه. شهمی خوب هم من دست این. نداره معنی بودن بدتر و بهتر. نیست خوب هیچی نباشه که سیامک -

 .کننمی

 :گفت و کشید آهی مینو

 .بوده طوریاین تقدیرش دخترم، کرد شهمی چیکار -

 .زدن رقم اشواسه طوریاین. خاله نبود اینطوری تقدیرش نه، -

 :پرسید اما یونس نزنه، حرف این از بیشتر تا داد فرو را اشبغض اما

 .کرد رد رو قرمز راغچ و برد باال رو اشسرعت اطوریاون سیامک که افتاد اتفاقی چه ماشین توی گینمی چرا دخترم -

 :گفت و دوید اشصورت روی اشک اشبسته هایپلک میان از بست، را اشچشمان هیوا

 .دونمنمی دایی، دونمنمی -

 .بردی باال رو سرعتت طوریاین داره معنی چه نزدی داد سرش نپرسیدی، ازش. بودی کنارش تو ندونی، شهمی مگه -

 :گفت و داد یونس به را اشنگاه هیوا

 .بکشم دراز کمی یه رممی نیست، خوب حالم من بخشید،می دایی -

 اتاق در به ضرباتی که بود بعد ساعت نیم. بست را اشچشمان و کشید دراز تخت روی. رفت اشاتاق به و کرد عذرخواهی هم بقیه از

 :شنید در پشت از را سیاوش صدای و شد زده

 .تو بیام تونممی هیوا... هیوا -

 به آرامش شاید کرد فکر. کرد باز را اتاق در. رفت در سمت به و برخاست سختی به انداخت، سر روی را اشمشکی شال و نشست

 :گفت و چرخاند ینگاه. بیاورد اتاق داخل به را او خواهدمی که است رفته خواب

 .آرامش -
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 :گفت سیاوش اما

 .بزنم حرف باهات اومدم من مادر، پیش آرامش -

 دست سیاوش که ببند را در و برگردد اتاق داخل به خواست بدهد جوابی کهاین بدون. کردمی فرار شچشمان به کردن اهنگ از هیوا

 :گفت و گذاشت در روی

 .ندارم خبر خودم که کردم چیکار کنی،نمی نگام دی،نمی من جواب اصال مدت این توی -

 او از حد این تا که ینگاه آن از خورد جا سیاوش. نفرت از پر و کینه پر. تدوخ اشچشمان در چشم طلبکار و شاکی بار این اما هیوا

 :گفت آرام و افتاد در روی از و شد شل اشدست. بود متنفر

 .هیوا -

 :زد فریاد سرش بر هیوا

 فهمیدی؟ زنی،نمی صدا خانم پسوند بدون رو من اسم دیگه. خانم هیوا -

 :گفت سختی به بعد و داد نتکا سری و نشست سیاوش ب*ل به خندی تلخ

 چیه؟ من جرم. کننمی اتهام تفهیم بهش قبلش کنن محاکمه خوانمی مجرمم -

 :گفت پروابی چه هیوا و

 .آرامش پدر قتل قتل، -

 :گفت بغض با و ناباور سیاوش

 گی؟می داری چی من؟ -

 :سرید اشصورت روی اشک و شد بارانی سبزش چشمان

 .برادرمم قاتل گیمی داری تو دنیا، سر اون من هیوا؟ زنیمی حرف چی از -

 .شد شکسته اشبغض باز و زد تکیه در پشت به. کوبید هم به را در و رفت داخل هیوا اما
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 باز. شنید را آیفون زنگ صدای که بکوبد را اتاق در باز خواست بود مانده خیره اتاق یبسته در به سوال هزاران با و واخورده سیاوش

 که بزند را بزرگ در ریموت با خواست تا. رفت حیاط به و زد را در اشخانواده و یوسف دیدن با و رسید ایفون به خدمتکار زا قبل هم

 با. رفت پایین را ها پله. شد در ریموت زدن خیالبی. آمدندمی پیش به و بودند شده وارد یاشار و رها و یوسف. شوند وارد ماشین با

 :گفت و کشید یاشار موهای به دستی و کرد پرسیاحوال رها با و داد دست یوسف

 قهرمان؟ چطوری -

 :گفت و کرد بلند سر یاشار

 خوبه؟ حالش آرامش عمو، خوبم -

 :گفت و داد تکان سری لبخند با سیاوش

 .بشه بهتر ببینه رو تو شاید -

 :گفت بغض با یاشار

 .میاد بدش من از نداره؛ دوست من -

 .باشه کنارش دوستش داره احتیاج خیلی االن رامشآ عمو، نیست طوراین -

 :پرسید هم یوسف

 بهتره؟ -

 بابات گفت بهش شد عصبانی دیشب هیوا دیگه. دهمی رو جوابت چیزی یه گیمی چی هر ماشاهلل. شده بیشتر هاشقراری بی نه، -

 .برد خوابش تا کرد گریه قدریاون. بزنه رو مادرش خواستمی. انداخت راه ایشنگه الم چه دونینمی. مرده

 :گفت و گرفت را چشمش یگوشه اشک رها

 .بریم بیا یاشار هیوا، پیش رممی من ببخشید -

 :گفت یوسف رفتنش از بعد. رفتند داخل به و گرفت را یاشار دست و

 از که نگذشته زیادی نزما هنوز گهمی. داروهه مخالف هم فریبرز راستش. بزنم حرف باهاش اینجا میاد کردم صحبت فریبرز با -

 .بدیم فرصت بهش باید. بپذیره باشیم داشته توقع بچه
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 :گفت و زد موهایش به چنگی عصبی سیاوش

 گه؟می بهم چی میدونی بزنم حرف باهاش رفتم باهام، سنگینه سر جورایی یه هیوا اومدم، که روزی از

 گفته؟ چی -

 چیه؟ موضوع دونیدمی شما. قاتل گهمی من به اما افتاده، اتفاقی چه گهنمی زنهنمی حرف هستی، سیامک قاتل تو گهمی -

 :گفت و گرفت را هایشاشک باز سیاوش. کردمی اشنگاه متعجب یوسف

 دراومد دهنش از چی هر زد زنگ. کرد عصبانیش شدت به که فرستاد سیامک برای هاییپیام یه شیدا بودیم، جااین ما که شباون -

 .بزنه داشتن بطه*را تهمت هیوا و تو به داشته قصد شیدا گفت دبع. گفت شیدا به

 :گفت و گذاشت اششانه به دست یوسف. شد شکسته اشبغض باز و زد موهایش به چنگی حرص پر و گرداند رو سیاوش

 هم خیلی زدن رو حرفاشون اینکه از بعد. زدن حرف هم با آشپزخونه توی مدت یه هیوا و سیامک شد، حل موضوع شب همون ولی -

 هم سیامک. بمونه داداش زن و داداش پیش خواستمی آرامش. گذاشتن هم سرسربه کلی هم شام میز سر. بودن خوشحال و خندون

 سرشون پشت من. افتادیم راه وقتی. باشم داشته خانمم با آروم شب یه تونممی هامدت از بعد. بهتر چه گفت کرد گل اششیطنت

 یه. خونه به بود مونده راه چهار تا دو. گذاشتم سرشون به سر خیابون توی کمی یه. بودیم شوندنبال ماشین با جاهمه یعنی. بودم

 زیاد سرعتم منم. دیگه هایماشین به بزنه بود نزدیک دوبار یکی. کردمی رانندگی بدی حالت یه. باال برد رو اشسرعت سیامک دفعه

 رد رو قرمز چراغ و موتوری یه به زد هوابی سیامک. قرمز چراغ به رسیدیم که شده؟ یچ بپرسم بخوام و بگیرم سبقت ازش که کردم

 .کرد

 :گفت و برگشت سمتش به سیاوش

 .اومده پیش ماشین توی کوتاه مدت همون توی اومده پیش موضوعی هر و افتاده اتفاقی هر پس -

. کردمی زیاد سرعتش شدمی عصبانی فرمون پشت اگر هم سیامک. کرده عصبانیش گفته چیزی یه زنگ شیدا باز شاید درسته، -

 .کردمی خالی گاز پدال سر رو حرصش

 و شد رها نیمکت روی ناراحت و خیس چشمان با. بود نیمکت یک استخر نزدیک. افتاد راه به خانه خالی استخر سمت به سیاوش

 :گفت

 کجاست؟ شموبایل -
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 که هیوا. داره رمز. کرد اشروشن نشه که نیست داغون قدریاون ولی شکسته ایلشموب گرفتم، تحویل من کالنتری از رو وسایلش -

 .دهمی خبرم گفته. بشکنه رو رمزش دادم هابچه از یکی به. نگفت من به چیزی رمز با بطه*را در

 :گفت و گذاشت سیاوش زانوی روی دست یوسف. گذشت سکوت به لحظاتی

 شیدا؟ با کردی چیکار تو -

 .کرد مصادره رو اموالم نصف انگلیس قانون از استفاده با ضی*عو آشغال. کنه کم سرم از رو شرش دادم وکالت وکیلم به -

 :گفت و دوید اشصورت روی اشک و

 زندگیمون اوایل. نبود خوبی الیق شیدا. عمو کردم اشتباه. طان*شی به دادن فرصت مثل ها آدم از بعضی به دادن فرصت عمو -

 به رو من نباید تو بودم کرده بد من هم چقدر هر گفتمی زنیکه. داد بروز داشت من به نسبت که ایکینه کمکم اما بود خوب خیلی

 .دادیمی تحویل پلیس

 :گفت و کشید ش*آغو در را سیاوش یوسف،

 .بسازی رو زندگیت دوباره تونیمی تو. بود شیدا کرد ضرر که اونی سیاوش -

 .ببخشم رو خودم تونمنمی عمرم آخر تا باشه بوده شیدا ادفشون،تص و سیامک عصبانیت باعث اگه -

 :گفت و شد دقیق اشصورت توی و گرفت را بازوهایش. کشید عقب را او یوسف

 .نداری احمق اون کارهای بابت مسئولیتی هیچ تو سیاوش، نزن حرف این -

 .نکردم رو کار این و یرونب کنم پرتش زندگیم از قبل سال شش تونستممی که زنی. بود من زن اون -

 :گفت و داد او به تکانی یوسف

 این توی. باشی ناراحت شیدا های حماقت بابت هم نباید. نکردی بد تو پس. بدی بهش زندگی برای فرصت یه خواستی فقط تو -

 آرامش، برای. باشی پسر برابر ود باید مادرت و پدر برای. باشی همیشه از تر قوی باید پس. دارن احتیاج بهت خیلی اتخانواده شرایط،

 .پدر هم باشی عمو هم

 به و گرفت را اشنگاه سیاوش. بیاورد زبان به را آن موقع آن نباید کرد فکر اما باشی مرد باید هم هیوا برای بگوید خواستمی یوسف

 :گفت و چرخید استخر سمت
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 .بگید منم به شهمی فهمیدید سیامک موبایل از چیزی اگه عمو -

 .گممی بهت حتما آره -

 و رها و یونس. آمدمی پایین ها پله از کنان گریه آرامش. برخاستند جا از گفتمی بابا بابا و دوید حیاط به که آرامش گریه و فریاد با

 اما کند اشغل*ب کرد سعی و نشست اشمقابل. شد اشراه سد و دوید آرامش سمت به سیاوش. دویدند بیرون سرش دنبال یاشار

 :گفتمی گریه با و زدمی صورتش و سر به آرامش

 .خودمون خونه ببر من. است خونه بابام مون،خونه برم خواممی من. عمو کن ولم. بابام پیش برم خواممی -

. رفت سمتشان به هم یوسف. کردمی گریه و کشیدمی جیغ آرامش اما بگیرد را اشکوچک دستان کردمی سعی گریه با سیاوش

 .کردمی گریه و زدمی اشصورت و سر به آرامش و شدنمی موفق کند آرام را او کردمی سعی چقدر هر سیاوش

 شاننگاه سرد و تفاوتبی و بود ایستاده پلکان باالی جاهمان هیوا اما کنند آرامش کردندمی سعی و بودند گرفته را آرامش دور همه

 :گفت و آمد هیوا سمت به رها. فتگر آرام یونس ش*آغو در آرامش باالخره. کردمی

 .داخل بریم جان هیوا -

 .دارم حرف یوسف دایی با -

 :گفت مقدمهبی و شد شاننزدیک هیوا. کردندمی صحبت و بودند ایستاده هم به نزدیک هنوز سیاوش و یوسف. رفت پایین را ها پله و

 .دایی -

 :گفت و داد هیوا یزدهغم و آشفته یچهره به را اشنگاه یوسف

 .دایی جون -

 درسته؟ گرفتید، تحویل شما رو سیامک وسایل -

 :گفت هیوا و داد تکان سری یوسف

 .رو موبایلش مخصوصا بیارید، امواسه رو وسایلش یهمه برید شهمی االن همین -

 و زد زل اشچشمان به. شد خم سمتش به کمی و گذاشت هیوا سالم یشانه به را اشدست و انداخت سیاوش به ینگاه نیم یوسف

 :گفت
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 .دادیم دست از سیامک که افتاد اتفاقی چه بدونیم نباید ما -

 :گفت پروابی و رک هیوا و

 بدونید؟ دارید حق شما گفته کی نه، -

 :گفت عصبی یوسف

 .تو غم از کمتر ما غم کردی فکر -

 :گفت و زد پس دوشش روی از را یوسف دست عصبی هیوا

 مبچه ذارمنمی بدوزم هم به زمان و زمین گفتم خودم با. موند دلم به مادر و پدر داشتن حسرت عمر یه. شد نابود من زندگی -

 تونهنمی کس هیچ که امبچه دل به مونده گنده داغ و حسرت یه حاال. برنیومدم زمان و زمین پس از دایی، نتونستم. بکشه حسرت

 .نیست من یبچه یغصه غم یاندازه به شما داغ. کنه جبرانش

 :گفت و گرفت بود دویده اشصورت روی که اشکی یوسف

 ... .اما نیست نه؛ -

 :گفت و برید را کالمش تند هیوا

 .بیارید من واسه االن همین برید سیامک وسایل نداره؛ اما دیگه -

 :گفت فریبرز یدند با یوسف. شد کشیده در سمت به همگی نگاه خانه، به فریبرز ورود با. شد باز داخل از خانه در

 .کنیممی صحبت سیامک وسایل با بطه*را در بعدا. خوبیه روانشناس که؛ شناسیشمی. کنه صحبت آرامش با اومده فریبرز دوستم -

 سیاوش مقابلش، هایشادهشم به بود مانده مبهوت اشنگاه هیوا. رفت مکثی از بعد هم رها. رفت فریبرز استقبال به و گفت را این

 مشکی پیراهن روی سفید هایدکمه از را اشنگاه هیوا. گرفت قرار اشمقابل و کرد حرکت کمی که بود ایستاده اشراست سمت

 که موهای و زدهغم چشمان و نکرده اصالح صورت. بود شده پیر ساله پنج و سی مرد این چقدر. دوخت اشچهره به و کند سیاوش

 .بود شده فروغ کم اشنگاه سبزی. بود شده ریخته اشپیشانی روی پریشان

 :گفت آرام هیوا چشمان یسیاه در گردش و سکوت کمی از بعد هم سیاوش. کردمی اشنگاه فقط هیوا

 قاتل؟ گفتی من به جرمی چه به بگی خواینمی -
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 :گفت و نشست هیوا ب*ل به خندی تلخ

 مرد. نبودم عاشقش ابتدا از چرا کردممی لعنت رو خودم اوقات یگاه که شدم سیامک عاشق اونقدری زندگیم سال شش این توی -

 .گرفتی ازم رو زندگیم

 .بگو بهم روخدا تو هیوا؟ کردم چیکار -

 .بست را در و رساند اشاتاق به را خودش. رفت داخل سمت به و گرداند رو اما هیوا

*** 

 از داشت یوسف. بودند نشسته پذیرایی وندر همگی. نداشت فریبرز با دیگری حرف معمولی پرسیاحوال یک از غیر به سیاوش

 و یونس بعد دقایقی. رفت اتاق به کردنشان صدا برای مریم که بود برده اتاقی به را او یونس. گفتمی فریبرز برای آرامش وضعیت

 در دستش که مشآرا سمت به فریبرز نگاه پرسی،احوال یک از بعد و برخاست یونس احترام به فریبرز. آمدند بیرون اتاق از آرامش

 :گفت آرام و چرخید بود یونس دست

 شناسی؟می رو من خانم، سالم -

 به را اشنگاه. برگشت جایش سر هم فریبرز. نشاند پایش روی را آرامش و نشست یونس. داد تکان سری و کرد سالم آرام آرامش

 :گفت و داد بود نشسته اشنزدیک که یوسف

 که داری؛ توقعی چه بابایی شدت به یبچه دختر یه از. بدید زمان بهش باید. شدید نگران وضوعم این به نسبت زود خیلی نظرم به -

 .کنه رفتار بتونه تو مثل

 :گفت آرام و انداخت آرامش به ینگاه نیم یوسف

 .بابام پیش برم بمیرم خواممی من گهمی داره روزه دو -

 داره؟ خودکشی قصد کنیمی فکر یعنی -

 :گفت یکوتاه لبخند با فریبرز و داد تکان سری یوسف

 باشه؟ ترسونده رو شما که باشه زده خطرناکی کار به دست اینکه مگه. نداره خودکشی از درکی هیچ بچه این یوسف

 .گهمی فقط نه، -
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 .باشید نگران نباید خب -

 :گفت و چرخید آرامش سمت به و

 .بزنیم قدم حیاط توی دوتای بریم خواهیمی جان آرامش -

 :گفت و انداخت باال سری آرامش

 .نزنم حرف غریبه مردهای با گفته بابام -

 :گفت جوابش در یوسف

 دونی؟نمی رو این مگه تو دوسته، هم بابایی با. نیست غریبه که فریبرز عمو عموجون، -

 :گفت و کشید موهاش به دستی یونس. رفت فرو یونس ینه*سی توی گریه با و برگرداند را سرش آرامش

 .بود زنده تو بابای و بودم مرده من کاش دخترکم، بمیرم الهی -

 :گفت معترض فریبرز

 .بزنید نباید رو هاحرف این. کنممی خواهش یونس آقا -

 :گفت بغض با کردمی کنترل را اشاشک سختی به که یونس

 .پامون پیش بذار یراه یه .شهمی آب ذرهذره داره. جان فریبرز نداره خوراک و خواب امبچه روزه ده این -

 :گفت و گرفت را دستش آرام رفت، آرامش سمت به و برخاست جا از فریبرز

 نمیایی؟ من با بازم کنیم، صحبت بابات موردت در قراره بدونی اگه -

 :گفت و برگشت اشسمت به امیدوار آرامش

 میاد؟ کی من بابایی دونیمی شما عمو -

 .بزنیم قدم بریم بگیر رو من دست عزیزم، -
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 بغض. رفتند بیرون که کههمین. رفتند خروجی سمت به او با و گرفت را فریبرز دست. آمد پایین پدربزرگش پای روی از آرامش

 :گفت اشکی چشمای با یوسف. زدمی خودش پای روی و کردمی گریه بلندبلند. شد شکسته یونس

 درست چیزی بندازی پا از خودت جوریاین. باشی باید شما نیست سیامک هک حاال. کن رحم خودت به برم، قربونت الهی داداش، -

 شه؟می

 :گفت آرام و نشست یوسف نزدیک بعد و آورد همه برای آرامبخشی دمنوش رها

 ... .یوسف -

 .جانم -

 .کنیم صحبت هم با شهمی -

 :گفت بست سرش پشت را در وقتی یوسف. رفتند آشپزخانه به و کردند عذرخواهی جمع از هردو و داد تکان سری یوسف

 جان؟ رها شده چی -

 :گفت و نشست صندلی روی رها

 .عزیزم بشین -

 :گفت بسیار تردید با رها. چرخید سمت به و نشست صندلی روی نزدیکش یوسف

 بروز یزیچ بکشم حرف زبونش زیر از کردم سعی چقدر هر. سیاوش و شیدا به مربوط هست که چی هر اما چیه؟ موضوع دونمنمی -

 .نداد

 .نیست دلیلبی سیامک وسایل گرفتن برای اصرارش این فهمید، سیامک موبایل از شهمی حتمی -

 :گفت نگرانی دل کمی و تردید با رها

 .بود زده سیاوش و هیوا به که هاییتهمت و هاحرف اون. گیرهمی انتقام سیاوش و هیوا از داره شیدا نظرم به -

 :گفت گیج یوسف

 .نداشتن هم با مشکلی و کرد صحبت هیوا با خودش سیامک و بود شده حل که موضوع ینا خب -
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 بگیره؟ انتقام هیوا و سیاوش از خوادمی شیدا چرا پرسینمی -

 :داد را جوابش مطمئن یوسف

 یقضیه سر ولی نمدومی من که بفهمه شیدا خوامنمی بود گفته اینکه با هم سیاوش. بود گرفته رو مچش هیوا دیگه، واضح خب -

 .داد تحویلش پلیش به بردش گرفت رو شیدا دست تو، شدن گم

 :گفت و داد میز به را اشنگاه رها

 .بودم کرده صحبت باهات داره عالقه دیگه نفر یه به هیوا اینکه با بطه*را در موقع همون -

 سر که کردم نصیحتش هم کلی. شدم عصبانی شده مند عالقه دار زن مرد یه به شنیدم اینکه از. زدم حرف هیوا با خودم خب آره -

 .اومد عقل

 :گفت و برگرداند خودش سمت به را اشصورت و برد رها یچانه زیر دست یوسف. زد ب*ل به خندی تلخ رها

 .رها بگی من به خوایمی رو چی االن -

 در اشنگاه. بیاورد زبان به بود سخت برایش کمی و بود نزده حرف کسی با بطه*را این در که بود هاسال. بود نگران و مستاصل رها

 :گفت و چرخید یوسف نگاه

 کیه؟ دارزن مرد اون نپرسیدی وقت هیچ -

 :گفت کالفه یوسف

 .بود اشتباه هیوا کار. بدونم که داشت لزومی چه -

 .سیاوش مرد اون دونستیمی اگر حتی -

 گذشت سکوت به مدتی. مات صورتش و بود شده قفل فکش. رها نگاه در دمان حیران اشنگاه و حرف این شنیدن از خورد جا یوسف

 :گفت و شکست را سکوت این رها باز تا

 شرایط اما. داشتن دوست رو دیگههم هیوا و سیاوش. اومد کوتاه سیاوش خواست خاطر به. بیاد عقل سر تو هایحرف با نه هیوا -

 که بود فهمیده شیدا. برگشت شیدا با زندگی به و کشید کنار سیامک خاطر هب سیاوش. نبود خوب عاشقی این برای کدومشون هیچ

  رو، هیوا هم بده دست از رو برادرش هم هیوا، سمت بره و کنه رها رو شیدا اگر ترسیدمی سیاوش. کرده پیدا عالقه هیوا به سیاوش
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 بگیره سامون و سر زندگیش و برسه عشقش به رشبراد هم تا کرد شیدا با زندگی قربونی رو خودش پس. شناختمی رو شیدا چون

 .بیاره هیوا سر بالی ایکینه آدم یه نشه باعث اینکه هم

 آدم عشقش خاطر به توانستمی که شیدا اسم به ایکینه زنی. آمدبرمی دستشان از کار همه این که زنانی کار در بود مانده یوسف

 .نزند حرفی و دارد نگه دل در را راز این هاسال که رها مثل زنی و بگذرد مه عشقش از عشقش حرف خاطر به که عاشق زنی. بکشد

 :گفت و زد موهایش به چنگی آمد خودش به وقتی یوسف

 بگی؟ من به باید االن رو موضوع این رها -

 :گفت و انداخت زیر به سر رها

 برای گفت. نگم چیزی کسی به سیاوش به اشعالقه به بطه*را در خواست ازم داد، مثبت جواب سیامک خواستگاری به وقتی -

 .کردم فراموش سیاوش همیشه

 :گفت هیجان با و کرد سربلند دوباره و

 از بود راضی. کردم ازدواج سیامک با که خداروشکر گفتمی. بود گفته من به رو این بارها خودش بود شده سیامک عاشق هیوا -

 .زندگیش

 تماس که کسی سر بر دست به گوشی پذیرایی توی هیوا. دویدند بیرون آشپزخانه از هردو دادهایش و هیوا فریاد صدای برخاستن با

 :کشید می فریاد بود گرفته

 .کشمتمی و کنممی پیدات امبچه دونه یه جون به آشغال، شو خفه -

 :زدمی فریاد و کوبید می تلفن روی را گوشی. افتاد گریه به بعد هیوا. بودند گرفته را دورش سیاوش و مریم و یونس

 .آشغال متنفرم ازت -

 در را او رها. کردمی گریه و زدمی فریاد فقط هیوا اما شکست تلفن گوشی. بگیرند را هیوا دستان کردند می سعی داشتند مریم و رها

. است افتاده قیاتفا چه بود مانده متحیر یوسف. زدمی صدا بود داده جواب را تلفن که را خدمتکار عصبانی یونس. کشید ش*آغو

 :گفت و رساند آنها به را خودش نگران و ترسان خدمتکار

 .آقا بله -
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 .کند تهی قالب بود مانده کم دخترک که کشید فریاد سرش بر چنان یونس

 بود؟ زده زنگ خری کدوم -

 :گفت و افتاد گریه به جوان خدمتکار

 .گرفتم تماس تسلیت عرض برای هستم دوستانشون از گفت. کنه بتصح خانم هیوا با خوادمی گفت بود خانمی یه آقا، دونمنمی -

 .چرخید بود گرفته ش*آغو در رها را سرش و بود نشسته تلفن کنار مبل روی هنوز که هیوا سمت به و کرد مشت را دستانش یونس

 دخترم؟ بود کی -

 :گفت لرزیدمی که ایشده مشت دستان با سیاوش

 م؟توا با هیوا آره، بود؟ شیدا -

 :زد فریاد سرش بر و کرد پرت سیاوش سمت به فشردمی مشت توی که ایشکسته تلفن و برخاست عصبانی هیوا

 .گرفتید ازم رو امبچه پدر شوهرم،. من زندگی به زدید گند عوضیت زن اون و تو. آشغال نیار زبونت به من اسم شو،خفه -

 شد هیوا نزدیک یونس. کردمی گریه و داشت زیر به سر. نخورد تکانی وشسیا اما افتاد پایش مقابل و خورد سیاوش سر به تلفن

 :گفت و گرفت لرزیدمی که را دستانش

 .رسممی رو حسابش و کنممی پیداش خودم دخترم، نکن گریه -

 دیدن و ستادنای طاقت مریم. کردمی گریه و لرزیدمی غم و عصبانیت و خشم از هیوا. کردندمی نگاه هیوا رفتار به متحیر همه

 :بزند حرف او با کرد سعی رها شدند اتاق وارد وقتی. برد اشاتاق به را هیوا هم رها. برد پناه اشاتاق به گریه با. نداشت

 گفت؟می چی شیدا هیوا، -

 :گفت و نشست اشتخت یلبه زده غم و مستاصل هیوا

 .بیرون برو من اتاق از نداره، ربطی هیچ تو به -

 تن به کرد سعی و کشید بیرون کمد از داشت که بازی جلو مشکی گشاد مانتوی. رفت کمدش سمت به و برخاست جا از عصبانی و

 .کند
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 بری؟ خواهیمی کجا -

 .خودم یخونه -

 .هیوا -

 :زد فریاد سرش بر باز هیوا اما

 .بردار سرم از دست رها -

 با باری چند. کرد عصبیش موضوع همین شدنمی موفق اما کند در مانتو آستین از را اشگرفته گچ دست کردمی سعی داشت هیوا

 :زد صدا را سیامک و کشید درد از فریادی بعد. کوبید کمد در به مشت

 .سیامک سیامک، -

 .گرفت ش*آغو در را او و نشست کنارش در باز و شد اشنزدیک گریان چشمان با رها. نشست زمین روی و شد شکسته بغضش و

 :گفت و زد کنار اشصورت روی از را موهایش رها شد؛ امآر کمی که هیوا

 گفت؟می چی بگی خواینمی -

 .غمگین و سرد. بود دوخته زمین به را اشنگاه هیوا

 .کن دعوتم حداقل عروسیتون مراسم. گرفتی ازم منم شوهر کشتی، رو شوهرت که حاال گهمی -

 :گفت و دوید هیوا صورت روی اشک باز و

 زندگیم آخر یدقیقه. مردممی منم لعنتی تصادف اون توی کاش. کنم تحمل سیامک نبودن تونمنمی من. کشمنمی من رها -

 .آشغال این خاطر به شد بیزار من از شوهرم

 مگه؟ گفت چی برم؟ قربونت چرا -

 :گفت بعد و کرد تعریف را شیدا و سیاوش هایصحبت و ویس موضوع و داد رها به را اشنگاه و کرد بلند سر هیوا

 دوستش چقدر بگم نشد فرصت دروغه، تمومش بگم سیامک به نشد فرصت حتی دادم، بازیش سال شش من کردمی فکر سیامک -

 .گرفت ازم شوهرم حرفاش با که متنفرم. متنفرم سیاوش از. کردیم ترحم بهش و دادیم بازیش اینکه تصور با مرد سیامک. دارم
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 :گفت و گرفت را دستش رها

 .بفرسته سیامک برای خوادمی و کنهمی ضبط رو صداش داره شیدا دونستهمی کجا از اون برم ونتقرب -

 :گفت و زد چنگ را رها ییقه برافروخته هیوا

 که کرد غلط. کردمی فکر موضوع این به حتی نباید دیگه. زد پس رو من وقتی. رفت وقتی اون. نکن دفاع ازش نکن، دفاع ازش -

. گذرمنمی ازش ولی نگیرم انتقام ازش شاید داییزن و یونس دایی خاطر به. متنفرم سیاوش از شیدا از بیشتر من. وردآ زبون به حتی

 .بگو بهش برو شوهرت دست کف بذاری رو هاحرف این یهمه خواهیمی اگر حاال. میکنم پیدا رو شیدا ولی

 توی یونس و سیاوش و یوسف. زد بیرون اتاق از بعد و پوشید ار مانتویش سختی به. برخاست جا از و برداشت را اشدستی کیف

 هر زدمی شصدای و آمد بیرون دنبالش به هم رها اش،اتاق از هیوا خروج با. بود همه از ترشکسته سیاوش. بودند نشسته پذیرایی

 :گفت و برخاست دیدنش با یونس. دادنمی اهمیتی هیوا چند

 هیوا؟ ریمی کجا -

 .زندگیم و خونه سر برگردم بهتره منم. شد تموم عزداری. دایی خودم یهخون رممی -

 :گفت و شد نزدیکش یونس

 .رسممی رو حسابش و کنممی پیداش کنم،می پیداش من خورده که یگوه هر شیدا هیوا، ببین -

 :گفت و دوخت یونس چشم در چشم هیوا

 .دایی بذارید خودمون حال به رو دخترم و من. شهنمی زنده من سیامک اما خوبه، -

 :گفت و دوید مادرش سمت به آرامش. کرد مکثی اوضاع دیدن با اما بزند حرفی خواست فریبرز. شدند سالن وارد آرامش و فریبرز

 مامانی؟ ریمی کجا -

 :گفت و گرفت هم دخترش دست بود گرفته را اشدستی کیف یدسته که اشسالم دست همان با هیوا

 .خداحافظ ،خونه ریممی -

 :گفت و آمد سمتش به برخاست یوسف افتاد، راه به در سمت به و
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 .ریممی هم با واستا خب، خیل -

 :گفت و برگشت یوسف سمت به جنگی باز هیوا

 .شیدنمی که ناراحت ببینمتون خوامنمی بگم دایی، ندارم هم شما به احتیاجی -

 .زد بیرون سالن از و

 .رفت آرامش و هیوا دنبال به و برداشت را سوییچش و رفت میزی سمت به خودش یونس

 عقب صندلی هیوا. کند صحبت تنها او با خواستمی چیزی هر از بیشتر اما رساندمی را او که داد قول یونس و برود خواستمی هیوا

 :گفت و انداخت او به نگاهی آینه از یونس. بودند ساکت هردو. بود گرفته ش*آغو در را دخترش و بود نشسته ماشین

 .دخترم هیوا، -

 :گفت بغض با هیوا

 .دایی جونم-

 چیه؟ موضوع بگی من به خواینمی-

 :گفت و انداخت زیر به را نگاهش. کرد نوازش را دخترش موهایش هیوا

 .نیست سیامک که روزه چند... دایی -

 :گفت سختی به یونس

 .روز ده -

 .دوید صورتش روی اشک و گفت را این

 :گفت و داد بیرون به را نگاهش هیوا

 شوهرم کفن هنوز. شنوممی رو هاشون پچ پچ اما. میرن و میان فامیل و اقوام شنیدم، حرف سال ده یاندازه به روز ده این توی من -

  شیدا. ندارم رو حرفها این تحمل من. گیرهمی رو برادرش زن حتمی داده طالق زن که شوهرش برادر گنمی دارن همه نشده خشک
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 این تحمل دیگه. بود بس من شکستن برای سیامک مرگ. دایی ندارم تحمل من. نمیشکشم من. زنهمی زبون زخم حرفاش با هم

 .بریم شهر این از مبچه و من بدید اجازه. ندارم رو حرفا

 :گفت بعد و بود ساکت مدتی هم هیوا. نزد حرفی و کرد سکوت مدتی یونس

 .ازاهو رممی چهلم مراسم از بعد-

 دخترم؟ شهمی چی رستوران تکلیف پس-

 .کنه می مدیریت رو اونجا رها-

 :گفت مکثی از بعد یونس

 .شه می عوض هواش و حال هم بچه این. مسافرت ریممی هوایی و آب یه کردن عوض برای-

 .زنممی حرف بمونم همیشه برم اینکه مورد در من دایی-

 :گفت و چرخید عقب سمت هب بعد و کرد توقف خیابان یحاشیه در یونس

 .است بسته جونش به جونم دونیمی. بگیری ازم هم رو بچه این دیدن خوایمی نیست، که پسرم -

 :گفت و انداخت زیر به سر هیوا

 .بزنه موردم در رو هاحرف این بخواد که کسی هر دهن در بگیرید گل پس -

 :گفت و چرخید جلو سمت به یونس

 خودمون؟ یخونه برگردیم جان، هیوا کنه تا نندکمی درست چیز همه زمان-

 .خودم یخونه برم روزی چند بذارید دایی، نه-

 .آورد در حرکت به را ماشین و گفت ایباشه یونس

*** 

 کشیده را آن از پک دو فقط بود کرده روشنش وقتی از. بود سوختن حال در انگشتانش بین سیگاری و بود رفته وا مبلی روی سیاوش

  هم خودش نگاه. ریختمی سالن کف زیبای های سرامیک روی خاکسترش و سوختمی اش شده خشک دستان در آن ی بقیه و بود
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 فهمیده را چیز همه سیاوش گویا. نبود خبری یاشار و مریم و رها از. بود ساکت مبلی روی طرفتر آن هم یوسف. بود مانده زمین میخ

. است شده عصبانی او هایحرف شنیدن با برادرش فهمیده اینکه از بود شکسته. بود دهشنی که هایحرف آن از بود شکسته و بود

 هیچ بود خورده قسم و برید سر سیامک برای که هیوا به اشعالقه به. کردمی فکر گذشته به. بود بسته یخ چشمانش درون اشک

 از روز آن اما. کردمی تنبیه را خودش شدمی متمایل او سوی به حریصانه ذهنش اگر و بود نکرده فکر. نکند فکر او به حتی وقت

 بشود ها حرف آن کردنمی گمان اما. زد حرف بود کرده فراموش که عشقی از و کرد اعتراف مقابلش که بود عصبانی شیدا دست

 .بگیرد او از را برادرش و برادرش جان بالی

 درون و کشید بیرون دستش از بود رسیده فیلترش به که تهسوخ سیگار. نشست دیگری مبل روی نزدیکش و برخاست جا از یوسف

 :زد صدایش و گذاشت دستش روی دست یوسف. نشد کنده زمین از اما سیاوش نگاه. انداخت سیگاری زیر

 خوبه؟ حالت سیاوش سیاوش، -

 :گفت و برگشت یوسف سمت به سیاوش روح بی و سرد نگاه

 .کشتم برادرم من. قاتلم من گه،می راست-

 .نیست تو تقصیر کرد غلطی یه زنیکه اون نزن، بیخود رفح-

 .دوید صورتش روی اشک و بست را چشمانش سیاوش

 .زدم می رو هاحرف اون نباید گفتم،می نباید عمو

 و باعث. نیست ما بین دیگه سیامک که اینه واقعیت. کنه نمی تغییر هیچی خودت دادن عذاب و خودت کردن سرزنش با سیاوش

 .انداخته راه تو با رو مکالمه اون قصد از و هدفمند. کرده رو کار این کینه با شیدا. شیداست فقط هم اتفاق اون بانی

 :گفت نگران یوسف. افتاد مبل روی باز که نکرد یاریش پاهایش اما برخیزد خواست سیاوش

 خوبه؟ حالت سیاوش؟ شده چی -

 :گفت و زد خندی تلخ سیاوش

 بدتر حاال اما. بده دست از رو بزرگش برادر آدم نیست این از بدتر هیچی گفتم. شکست کمرم دادی، مبه رو سیامک فوت خبر وقتی

 .بده دست از زندگیش برادرم که بودم این باعث من بفهمی که اینه اون از
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. گذشتی عشقت و گیزند از. بده سامون دوباره رو زندگیش اینکه خاطر به سیامک، خاطر به قبل سال شش تو. کافیه سیاوش، کافیه

 تو هم موضوع این مقصر. برسه عشقش به برادرت اینکه برای فقط بود کرده زخمی رو تو روان و روح که کنی زندگی زنی با پذیرفتی

 .داد می زدن حرف فرصت تو و هیوا به شدن عصبانی از قبل باید سیامک. نیستی

 :گفت و داد تکان سری اما سیاوش

 اون. داشته رو دادنش بازی قصد کسی بفهمه اینکه از بود بیزار. کنه ترحم بهش کسی اینکه از بود یزارب شناختید،نمی رو سیامک

 .آوردهنمی وجود به ذهنش توی چیزی تصور، این از غیر من، های حرف

 .نیستی مقصر تو حال هر به ولی

 :گفت و برخاست سختی به بار این سیاوش

 .هستم یعنی هستم، گهمی هیوا وقتی -

 .برساند اتاقش به را خودش تا افتاد راه به هاپله سمت به و گفت را این

 خودش. نکرد اعتنایی او اما زد صدایش چندباری هیوا. رفت اتاقش سمت به راست یک شد وارد تا آرامش کرد، باز را آپارتمان در هیوا

 آتش باز اتاق، دیوار روی بر عروسی روز از هایشکسع های قاب دیدن و اتاق به ورودش اما کند عوض لباس تا رساند اتاقش به را

 زانو به را او بخواهد که حرفی هر مقابل و باشد قوی که بود گرفته تصمیم. بود سیامک خاطرات اشخانه جای جای. کشید جانش به

 روی. شد اتاق وارد و کرد باز را آرامش اتاق در آرام. رفت بیرون اتاق از و کشید بیرون تنش از را مانتو سختی به. بایستد دربیاورد

 :زد صدایش و نشست تخت ب*ل نزدیکش. کرد می گریه آرام زانو به سر و بود زده تکیه دیوار به. بود نشسته تختش

 .دخترم مامان، آرامش -

. بود داده صهغ و غم به را جایش و بود رفته جوش و جنب پر و بازیگوش دختر این یچهره از شادی و شیطنت. کرد بلند سر آرامش

 :گفت و کشید موهایش به دستی. داشت غریبی و تنهایی رنگ سبزش چشمان

 .باشیم داشته رو همدیگه هوای باید تا دو ما. نیست بابایی که حاال باشیم، قوی باید ما -

 :گفت و برداشت داشت مادرش و پدر با که عکسی. برداشت خیز تخت کنار میز سوی به آرامش

 .گرده برنمی وقت هیچ دیگه بابایی-
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 .باشی منتظرش نباید. نه-

 :گفت بغضش پر صدای با. کند کنترل را خودش کردمی سعی داشت آرامش

 .خودش پیش بره می باشه داشته دوست خیلی رو کسی هر خدا گفت می. داشته دوست خیلی رو بابایی خدا گفت فریبرز عمو -

 :گفت و داد مادرش به را نگاهش دوباره و

 باشه؟ داشته دوست خیلی منم خدا کنم چیکار مامان -

 :گفت و داد بود شده ردیف کمد باالی که متنوعی های عروسک به را نگاهش هیوا

 .هست ما به حواسش و کنه می نگاه مارو هاآسمون از همیشه سیامک بابا. بسازیم خودمون برای خوبی زندگی باید تو و من -

 .ترکید بغضش و انداخت مادرش ش*آغو توی را خودش باز ارامش

*** 

 و انگیزه اما کند آشپزی خواستمی. کرد می تماشا تلویزیون داشت هم آرامش. بود خانه گردگیری مشغول سختی به و دستی یک

 خیال به شد زده واحدش زنگ وقتی. داد غذا سفارش و گرفت تماس خودشان رستوران با همین برای نداشت کار این برای یحوصله

 .دید را یاشار و رها و یوسف در شدن باز با. رفت در مقابل و انداخت سر روی شالی اند،آورده را امش اینکه

 :گفت مهربان اما اخم با یوسف

 هیوا؟ خوبی-

 .باشم خوب کنممی سعی-

 .تو بیایم کنینمی تعارف-

 :گفت و اندرس آرامش به را خودش یاشار. شدند پذیرایی وارد همگی. رفت کنار در مقابل از هیوا

 .آرامش سالم -

 هاآن به شانهنگا هیوا و رها و یوسف. بنشیند کنارش در هم یاشار تا کشید کنار مبل روی را خودش بعد و کرد نگاهش فقط آرامش

 :گفت نشست تا هم یوسف. کرد تعارف هیوا. بود
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 !گیری؟نمی تحویل رو ما عمو آرامش -

 :گفت و زد سرش به ی سه*بو و نشست دیگرش یسو در رها. داد او به را نگاهش آرامش

 عزیزم؟ ما با قهری-

 .نه-

 سینی درون را هافنجان تا کرد می کمک هیوا به که همینطور. شد آشپزخانه وارد او به کمک برای هم رها. رفت آشپزخانه به هیوا

 :گفت بچیند

 .بگم بهت چیزی یه داری رو تحملش -

 رها دوش روی را سالمش دست هیوا. بود سینی درون ها فنجان کردن مرتب روی نگاهش اکتس رها اما کرد، نگاهش متعجب هیوا

 :گفت و گذاشت

 شده؟ چی زدنات، حرف نیمه نصفه این از میاد بدم -

 :گفت و نشست هیوا نگاه در نگاهش. کرد بلند سر رها

 ...سیاوش رفتی، وقتی -

 :زد غر سرش بر کالفه هیوا. کرد سکوت باز و

 .رها دیگه کنب جون -

 :گفت و انداخت پذیرایی به نگاهی رها

 از و زد زمینش که دلیلی اما. شکست سرش. پایین شد پرت رو هاپله تا بیست. شد بد حالش دفعه یه باال، رفتمی ها پله از داشت -

 .بود قلبش. کرد پرتش پله همه اون

 :گفت و داد فرو را بغضش رها. دوید صورتش روی آرام اشکی قطره بخواهد خودش اینکه بدون. برد ماتش هیوا

 از سری سر نباید گهمی یوسف. کرده اب*خر رو قلبش حال خون فشار و ماجرا این شوک اما. بشه بستری که نبود وخیم اونقدری -

 .ریخت هم به شدت به هم خانم مریم اومد پیش که موضوع این اما نبود که یونس اقا. بگذره کنارش
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 :گفت و نشست رفت، دلیصن سمت به هیوا

 مقصرم؟ من بگی خواهیمی -

 :شنید را یوسف صدای رها جای به

 .قاتل بگی بهش نبود انصاف. نیست برادرش مرگ مقصر سیاوش بدونی خوام می فقط دونه نمی مقصر رو تو کسی هیوا، نه -

 :گفت و دوخت یوسف به را نگاهش شاکیانه هیوا

 چقدر بگم بهش باشم نداشته رو این فرصت حتی بود انصاف بمیره؟ من شوهر بود انصاف بشه؟ یتیم من یبچه بود انصاف انصاف؟-

 قیمتی هر به. گیرممی شیدا از سیامک خون انتقام. متنفرم شیدا و سیاوش از من. نداره مواسه اهمیتی هیچ دایی، نه. داشتم دوستش

 و نداره اهمیتی مواسه بیفته شواسه که اتفاقی هر بدونید تا گفتم رو نای. دایی زن و دایی خاطر به فقط گذرممی سیاوش از. شده که

 .بیاره رحم به رو من دل نیست قرار

 .هیوا-

 :گفت و آورد باال را دستش هیوا

 .کافیه دایی، کنممی خواهش -

*** 

 برخاستن یحوصله اما بود بیدار. بود کشیده دراز هنوز او اما گذشتمی صبح ده از ساعت و بود شده پهن اتاق وسط تا آفتاب اینکه با

 در به ضرباتی. بود سیگار ته از پر بود تختش کنار میز روی که سیگاری زیر. بود گذاشته پیشانی روی راستش دست ساعد. نداشت

. نشست احترامش به سریع مادرش ورود با. شد اتاق وارد میوه آب بزرگ لیوان با خانم مریم. شد باز اتاق در متعاقبا و شد زده اتاقش

 :گفت و گرفت سمتش به را لیوان و نشست تخت ب*ل کنارش در مریم

 شه؟می حل مشکلی دیمی عذاب رو خودت اینجوری -

 :گفت و گرفت دستش از را لیوان سیاوش

 .میاد بدم خودم از داشته مونواسه مصیبت همه این من، اشتباه تصمیمات کنممی فکر این به وقتی -

 :گفت و گرفت را اشکش مریم
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 .پسرم شدی مرتکب اشتباهی نه کردی خطایی نه تو. کشممی عذاب بیشتر زنی،می حرف اینطوری وقتی -

 :گفت و نوشید را آبمیوه از ایجرعه خندی تلخ با اما سیاوش

 خوبه؟ حالش بابا-

 .داره چیکارت بابات ببین بعد ر،بخو صبحونه بیا. داره کار باهات پایین بری کنم صدات گفت خوره،می رو تو یغصه اونم

 به. شد دستشویی وارد و گذاشت تخت کنار میز روی را میوه آب لیوان. کرد ترک را اتاق که مریم داد؛ تکان سری فقط سیاوش

 الغرتر. کشید کردمی خودنمایی آن میان هم سفیدی تارهای و شدمی بلند داشت که ریشی به دستی. کرد نگاه اینه درون خودش

. زد بیرون اتاق از و کرد تن به هم مشکی ورزشی شلوار. کرد تعویض مشکی شرتتی با را اشمشکی لباس و گرفت دوشی.بود هشد

 به و برخاست جا از سیاوش دیدن با مینو. داشتند حضور آنجا سعید پسرش و اشخاله متوجه رفت می پایین ها پله از که همینطور

 به هم یونس نشستند تا. نشست احوالپرسی از بعد و داد دست هم سعید با. پرسید را حالش و گرفت ش*آغو در را او. آمد سمتش

 :گفت سیاوش به خطاب نشست تا یونس. شد اضافه جمعشان

 .اینجا بیاریشون آرامش و هیوا دنبال بری باید شو، حاضر برو سیاوش -

 :گفت متعجب سیاوش

 من؟ -

 :پرسید مینو

 ش؟خود یخونه رفته جان هیوا -

 :گفت جوابش در مریم

 .پیششون هستن اونجا رها و یوسف زده، شخونه به سری یه -

 :گفت یونس که بود زیر به نگاهش سیاوش

 بری؟ خواهینمی سیاوش -

 اتاقش به و کرد عذرخواهی اشخاله از و گفت چشمی همین برای کند اعتراضی اشخاله پسر و خاله جلوی خواستنمی سیاوش

  به. زد بیرون اتاق از و برداشت را چرمش مشکی کاپشن و کرد تعویض مشکی جین شلوار یک با را اشورزشی شلوار. برگشت
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 سیاوش. رفتند بیرون سالن از سیاوش همراه به همین برای کند صحبت یکلمه چند خصوصی پدرش با خواست برگشت که پذیرایی

 :گفت کردمی بازی دستش توی سوییچ با که همینطور

 دنبالشون؟ برم من گیدمی شما االن اینجام، من که رفت اینجا از این خاطر به هیوا، دونید می شما -

 :گفت و کشید عمیقی نفس یونس

 .ندیدم رو منوه روزه دو. ببینم رو آرامش خواممی گفتم من بگو -

 :گفت و کرد بلند سر سیاوش

 .اینجا بیان ارامش و هیوا با یوسف، عمو به بزنید زنگ -

 :داد را جوابش تحکم با ونسی

 .چشم بگو ، برو تو گممی -

 او با است قرار چگونه هیوا دانستمی وقتی بود خواسته را این پدرش چرا کردنمی درک اصال. رفت و داد تکان سری فقط سیاوش

 قلبش ضربان کرد توقف مسکونی ساختمان مقابل به وقتی. کرد می فکر اخیر اتفاقات به و کردمی رانندگی آرام را مسیر. کند رفتار

 همراه به قلبش ضربان. شود پیاده ماشین از گرفت تصمیم باالخره تا کشید طول مدتی. چرخید ساختمان روی نگاهش. بود رفته باال

 و بود یستادها همینطور. شد خارج که آسانسور از. بود انداخته لرزش به را دستانش قلبش تپش. رفتمی باالتر و باال آسانسور رفتن باال

 با گویی. شد باز هیوا توسط خانه در که بود درگیر خودش با. نداشت را او با شدن رو به رو جرأت. کرد می نگاه هیوا یخانه در به

. دوید سمتش به گفتن عمو با دید را سیاوش تا آرامش. بود خورده جا سیاوش دیدن با هیوا. داشتند را خانه از رفتن بیرون قصد آرامش

 آمد بیرون خانه از هیوا. بود مانده هیوا میخ نگاهش و داشت ش*آغو در را آرامش.گرفت ش*آغو در را او و نشست مقابلش اوشسی

 سیاوش سر بر و کشید بیرونش سیاوش ش*آغو از و گرفت را آرامش دست رساند آنها به را خودش. کوبید هم به را در حرص پر و

 :زد غر

 کنی؟می چیکار اینجا -

 :زد داد سرش بر باز و شد کشیده باال سمت به هیوا نگاه ایستاد وقتی. برخاست سیاوش. دوخت چشم مادرش به ترسیده شآرام

 کنی؟ می چیکار اینجا گفتم-

 ...بیام گفت بابا-
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 :غرید باز و برید را حرفش عصبانی هیوا

 .اینجا بیایی نداشتی حق تو اومدی،می نباید تو گفت بابات اگرم -

 :گفت آرام و انداخت زیر به سر سیاوش

 .هیوا متاسفم -

 :زد داد هیوا باز و

 .ایغریبه پشت هفت من برای تو. بگم باید بار چند خانم، هیوا -

 :داد تکان سری سیاوش

 .شده تنگ تونواسه دلش گفت. دنبالت بیام من داشت اصرار اما ببینی رو من خواینمی شما گفتم، بابا به من-

 ....تا اینجا بیارن تشریف چشم، سر قدمشون شد تنگ آرامش برای دلشون وقت هر مادرت و پدر-

 شد باز رها توسط هم یوسف یخانه در موقع همان. خورد را حرفش ی بقیه هیوا ، اشگریه برخاستن و آرامش بغض شدن شکسته با

 آرامش و هیوا به را خودش رها. ایستاد عقب و داد سالمی سیاوش. خورد جا سیاوش دیدن از کمی هم او اما آمد بیرون نگران و

 :گفت و رساند

 زنی؟می داد داری چرا هیوا؟ شده چی -

 :گفت و گرفت را آرامش دست هیوا

 .اینجا اومده آقا این دیدم که بزنم قدم کمی یه برم خواستممی دخترم با و من. نیست مهمی چیز -

 :گفت متعجب رها

 .نیست درست اصالً برخوردت این هست، آرامش عموی سیاوش هیوا؟ چی یعنی آقا؟ این -

 رها آسانسور در شدن بسته با. زد را دکمه و شد آسانسور وارد. کشیدش آسانسور سمت به و گرفت را دخترش دست زهرخندی با هیوا

 :گفت و چرخید سیاوش سمت به

 چیه؟ موضوع-
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 .اونجا ببرمشون تا آرامش و یواه دنبال بیام من حتما کرد اصرار اما نیام، من گفتم بابا به-

 آرامش و هیوا. چرخاند نگاهی آمد که بیرون ساختمان از. رفت هاپله سمت به و کرد خداحافظی رها از و زد که را حرف این سیاوش

 را هاآن هک شدنمی نزدیک خیلی اما رفتمی دنبالشان به. کرد حرکت آرام و شد ماشین سوار. رفتندمی خیابان سمت به روپیاده از

 به آرامش و هیوا. رفت دنبالشان به و کرد پارک را ماشینش هم سیاوش. شدند پارک وارد رسیدند پارک به وقتی. کند خود متوجه

 که همینطور و ایستاد درختی کنار هم سیاوش. رفت بازی وسایل سمت به آرامش و نشست هیوا. رسیدند که هابچه بازی محل

 :داد جواب پدرش باالخره تا کشید طول دقایقی گرفت را پدرش یشماره و کشید بیرون جیب از را یلشموبا بود هاآن به نگاهش

 .سیاوش الو-

 .بابا سالم-

 کجایید؟ سالم؛-

 حال همان در و باشد داشته نگاهش تیررس در بهتر را هیوا تا کرد خم را سرش کمی و داد تکیه درخت به را راستش بازوی سیاوش

 :داد را پدرش جواب

 .هستم شونمراقب دور دورا منم. پارک اومدن آرامش و هیوا-

 چی؟ یعنی-

 بیام؟ خواستید چرا متنفره، من از دونیدمی که شما بابا. شد ناراحت هیوا شون،خونه دم رفتم-

 :گفت یونس باالخره تا گذشت سکوت به مدتی

 فهمیدی؟ گی،نمی هیچی زد هم گوشت تو هیوا

 خودم واسه میرم من اونجا، بیان آرامش با بزنید زنگ هیوا به خودتون شما. نباشم چشمش جلو نیست بهتر اما. گمنمی که دونید می-

 .رممی اونجا از گیرممی آپارتمانی یه

 :گفت مشگوکانه یونس

 نداری؟ مگه ری،می گیریمی آپارتمانی یه -
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 :گفت بود خورده جا که سیاوش

 .نبود حواسم یعنی دارم، -

 :گفت بازپرسانه یونس

 فروختی؟ رو آپارتمانت-

 .زنیم می حرف هم با میام چیزه،-

 :گفت و گرفت تهدید رنگ لحنش یونس

 .باشی داده زنیکه اون به پولش و باشی فروخته اگر حالت به وای سیاوش -

 تماس بابا " گفتن اب. بودند بحث و جر حال در و شد دعوایش سرسره روی دیگری یبچه دختر با آرامش دید دور از سیاوش

 آرام حال در و بودند رسانده سرسره کنار را خودشان بچه دختر یکی آن پدر و هیوا. دوید سو آن به و کرد قطع را تلفن "گیرممی

 رسانده را خودش هم زنی یک. بود گرفته باال بحثش دخترک آن پدر با و بود رفته در کوره از هیوا گویا اما. بودند هایشان بچه کردن

 .کرد می بحث زن و مرد آن با داشت و بود آورده پایین سرسره روی از را دخترش هیوا؛. بود

 .گرفته یاد کی از رو ادب معلومه باباش رفتار از که کن ادب رو خودت دختر بدی، نظر من یبچه تربیت مورد در نیست الزم شما -

 :گفت و برد باال را صدایش مرد آن اما

 .بگه زور خواد می که داره عقده تو ی بچه-

 .کنه رعایت نیست بلد رو نوبت که شماست دختر این گه،نمی زور من ی بچه-

 :گفت تندی با بچه آن مادر

 .کردمی زنی جر داشت که بود شما دختر این بود هابچه به حواسم من -

 تا. بدهد را جوابشان کردنمی پیدا مهلت یواه و زدندمی حرف همزمان شوهر و زن آن و کردمی گریه و بود چسبیده مادرش به آرامش

 :زد داد سرش بر و داد هلش عقب به کمی و زد مرد آن ینه*سی به دست رفت جلو عصبانی رسید سیاوش

 .کاره و کسبی کردی فکر انداختی، راه هوار و داد زن یه سر و سرت رو انداختی صدات یابو، هوی -
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 چقدر هر. گرفت باال مرد آن و سیاوش دعوای. شد ورحمله او سوی به و نیامد کوتاه هم مرد آن داد انجام را حرکت این که سیاوش

 دیگر ایعده. کردمی گریه بلند بلند آرامش اما. کردمی نگاه بود ایستاده تفاوتبی هیوا اما. کردند می داد و جیغ دخترش و زن آن

 را خودش و دوید سیاوش سوی به هم آرامش. رفتند دادندمی فحش که حالی در خانواده آن. کردند جدا هم از را هاآن و شدند جمع

 :گفت و گرفت ش*آغو در را او و نشست مقابلش سیاوش. چسباند او به

 .برم قربونت نکن گریه عزیزم، نکن گریه -

 :گفت اش گریه میان در آرامش

 .داد فحش بابایم به دختره اون عمو-

 .بشم فدات-

 .شدند دور دورشان از هم مردم یبقیه. آمد نزدیکشان و کند زمین از پا هیوا

 می نگاهش تفاوتبی و سرد چشمان با هیوا. برخاست زمین روی از و گرفت ش*آغو در را او کرد، آرام کمی را آرامش وقتی سیاوش

 :گفت و انداخت زیر به سر که نداشت را نگاهش تحمل. کرد

 .طال سر دو چوب شدم. خواستینمی تو چون خواستمنمی بیام؛ نخوام خودم اینکه نه. وندنبالت بیام کرد حکم بابام کنم؟ چیکار -

 :گفت و کشید سیاوش صورت به دستی آرامش

 میاد؟ خون داره بینیت عمو -

 :گفت و داد آرامش به را نگاهش سیاوش

 .شورمشمی رممی نداره، اشکال. عزیزم-

 .بریم طرفیاون از کجاس؟ آب شیر دونممی من-

 تفاوتبی بعد. کردمی دنبال را هاآن نگاهش نفرت با هیوا که حالی در. افتاد راه سمت آن به آرامش با سیاوش. کرد اشاره سویی به و

 جواب باالخره تا نکشید طول خیلی. گرفت را یونس یشماره و کشید بیرون کیف از را موبایلش و نشست و رفت نیمکتی سوی به

 :داد

 .دخترم سالم الو-
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 هستین؟ خوب دایی، سالم-

 :گفت مهربانی با یونس

 بهتری؟ عزیزم، خوبم-

 .بزنید دامن بهش خواهیدمی هم شما که مواسه نیست کم مردم حرف ما؟ دنبال فرستادید سیاوش چرا دایی. نیستم بد-

 :گفت بعد و کرد مکثی یونس

. هستید آرامش و تو که همونطور ماست یخانواده از جزوی آرامش، عموی سیاوش نه، رو مردم دهن در بست میشه رو دروازه در-

 .کنممی پیداش خودم هم رو شیدا. بشیم دور هم از شهنمی که مردم حرف خاطر به

 .ببینم رو سیاوش خوامنمی دیگه خودم من نباشه هم مردم حرف خاطر به دایی،-

 ویس اون خودم من. ببنده رو شیدا گشاد دهن که زده فیحر صرفاً نیست، مقصر سیاوش دونیمی خوب هم خودت تو هیوا ببین-

 .کردم گوش

 :شنید را یونس صدای و دوید صورتش روی اشکی قطره باز و بست را چشمانش هیوا زد، را حرف این که یونس

 فرستاده کسیام برای هایعکس یه هم قبلش گویا. کرده ضبط رو صداش و انداخته راه سیاوش با رو بحثی همچین قصد از شیدا -

 خواممی سیاوش از من اما. نبوده حرفی و دادی توضیح سیامک به ها عکس اون بابت گفتمی یوسف ولی درنیاوردم سر من که

 .بده توضیح

 :گفت و گرفت را اشکش هیوا

 بدم؟ توضیح خواهیدنمی من از چرا-

 کجاست؟ آرامش. بریزه هم به اعصابت این از بیشتر خوامنمی فقط-

 .کنهمی زیبا داره-

 .اینجا بیاید سیاوش با پارک از بعد-

 خودش از بابت این از او و بود کوتاه اشدایی مقابل زبانش همیشه بزند را خودش حرف یونس مقابل توانستنمی هم هنوز هیوا

 :گفت باالخره تا کرد سعی خیلی. بود متنفر
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 .دارم کار کلی خونه دایی-

 .ندیدمتون روزه دو رسی، می کارات به بعدا-

 .دایی زن با ما؛ یخونه بیاید شما

 .منتظرتونم. دختر نکن اذیت. نیست خوب حالش مریم-

 هیوا سمت به بود قیفی بستنی یک دیگرش دست توی و بود گرفته را سیاوش دست که آرامش. کرد قطع را تلفن و گفت را این

 :گفت شوق با آرامش. نشست کنارش در مه خودش و نشاند نیمکت روی را آرامش. رسیدند هیوا به.آمدندمی

 .بازی شهر ببر رو من شب داده قول عمو مامان، -

 :گفت و کرد دنبال را نگاهش مسیر سیاوش. بود هابچه داد و جیغ و ها وسرسره تاب مات نگاهش هیوا اما

 .بدی اجازه اگر البته -

 .کرد تلخ را روحش کالمش زهر و کشید آتش به را شسیاو چشمان سبزی چشمانش، سیاهی. برگشت سمتش به هیوا شاکی نگاه

 شه؟می چی قولت ندم، اجازه من اگر خب دادی، قول بهش گهمی بچه این -

 :گفت و کشید بود گردش در دو آن بین نگاهش که آرامش موهای به دستی سیاوش

 .کنممی عذرخواهی ازش دادم بهش که بیجای قول بابت -

 :گفت رحمانه بی هیوا و

 .دمنمی اجازه نم -

 :گفت شاکی آرامش. کرد می نگاهش فقط سیاوش اما کند، عذرخواهی آرامش از تا کردمی نگاهش منتظر هیوا و

 بازی؟ شهر برم عمو با دادمی اجازه بود بابا اگه دی؛نمی اجازه چرا جون مامان -

 :گفت حرص با هیوا

 .نداشتی هاغریبه لطف به هم لزومی. بردمی رو تو خودش بود بابات اگه -
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 هم اشبستنی. کردمی گریه زیر به سر و ترآرام بار این اما گرفت اشگریه باز آرامش که بود طلبکارانه و تند قدری به لحنش

 :گفت آرام و کرد التماس نگاهش با و کشید آرامش موهای به دستی سیاوش. خوردنمی

 .کنممی هماهنگ تو با بلشق بعد دفعه. بده اجازه رو دفعهاین خدا، رو تو -

 آرامش وقتی. خنداند را او باالخره تا داد قلقلکش و زد حرف آرامش با آنقدر سیاوش. کرد سکوت و داد رو به رو به را نگاهش هیوا

 وقتی کرد می نگاهشان فقط و بود نشسته هیوا مدت تمام. کرد همراهیش سیاوش و کند بازی برود خواست کرد تمام را اشبستنی

 :گفت آرامش و برگشتند هیوا سمت به شد تمام آرامش بازی

 یونس؟ بابا خونه بریم جون مامان -

. کرد می نگاه آسمان به شیطنت با نگاهش از فرار برای سیاوش داد، بود ایستاده سرش پشت که سیاوش به را نگاهش شاکی هیوا

 :گفت و برخاست عصبانی هیوا

 .فهمیدی نکن، پر رو من یبچه دیگه -

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش. برود هیوا با جنگ به هاشیطنت همان با بود گرفته تصمیم که بود کرده تغییر سیاوش رفتار گویی اما

 .خودت یلنگه یکیه. نداره زبون خودش دختر این که چقدرم حاال -

 :گفت شاکی آرامش که کشید را آرامش دست عصبی اما هیوا

 .ترآروم کندی، رو دستم مامان، کندی -

 :گفت و افتاد خنده به سیاوش

 .کندی رو مبرادرزاده دست. زن بکش ترآروم خب بمیرم، الهی -

 :گفت و رساند آنها به را خودش و دوید دنبالشان به هم سیاوش. بردمی خودش دنبال به را آرامش و افتاد راه به هیوا

 .ترآروم -

 :گفت ناله با آرامش

 .نک کمکم عمو آخ آخ -
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 :گفت آرامش که زد پس را آرامش دست عصبی و ایستاد هیوا

 مامان؟ چته -

 :گفت و گرفت را دستش سیاوش. گرفت را او دست و برگشت سیاوش سمت به و

 .نذاریم سرش به سر بهتره تلخه اوقاتش مامانی -

 را ماشین و انداخت او به نگاهی آینه از اوشسی عقب، هیوا و نشست جلو صندلی روی آرامش. رسیدند که ماشین به. افتادند راه به و

 می که چیزی هر با بطه*را در آرامش. بود ساکت هیوا و شد می طی آرامش و سیاوش های حرف به مسیر. کرد حرکت و کند جا از

 :گفت آرامش کردند توقف قرمز چراغ پشت وقتی داد می را جوابش حوصلهبا سیاوش و داشت سوالی دید

 نیست؟ صورتی راهنمایی چراغ های رنگ از یکی چرا عمو -

 :گفت و برد باال ابروی سیاوش

 .دونمنمی-

 .دارم دوست خیلی من خب. باشن داشته دوست مردها باید مگه. ندارن دوست صورتی مردها چون میگه یاشار-

 :گفت و کشید هایش ریش به دستی سیاوش

 .هستن قشنگ هم قرمز و نارنجی و سبز خب -

 :گفت و داد انتک سری آرامش

 سفیده؟ لباسشون ها پلیس چرا عمو. قشنگتره صورتی نه-

 .داشتن دوست سفید چون-

 :گفت و کرد نگاهش عاقالنه آرامش

 .دونمنمی هیچی قانون از من کنیدمی فکر شما هستش؟ داشتنی دوست مگه عمو -

 و انداخت او به نگاهی آینه از سیاوش. خندید هیوا رامش،آ جواب از وقتی اما کند باز سر از را او تا بود زده حرفی یه صرفا سیاوش

 :گفت آرامش به خطاب
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 .بپوشن سفید رانندگی راهنمایی های پلیس که کرده تعیین اینجوری قانون چون پوشیدن سفید روحت، تو ای -

 :گفت کرد می نگاهش لبخند با که همینطور آرامش

 تیره اگه. بشن دیده خوره می بهشون هاماشین نور وقتی شب توی تا بپوشن شنرو رنگ باید راهنمایی هایپلیس گفتمی بابا -

 .خطرهپر خیلی کارشون چون. بگیره زیرشون ماشین ممکنه و شن نمی دیده بپوشن

. کرد می نگاهش لبخند با همینطور آرامش و بود مانده قرمز چراغ عددهای میخ نگاهش بود، شده کنف جوابش از حسابی که سیاوش

 :گفت و کرد نگاهش پهنی لبخند با سیاوش باالخره که

 .دونستمنمی من چیه؟ خب -

 :گفت و داد رو به رو به را نگاهش آرامش

 .نیار در خودت از جوابی یه الکی. دونمنمی بگو دونینمی رو چیزی یه وقتی گفتمی بابایی -

 :گفت بود تهگرف حرصش حسابی که سیاوش. آورد در را هیوا بلند ی خنده حرفش این

 سالشه؟ چند دقیقا بچه این -

 :گفت باز آرامش

 .عمو شد سبز چراغ -

 .کرد حرکت و کند جا از را ماشین حرص با سیاوش

. کردند توقف و شدند خانه وارد ماشین با وقتی. بود ساکت همچنان هیوا اما. کردندمی کلکل بند یک سیاوش و آرامش مسیر طول

 :زد صدایش هیوا که رفت دستگیره به دستش هم سیاوش. دوید ساختمان سمت به و شد ادهپی ماشین از شوق با آرامش

 .یاوری آقای -

 :گفت و خندیدتلخ برگشت، عقب سمت به متعجب سیاوش

 یاوری؟ آقای گفتی بودی تو -

 :گفت و دوخت نگاهش در را نگاهش حرص با هیوا
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 .کنید صدا خانم هیوا رو من شما هم اًخواهش پس کنم،می صداتون جوریاین بعد به این از -

 :گفت و خندید ترپرحرص دفعهاین سیاوش

 خانم؟ چیه فامیلیت-

 دونید؟نمی شما یعنی-

 ...خانم...خانم. کردم تمسخره کلی شنیدم عقدت سر فقط بار یه کنم، فکر کن صبر نه،-

 صدایش و شد پیاده هم سیاوش. کوبید هم به محکم را ماشین در و شد پیاده ماشین از و کشید را دستگیره پرحرص و عصبی هیوا

 :زد

 .نبود اینم نه...جورابی خانم. نبود این نه... نه...جودکی خانم -

 :زد داد سرش و برگشت سمتش به عصبانی هیوا هاپله یمیانه گفت،می را مختلفی اسامی رفتمی هیوا دنبال به که همینطور و

 .نرو راه من اعصاب رو -

 :داد را جوابش تندی همان با بود شده او قد هم دقیقاً و بود ایستاده ترپایین پله یک که سیاوش

 .نره راه روش کسی که کن جمع راه سر از رو اعصابت -

 نگاه در را نگاهش. شد خم صورتش سمت به و زد چنگی را سیاوش مشکی شرتتی ییقه عصبانی سیاوش، تصور خالف بر هیوا

 :گفت و دوخت سیاوش

 شدی باعث تو چون. سیاوش متنفرم ازت وجودم یهمه با من نه،. زدم حرفی همینطوری کنیمی فکر متنفرم، ازت گممی وقتی -

 باهاش وقتی که درسته بگم بهش نشد فرصت چرند، برادرش هایحرف تموم بگم سیامک به که نکنم پیدا رو این فرصت وقت هیچ

 رو سیامک من. وجودش تو شد می خالصه زندگیم یهمه که شدم عاشقش قدریاون اما نداشتم دوستش کردممی ازدواج

 .خوامشمی

 :گفت و انداخت زیر به سر سیاوش. کرد رها را سیاوش ییقه و دوید صورتش روی اشک

 دلم فقط. اومده سرش بال این و شده عصبانی من هایحرف خاطر به برادرم فهمیدم وقتی از خوبه، خیلی حالم من کنیمی فکر -

 .کنمنمی رو کار این مادرم و پدر خاطر به اما کردم رو کار این قبالً چون دارم رو خودکشی جرات. بمیرم خوادمی
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 :گفت و دوخت چشم هیوا چشمان به اشکی هایچشم با و کرد بلند سر دوباره و

 که دفعهاون کاش گممی همش. کنم تحمل هک مجبورم و کنم تحمل تونمنمی رو خودم وجود تلخی حتی من کنم؟ چیکار بگو تو -

 .بود زنده سیامک و بودم خاک زیر من االن و دادننمی نجاتم بودم کرده خودکشی

 و یاد باز، اما کند فراموش که خواستمی چقدر هر اما بود رفته تند شاید چرخید، سیاوش نگاه در سکوت در نگاهش مدتی هیوا

 یچهره آن در نگاهش هم سیاوش. کشیدمی شعله درونش مرگش آن مسبب از تنفر این و کشیدمی آتش جانش به سیامک خاطرات

 شکسته کمی آن انتهای که یراسته و سیاه ابروان. چرخید بود کرده باز سر دوباره عشق آن شاید حاال و بود عاشقش روزی یک که

 به کوچکتر جورش و جمع بینی و بود شده رترپ کمی قبل از صورتش. بود نشسته خوش اشمشکی درشت چشمان روی چقدر بود

 جبران اشبرجسته هایگونه اما بود گرفته را رویش و رنگ و بود انداخته گود را چشمانش زیر گریه و عزاداری چند هر. رسیدمی نظر

 .دکشیمی رخ به را خودش زیبایش و حالتی خوش اما بود خشکیده هم هایشب*ل را، عزاداری ناسوری این کردمی

 کنی؟می کمکم -

 :گفت و ایستاد ترصاف کمی هیوا آورد، خودش به را سیاوش و پرسید هیوا را سوال این

 کنم؟ پیدا رو شیدا کنیمی کمکم-

 چی؟ برای-

 .بده پس کرد من زندگی با که کاری تقاص باید نیستی معتقد-

 :گفت بعد و خودش به نهیبی و زد نامرتبش موهای به چنگی

 ...انگلیس میرم شد تموم که چهلم مراسم. بگیرنش نظر زیر و کنن پیداش گفتم. کنن پیداش سپردم انگلیس توی ینفر چند به -

 :گفت اما هیوا

 .کنه آرومم تونهمی کمی یه شیدا کشتن فقط میام، منم -

 :گفت آرام هیوا و تکان سری فقط سیاوش. کردمی بیانش نفرت با و محکم که هیوا حرف و نگاه این از بود ترسیده سیاوش

 .خوبه -
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 درگیر فکرش و چرخیدمی حیاط درون نگاهش. نشست ها پله یلبه همانجا سیاوش ولی. رفت ساختمان سمت به و کرد گردعقب

 .بود

*** 

 بود رفته وا مبل روی آرامش و داد می قلقلک را آرامش داشت یونس. بود هوا به یونس و آرامش یخنده صدای شد، سالن وارد وقتی

 یونس. شد اضافه جمعشان به سالمی با سیاوش. کردمی نگاه را هاآن و بود نشسته مریم کنار در هم هیوا. پیچیدمی خود به خنده از و

 :گفت و نشاند پا روی را او و کشید آرامش دادن قلقلک از دست

 کردی؟ چیکارش رو آپارتمانت پسر، ببینم بگو خب -

 :گفت و انداخت مادرش به نگاهینیم. بود شده پدرش ناگهانی سوال این غافلگیر باز سیاوش

 .بودم داده ضرر داشتم که کاری توی فروختم، -

 :پرسید را بعدیش سوال تررحمانهبی یونس

 نشدم؟ خبردار من که رفتی فروختی اومدی کی-

 .نیومدم خودم بودم، گرفته وکیل-

 :زد داد سرش بر عصبانی یونس

 .بودی اومده ودتخ سیاوش، نگو دروغ -

 :بگوید را حقیقت شد مجبور و انداخت زیر به را نگاهش

 دور روی افتادیم کمکم اما بود خوب اوایل میده، جواب انگلیس توی داره بودم گفته که کاری همین بودم، شده شریک نفر یه با -

 به. بفروشم رو آپارتمانم رو زمین ایران بیام مشد مجبور. بود من مال بیشتر هم ضررش داشتم بیشتری سهام من بود این بدیش. ضرر

 زنگ هیوا به اومدم که بعد دفعات. کردم اشتباه. نفهمه کسی خواستم ازش. دید خیابون توی رو من هیوا اتفاقی بار یه اما نگفتم کسی

 مواسه شیدا انگاری اما. کنه والهح مواسه رو پولش آپارتمانم فروختن از بعد تا کنه قبول رو من وکالت خواستم ازش. ببینمش تا زدم

 یه و بود فرستاده سیامک برای احوال و اوضاع این توی و گرفته ما از رو هاعکس اون دیدم رو هیوا که دومی یدفعه. بود گذاشته بپا

 .بود گفته اراجیف مشت
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 :گفت اما هیوا. بودند ساکت هم بقیه و یونس. کرد سکوت سیاوش

 .نبود عصبانی موضوع این از. بود جریان در بودم، گفته مکسیا به رو چیز همه من -

 :گفت و داد تکان سری فقط یونس

 داشت؟ دست شیدا مالیت ضررهای توی -

 :گفت آرام و داد تکان سری تایید به سیاوش

 .ستبطه*را توی پاتریک با فهمیدم بعداً -

 و کرد اختیار سکوت دید را مریم یملتمسانه نگاه وقتی اما کند سرزنشش خواست هم یونس. زد نیشخندی و برد باال ابروی هیوا

 :گفت و کشید آرامش موهای به دستی یونس. نزد حرفی

 .کردم رو تو دستپخت س*هو دخترم جان هیوا -

 :گفت و انداخت زیر به سر هیوا

 .آوردنمی غذا مونواسه رستوران از فقط نکردم، اشپزی اصالً روزه چند این -

 :گفت مریم

 .ستآماده هم دیگه ساعت نیم تا. کردن درست رو ناهار امروز جان، یونس -

 .نداشت آشپزی برای یحوصله و حال و عالقه دیگر. کشید راحتی نفس بود شده راحت دیگر فرمایشی دستور یک از که هیوا

 آرامش. کردمی صحبت کارمندانش از یکی با تلفنی و بود کارهایش به رسیدگی مشغول کارش اتاق توی. بود بعدازظهر چهار ساعت

 دید را او تا آرامش شد، اتاق وارد سیاوش و خورد اتاق در به ضرباتی. کردمی درست پازل و بود نشسته مبلی روی میز سوی این هم

 :گفت و کوبید بهم را دستانش

 .کمکم بیا عمو جون آخ -

 :گفت و نشست آرامش مقابل سیاوش .نشست لبش روی کمرنگ لبخندی و انداخت آنها به نگاهی نیم یونس

 کنی؟می داری چیکار ببینم بگو خب -
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 او از سریع آرامش بگذارد سرجایش خواستمی و کردمی پیدا سیاوش که ایتکه هر شد، پازل کردن درست مشغول آرامش با کمی و

 :گفت و زد تکیه مبل پشتی به مدتی از بعد سیاوش. گذاشتمی جاهمان را همان خودش بعد اشتباهه گفتمی و گرفتمی

 .کنم پیدا من تا جااین شینیمی زنی،می جر چقدر تو دختر -

 :گفت و شد براق عمویش سمت به و زد مر*ک به را دستانش آرامش

 .بودم کرده درست خودم رو پازل نصف که عمو ببخشید خیلی -

 :گفت و انداخت باال ابرویی یونس کرد، نگاه پدرش به مستاصل سیاوش

 .داری هم ادعا کردی پیدا پازل دوتکه دخترم، گهمی راست -

 و نشست آغوشش توی و بوسید را صورتش و رفت سمتش به. خندید آرامش. کرد شدن تسلیم اعالم و برد باال را دستانش سیاوش

 :گفت

 .شدی زشت خیلی جون عمو -

 :گفت خنده با سیاوش

 چرا؟ -

 :گفت و کشید دست او های ریش به آرامش

 .نمیاد بهت چیزا این -

 :گفت خنده با هم سیاوش. خندید پروابی و بلند یونس گفت را این تا

 .ریش اسمش چیزا این دختر -

 :گفت مدتی از بعد یونس. خندیدند سیاوش و یونس باز هایشخنده با و خندید ریز آرامش

 .دارم حرف سیاوش عمو با من مریم؟ مامان پیش ریمی آرامشم -

 :گفت مقدمهبی یونس کرد ترک را اتاق آرامش کهاین از بعد و گذاشت زمین روی را او سیاوش داد، تکان یسر آرامش

 داشتی؟ دوستش که نگفتی من به چرا -
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 :گفت متعجب و برگشت پدرش سمت به بود رفته اتاق در سوی به آرامش دنبال به نگاهش که سیاوش

 چی؟ -

 :گفت داشتبرمی سیگارش جعبه توی از را گاریسی که طورهمین و برخاست جا از یونس

 .زدیمی حرف من با اومدیمی باید کاری هر جای به کنم،می صحبت قبل سال شش مورد در -

 باز که گشتمی جوابی دنبال به فکرش درون. دوخت میز روی یشده تکمیل پازل به را نگاهش و شد یونس منظور متوجه سیاوش

 :گفت یونس

 کردی؟ رو کاراین سیامک کهاین خاطر به فقط -

 :گفت کند بلند سر کهاین بدون سیاوش

 .قبرستون ینه*سی فرستادمنمی رو جوونم برادر و کردمنمی خرابش حماقتم اگر داشت خوبی ی۔نتیجه. نبود اشتباهی تصمیم

 دونی؟می سیامک مرگ مقصر رو خودت تو -

 و کشید آهی هم یونس. لغزید صورتش روی اشک و زد پلک و داد تکان سری زد،می دو دو چشمانش درون اشک سربلند، سیاوش

 :گفت و خورد را بغضش. کشید گردنش پشت و صورت به دستی

 و نیت حسن از من البته دادی، فرصت تربزرگ اشتباه برای شیدا به که بود این تو اشتباه تنها. نیست طوراین که اینه حقیقت ولی -

 .دهمی هم تاوانش کرده غلطی اگه شیدا. پسرم دارم خبر تو قلب

 :گفت بعد و کرد فکر کمی نگران سیاوش

 طوریاین فقط گفتمی. زدمی شیدا کشتن از حرف. کنه پیدا رو شیدا کنم کمکش خواستمی من از بگیره، انتقام خوادمی هیوا بابا، -

 .شهمی آروم

 .هاحرف این نیست دختر این ذات تو زنه،می حرفی یه داغه، االن -

 :گفت بعد و کرد مکثی یونس. انداخت زیر به سر امیدوارم گفتن با سیاوش

 قیم. کردم صحبت وکیلش با. کارها یهمه به رسهنمی هم یوسف هواست، روی شرکتش های برنامه سیامک، شرکت برو فردا -

  مدیریت دممی وکالت بهت آرامش قیم عنوان هب من اما شهمی منتقل آرامش نام به شرکتش سهام هستم، من االن آرامش قانونی
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 شرکت خوامنمی اما دهمی انجام رو کارهاش رها نیست که هم االن. برمیاد رستوران پس از خودش هیوا. بده انجام رو شرکتش

 .کشید زحمت کارش واسه خیلی سال شش این توی بخوابه، سیامک

 :گفت و داد تکان سری سیاوش

 .بشم مشغول سیامک شرکت توی من باشه نداشته دوست شاید بپرسید؟ هیوا از نیست بهتر -

 :گفت بعد و زد سیگارش به پکی یونس

 .زنهنمی حرفی هیوا نباش، نگران بابت این از -

 .بپرسید ازش بازم بهتره ولی -

 :گفت و کرد خاموش زیرسیگاری داخل را تمامش نیمه سیگار یونس

 .باشیم هم کنار منشی دور هم از خواممی اما باشه، -

 سمت به برداشت میز روی از کارتی رفت، میز سمت به و برخاست جا از یونس. داد تکان سری فقط و کرد نگاهش گنگ سیاوش

 :گفت و گرفت سیاوش

. ستکاره همه اون نیست سیامک که االن کنه فکر خوامنمی. شرکت توی سیامک شریک و معاون بگیر، تماس دانیالی آقای با -

 دیدیش؟ بود مراسم توی

 .داشت پرفسوری ریش و بود بلند قد که همون آره، -

 :گفت و داد تکان سری یونس

 .بشه کوتاه زبونش که پیشش برو نامه وکالت با کرده، تنظیم رو نامه وکالت حسنی، آقای پیش برو شرکت بری کهاین از قبل -

. بودند آمده آرزو و جیران. رفتند بیرون هم با بیرون از های پرسیلاحوا صدای شنیدن با. گرفت را کارت و برخاست جا از سیاوش

 عوض را هوایشان و حال کمی آمدنشان و بود آمده آرامش و هیوا دیدن برای جیران. شد اضافه جمعشان به هم یونس و سیاوش

 .دبودن خوبی دوستان هم با زیاد سنی اختالف داشتن با و بود رفیق آرامش با حسابی آرزو. کرد

*** 

 :گفت و داد یونس به را نگاهش میز سر. ماندن به بود شده مجبور یونس خواست به. بودند صبحانه میز سر
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 .رستوران به بزنم سر یه خواممی امروز توناجازه با من جون، دایی -

 :گفت و داد تکان سری یونس

 .رسونهمی هم رو تو رشمسی تو حسنی، آقای دفتر ره می داره سیاوش دخترم، کنیمی خوبی کار -

 :گفت بعد و کرد بلند سر متعجب هیوا

 .رممی تاکسی با دایی ممنون -

 .نکرد بلند سر بود اشچای فنجان به نگاهش سیاوش

 :گفت یونس باز و شد بدل و رد مریم و یونس بین نگاهی

 .بده هم رو شکرایه کن، نگاه بهش تاکسی چشم به -

 :گفت و دز پس را چایش فنجان عصبی هیوا

 .دایی برم تاکسی با دممی ترجیح -

 :گفت بعد و کرد نگاهش لحظاتی یونس

 دخترم؟ شیمی عصبانی چرا باشه، -

 :گفت بغض با و آرام مریم. داد فرو را بغضش گرفت، را نگاهش هیوا. رفت بیرون و برخاست ناراحت سیاوش

 از رو برادرش خواستهنمی که اون. سیاوشم دل و دونهمی خدا. هسخت خیلی سیامک نبودن خدا به نگیر، سخت انقدر جان، هیوا -

 .بده دست

 :گفت و داد مریم به را نگاهش هیوا

 .زدنمی موردم در هاییحرف چه فامیل شنیدید خودتون دایی، زن -

 :گفت و گرفت را اشکش مریم

 کسایی م،بچه مرگ از خوشحالن که کسایی. ونستننت اما کنن تور رو سیامک خواستنمی که کسایی بودن، من هایفامیل هااین -

 .بشن ترخوشحال نکن کاری یه تو عزیزم اما باشن، شیدا از بدتر شاید که
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 :گفت و گذاشت مقابلش را شیر لیوان یونس که ریختمی اشک آرام و داشت زیر به سر هیوا. کرد ترک را سالن و برخاست جا از و

 تا و بخور رو تصبحونه. رو شرایط این بپذیریم باید. طورههمین مونهمه برای اما سختیه، طشرای دونممی دخترم، نکن گریه -

 .میاد باهات شهمی آویزونت وگرنه. برید نشده بیدار آرامش

 و بود ایستاده پلکان یلبه سیاوش. رفت بیرون سالن از و برخاست هم یونس. رفت خودش اتاق به و نوشید را شیر از ایجرعه هیوا

 :زد داد سرش و زد بهش گردنی پس محکم و شد نزدیکش یونس که کشیدمی سیگار

 کشی؟می سیگار کشینمی خجالت خر کره -

 :گفت و برد سر پشت سیگارش با را دستش و انداخت زیر به سر سیاوش

 .خواممی معذرت -

 .برسونش رستوران تا بپوش لباس برو -

 .کرد نگاه پدرش به مستاصل سیاوش

 ... .هآخ -

 :زد غر سرش اخمی با باز یونس

 .ببینم برو. کوفت و آخه -

 .افتاد راه به داخل سمت به و داد تکان سری سیاوش

* 

 را او و کردمی اذیتش حسابی دستش گچ. گرفت جا عقب صندلی روی هیوا و شد باز عقب در که بود منتظر ماشین فرمان پشت

 :گفت اعتراض با نشست تا. بود کرده کالفه

 .ببرن شور مرده -

 :گفت و کرد نگاهش آینه از سیاوش

 .رو من -
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 :زد غر عصبانی هیوا

 .رو دستم صاحاببی گچ این نخیر -

 خود وضع و سر به حسابی و داشت تن به شیک شلوار و کت یک. رفت بیرون خانه از و کرد روشن را ماشین و گفت آهانی سیاوش

 :گفت و شکست را سکوت این سیاوش که شدمی طی سکوت به و بود بیرون به نگاهش هیوا. بود رسیده

 سیامک؟ شرکت برم که خواسته من از بابا دونیمی گممی -

 :گفت کند نگاهش کهاین بدون هیوا که پرسید را سوال این اضطراب و ترس با

 .دونممی -

 :گفت و کشید راحتی نفس سیاوش

 .خواست ازم بابا خدا به بگیرم، تدس رو سیامک کار خواستم خودم نکنی فکر وقت یه -

 :گفت و نشست لبش به خندینیش. آمدنمی سیاوش به مظلومیت همه این. انداخت او به نگاهی نیم باز هیوا

 .نمیاد بهت اصالً که زنیمی حرف طوری یه -

 :گفت لبخندی با سیاوش

 کنی؟می باور ترسم می ازت بگم

 .نه

 :گفت هیوا و خندید سیاوش

 خندی؟می چی برای -

 متنفری؟ من از واقعاً هیوا یعنی. گرفت مخنده دونم،نمی -

 :زد داد سرش بر تند باز هیوا

 .خانم هیوا -
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 :گفت مسخرگی و حرص با هم سیاوش

 .جورابان خانم -

 :غرید ب*ل زیر حرصی هیوا که خندید باز و

 .زهرمار -

 :گفت شیطنت با اما سیاوش

 .جورابان خانم. اومد یادم یلیتفام تا کردم فکر ساعت سه دیشب -

 :گفت باز سیاوش و نداد جوابی هیوا

 .دنبالتون بیام برگشتنی دارید؟ تشریف رستوران ساعتی چه تا جورابان خانم گممی -

 :گفت دوباره سیاوش و نداد را جوابش باز هیوا اما

 دنبالتون؟ بیام دبگیری تماس شد تموم زود کارتون اگه دارید رو تماسم شماره جورابان خانم -

 :زد داد و کوبید در کنار به مشتی عصبانی هیوا

 .ندارم رو تحوصله مردک، نذار سرم به سر -

 رستوران مقابل وقتی. داشت ادامه رستوران به رسیدن تا سکوت این. کرد اختیار سکوت و انداخت او به نگاهی نیم آینه از سیاوش

 :گفت او به خطاب بلند صدای با و داد پایین را شیشه سیاوش که رفت می داشت و شد پیاده حرفی هیچ بدون هیوا. کرد توقف

 .دنبالت میام دو ساعت جورابان، خانم -

 .شد دور آنجا از سرعت با و برخاست سیاوش ماشین السیتک تیکاف صدای دهد، فحشی تا برگشت سمتش به هیوا تا و

 به. کردمی بیرونیش طراحی و نما مجذوب را کسی هر اول یوهله در که یکش طراحی و معماری با اما بزرگ چندان نه رستوان یک

 :گفت و کرد باز را در سریع بود ایستاده در کنار که یکشیده اتو دربان رسید که در

 بهترید؟. اومدید خوش خانم، سالم -
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 ولی بود مانده خیلی ناهار صرف و ظهر تا هنوز. شد رستوران وارد بعد و داد را جوابش مهربان و داد میانسال مرد آن به را نگاهش

 دیدنش با رها شد که وارد. شنید را رها صدای که زد در به یتقه. رفت مدیریت قسمت سمت به. بود شده پر میزها توک و تک

 :گفت متعجب

 تویی؟ هیوا -

 :گفت مبلی روی نشستن ضمن و رفت جلو

 .نداشتم رو موندن خونه توی یحوصله -

 :گفت و نشست مقابلش و زد دور را میز رها

 دکتر؟ بری نباید بهتری؟ اومدی، کردی خوب-

 .ندارم حوصله یعنی نه؛-

 .ببره رو تو بخوام یوسف از باید-

 :گفت عصبی و داد تکان سری کالفه هیوا

 .دربیاری رو نگران آدمای ادای خوای می مدام. بشه عوض حالم کمی یه اینجا اومدم رها؛ بردار دست -

 :گفت و شد راهش سد و دوید دنبالش به رها رفت؛ در سمت به و برخاست جا از باالفاصله و

 .بشین برو. نزدم حرفی که من کردم؛ غلط خب خیلی -

 :گفت زده غم و مضطرب هیوا

 .بودیم دهکر افتتاح رو اینجا که میفتم اونروزی یاد. میاد چشمم جلو سیامک همش. شد بدتر حالم دفتر توی اومدم کنار؛ برو -

 :گفت و گرفتش ش*آغو توی رها. دوید صورتش روی اشک باز و

 .بزنیم قدم بریم خواهی می. برم قربونت الهی -
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 رها. زدند می قدم آرام و ساکت رو پیاده در. آمدند بیرون رستوران از هم با و برداشت را کیفش سریع هم رها و داد تکان سری هیوا

 هم رها. بود مردانه فروشی پوشاک ی مغازه یک. ایستاد ی مغازه مقابل هیوا. بریزد هم به را هیوا هدوبار و بزند حرفی ترسیدمی

 :گفت و ایستاد نزدیکش

 .هیوا -

 :گفت و برگشت سمتش به هیوا نگاه

 .بزنم قدم سیامک با خوام می. بذاری تنهام شه می رها -

 :گفت و شتگذا سالمش بازوی به دست نگران رها. انداخت زیر به سر و

 .نگرانتم. برم قربونت الهی-

 .برو. نیست طوریم-

 تاکسی و رفت خیابان سمت به زدن قدم مدتی از بعد هیوا. برود دنبالش به او از دورتر کرد سعی فقط نرفت رها. افتاد راه به تنها و

 یک و جلو مرد یک که بود شده خطی تاکسی یک سوار هیوا. کرد گم را او بگیرد تاکسی و برساند را خودش خواست رها تا. گرفت

 مردی دوباره و کرد توقف تاکسی دوباره جلوتر کمی و شد پیاده بود نشسته عقب که مردی جلوتر کمی. بودند نشسته عقب هم مرد

 :گفت هیوا به خطاب نشست تاکسی توی تا مرد آن. نشست هیوا کنار در عقب صندلی دیگر

 هستین؟ خوب خانوم، هیوا سالم -

 و سالم جواب. بود شوهرش سال و همسن که ی خاله پسر سیامک، ی خاله پسر بود سعید. چرخید صدا صاحب سمت به شنگاه

 :گفت باز سعید داد که را پرسیشاحوال

 بودید؟ رستوران-

 رید؟می اونور اینور تاکسی با شما. بزنم سر یه بودم رفته بله-

 :گفت لبخندی با سعید

 .کنهمی ناکار زنه می برهمی اونم بدی قرض بهش رو ماشینت مجبوری باشی هداشت لوس خواهر یه وقتی -

 :گفت نگران هیوا
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 کرده؟ تصادف ستاره، -

 :گفت و داد تکان سری لبخند با سعید

 .شده داغون بندیش جلو من ماشین فقط سالمه، خودش -

 :گفت و انداخت زیر به را نگاهش و کشید آهی هیوا

 .شدمی ختم مالی خسارت به ها تصادف یهمه کاش -

 :گفت آرام و شد ناراحت اش گریه از هم سعید. چکید کیفش روی اشکش و

 .دادیم دستش از زود رو، سیامک رحمت خدا. متاسفم -

 بیشتر کمی شد مجبور سعید کرد، توقف دیگر مسافری کردن سوار برای تاکسی وقتی. گرفت را اشکش و داد تکان سری فقط هیوا

 و انداخت او به نگاهی نیم سعید. چسبید در به و کرد جمع بیشتر را خودش هم هیوا. شود سوار دیگر مسافر تا بنشیند اهیو سوی به

 :گفت آرام

 برید؟ می تشریف مریم خاله یخونه-

 .زهرا بهشت برم بردارم ماشین خودم، خونه رممی-

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی موضوع این شنیدن از سعید

 .بنشینید خواهید می هم فرمون پشت دستتون وضعیت این با تنها. هفته وسط و روز وقت این -

 :گفت و گرفت نفسی هیوا

 .هستش اتومات دنده ماشینم-

 .برید تنها نیست درست هفته وسط خلوتی این توی باشه،-

 :گفت و داد سعید چشمان به را نگاهش پرحرص هیوا

 بیفته؟ ماسهو اتفاقی که هستید من نگران هم شما -

 :گفت و داد تکان سری پروا بی هم سعید
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 .هستیم فامیل باشه چی هر باالخره. باشم نگران نباید -

 :گفت غرض بی و داد بیرون به را نگاهش هیوا

 .بکشید هم رانندگی زحمت باشید، مراقبم بیاید من با تونیدمی خب -

 :گفت خواسته خدا از گویا هم سعید

 .میل کمال با -

 :گفت و برد باال را صورتش چپ سمت سوخته ابروی سعید. ریخت سعید چشمان در را نگاهش و برگشت سویش به متعجب اهیو

 گفتید؟ چی کرج سمت یونس آقا باغ بودیم رفته هم با فامیل ی همه که در به سیزده مراسم توی قبل سال سه یادتونه -

. شد پیاده او با و کرد پرداخت را کرایه سعید کند؛ توقف خواست راننده از هیوا تیوق. داد تکان سری تایید به بعد و کرد فکر کمی هیوا

 :گفت متعجب هیوا

 سعید؟ آقا بیاید من با خواهیدمی واقعا شما -

 :گفت و داد تکان سری بود ایستاده مقابلش که سعید

 بخواهید دستتون وضعیت این با و هفته وسط بخ اما برید دیگه نفر یه با بهتره. کنم همراهیتون من نمیاد خوشتون شما اگه -

 .نیست صالح به اصال کنید رانندگی

 :گفت و داد بیرون حرص پر را نفسش هیوا

 .هستید هاتونخاله پسر شبیه هم شما -

 :گفت لبخند با سعید و

 .گفتید در به سیزده توی قبل سال سه رو حرف همین -

 :گفت و شد همراه او با سعید و افتاد راه به هیوا

 بهتره؟ چطوره؟ سیاوش -
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 :گفت برگشت سمتش به تند و شاکی هیوا

 باشم؟ داشته خبر سیاوش از باید من کنیدمی فکر چرا -

 :گفت و رفت پس سعید

 .پرسیدم احوال فقط خواممی عذر -

 :گفت و افتاد راه به دوباره هیوا

 آره؟ کنید؛می فکر فامیل ی بقیه مثل هم شما حتمی -

 :گفت و زد ندانستن به را خودش اما بود زده های حرف هم او مادر مورد این در چون بود گرفته را حرفش ورمنظ سعید

 کنن؟می فکر چی مگه فامیل یبقیه -

 :گفت و داد تحویلش نیشخندی هیوا

 سعید؟ آقا کردید فرض احمق من -

 :گفت سعید و شد طی سکوت به مدتی

 .زننمی حرفایی یه خب -

 :گفت گریه با هیوا و

 من؟ مورد در کردن فکر چی. پستم انقدر من نظرت به. نرسیده شوهرم چهلم هنوز-

 غاز یه من صد هایحرف این. است شده اثبات فامیل ی همه برای شما خانمی و بزرگی. زننمی زیاد مفت حرف مردم خانوم؛ هیوا-

 .کنه دار خدشه رو شما بزرگ شخصیت تونه نمی هم

 :گفت و گرفت را اشکش و انداخت ساعد روی را کیفش ی دسته هیوا

 .بشه تبدیل واقعیت به نیست قرار و ستاحمقانه حد چه تا فامیل مضخرف احتماالت این که کنهمی ثابت زمان گذر اما ممنونم، -
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 کیفش هیوا. شدند پارکینگ وارد و رسیدند آپارتمان به. نشست لبش به نامحسوس لبخندی. بود سعید برای دلخوشی هیوا حرف این

 پیدایش توانست نمی کیف داخل وسایل انبوه در که گشتمی ماشینش سوییچ دنبال به دستی یک و داد قرار ماشینش کاپوت روی را

 :گفت و رفت جلو سعید. کند

 کنم؟ کمکتون تونممی-

 .کنید پیدا رو سوییچ لطفا-

 .شد هیوا دستی کیف داخل گشتن مشغول و گفت ی بااجازه سعید

 :گفت شیطنت با و کشید راحتی نفس و کرد پیدا بود کیف داخل که درشتی و ریز وسایل زیر از را سوییچ باالخره

 .بود سختی ماموریت -

 کند مهارش کردمی سعی که لبخندی با و خورد جا نگاه این از سعید. کردمی نگاهش پنهانی حرص با چرخید، هیوا سمت به نگاهش

 :گفت

 .بود شلوغ خیلی آخه خوام،می معذرت -

 :گفت و کشید ماشین کاپوت روی از را کیفش حرص پر هیوا

 ...سختتونه اگه. بدم زحمتی شما به واقعا خوامنمی سعید، آقا ببینید -

 :گفت و برید را حرفش سعید

 .بیام باهاتون من که سختتونه شما انگاری ولی. ها دادم پیشنهاد خودم انگاری -

 پشت و برد باال ابروی هم سعید. کشاند صندلی وسط را خودش و گرفت جا عقب صندلی و کرد باز را عقب در حرفی هیچ بدون هیوا

 :گفت و نشست ل*ر

 .دونستید قابل رو من که خانم ممنونم-

 .ممنونم شما از من کنم،می خواهش-

 .گرفت را آرامش سراغ شد که خیابان وارد. شد خارج پارکینگ از و کرد روشن را ماشین سعید
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 کجاست؟ آرامش راستی-

 .مادرجون پیش یونس، دایی یخونه-

 بیاد؟ کنار موضوع این با که تونسته خوبه؟-

 :داد را جوابش و انداخت او به نگاهی نیم هیوا

 .برهمی زمان اما اومده، کنار بیش و کم -

 :گفت بعد و کشید آهی سعید

. بود آرامش االن سال و همسن داشت دختر یه دادیم، دست از رو رامونهمکا از یکی هامونماموریت از یکی توی پیش دوسال-

 زد، می رو خودش کنیم، آرومش تونستیم نمی کدوم هیچ. بود دردآور خیلی تسلیت عرض برای بودیم رفته وقتی. بابایه دیگه، دختره

 .خواستمی رو پدرش فقط و زدمی رو ماها

 اومده؟ کنار چطوری پدرش نبودن با االن-

 بزرگ وقتی میگه. میاره پدرش همکارای برای کنهمی درست خونگی های شیرینی این از نشانی، آتش ایستگاه میاد اوقات گاهی-

 .بشم نشان آتش خوام می شدم

 و رها از زیادی هایتماس و بود سایلنت موبایلش. کشید بیرون کیف از را اشگوشی هیوا بودند؛ موضوع این مورد در صحبت مشغول

 :گفت و انداخت عقب به نگاهی نیم آینه از سعید. نشست لبش روی پوزخندی. داشت وشسیا

 .بدید اطالع بهشون نیست بهتر زهرا، بهشت رید می دارید دوننمی خانواده-

 .باشن نگرانم مدام دیگران اینکه از متنفرم-

 :گفت و خاراند را ابرویش کنار لبخندی با سعید

 هم؟ من -

 :گفت و نشست لبش به بخندل باالخره هم هیوا

 .بله-
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 .ممنون-

*** 

 که بود شده بسته نقش صفحه روی سیاوش اسم. انداخت دستش توی گوشی به نگاهی هیوا، موبایل ی دوباره ردن*خو زنگ با

 :داد را جوابش عصبانی

 باشه؟ امری بله، -

 :گفت اضطراب و ترس با سیاوش

 نمیدی؟ جواب رو تلفنت چرا هیوا،-

 شید؟می من مزاحم چرا شما ست،نخوا دلم-

 :گفت عصبانی بار این سیاوش

 بود حرفها اون من ی اضافه غلط دیگه، بسه زنی؟می حرف اینطوری من با چرا. سیامکم برادر من هیوا، نیستم مزاحم سیاوشم، من -

 .داره سرش توی خیالی چه زنیکه اون دونستممی کنی می فکر اما دارم قبول

 مسلط خودش به تا بود کرده سکوت کمی. داشت نظر زیر را او کامال سعید. زد می نفس نفس و بست را نشچشما لحظاتی هیوا

 :گفت تر آرام هم سیاوش و شد طوالنی سکوت این. شود

 .بیرون زدی رستوران از ناخوش باحال که زده زنگ رها کجایی؟ هیوا -

 :گفت جوابش در آرام هیوا

 .خونه میام دیگه تساع سه دو. نیست طوریم خوبم؛ -

 این. بود ساکت هم سعید. بود معذب کمی سعید حضور با اما خواستمی گریه دلش. کرد خاموش و قطع را تلفن و گفت را این

 :گفت هیوا وقتی تا داشت ادامه زهرا بهشت نزدیکی تا سکوت

 .دارید نگه فروشن می گل که ها بچه اون نزدیک شهمی -
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 را شیشه هیوا. رساندند ماشین ی پنجره کنار گالب هایشیشه و ها گل فروختن برای را خودشان بچه سرپ سه. کرد توقف سعید تا

 محل به نزدیک کرد، حرکت دوباره سعید. داد درشتی تراول کدام هر به و گالب هم و خرید گل هم نفرشان سه هر از و داد پایین

 :گفت یونس ماشین دیدن با رسیدندمی که سیامک دفن

 هستن؟ اینجا یونس قاآ -

 :گفت ماشین دیدن با و کرد بلند سر هیوا

 .بره اون تا واستید دیگه جا یه برید. نکنید توقف بشید، رد شه می. باشه اینجا سیاوش کنممی فکر اما یونس، دایی ماشین -

 برای سیاوش دانستمی. ببیند هیوا با را او سیاوش خواست نمی هم خودش اما بداند را دلیلش خواست می. کرد نگاهش آینه از سعید

 .کند احساس را او حضور فعال خواستنمی دلش و است رقیب یک او

 بعد و داد تکان سری سعید و دید را هاآن آمدمی پیش ماشینش سوی به که سیاوش اما بگذرد و شود رد ماشین کنار از خواست سعید

 و پریشانی حالی با سیامک. شد پیاده ناچاراً هم سعید. شد پیاده خودش و اشتگذ ماشین داخل را کیفش هیوا. کرد توقف او ماشین از

 که بود طوری نگاهش حالت اما. بود هاآن منتظر نگاهش با و بود ایستاده ماشینش نزدیک بود کرده ورم زیاد یگریه از که چشمانی

 سمت به سعید اما. برساند سیامک به را خودش تا فتر ها قبر سمت به سیاوش به توجهبی هیوا. نبود راضی چندان سعید وجود از

 :گفت و داد جواب را سالمش و فشرد را دستش سیاوش گرفت، سیاوش سوی به را دستش سالم ضمن و آمد پیش سیاوش

 کنی؟می کار هم شخصی راننده عنوان به هاتازگی انگاری اما خاله، پسر نشانی آتش کردممی فکر -

 :گفت و نشست اشپیشانی به اخمی که نبود راضی زدنش نیش این از سعید

 .خواهیمی که فکری هر سروقت برو دفعهاین نشدی قانع جواب از. کن سوال فکری، هر از قبل -

 :گفت و برد فرو هایش جیب پناه در را دستانش سیاوش

 .شنوممی خب -

 :گفت و دوخت سیاوش سبز چشمان به را ایشقهوه نگاه دوباره و انداخت رفتمی شوهرش قبر سوی به که هیوا به نگاهی سعید

 ماشین خونه میرم گفت میری کجا کردم صحبت خونه، سمت رفتممی داشتم منم. نبود خوب چندان حالش دیدمش، تاکسی توی -

 . رازه بهشت بیاد تنها نیست صالح به هفته وسط خلوتی و داغونش حال و دستش وضعیت این با دیدم. زهرا بهشت برم بردارم
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 همراهیش که کردم راضیش دادن خرج به لجاجت با. تونهمی تنهایی که داشت اصرار. بره نفری یه با اینجا بیاد خوادمی اگه خواستم

 .کنم

 رفت هیوا دنبال به نگاهش. نداشت گفتن برای حرفی ولی کند تحمل توانستنمی را سعید حضور هم باز اما شده قانع گویا سیاوش

 :گفت سعید که بود او سوی به نگاهش. کرد می گریه و بود نشسته قبر کنار که

 .شد می شنیده صدات که زدیمی داد بلند اونقدری گرفتی تماس -

 لبخندی. بنشیند پس و بترسد نگاه این از که نبود کسی هم سعید اما برگشت سعید سوی به یکباره به سیاوش ی کوبنده و تند نگاه

 :گفت و نشست لبش ی گوشه کمرنگ

 .باش خواهیمی که کسی هر حاال. بزنی حرف شوهرش داغدار که زنی یه سر اینطوری نباید ولی نیست مربوط من به چند هر -

 .کند کنترل را خودش کرد می سعی داشت اما خورد، می را خونش خون سیاوش

 .میشه مربوط خودمون به که خانوادگیه موضوعات چیزها این کن فکر -

 :گفت و دوخت هیوا به را نگاهش. زد تکیه سیاوش ماشین به و دز نیشخندی سعید

 .نیست مربوط هم تو به دارن اعتقاد خانم هیوا پیداست که اینطور ولی. نیست مربوط من به تو با حق -

 را وتسک این باز سعید که گذشت سکوت به طوالنی تقریبا مدت. نزد حرفی اما. کرد عصبی را سیاوش سعید، تند و رک کالم این

 :گفت و شکست

 .پرستیدمی سیامک انگاری. ندیدم ایشون عاشقی به زنی حاال تا -

 از را اش تکیه سعید بعد دقایقی. بود هیوا دنبال به نگاهش و بود زده تکیه ماشین به سعید کنار در. نداد او به جوابی هم باز سیاوش و

 :گفت سیاوش که برود سیامک مزار سوی به خواست و کند ماشین

 .نزنی هم به رو خلوتشون به بهتره کجا؟ -

 :گفت و برگشت سیاوش سمت به نگاهش سعید

 .نیست تو زن زنه، اون. بزن هم به رو خلوتش دیگران ندم اجازه تا رم می بزنم، هم به خلوتش نمیرم -
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 بعد و بود مانده قفل او روی نگاهش و آمد جلوتر ترسیده سیاوش. بود دستش بطری و آمد می تر عقب که کرد اشاره زنی به سر با و

 :گفت زده وحشت

 دستش؟ چیه اون سعید. بکنه خواد می غلطی چه خدا، یا-

 .میدونم چه-

. شود دور آنجا از خواستمی هیوا از و میزد صدا را شیدا و کشیدمی فریاد دویدمی سو آن به که حالی در نکرد صبر یلحظه سیاوش

 در کردن فرار و دویدن حال در شیدا. رفت دیگری سوی از اما سعید. گذاشت فرار به پا و کرد گرد قبع. بود شده او متوجه که شیدا

 هم مقابل هردو خلوت و سرد گورستان میان در. برگشت سیاوش سوی به و ایستاد یکباره به کرد می باز داشت دست در که بطری

 کاله و داشت صورت به آفتابی بزرگ عینک شیدا. بود ایستاده عقب که بود ترسیده داشت دست در که چیزی از سیاوش. بودند

 :گفت تهدید با و گرفت سیاوش سمت به بود دیگری مایع درون که کوچکی ی نوشابه بطری و بود کشیده سر روی را هودیش

 هیوا به تو و بمیره رتبراد که خواستی نمی رو همین تو مگه انتقام چی برای اصال بگیری، انتقام خواینمی مگه دیگه، جلو بیا -

 .برسی جونت

 :گفت ادامه در و نشست لبش به زهرخندی آید، می آنها سوی به و دودمی که دید را هیوا سیاوش یشانه ورای از شیدا

 .میاد داره -

 :غرید عصبی سیاوش

 .شو خفه آشغال، شو خفه -

 را کمرش سیاوش اما برساند شیدا به را خود تا گذشت اوشسی کنار از ضی*عو کشمتمی میزد داد که همزمان و رسید آنها به هیوا

 به اما کرد هیوا سپر را خودش و چرخید سیاوش. بریزد آنها سوی به را اسید خواست شیدا لحظه همان و کشید عقب را او و گرفت

 بود آمده که دیگر سمت از هک سعید چون برخاست هوا به شیدا خود سوختم سوختم و درد فریاد صدای بریزد او روی اسید اینکه جای

 و بود ریخته ساعدش و دست روی قوطی محتویات از کمی و بود خورده زمین زانو با محکم شیدا و بود کشیده زانویش زیر پا با

. کشید می فریاد و پیچید می خود به دستش سوختن از شیدا. بود شده سرازیر زمین روی آنطرفتر و بود شده رها دستش از قوطی

 اما. کردند می نگاه کشید می فریاد و بود نشسته زمین روی که شیدا به زده وحشت و ترسیده و کرده دور آنجا از را هیوا سیاوش،

 .بود اورژانس با گرفتن تماس حال در تر ریلکس سعید
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. شد نمی نزدیک شیدک می فریاد درد از و افتاده حالبی درختی کنار که شیدا به کس هیچ اما بودند شده جمع هم دیگر ایعده

 از گزارش گرفتن از بعد نیز پلیس و بردند سریع بود شده هوش بی تقریبا درد از که را شیدا. رسیدند همزمان تقریبا پلیس و اورژانس

 و دشمنی این دلیل و است قرار چه از جریان بود شده متوجه تقریبا سیاوش هایصحبت شنیدن و پلیس آمدن از بعد سعید. رفتند آنجا

 زده غم و مستاصل هیوا. شدند پراکنده کم کم بودند شده جمع که هم مردمی پلیس؛ رفتن از بعد. چیست برای سیاوش از هیوا نفرت

 :زد صدایش سیاوش و شدند نزدیک او به سعید و سیاوش. بود نشسته جدول ی لبه

 .بریم پاشو هیوا -

 :گفت سعید به خطاب اما ایستاد بعد و کرد بلند سر هیوا

 .شمام مدیون جونم امروز سعید، آقا ممنونم-

 .نبینه آسیب خانوم شیدا که کرد جمعش دیگه طور یه شد می کاش البته کنم،می خواهش-

 :گفت تلخندی با هیوا

 .بود حقش این از بدتر -

 :تگف و چرخید سعید سمت به. دید نمی را او اصال گویا هیوا. نبود راضی اصال هیوا و سعید صحبت از سیاوش

 .رسونممی رو هیوا خودم من خونه، برو هیوا ماشین با شما دادیم، زحمت بهت خیلی امروز -

 :گفت خندی تلخ با هیوا اما

 .برم سعید آقا با دم می ترجیح یاوری آقای -

 :گفت بعد و کرد مکثی سعید. افتاد راه به خودش ماشین سمت به. سیاوش جان به بود دیگری خالص تیر جمله این و

 .بااجازه. خاله ی خونه رسونمشونمی -

 سیاوش. بود نشسته سعید کنار در جلو صندلی بار این عمد از شاید هیوا. کرد حرکت زود خیلی و نشست هیوا ماشین رول پشت سعید

 .کرد می نگاه را هیوا ماشین شدن دور غم از پر البته و حرص پر چشمان با
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 گچ روی که فشاری خاطر به. کردمی فکر بود افتاده که اتفاقاتی به بسته چشمان با و بود داده تکیه صندلی پشتی به را سرش هیوا

 و انداخت او به نگاهی نیم سعید. ندهد بروز کردمی سعی اما داشت درد بود آمده کشید عقب و گرفت را او سیاوش که موقعی دستش

 :گفت

 خوبه؟ حالتون خانوم هیوا-

 .نیست طوریم خوبم-

 :گفت مسرانه باز سعید

 .دارید درد انگاری ولی -

 :گفت و داد تکان سری و نشست ترصاف کمی هیوا

 .شه می خوب خورممی مسکن چندتا خونه رسیدم. کنهمی درد دستم کم یه فقط نیست، مهمی چیز-

 .رستانبیما بریم خواهیدمی باشه، اومده فشاری دستتون شکستی روی شاید کشید عقب رو شما سیاوش که اونجوری-

 :گفت لجوجانه هیوا

 برید باید بابتش که کردم باز خانوادگیمون دعواهای به رو شما پای الکی الکی و دادیم زحمت شما به کافی یاندازه به سعید، آقا نه-

 .بدید پس جواب و آگاهی یاداره

 .کنن بازدداشت رو من نیست ارقر بریم، جرم اعالم و شکایت برای گفت فقط پلیس افسر اون. نباشید موضوع این نگران-

 :گفت و خورد سر صورتش روی و شد هیوا چشمان مهمان باز اشک

 .متاسفم واقعا حال هر به-

 .بگیرن عکس دستتون از باشه الزم شاید بیمارستان، بریم اینه من نظر-

 هیوا و شدند پیاده هردو. کرد توقف خانه بلمقا وقتی. برساند یونس یخانه به را او شد مجبور سعید و نکرد قبول وجه هیچ به هیوا اما

 :گفت

 .فعال ندارم احتیاجی بهش من. برید من ماشین با شما ممنونم، -
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 :گفت و گرفت هیوا سوی به را سوییچش و آمد سمتش به سعید اما

 .میرم تاکسی با ممنون، -

 :گفت سعید به خطاب باز هیوا. شد پیاده ماشین از و کرد توقف هیوا ماشین پشت و رسید هم سیاوش موقع همان

 .لطفا برید ماشین با ندارم، احتیاجی ماشینم به که گفتم -

 :گفت و شد نزدیکشان سیاوش

 .رسونممی رو سعید من -

 :گفت و کرد جمع را دستش بود دستش توی سوییچ هنوز که سعید

 .میارم رو ماشین فردا. میرم خانم هیوا ماشین با من ، ایخسته هم شما جان، سیاوش ممنون -

 که آنجا از و کرد خداحافظی سعید. داشت ب*ل به لبخندی راضی هم هیوا. بیاورد در را سیاوش لج که بود این برای فقط کارش این

 توی یوسف ماشین بودن. کردمی اشنگاه عصبی و سرخورده سیاوش اما فشرد را در زنگ و افتاد راه به خانه سمت به هم هیوا رفت

 دستش گچ به باز که گرفت ش*آغو در و رساند او به را خودش سراسیمه رها شد که سالن وارد. دارند حضور آنجا دادمی نشان حیاط

 :آورد در را صدایش و آمد فشار

 رها؟ کنی می چیکار -

 :گفت و کشید عقب نگران را خودش رها

 کردی؟ خاموش رو تلفنت چرا دختر خوبی؟ ببخشید، -

 :گفت و گذاشت دستش گچ روی را دستش هیوا

 .دارم درد خیلی بیاری؛ مواسه مسکن چندتا میشه -

 غل*ب را او آرام و احتیاط با هیوا. رساند او به را خودش آرامش نشست تا داد همه به سالمی هیوا. رفتند جمع سوی به هم با و

 :گفت اخمی با یوسف. بوسیدش و گرفت

 .نیست خوبی کار اصال گوشی کردن خاموش -
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 :گفت جوابش در تند هم اهیو

 .کردم خاموش داشتم مزاحم -

 :گفت ناراحت یونس

 .برسن رو حسابش بدم بده رو ش شماره گه؟ می چی کیه؟ مزاحم؟ -

 :گفت خندی تلخ با هیوا

 .برسید رو حسابش اونوقت دایی؛ بیندشمی میاد، دیگه دقیقه چند -

. گرفت را جمع سکوت و شد بدل و رد همه بین ناراحت نگاهی. است یاوشس منظورش شدند متوجه بقیه البته و یونس حرفش این با

 :پرسید یوسف گفت که آخی و کشید هم در ای چهره درد از هیوا

 داری؟ درد-

 .کمی یه آره،-

 :گفت نگران مریم

 جان؟ هیوا افتاده اتفاقی -

 :گفت و داد مریم به را نگاهش هیوا

 .صورتم روی بریزه اسید واستخمی خانم شیدا گلتون دسته عروس بله، -

 :گفت ناباور یونس و شدن شوکه همه گفت را این تا

 بود؟ کجا کجا؟ چی؟-

 .بودیم شکایت و پلیس گرفتار هم االن تا. خودش دست روی برگشت اسید جنبید، موقع به سعید آقا البته. زهرا بهشت-

 :گفت نگران و بود ترسیده که یوسف

 کیه؟ سعید-



 

 
 

657 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .مینو خاله پسر سعید-

 :گفت یونس نشست تا و داد همه به سالمی هم سیاوش. شد کشیده او سوی به هانگاه یهمه سالن، به سیاوش ورود با

 .روش بریزه اسید خواستهمی شیدا میگه؟ چی هیوا -

 همه. دکر تعریف را چیز همه سیاوش بعد مدتی. غلطید صورتش روی اشک قطرات که بست را چشمانش و داد تکان سری سیاوش

 او به زدن داد با فقط و گرفت تماس شیدا پدر با کرد که کاری اولین. همه از ترعصبانی یونس و بودند عصبانی موضوع این شنیدن از

 که برود اتاقش به خواست و خورد بود آورده برایش رها که مسکنی چندتا هیوا. شدنمی مانعش هم کسی هیچ. گرفت می بیراه و بد

 :گفت یوسف

 .باشه دیده آسیب دستت ممکنه میگی که اینجوری. بگیرن عکس دستت از باید بیمارستان، بریم رهبهت-

 .بکشم دراز خواممی فقط االن. میرم نشد، بهتر دردم دیدم اگه-

 الدنب به و برخاست یکباره به بعد. کرد می نگاه را مادرش و بود کرده بغض مبل روی ی گوشه آرامش. رفت خودش اتاق سمت به و

 .برد اتاق به خود با را او و گرفت را دستش برگشت سویش به هیوا. زد صدایش و دوید مادرش

 :گفت نشستن ضمن و برگشت جمع سمت به. زد می قدم و بود عصبانی هنوز که یونس

 کنیم؟ کاری یه باید ست،دیوانه واقعا زنیکه این -

 :گفت و زد موهایش به چنگی یوسف

 .داره زندانی سال چندین بشه، مشخص جرمش اگه اره،ک بهترین شکایت فعال -

 :غرید حرص با یونس

 .ببرن زندان باید فت*کثا این برای نه، زندان -

 :گفت و چرخید سیاوش سمت به و

 کرد؟ می چیکار اونجا سعید -

 :گفت و تبرخاس جا از بعد و گفت را چیز همه پدرش سوال این با که بود نزده حرفی بطه*را این در هنوز سیاوش
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 .بکشم دراز کم یه میرم من بخشیدمی -

 :زد صدایش مریم

 که؟ نخوردی ناهار سیاوش-

 .ببرید شواسه چیزی یه نخورده؛ هم هیوا البته. ندارم اشتها-

 .رساند اتاقش به را خودش و رفت ها پله سمت به و

*** 

 از گرفت که باوکیلی. کنند قطع آرنج باالی تا شدند مجبور و بود داده دست از را دستش سوختگی و جراحت شدت خاطر به شیدا

 را کشتنش قصد هیوا و سیاوش کرد عنوان و است داشته خودش با اسید او که بود شده این منکر کل به و کرد شکایت وهیوا سیاوش

 .شود مانعشان داشته قصد سعید و داشتند

 شدند بازدداشت را هیوا و سیاوش. کردندنمی را تصورش اصال که شدند شکایتی و ماجرا در درگیر هیوا و سیاوش عمال شیدا، انکار با

 اسید خودش با شیدا که کند قانع را پلیس نتوانست هم سعید شهادت حتی. کرد آزاد را آنها سند گذاشتن گرو با باالفاصله یونس اما

 .است کرده تهدید را آنها اسید با بار اول شیدا بدهد شهادت که بود ندیده را موضوع این محل در هم دیگری شاهد. است داشته

 اشخانواده با را شیدا دشمنی تا بود گرفته کار به را خبره وکیل سه. بود ناراحت و عصبانی یونس. بود گذشته ماجرا آن از هفته یک

 علت این به که کرد عنوان هگوناین و کشاند دادگاه به را هیوا با سیاوش یبطه*را موضوع. داشت که مدارکی با شیدا اما کند مسجل

 و بوده عصبانی او دست از است گذاشته میان در سیامک با را موضوع و است داشته خبر هیوا با سیاوش یبطه*را ماجرای از او که

 مداوم های بازجویی با و بود شده مشکوک سیامک تصادف موضوع به حتی ماجرا این به ورود با پلیس. است داشته جویی انتقام قصد

 می شهادت شیدا توسط کردنش عنوان و ماجرا بودن دروغ به سیاوش یخانواده تمامی چند هر. بود ریخته هم به را هیوا حسابی

 .انداختمی هیوا و سیاوش گردن به را تقصیر و دادمی نشان قربانی را خودش شیدا اما دادند

 آمده پیش موضوعات این وقتی از. بود کشیده دراز تخت روی خودش یخانه در اتاقش تاریکی در. بود ناراحت و دلزده شدت به هیوا

 توی. کند نگهداری او از مدت تمام کرد می سعی رها همین برای آرامش، به برسد چه نداشت را خودش ی حوصله و حال حتی بود

 .آورد شخود به را او آپارتمانش زنگ صدای که بود کرده پر را صورتش پهنای اشک و بود خودش هوای و حال

 .کرد باز را در رها دیدن با و کرد نگاه چشمی از. رفت خانه در سوی به و برخاست تخت روی از سختی به رنجور و خسته
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 .باشم تنها خوام می نگفتم رها-

 .خودت تنهای توی برگرد بعد بخور، ناهار بیا-

 را کلید. داردبرنمی سرش از دست رها بیاورد بهانه اهدبخو اگر دانستمی. بود شده الغر و بود افتاده پا از حسابی کم مدت همین

 هیوا ورود با. چیدمی را ناهار میز داشت یوسف و بودند بازی مشغول آرامش و صلح در آرامش و یاشار. رفت بیرون خانه از و برداشت

 :گفت و آمد سمتش به

 هیوا؟ بهتری -

 همگی. بیایند میز سر خواست هم ها بچه از یوسف هیوا، نشستن با. کشید عقب برایش را صندلی یوسف داد، تکان سری فقط هیوا

 :گفت و کشید خودش برای آخر در و رها و ها بجه برای بعد و هیوا برای اول یوسف. نشستند

 .هیوا کن شروع اهلل، بسم خب -

 :گفت و برداشت را قاشق هیوا

 .بودیم اینجا مونصبحونه و شام و ناهار همش مدت این -

 :گفت و گذاشت نزدیکش را خورشت ظرف یوسف

 .کنه تالش بیشتر باید هنوز که اینه نظرم من البته چطوره؟ شاگردت دستپخت ببین بخور -

 :گفت لبخند با رها

 .ناراضیه هنوزم هیوا بینی می -

 :گفت بعد و خورد را غذا از قاشقی تلخی لبخند با هیوا

 .هاگیریمی بهونه داری دایی خوبه، خیلی -

 :گفت و داد قورت را غذایش لبخند با سفیو

 .تو دستپخت واسه زده لک دلم -

 :گفت هم آرامش
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 .خواممی هم من -

 :گفت و داد آرامش به را نگاهش یوسف

 .کنهمی درست غذا مونواسه بازم کنه، باز رو دستش گچ مامانی بذار -

 :گفت مهربان و لبخند با هم یاشار

 .کنیمی درست خوشمزه و خوب خیلی شما کن درست استیک مونواسه هیوا، خاله -

 :گفت جوابش در مهربانی اخم با رها

 کنم؟نمی درست خوب من یعنی -

 :گفت مودب خیلی و انداخت زیر به سر یاشار

 .کنهمی درست ترخوشمزه هم هیوا خاله اما کنیمی درست خوشمزه و خوب شما مامانی، خواممی معذرت -

 :گفت آرامش و خندید یوسف حرفش با

 .کنه درست استیک تواسه مامانم میدم اجازه بدی من به شارژیت ماشین اون اگه -

 :گفت ناراحتی با یاشار خندید، پروابی و بلند یوسف باز و

 .آرامش -

 :گفت اخمی با هیوا

 آرامش؟ زنیمی حرفیه چه این بابات؟ یا بوده بگیر باج مادرت دختر، -

 :گفت یوسف. کرد ساکت را رامشآ هیوا، ناراحتی و اخم

 .دارن کلکل هم با. دیگه ست بچه ، هیوا عه -

 :گفت قبل از تندتر هیوا اما

 گفتم؟ چی فهمیدی تو، و دونممی من بگیری باج یاشار از دیگه بار یه آرامش ببین ست،بچه که کرده غلط -
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 :گفت و ترکید بغضش ناگهان و انداخت زیر به سر آرامش

 .بابایی پیش برم بمیرم، میرم من -

 می و کردمی گریه آرامش. رفت دنبالش به و برخاست سریع هم یوسف. دوید خانه در سمت به و برخاست میز سر از عجله با و

 زیر به سر هم یاشار. برود بیرون او با شد مجبور آخر در. شود مانعش و کند آرامش کردمی سعی یوسف اما برود بیرون خانه از خواست

 :گفت و داد هیوا به را نگاهش بعد دقایقی. نشست چشمانش درون اشک و بود کتسا

 .ببخش من خاله،-

 .اومده بار ادببی که آرامش تقصیر عزیزم، نیست تو تقصیر-

 :گفت بغض با یاشار

 .نیست ادببی هم اصال خوبه، هم خیلی آرامش -

 و انداخت بشقاب توی را قاشق هیوا. کردند می نگاه غذا به زده بهت و ودندب میز سر هردو هیوا و رها. رفت اتاقش به گریه با هم او و

 .دوید صورتش روی اشک باز

 :گفت آرام رها

 .برم قربونت شهمی درست چیز همه هیوا -

 :گفت عصبانی اما هیوا

 .نمیشه درست هم دیگه شد اب*خر مرد سیامک وقتی از چیز همه -

 و میزد فریاد. برخاست هوا به اشگریه. بست سرش پشت را در تا. برگشت خودش آپارتمان به هم او و برداشت را اشخانه کلید و

 از تا کشید فریاد و کرد گریه قدری به خانه در پشت. گرفت آرام و گرفت درد اشحنجره که زد صدا را او آنقدر. میزد صدا را سیامک

 .رفت حال

*** 

 و کردمی گریه و بود نشسته صندلی روی اتاق در پشت مریم. رساند یو سی سی شبخ به را خودش و شد بیمارستان وارد عجله با

 :گفت و داد دکتر به سالمی. رساند هاآن به را خودشان هم یوسف. کردمی صحبت دکتر با داشت ترطرفآن یونس
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 چطوره؟ حالش یونس؟ شده چی -

 :گفت دکتر به خطاب یونس

 .قلب جراح و تخصصم یاوری، دکتر هستن؛ برادرم ایشون -

 :پرسید یوسف بعد و داد دست یوسف با دکتر

 دکتر؟ چطوره وضعیتش-

 اینه من پیشنهاد که شده اتفاق این باعث استرس و زیاد عصبی فشار. کنن مراعات خیلی باید ولی کنترل، تحت قلب وضعیت فعال-

 نباید دیگه هم سیگار. شده اتفاق این باعث که داشتن اواخر این مشکالتی گفتن یاوری آقای البته کنن کم کاریشون فشار از که

 قلبشون وضعیت شاءاهللان کنن حفظ رو خودشون آرامش و بکنن مراعات کردم تجویز شونواسه دارو سری یه فعال. کنن استفاده

 .شه نمی تر وخیم

 .پیشش برم تونم می االن-

 :گفت و داد تکان سری دکتر

 .بودن هوش به بله -

 :گفت و برخاست جا از مریم. برگشتند مریم سمت به یوسف و یونس. رفت که دکتر

 .پیشش برم تونممی چطوره؟ حالش -

. شود اتاق وارد داد اجازه بعد و کرد آرام را همسرش. باشد سرپا کردمی سعی اما بود ناراحت و افسرده حسابی خودش اینکه با یونس

 و کشید عمیقی نفس یوسف. داد تکیه دست به را پیشانی و گذاشت زانو روی را آرنج یونس. نشستند هم کنار در یونس و یوسف

 :گفت

 .هستن گناهبی ها بچه دونهمی خودش خدا. مونهنمی ابر پشت که ماه. میشه درست داداش نباش نگران -

 :گفت و کرد بلند سر یونس

 .غم و درد همه این نیست حق سیاوشم بمیرم. طلبکار شده حاال بود ماجرا بدهکار کسی-

 .کنم می صحبت باهاش خودم-
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 :گفت و گرفت را اشکش یونس

 .زنهمی زبون زخم پسر این به داره راه به راه. ازش نداشتم توقع. اومدمی کوتاه هیوا حداقل کاش-

 .بود افتاده نفس از که زد فریاد و کرد گریه شخونه توی اونقدری اومدنی دایی، نیست خوب حالش هم خودش-

 :گفت و داد تکان ریس یونس

 .نباشه تلخ سیاوش با انقدر بگو بزن حرف باهاش تو ولی ش،واسه سخته چقدر دونم می-

 .باشه-

 و یونس دیدن با میزد حرف مادرش با و بود برداشته صورت روی از را اکسیژن ماسک سیاوش. رفتند اتاق داخل به و برخاستند هردو

 :گفت و گذاشت اش شانه به دست سفیو که بنشیند ترصاف کمی کرد سعی یوسف

 .بشی ادب با خوادنمی بخواب، بگیر -

 :گفت لبخندی با سیاوش

 عمو؟ خوبی-

 .میشه حل مشکلی میدی عذاب خودت همه این-

 :گفت و داد سقف به را نگاهش سیاوش

 .موندم زنده االن تا که کلفت گردنم خیلی -

 :گفت گریه با و شد شکسته مریم بغض گفت که را این

 .زنیمی حرف مردن از هم تو که نیست بسم سیامکم مرگ -

 :گفت ناراحتی با سیاوش

 .جان مامان -

 :گفت تندی با یونس
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 .باشی خودبی و ضعیف انقدر کردمنمی فکر سیاوش زهرمار، و جان مامان -

 :گفت خنده با سیاوش

 .بابا-

 .بیمارستان تخت رو انداخته رو لشش تن کنه، حل مشکالت این یهمه واسته قدرت با اینکه عوض. رو نیشت ببند-

 .خواممی معذرت-

 :زد تشر جانش به باز یونس

 .بترسه دیدنت با شیدا دادگاه ریممی وقتی خوام می. باشی قوی خواممی سیاوش، خوامنمی خواهیت معذرت -

 :گفت و گرفت را اشکش مریم

 .باشه بدذات و بدجنس تونهمی چقدر آدم یه آخه کنه، لعنتش خدا -

 :گفت آرام و شد خم سیاوش صورت روی و شد نزدیکتر یوسف. شد دور سیاوش تخت کنار از و کشید عمیقی نفس یونس

 .نزنی هاحرف این از دیگه شده هم مادرت و پدر خاطر به کن سعی -

 :گفت بعد و زد پلک سیاوش

 کیه؟ دادگاه بعدی یجلسه -

 :گفت و ایستاد صاف یوسف

 .نکن فکر هیچی به و بده استراحت خودت به فقط موقع اون تا. سیامک چهلم از دبع روز دو -

 .کنند صاف را تختش کمی خواست و داد تکان سری سیاوش

*** 

 و اقوام که گذشتمی عصر پنج از ساعت. شد برگزار شلوغ و خوب سیامک درگذشت روز مینچهل مراسم و گذشت سخت روز چهل

 دخترش و جیران و سعید پسرش و مینو خاله اما. کردند ترک را جا آن بودند آمده یونس یخانه به تتسلی عرض برای که آشنایان

  یهمه بود آورده مریم که خدمتکاری دو چند هر بودند کردن جور و جمع و کردن کمک مشغول هازن. داشتند حضور هنوز هم آرزو
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 و بودند نشسته پذیرایی سالن در آقایان اما. کردن کمک در کردندمی مکاریه هاخانم هم باز اما دادندمی انجام خودشان را کارها

 نزدیک هیوا. باشند سرگرم تا بود گرفته بازی به حیاط توی آرزو را یاشار و آرامش. بود دادگاه یجلسه اولین با بطه*را در بحثشان

 حاال باشد مدعی باید که بود او و بود کرده پا به برایش شیدا که بود یفتنه درگیر فکرش. کرد می نگاه را حیاط و بود ایستاده پنجره

 با. بودند گرفته بازی به را حیثیتش راحت چه نبودنش در اما بزند تهمت او به توانستنمی هیچکس بود اگر سیامک. بود محکوم

 :آمد خودش به یونس صدای

 .جان هیوا هیوا، -

 نزدیک. خانواده اعضای یبقیه مثل درست بود شده الغرتر و ترشکسته هم مرد این مدت این در. چرخید یونس سوی به نگاهش

 :گفت یوسف نشست تا. بود کرده اشکالفه موضوع همین و بود گچ درون دستش هنوز. نشست مبلی روی و شد شانجمع

 .کننمی باز رو گچش کن تحمل دیگه روز ده یه -

 توی چای فنجان به را نگاهش دوباره و انداخت او به نگاهی چشمی زیر وشسیا. بود شده ترحرف کم. داد تکان سری فقط هیوا

 :گفت و شکست را سکوت این یونس. داد دستش

 گرفتی؟ تماس حسنی آقای با سیاوش -

 :گفت و کرد بلند سر سیاوش

 .نیست مشکلی گفت بله،-

 .کنه جلب تونه می رو دادگاه رای یعنی نیست، مشکلی چی یعنی-

 .دفاع برای پره دستم گفت-

 :گفت و انداخت سعید به را نگاهش یونس

 .شدید ما مشکالت گرفتار. انداختیم زحمت به هم رو شما مدت این سعید آقا -

 :داد یونس به را نگاهش داشت، زیر به سر که سعید

 .نیفتاد نگواری اتفاق روزاون که خوشحالم دارید، اختیار-

 .نهنک درد دستتون. جنبیدید موقع به شما خب-
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 :گفت نشست تا مینو. شدند اضافه شانجمع به هم مریم و مینو

 .کنه درست مبچه برای دردسری تونهنمی که شیدا یونس، آقا-

 ولی نیست حقش چند هر کنممی پرداخت من اونم که برنمی دیه فوقش. کنهمی دفاع خوب پره، وکیلمون دست خانم، مینو نه-

 .کنممی رواینکا بشه کنده شرش اینکه برای

 :گفت و کشید راحتی نفس مینو

 .باشه داشته چیزی زندونی وقت یه ترسیدم خداروشکر، خب -

 :گفت مادرش به خطاب مالیمی اخم با سعید

 .شده مرتکب اون باشه هم جرمی اگر. بود آورده خودش هم اسید بطری اون. بود دفاع قصدمون ما-

 .داشته اسید شخود با سیاوش گفته کرده، انکار چیز همه خب-

 :گفت و کرد بلند سر سیاوش

 .نداره توجیهی اونجا بودنش برای درثانی. نداره که باشه داشته مدرک باید -

 :گفت و کرد مکثی مینو

 .بشه تموم خوشی و خیر به امیدوارم -

 :گفت و رساند یونس به را خودش دو با آرامش و شد باز سالن در

 .باباجونی جونی، بابا -

 .باباجونی جون: گفت و گرفت را دستش یونس

 :گفت و خندید ذوق با آرامش

 .بگم چیزی یه -

 :گفت و زد عقب را آرامش پریشان موهای بود لبش روی که لبخندی با یونس
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 .عزیزم بگو -

 :گفت ذوق با آرامش و

 شهمی خفه داره استخر توی انداختم یاشار -

 دست بود خیس پا سرتا که آرزو. دویدند بیرون سمت به نگران هم بقیه. دوید نبیرو سمت به و گفت خدای یا یوسف گفت را این تا

 آنها دیدن با که بود کسی اولین یونس. آمدند می ساختمان سمت به و بود گرفته کردمی گریه و بود خیس هم او که هم یاشار

 و عصبانی هیوا که خندیدمی داشت نسیو هایخنده دیدن با آرامش. رساند پسرش به را خودش رها. برخاست بلندش یخنده

 بود؟ کاری چه این دیوونه، وحشی ی دختره: زد فریاد سرش بر و کشید را گوشش برافروخته

 :زد داد هیوا سر بر و کرد مداخله یونس. شد تبدل گریه به اش خنده بود شده کشیده گوشش که آرامش

 کنی؟ می چیکار هیوا -

 :گفت و کرد رها را آرامش گوش هیوا

 .بده جواب خواستمی کی بود اومده یاشار سر بالیی اگه الزمه، که کاری کنم می شتنبیه -

. بودند ساکت همه. کند عوض را لباسش تا برد داخل به را پسرش رها،. گرفت ش*آغو در را او و بود نشسته آرامش مقابل یونس

 اون میاد بدم یاشار از من. خواممی بابام من باباجونی: گفت یهگر میان در آرامش اما کند آرام را آرامش کرد می سعی داشت یونس

 .داره بابا

 به ریخت هیوا جان به که ایغره چشم با و گرفت ش*آغو در را او یونس. بود کرده اشک پر را همه چشمان باز آرامش هایحرف

 .رفت استخر کنار به و گرفت فاصله جمع از هم هیوا. بردش داخل

 که همینطور هیوا. نشست کنارش در و نزدیکش جیران بعد دقایقی. نشست استخر نزدیک زیبایی و چوبی نیمکت روی استخر نزدیک

 :گفت بود استخر آب روی نگاهش

 میشه؟ چی مبچه بود، داغون همیشه روزم و حال. نداشتمشون و داشتم من. مادر و پدر نداشتن اونم سخته، خیلی نداشتن -

 :گفت و دوید اشگونه روی اشک .انداخت زیر به سر جیران
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 به که بودی دختری تو. دادی دست از اونم. سیامک به بود خوش دلت. نکرد پدری هم پدرت. نکردم مادری تواسه من داری، حق -

 می هاتن تو نه بودم کرده تحمل رو مخانواده از دور و اهواز توی زندگی من اگه. هستی ترقوی و ترطاقت پر کردی ثابت مادر من

 .شدممی پشیمون بعداً من نه و موندی

 :گفت و گرفت را اشکش هیوا

 .کردم ناراحت رو شما ببخشید، -

 :گفت و گرفت را هیوا سالم دست جیران

 .بشه بهتر حالت بکنم کاری تونستممی کاش ؛ تواسه بکنم کاری تونستممی کاش -

 :گفت و چرخید مادرش سمت به هیوا

 حرف همهاین و باشم اینجا تونمنمی. نمیده اجازه یونس دایی. کنید حمایتم شما خدا رو تو کنم، زندگی اهواز رمب مبچه با خوام می -

 .میشم خورد دارم. مامان ندارم رو حرف این تحمل کنممی ازدواج سیاوش با من نرسیده سیامک سال به میگن همه. بشنوم

 :گفت آرام و گرفت را اشکش جیران. جوشید چشمانش از اشک باز و

 .خودشه حرف حرف یونس که دونی می اما زنممی حرف یونس با بگم، چی هیوا-

 .بزنم حرفی داشتم قدرت مقابلش کاش-

*** 

 هردو وکیل اظهارات شنیدن از بعد رسیدگی سوم ی جلسه در و ماه سه بعد قاضی و شد برگزار دیگر از پس یکی دادگاه جلسات

 چند هر. شد شیدا یرفته دست از دست دیه پرداخت به محکوم سیاوش فقط. کرد صادر را رای گرفته، صورت هایصحبت و طرف

 سیاوش برای تری سنگین حکم هایش دروغ و هیوا به زدن تهمت یحربه به نتوانست اما داشت اعتراض حکم این به شدت به شیدا

 دادگاه از تا. نبود خوشحال هیوا اما کرد تقبل را دیه پرداخت خودش یونس و بودند راضی حکم از همه چند هر. بگیرد دادگاه از هیوا و

 :زد صدایش و دوید دنبالش به سیاوش. رفت ماشینش سوی به و کشید بیرون کیف از را ماشینش سوییچ آمد بیرون

 .هیوا...هیوا -
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 دست به را سابقش جذابیت هم باز ه،کوتا موهای و شده اصالح صورت آن با سیاوش. نزد حرفی اما چرخید سویش به برافروخته هیوا

 :گفت مظلومانه رسید که او به. بود آل ایده و جذاب مرد یک هم هنوز اما بود شده الغرتر کمی اینکه با بود آورده

 ببری؟ رو من خواهینمی ندارم، ماشین من -

 :گفت اخمی با هیوا

 اومدی؟ چطوری-

 .اومدم حسنی آقای با-

 .برگرد حسنی آقای با هم حاال خب-

 :گفت و گرفت را کیفش بند سیاوش باز که برود خواست و

 .اینجا مونه می داره، دادگاه جلسه حسنی -

 :گفت و کشید دستش از را کیفش برگردد سمتش به اینکه بدون هیوا

 .برو سعید با -

 :گفت و کرد باز را ماشینش در و

 .برو سعید با -

 و داد هیوا به را نگاهش دوباره و انداخت نگاهی او سوی به سیاوش. کرد اشاره کرد می نگاه را آنها و بود ایستاده دورتر که سعید به و

 :گفت

 .برسون منم خب برداری، ما یخونه از آرامش میری داری که تو خوره،نمی ما ی خونه به مسیرش اصال سعید خب -

 به کمی بعد کردو قفل را درها و زد را مرکزی قفل هیوا اما شود سوار تا دوید دیگر سمت به سیاوش. نشست ماشینش توی هیوا

 :گفت ببیند را او تا بود شده خم که سیاوش به و داد پایین را سو آن یشیشه

 .برو تاکسی با -

 :گفت و کرد کج گردن سیاوش
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 .هیوا -

 :زد فریاد هیوا

 .خانم هیوا -

 :گفت حرص پر سیاوش

 .بیشعوری خیلی جورابان خانم -

 نزدیکش سعید که کرد می نگاه را ماشین شدن دور و بود ایستاده سیاوش. کرد حرکت و کند جا از را ماشین و داد باال را شیشه هیوا

 :گفت و شد

 سیاوش؟ برسونمت خوای می -

 :گفت و داد تکان سری سیاوش

 .نمیدم زحمت بهت میرم، خودم نه -

 :گفت و نکرد اصرار این از بیشتر هم سعید

 .خداحافظ پس باشه، -

 :گفت خودش با و کرد نگاه را رفتنش متعجب سیاوش

 .زدیمی تعارف بیشتر کم یه االغ خب بیشعورتر، یکی از یکی -

. داد پایین را شیشه. بود نشسته جلو صندلی وکیلش کنار در شیدا. کرد ترمز پایش مقابل دیگری ماشین که بود ایستاده همینطور

 هم خودش. کردمی نگاهش فقط و ایستاد تر عقب قدمی سیاوش. کشید چشم از را تابیشآف عینک. بود خشم و نفرت از پر اشچهره

. شد عاشقش خندیدمی بود داده ترتیب شهریار دوستش که مهمانی توی دلبرانه وقتی. افتاد او با آشناییش روز اولین یاد به چرا نفهمید

 .شد متنفر او از زود چقدر بعد اما

 :گفت و یدچرخ او جانب به نگاهش شیدا

 رسیدی؟ آرزوت به باالخره -
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 :گفت شیدا که برود خواست سیاوش

 .بدونی رو چیزی یه خواممی سیاوش -

 :گفت و چرخید سویش به ایستاد سیاوش

 .بشنوم تو از هیچی خوامنمی دیگه من -

 :گفت و کرد بلند سر شیدا

 .باش برگشتنم تظرممن پس. ستهمیشه از ترزهری شیدا این. نمیشه تموم اینجا بازی -

 .برود که کرد اشاره وکیلش به بزند حرفی سیاوش اینکه از قبل و

 هاآن به را خودش و شد پیاده تاکسی از سریع. رفتمی ماشینش سمت به و بود آمده بیرون شانخانه از آرامش با هیوا که رسید وقتی

 .رساند

 .معرفتهبی خیلی بگو مادرت به عمو آرامش، -

 و کرد نگاه سیاوش به تند دوباره و زد آرامش جان به یغره چشم هیوا گفت، مادرش به را همان لحظه همان و خندید وقذ با آرامش

 در روی دست سیاوش که کند باز را جلو در خواست بعد و کرد سوارش و کرد باز آرامش برای را عقب در. رفت ماشینش سمت به

 :گفت و گذاشت

 .حسنی آقای دفتر بریم باید فردا -

 :گفت و شد هم در هیوا ابروان

 چی؟ برای دیگه-

 .سیامک اموال تکلیف برای-

 به نه. کاری هر برای دارن تام اختیار خودشون که یونس دایی حاضر حال در آرامش قیم. باشه داشته لزومی من وجود کنمنمی فکر-

 .شما به نه مربوط من

 چند سکوت این هیوا. چرخیدمی هیوا نگاه در نگاهش و بود ماشین در روی قدرت رپ سیاوش دست اما کند باز را در خواست دوباره و

 :گفت و شکست را پرحرف یثانیه
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 مونده؟ یدیگه حرف-

 .بزنیم حرف هم با چیز همه مورد در بنشینیم بیا روز یه-

 :گفت و نشست هیوا ب*ل به بود زهر پر که خندی تلخ

 .ندارم تو با حرفی هم دیگه. شد تموم و زدم تو با حرفام یهمه روزی یه من -

 .رفت خانه سمت به بعد و کرد نگاه را ماشین رفتن مدتی تا و ایستاد عقب سیاوش. شد باز که کشید محکم را در و

*** 

 رو به رو سیاوش با باشد داشته امکان که جایی تا کرد سعی اما کند جلب اهواز به رفتن برای را یونس موافقت نتوانست اینکه با هیوا

. گذشتمی کنارش از تفاوتیبی و محلیکم با اما دیدمی را او رفت می یونس یخانه به وقتی آمدمی پیش گاهی هم باز اما. نشود

 را خودش و بود کرده پیدا تسلط شرکت کارهای به کامالً مدت این در سیاوش. بود گذشته سیامک مرگ از ماه سه و سال یک

 داخل. شدمی واریز آرامش حساب به شرکت از حاصل سود و بود اشبرادرزاده اموال خدمت در که انستدمی معمولی کارمندی

 افکارش. بود دیوار روی ساعت به نگاهش و بود نشسته بود برادرش به متعلق روزی یک که صندلی روی دفترش درون شرکتش

 هنوز هیوا و کند نرم خودش به نسبت را هیوا دل مدت این در ودب نتوانسته اینکه از بود ناراحت خودش از. کرد می سیر دیگری جای

 در ارامش و هیوا برای مراقب دو. ترسیدمی شیدا از هم هنوز چون بود مراقبشان جا همه سیاوش اما. کرد می رفتار تنفر با او به نسبت

 موبایلش که چرخیدمی ساعت روی نگاهش. باشد مراقبشان دور دورا هستند خانه از بیرون که ساعتی هر و روز هر تا بود گرفته نظر

 :داد جواب شوق با را گوشی است ارامش اینکه گمان به. نشست لبش روی لبخندی هیوا یخانه یشماره دیدن با. خورد زنگ

 پاره؟ آتیش گی می چی -

 .سرد و خشک لحن همان با. شنید را هیوا صدای آرامش، صدای جای به اما

 .هستم هیوا -

 .گرفتمی تماس او با هیوا که بود بار اولین این گذشتمی سیامک مرگ از که ایخورده و سال یک از بعد

 خوبی؟ سالم،-

 .رحمانی نیما شناسید،می رحمانی اسم به کسی کنم، سوال گرفتم تماس سالم،-
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 :گفت و شد هم در ابروانش. بود شرکتشان حسابداری امور رییس شناخت،می را کسی چنین

 چطور؟ شرکت، حسابداری امور رییس بله،-

 .خداحافظ. کردم سوال همینطوری هیچی،-

 :گفت و پرید حرفش بین سیاوش اما

 چیه؟ موضوع نه؟ یا شناسممی رحمانی نیما بپرسی، زنینمی زنگ که الکی الکی. نبود همینطوری -

 :گفت هیوا که گذشت سکوت به مدتی

 .کردم حلش خودم که بود موضوعی -

 و چیست موضوع دانست نمی اینکه. لرزیدمی حرص از دستانش و بود افتاده قلیان به خونش سیاوش. کرد قطع را تلفن و گفت را این

 گوشی. کندمی سوال رحمانی نیما مورد در او از است زده زنگ و است خانه در باشد رستوران در باید که هیوا صبح وقت این چه برای

 :شنید را آرامش شاد صدای اما بار این. گرفت را شانخانه یشماره دوباره بعد و کرد فکر مدتی. کوبید تلفن روی محکم را

 .بفرمایین الو،-

 عزیزم؟ چطوری عمو، آرامش سالم-

 :گفت ذوق با سیاوش صدای شنیدن با آرامش

 کردم؟ چیکار بگو. رسیدم یاشار حساب امروز عمو شده، تنگ تواسه خیلی دلم عمو، خوبم -

 :گفت و خندید هم سیاوش آرامش، های خنده با. خندید وقذ با و

 .دختر کردی اذیتش باز -

 :شنید را هیوا صدای که خندیدن می هردو عمویش با و شد کردن تعریف مشغول ذوق و شوق با آرامش

 آرامش؟ زنیمی حرف داری کی با-

 .سیاوش عمو با-

 :گفت آرامش به خطاب سیاوش
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 مامانت؟ به میدی رو گوشی جان آرامش -

 :شنید را هیوا صدای بعد دقایقی

 .ندی یاد من ی بچه به کارها این از انقدر شه می -

 :پرسید را خودش سوال اما سیاوش

 .گرفتی را رحمانی نیما سراغ چی برای نگفتی-

 .کرد حلش خودم که بود موضوعی که گفتم-

 :گفت باز خودخواهانه سیاوش

 .پرسم می خودش از میرم نگی تو بود؟ چی ضوعمو اون بدونم خواممی گفتم منم -

 :داد را جوابش خودش مانند هم هیوا

 .بپرس برو یاوری، آقای نکن تهدید رو من -

 .کرد قطع و کوبید تلفن روی را گوشی و

*** 

. رفت خوابش اتاق به و برخاست جا از. آورد خودش به را او موبایلش زنگ صدای که بود فکر توی حسابی و بود نشسته تلفن کنار

 .کرد وصل را تماس و نشست تخت ی لبه و کشید هم در ابروی ناشناس یشماره دیدن با. بود تخت کنار میز روی موبایل

 .بفرمایین الو -

 :پیچید گوشی درون جوانی مرد صدای

 هستین؟ خوب یاوری، خانم سالم-

 شما؟ بخشید می سالم،-

 :گفت مکثی از بعد و تردید کمی با مرد
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 ...که بودن گرفته تماس مامان. گرفتم تماس باز خودم کردم جسارت که ببخشید. هستم مانیرح -

 :گفت و برید را کالمش هیوا

 کجا از رو من موبایل و خونه شماره بپرسم تونممی رحمانی آقای ببخشید. ندارم ازدواج قصد گفتم هم من. بودن گرفته تماس بله-

 آوردید؟

 شما منزل شماره همین برای بودن گرفته تماس من با منزل از بیامرز خدا سیامک آقا بار چندین سابقاً. شتمدا قبل از منزلتون شماره-

 باهاتون خودم باید اما کردم جسارت البته نعیمی خانم. گرفتم شرکت خانم همکاران از یکی از رو موبایلتون شماره اما. داشتم رو

 .کردم می صحبت

 صحبتی؟ چه-

 .بود کرده گم را پایش و دست کمی همین برای بود خورده وا هیوا کالم تندی از که بود مشخص رحمانی

 :گفت و شد مسلط خودش به تا کرد سکوت مدتی

 .کنم صداتون خانم هیوا تونم می زنم، می صداتون سیامک آقا فامیلی به البته بخشید می یاوری، خانم -

 :گفت تند باز هیوا اما

 .راحتم یخیل یاوری خانم همین با -

 :گفت حرفش خالف بر رحمانی اما

 ...که نیست درست. ست عالقه بحث خانم، هیوا-

 مرد یه چرا فهمم نمی اصال ثانی در. گفتم مادرتون به که همونه من جواب رحمانی، آقا کنید فراموشش هست که چی هر بهتره-

 .کنه ازدواج داره هم بچه یه که ی بیوه زن یه با کرده قصد مجرد جوون

 :گفت و گرفت نفسی رحمانی

 .کنم ثابت بهتون رو خودم حاضرم که بدونید خوام می حال هر در. باشم داشته قدیمی تفکرات اینجور که نیستم اینجوری من -

 :گفت و زد نیشخندی هیوا
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 .خداحافظ بشه، عوض نیست قرار من نظر چون ندید خودتون به رو زحمتش بهتره -

 :گفت و چرخید سیامک تصویر سمت به نگاهش. کرد قطع را تلفن سریع و

 .مونم می وفادار عشقت به من اما کردی شک من عشق به زندگیت آخر ی لحظه هرچند -

 :گفت و دوخت تصویر درون سیامک شاد نگاه به را نگاهش ایستاد تابلو به رو. شد دیوار روی بزرگ تابلوی نزدیک برخاست جا از و

 .گذره می سخت هم این از بعد. خیلی. گذشت سخت خیلی ماه سه و سال یه این -

 داشت رها. بود شده دعوایشان هم با خانه از بیرون آرامش و یاشار. آمد می بیرون از صدا. دوید بیرون اتاق از سریع آرامش جیغ با

 یاشار. کرد ساکت را مشارا زد، که دادی با هیوا. کشید می جیغ فقط بود ایستاده آب از خیس هم آرامش. کرد می دعوا را یاشار

 :گفت رها مدتی از بعد. کرد می گریه هم او که بود کرده دعوایش رها. بود کرده خیس را او حسابی

 کنید؟ صلح خواهید نمی گویا دوتا شما -

 :گفت گریه میان در یاشار

 .کنه می اذیت من فقط. خواد نمی آرامش خوام، می من -

 :گفت و شد رو حمله سویش به آرامش گفت را این تا

 .میارم در رو چشات -

 :گفت و گرفت را دستش هیوا اما

 .خوری می سرما کنم عوض رو لباسات بریم بیا. غلطا چه -

 هیوا،. رفت هیوا دنبال به خودش و فرستاد خانه توی را یاشار رها،. برد خانه داخل به برگردد یاشار سمت به کرد می تقال که را او و

 :گفت و شد ظاهر اتاق در ی آستانه در رها که کشید می بیرون تنیش از را هایش لباس داشت و دبر اتاقش به را آرامش

 .هیوا-

 .بله-

 .کنی فکر بیشتر یونس آقا پیشنهاد به خوای نمی-
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 :زد فریاد تقریبا و برخاست جا از عصبانی هیوا گفت را این تا

 .نزن حرف ضوعمو این از گوشم زیر دیگه هم تو. کنم فکر خوام نمی نه، -

 :گفت و برد باال تسلیم عالمت به را دستانش رها

 .که نداره عصبانیت خب خیل -

 کرد می آرامش تن به را لباس که همینطور و برگشت دخترش سوی به و برداشت را آرامش شرت تی یک رفت، کمد سمت به و

 :گفت

 . ازدواج یکیش ،آشپزیه یکیش دم، نمی انجام وقت هیچ دیگه کار دوتا گفتم هم قبال-

 .نبودی منطق بی حد این تا که تو. قانونیه چه آخه-

 :گفت نشسته اشک به چشمان با و گرفت قرار رویش در رو آمد رها سمت به هیوا

 برادرم مرگ وبانی باعث اینکه خجالت از بودم اگر من. بده پیشنهادی همچین داده جرات خودش به که پررو قدری به سیاوش -

 که کرد بیخود. کنم پدری برادرم ی بچه برای خوام می گفته احمق مردک این اونوقت کردم نمی بلند رو سرم عمر آخر تا بودم

 .پیشکش کردنش پدری. گرفت می ازش رو بچه این پدر بایست نمی اون. کنه پدری خواست

 :گفت و انداخت آرامش به نگاهی نیم مستاصل رها

 .هیوا-

 .رها بذار راحتم برو درد، و هیوا-

 .کرد ترک را اش خانه بعد و کرد مکثی رها

*** 

 موضوع پدرش که بود قبل ی هفته یک درست. کرد می فکر بود آمده پیش که جدیدی موضوع این به و بود نشسته سیاوش

 و کسیام مرگ وجدان عذاب اما خواستش می وجودش ی همه با. بود او پنهان عشق هیوا. کرد مطرح او با را هیوا با ازدواجش

 بود گرفته تصمیم نفره یک یونس باز اما. بدهد او به بیشتری مدت که کرد صحبت پدرش با. ترساند را او داشت او از هیوا که نفرتی

  گیردمی مثبت جواب او از هم بار این گوید نمی نه مقابلش که همیشه مثل هیوا کرد می گمان. شود عملی موضوع این خواست می و
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 خیلی تنها نه. بیاد کوتاه موضعش از دیگران خاطر به بود حاضر دیگر نه. گو بذله نه بود شاد نه نبود سابق هیوای آن دیگر هیوا اما

 خورده جا آن شنیدن از یونس که نفرتی. زد حرف هم سیاوش از نفرتش از بلکه کرد اعالم یونس به را اش منفی جواب تند و محکم

 .باشد متنفر سیاوش از حد این تا یواه که کرد نمی را تصورش هم او چون. بود

 از جوابی هیچ بدون هیوا هایش حرف ی همه از بعد اما کند صحبت هیوا با خودش تا رفت رستوران به سیاوش هم شب آن فردای

 تلخی چند هر. نتوانست کند فراموش را هیوا که رفت کلنجار خودش با چقدر هر. برود تا کرد باز برایش را اتاقش در و برخاست جا

 می را او دلش و داشت دوستش سابق از بیشتر شاید شود هیوا خیال بی توانست نمی اما بود کرده زهر را زندگیش سیامک مرگ

 دست از را هیوا یکبار او اما. است متنفر او از بود گفته او به هیوا چند هر. بود کرده خطاب قاتل و نامرد را او هیوا چند هر. خواست

 خوانده را ماجرا ته تا او اما بود نزده حرفی هیوا. بود عصبانی رحمانی نیما از همین برای بدهد ازدستش دوباره خواست نمی و بود داده

 رستوران یک. دانست می پولی پیمان و پر موقعیت یک صرفا را هیوا. نبود عاشقی و زندگی مرد. شناخت می خوب را رحمانی. بود

 .رحمانی نیما مثل پرستی پول و باز س*هو مرد برای بود خوبی هدف. بود ارامش به متعلق که شرکتی و داشت پردرآمد و پرآوازه

 بخند بگو مشغول و بود ایستاده منشی میز کنار در کارمندان از یکی. زد بیرون اتاقش از و کند صندلی روی از را خودش شتاب با

 به سیاوش که اخمی دیدن با هم کارمند آن و ایستاد سریع با یمنش. خوردند جا هردو دفتر، از سیاوش ناگهانی خروج با که بودند

 .رفت رحمانی اتاق سوی به و گفت ببخشیدی ریخت جانش

 به گویا فشرد می دستش توی موبایلش و بود کامپیوترش ی صفحه مات نگاهش و بود لمیده میز پشت صندلیش روی رحمانی

 رسید که میز نزدیک. رفت جلو و بست سرش پشت را در سیاوش. خورد جا سیاوش ناگهانی ورود با که کرد می فکر هیوا حرفهای

 سیاوش اما. داند می را چیز همه سیاوش کرد فکر. برخاست که ترسی با رحمانی. کرد می نگاه را او اش بازجویانه نگاه با فقط. ایستاد

 سکوتی از بعد رحمانی. بزند حرف خودش تا بود ریخته جانش به اخم و سکوت از ترکیبی داد خواهد جواب حربه این دانست می

 :گفت

 .باشم کرده شرعی خالف کار کنم نمی فکر -

 :گفت و نشست لبش به نیشخندی. بود کرده خواستگاری هیوا از رحمانی نیما. بود درست حدسش خورد، هدف به تیرش

 .مناسبیه کیس پس. هست که هم وتمندثر کاره، و کس بی داداشم زن خودت خیال به برداشتی، دهنت از تر گنده ی لقمه -

 :گفت انکار به رحمانی

 ...ست عالقه سر از فقط من کنید، می فکر اینجوری چرا یاوری آقای -
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 :گفت و برید را حرفش تلخ و تندی با سیاوش

 .رو شما جمله من شناختم، رو شرکت این کارمندای ی همه خوبی به سال یه این توی مردک، شو خفه -

 :گفت و داد جراتی خودش به رحمانی

 .نکردم خالفی کار من. میرید تند دارید کنید نمی فکر یاوری آقای -

. گرفت قرار اش نه*سی به نه*سی نزدیکش؛ رفت، سمتش به و زد دور را میز. بود خالف سیاوش دید از حداقل بود خالف کارش

 :غرید سرش بر بود شده کلید هم به غیض از هک های دندان میان از و چرخاند رحمانی چشمان در خشم با را چشمانش

 .بنویس رو استعفات بعد. بده انجام رو کارات هفته آخر تا. شدی مرتکب هم سنگینی خالف کردی، خالف -

 :گفت رحمانی که برگشت اتاق در سمت به و گفت را این

 .بگیره تصمیم من اخراج مورد در باید مدیره هیئت -

 می ردن*خو آب مثل سیاوش دانست می هم خودش رحمانی. زد بیرون اتاق از و داد تحویلش نیشخندی فقط برگشت سمتش به

 زنگ صدای با کف؛ زیبایی های سنگفرش به ماند خیره و ایستاد متحیر و هدف بی مدتی زد بیرون که اتاق از. کند اخراجش تواند

 و برداشت را گوشی سریع سیاوش نگاه دیدن با که بود او روی منشی ی خیره نگاه. کرد بلند سر آمد خودش به منشی میز روی تلفن

 .داد را جوابش

 ماشینش سوییچ پوشید، زیبایی و شیک لباس اینکه از بعد و کرد یادآوری آرامش دخترش به تهدیدگونه کمی و تاکید را هایش توصیه

 توقف جای به او ماشین دیدن با آمد می دور از که هم سیاوش ، شد خارج پارکینگ از ماشین با وقتی. زد بیرون خانه از و برداشت را

 او با رستوران در تا برود دنبالش به داد ترجیح. رفت بیرون خانه از هیوا دید وقتی اما کند صحبت هیوا با تا بود آمده. رفت دنبالش به

 می بیرون خرید برای شاید. نیست رستوران مسیرش که شد متوجه کرد طی را مسیری و پیچید خیابان در هیوا وقتی اما. کند صحبت

 آمدن شاپ کافی اهل هم تنهایی و نداشت رها از غیر به دوستی هیوا. کرد هم در را ابروانش شاپ کافی به نزدیک توقفش اما. رفت

 از دتیم از بعد. دربیاورد سر بیشتر او کارهای از خواست می دلش و بود شده تحریک کنجکاویش حس. کرد توقف او از تر عقب. نبود

 با. چرخید شاپ کافی درون نگاهش و کشید چشم از را آفتابیش عینک شد که وارد. رفت شاپ کافی سمت به و و شد پیاده ماشین

. کرد نمی درک آنجا را سعید بودن. شد هم در بیشتر هایش اخم. بود نشسته هیوا روی به رو میزی سر که آشنا ی چهره دیدن

  ثابت او روی نگاهش و شد او متوجه سعید شد می که نزدیکشان. رفت میزشان سمت به فکر ی رهذ بدون و افتاد غلیان به خونش
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 جرعه او به توجه بی هیوا اما برگشت هیوا سوی به بعد و چرخید سعید چشمان در پرسشگر نگاهش. ایستاد سعید رسید آنها به تا. ماند

 :گفت و نوشید را اش قهوه از ای

 .برن می رو تشریفشون هم آقا این بنشینید، بفرمایین سعید آقا کنی؟ می هنگا میرغضب مثل چیه -

 :زد فریاد سرش بر و چرخاند چشمش در چشم و شد خم سویش به عصبی سیاوش

 نمی تو با اما دارم ازدواج قصد بگو. کنم ازدواج باهات خوام نمی سیامک به عشقم خاطر به نگو و باش داشته زنیت اونقدر حداقلش -

 .کنم ازدواج مخوا

 .کند آرامش کرد سعی سعید. بود بعید سیاوش از واقعا رفتار این. بود کشیده آنها سوی به را همه نگاه سیاوش فریاد

 .کنن می نگامون دارن همه پایین بیار رو صدات سیاوش-

 :گفت و زد چنگ را اش یقه و برگشت عصبانی سویش به سیاوش

 تون همه خب یالقبا، رحمانی اون مثل زنی می عالقه و عشق از دم هم تو آوردی، گیر یچیل و چرب لقمه خودت خیال به چیه -

 .گنده ثروت یه به رسیدن برای ست وسیله یه هیوا. ست بهانه عالقه و عشق بگید

 :گفت و کشید اش یقه از را سیاوش دست عصبانی سعید

 و مال روی انداختی چنگ. نیست دلیل بی آرامش برای هم تو زیدلسو اینطوره، اگه. پندارد خویش کیش به را همه کافر شو، خفه -

 .پدرش اموال

 نفر دو آن دعوای شاهد تا نکرد صبر ای لحظه هیوا و داد را جوابش مشتی با و آمد جوش به سیاوش خون گفت، را این که سعید

 .باشد

*** 

 فقط. شکست را آنجا ساکت فضای اش گریه هق هق و گذاشت قبر روی را سرش. شد شکسته بغضش نشست سیامک قبر کنار تا

 پر دلش. ندارد دوست را او دیگر بفهمد خواست نمی که سیاوشی و بیجا های قضاوت از بود پر دلش حرفی، هیچ بدون کرد می گریه

 به زمان هیچ نکهای از بود پر دلش. بپذیرد که کردند می وادار را او و بگیرد تصمیم برایش خواست می باز یونسش دایی اینکه از بود

 برایش تا نکرد صبر و کرد تا اینگونه او با زندگیش آخر ای لحظه که بود پر هم سیامک از دلش حتی. بود نگرفته تصمیم خودش میل

 .کند زندگی او بدون تواند نمی و دارد دوستش چقدر بگوید
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 هوای و حال در. سرد و سیاه سنگ روی سیامک اسم به بود مانده خیره اش زده بهت نگاه اما نشست صاف شد، آرامتر که کمی

 .آورد خودش به را او ای بچه پسر صدای که بود دلش

 .گشنمه خانم، سالم -

 حسابی که صورتی و داشت تن به ی پاره و تکه و کهنه لباس. آرامش دخترش سال و سن هم پسرکی. برگشت او جانب به نگاهش

 پسرک دوش روی و کند تن از را پالتویش سریع. شد کنده جا از دلش. لرزید می داشت سرما از و بود زخمی دستانش. بود کثیف

 :گفت و گرفت را هایش اشک هیوا. نشست گریه به پسرک بغض. گرفت ش*آغو در را او و انداخت

 عزیزم؟ کجان ت خونواده -

 :گفت و جوشید چشمانش از اشک باز و انداخت زیر به سر پسرک

 .کردن اکشخ اونجا. مرد دیروز پدرم -

 .داد نشان را مسیری انگشت با و

 :پرسید باز هیوا و

 کجاست؟ مادرت -

 :گفت آرام و انداخت باال ای شانه معصومانه پسرک

 .دونم نمی-

 چیه؟ اسمت-

 :گفت و کشید صورتش روی دست پشت با پسرک

 .سیامک -

 کرد می چه باید. خورد می رقم او برای داشت که بود یتقدیر چه این. کشید ش*آغو در را او دوباره و ریخت فرو قبل از بیشتر دلش

 :گفت و کرد جدا آغوشش از را او. بود آورده پناه او به که پسری این با

 نداری؟ رو هیچکسی -
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 :گفت و داد تکان سری سیامک

 .بخور کن پیدا خیرات خودت برای برو خودت میگه میشه که روز. خوابم می محب آقا پیش شبا -

 :گفت و گرفت دستانش میان را پسرک ی زده یخ دست. شد می کشیده آتش جانش به بیشتر گفتمی ی کلمه هر

 .بشم مامانت من خوایمی من، یخونه بیای خوایمی -

 حالش به کند رهایش خواستنمی دلش. کند کاری خواستمی دلش. بود جانش عمق از گفتمی آنچه اما گوید،می چه دانست نمی

 .انداخت هیوا ش*آغو به ر خودش دوباره و نشست سیامک چشمان به دیامی برق. خودش

 عقب برایش صندلی. برد آشپزخانه سوی به را او و گرفت را سیامک دست. نبود خانه آرامش اما زد، صدا را آرامش شد، خانه وارد تا

 :گفت و نشاند صندلی روی را او و کشید

 .کنهمی حموم رهیم بعد خورهمی رو غذاش اول خوبم، پسر خب -

 مقابل وقتی. کشید برایش و کرد گرم داشتند قبل از که غذای سریع هیوا. بود لبش روی لبخندی و کرد می نگاهش فقط سیامک

 اشکش او تا برگرداند را رویش. نشست هیوا چشمان به اشک. کرد ردن*خو به شروع هولکی هول و ولع با سیامک. گذاشت سیامک

 :گفت و نشست سیامک مقابل و نوشید آبی لیوان. نبیند را

 .ستخوشمزه -

 :گفت و داد تکان سری بود نشسته اشک به چشمانش سیاهی که سیامک

 .خانوم نکنه درد دستتون -

 :گفت و زد سیامک سر به ایسه*بو برخاست جا از

 .شه می خوشحال دیدنت از حتماً بیاد، کنم صدا دخترم برم من -

 :گفت و کرد باز را در رها بعد دقایقی زد که را رها یخانه زنگ. کرد ترک را انهخ و برخاست جا از و

 هیوا؟ دی،نمی جواب رو گوشیت چرا کجایی؟ هست معلوم هیچ سالم،

 بودی؟ زده زنگ بهم مگه
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 :گفت و زد نه*سی به دست مستاصل رها

 خوبی؟ -

 .جاستاین آرامش -

 .رفتن باهاش هم یاشار و آرامش ،کنه خرید خونه برای رفتمی یوسف نه، -

 :گفت رفتمی یاشار اتاق سمت به که طورهمین و زد کنار راهش سر از را رها هیوا،-

 .بگیرم قرض یاشار هایلباس از دست یه تونممی -

 :گفت و افتاد راه به دنبالش به رها

 چیکار؟ خوایمی یاشار لباس -

 :گفت و ردک باز را یاشار هایلباس کمد در هیوا

 .سیامک واسه خواممی -

 :گفت متعجب رها

 .خورده جای سرت خوبه؟ حالت هیوا-

 :گفت و برداشت را لباسش ترینقشنگ و بهترین آخر در و انداخت نگاهی را یاشار هایلباس هیوا

 .باشه شاندازه کنممی فکر دارمبرمی رو شلوارش و بلواز این من

 شده؟چی بگی خواهینمی هیوا،

 خودش یخانه وارد هیوا. رفت دنبالش به هم رها بار این اما. رفت بیرون خانه از و گذشت کنارش از رها سوال به توجهبی باز هیوا

 خستگی از و بود گذاشته میز روی را سرش و بود خورده را غذایش سیامک. بود زده خشکش آشپزخانه در یآستانه در اما بود شده

 :گفت متعجب رها رفت سیامک سمت به تا و گذاشت اپن روی را هالباس هیوا. بود ردهب خوابش زیاد

 کیه؟ این هیوا، -

 :گفت و برگشت سمتش به عصبی هیوا
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 .شهمی بیدار هیس، -

 از وقتی. دکشی رویش را پتو و خواباند تخت روی را او. برد آرامش اتاق سمت به را او و کرد بلند صندلی روی از را سیامک آرام، و

 :گفت عصبی رها آمد، بیرون اتاق

 کیه؟ بچه این. بگی هیچی خواینمی -

 :گفت و نشست هیوا ب*ل روی لبخند

 .سیامک اسمش پسرمه، -

 جیغ صدای طرف آن از کوبید هم به را در و دوید خانه داخل به آرامش بزند حرفی خواست تا. کرد می نگاهش گیج و گنگ رها

 :گفتمی و کشیدمی جیغ یاشار و خندیدمی آرامش. شنید را دنشکوبی در به و یاشار

 .کشمتمی آرامش -

 :گفت و رفت سمتش به رها

 .گرفته جون به بال سوزوندی آتیشی چه باز -

 :گفت و شد پنهان سرش پشت و دوید مادرش سمت به و خندید آرامش

 .ستعرضهبی! خودشه تقصیر -

 :گفت و گرفت را دستش هیوا که برود اتاقش سمت به خواست و

 .خوابیده اتاقت توی سیامک. ببینم کن صبر میری، کجا -

 :زد فریاد و کشید بیرون مادرش دست از را دستش خوشحال بعد و کرد نگاه مادرش به مدتی کرد، بلند سر آرامش

 .اومده بابایی -

. برد ماتش تختش روی سیامک دیدن با اما انداخت اتاق اخلد شتاب با را خودش و دوید خودش اتاق سمت به بابا بابا فریاد با و

 می نگاه سیامک به و بود ایستاده اتاقش وسط رفته وا آرامش. نکرد بیدارش صداها و سر این که بود خوابیده عمیق قدری به سیامک

 :گفت و گرفت را آرامش بازوهای. نشست نزدیکش. شد اتاق وارد هیوا. کرد
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 .کنه زندگی ما با بعد به این از قراره سیامک، آقا ایشون -

 :گفت و برگشت مادرش سمت به آرامش گریان چشمان

 .برگشته بابا کردم فکر -

 :گفت و گرفت را اشکش هیوا

 .گممی بهت چیز همه بیرون بریم بیا عزیزم -

. زدند را زنگ که رفتمی پذیرایی سوی به کردمی نگاه را آنها فقط رها مدت تمام. برد بیرونش اتاق از و گرفت را دخترش دست و

 مبلی روی و داد سالمی ناراحتی با یاشار اما بنشیند کرد تعارف و داد سالمی یوسف به هیوا. کرد باز یاشار و یوسف برای را در رها

 .نشست

 :گفت دیدنش با هیوا

 تو؟ چته اوهه، -

 :گفت شاکی یاشار

 .بپرسید دخترتون از -

 :گفت و نشست مبلی روی بود هایستاد هنوز که هم رها

 کیه؟ پسر این بگی خواینمی هیوا -

 :گفت پرسشگر یوسف

 پسر؟ کدوم -

 به سیامک دیدن با و کرد باز را در. رفت ارامش اتاق سمت به و برخاست جا از حرفی هر جای به یوسف گفت، که را چیز همه هیوا

 :گفت و برگشت هیوا سوی

 :گفت و برگشت فیوس سوی به براق چشمان با هیوا

 .خدا امون به کردممی ولش اومدمی خوش خدا. وجدان هم دارم عقل هم -



 

 
 

686 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 :گفت و نشست کالفه یوسف

 فکر خودت یخونه توی بیاریش کهاین اما بالت و پر زیر بگیری یتیم یبچه یه که خوبه. نیست اشتباه کردن محبت و خوبی -

 .درسته کنیمی

 :تگف جسورانه باز هیوا

 باشه؟ اشتباه چرا -

 .نیست عاقالنه اصالً زندگیت به دیگه یبچه یه کردن اضافه بچه، یه با تنهایی زن یه تو هیوا، -

 :گفت و برخاست جا از کالفه هیوا

 .رسهنمی دهنش به دستش و بیکاره که ستعاقالنه غیر کسی برای -

 :گفت و برگشت یوسف سوی به آشپزخانه در ی آستانه در

 از رو من تونه نمی هم هیچکسی. کنم مادری هم سیامک برای کنممی مادری آرامش برای که جوریهمون گرفتم تصمیم من -

 .کنه منصرف تصمیمم

 :گفت و زد موهایش به چنگی یوسف

 باشه؟ داشته کاری و کس شاید -

 :گفت چای کردن درست حال در بود شده آشپزخانه وارد که هیوا

 خیرات لقمه یه دنبال الیه یه پیرهن یه به سرما این و قبرستون وسط سال و سن این به یبچه یه داشت کاری و کس اگر -

 .گشتنمی

 جا از رها. ماند میز روی خوری شکالت میخ نگاهش و چرخاند پا روی پا بود، آمده ستوه به هیوا سری خیره همه این از یوسف

 :گفت آرام و نشست نزدیکش و برخاست

 کنیم؟ به باید چیکار یوسف -
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 چون زدمی زنگ گونه عصبی بود که هم کسی هر شد، زده خانه در زنگ صدای بزند حرفی خواست تا اما داد او به را نگاهش یوسف

 و رساند در به را خودش زودتر یوسف اما برود در سمت به خواست و آمد بیرون آشپزخانه از هیوا. کوبید می را زنگ رگباری و بند یک

 :گفت ناباور و کرد فروکش عصبانیتش سیاوش، یخورده کتک و پریشان یقیافه دیدن با ولی. کرد باز را در توبیخ قصد به

 اومده؟ سرت بالیی چه سیاوش -

 :گفت زدمی نفس نفس عصبانیت از که سیاوش

 هست؟ هیوا-

 شده؟ چی هیوا،-

 :گفت و آمد هیوا سوی هب جنگی. شد خانه وارد و گذشت یوسف سد از عصبانی سیاوش

 .کنممی عزا رو عروسیت بگی رو بله کهاین از قبل کنی، ازدواج سعید با باشی خواسته قسم، خدا خداوندی به -

 :کشید فریاد سرش بر عصبانی هیوا

 چی؟ واسه کردی کلفت گردن رگ حاال کردی، عزا من زندگی وقته خیلی تو که نداری خبر انگاری -

 :گفت و زد مر*ک به دست خندید، حرص با و عصبی سیاوش

 کردن، تیز دندون که ثروتت واسه زننمی عالقه و عشق از دم و پلکنمی برت و دور که هااین یهمه فهمی نمی که تویی واسه -

 .سوختنمی دلم فهمیدیمی رو این اگر

 :گفت نیشخندی با هیوا

. ثروتش و سیامک کار از بهتر کاری چه آوردی، باال که بدهی و زدی که گندی همه اون از بعد نکردی، تیز دندون خودت انگاری -

 .پلیس به زنممی زنگ وگرنه بیرون بنداز من یخونه از رو خودخواه آدم این دایی! تبرادرزاده واسه دلسوزیت شد باورم کردی فکر

 تند و رگباری که ی جمله چند این سکوت در فقط آمده پیش وضعیت از هم بقیه. کرد می نگاه را هیوا و بود ایستاده ناباور سیاوش

 :گفت و گرفت را بازویش و آمد سیاوش سوی به یوسف. کردندمی نگاه شد بدل و رد هیوا و سیاوش بین

 .سیاوش اونطرف بریم بهتره -

 .بست را آن و کوبید هم به را خانه در هیوا. رفتنشان بیرون از بعد. کرد ترک را آنجا یوسف با حرفی هیچ بدون سیاوش
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*** 

. گذاشت ب*ل روی سیگار نخ یک و کشید بیرون کتش غل*ب جیب از را سیگارش پاکت. کرد رها مبلی روی را خودش سیاوش

 به آبی لیوان با یوسف. انداخت میز روی و کشید لبش روی از را سیگار که نکرد پیدا را فندکش گشت را هایشجیب چقدر هر اما

 :گفت و نشست رویش به رو و داد دستش به که را آب لیوان آمد، سویش

 چیه؟ قضیه -

 :گفت نیشخندی با و نوشید نفس یک را آب تمام سیاوش

 .رهمی شاپ کافی که هم سعید با داره، خواستگار یه که روز هر نداره، ازدواج قصد داره ادعا خانم -

 :گفت و کشید هم در ابروی یوسف

 کیه؟ سعید-

 .مینو خاله رپس سعید، -

 :گفت ناباور و متعجب و رفت باال ابرویش شنیدنش از هم یوسف

 .رهمی شاپ کافی هیوا با سعید  -

 .ببینه رو خوردنش کتک وانستاد اصالً هیوا. شد دعوام سعید با گرفتم، رو مچشون شد بد خیلی -

 :گفت کمرنگی لبخند با یوسف

 .نموندی نصیببی همچین هم تو میده نشون تقیافه -

 :زد غر یوسف سر بر عصبانی سیاوش

 .آوردی گیر وقت عمو-

 .کنه مادری شواسه خوادمی ش،خونه توی آورده گرفته را کار و کسبی یبچه یه دست رفته دونیمی-

 :گفت ناباور و متعجب سیاوش

 چی؟-
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 .هست سیامک هم اسمش یاشار، سال و همسن پسریه یه-

 برخاست جا از. نبود بعید چیزی هیچ هیوا از اما. بود باور قابل غیر کمی برایش موضوع. کرد می نگاه را یوسف ناباور و گیج سیاوش

 :گفت یوسف که

 کجا؟ -

 .بزنم قدم کمی یه میرم دونم،نمی -

 :پرسید مقدمهبی یوسف که رفت در سمت به و

 داری؟ دوستش سیاوش -

 با ازدواجش یمسئله وقتی حتی نداشت را آوردنش زبان به جرات اما داشت دوست را هیوا. شد متوقف و شد قفل هایش قدم سیاوش

 :گفت و شد نزدیکش برخاست جا از یوسف. دارد دوستش چقدر بگوید هیوا به نکرد جرات شد مطرح هیوا

 .شدی یقه هب دست ت خاله پسر با حتی خاطرش به که داری دوستش دهمی نشون صورتت روی کبودی و آشفته وضع این -

 :گفت و چرخید یوسف سوی به سیاوش

 جوونم برادر سیامک که بود عالقه همین بحث. داره هم حق هم، به میریزه زمان و زمین هیوا بشه عالقه از حرف اما هست عالقه -

 .قبرستون ینه*سی گذاشت

 فراموش. بود سخت سیامک مرگ. بدی عذاب نبودی مقصرش که موضوعی خاطر به رو خودت باید کی تا کی؟ تا سیاوش، ببین -

 انتخاب زندگیت ادامه برای رو خوبی روش نه. بپذیره رو موضوع این باید هیوا. داره جریان زندگی که بپذیریم باید ولی نیست شدنی

 و گیریدمی تصمیم عجوالنه دارید شد، عصبانی و کرد قضاوت عجوالنه سیامک که اندازه همون به هم هیوا و تو. هیوا نه کردی

 .کنیدمی قضاوت رو همدیگه

 :گفت و کشید گردنش پشت به دستی کشید آهی سیاوش

 .باشه درست قضاوتمون دارید توقع وقتاون. بزنیم حرف هم با کلوم چند بشینه نیست حاضر حتی -

 :گفت و گذاشت اششانه به دست یوسف
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 در کوره از زود اونقدر باشی خوددار کن سعی. بزنید حرف همبا ایدب بده منفی جواب بهت قراره اگر حتی. زنم می حرف باهاش -

 چیه؟ خونه آورده که پسری این مورد در تصمیمش ببینم باید فعالً. نری

 :گفت و داد تکان سری سیاوش

 .بااجازه نذارید، خبرمبی زحمتبی پس -

 .کرد ترک را شان خانه و کرد خداحافظی یوسف از سیاوش

 این شنیدن با یونس چند هر. شد دوست او با زود خیلی و داد نشان خود از خوبی برخورد سیامک با آرامش هیوا، تصور برخالف

 آرامش، اما بگیرد تصمیم احساسی مهمی موضوع چنین برای بایستنمی هیوا داشت عقیده و نداشت خوبی استقبال چندان موضوع

 و سیامک. بود شده بهتر اش روحیه هم هیوا. بگیرند او از را سیامک که توانستند ینم دیگر و بود پذیرفته برادر عنوان به را سیامک

 هاآن حتماً مادرش که خواستمی و کردمی انتخاب لباس سیامک برای ذوق و شوق با آرامش. بود آورده بیرون خرید برای را آرامش

 دست باالفاصله آرامش. شدند بزرگی فروشگاه وارد پسرانه خوابیتخت خرید برای کفش و لباس دست چند خرید از بعد. بخرد را

 .دوید سوی به تختش انتخاب برای و گرفت را سیامک

 .شنید سرش پشت از را آشنایی صدای که کرد می نگاهشان لبخندی با و بود ایستاده هیوا

 باشی؟ هم ششناسنامه فکر به باید هستی چیز همه فکر به تو -

 :گفت و برد باال زیبایی به را راستش ابروی سیاوش برگشت، سویش به اخم با

 هم؟ تو رفت هاتسگرمه و دیدی رو من باز -

 :گفت شاکی هیوا

 کنی؟می تعقیبم چی برای -

 :گفت و داد سیامک و آرامش به را نگاهش سیاوش

 .نگرانتونم -

 .باشیم خودمون مراقب تونیم می ما باشی، ما نگران نکرده الزم -

 :گفت بود هابچه دنبال به نگاهش که طورهمین و کرد خوش جا شلوارش هایجیب پناه در دستانش کشید، بلندی نفس سیاوش
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 .خواممی عذر کردم قضاوت زود و زدم داد سرت که شاپ کافی توی روز اون بابت -

 :گفت و گرفت سیاوش یزده غم یچهره از را نگاهش هیوا

 .نیست مهم -

 :گفت پریدمی پایین و باال که طورهمین و بود ایستاده تختی روی آرامش. رفت هابچه سوی به و گفت را کوتاه یجمله همین

 .بهتره شهمه از تخت این داداشی، بده گوش من حرف -

 :گفت تشر با و رسید او به هیوا

 .پایین بیا کاریه، چه این آرامش -

 :گفت داد با و کوبید هم به را دستانش خوشحالی با سیاوش دیدن با اما بدهد را جوابش تا داد مادرش به را نگاهش آرامش

 .جون عمو -

 محکم و کرد بلند زمین روی از را او سیاوش. انداخت آغوشش در را خودش و دوید سیاوش سوی به و آمد پایین تخت از عجله با و

 .بوسیدش

 را آرامش رسید، که نزدیکش سیاوش. بود لبش روی لبخند و دبو داده هاآن به را نگاهش بود ایستاده تخت کنار مظلوم که سیامک

 :گفت و کشید سیامک موهای به دستی و گذاشت زمین روی

 کوچک؟ مرد چطوری -

 :گفت و گرفت ایتازه جان سیامک ب*ل روی لبخند

 .عمو خوبم -

 :گفت و کرد نگاه تخت به سیاوش

 .نداره حرف تسلیقه کردی، انتخاب رو این -

 :گفت جرات با سیامک

 .قشنگه خیلی کرده، انتخاب آرامش -
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 :گفت یخریدارانه نگاه و تحسین با سیاوش

 .بخریمش بریم پس خوبه، -

 هیوا یخانه به را هاآن که خواست و کرد حساب سیاوش بودند گرفته را وسایلی دیگر و تخت یهزینه اما نبود راضی هیوا چند هر

 .بفرستند

 فرصت هیوا اینکه از قبل. باشند او مهمان را ناهار تا داد پیشنهاد باالفاصله سیاوش و بود شده ظهر که آمدند بیرون فروشگاه از وقتی

 .کردند اعالم را خودشان موافقت سیامک و آرامش کند مخالفت کند

*** 

 سیاوش به کوتاه ایلحظه برای حتی بتواند او که شدنمی دور ذهنش از هم لحظه یک سیامک بود، مانده هابچه مات نگاهش هیوا

 باز سیاوش که شد طوالنی قدری به سکوتش. کند فراموش را سیامک مرگ تلخی توانست نمی و بود خاطر آزرده هم هنوز. کند فکر

 :گفت و شکست را سکوت این

 چیه؟ جوابت -

 :گفت و برگشت سمتش به هیوا تند نگاه

 .نه -

 .هیوا -

 .کن تمومش -

 رستوران از که بودند منتظرش ماشین توی هابچه و هیوا. کرد می صبر باید. نداشت ایچاره هم اوشسی رفت، هابچه سوی به و

 هم کنار در آرامش و سیامک. کرد حرکت و کند جا از را ماشین حرفی هیچ بدون هیوا. گرفت جا هیوا کنار در جلو صندلی و شد خارج

. کردمی تعریف خاطراتش از ذوق با و دادمی نشان سیامک به لتش تب یرو او به را پدرش هایعکس داشت آرامش و بودند نشسته

 آرام و انداخت عقب به نگاهی نیم سیاوش. است داشته دوست را پدرش چقدر هم او که گفتمی خودش پدر از گاهی هم سیامک

 :گفت هیوا به خطاب

 .بکنیم تحقیقی یه شخانواده مورد در باید -
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 :گفت و داختان او به نگاهی نیم هیوا

 .هستم فکرش به -

 :گفت آرام و داد تکان سری سیاوش

 .کنی حساب منم کمک روی تونیمی -

 :گفت باز سیاوش و نداد جوابی هیوا

 .کنن شکایت ممکنه. بشن مدعی و باشه داشته کاری و کس اگر -

 :گفت و انداخت او به نگاهی چشم یگوشه از هیوا

 برید؟می تشریف اکج شما نیستم، موضوع این نگران -

 :گفت و چرخید سمتش به کمی سیاوش

 .شما یخونه میام -

 .بودید کرده پارک فروشگاه جلوی رو ماشینتون کنممی فکر -

 :گفت شیطنت با باز سیاوش

 .کردم رو تو دستپخت س*هو خیلی دونیمی -

 :گفت و چرخید عقب سمت به سیاوش. نداد او به اهمیتی سکوتش با هیوا و

 عمو؟ شآرام -

 :گفت لبخند با سیاوش و دوخت چشم سیاوش به شوق با آرامش

 چطوره؟ باحال مسافرت یه مورد در نظرت -

 :گفت و بوسید را لپش و کشید سیاوش سمت به را خودش و گفت جونی آخ شوق، با آرامش

 عمو؟ بریم کجا -
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 .شمال بریم هم با همه خواهیممی -

 :گفت و داد سیامک به را گاهشن و گفت جونی آخ ذوق با باز آرامش

 رفتی؟ دریا حاال تا داداشی -

 :گفت و داد تکان سری سیامک

 .نه -

 اتاق به بودند خریده سیامک برای که کمدی و تختی. بودند گرفته نظر در سیامک برای بود آرامش اتاق روی به رو درست که اتاقی

 برداشت را تلفن گوشی بود، پذیرایی کردن مرتب حال در هم هیوا و دکرمی کمک او به وسایلش چیدن در آرامش و بود شده اضافه

 به نگاهی چشمی از. رفت در سمت به دست به گوشی. شد زده خانه در زنگ که بدهد شام سفارش رستورانشان به شام برای تا

 لبخندی بود هاهمسایه از یکی گویا که زن در شدن باز محض به. کرد باز را در شناختنمی را او که خانمی دیدن با و انداخت بیرون

 :گفت و نشاند ب*ل به

 .خانم هیوا سالم -

 :گفت ادامه در زن که داد گرمی به را جوابش و بست نقش لبش روی لبخندی اما بود نیاورده جا به را او کهاین با

 .بگم بهتون گفتم بود، باز انروفشس که دیدم رو شما ماشین پارکینگ توی رسیدم، االن باالییتون، همسایه هستم سهیال من -

 بلند صدای با و انداخت سر روی شالی و باز جلو مانتو داد، قرار اپن روی را تلفن گوشی. کرد خداحافظی او از و کرد تشکر او از هیوا

 زنگ که زنی نهما شد آسانسور وارد تا. رفت بیرون خانه از و برداشت را سوییچ. گفت سیامک و آرامش به پارکینگ به را رفتنش

 :گفت کسی به خطاب موبایل با رفتمی پایین هاپله توسط که طورهمین و آمد پایین هاپله از بود زده را واحدش

 .پارکینگ توی میاد داره -

 با رسید که ماشینش نزدیکی به اند،گذاشته کمین برایش اینکه از خیالبی رفت،می ماشینش سمت به و شد خارج پارکینگ از هیوا

 :گفت آرام و متعجب. نبود باز سانروف. کرد نگاه را سقف شدن سوار از قبل. کرد باز را در ریموت

 چی؟ یعنی -
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 باز را ماشین در کهاین بدون. اندگرفته اشتباه او ماشین با را ساختمان اهالی از دیگر یکی ماشین شاید که گذشت سرش از فکر این

 :شنید را زنی صدای و نشست کمرش رو یاسلحه یلوله که برگردد ستخوا. کرد قفل دوباره ریموت با کند

 .بزن رو ماشین قفل. کشتمت بندازی راه اضافه صدای و سر -

. کرد باز را در و کشید بیرون دستش از را سوییچ حرفی هیچ بدون. شد نزدیکش و آمد دیگر سویی از بود زده را اشخانه در که زنی

 :گفت و داد هلش ماشین متس به بود سرش پشت که زنی

 .بشین عقب صندلی -

 که دیگر زنی ییقه و چرخید بود سرش پشت و داشت اسلحه که زنی سمت به بارهیک به. کردمی امتناع کردن حرکت از هیوا اما

 که همانی. بردند شینما سوی به و کردند خفت را او بودند او از ترزرنگ هاآن اما داد هل او سوی به و کشید بود ایستاده چپش سمت

 سرش بر کند اشخفه کردمی سعی که فریادی با و کوبید هیوا سر به کلتش انتهای با باریک و چسباند ماشین به را او داشت اسلحه

 :غرید

 .زرنگی خیلی کردی فکر -

 زن آن ی اسلحه تهدید و اجبار به هیوا. شد پارکینگ وارد ماشینی موقع همان شود، سوار که داد هل را هیوا و کرد باز را ماشین در

 دو بین از تا گرفت عقب دنده و کرد روشن را ماشین. نشست رول پشت هم دیگر زن. نشست کنارش در هم خودش و شد سوار

 همان. بودند هاآن با هم پدرش و مادر که بود سیاوش ماشین بود، شده پارکینگ وارد که ماشینی. بیاید بیرون شده پارک ماشین

. بود گذاشته سرش روی را اسلحه و بود برده پایین صندلی دو بین را هیوا سر بود نشسته عقب که زنی. بودند کرده پارک ینزدیک

 :گفت متعجب هم یونس. شد هیوا ماشین متوجه شد پیاده ماشین از تا سیاوش

 بود؟ هیوا ماشین -

 :گفت بود دیده را ماشین سرنشینان که مریم

 .بود دیگه زن یه شراننده کنم،نمی فکر -

 :گفت شدمی سوار که حالی در و برگشت ماشینش سمت به معطلی بدون اما سیاوش

 .دنبالش رممی بود هیوا ماشین ماشین، نه، یا ستخونه هیوا ببینید باال برید -
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 عقب دنده سریع سیاوش .نکردند پیدا را العملی عکس فرصت اما. افتاد هم مریم و یونس جان به نگرانی سیاوش، حرکت این با

 :گفت و گذاشت قلبش روی را دستش مریم. شد خارج پارکینگ از سرعت با و گرفت

 افتاده؟ اتفاقی یونس، -

 :گفت و دوید آسانسور سمت به یونس

 .نیست چیزی که شاءاهلل ان -

 او از خیلی سیاوش. برد باال را رعتشس شد خیابان وارد تا هیوا ماشین. رفت هیوا ماشین دنبال به شد خارج پارکینگ از تا سیاوش

 جواب پدرش که نکشید طول خیلی. گرفت را پدرش موبایل شماره و آورد بیرون جیب از را موبایلش رانندگی حال در. نداشت فاصله

 :داد

 .گردهیبرم زود و پارکینگ توی رهمی گفته هابچه به گویا زنه،می حرف آرامش با مریم. نیست خونه هیوا سیاوش، الو -

 :گفت نگران سیاوش

 شیدا باز کنممی فکر. کنممی تعقیب رو ماشینش دارم اتوبان توی من. پلیس به بزنید زن. باشن نیاورده سرش بالیی کنه خدا -

 .بکنه غلطی یه خواسته

 :گفت نگران یونس

 .کن تعقیبشون محتاطانه فقط برسن، هاپلیس تا کن صبر ها،نشی درگیر-

 .راحت خیالتون باشه-

 خارج اتوبان از خروجی، اولین نکند، گمش تا داد هیوا ماشین به را حواسش تمام و انداخت کناری صندلی روی را موبایلش سیاوش

 :گفت و انداخت نگاهی عقب به آینه از بود نشسته ل*ر پشت که زنی. زدند فرعی یجاده به باز مسیری پیمودن از بعد و شدند

 .کنهمی تعقیب رو ما داره بلنده، شاسی این -

 :گفت هیوا. انداخت نگاهی و چرخید عقب سمت به هیوا کنار در که زنی

 کرده؟ اجیر شیدا رو شما -

 :گفت و زد سرش به اسلحه قنداق با باز زن
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 .خفه -

 :گفت راننده زن به خطاب و

 .داریم هم ناخونده مهمون بگو باشن آماده هابچه به بزن زنگ سهیال -

 تقریباً. شد صحبت مشغول و گرفت را یشماره رانندگی حال در و کشید بیرون مانتویش جیب از را موبایلش و داد کانت سری سهیال

 آن که بود مانندی انبار بزرگ سیلوهای پهلو به پهلو جاده این ی حاشیه در پیچید دیگر ی جاده یک داخل به بعد یدقیقه چند

 سریع. بود پدرش باز خورد زنگ موبایلش. کرد توقف سیلو به نزدیک سیاوش. نشد بسته در اما شد سیلوها آن از یکی وارد ماشین

 به احتیاط با و برداشت را فرمان قفل. شد پیاده ماشین از بعد و فرستاد را منطقه لوکشین حتی و داد را آدرس و داد جواب را تماس

 سوله. کشید سوله داخل سرکی. زدمی آب به گداربی نباید افتاد، راه به سوله سوی

 سوله سوی آن از هیوا ماشین چون بود خورده بدی پاتک سیاوش و بود باز که بود دیگری در سوله پشت خالی، خالی اما بزرگ ی

 صورت با و خورد سرش به محکم یضربه که برود سریع ماشین با تا برگردد خواست و فرستاد لعنتی خودش به. بود رفته بیرون

 که کند بلند سر خواست آمدند، سویش به مرد دو نشست دستش روی خون. گذاشت سرش پشت را دستش کنان ناله. خورد زمین

 و دهان از. بشکند دماغش شد باعث ضربه همین. بخورد زمین به محکم صورتش تا کوبید سرش پشت پا با محکم آنها از یکی

 :گفت دیگری به خطاب که شنید را مردها آن از یکی صدای. زد بیرون خون دماغش

 .برا و دور همین بندازید هم موبایلش. بریم سریع باید نیست امن جااین ماشین، عقب بندازیدش ببندیدش سریع -

**** 

 تا. بود افتاده ونی عقب بسته چشم و پا و دست. بود هوشیار کامالً اما بود خورده صورتش و سر به محکمی یضربه کهاین با

 ون در بعد دقایقی. کرد توقف ون باالخره تا گذشت ساعتییک. کند سکوت شدمی مجبور و خوردیم لگدی بزند حرفی خواستمی

 :گفت و گرفت را راستش بازوی. بیاید پایین ون از خواست او از بعد. کرد باز را پاهایش و ون در به کشید را پایش مردی. شد باز

 .ببینم بیا راه -

 :گفت و شد همراه او با سیاوش

 .بینهمی بد خیلی بگی شیدا به بهتره -

 :گفت تشر با مرد
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 .موقوف اضافه زر -

 :گفت که شنید را دیگری مرد صدای

 .رو فضول موش این انبار، توی بندازش -

 را ساختمان. بود پرتی و افتاد دور جای. بود تهران شهر یحاشیه در آباد چندان نه باغ یک در دربوداغان و مخروبه نیمه ساختمان یک

 را سیاوش و برداشت را بزرگی شکل مربع فلزی یدریچه. رسیدند بود شده ساخته زمین زیر که آب بزرگ منبع یک به تا. زدند ورد

 :گفت تمسخر به و کرد هدایت حفره سوی به

 .شی نمی خفه واستی اگر ولی آبه تهش یکمی ببخشید -

 .بدم نشونت تا کن باز رو دستم داری جرات اگر آشغال ضی*عو -

 :گفت و داد هلش حفره سمت به مرد

 .نشی خیس بپا اوهه -

 خنده مرد. رفت آب زیر بدنش تمام و بگیرد را خودش نتوانست بود بسته هایش دست چون کرد سقوط آب منبع داخل به سیاوش و

 خیالش که مرد. گرفت نفسی و ایستاد و کرد جور و جمع را خودش زیاد تقالی با بود، افتاده آب زیر پهلو با سیاوش. داد سر بلندی ی

 :کشید فریاد نفرت با سیاوش. بست را قفلش و گذاشت را منبع در شد راحت سیاوش بابت از

 .آشغال کشمت؛می دفعهاین خودم شیدا -

 :شنید را هیوا آشنایی صدای

 .سیاوش سیاوش، -

 :زد صدایش و چرخید سویش به هیوا یصدا شنیدن با سیاوش. بود ایستاده دیگری سوی بود آب توی مر*ک تا که هم هیوا

 .خوبه حالت هیوا هیوا، -

. نبیند را جای شدمی باعث آب منبع مطلق تاریکی ولی بود باز هیوا هایچشم و دستان. رساند او به کورمال مال کور را خودش هیوا

 :گفت ترس با و گرفت را بازویش و رساند سیاوش به را خودش

 .بشه تموم خوادمی کی کابوس این سیاوش... سیاوش-
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 .هیوا کن باز رو هامدست-

 باز دستانش تا سیاوش. کرد باز را هاآن سختی به و کرد پیدا را طناب روی هایگره کردن س*لم با هیوا. کرد هیوا به را پشتش و

 و گرفت را بازوهایش اوشسی. کردمی گریه داشت آرام هیوا. دیدنمی را چیزی هم او بود تاریک اما. برداشت را بندش چشم. شد

 :گفت

 افتاد؟ اتفاقی چه -

 باال رسیدمی دریچه به که آهنی نردبام از را خودش. شیداست سر زیر چیز همه دانستمی سیاوش کرد؛ تعریف را ماجرا یهمه هیوا

 :گفت سیدهتر و نگران هیوا. بودند کرده قفل را دریچه چون نبود سادگی به اما بردارد را دریچه کرد سعی و رفت

 .هستم هامبچه نگران من بیاره، سرمون خوادمی بالیی چه -

 .کنیم پیدا فرار برای راهی یه باید هستن، پدرم و مادر پیش هابچه - 

 با هیوا فندک، کم نور زیر در. شد روشن باالخره کردن امتحان بار سه با کرد پیدا را فندکش باالخره تا گشت را هایشجیب عجله با و

 :گفت و شد جاری اشکش سیاوش؛ صورت ندید

 .زدن کتکت

 .ببینم بزنم چرخی من واستا جاهمین. نیست مهم خیلی

 آب از پر آن متری یک تا و بود متر شش در دوازده تقریباً که منبعی زد، آب ذخیره بزرگ منبع آن در چرخی فندک نور زیر سیاوش

 کوچک خیلی بودند کف به چسبیده و دیوار روی که هم آب یتخیله هاینمخز. نداشت دیگری ورودی دریچه آن از غیر به و بود

 :گفت آرام و برگشت هیوا سمت به. بودند

 .ببخش من. متاسفم هیوا، متاسفم-

 کنی؟ می عذرخواهی چرا تو-

 .ببخش من. بود من نابجای یهاتصمیم خاطر به شهمه هستیم وضعیت این توی االن اگر-

 :گفت و کرد جمع غل*ب توی را دستانش و زد تکیه فلزی نردبام به هیوا

 .باشیم امیدوار باید. بزنه جیب به پولی که اینه فکر به گفت شهمی پس نکشته رو ما شیدا کهاین -
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 عصبانیت با. افتاد آب داخل و سرید دستش توی که کند روشن دوباره خواست شد، خاموش فندک. گرفت قرار رویش در رو سیاوش

 کشید دست همین برای. نداشت یفایده تالشش ولی کند پیدا را آن منبع کف کشیدن دست با تا شد خم و فرستاد عنتیل خودش به

 :گفت و ایستاد پا سر دوباره و

 .کنم پیداش تونمنمی-

 .خیالشبی-

 :گفت آرام و ایستاد هیوا به ترنزدیک و گرفت نردبام یمیله به را دستش و. شد نزدیکترش سیاوش

 .گرفته گند بوی که مونده جااین وقته خیلی آب این علومهم -

 :گفت آرام اما ترس کمی با هیوا

 .کنن گورمون به زنده جااین بخوان ممکنه-

 کنمنمی گمون-

 .بکشد را هاآن کهاین از نداشت ابایی و بود انتقام قصدش شیدا. داشت واهمه موضوع همین از هم خودش اما گفت را هااین

 :گفت آرام و شکست سیاوش را سکوت این باز و گذشت سکوت هب مدتی

 .هیوا -

 :داد را جوابش آرام هیوا

 .بله -

 بخشی؟می رو من -

 چی؟ برای -

 :گفت بعد و نشست لبش روی خندی تلخ شاید

 .بدم کارهای یهمه برای -

 :گفت سیاوش دوباره که بود ساکت باز هیوا
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 نمیدی؟ رو جوابم چرا -

 .کنممی فکر مهابچه به -

 خودت؟ پیش بیاری پسر اون که گرفتی تصمیم شد چی -

 :گفت تندی کمی با هیوا

 .سیامک هم اسمش داره، اسم پسر اون -

 گرفتی؟ تصمیم این که بود اسمش خاطر به خوام؛می معذرت -

 :داد را جوابش تند هیوا باز و

 .بگذرم کنارش از خیالبی نتونستم. بود آورده پناه من به. بود خودش خاطر به نخیر، -

 .فداکاری و مهربونی تو، سرشت این خب -

 :گفت باز سیاوش و داد تحویلش نیشخندی هیوا

 ... .اما لرزید دلم دیدمت، که باراولین دونیمی -

 :گفت تشر با و برید را حرفش هیوا

 .کنممی خواهش کافیه، -

 .بزنم رو حرفم ذارینمی چرا -

 حیاط توی روز همون بزنم، حرف یونس دایی با ببرید من تا دنبالم بودید اومده سیامک با که روز همون دی،ز رو هاتحرف قبالً -

 .زدی رو هاتحرف یهمه اونروز تون،خونه

 .نبود دلم هایحرف ها،حرف اون -

 :زد زخم روحش به رحمانهبی باز هیوا و

 به حتی تو. گرفتی تصیم مونسه هر جای به نه گرفتی تصمیم هردومون ایج به روزاون تو. شد خارج تو دهن از بود که چیزی هر -

 .مونهنمی حرفی دیگه پس. بپذیرم کردی مجبور هم من و گرفتی تصمیم هم برادرت جای
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 :گفت آرام بعد کردو سکوت ایلحظه باز سیاوش

 فقط. بود گذشته کار از کار که شدم موضوع ینا متوجه وقتی. گرفتممی تصمیم اون بایستنمی من. باشی ناراحت که داری حق -

 .باشی داشته خوبی زندگی و بشی سیامک عاشق تو کردممی خدا خدا

 فراموش عشق کردممی فکر که یعالقه اون که ریخت پام به محبت و عشق قدریاون چون. شدم سیامک عاشق من. شدم -

 .بودم عاشقش کردممی فکر که کسی دادن دست از بزرگتر حتی. بود من زندگی شکست بزرگترین سیامک دادن دست از. کردم

 :گفت آهش صدای شنیدن با هیوا که نزد دیگری حرفی آه یک جز اما بود سنگین سیاوش برای هاحرف این

 ناراحتی؟ شدم سیامک عاشق کهاین از چیه؟ -

 :گفت بعد و خندید سیاوش

 .شیب هم من عاشق باز شهنمی حاال گممی اما خب، نه -

 :گفت بعد و درآمد سیاوش داد و برخورد سیاوش پای ساق به محکم که کشید آب توی را پایش محکم گفت زهرماری حرص با هیوا

 زنی؟می چرا زن؟ چته -

 :گفت حرص با هیوا

 .واینستی من نزدیک قدران خواستیمی -

 .نترسی تو که واستادم جااین من -

 .ترسیدمنمی هم اصالً بودم تنها جااین بیارن رو تو کهاین از قبل من. ترسممی تاریکی از خودم بگو بابا، نه -

 :گفت شیطنت با و خندید قبل از بلندتر کمی ایندفعه سیاوش

 ترسم؟می چی از دونیمی بترسم تاریکی از کهاین از بیشتر. ترسممی خیلی من بابا، باشه -

 ترسم؟می چی از -
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 بیاد خوادمی یکی فهمهمی تا که همینه برای بگیره، من از رو تو بیاد دیگه یکی بازم ترسممی .ترسممی دادن دست از -

 اهمیتی اصالً و زنممی کتک هم یکی و کنممی اخراج شرکت از رو یکی. گیرممی رو شپاچه و شممی هار سگ مثل خواستگاریت

 .باشه مخاله پسر که نمیدم

 :گفت تلخی نیشخند با هیوا

 .باشه خور کتک نمیاد سعید به. بودی تو خورده کتک که اونی که دادمی نشون داغونت یقیافه ولی بابا، نه -

 :گفت حرص با سیاوش

 دیدی؟می رو شقیافه باید پس -

 :گفت پرواییبی با هیوا

 ... .ازدواج سعید با کنم ازدواج قراره اگر میدم ترجیح من ولی -

 :غرید سرش بر و زد چنگ را بازویش حرص پر سیاوش دشو تمام حرفش کهاین از قبل و

 .هیواا -

 :داد را جوابش عصبانی هیوا

 .میدم مثبت جواب سعید خواستگاری به شده هم لجت از شد، که طوراین اصالً مرگته؟ چه -

 .میدم اجازه من حتماً-

 .ندارم احتیاج تو یاجازه به-

 :زد غر اششده کلید هایدندان میان از و شد رشتنزدیک و داد فشار ترمحکم را بازویش سیاوش

 .هانیاری باال رو من سگ روی اون هیوا-

 .ببینم بیاد باال سگت روی اون-

 آن به خطاب داشت اعتراض با زن. شدند ساکت هردو و شنیدند بیرون از را زن یک و مرد یک صدای بزند حرفی خواست سیاوش تا

 :گفتمی مرد
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. کارشونپی برن کنممی ول رو دوتا این بیاره در بازی خر باشه خواسته. گیرمنمی گفتم که چیزی اون از کمتر نم کرده، دبه بیخود -

 .نیست جرمی کم ربایی آدم

 :گفت جوابش در مرد

 .کنیممی بگی تو کاری هر هستیم، تو امر تحت ما دانی؛ خود -

 .بردار را جا این در -

 نگاه را باال هردو هیوا و سیاوش. دوید دریچه داخل به نور دریچه شدن باز با. کرد باز را دریچه و کرد باز را دریچه قفل شد خم مرد

 و داد هاآن به را نگاهش داشت تن بر اسپورتی کوتاه مانتوی و چکمه و جیب شش شلوار یک که بلند قد و شانه چهار زنی. کردند می

 :گفت

 عزیزم؟ هایمهمون چطوره حالتون -

 :گفت فاصلهباال سیاوش

 .کنی کار من برای اگر. میدم بهتون رو برابرش سه من گذاشتید قرار شیدا با چقدر هر -

 :گفت و زد نیشخندی زن

 کیه؟ شیدا -

 هیچ هم کارش همین خاطر به. ذاتیشه خصلت دبه. کرده دبه حاال و بسته شرط قیمتی یه سر شما با که ضی*عو یزنیکه همون-

 .کنهنمی پیشرفت زندگیش توی وقت

 رویش در رو رفت سیاوش سوی به و برخاست جا از کاملیا آخر در و شد بدل و رد نفر چهار آن بین هاینگاه. شد حاکم سکوت باز و

 :گفت و نشست وارنظامی

 .بده بهمون پرداخت پیش. بده نشون رو نیتت حسن -

 :گفت و دوخت زن آن زیبایی چشمان به مستقیم را نگاهش سیاوش

 .حسابت به بیاد دومیلیارد تا بده حساب شماره یه. بزنم زنگ پدرم به بده اجازه -

 :گفت و خندید تمسخر با کاملیا
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 که آدرسی به ببره و ساک یه توی بریزه. کنه جور صبح فردا تا رو ناقابل طالیی یسکه تا سیصد بگو. بچه کردی فرض خر رو ما -

 .بیار بردار صاحاببی تلفن اون کریم. یمعامله اهل مفهممی نیومد پیش مشکلی دیدیم اگر. میگم من

 :گفت و گرفت سیاوش سمت به را اشنوشیدنی لیوان و

 .بشی گرم بخور -

 هیوا سمت به بنوشد خودش اینکه بدون سیاوش. رفت دیگر دختر آن سوی به و برخاست جا از کاملیا و گرفت را لیوان سیاوش

 :گفت آرام هیوا. گرفت

 کرد؟ اعتماد بهشون شه می کنیمی فکر -

 :گفت جوابش در آرام هم سیاوش

 .بشه کنممی فکر -

 :گفت او به خطاب و داد کاملیا به را نگاهش هیوا

 بود؟ خواسته چی ازتون شیدا -

 :گفت و برگشت سمتشان به بود گرفته دیگر دختر از که موبایلی با کاملیا

 .یارو نای ینه*سی تخت بذاریم رو تو داغ بود خواسته -

 :گفت و نشست سیاوش مقابل طورهمان باز کاملیا و

 گی؟می بهش چی داد جواب پدرت تا. کنیممی مرور هم با بگی پدرت به باید که چیزی اون دور یه -

 .کنن تهیه رو طال یسکه تا سیصد صبح فردا تا گممی -

 تحویل کجا و کی گیممی بعدا. کشیممی رو شما ما نکنه همفرا عیار تمام طال یسکه سیصد صبح فردا تا اگر گیمی رو این نه -

 .بده

 پدرش صدای که بود زنگ سومین بعد. داد دستش به را موبایل بعد و گرفت کاملیا و گفت را شماره سیاوش. داد تکان سری سیاوش

 .شنید را
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 .بفرمایین الو -

 .سیاوش منم بابا سالم -

 بود خواسته کاملیا که یجمله همان سیاوش وقتی بزند را حرفش باالفاصله سیاوش تا بیدکو سیاوش کتف به به محکمی مشت کاملیا

 :گفت چرخیدمی سیاوش نگاه در نگاهش که طورهمین کاملیا. کرد قطع و کشید بیرون دستش از را موبایل کاملیا کرد تکرار

 فقط. کنم شنا آب جهت خالف بار یه برای و بخرم ونج به رو ریسکش خواممی. نیومد خوشم اصالً شیدا دختره این از راسیتش -

 .کنممی صاف باهات رو حسابم مردنم قبل وگرنه نیایی در آب از زرد تو کنه خدا

 :گفت اطمینان با هم سیاوش

 .کنینمی ضرر باش مطمئن. زن خوردم قسم شرافت به -

 :گفت و زد کتفش به دست پشت با آرام کاملیا

 .مرد شریفی چقدر ببینم تا -

 :گفت دوستانش به خطاب و برخاست سیاوش مقابل از و

 .دلبازتره و دست تیپ خوش آقا این انگاری شده، عوض نقشه خب -

 :گفت بود ناراضی موضوع این از خیلی گویی که جوان مرد آن

 .خسرانه باعث جابی اعتماد کنیمی اشتباه داری کنممی فکر من -

 :گفت او به تشر با کاملیا

 .اومده خوش هری ناراضیه کی هر موقوف، یادیز زر -

 :گفت دیگر مرد

 .نباشی نگران بهتره. کنهنمی اشتباه آدما شناخت توی کاملیا کریم، -

 :گفت و چرخید سیاوش سوی به کاملیا که کرد صحبت او با آرام و شد کاملیا نزدیک سهیال. شد طی سکوت به لحظاتی

 .اتاق اون توی برید باید بگم باید ولی بخشیدمی -
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*** 

 مبلی روی مردها از یکی. بود شومینه رقصان هایشعله قفل نگاهش نوشیدمی را چایش که طورهمین و بود لمیده مبلی روی کاملیا

 چشمی زیر بود خوابیده که مردی. بودند رفته دیگر اتاق به خوابیدن برای گویا نبود خبری هم سهیال و مرد آن از و بود خوابیده

 :گفت و برگشت سویش به کاملیا نگاه. نشست و برخاست جا از و انداخت کاملیا به ینگاه

 بخوابی؟ تونینمی رضا، -

 :گفت و داد تکان سری بود رضا نامش که مرد آن

 کنی؟ اعتماد مرده این به خواهی می واقعا کاملیا ببینم -

 :گفت و نوشید را چاییش از دیگر ی جرعه کاملیا

 .اعتماده قابل زنه اون از بیشتر مکنمی فکر آره، -

 .میدن پول بگن جونشون نجات برای که نیست بیراه دزدیدیم رو دوتا این ما باشه چی هر حسابی، چه رو -

 :گفت و نوشید را چایش یبقیه کاملیا

 .مطمئنم حاال اما داشتم شک اولش-

 چی؟ از -

 .زنشه هم زنه اون سیامک، برادر پسره این -

 :گفت ناباور و شد هم رد مرد ابروان

 سیامک؟ کدوم سیامک؟ -

 :گفت و داد رضا چشمان به را مستقیمش نگاه کاملیا

 .تینوش سرسخت رقیب. قبل سال هفت یادته. نبود دستش رو کسهیچ که همون بازه، پوکر همون -

 :گفت ناباور باشد آورده خاطر به را کسی انگار که مرد

 مطمئنی؟. شهنمی باورم نه، -
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 :گفت و زد چنگ دستی دو را موهایش ناباور و برخاست جا از و

 .شدیم بدبخت. شدیم بدبخت کاملیا! ما کردیم غلطی چه خدا، یا -

 .مرده سیامک -

 :گفت ناباور و کرد گشاد تعجب از را رضا چشمان کلمه دو همین و

 دونی؟می کجا از مرده؟ -

 .کنه ازدواج برادرشوهرش با خوادمی همین برای رده،م زنه این شوهر گفتمی. نیست یادت میگفت، شیدا -

 :گفت و نشست کاملیا مقابل برگشت بعد و زد قدم مدتی رضا

 بکنی؟ خواهیمی چیکار حاال -

 :گفت و برخاست جا از کاملیا

 کنیم؟ چیکار گیمی تو -

 .دونمنمی -

 :گفت و افتاد راه به آشپزخانه سمت به کاملیا

 .مرده سیامک که هشد چی بدونم خواممی -

*** 

. بود فکر توی و بود نشسته مبل روی مدت تمام رضا. انداخت شومینه نزدیک را ایسفره و کرد نیمرو مرغ تخم چندتا شام برای

 به سیاوش و هیوا نگاه کرد باز که را اتاق در. رفت بودند کرده زندانی هیوا و سیاوش که اتاقی سمت به چید که را سفره کاملیا

 .برگشت سمتش

 خورید؟می شام -

 رضا. نشستند سفره کنار در شومینه به پشت باز هردو. آمدند بیرون اتاق از و برخاستند جا از هیوا همراه به و داد تکان سری سیاوش

 :پرسید مقدمهبی و نشست سفره سر سیاوش مقابل بود نشسته مبلی روی که هم
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 سیامکی؟ برادر تو -

 :گفت و داد رضا به را نگاهش دوباره و انداخت اهیو به نگاهی متعجب سیاوش

 .هستم -

 :گفت و نشست رضا کنار در هم کاملیا

 .زنیممی حرف شام از بعد بذار -

 :گفت سیاوش به خطاب باز همین برای نداشت صبر اما رضا

 بود؟ باز پوکر برادرت -

 :گفت پرسشگر هیوا انداخت، دو آن به نگاهی مشکوکانه سیاوش

 شناسی؟می کجا از سیامک شما ه؟چی پوکر -

 :گفت هیوا باز که شد طی سکوت به مدتی

 کنن؟می صحبت چی مورد در هااین سیاوش دید؟نمی رو من جواب چرا -

 دانستنمی اما. بود ایحرفه کار این در و بود پوکر اهل زمانی یه برادرش دانست می دانست،می سیامک مورد در را چیز همه سیاوش

 .دشمنش یا هستند سیامک دوست اند نشسته مقابلش که یکسان این

 :گفت و شکست را سکوت این بهت کاملیا

 .داد نجات رو رضا و من جون بار یه مدیونم، بهش من -

 :گفت و انداخت هیوا به نگاهی نیم سیاوش آتش، روی بود آبی حرف این

 .کنار گذاشت پوکر کرد، ازدواج وقتی از سیامک -

 :گفت بعد و کرد مکثی رضا

 مرد؟ شد چی. بود ایگنده آدم -
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 :داد را جوابش سیاوش

 .داد نمی رخ تصادف اون کردنمی عصبانیش شیدا اگر اما بود تصادف یه سیامک مرگ -

 :پرسید باز هیوا

 چیه؟ موضوع بگی خواهینمی سیاوش -

 :گفت هیوا به خطاب کاملیا

 .برده بلیطتتون که اینه موضوع -

 :گفت سیاوش

 داشتید؟ رفاقت برادرم اب -

 :داد را جوابش رضا

 .خرید رو کاملیا و من جون بار یه. هستیم مدیون بهش اما نه، که رفاقت -

 :گفت و گرفت هیوا سوی به و گرفت را مرغ تخم از ی لقمه کاملیا

 .زنیممی حرف مفصل بعدش بزنید شام -

 پوکر فهمید وقتی. بود خیره ی نقطه به و بود نشسته شومینه به یکنزد و زمین روی و بود کرده جمع بغلش توی را دستانش هیوا

 شیدا با تلفنی و زدمی قدم اتاق سوی آن کاملیا. بود شده ساکت است بوده ارتباط در خالفکارهای با گذشته در سیامک و چیست

 رو هم رضا. کشیدمی سیگار و بود تهنشس مبلی روی هیوا به نزدیک سیاوش بود، برگشته هیوا و سیاوش نفع به ورق. کردمی صحبت

 کنار در شد نزدیک هاآن به کرد قطع را تماسش وقتی کاملیا. داشت انگشتانش بین سیگاری هم او و بود نشسته مبلی روی رویش به

 :گفت و نشست رضا

 .اینجاست دیگه ساعت دو یکی تا میادش، داره -

 :گفت و داد تکان سری سیاوش

 داد؟ نجات رو جونتون چطوری سیامک نگفتید -
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 :داد را جوابش رضا

 بده، ما به پولی یه بود قرار کاری یه سر. بود هم دیگه خالفای اهل اما بود؛ باز پوکر تینوش. کردیممی کار تینوش واسه قبال ما -

 روی ریزیممی لیسپ برای دونیممی ازت چی هر ندی، پولمون اگر گفت بهش کاملیا. کرد دبه تینوش ولی. بود هم ای گنده پول

 سیامک سراغ بریم گفتیم من وال و هول اون توی. کردیم فرار دستش از. بکشه رو ما خواستمی نترسید، تنها نه مرتیکه اما دایره؛

 خان سیامک اگر گفتیم خودمون با. خان سیامک آدم میشیم ریممی گفتیم منصفیه، آدم گفتنمی. بود تینوش رقیب همیشه خب. خان

 از هم پولمون هیچ، کرد حمایتمون کنه رحمتش خدا شنید که رو حرفامون پیشش، رفتیم. میشه کم سرمون از تینوش شر هکن قبول

 بعدها میبرد، حساب ازش اونقدر تینوش حسابی چه رو دونمنمی اما بود بازیش پوکر همون خان سیامک خالف تنها. گرفت تینوش

 بی اما خالفیم، درسته. ندیدیم خان سیامک دیگه کارمون پی رفتیم مدت یه بعد. داره کار و سر اقتصادی یگنده هایآدم با فهمیدیم

 .نیستیم رو و چشم

 کشیدمی سیگار و بود نشسته راحت که سیاوش دیدن با. آمد بیرون جوان مرد آن و شد باز اتاقی در. بزند حرفی سیاوش اینکه از قبل

 :گفت و کشید هم در ابروی

 چیه؟ قصه -

 :داد را جوابش رضا

 .زنیممی حرف داریم نشستیم. بنیامین نیست یقصه -

 :زد نیشخندی بنیامین

 .هستید رفیق هم خیلی که انگار-

 .هستیم که کن فکر-

 :گفت ادامه در هم کاملیا

 .شده عوض برنامه که گفتم -

 :گفت و زد مر*ک به دست و آمد جلوتر بنیامین

 .نفروشه رو ما بعدش که مطمئنی چقدر کاملیا ببینم ببندید، یارو این اب دادید ترجیح پیداست که اینطور پس-



 

 
 

712 

  
 مانده گلو در فریادهای 

 صالحی.م 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 .صد در صد کن فکر-

 :گفت هم رضا

 .میدم توضیح ت واسه بنیامین، بشین بیا -

 :گفت شاکیانه بنیامین اما

 .نیستم ریسک اهل هم درصد یه من -

 :گفت کاملیا رفتنشان، از بعد. بزند حرف او با تا دبر بیرون را بنیامین رضا،. رفت بنیامین سوی به و برخاست جا از رضا

 .بود بنیامین شیدا، با ما آشنایی ی بطه*را -

 :گفت سیاوش

 .بود هم دیگه خانم یه-

 .بنیامین همسر سهیالست، اسمش-

 گرفتید؟ چقدر شیدا از-

 :گفت و کرد مکثی کاملیا

 رو شما گفتیم بهش. اینجا میاد داره هم االن بکشیمش، چشمش وجل بود قرار. میده بهمون میلیون صد نفری بکشیم زن این گفت -

 .شکار دستتون از حسابی. میبره ت*لذ بده جون شما چشم جلوی بهتره اینجوری گفت اومد کوتاه بعد. شد شاکی آوردیم

 آرام. بود گذاشته زانو به سر که داد هیوا به را نگاهش و کرد خاموش سیگاری زیر داخل را سیگارش ته و زد نیشخندی سیاوش

 :زد صدایش

 .هیوا هیوا، -

 :گفت آرام و نشست زانو روی مقابلش و برخاست جا از سیاوش. بود خیس اشک از صورتش کرد، سربلند هیوا

 موضوع؟ این از نیسیتی خوشحال کنی؟می گریه چرا -

 :گفت و گرفت را هایش اشک هیوا
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 .سیامک داره رو هوام که اونی االنم. بشم احتنار یذره نذاشت وقت هیچ. داشت رو هوام همیشه -

 :گفت و انداخت زیر به سر سیاوش

 .نشناختم برادرم حسابی و درست وقت هیچ -

 :گفت هیوا به خطاب کاملیا

 .زدیم کتکتون خانم شرمنده-

 هستید؟ خالف دنبال چرا-

 :گفت بعد و کرد سکوت ی لحظه کاملیا

 .نیستیم بلد ایدیگه کار. شدیم بزرگ خالف با -

 :گفت و برد فرو بود خیس نیمه هم هنوز که شلواری های جیب به را دستانش برخاست، سیاوش

 .بسازید خوبی زندگی میدم ترتیبی بشه دستگیر شیدا و بشه تموم بازی این -

 :گفت بعد و کرد نگاه سیاوش به بر و بر لحظاتی کاملیا

: گفت و جیب توی برد رو دستاش شما مثل واستاد، جلومون همینطوری خان سیامک روز یه میشه تکرار داره چیز همه انگاری -

 .نکردیم گوش حرفش. بودیم هاحرف این از خرتر رضا و من اما بسازید؛ خوبی زندگی میدم ترتیبی من کنار بذارید خالف کنید اراده

 :گفت باز سیاوش

 .ندید گوش خواهیدمی بازم -

 :گفت و آمد بیرون اتاق از آلود خواب هم سهیال

 .بخوابید خواهیدنمی دیروقته. گرفتید جلسه شبی شده؟ خبر چه -

 :گفت و رفت سهیال سمت به کاملیا

 .بزنم حرف باهات باید بیا شده، عوض نقشه -
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 .برگشتند اتاق همان داخل به هم با و گرفت را سهیال بازوی و

*** 

 پوکر فهمید وقتی. بود خیره ی نقطه به و بود نشسته شومینه به زدیکن و زمین روی و بود کرده جمع بغلش توی را دستانش هیوا

 شیدا با تلفنی و زدمی قدم اتاق سوی آن کاملیا. بود شده ساکت است بوده ارتباط در خالفکارهای با گذشته در سیامک و چیست

 رو هم رضا. کشیدمی سیگار و بود شستهن مبلی روی هیوا به نزدیک سیاوش بود، برگشته هیوا و سیاوش نفع به ورق. کردمی صحبت

 کنار در شد نزدیک هاآن به کرد قطع را تماسش وقتی کاملیا. داشت انگشتانش بین سیگاری هم او و بود نشسته مبلی روی رویش به

 :گفت و نشست رضا

 .اینجاست دیگه ساعت دو یکی تا میادش، داره -

 :گفت و داد تکان سری سیاوش

 داد؟ نجات رو جونتون یچطور سیامک نگفتید -

 :داد را جوابش رضا

 بده، ما به پولی یه بود قرار کاری یه سر. بود هم دیگه خالفای اهل اما بود؛ باز پوکر تینوش. کردیممی کار تینوش واسه قبال ما -

 روی ریزیممی پلیس برای دونیممی ازت چی هر ندی، پولمون اگر گفت بهش کاملیا. کرد دبه تینوش ولی. بود هم ای گنده پول

 سیامک سراغ بریم گفتیم من وال و هول اون توی. کردیم فرار دستش از. بکشه رو ما خواستمی نترسید، تنها نه مرتیکه اما دایره؛

 خان سیامک اگر گفتیم خودمون با. خان سیامک آدم میشیم ریممی گفتیم منصفیه، آدم گفتنمی. بود تینوش رقیب همیشه خب. خان

 از هم پولمون هیچ، کرد حمایتمون کنه رحمتش خدا شنید که رو حرفامون پیشش، رفتیم. میشه کم سرمون از تینوش شر نهک قبول

 بعدها میبرد، حساب ازش اونقدر تینوش حسابی چه رو دونمنمی اما بود بازیش پوکر همون خان سیامک خالف تنها. گرفت تینوش

 بی اما خالفیم، درسته. ندیدیم خان سیامک دیگه کارمون پی رفتیم مدت یه بعد. داره کار و سر اقتصادی یگنده هایآدم با فهمیدیم

 .نیستیم رو و چشم

 کشیدمی سیگار و بود نشسته راحت که سیاوش دیدن با. آمد بیرون جوان مرد آن و شد باز اتاقی در. بزند حرفی سیاوش اینکه از قبل

 :گفت و کشید هم در ابروی

 چیه؟ قصه -

 :داد را جوابش رضا
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 .زنیممی حرف داریم نشستیم. بنیامین نیست یقصه -

 :زد نیشخندی بنیامین

 .هستید رفیق هم خیلی که انگار-

 .هستیم که کن فکر-

 :گفت ادامه در هم کاملیا

 .شده عوض برنامه که گفتم -

 :گفت و زد مر*ک به دست و آمد جلوتر بنیامین

 .نفروشه رو ما بعدش که مطمئنی چقدر کاملیا ببینم ببندید، یارو این با دادید ترجیح پیداست که اینطور پس-

 .صد در صد کن فکر-

 :گفت هم رضا

 .میدم توضیح ت واسه بنیامین، بشین بیا -

 :گفت شاکیانه بنیامین اما

 .نیستم ریسک اهل هم درصد یه من -

 :گفت کاملیا رفتنشان، از بعد. بزند حرف او با تا دبر بیرون را بنیامین رضا،. رفت بنیامین سوی به و برخاست جا از رضا

 .بود بنیامین شیدا، با ما آشنایی ی بطه*را -

 :گفت سیاوش

 .بود هم دیگه خانم یه-

 .بنیامین همسر سهیالست، اسمش-

 گرفتید؟ چقدر شیدا از-
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 :گفت و کرد مکثی کاملیا

 رو شما گفتیم بهش. اینجا میاد داره هم االن بکشیمش، چشمش وجل بود قرار. میده بهمون میلیون صد نفری بکشیم زن این گفت -

 .شکار دستتون از حسابی. میبره ت*لذ بده جون شما چشم جلوی بهتره اینجوری گفت اومد کوتاه بعد. شد شاکی آوردیم

 آرام. بود گذاشته زانو به سر که داد هیوا به را نگاهش و کرد خاموش سیگاری زیر داخل را سیگارش ته و زد نیشخندی سیاوش

 :زد صدایش

 .هیوا هیوا، -

 :گفت آرام و نشست زانو روی مقابلش و برخاست جا از سیاوش. بود خیس اشک از صورتش کرد، سربلند هیوا

 موضوع؟ این از نیسیتی خوشحال کنی؟می گریه چرا -

 :گفت و گرفت را هایش اشک هیوا

 .سیامک داره رو هوام که اونی االنم. بشم حتنارا یذره نذاشت وقت هیچ. داشت رو هوام همیشه -

 :گفت و انداخت زیر به سر سیاوش

 .نشناختم برادرم حسابی و درست وقت هیچ -

 :گفت هیوا به خطاب کاملیا

 .زدیم کتکتون خانم شرمنده-

 هستید؟ خالف دنبال چرا-

 :گفت بعد و کرد سکوت ی لحظه کاملیا

 .نیستیم بلد ایدیگه کار. شدیم بزرگ خالف با -

 :گفت و برد فرو بود خیس نیمه هم هنوز که شلواری های جیب به را دستانش برخاست، سیاوش

 .بسازید خوبی زندگی میدم ترتیبی بشه دستگیر شیدا و بشه تموم بازی این -

 :گفت بعد و کرد نگاه سیاوش به بر و بر لحظاتی کاملیا
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: گفت و جیب توی برد رو دستاش شما مثل واستاد، جلومون همینطوری انخ سیامک روز یه میشه تکرار داره چیز همه انگاری -

 .نکردیم گوش حرفش. بودیم هاحرف این از خرتر رضا و من اما بسازید؛ خوبی زندگی میدم ترتیبی من کنار بذارید خالف کنید اراده

 :گفت باز سیاوش

 .ندید گوش خواهیدمی بازم -

 :گفت و آمد بیرون اتاق از آلود خواب هم سهیال

 .بخوابید خواهیدنمی دیروقته. گرفتید جلسه شبی شده؟ خبر چه -

 :گفت و رفت سهیال سمت به کاملیا

 .بزنم حرف باهات باید بیا شده، عوض نقشه -

 .برگشتند اتاق همان داخل به هم با و گرفت را سهیال بازوی و

*** 

 تا هاماشین و کرد باز برایشان را باغ بزرگ در بنیامین. رسیدند باغ در پشت به باال مدل ماشین یک که گذشتمی شب یک از ساعت

 :گفت کاملیا به خطاب بود ایستاده پنجره نزدیک که رضا. آمدند پیش ساختمان مقابل

 .کاملیا شد سخت بازی نیومده، تنها -

 .بود شده بسته پشت از طناب به دستانش ظاهر به و بودند نشسته صندلی روی هردو هیوا و سیاوش

 :گفت و کرد چک را کلتش خشاب کاملیا

 نفرن؟ چند -

 :گفت و چرخید کاملیا سمت به رضا

 .آورده خودش با مرد دوتا. نفر سه خودش با -

 :گفت سیاوش

 برمیاید؟ پسشون از مطمئنید -
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 :گفت بود زده تکیه اشپزخانه اپن به نگران که سهیال

 .برمیایم پسشون از حتما -

 و بلند قد مردی دو آن سرش پشت و شد وارد داشت بر به شیکی لباس که شیدا آن از بعد و بنیامین اول و شد باز در بعد دقایقی

 سوی به عصبانی نقشه طبق سیاوش ورودشان محض به شدند وارد داشتند تن به جور یک مشکی شلوار و کت دو هر که چهارشانه

 :غرید او

 .باشی احمق حد این تا کردمنمی فکر -

. زدنمی حرفی و بود گرنظاره فقط هیوا. کردمی نگاهش بود ایستاده که جاهمان. نشد نزدیکشان. نشاند ب*ل به هرخندیز شیدا

 :گفت و داد کاملیا به را نگاهش شیدا. بود ایستاده کنارشان در اسلحه با کاملیا

 .برگردم باید کنید شروع رو نمایش ندارم، وقت خیلی من -

 این از اما است، نقشه دانستمی اینکه با سیاوش. گذاشت هیوا سر روی را اشاسلحه سر و رفت عقب قدمی و داد تکان سری کاملیا

 شیدا سوی به را اشاسلحه سر کاملیا اینکه از قبل. بود شده حبس نه*سی در هانفس. دوخت کاملیا به را نگاهش و باخت دل حرکت

 :گفت و رفت نشانه کاملیا سوی به و کشید بیرون اسلحه با بود مانتویش جیب در که را دستش تنها شیدا بچرخاند

 زنی؟نمی چرا پس هستی چی معطل -

 اشاسلحه کاملیا. را سیاوش دیگری و رفت نشانه را رضا هاآن از یکی. کشیدند اسلحه بودند شیدا با که هم مردانی. برد ماتش کاملیا

 :گفت پر توپ با و آورد پایین را

 چیه؟ واسه زیابا مسخره این -

 :گفت تلخندی با شیدا

 طرفید؟ احمق یه با کردید فکر زنید،می دور رو من -

 :گفت او به خطاب و دوخت سیاوش به را نگاهش و

 .رو مرگش کن تماشا. نیستی هیچی آشغال تو. بود برادرت بود باز پوکر که اونی -
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 سمت به را خودش و پرید جا از بود شده بسته صندلی به ظاهرا هک سیاوش کرد، شلیک تا و رفت نشانه هیوا سوی به باالفاصله و

 رضا و کاملیا. افتادند زمین روی و شدند پرت عقب به بود نشسته بازویش به گلوله که سیاوش همراه به صندلیش با هیوا. کشید هیوا

 روی زخمی سیاوش. بودند فروخته را اآنه سهیال؛ همسرش و بنیامین که بود این موضوع. شدند سالح خلع سهیال و بنیامین توسط

 و آمد جلوتر شیدا. بود نرفته پیش بودند کرده ریزی برنامه که طورآن چیز هیچ. بود نشسته کنارش در ترسیده هیوا و بود افتاده زمین

 :گفت لبخند با و گرفت بود دوخته چشم او به که سیاوش سوی به را اسلحه دوباره

 .گذاشتی کمین من برای خودت خیال به. نمیره پیش کنی می فکر که اونطوری هانقشه همیشه -

 :گفت سختی به سیاوش

 .خدا رو تو. باش نداشته کاری هیوا با اما بکش، رو من -

 :گفت پیروزمندانه بعد و کرد خوش جا لبش کنج لبخندی مسرورانه شیدا

 .بدبخت کن التماس دارم، دوست التماس -

 :گفت ملتمسانه دبو خیس اشک از صورتش که هیوا

 .نکن رو اینکار خدا رو تو شیدا، خدا رو تو -

 :گفت تنفر با شیدا

 .نکشمتون کن التماس کن، التماس. آشغال کردی نابودی تو رو زندگیم -

 سوی به هانگاه یهمه. داشتند نظر تحت را آنها اسلحه با سهیال و بنیامین و بودند ایستاده هم کنار پذیرایی از ایگوشه رضا و کاملیا

 بخشیدن التیام دنبال به شیدا. کردندمی نگاه واکنشش و شیدا به منتظر بودند ایستاده شیدا نزدیک که هم مرد دو ان حتی. بود شیدا

 تمام بنیامین. آورد باال را راستش دست آرام رضا. بکنند را التماسش هیوا و سیاوش که خواستمی همین برای بود هایشعقده

 سریع خیلی رضا. شد اشمتوجه کاملیا. کشید بیرون را دارش ضامن چاقوی و برد جیب توی را دستش. بود شیدا یسو به حواسش

 یاسلحه سر دست یک با شد باز چاقو سر و زد را ضامن تا و زد او به چشمکی. چرخید شیدا سوی به نگاهش. کردمی اقدام باید

 به بود آن در اسلحه که را سهیال دست کاملیا همزمان آنطرف از. زد بنیامین شکم هب یضربه چاقو با و کرد دور خود از را بنیامین

 شلیک او سوی به مرد دو ان از یکی چرخاند را او همزمان و کوبید سهیال صورت به را آرنجش با چرخش یک با او و برد سقف سمت

 به اشاسلحه سر که شیدا سوی به گرفت بنیامین دست از را اسلحه وقتی رضا طرفآن از نشست سهیال کتف دو بین گلوله که کرد

  روی همه گرفت آرام که فضا. شد شلیک پیاپی گلوله چندین. کرد شلیک دیگر مرد سوی به بعد و کرد شلیک بود آمده باال او سوی
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 سیاوش صورت روی به یواه. بود شده شلیک گلوله هفت بود نکشیده طول ثانیه چند از بیشتر که درگیری این در. بودند افتاده زمین

 فردا تنها. برخاست جا از بعد و کرد بلند سر آرام بود زده خیمه زمین روی که رضا. بود گرفته دستانش میان را سرش و بود شده خم

 با سهیال. بود داده جان دم در و بود خورده صورتش به یگلوله. رفت بنیامین سوی به احتیاط با. بود او فقط گویا درگیری این در سالم

. آمد سوتر این احتیاط با رضا. بود دریده را چپش بازوی ی گلوله.  بود افتاده سوتر آن کاملیا. کردمی خرخر و افتاده زمین روی صورت

 به شد مطمئن هاآن مردن از وقتی. بودند مرده هم دومرد آن و شیدا. بود نشسته هدف به دقیقا بود کرده شلیک او که یگلوله سه

 بیچاره دخترک. چرخاند را او و رساند سهیال کنار به را خودش بعد. نشاند مبلی روی و کرد بلند زمین روی از را او و دوید املیاک سوی

 سوی به رضا. کرد می نگاه را برش و دور گریان و ترسیده کرد، بلند را سرش هیوا. کردمی نگاهش زده وحشت. داشت جان هنوز

 :گفت و نشست سختی به اما بود دریده بازویش اینکه با سیاوش. نشست سیاوش کنار در و آمد هاآن

 شد؟ چی رضا -

 :گفت ناباور و ترسیده رضا

 .بودم نکشته آدم وقت هیچ -

 پیشانیش وسط درست گلوله. چرخید بود او سوی به بازش چشمان و بود افتاده پاییش پایین درست که شیدا سوی به سیاوش نگاه

 .بود گلوله همین بود نشسته هدف به که تیری ینتردقیق. بود نشسته

 :گفت و گرفت رضا دست از را اسلحه سالمش دست با و برگشت رضا یترسیده نگاه در نگاهش سیاوش

 خوبه؟ حالش کاملیا -

 :گفت و زد نیشخندی کرد، نگاه کاملیا به برگشت رضا

 .بوده تیراندازی قهرمان زمانی یه رضا دونستید می -

 :گفت و شد نزدیکشان و برخاست جا از بود گذاشته بازویش زخم روی را دستش که کاملیا

 .شدیممی خان سیامک یشرمنده نباید -

 :گفت و داد رضا به را نگاهش باز سیاوش

 .بزنید زنگ بهم دیگه روز بیست امن، جای یه برید برو، بردار رو کاملیا -
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 :گفت ناباور رضا

 .فهمنمی پلیسا-

 اگر. دراومدید هم روی تو برخوردید مشکل به اینا با قیمت سر. ندیدیم رو شما یقیافه بود بسته که هیوا و من ایهچشم. بفهمن-

 .کنید ترک رو اینجا زود و کنید پاک هست خودتون از اثری

 :گفت و زد اششانه به دستی رضا

 .گرم دمت -

 آرام بعد و نشست هیوا نگاه در نگاهش چرخید سویش به سیاوش .کند خفه را هقش هق تا بود گذاشته دهانش مقابل را دستش هیوا

 بود سیاوش مردانهی یشانه روی سرش وقتی هیوا سنگین بغض که کشید ش*آغو در را هیوا اما بود؛ زخمی بازویش چند هر

 :کرد ارامش کمی و پیچید گوشش زیر سیاوش گرم صدای. شد تبدیل گریه به و شد شکسته

 .عزیزم اشب آروم باش، آروم -

 .شد شکسته بغضش و کند مهار را اش گریه نتوانست هم خودش اما

*** 

 بعد ماه سه

 هم هیوا و بود زده زل سفره باالی یآینه درون خودش به نه*سی به دست سیاوش. خواندمی را خطبه داشت پنجم بار برای عاقد

 آرامش. سابیدمی قند رها و بودند گرفته سرشان باالی را سفیدی یپارچه آرزو و رستا. کردمی نگاهش آینه توی از لجوجانه همانطور

 چشم هاآن به و بود ایستاده داشتند تن به شیکی شلوار و کت هردو که یاشار و سیامک مابین بود پوشیده سفیدی تور لباس که هم

 :پرسید باز عاقد. بود ساکت همچنان هیوا اما بودند، هیوا یبله یک منتظر همه. داشتند

 .وکیلم بنده خانم عروس -

 :گفت باز اما هیوا

 .نه نکنه قبول رو شرطم تا -
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 یونس. داشت لجبازی قصد نشستنش آنگونه با هم سیاوش اما بود، گذاشته شرطی چه سیاوش برای هیوا دانستنمی کس هیچ

 :گفت سیاوش به خطاب تندی با و رفت در کوره از باالخره

 .کن قبول دیگه شرطه یه کنی؟نمی قبول چرا لش تن خب -

 :گفت و برد باال را ابرویش سیاوش

 .گذاشته شرطی چه دونید نمی که شما بابا آخه-

 .کن قبول داره، رو ارزشش گذاشته که شرطی هر-

 :گفت هم عاقد

 .برسم هم دیگه داماد و عروس دو عقد مراسم به باید من. کنید قبول ستمعقوالنه شرطشان اگر داماد، آقای --

 :گفت تهدید پر نگاهی با و داد هیوا به را نگاهش حرص با وشسیا

 .رو شرطتت کنم می قبول باشه -

 :گفت ی پیروزمندانه لبخند با هیوا

 .خوبه-

 .دیگه بگو بله-

 هامهمان یهمه یهلهله و سوت و کف صدای گفت که را بله هیوا ایندفعه و خواند را خطبه دوباره عاقد و نشست صاف هیوا

 ش*آغو در را هیوا تا بود رها بعدی نفر.  بوسید را او و گفت تبریک و گرفت ش*آغو در را هیوا که بود جیران نفر اولین برخاست

 :گفت آرام گرفت

 هیوا؟ گذاشتی شواسه شرطی چه -

 :گفت گوشش زیر آرام هیوا

 .دوتا خودمون بین چیزی یه عزیزم، مگو اسرار -
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 به سیاوش به تبریک از بعد و آمد جلو یوسف هاآن از بعد دادند را هایشانهدیه هم آنها و کرد روبوسی یونس و مریم با رها از بعد

 :گفت و بوسید را اش پیشانی آمد، هیوا سمت

 .جان هیوا باشی خوشبخت -

 :گفت باالفاصله سیاوش

 .باشه خوشبخت خواهینمی داره، من مثل گلی دسته شوهر جون، عمو خوشبخت که معلومه -

 :گفت و کشید هم در ی چهره هیوا

 .کنه باز شواسه هم نوشابه یه نفر یه هیش، -

 :گفت جوابش در سیاوش

 .عزیزم امخوشمزه هم نوشابه بدون من-

 .کنه تعریف کی نکنه تعریف خودش از اشکنه بابا، نه-

 .باشه زده یخ یپاچه کله که اینه از بهتره باشه اشکنه آدم-

 :گفت و برگشت سویش به شاکی هیوا

 .هانونت هم بشه آبت هم گممی بهت چیز یه -

 :گفت مادرش به خطاب آرامش بدهد جوابی سیاوش اینکه از قبل

 .داره نگه شوهرش احترام که زنیه اون خوب زن یه مامان، -

 باال هیوا یبرا ابروی و زد نه*سی به دست شیطنت با سیاوش و برخاست هوا به جمع هایخنده شلیک زد را حرف این آرامش تا

 :گفت و دوخت سیاوش به را نگاهش حرص با هیوا. انداخت

 .برات دارم-

 :گفت آرام و برد هیوا گوش نزدیک را سرش و خندید مستانه سیاوش

 .زنهمی صدامون داره زندگی که بریم. هیوا عاشقتم -
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 پایان

 99 سال ماه دی اول
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 ه مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی ک

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/  
  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 
  :اینستاگرامht t p://i nst agram.com/caf ewri t ers_xyz/ 
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