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اولین رمانم رو با عشق و افتخار به خانواده عزیزم تقدیم می کنم که 
در تمام مراحل نوشتن این رمان با وجودشون به من انرژی نوشتن 

 دادن
 مرسی که هستید

 
 "یزدان"

 با سر و صداهای که حنانه به راه انداخته بود
باز کرد، دستش را باال آورد و به رسمه همیشگی کهچشم هایش رو  با   

را    انگشت اشاره و شصت دو طرف سرش را ماساژ داد تا درد ِ سرش
 التیام بخشد 

 صدای حنانه هر لحظه باال تر می رفت و اخم های روی پیشانی 
 یزدان عمیق تر، هزار بار گفته بود وقتیخواب ِ انقدر سرو صدا نکند 

گاه بی گاه سراغش می آمد و امان از روزی که با  تا سر درد لعنتی که  
 صدای بلندی از خواب بیدار شود آن موقعس که تا خود ِ شب سر 

 درد رهایش نکند 
  صدای فریاد حنانه که اوج گرفت، با خشمی که در وجودش کم کم

 شعله ور تر میشد از جایش بلند شد 
پشت سر خود با چند قدم محکم از اتاق بیرون رفت، در را نبسته   

 رها کرد پله ها را یکی دوتا پایین رفت تا زودتر حنانه را ساکت کند 
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  وگرنه تا لحظات دیگر به جز خودش تمام همسایه ها هم از صدای
 حنانه و جیغ جیغ هایش اعتراضشان بلند میش 

می   حنانه پشت به پله ها در حالی که در گوشی تند تند چیزی را تایپ
گوشه   ا با صدای بلند و تهدید واری بهکرد همزمان حرف هایش ر

 امینه که در آشپزخانه بود می رساند 
-   مامان برای بار آخر می گم خودت زنگ میزنیقرار ِ خواستگاری رو

 کنسل می کنی یا من میدونم با تو 
 با شنیدن این جمله، پاهایش روی پله آخر چسبید نگاهش روی 

ه گستاخی و بی زمین ماند، ابروهایش از شدت حیرت از این هم   
 شرمی حنانه باال پرید با مکث سرش را باال گرفت 

 

 
 حنانه هنوز هم متوجه ی یزدان نشده بود، آخرین پیام را ارسال کرد 

 صحفه گوشی را خاموش کرد و برگشت که به اتاقش برود
گر   نگاهش به یزدان افتاد وحشت زده عقب رفت، نگاه جدی و توبیخ

 یزدان مستقیم به روی حنانه بود و همین نگاه که از هر حرفی 
  بدتر بود ترس را در دل حنانه بیشتر کرد، برادرش را می شناخت از

 حساسیتش روی احترام به امینه 
 از ترس به لکنت افتاد 
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 داداداداش -
غلظت اخم میون ابروهایش بیشتر شد، قدمی به جلو برداشت و با غیظ  

 تشر زد 
- در بی درمون، از کی تا حاال انقدر زبونت بی حدو مرز شده داداشو  

 که هر دری وری ازش میزنه بیرون! تهدید کردن مامان از کی تا حاال 
 جزو قانون های خونه شده که من خبر ندارم؟

 ویبره رفتن گوشی در دستش و احتمال اینکه چه کسی زنگ زده، 
ر سختی که بود ترسش را چند برابر کرد انگشت اشاره اش را به ه  
 به دکمه خاموش گوشی رساند و تماس را قطع کرد 

 :تشر زد
 !با توبودم حنانه -

 خبخب داداش منمن از کاوه خوشم نمیاد -
 ابروهایش در هم رفت 

 کاوه چه خریه دیگه؟ مامان! مامان بیا-
امینه سراسیمه از آشپزخانه بیرون آمد نگاهش را میان ِیزدان و حنانه  

 گرداند
- ه خبره؟چی شده چ  

 با ابرو به حنانه اشاره کرد 
 !چی می گه این -
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 خیلی زود فهمید که حرف در دهان حنانه نماند و مثل همیشه 

 زودتر از موعد حرف را به گوش ِ یزدان رسانده، چشم غره ایی به 
  حنانه رفت و در حالی که از دسته حنانه و کارهایش حرص می زد

 گفت 
-   شلوغش می کنه کبری خانوم دیروز سر راهم هیچی بابا، این الکی 

 رو گرفت از عشق و عاشقی پسرش به حنانه گفت 
 اسم پسر ِ کبری خانوم که وسط آمد قبل از اتمام جمله ی امینه 

 یزدان میان حرف مادرش پرید 
خوره یا قیافه ی خط   خب بی خود کرده پسره نیم وجبیش به حنانه می

 خوردش!  

ری گذاشتیبیخود، بیخود اگه قول قرا  
  همین االن یا زنگ بزن یا چادر سر کن برو در خونه اش بگو پسرم

آروم به صورتش زد و با ناراحتی از حرف ها و عیب هایی گفته نه ! 
 

 ا ِ وا مادر خوبیت نداره در مورد ِ جوون مردم اینجوری حرف بزنی، 

خواستگاره بیاد خب حنانه هم دختر جوونیه برای دختر دم بختم عرفه   
چنگی در موهایش زد؛ از یادآوری کاوه با آن چهره کریهش که جای  
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 جای صورتش پر بود از جای چاقوهایی که در دعواهای گاه بی گاهش 
 مهمون صورتش شده بود، قیافه اش در هم رفت 

 و سرش را به حالت تنفری تکان داد

در سرکن  مامان سر جدت تمام کن این موضوع رو، همینی که گفتم چا
 برو بگو نیان، والسالم

روی مبل نشست، پا روی پا انداخت سرش را از سمته سرشانه اش به  
 سمته امینه برگرداند و منتظر نگاهش کرد 

 نگاهش رنگی از جدیت داشت، جدیتی که امینه به خوبی می 
 شناخت ولی با ته مانده امیدش با لحن آرامی که قصدش رام کردن   

فتم تا اومدن حنانه رو بدیم ببرن، یزدان جان من که نگ  

جلوی در    
 همسایگی زشته بزار بیا 

 !مامان-
تهدید وار و مصمانه صدایش زد بود، همان جدیتی که هیچ امیدی برای  

 برگشت از حرفش نمی داد 
 با امید نگاهش را به یزدان دوخت 

خودش هم خوب می دانست    
ش را حرف یزدان هیچ وقت دوتا نمیشود اما سعی داشت شانس  

 امتحان کند 
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خدا را چه دیدی شاید این یک بار یزدان رام نگاه پر از خواهش  
 مادرش می شد 

تعلل مادرش را که دید، نفس عمیقی کشید دستی به زانوهایش زد و  
 :گفت

باشه تو نرو راست می گی جلوی همسایه ها زشت می شه، من خودم  -
 می رم این خواستگار رو رد می کنم 

یزدان خیز برداشت بازویش را گرفت، خیلی خوب   هول شد و به سمته
می دانست که پسر لجبازش هر وقت حرفی بزند بی بروبرگشت  

 انجامش می دهد 
باشه یزدان جان، خودم می رم به کبری خانوم می گم فقط تو رو  -

 خدا تو بشین، تو بری آبروریزی راه می ندازی
کف هر دو  سری با رضایت تکان داد و دوباره روی مبل نشست 

دستش را محکم روی شقیقه هایش فشرد و در حالی که ماساژ می داد  
 گفت 

پس برو، اختیار دار این دختر ما هستیم کسی حق نداره  -
 بخاطرجواب رد حرفی بزنه، 

اصال اشتباه کردی که از همون اول جواب رد روندادی   
د  سر باال گرفت و به امینه که در حال چادر سر کردن زیر لب غر میز 

 نگاهی انداخت 
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حاج خانوم انقدر غر نزن زیر لب، آخه چه سنخیتی بین این دوتا  
 هست؟ 

 خودش هم می دانست که حنانه و کاوه از هیچ لحاظی ربطی به هم 
 دیگه ندارن، اما وقتی بحث بین همسایه ها وسط کشیده شد رو

  نکرد که جلوی بقیه جواب رد را به کبری بدهد که از فردا توی دهن
ه ها، دهن بین بیوفتد که امینه خودش را گرفته و در حالی که از همسای

  کنار حنانه می گذشت، چشم غره ایی نثارش کرد واز سالن بیرون زد 
 حنانه در حالی که در دلش غوغایی به پا بود به یزدان چشم دوخته، 
 برای خود شیرینی و یک جورایی تشکر با دو قدم بلند خودش را به 

   ار ِ یزدان نشست مبل رساند و کن

دستش را دور بازوی ورزشکاری و سفت یزدان حلقه زد با ذوقی  
 بچگانه گفت 

 داداشی جونم می خوای واسه ات قرص بیارم؟ -
 سرش را از سمته شانه به سمته چپ که حنانه نشسته بود

 برگرداند،
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جدی نگاهش را به حنانه دوخت این دختره خنده روی رو   

به رویش عجیب به نظرش مشکوک می رسید الخصوص با اون گوشی 
 مشکی رنگ که مدام دستش بود

 من میرم حجره -
 !جمعه اس -

 می دونم -
 !داداش-

توی درگاه آشپزخونه دسته به ستون کنارش زد و نیم رخش را به  
له در راستایش ایستاده بودسمته حنانه که با چند قدم فاص  

 گرفت
 !معذرت می خوام -

 از من چرا! از مامان معذرت خواهی کن، در ضمن 
 چرخید و به ستون پشت سرش تکیه زد 

سالته از عاقل و بالغ شدنت هم یه  23دیگه کوچیک نیستی، ماشالله 
، دیروز دیدمت   ِنموره بیشتر گذشته یکم خانومانه تر رفتار کنی بهتر 

با اون دوستت اسمشو رو به خاطر نمیارم اما نیشتون تا  تو خیابون 
 بناگوش باز بود و قهقه اتون به هوا 

بار دیگه با سکوت نمی گذرم از این رفتار بچگانه ات حنانه،    
ِ  شیرفهم شد یا یه جور دیگه حرفم رو بزنم،
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 سرش را پایین انداخت 
 نه داداش، فهمیدم-

منصرف شد راه پله ها رو در  سری تکان داد و از رفتن به آشپزخونه 
 پیش گرفت 

 خوبه؛ حاال برو یه قرص سردرد بیار واسم سرم داره میترکه -
 چشم -

گاهش به گوشی حنانه افتاد، راه کج کرد و گوشی که زنگ می خورد  
 را از روی میز برداشت

 نگاه کوتاهی به اسم "مهتاب" که به انگلیسی سیو شده بود
 انداخت
 !حنانه-

مراه با لیوان آب توی سینی گذاشت و از آشپزخونه  بسته قرص را ه
 بیرون آمد 

 !جانم داداش -
 روی پاشنه ی پا چرخید گوشی را باال گرفت 

 !مهتاب-
رنگ از رخش پرید، سینی توی دستش لرزید اما سریع به خودش آمد  

 و از لغزش بیشتر جلوگیری کرد سعی کرد ترسی که سلول
نشانه یزدان ندهد که آن وقت است سلول وجودش را گرفته بود را   
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که کالهش پس معرکه اس و به جای یزدان با یک موجود بی چشم و  
 گوش طرِف که فقط خشم وغیرته 

 !مهتاب کیه؟-
 پا تند کرد و قبل از اینکه یزدان به سرش بزند گوشی را جواب بدهد، 

 سینی را روی میز وسط مبل های چرم مشکی رنگ گذاشت و
یزدان بیرون کشید گوشی را از دسته    

با گرفتن گوشی نفسش تا حدودی به حالت عادی برگشت اما باز هم  
 نمی توانست از زیر نگاه سنگین یزدان دور بشه 

 :آروم گفت
 دوستمه -

تای ابرویش را باال داد، با شک نگاه چند ثانیه ایی به حنانه انداخت  
می گیرد نمی دانست با این نگاه چه جانی را ذره ذره از وجود حنانه    

سخت گیر بود دست خودش هم نبود وقتی از ده سالگی آقای خونه  
 شده بود این عادت ها هم روز به روز بیشتر به اخالقیاتش اضافه شد 

 نفسی دم باز دم کرد، در حالی که از سر درد بی امان عاصی شده بود، 
 بی معطلی خم شد بسته قرص را برداشت، قرصی از بسته 

ان انداخت لیوان آب را برداشت نیم نگاهی به  بیرون کشید و توی ده
 .حنانه انداخت

 :لیوان آب را نزدیک لبهایش برد و گفت
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 !چرا خشکت زده اونجا-
 .به خودش اومد،خیلی سریع به سمته یزدان چرخید لبخند مصنوعی زد

 .هیچ خوبم، تو فکر مامان بود که چکار کرد-
ته پله ها رفتلیوان خالی را به سینه برگرداند، چرخید و سم . 

نگران نباش اون موضوع حل شد، از امروز به بعد هم اگه شما  -
باشی یه آدم درست درمون میاد خواستگاریت نه این پسره  سنگین تر 

 .ای که شلوار خودشم بلد نیست باال بکشه
 با اعتراض به دنباله یزدان روانه شد 

 ...ا ِ داداش چرا این جوری می گی من کجا-
  روی دستگیره در اتاقش قرار داد و قبل از این که حنانهدستش را 

 .حرفش را کامل کند نیم رخش را به سمتش گرفت
 !می خوای وارد این بحث نشو خب-

 .و کامل چرخید با طعنه و تشر ادامه داد
-   هنوز هم اون هر هر ُ، کر کر ِ دیروز با دوستت رو یادم نرفته 

 !.انگشت تهدیدش را باال گرفت
- به والله ی علی یک باحنانه  ... 

 :میون حرفش پرید و تند تند گفت
 .باشه به جون مامان دیگه تکرار نمیشه-

 نگاه جدی یزدان کماکان روی چهره ی مظلوم حنانه بود، 
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 می ترسید 
 از آینده ی نامعلوم خواهر کوچک ترش می ترسید نکند کوتاهی کند 

 .و زندگی حنانه نابود شود
- نمیشه دیگهداداش گفتم تکرار  . 

 .خسته از بحثی که طوالنی شده بود سری تکان داد
 باشه حنانه باشه -

 در اتاق را باز کرد قدم اول را داخل اتاق گذاشت که حنانه داداش 
 گویان پشت سرش قدمی به هدف وارد شدن به اتاق برداشت

 .یزدان سر جایش ایستاد و چرخید دستش را حائل درگاه در کرد
گفتو با تذکر  : 

 حنانه می خوام لباس عوض کنم برم حجره، -

 .ببخشید یادم رفت- 
 .خیلی زود از جلوی نگاه منتظر یزدان برگشت و به سمته پله ها دوید 

 پا روی آخرین پله که گذاشت، با احتیاط نگاهی به اطراف انداخت 
وقتی از برنگشتن مادرش مطمئن شد گوشی را در آورد و شماره  

اب سیو شده در گوشی بود را گرفت.ماهان که همان مهت  
 .با خوردن دومین بوق صدای ماهان در گوشی پیچید 

 .جوونم عزیزم-
 :با حرص پا کوبید زمین و گفت 
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 !ماهان چند دفعه گفتم وقتی خوونم زنگ نزن؟-
 "یاس"

 با هیجانی که از دیدار دوباره یزدان به سراغش آمده بود شال کرم 
  قلبش از بهی داشت را سر کرد.رنگش را که لبه هایش گیپور گل

 .هیجان دیدن یزدان ضربان تند تری گرفته بود
  رژ کالباسی رنگی از روی میز برداشت و خیلی مالیم روی لبهایش

 .کشید، در آیینه چشمکی به خود زد
  قدم اول به دوم نرسیده بود که صدای گریه ی از اتاق بیرون آمد.

 .کیانا دختره یک ساله برادرش از اتاق بلند شد 
 .پوفی کشید و به اجبار وارد اتاق برادرش شد 

 !جوونم عمه جان جوونم عشق عمه-
 کیانا را که گریه می کرد را از روی تخت بلند کرد و به سینه خود 

چسباند، همانطور که آرام پشت کمرش میزد تا دوباره بخوابد زیرلب  
ریه می  گ کیانا که گویی بدخواب شده بود هنوز هم  به ماهان غر میزد. 

 .کرد و هر لحظه شدت گریه اش باال تر می رفت
 .کالفه از گریه های بی امان کیانا از اتاق بیرون زد

 از پله های که به طبقه اول منتهی میشد پایین رفت، جز پدر و
حاج مهدی و سنا خانوم با شنیدن مادرش کسی در پذیرایی نبود.  

 .صدای گریه کیانا برگشتن
 .سنا نگران از جایش بلند شد و قدم تند کرد به سمته یاس
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 .چی شده یاس؟ این بچه چشه-
 .با اوقات تلخی بچه را در بغل سنا انداخت

 !به نظرت مامان؟ به نظرت این بچه چی می خواد-
 تا سنا لب باز کرد حرفی بزند، یاسکه دلش از ماهان و زن ِ برادرش 

گفتپر بود  : 
-   بزار من بگم، این بچه دلش پر میزنه واسه یه مادر و یه پدر ، که از 
 بد روزگار و شانس به سنگ خورده ی این طفل معصوم یه مادر داره 

 که تا یکش میشه دو قهره خونه پدرش و یه پدر بی فکر و بی
 مسئولیت که صبح تا شبش شده همون گوشیه آشغالی که فقط 

تلفنی زیرزیرکی حرف بزنه باهاش پیامک بازی کنه و . 
 .با وارد شدن ماهان به سالن، یاس با طعنه اضافه کرد

 بله حالل زاده هم پیداش شد، بفرما پدر نمونه اگه برای پنج دقیقه -
 وقت گرانبهاتون تلف نمیشه این بچه ات رو که از بس گریه کرد 

 .سرخ شد و االن ِ که خفه بشه رو بگیر بلکه ساکت بشه 
ه خوبی منظور حرف های همیشگی یاس را گرفته بود، ماهان که ب  

 .اخم هایش را در هم برد
 .بابا یه چیزی به این یاس بگو ببین دوباره شروع کرد-

 حاج مهدی کالفه از جر و بحث گاه بی گاه یاس و ماهان که از نظرش 
 همیشه هم حق با یاس بود نفسش را بیرون فرستاد و در حالی که 

ه بازی گرفته بود گفتتسبیح در دستش را ب : 
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 .داره حرف حق میزنه-
 :یاس نیش خندی زد

 حاال بخور ماهان خان، یکمی هم خجالت بکش و برای یک بار هم -
  که شده به حرف هام فکر کن این بچه مادرش رو می خواد اون غرور

 .مسخره ات رو بزار کنار و برو دنباله ترانه
شنیدن حرف های تکراریبا اوقات تلخی در حالی که حوصله ی   

 .یاس را نداشت کیانا را از بغل مادرش گرفت
بقیه   یاس که از دسته این کارهای برادرش و بی خیال بودنش بیشتر از

 :خسته شده بود، با طعنه گفت
 .آره فرار کن، ببینم تا کی میخوای از حقیقت فرار کنی-

  ته یاسکیانا رو که ساکت شده بود رو روی شانه خواباند و به سم
 :برگشت با لحن تند و نه چندان درستی گفت

 یاس خفه میشی یا چنان با پشت دست بکوبم توی دهنت که -
 .خود به خود سایلنت بشی

 آره دیگه از مرد بودن فقط زور بازو رو یاد گرفتی، واقعا متاسفم -
 .برات

 سنا که دید اگر مداخله نکند بحث باال می کشد کالفه نگاهی به 
نداخت که بی خیال به تلویزیون خیره شده بودحاج مهدی ا  

 .انداخت
 .یاس مامان جان بسه زشته با برادر بزرگتر درست حرف نزن-



@romanbook_ir 

17 
 

 این شعور داره بفهمه بزرگتر کوچیک تر بزرگتر چیه؟-
 .نیش خندی زد

 بزرگتر؟ من بزرگتری نمی بینم که بخوام احترامش رو نگه دارم؟ -
صورتش زد و نالید سنا، یاس گویان ضربه ی آرومی به  : 

 .ساکت شو دختر 
باال   ماهان نیش خندی زد با تاسف سری تکان داد برگشت و از پله ها 

 .رفت
 :یاس با حرص صدایش را باالتر برد و جوری که ماهان بشنود گفت

آره برو، حرف حق رو که می شنوی فرار می کنه اونوقت برای من  -
از بزرگتر بودن میزنه دم . 

یاس را کشید و از پله ها دورترش کرد  سنا با عجز بازوی . 
 .یاس د بس کن دیگه خجالت بکش-

 تو رو خدا ول کن مامان جان همین تو این پسر رو انقدر لوس کرد -
 که گه زده به زندگی خودش، مدامم می گه زندگی منه به کسی 

 ..ربطی نداری خب اگه زندگی توء بی خو
 !یاس-

ساکت شد، سرش را به زیر انداخت با تشری که حاج مهدی زد یاس   
 :وآروم لب زد

 .ببخشید بابا، ولیمن نگران ِ کیانام
 حاج مهدی با تاسف سری تکان داد، حق را به یاس می داد حرف 
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 هایی که خودش بارها با زبان خوش به ماهان گفته بود را حاال یاس 
  که خواهر کوچکتره ماهان بود با لحن نیش داری دوباره تکرار می 

، دلیل سکوتش تنها این بود که امید داشت حداقل ماهان با شنیدن کند 
 و حس کردن این لحن به خودش بیاید اما افسوس 

 یاس که از بحث بی فایده با ماهان خسته شده بود، در حالی که 
 :شالش را روی سرش درست می کرد گفت

 .بابا من میرم حجره-
که هیچ دلش حاج مهدی سری به نشانه ی تایید تکان داد، سنا   

  نمی خواست روزهایی که یزدان در حجره هست یاس به آنجا برود با
 حرص کنار حاج مهدی نشست اما تا لب باز کرد حرفی بزند،

مهدی که به خوبی می دانست سنا قصد گفتن چه حرفی را دارد  جحا  
 :گفت

 .یزدان حد خودش رو میدونه سنا خانوم، شروع نکن دوباره-
  د و در حالی که زیر لب با خودش غر میزد از با غیض از جایش بلن
 .حاج مهدی دور شد 

*** 
 رو به روی حجره ایستاد، اطرافش پر بود از حجرهای فرش اما تنها 
  نگاه بیقرار ِ یاس به روی حجره ی رو به رویش بود و تمام حواس

  معطوف به پسری بود که در ذهن خودش رویاهای رنگارنگی کنارش
 .ساخته بود
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 !یاس-

ا صدای احسان نگاهش را از حجره گرفت، احسان پسر خاله یاس، ب  
لبخندی زد  که همین نزدیکی در حجره ی پدرش کار می کرد. . 

 !سالم، خوبی-
 احسان که از احساسات بی حد یاس به یزدان خبر داشت با غم 

  نگاهش را از حجره ی حاج مهدی که یزدان سال های سال ها در آن
 .کار می کرد گرفت

 اومدی این جا واسه چی؟ 
 .اومدم حجره، میدونی که کار کردن این جا رو خیلی دوست دارم-

به   لبخند کوتاهی زد، وای که این دختر چقدر ساده بود و دل احسان را
 لرزه در می آورد، عشق سال های بچگی که دل احسان را گریبان

عصوم یاسعشق به چشم های درشت و م خودش کرده بود.  . 
 اما افسوس که خود ِ احسان عاشق بود و خیلی خوب می توانست 

 .معنی نگاهای بی قرار و هیجان زده ی یاس را به یزدان بفهمد 
 :لبخندی زد و در جواب یاس گفت 

 ..کار توی حجره برای خانوما مناسب نیست خانوم، می بینی که-
  را گمحرفش را خورد چون یزدان سر رسید و یاس دست و پایش 

 .کرد
  یزدان که گویی هر چیزی را از کوچیکترین شی تا بزرگترین را می
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 .دید جز یاس، لبخندی به احسان زد
 .سالم احسان جان، کجایی خیلی وقته نیستی-

 احساننگاهش را از نگاه منتظر ِ یاس برای دیده شدن گرفت و 
 .دست به یزدان داد

 ..یه مدت کار داشتم نشد بیام، چه خب-
 .سالم-

 .ساکت شد، هر دو نگاهشان به سمته یاس کشیده شد 
 .به سردی سری تکان داد و جواب سالم یاس را داد

 سالم، خیر ِاتفاقی افتاده؟ -
 مثل همیشه که موقع حرف زدن یزدان میخ لب هایش میشد، 

 بدون هیچ حرکتی نگاهش به چهره ی بی نقص یزدان چسبیده بود، 
این دختره  یزدان جوابی داد.نه پلک میزد و نه در برابر سوال   

  ساله عجیب دلش را از وقتی خودش را شناخته بود به گرو این 22
 .جوون خوش قد و قامت داده بود

 یاس 

  با صدای آرام احسان که هیچکس جز خودش متوجه ی درد و غمش
  نمی شد، یاس به خودش آمد خجالت زده از نگاه طوالنی دارش به

زیر انداختیزدان و حواس پرتیش سر به   
 .ببخشید -

 این خجالت و سرخی گونه هایش برای یزدان عادی ترین حالت 
کالفه از عشقی که در نگاه یاس می داد  ..ممکن بود اما برای احسان.  
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 برای رهایی از این اوضاع به بهانه ی کار داشتن در حجره پا تند کرد 
  یزدان برایقلبش سنگین بود نگاه یاس به  و به سمته حجره رفت.

 .لحظه از جلوی چشمانش محو نمی شد 
روی   صندلی پشت میز را عقب کشید و نشست؛ آرنج هر دو دستش را

 میز گذاشت و پنجه هایش را با حرص در موهایش فرو برد؛
 نگاه خسته و کالفه اش به دفتر حساب قهوه ایی رنگ پدرش که

و نگاهش به یک چیز و تمام فکر  وسط دو آرنجش بود دوخت.  
 .احساساتش در جایی دیگر پرسه میزد

در حوالیه یاس و نگاه هایی که بی اختیار خودش پر بود از ناز که دل ِ  
 .هر بیننده ایی را درگیر خود می کرد 

به   جایی میان خجالت های دخترانه و دلربای یاس و نگاه عاشقانه یاس
یزدانی که هر احساسی به یاس داشت جز یک ذره حس دوست  

 ....داشتن
*** 

 لبه ی تخته فرش ها نشست، با لذت به فرشی که روی آن نشسته 
 بود و نقشه زیبای طاووس سبز و بنفشی داشت، چشم دوخت و 

 .دستی به فرش کشید 
نگاه با صدای افتادن چیزی نگاهش به آن سمت کشیده شد.  

 .کوتاهی به دفتری که افتاده بود انداخت، لبخندی زد
 !کمک نمی خوای -

انس به یاس رو آورد و برای یک لحظه نگاه یزدان باباالخره ش  
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 نگاهش تالقی خورد؛ همین نیم نگاه کافیبود تا قلب ِ عاشقش به 
 .تپش بیوفتد 

 در عرض چند ثانیه کف دستانش از هیجان عرق کرد، لبخندش 
 .کش دار شد 

 .اما یزدان به همان جدیت و سردی همیشگی جواب داد
 .نه ممنون-

- کنهسردت درد می   ! 
 .یزدان با تعجب ابرویی باال انداخت

 !..آره،اما-
 .ریز خندید و از جایش بلند شد 

 با دمنوش آویشن پایه ایی؟ -
 مکثی کرد، نگاهش را به سمته یاس گرداند با انگشت اشاره 

 .شقیقه هایش را ماساژ داد و پشت میز نشست
 .ممنون الزم نیست-

  ین برداشت در حالی کهفرشی که یزدان جمع کرده بود را از روی زم
به سمته نزدیک ترین تخته فرش می برد نگاه مهربان و دلبرانه ایی به 

 .یزدان انداخت
 .سردرد، درد ِ غیر قابل تحملیه تجربه اش کردم-

  فرش را روی تخته فرش رها کرد، به سمته آشپزخانه کوچکی که با
 .یک دیوار بلند از حجره جدا می شد رفت

ش به یاس بود اما فکرش جایی دیگر! بارها یزدان کماکان نگاه  
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  دیده بود که مردهای حجره های اطراف چه طور و با چه نگاه هیز و
 .کثیفی اندام این دخترک را از بر می کنند 

  غیرتی که ناخوداگاه در برابر یاس و نگاه مردهای اطراف در وجودش 
فکر اینکه یک روز همچین نگاه  نشست ابروهایش را در هم برد.  

 .هایی روی حنانه باشد غلظت اخم هایش را بیشتر کرد
  یاس که کاری آب جوش را روی گاز گذاشته بود، از آشپزخانه بیرون

 .آمد 
 ..کتری رو گذاشتم، آویشن هم یکمی از قبل بود که-

 .دلش را به دریا زد و صدایش زد
 !یاس خانوم-

زده نگاهش روی فرش خیره ماند، اشتباه شنید! یزدان صدایش   
 بود؟

 یزدان آروم چشم هایش را بست و نگاهش را از یاس که ماتش 
عقب رفت و به پشت  برده بود گرفت، دستی به صورتش کشید.  

 .صندلی تکیه زد
 .می خواستم یه چیزی رو بهتون بگم-

 ضربان قلبش باال تر رفت، سر برگرداند درست با فاصله ی دو قدم 
 .از میز ایستاده بود 

 استرس از شنیدن حرف های یزدان، و نگاه یزداننگاه یاس پر از 
 آرام، 
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از نظر خودش حرفه بدی نمی خواست  استرس قبل را نداشت،.  
 .بزند تنها یک توصیه ی بردرانه

 میدونید که این جا بیشتر آقا رفت و آمد داره، مگر اینکه برای 
  خرید که این روزها حتی اگه روزی صدبار کف بازار رو با سرکه و آب

بشوری به زور تا آخر شب پنج شیش تا مشتری میاد جارو . 
 .سر به زیر برای کم کردن استرس و هیجانش با انگشانش بازی کرد

 ! چی می خوای بگی-
 خودکاریی لحظه ایی مکث کرد، نگاهش روی دفتر روزانه ثابت ماند.

که در دستش بود و روی میز ریتم گرفته بود را رها کرد، از جایش  
فاصله رو به روی یاس ایستادبرخاست و با  . 

 ..بهتره شما کمتر بیاید اینجا چون -
-   از کی تا حاال شما برای اومدن و رفتن ما این جا تعیین تکلیف می

 کنید آقا یزدان؟
 

 نگاه هر دو به سمته در حجره چرخید، نوشین با آن تیپ شیک که 
زده بوی عطرش کل فضا را پر کرده بود مغرورانه به درگاه در تکیه   

 .بود و خیلی جدی و توبیخ گرانه یزدان را می نگریست 
 نگاه یاس و یزدان را که دید، با جدیت عینک از روی چشم برداشت 

 .و چند قدمی جلو آمد 
 هان!؟ نگفتید یزدان خان؟ نکنه یه مدتی بابا خسته از کار شده و -

 ..نمی تونه هر روز بیاد حجره شما
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 !نوشین کافیه-
کشید نگاه تحقیر آمیزش را از یردان گرفت و نگاه تندی ابرو در هم   

 .نثار ِ چهره ی ناراحت یاس کرد
 .شما ساکت، با شما بودم-

 یزدان که دیگر سکوت را جایز ندانست میان حرف نوشین آمد، نگاه 
 .تیز و جدیش را به نگاه پر غرور نوشین دوخت

رو به من بسپاره،  نه من قرار ِ هوا برم داره نه حاجیقرار ِ این حجره  -  
 .اگه من هم حرفی زدم بخاطر خودشون بود

 شما چیزی نمیخواد بخاطر خود ِ یاس بگی، یاس هم خودش عقل -
 .و شعور داره هم بزرگتر 

 دست های یزدان هر لحظه از خشم مشت تر میشد، غروری را که 
 این دختر مغرور و پر فیس و افاده داشت خوردش می کرد را با

داشت  اخمی غلیظ نگه . 
 نوشین که فقط برای سر زدن به حجره آمده بود دسِت یاس را 

 .کشید و همراه خود به بیرون حجره کشاند 
 .بیا بریم ببینم-

 ..ا ِ نوشی-
 بیرون رفت و تنها فرصت کرد در عرض چند ثانیه سر بچرخاند و با

 نگاهی مملو از نگرانی به یزدانی که سرش پایین بود و وجودش 
ندازدسراسر خشم بیا . 

 کمی که دور شدن؛ دستش را از دست نوشین بیرون کشید و عقب 



@romanbook_ir 

26 
 

 .رفت
 نوشین معلومه چته؟ اینچه رفتار ِ زشتی بود که باهاش داشتی؟ -

 سرد و بی حس از حرف های یاس و حتی ذره ایی پشیمانی از حرف 
 هایی که به یزدان زد؛ در عین خونسردی عینک آفتابیش را که 

اشته بود را پایین آورد و روی چشم چندی قبل روی موهاش گذ   
 .هایش گذاشت

 .راه بیوفت-
 !نوشین با توام-

 .قدم تند کرد تا به نوشین برسد 
 ..با توام صبر کن، نوشین واقعا رفتارت با یزدان-

 بی هوا برگشت، با یک حرکت عینکش را از روی چشم هایش 
 .برداشت

دمی به نگاهی آمیخته با تعجب و حرصش را به یاس انداخت و ق  
 .جلو برداشت

 چی! یزدان؟ از کی تا حاال آقایزدان شده یزدان خالی؟-
 ز سوتی که داده بود حرصش گرفت، آروم روون خودش را نیشکونی
 گرفت و در دل به حرفی که بی فکر از دهانش خارج شده بود لعنت 

یادش رفته بود که خواهرش چقدر دهن لق و بدبینه فرستاد. . 
پایش به خانه برسد ریز به ریز حرف ها و حرکات شک نداشت تا   

 خودش و یزدان را برای سنا شرح می دهد، حتی با اندکی اتفاقات 
 .اضافه تر 
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 سکوتش که طوالنی شد نوشین سری تکان داد، که معنای نشانت 
با غیض چرخید و به قدم هایش سرعت داد، ناچار  میدهم داشت.  

د پوفی کشید و به دنباله نوشین روانه ش ... 
 .وارد خانه شد، کیفش را روی مبل انداخت

 !مامان-
 نیش خندی رویلب ِ یاس نشست، درست همان چیزی که 

نوشین نرسیده سنا را فرخوانده بود تا قبل از  تصورش را می کرد.  
 .اینکه خبرش از دهان بیوفتد، آن را به گوش سنا برساند 

نیشکونی از سوتی که داده بود حرصش گرفت، آروم روون خودش را  
 گرفت و در دل به حرفی که بی فکر از دهانش خارج شده بود لعنت 

یادش رفته بود که خواهرش چقدر دهن لق و بدبینه فرستاد. . 
 شک نداشت تا پایش به خانه برسد ریز به ریز حرف ها و حرکات 
 خودش و یزدان را برای سنا شرح می دهد، حتی با اندکی اتفاقات 

 .اضافه تر 
النی شد نوشین سری تکان داد، که معنای نشانت سکوتش که طو  
با غیض چرخید و به قدم هایش سرعت داد، ناچار  میدهم داشت.  

 ...پوفی کشید و به دنباله نوشین روانه شد 
 .وارد خانه شد، کیفش را روی مبل انداخت

 !مامان-
 نیش خندی رویلب ِ یاس نشست، درست همان چیزی که 
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ده سنا را فرخوانده بود تا قبل از نوشین نرسی تصورش را می کرد.  
 اینکه خبرش از دهان بیوفتد، آن را به گوش سنا برساند

 نه ماهان نه نوشین هیچ کدام اندازه سنشان بزرگ نشده بودن، 
 ماهان که با بی مسئولیتی زن و بچه اش را به امان خدا رها کرده 

با شعار بود و نوشین که فقط منتظر بود خطایی از یاس سر بزند که   
 بزرگتر بودن و اینکه صالح یاس را در گفتن هر حرفی می بیند به 

هر دفعه  مادرش گزارش بدهد بی آنکه به عاقبت کارش فکر کند.  
 .سنا را بر علیه یاس پر می کرد تا یاس را محدود کند 

 پوفی کشید و روی مبل داخل سالن نشست منتظر ماند تا سنا سر 
 .برسد و غرهایش را شروع کند 

 !یاس-
 بله؟-

 نوشین چی می گه؟-
 چرخید و هر دو دستش را به حالت دست به سینه باالی پشتی 

 مبل تکیه زد، چوونش را روی دستش قرار داد، نگاهش را میان سنا 
 .و نوشین گرداند 

 نوشین که زیاد حرف میزنه، این دفعه چی گفت؟ -
 .خم هایش در هم رفت

- کن، این دفعه بابات یاس در مورد خواهر بزرگترت درست صحبت   
 .هم نیستش که بی خودی ازت پشتیبانی کنه

 .نیش خندی زد، بی خیال رو برگرداند، پا روی پا انداخت
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 .بابا نیست خدا رو شکر زبوونم که هست-
 سنا حرص زد و نگاهی به نوشین که به ستون وسط سالن تکیه 

 .داده بود انداخت
- بهش بگو تا خدایی می بینی نوشین! اونوقت می گی بیا یه چیزی  

 .نکرده دست از پا خطا نکند، این خودش سر تاپا خطاست
 در دلش پوزخندی به افکار ساده وار مادرش زد، نوشین نگران او 

 .بود؟ یک امر محال و غیر قابل باور 
 تا جایی که یادش می آمد نه دوست پسری داشت که بخواهد 

ز دار ِ دنیا یک پونه کنارش دست از پا خطار کنه و نه دوسته نابابی، ا  
به  .رو داشت که حتیخود ِ سنا هم او را تاییدمی کرد، اما نوشین.  

 ظاهر دختر خوب و ساده ایی به نظر می رسید اما بحث دوست پسر 
 .که وسط کشیده میشد از هر نوعی رو روی میز داشت

 سر چرخاند و نگاهش را به نوشین دوخت، پوزخندی که روی لب 
خوبی گویای این بود که به مراد دلش رسیده بودهایش بود به   . 

 دختری که پر بود از عقده و خود بزرگ بینی و حسادت به عالم و 
کافی بود یاس کاری  آدم که حتی خواهرش هم جز استثناتش نبود.  

 کند تا در چشم بقیه بزرگتر دیده شود آن وقت بود که چشم روی 
تا ضرری به یاس بزند خواهر بودنشان می بندد و هر کاری می کند  . 

سنا هنوز غر میزد که یاس بی حوصله سری  نفسی بیرون فرستاد.  
 .تکان داد و سرش را میان دست هایش فشرد

 مامان خستم، غر زدنات رو بزار برای یه روز دیگه -
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 قبل از اینکه سنا فرصت زدن حرفی را داشته باشه از روی مبل 
اما اعتنایی نکردبلند، سنگینی نگاه نوشین را حس کرد  .... 

*** 
با صدای باز و بسته شدن در را که شنید سر از دفتر بلند کرد.  

مثل همیشه با شعف و  دیدن آرش لبخند کجی روی لبش نشست.  
 انرژی وارد شد کتش را که قبل از ورود در آورده بود را به سمته 

 .یزدان پرت کرد
 .اوغور بخیر کاکا-

را برداشت، و به سمتش پرت  کت آرش که روی سرش افتاده بود  
 .کرد

 !حیوان نباش آرش-
 روی صندلی کنار میز قهوه ایی رنگی که یزدان پشتش نشسته 

 بود،نشست و پا روی پا انداخت دست پیش برد چایی که جلوی 
 .یزدان بود را برداشت بی معطلی چایی را سر کشید 

آرش  یزدان با دهنی باز و ابروهایی گره شد از سوزش احتمالی دهان  
 .از داغی چایی نگاهش می کرد

 خیلی عادی لیوان چایی را سر جایش برگرداند و پشت سرش قندیی
 .در دهان انداخت

 .آخ خستگیم در رفت
 :چشم هایش را ریز کرد و با شک پرسید 

 نسوختی؟ -
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 نچ!ها خیره دوباره سر درد داشتی؟ بساط دمنوش رو به پا -
 .انداختی

تاد، از یادآوری چند ساعت قبل نگاهش به لیوان کنار دستش اف   
 .لبخند کجی زد، لیوان را کنارتر فرستاد

 .دختر ِ حاجی درست کرد -
اووو! بزار، بزار حدس بزنم دختر ِ حاجی منظورت ی اس ِ؟ آخ که   -

 من 
 !بهت می گم این دختر حسابی خاطرت رو می خواد تو می گی نه 

وشت با این در حالی که داخل دفتر حساب، حساب روزانه را می ن   
 حرف مکثی کرد! فک منقبض شده اش را به جلو کشید و بر حسب 

 عادت با نوک انگشت روی بینیش را خاروند و آروم سرش را باال 
این پسر هیچ گاه در  گرفت، نگاه توبیخگرانش را به آرش دوخت.  

 مقابل یزدان حرف های ذهنش را به زمین نمی گذاشت با اینکه از 
شت همیشه حرف هایش را با لحنی حساسیت یزدان خبر دا  

 .شیطنت وار بیان می کرد
 .دست هایش را به حالت تسلیم باال گرفت

 !من تسلیم-
 .دفتر را بست و بلند شد 

 ...کمتر چرت و پرت بگو آرش؛ اومده بود یه سر بزنه به حجره-
 حرفش را به اتمام نرسانده بود که آرش از جایش بلند شد قدمی به 

شیطنت گفتعقب رفت و با  : 



@romanbook_ir 

32 
 

 اومد سر بزنه به حجره دید تو سردرد داری دلش نیومد و واسه ات -
 .دمنوش دم کرد

 خنده اش گرفت سری تکان داد و با یک حرکت خیز برداشت
 .خودکاری را از روی میز برداشت و به سمته آرش پرتاب کرد

 .ببند فک ولتو آرش-
فاصله کمی  قهقه خنده اش به هوا رفت، جا خالی داد و خودکار با  

 .روی زمین افتاد
 خیلی خری یزدان، مگه دروغ می گم؟-

 در جایش خیز برداشت تا بلند شود که آرش عقب رفت و بلند تر 
 :گفت

- عمه ات خر  خب تو خر نیستی  ِ.. 
 !آرش-

 تو که عمه نداری چرا حرصش رو میزنی؟-
 به سمته کنتر برق رفت، دکمه قطع برق رو زد با خاموش شدن برق

ش از جا بلند شد ها آر . 
 .خوشم میاد هیچ مهمون نواز نیستی -

 .کالفه از پر حرفی آرش چنگی به داخل موهای خوش فرمش کشید 
- ونیم شبه چرا نمیری خونت؟ 10آرش ساعت   

 .اومدم سر بزنم بهت-
 .بازویش را گرفت و به سمته خروجی هل داد

 .خب اگه سر زدنت تمام شد برو دیگه ،شبت بخیر -
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یشی با دست راستش پشت دست چپش زد لحن با حالت نما  
 .ناراحتی به خود گرفت

 ای بشکنه این دست، ای بشکنه این دست که برای تو دراز هیچ -
 .وقت خیر نداره

 .تشر زد
 !آرش-

 .خب بابا، رفتم حرص نخور-
 سری با تاسف تکان داد، با نگاهش آرش را تا خروج از پاساژ همرایی

 .کرد
دوران مدرسه اش که توانسته بود بین آن همه آرش تنها دوسِت    

 دوستی که یزدان داشت تنها ترین رفیق چندساله و مورد ِ اعتماد 
هر چند گاهی با پر حرفی هایش یزدان را کالفه می کرد  یزدان باشد.  

 .اما ارزشش پیش یزدان زیادتر از این حرف ها بود
ی حجره زددر را بست و قفل کشابی را باال و پایین در شیشه ای . 

 :دست برد تا کرکر ِ را پایین بیارود که صدایی از پشت سرش آمد 
 کمک کنم؟ -

 با یک حرکت کرکره رو پایین کشید، 
تای ابرویش را  قفل را زد چرخید تا شخص پشت سرش را ببینید.  

 باال داد و به مرد مسن ِ خوش پوشی که با چند قدم فاصله از او 
 .ایستاده بود نگاهی انداخت

- ه؟بل  
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 .لبخندی زد
 .هیچ می خواستم کمک کنم که ماشالله خودت انجام دادی-

- کار هر شب ِ سخت نیست آها بله ممنون. . 
عقب رفت دستی به ریش های یک دست سفیدش  سری تکان داد.  

 .کشید 
 چند وقته این جا کار می کنی؟ -

 سالی میشه، چطور؟ من شما رو می شناسم؟ 18-
 .دوست قدیمیه حاج مهدی ام-

ند لحظه نگاهش را به مردی که حتی اسمش را نمی دانست چ  
 دوخت، قدری به ذهنش فشار آورد تا این مرد را به خاطر بیاره اما 

 نه، نمی شناخت پیش خود فکر کرد اگه دوسته حاج مهدی ِچرا تا به 
 .حال اینجا ندیده بودش؟ تای ابرویش را باال داد

 .تا حاال این جا ندیده بودمتون-
- تهران نبودم یه مدتی . 

کلیدهای حجره را در جیب گذاشت و از کنار مرد  سری تکان داد.  
 .گذشت

 ..خوش اومدید، اگه با حاج مهدی-
 !یزدان تویی؟

 ایستاد نگاهش را با اکراه از کاشی های سفیدی که طرح مربعی 
سرچرخاند و با تردید نگاهش   قرمزی روشون حک شده بود گرفت.

 را
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انداختبه مرد رو به رویش  . 
 ..بله، ولی شم-

 .حاج مهدی خیلی از تو پیشم تعریف کرد-
 .پیش آمد و دستی به شانه ی یزدان زد

 شبت بخیر پسرجان، انشالله فردا که حاجی بودش میام یه سری-
 .میزنم

 و قبل از این که یزدان حرفی بزند، از کنارش گذشت و عصا زنان از
 .حجره دور شد 

تاد دستی به صورتش کشید و درنفسش را با صدا بیرون فرس  
 همان حال که ذهنش درگیره دوسِت ناشناس حاج مهدی بود راه 

 .خانه را در پیش گرفت
ِ  وارد محل شد، امینه را دید که طبق عادت همیشگیبا زنان محل

پوفی کشید، به ساعت مچیش نگاهی دم در خانه جمع بودند.  
ساعت  انداخت. 11 کرده بود این بود چند باری از مادرش خواهش   

 ساعت هم نشینی که خودشان به اسم جلسه می خواندش، که از 
 اول تا آخر پر بود از غیبت را تمام کند اما باز هم امینه کار خودش 

 .را می کرد
 به جمع که رسید کبری خانوم که منتظر آمدن یزدان بود چادرش را 

 :جلو کشید و با طعنه گفت
- شدید خیلی وقته منتظرم به یزدان خان باالخره تشریف فرما ! 

 .گیج نگاهش را از مادرش گرفت و به کبری خانوم دوخت
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 خیره کبری خانوم چه خطایی از من سر زده که نیومده با طعنه و -
 تیکه یقه ام رو گرفتی؟ 

 .پشت چشمی نازک کرد، نگاه پر غیضش را به بقیه زنان گردوند 
- داره که دیگه چی می خواستی بشه؟ پسره دسته گل من چی کم   

 حتی حاضر نشدید برای خواستگاری پا بذاریم توی خونتون؟ یا نکنه 
 فکر کردید پاهای ما نجسه؟ اگه اینجور بود دستور می دادید می

 .شستیم می اومدیم 
 نیش خنده محوی روی لبش نشست، از حرف های صدمن یه غاز 
 کبری خانوم خنده اش گرفته بود انگشت اشاره اش را آروم روی 

نش کشاند نوک بی . 
 کبری خانوم؟-

 بفرمایید؟-
 نگاه جدیش را که تا االن به در طوسی رنگ خانه اشان میخ بود را 

 .به سمته کبری خانوم سوق داد
 می دونید "نه" یعنی چی؟ یا می دونید "جواب" یعنی چی؟ -

 کبری خانوم که از حرف های یزدان چیزی متوجه نمی شد گیج
گزیده بود و سرش پایین بود انداختنگاهی به امینه که لب  . 

 خب یعنی چی؟ -
 یعنی اینکه جواب حنانه و من "نِه" و شما چه بعنوان خواستگار

 وارد این خونه بشید چه نشید جوابمون همونیه که از اول
 خدمتتون عرض کردیم ولی اگه خیلی اسرار دارید بیاید، بفرمایید 
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تشریف بیارید شنبه برای خواستگاری 5مشکلی نیست میتونید   
االن هم با اجازه من برم داخل چوون واقعا  .قدمتون رو چشم.  

 .خسته ام شبتون بخیر 
 :پیش رفت و میان درگاه در ایستاد، سرچرخاند و با طعنه گفت
 در ضمن گل پسر شما هم هیچ مشکلی نداره، البته اگه معتاد -

 بودنشون، دست به دعواش رو چاقو کش بودنش، قلدر بودنش و 
هن بودنش رو فاکتور بگیریم گزینه ی خوبیه برایخواهرم ِ اما بدد  

سال کار توی حجره هنوز فاکتور گیریم خوب 18حیف که بعد از   
برای همین امیدوارم یه  نشده و نمی تونم همچین کاری رو کنم.  

 کیس یا بهتر بگم یه خانواده که از دخترشون سیر شده رو برای آقا 
وری صاحب زن و بچه بشه، شب پسرتون پیدا کنید بلکه اونج   

 .خوش
 یزدان رفت و صدای پچ پچ بقیه و چهره ی رنگ به رنگ شده ی 

 .کبری خانوم و را پشت سر خودش جا گذاشت
 امینه لب گزید و خجالت زده به کبری خانوم نگاهی انداخت که 

گویان از جمع دور  ".همزمانبا غیض از جایش بلند شد و "واقعا که.  
 .شد 

ش بلند شد امینه از جای  . 
 ..کبری خ-

 .سمیرا همسایه ی دیوار به دیوار امینه با خنده دستش را کشید 
 ولش کن امینه جان بزار بره، تا کی می خواد اون فقط طعنه بزن-



@romanbook_ir 

38 
 

 ِ واال دست یزدان درد نکنه خوب گذاشت توی کاسه ی اینزن
 .خودخواه

ند در حالی که از دسته زخم زبان ها و طعنه های کبری خانم که چ  
 لحظه قبل از آمدن یزدان بارش کرده بود، اوقاتش تلخ بود با

 ..یادآوری ضایع شدن کبری خانوم سرخوشانه خندید 
با  با صدای باز و بسته شدن در تیشرتش را پایین کشید و برگشت.  
 دیدنمادرش که مثل ِ هر شب با سینی چایی به اتاقش آمده بود،

 .لبخندی روی لبش نشست
- کردم امشب نمیاری فکر می   

 ؟
 .چرا؟ مگه میشه نیارم-

 نگاه مهربون و تشکرآمیزی به چهره ی مادرش انداخت، به چهره ی 
 که شاهد خط خط چروک های که با باال رفتن سنش روی صورتش 

 .نشسته بود، بود
 .سینی چایی را از دستش گرفت و روی عسلی گذاشت

- ده ام ناراحت گفتم شاید بخاطر حرف هایی که به کبری خانوم ز  
 .باشی

 .کنار یزدان نشست
 نه مادر واسه چی ناراحت بشم، من که دیدم که خودش شروع

 .کرد
 فنجون چایی را از روی سینی برداشت و با لذت عطر چایی را به ریه 
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 .هایش فرستاد
 لبخند ِعمیقی روی لبه امینه نشست، دستش را آروم روی زانوی

 .یزدان گذاشت
- ر؟نوش جونت، یزدان ماد  

 .جرعه ایی از چایی نوشید و فنجون رو توی سیته برگردوند 
 جانم؟-

 نمیخوای دست به کار بشی قربونت قد باالت بره مادر، سنت داره -
 میره باال دیگه؟ 

 با این حرف ذهنش به سمته حنانه کشیده شد، دوباره بحث 
 .ازدواجش به میان آمده بود و فکرش به حنانه کشیده شده بود

 یزدان؟ -
 چیزی نگفت، در واقعه حواسش این جا نبود، جایی میان ِخواهر 
 کوچک ترش! بارها گفته بود تا حنانه را به خانه بخت نفرستتد 

 خودش ازدواج نمی کند اما باز هم امینه نگران یزدان بود و دلش پر 
 .میزد برای دیدن تک پسرش در لباس دامادیی

این سکوت یزدان خیره و منتظر نگاهش را به یزدان دوخته بود،  
 .امیدی را به دلش راه داد که لبخند ِ عمیقی بر لبهایش نقش بست

 از کسی خوشت اومده یزدان؟ اگه کسی هست بگو غروب فردا رو -
 .ندیدی واسه ات نشونش می کنم

 دستش روی بازوی یزدان نشست و از خیال و فکر بیرون
گیج سری تکان دادکشیدش. . 
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- بله؟  .ها! یعنی.  
- کسی خوشت اومده؟ اسمش رو بگو خودم فردا شب  میگم از  

 ...نشده نشونش میکنم واسه ات
 .دستی به پشت گردنش کشید و از روی تخت بلند شد 

 نه مامان جان کسی نیست؛ قبال هم گفتم تا حنانه ازدواج نکنه 
 .من قدمی بر نمیدارم

 .ابرو در هم کشید 
- نه بسوزی، مگه بیخود! من هم هزار بار گفتم حق نداری به پای حنا  

 سال بیشتر داره حاال حاال وقت داره برای22حنانه چند سالشه؟ 
 .ازدواج

 .منم وقت دارم-
2نخیر؛ - سال اونوقت خواستگاری هر کی رفتی 30سال دیگه میشی   

 .سنت میشه بهونه
- سا2خب فعال  .. 

 !یزدان-
 پوفی کشید، لبه ی تخت کنار امینه نشست دست هایش را گرفت 

روی دست های زحمت کشیده ی مادرش زدو بوسه ی به  . 
 می فهمم حالت رو مامان! می دونم دوست داری من رو تو لباس 

 دامادی ببینی می دونم دوست داری زودتر بچه ی من رو تو بغلت 
 بگیری، اینا رو باالی هزار بار گفتی و من هر دفعه شرمنده اون نگاه

ن شما هم من رو غم گرفته ات میشم اما تو رو به ارواح خاک آقاجو  
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ازدواج کردن تعهد میخواد من اگه ازدواج کنم ممکنه از تو  درک کن.  
 و حنانه غافل بشم، این دنیاظاهرش آرومه ظاهرا پاک ِ اما کافیه 
 بفهمه تنهایی بفهمه بی پشت و پناهی چنان به زمین میکوبد که 

 توان بلند شدن رو از دست می دی! خواهش می کنم اجازه بده 
 مامان بزار پشت و پناهتون باشم! حنانه هنوز هم به تکیه گاه نیاز 

 .داره
 حرفی نزد و در سکوت از همان جا که نشسته بود به تاریکی آسمون

سکوتش نشانه ی رضایتش نبود اما  شب از پشِت پنجره خیره شد.  
 .دلش نمی آمد خواسته ی یزدان را رد کند 

خوش بود، به همین که با  مرد بود و دلش به همین تکیه گاه بودن  
 .بودنش کسی جرئت نمی کند به خواهرش چشم بد نظر کند 

 خبر نداشت، از اتفاقاتی که پشت سرش و پنهان از او اتفاق می 
 افتد، آخ که چه بالیی به سر این کوه استوار و غرور می افتد اگر 

 بفهمد ماهان و حنانه با هم هستن! دنیا را به هم می ریخت یا 
دو را می گرفت؟ زندگی هر   

 امینه در سکوت سینی چایی را که سرد شده بود را برداشت، به در 
 .که رسید با یادآودی فردا دوباره برگشت

 راستی فردا خونه ی حاج مهدی سفره یابوالفظل ِ میای دیگه؟ -
 آرنجش را به دیوار تکیه داد و به سمِت راست که امینه ایستاده 

 .بود سر برگردوپاند 
- ه، مردونه اس؟ مگه زنون  
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 آره، ماشالله خونه حاج مهدی که بزرگه مثل هر سال یه پرده -
یک طرف آقایون یه طرف خ.میندازن وسط حیاط. .. 

 .قبل از این که حرفش را تمام کند، میان حرفش آمد 
 .آره میدونم-

 میای؟
 فردا حجره بسته اس، امروز خیلی خسته شدم فردا رو می مونم -

 .خونه استراحت کنم
- ا حاج مهدی از تو انتظار دارهام . 

 از پنجره فاصله گرفت، و روی تخت نشست خیز برداشت و چراغ 
 .خواب را روشن کرد

 .هرسال اومدم یه سال نیام ناراحت نمیشه-
 .شانه ایی باال انداخت

 .باشه هر جور خودت صالح می دونی، شب بخیر -
 .شب بخیر -

**** 
نگاهی انداخت تا  نفس نفس زنان وارد کوچه شد، به پشت سرش  

چادر مشکیش را که به .مطمئن شود کسی پشت سرش نیامده.  
 .اجبار مادرش یک امروز سر کرده بود را جلو کشید 

 آروم و با احتیاط طول کوچه را پشت سر گذاشت و مقابل در خانه ی 
 امینه خانوم ایستاد، کاسه ی آشی را که خودش با کشک و پیاز 

دست محکم گرفت و با دسته دیگه زنگ در تزئین کرده بود را با یک    
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 .را فشرد
 مضطرب و نگران هر از گاهی به اطراف نگاهی می انداخت تا نکند 

 .کسی وارد کوچه شود یا از خانه بیرون بیاید 
 با صدای لخ لخ دمپایی هایی که از پشت در شنید قلبش به تپش 

آش  با کِف هر دو دستش زیر کاسه ی افتاد و هیجانش باالتر رفت.  
 .را گرفت

 چشم های درشت مشکیش از هر لحظه دیگر درشت تر شده بود و
 .خیره به در یک لنگه ی طوسی رنگ 

 باالخره در باز شد، یزدان که با صدای زنگ در از خواب بیدار شده با
دستی به  سر وضع بهم ریخته و موهای ژولیده جلوی در ظاهر شد.  

ادصورتش کشید تا از حالت خواب آلودی در بی . 
 !بفرمایید -

 .سالم
 .با تعجب دستش را از روی صورتش برداشت

 تو!؟-
 .لبخندی عمیق روی لبش نشست، کاسه آش را پیش گرفت

 .بفرمایید، برای شما آوردم-
 نگاه متعجب و حیرت زده اش میان چهره ی بشاش یاس و کاسه ی 

که برای لحظه متوجه ی پشت سر یاس شد در آش در گردش بود.  
ری خانوم که در حاله باز شدن بودخانه ی کب . 

 بی معطلی با یک دست کاسه ی آش و با دسته دیگه مچ دست 
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 یاس را گرفت و به داخل کشید، قبل از اینکه کسی از خانه کبری 
 .خانوم بیرون بیاید در را بست

و در که بسته شد چند ثانیه ایی زمان برد تا به خودش بیاید.  
و هیکل درشت و ورزشکاریش  متوجه یاس بشود که میان دیوار  

با دیدن چادر عقب رفت و موهای مشکی رنگ یاس که  اسیر بود.  
 آزادانه روی شانه اش ریخته بود سرش را پایین انداخت و عقب 

 .رفت
 حیرت زده از حرکت آنی یزدان در ب ُهت بود، آب گلویش را به زور 

 .قورت داد
- تو..تو. .. 

- سایه رو به رویی باز شد منظوری نداشتم، فقط چون در خونه هم  
و اینکه برای اینکه حرفی در نیاد آوردمتون داخل. .. 

 .منتظر نگاه حیرانش را به یزدان دوخت
 .آروم سرش را باال گرفت و با انگشت اشاره به چادر اشاره کرد

 .چادر از سرت افتاد-
 چشم هایش گرد شد و در آنی گونه هایش از خجالت سرخ شد به

چادرش را که روی شانه اش افتاده بود را سر کرد وسرعت شال و   
 .سر به زیر انداخت 

- معذرت..من...من. ... 
 حرفش را کامل نکرده چرخید تا در را باز کند که یزدان به سرعت 

 .جلو رفت و غیرارادی دستش را روی دسته یاس قرار داد
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 .صبر کن-
گاهش نگاهش روی دسته گرم و محکم یزدان ثابت موند، با تردید ن  

نگاه پر از عطش و عشق یاس با نگاه بی حس و سرد  را باال گرفت.  
 .یزدان تالقی خورد

 .قدمی عقب رفت
 .فعال نرو-

 چرا؟-
 .صدای کاوه از بیرون میاد-

 .قدمی دیگر به عقب رفت و چادرش را با دست محکم گرفت
 ..باشه، ولی-

ود نگاه سردرگم یاس را که دید به تخت فلزی که گوشه ی حیاط ب  
 .اشاره کرد

 ...بشین اونجا، یا اگه دوست داری بیا داخ
 .نه، نه همین جا خوبه ممنون-

 پا تند کرد سمته تخت فلزی که قالیچه ی کوچیک قرمز رنگی که 
لبه ی تخت  یک نمونه اش روتوی حجره دیده بود رویش پهن بود.  

 نشست و با نگاهش کل حیاطرا از بر کرد بار ِ اول نبود که اینجا 
ده بارها با مادرش برای جشن ها و سفره های که امینه خانوم آم  

 برگزار می کرد آمده بود ولی همیشه به جای توجه کردن به اطراف
 .دنبال یزدان می گشت

 !بفرمایید -
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 با صدای یزدان نگاهش را از درختچه ی کوچیکی که وسط باغچه ی 
 .گوشه ی حیاط بود گرفت

 بله؟-
یاس روی تخت نشسته بود با ابرو یزدان که با فاصله سمته چپ  

 :به کاسه ی آش اشاره کرد،تکرار کرد
 .بفرمایید 

 .نگاه یاس به کنار پاش سوق داده شد، روی کاشه آس ثابت موند 
 :لب تر کرد و سرش را باال گرفت با صدای آرومی گفت

 .اما من برای شما آوردم-
 .کاسه ی توی دستش رو باال گرفت

- تنهایی مزه نمیده تو هم بخورمنم میخورم، ولی  . 
 از این حرف غرق خوشی شد، باالخره توانسته بود برای یک بار هم 

 که شده با یزدان هم سفره شود، با انرژی مضاعفی که از هم 
 نشینی گرفته بود کاسه آش را برداشت و شروع به خوردن کرد، از 
 صبح که کنار مادرش در حال پختن آش بود چند کاسه آش خورده 

ود اما اینبار حس کرد طعم آش یک جور عجیبی خوشمزه تر از قبل ب  
 شده بود، تنها دلیلش هم وجود یزدان بود که طعم آش رو به نظر 

 .یاس خوشمزه تر کرده بود
 درس می خونی؟ -

 ره ای از آش رو با قاشق توی دهنش گذاشت با لذت مزه مزه کرد و 
 .سرش را به نشانه ی مثبت تکون دادم
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شیطنت تای ابرویش را باال داد و کاسه آشش را جلو یزدان با   
 .کشید 

 !میتونی اینم بخوریا-
 .گیج سرش را تکون داد

 ها؟-
 انقدر با لذت آش رو مزه مزه میکنی که انگار تا حاال نه از این آش -

اگه ماله خودت کمه این هستا  .خوردی نه کال آش. ! 
که خجالت  یزدان خجالت زده سرش را پایین انداخت و لب گزید.  

 .یاس را دید مردونه و آروم خندید 
 .خیلی خوب نمی خواد خجالت بکشی، شوخی کردم-

 حرفی نزد، دختر خجالتی نبود اما عجیبدر کنار ِ یزدان خجالتی 
 .میشد 

 نمیخوای حرفی بزنی؟
 چی بگم؟ -

 پرسیدم درس می خونی؟-
 !...گفتم که آره-

شمی به یاس که در حالی که قاشق رو توی آش می گردوند، زیر چ  
 .سرش پایین بود انداخت
 .نگفتی، سر تکون دادی-

 چه فرقی می کنه؟-
 فرق نمی کنه؟ -
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 یاس سوالی نگاهی به یزدان که جلوی خنده اش را گرفته بود 
 :انداخت، نگاهش که به چهره ی خندون یزدان افتاد با شک لب زد

 داری سر به سرم میزاری؟ -
گذاشتبا خنده کاسه آش رو روی تخت  . 

 .سر به سر نه، یه جورایی تنبیه
 تنبیه؟ واسه چی؟-

 .خواب بودم بیدارم کردی-
 در دل گفت "میدونستم خوابی، اما اگه خواب بودی چرا باز هم 

 انقدر خوشتیپی و خوش چهره ایی؟ مگه نه هر کس از خواب بیدار 
 میشه قیافشخسته تر ِ و مشخصه که خواب بوده اما تو چرا جذاب

با حسرت نفسش را بیرون فرستاد تر شدی"! . 
 که باعث شد یزدان با تعجب سرش را باال بگیرد، دقیق نگاهش رت 

 .به یاس دوخت
 چیزی شده؟-

 .هول شده سری تکون داد
- ! در ضمن ببخشید که بیدارت کردم من برم دیگ.نه، نه اصال. .. 

 راستی! نگفتی چرا آش آوردی؟-
رما یاس خانوم تحویلسرجایش خشکش زد در دل با خود گفت: بف  

 بگیر حاال جواب بده! وقتی که با ذوق و شوق ظرف رو از آش پر می 
 کردی فکر جواب این سوال نبودی؟ میخوای چی بگی؟ بگی می

 دونستی چقدر آش با پیاز زیاد دوست داره و واسش آوردی؟ 
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 .یزدان که سکوت طوالنی یاس را دید، سری تکان داد 
تدستی به ته ریشش کشید و گف  : 

 کال انگار امروز فرهنگ لغت شما توی چند کلمه خالصه میشه، هر -
بفرمایید  سوالی میپرسم توی فکر می رید. . 

 .از کنار یاس گذشت و به سمته در رفت
 در هین دم و باز دم بوی عطر ِ خوش ِ یزدان در بینیش پیچید، کف 

 .دسِت عرق کرده اش را محکم دور چادرش حلقه زد
گرفته بود، تمام وجودش شده بود چشم و به یزدان نگاه تپش قلب   

 .می کرد
 .آروم با قدم های کوتاه دنبالش رفت

 دلش عجیب گیر ِپیراهن آبی رنگ یزدان شده بود که بدجور به 
 هیکل ورزشکاریش می آمد الخصوص آستین هایش که دور 

 .بازوهای درشتش از تنگی چین خورده بود
نش را بیرون برد، به اطراف نگاهی کرد یزدان در را باز کرد نیم ت   

بی هوا چرخید و داخل اومد  خبری از کاوه نبود. . 
 .یاس که محو تماشای یزدان بود با این حرکت ترسید و عقب رفت

 .با تعجب نگاهی به یاس انداخت
 خوبی؟-

 .دستی به گونه های تب دارش کشید 
 .ببخشید یهو برگشتی ترسیدم، کسی نیست من برم-

وتاهی زدلبخند ک . 



@romanbook_ir 

50 
 

 .بله بفرمایید -
 .یک پله یکنار ِ در را باال آمد که رخ به رخ یزدان شد 

 یزدتن از حواس پرتی خودش حرصش گرفت و سریع پله را پایین 
 .آمد و راه را برای رفتن یاس باز کرد

 .خدافظ-
قدم اول به دوم نرسیده بود که صدای آروم یزدان از در بیرون رفت.  
 .در گوشش پیچید 

- ون برای آش، نذرتون قبولممن . 
 نفس در سینه اش حبس شد، دیگر لحظه ی درنگ نکرد پا تند کرد 
 و به سرعت هر چی بیشتر از خانه ایی که مرد رویاهایش در آن بود

 ..دور شد،
 در دل نالید "آخ این همه خوب چرایی؟" باالخره به خانه رسید گویی

نوشین که به  در آن جمعیت هیچ کس متوجه ی نبودش نشده ا ِال  
 .محضه ورود یاس به سالن پا تند کرد و به سمتش اومد 

 بازویش را گرفت و با غیض به سمته راه رویی که به دستشویی و 
 .حمام ختم میشد کشاند 

 !بیا این جا ببینم -
 :بازویش را پس کشید و با اوقات تلخی جواب داد

 چه خبرته بازووم رو کندی؟ -
 کجا بودی؟-

 !رفته بودم مغازه-
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 دروغ نگو رفته بودی کجا؟-
 !نوشین-

 سکوت کرد، با نگاهی که از حرص و حسادت برق میزد به یاس 
 .خیره شد 

 .رفته بودم تا سر کوچه کشک بخرم برای آش
 .و پالستیک کشک هایی که توی راه خریده بود را باال آورد

 .این ها! شک داری برو از مامان بپرس-
بازوی نوشین زد و عقب فرستادشپشت دستش را خیلی نرم به  . 

 .حاال هم برو کنار -
 از کنارش گذشت، پوفی کشید و از دسته نوشین و کارهایش که 

 .دیگر امانش را بریده بود زیر لب لعنتی به شیطان فرستاد
سنا خانوم از بین جمعیت گذشت و به سمته آشپزخونه رفت.  

ه با دیدنهمراه با امینهمشغول ِ چیدن آش ها در سینی بودن ک   
 .یاس با حرص جلو آمد و کشک ها را گرفت

 معلومه تو کجایی؟-
 ببخشید سوپری سر کوچه کشک نداشت مجبور شدم برم دو -

 .خیابون بعدی
 در بین حرف زدنش متوجه نگاه خاص و معنی دار امینه شد، امینه 
 :که نگاه یاس را روی خودش دید لبخندی زد و با مهربانی پرسید 

- چند سالته؟ درس می خونی؟یاس جان شما   
 برای لحظه یی از سوال امینه تعجب کرد، امروز چه خبر بود که هم 
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 مادر و هم پسر درگیر ِدرس خواندن ِ یاس بودن؟
 .سعی کرد تعجبش را به روی خودش نیاورد و با احترام جواب بدهد 

- سال، بله درس می خونم23فرودین ماه میرم توی  . 
لو کشید و در همان حالی که کشک را لبخندی زد و ظرف کشک را ج  

 روی آش ها می ریخت با ذوق و هیجانی که از فکرهای توی سرش
 :ایجاد شده بود گفت

- 29 یزدان منم مرداد ماه میره تو  
س  سالگی، قربونش برم لیسان   

تو چی  عمران رو گرفت اما بعد اینکه رفت سربازی دیگه ادامه نداد.  
 می خونی؟ 

تاحدودیمتوجه منظور ِ امینه شده بود، برای پایان داد به سنا که   
 :بحث گفت

 حقوق می خونه، یاس برو پیش حنانه، کیانا داشت گریه می کرد -
 .بردش اتاق باال

 یاس که متوجه یمنظور ِ مادرش شد "چشمی" گفت و از آشپزخونه 
 .بیرون رفت

هی به سالن پر بو از زن هایی که در حال صحبت بودن، و هر از گا  
با تاسف و  خدمتکاهایی که سنا گرفته بود سفارش چیزی را می داد.  

 دلسوزی نگاه به خدمتکارها که وسط سالن گیج شده بودن نگاهی 
 .انداخت

 از پله ها باال رفت، از روی کنجکاوی که کی اومده و کی نیومده سمته 
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 در پشتی که طبقه باال بود رفت، از پشت پنجره به بیرون و جمعیت 
دها که توی حیاط پشتی بودن نگاهی انداختمر  . 

 ما هر چه گشت ماهان را ندید، با خود فکر کرد که شاید دنباله 
نگاهش هنوز دور حیاط می چرخید که روی شخصی کاری رفته.  
 ..ثابت ماند 

به یک  ضربان قلبش باال رفت، دوباره همان عطش به سراغش آمد.  
 .باره گونه هایش گ ُل انداخت

یش اعتماد نداشت، اینکه یزدان را وسط آن جمع دیده به چشم ها  
 بود به قدری سخت بود که چند بار چشم هایش را باز و بسته کرد 

خودش بود یزدان بود! با آن تیپ مشکی که اما نه درست دیده بود.  
 .زده بود دل بی تاب یاس را بی تاب تر کرده بود

دستش بود نگاه یاس به دسِت یزدان کشیده شد، قرآنی که توی   
 ...و

 یزدان بعد از سالم کردن به حاجی و بقیه راه در دوم خانخ را در 
 پیش گرفت، نگاهی به قرآن انداخت و زیر لب با خود به جان

 :مادرش غر زد
 من که میدونم این رو نبردی که من رو با بهوونه آوردن قرآن اینجا-

 !بکشونی
بماند و دوباره بایاس هول شده عقب رفت، نمی دانست چکار کند!   

در گیرودار ِ همین افکار بود که در  ..یزدان رو به رو بشود و یا بره و.  
 .اتاق ماهان باز شد 
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 حنانه که کیانا تو بغلش بود از اتاق بیرون اوگم، و بدون اینکه 
 :متوجه ی یاس بشود با حرص گفت

 نه که تو هم بدت اومد زنت اینجاست، ماهان نخند میزنمتا؛ -
 ..میگ

گاهش به یاس افتاد که با دهنی باز و چشم های گرده شدهن  
 .نگاهش می کرد

 ماهان که پست سر حنانه توی اتاق بود و هنوز یاس را ندیده بود
 :آروم و با خنده گفت

 قربون اون شکله ماهت بشم قهر نکن دیگه، من نمی دونستم 
 ..مامان قرار ِ ترانه رو هم دعو
ه وحشت زده ی حنانه را گرفت واز اتاق بیرون که آمد، رد نگا ... 

 یاس بی جان به در تکیه زد، که حس باال پایین شدن دستگیره 
 همان بی جان را هم از تنش گرفت، با شنیدن حرف های حنانه و 

 ماهان هوای آزاد اتاق برایش نفس گیر شده بود و حاال هم یزدانی 
یین می که بی خبر از همه جا پشت در بود و دستگیر در را باال پا  

 .کرد
 :آروم و بی جون لب زد

 یزدان؟ -
 بدون یک لحظه درنگ تند تند دستگیره را باال پایین می کرد، دوباره 

 بی صبر شده بود و می خواست زودتر قرآن رو به امینه بدهد و 
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 .خودش به یک بهانه مجلس را ترک کند 
 .کالفه از تالش های بی فایده با نوک کفش ضربه ی آرومی به در زد

 
 اه لعنتی، چرا این در بسته اس؟ 

 در باز شد، سرش را باال گرفت و چهره ی رنگ پریده ی یاس از پشت 
گره ابروهایش باز شد  در چوبین نمایان شد. . 

 !چرا در بسته اس -
 هنوز هم شوکه بود، ته دلش از ترس اینکه یزدان چیزی شنیده 

دور در کف دست های سرد و عرق کرده اش را به  باشد می لرزید.  
 .حلقه زد و نگاه نگران و مضطربش را به یزدان دوخت

 .ابرو در هم کشید 
 جدی تو حرف زدن رو فراموش کردی یا به من که می رسی زبونت -

 ..کوتاه میشه؟ چته تو امروز؟ رنگ چرا پریده؟ اتفاق
 !یزدان-

 با صدای حاج مهدی که در نزدیکی در سالن کنار دیِگ آش ایستاده 
اند بود سر برگرد . 

 بیا کمک پسرجان این دیگ رو با ماهان ببرید اون سمته حیاط که -
 .خانوما شروع کنن به کشیدن آش

 .چشم اومدم، این رو بده به مادرم گفته بود بیارم-
دست های لرزانش را باال گرفت و قرآن را از یزدان گرفت، نگاهش  

 را
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 دیگر به چشم های مشکی و جذب یزدان نمی انداخت، نگاهی که 
 .در حالت عادی برقی از جدیت داشت یاس را ترسانده بود

 برگشت و یک قدم عقب رفت، با فکری که به سرش زد لبخند کوتاه
 و جذابی گوشه ی لبش نشست، انگشت شصتش را آروم گوشه ی 

 لبش کشید و سرش را به سمته یاس چرخاند و غافلگیرانه نگاه 
 .یاس را به روی خودش گرفت

- بیا، بریز و بپاش به حاج خانوم بگو واسه ات یه  بین این همه برو  
 دمنوش گل گاوزبون بزاره سر ِ اجاق بلکه یکمی آروم بشی، اینجوری 

 .می مونی رو دسته هممون خانوم
 .و چشمکی چاشنی حرفش کرد

 یاس که تا آن لحظه بر اثر حرف آخر یزدان چشم هایش از فرط 
خل رفت و در را تعجب گشاد شده بود با رفتن یزدان با حرص دا  

 بهم کوبید، قرآن را کنار طاقچه ی کوچیکی که کمی آن طرف تر بود
 .گذاشت

 آخ که ای کاش میشد بهت بگم من چی دیدم و چی شنیدم -
 .اونوقت ببینم کی به گل گاوزبون نیاز داره

 با حرص پا به زمین کوبید، نگاهش به سمته اتاقی که حنانه و 
 .ماهان داخلش بودن انداخت

ن را برداشت و پا تند کرد به سمته اتاق، وارد اتاق شد و در را قرآ  
 .بست

 تمام وجودش از خشم و حرص پر بود، بغض داشت اما مصمانه 
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 .جلویش را گرفته بود تا سرباز نکند 
 دست های لرزانش که قرآن رو در برگرفته بود را به سمته حنانه 

اما مخاطب لحن نگاه سرد و نمناک از اشکش روی ماهان بود  گرفت.  
 .سردش حنانه

 .بگیر برو بیرون-
 سرش را باال گرفت نگاه غمگینی به یاس انداخت، و دست های یخ 
 زده و لرزونش را باال گرفت قرآن را گرفت، بی قرار قدمی به جلو 

 .برداشت
 ..یاس-

 .برو بیرون-
به سردی قبل تکرار کرد چرخید در را باز کرد. . 

 .بیرون-
ین ماهان و یاس گرداند، قدمی برداشت تا از سردرگم نگاهش را ب  

 .اتاق بیرون برود که یاس صدایش زد
 !حنانه-

 !بله-
 نگاه متاسفش را از ماهان گرفت، جلو رفت و کیانا را که روی تخت 

 .خوابش برده بود را بلند کرد
 .به سمته حنانه برگشت و کیانا را به سمتش گرفت

ب حنانه با طعنه گفتتلخ خندید، بی توجه به نگاه گیج متعج  : 
 میشه زحمتش رو بکشی و بسپاریش دسته مادرش ممکنه دوباره -
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 .بیدار بشه و گریه کنه
 .بغضش را خورد و سر به زیر بی هیچ حرفی کیانا را از یاس گرفت

 .چشم-
 ماهان که تا این لحظه سکوت کرده بود، سرش را باال گرفت نگاه

 .تندی به یاس انداخت
 ..الزم نکردمه حن -

 .ساکت شو-
 تهدیدوارنه به سمته ماهان چرخید، در دلش عجیب اعتراف کرد که 

 .چقدر از این بردار بی عار و بی رحمش بیزارس
 اگه نمی خوای حرمت بزرگتر کوچیکتری رو فراموش کنم و به جای -

 ساکت شو کلمه ی دیگه ایی که عجیب الیقش هستی رو به کار 
ه وقت داری بری بیرون وگرنهببرم، ساکت باش؛ حنانه تا سه شمار   

 به همین سفره ی که وسط سالن پهنه میرم و یزدان رو صدا میزنم 
 ..که بیاد و

 حرفش کامل نشده بود که حنانه بیرون رفت و بی درنگ در را 
 .بست، نیش خندی زد

 نیم رخش را که سمته در بود را گرفت و کامل به سمته ماهان 
 .چرخید 

ماهان که از خشم قرمز شده بود انداخت، در دل نگاهی به چهره ی   
 .پروویی نثار این همه پروویی و بی حیایی برادر بزرگترش کرد

 ...هنوز هم نتونستم هضم کن ماهان! تو واقعا-
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 انگشت اشاره اش که باال امد برای نشانه رفتن به سمته ماهان، 
 ماهان عصبی به سمتش خیز برداشت و هر دو بازویش را محکم 

فت، با حرص غرید گر  : 
 خوب گوش کن ببین چی بهت میگم فسقل خانوم، من هر کاری -

 کردم با زندگی خودم کردم به تو هیچ دخلی نداره فهمیدی یا جور 
 ..ِ دیگه توی مغز معیوبتفرو کنم؟ زن، زن ِ منه بچه،ِبچه یمن

 میخام هر دو رها کنم اصال هیچ کدوم رو نمی خوام، هر دو برن
هنمبدرک برن به ج . 

 طاقت نیورد، وجودش از شنیدن حرف های بی رحمانه ی برادرش به 
یادش رفت کوچکتر است، یادش رفت احترام برادر  لرزه در آمد.  

 بزرگترش واجب است، یادش رفت حاج مهدی چقدر روی تربیتش 
همه را یادش رفت و  زحمت کشیده تا حق بزرگتری را فراموش نکند.  

ی چشم هایش نقش بست، حرف تنها چهره ی معصوم کیانا جلو  
 .های بی رحمانه برادر بزرگترش

 چشم فرو بست، به شدت تخت سینه ی ماهان زد و به عقب 
 هولش داد و بدون هیچ مکث و تردیدی دستش را باال برد و روی 

 .گونه ی ماهان فرود آمد 
 .صدایش در فضای ساکت اتاق پیچید 

ه شد حیرت زده دستش را روی گوشش گذاشت و به یاس خیر  . 
 .بغضش ترکید 
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آخه تو چه جور  برو بمیر ماهان؛ تو برو به جهنم تو برو به درک.  
 آدمی هستی ها؟تا االن هر گهی که خواستی روی زندگیت پیاده 

 کردی و با زرنگ بازی روش ماله کشیدی که کسی نفهمه ولی االن 
ِ  دیگه بحث، فقط بحثه تو نیست چه بخوای چه نخوای کیانادختر 

ترانه همسرت، تا وقتی این دوتا هستن تو حق نداری دست از توء و   
 .پا خطا کنی ماهان

 قدمی به جلو برداشت، نگاه جدی و پر حرصش را به چشم های 
 سرخ ماهان دوخت؛ با پشت دست اشک های روی گونش را پاک 

 :کرد و گفت
دست از سر ِ حنانه بردار ماهان، درسته تو برادرمی اما اجازه نمی   -

 دم
نفر دیگه رو به پای هوس و بچه بازیات تباه 3با خودخواهی زندگی   

 .کنی
 .حرفش را زد، بدون معطلی چرخید و از اتاق بیرون رفت

 کنار پله ها ایستاد، نفس حبس شده در سینه اش رو بیرون
سرش سنگینی می کرد و حالش خوب نبود فرستاد. . 

های آروم دست سردش را دور محافظ پله ها حلقه زد و با قدم    
 پایین رفت، حوصله شلوغی را نداشت اما خوب می دانست که اگر 

 به اتاقش برود بعد از تمام شدن مجلس نوشین چوغولیش را 
 پیش سنا می کند و آن وقته که تا یک هفته باید غرهای سنا را به 

 .جان بخرد
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 !یاس جان-
 به سمته صدا برگشت، فهمیه خانوم یکی از همسایه ها که طبق 

تا بچه ی قدو نیم قدش را با خود آورده بود تا برای 4ل همیشه معمو  
 .هر کدام جداگانه غذا ببرد

 بله؟-
 میشه یه کاسه آش دیگه بیاری برا دخترم؟ -

 با تعجب نگاهی به بچه های کنارش انداخت، تا جایی که خبر 
نگاهش روی دختری  ..تا پسر داشت و یک دختر ولی االن.3داشت   

تر فهمیه خانوم نشسته بود خیره مانوکه کنار ِ بهار دخ . 
 اینم دخترته؟ -

 .لبخند گشادی زد و دستش را دور گردن دختر دومیش انداخت
 .بله، نرجس خانوم خوشکله-

 .تای ابرویش رو باال داد
 !...نداشتید که-

 .فهمیه خم شد و بوسه ی به گونه ی نرجس زد
داشته باشم دختر ِ هووم ولی خدا میدونه بیشتر بچه هام دوسش  -  

 .کمتر ندارم
 .حیرت زده سرش را باال گرفت و نگاهش را به فهمیه دوخت

 !دختر هووو -
 .تا فهمیه خواست حرفی بزند، حاج مهدی از بیرون صدایش زد

 .باشه، نرجس جان بیا با من تا آش رو بهت بدم-
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 .فهمیه نگاهی به نرجس که منتظر تاییدش بود انداخت
 

- مواظب باش آش بهت نریزهبرو عزیزم فقط   . 
 نرجس که دختر هفت هشت ساله ای باجسته کوچیک و ریزی بود از 

 جایش بلند شد، گره روسری صورتی گل گلیش را محکم تر کرد و به 
 .دنباله یاس راه افتاد

 از سالن بیرون امد، در را بست، نگاهی به حاج مهدیکه کنار ِ یزدان
 .باالی دیگ آش بود انداخت

 !بابا-
رگشتب . 

 .آ اومدی بابا جان، بیا این سینی آش رو ببر داخل-
 .من میبرم، تو برو داخل-

 نگاه هر دو به سمته ماهان کشیده شد، حاج مهدی که چند دقیقه 
 :قبل کل حیاط را دنبال ماهان گشت با اوقات تلخی گفت

 معلومه تو کجایی! خیر سرت ما صاحب مجلسیم اونوقت رفتی تو-
 غیبت صغرا؟ 

زید و زیر چشمی نگاهی به یزدان که حواسش به ریختن آش لب گ  
 .در کاسه ها بود انداخت

 .حاال که اومدم پدر من بگو چکار داری روی چشم انجام می دم-
 .تو این سینی رو بردار ببر تو اون اتاق که آقایون هستن-

 نگاهش به سمته اتاقی که به کل از سالن اصلی جدا بود و به طود 
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دیگه ایی بنا بود، کشیده شد  جداگانه سمته . 
 .چشم-

پوفی کشید،   سینی را برداشت و از مقابل نگاه خیره یاس دور شد.  
 .نگاه کوتاهی به نرجس انداخت

 بیا عزیزم، بیا تا بگم عمو برات آش بکشه، بابا من چیزی باید -
 ببرم؟

 .تسبیحش را دور دستش تاب داد و به سینی شله زرد اشاره کرد
- الن خانوم ها و بچین سر سفرهاین رو ببر س . 

 .چشم-
 .بی بال، من برم سالن آقایون ببینم چیزی کم و کاستی نباشه

 حاج مهدی که رفت، نگاه بیقرار ِ یاس بی محابا به سمته یزدان
 کشیده شد، اما همین که یاد ِحرف چند لحظه قبلش افتاد اخم 

 .هایش توی هم رفت
 :و به سردی گفت

 .یه کاسه آش بریز -
 .سرش را باالگرفت، نگاه کوتاهی به یاس انداخت

 .روی زمین داخل سینی هست-
 .اون شله زرده، من آش می خوام-

 بازم می خوای بخوری؟-
خم شد و کاسه ی یک  با یه شیطنت خاصی جمله اش رو ادا کرد.  

 .بارمصرفی از روی زمین برداشت
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ریخودمونی بخوام بگم خوبش نیست که دختر بخواد انقدر پرخو  
 کنه، همین پر خوری باعث میشه سلول های ذهن به هم بریزه و 

 .آشفته بشه، آخرش گل گاوزبون الزم بشه
 چشم هایش را بست، سعی کرد به خودش مسلط باشد تا نکند 

 .کاسه ی آش را روی سر یزدان خالی کند 
 یزدان برگشت کاسه آش را به سمتش گرفت که نگاهش به نرجس 

زد خورد آروم و بی صدا لب : 
 برای تو می خواست؟-

 نرجس با خنده آرومی سری تکون داد، یزدان لبخند کجی زد و آش 
 . را به سمته نرجس گرفت

 بیا عمو جان، مواظب باش نریزه به حرف هام خوب فکر کن همش -
 .رو با تو بودما

 باالخره چشم باز کرد، با دیدن نگاه خندون و شیطون یزدان تمام 
گویی که این یاس نبود که  روکش کرد.عصبانیتش به یک باره ف  

 چند لحظه قبل دلش می خواست بخاطر تیکه های یزدان سرش را
 .بیخ تا بیخ ببرد و آش را روی سرش خالی کند 

 .سر دیگ آش را گذاشت و سینی شله زرد را بلند کرد 
 .بگیر، تا سرد نشدن ببر داخل-

 .سینی را از دستش گرفت و بی اختیار آهی کشید 
ابرویش را باال داد و نگاه پر سوالی به یاس انداخت، که با تای   

 همین نگاه یاس را به خود آورد برگشت و با قدم های بلند و سریع 
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 .از یزدان دور شد تا بیشتر از این خودش را لو ندهد 
***** 
 "یزدان"

 چنگی در موهای خوش حالتش کشید برگشت تا به سمته سالن 
جره ی رو به حیاط خورد، نوشین را دید آقایون برود که نگاهش به پن  

 که پشِت پنجره ایستاده بود و نظاره گر یزدان و یاسی بود که چند 
 .لحظه قبل وارد سالن شده بود

 .متوجه ی نگاه یزدان که شد، خیلی سریع پرده را کشید 
 .پوفی کشید و راه افتاد

 .سالم جوون-
  ناشناسی که با صدای آشنایی که شنید برگشت، دوباره همان مرد ِ

 .دیشب در حجره دیده بود
 .سالم-

 .لبخندی زد، ضربه ایی به سرشانه ی یزدان زد
 دیشب نگفتی امروز حجره بسته اس، این همه راه رو من پیرمرد -

 ..کوبیدم تا حجره
 .آخ شرمنده فراموش کردم-

 لبخندی زد، در حالی که تسبیح را دور دستش تاب می داد هم قدم 
ه سالن رفتبا یزدان به سمت  . 

 دشمنت شرمنده پسر جان، خدا رو شکر اهل بازار آدرس اینجا رو -
 .دادن



@romanbook_ir 

66 
 

 با شک نگاهی به مرد انداخت، دیشب گفته بود حاج مهدی را می 
 شناسد ولی اگه می شناخت پس چرا آدرس خونه حاج مهدی را بلد 

کنار  نبود؟ یزدان با آن نگاه مشکوک و جدیش به مرد چشم دوخت.  
یستاد بین پرسیدن یا نپرسیدن سوالش مانده بود که از درگاه در ا  

 .پشت ضربه ی محکمی به بازویش خورد و به جلو پرت شد 
 !..به یزدان خان سالم-

 حیرت زده با چشم های گرده شده برگشت با دیدن آرش با آن
 .چهره ی بشاش و خندان با حرص زیر دستش زد

- کنی؟ زهرمارو یزدان چته عین یابو اعالم حضور می   
 .جوون داداش این مدلی سالم کردن با تو حال میده-

 .چپ چپ یزدان را که دید دست هایش را با حالت تسلیم باال برد
 من تسلیم شما رگباری نگاه نکن، اومدم یه خبر مهمی رو بهت 

 .بدم
 یزدان که هنوز از دسِت آرش و کارهای بچگانه اش حرصی بود، نگاه 

همان جلوی در منتظر ایستاده بود و باکوتاهی به مرد ناشناس که    
 .خنده نظار گر کل کل آن دو بود انداخت

 .نگاه یزدان را که دید تکیش را از در گرفت
 .من میرم داخل شما راحت باشید -

 .بدون آن که منتظر ِ حرفی از یزدان باشه؛ داخل رفت
 .بازوی آرش را گرفت و به گوشه ی حیاط کشاند 

 .حاال بیا حرفت رو بزن-
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 .نگاه کنجکاوش را از جای خالی مرد گرفت
 اون کیه؟-

 :رد نگاه آرش رو گرفت به دیوار که رسید با تعجب گفت
 کی؟-

 
 .بابا همون پیرمرده رو می گم-
 .آها، می گه دوسته حاج مهدیم-

 .تای ابرویش را باال داد
 میگه؟ مگه تو تا حاال ندیدیش؟-

در حالی که برگ  کشید. به دیوار تکیه داد و برگی از درخت کنارش  
 .رو تکه تکه می کرد جواب داد

 .نه، حرفت رو بزن آرش-
 با حالت متفکرانه ایی که حرص یزدان را در می آورد به دیوار پشت 
 سر یزدان خیره شد، در فکرش دنباله آشنا بودن این مرد می گشت 
 :که یزدان ضربه ایی به سر شانه اش زد و با لحن تهدیدآمیزی گفت

- بخوای باز کاراگاه بازی در میاری من می دونم با توآرش  ..! 
 ..آخه مشکو-

 !آرش-
 :پوفی کشید و گفت

 !..خیلی خب بابا
 .نگاهش را گذرا به چند مردی که از بیرون وارد حیاط شدن انداخت
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 خب بگو چی می خواستی بگی؟-
 منتظری؟-

صورتش سرش را به سمته شانه کج کرد تا نور آفتاب مستقیم به   
آرش که مات  نتابد، و همزمان دستی به داخل موهایش کشید.  

 شده حرکات و چند تا موهای یزدان که لجوجانه دوباره روی 
 :پیشونیش افتاد نگاه می کرد آروم گفت

 !..یزدان-
 در همان حالی که سرش پایین بود و با تکرار دستش را توی

 :موهایش می کشید جواب داد
- حرف بزنی؟ د جون بکن جان جد  زیر لفظی می خوای تا .. 

 .تو خیلی جذابی لعنتی، نکن این کارو-
 .و روی دستش زد

 حیرت زده سرش را باال گرفت، تا لب باز کرد حرفی بزند نگاهش به 
 .حاج مهدی افتاد که با حالی آشفته و مضطرب بیرون آمد 

 نگاه کلی به حیاط انداخت، یزدان و آرش که پشت درخت گوشه ی 
را ندید برگشت و رو به مردی که هنوز هم برای یزدان حیاط بود   

 :ناشناس بود گفت 
 صابر چرا اومدی اینجا؟-

 مردی که یزدان تازه اسمش را فهمیده بود، با همان آرامش 
 :همیشگی جواب داد

 این همه استرس برای چیه حاجی؟ -
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 :آرش هم که مثل یزدان کنجکاو ادامه بحثشان شده بود، آروم گفت
- تم مشکدیدی گف .. 

 !آرش-
 با تشری که یزدان زد ساکت شد، و نگاهش را به حاج مهدی

 .دوخت
 .با نگرانی دست های لرزانش را به دیوار زد

 صابر سوالم رو با سوال جواب نده، گفتم این جا چکار می کنی؟ -
 پیش یزدان که نرفتی، رفتی؟ 

 لحظه ایی سکوت کرد، به خوبی دلیل این همه ترس و دلهره حاج 
دی را می دانست، دلیل ترسش تنها این بود که نکند صابر مه  

تلخ چیزهایی که می داند را به یزدان بگوید و زندگیش را نابود کند.  
 .خندید و دستی به سرشانه ی استخوانی حاج مهدی زد

 !نگران نباش هنوز هیچی به یزدان نگفتم -
 حاج مهدی عصبی دست روی دسته صابر که دور عصا حلقه بود 

شتگذا . 
 صابر این دفتری که سال ها بسته شده رو باز نکن که جز خاکستر -

 .هیچی ازش در نمیاد
 دفتر بسته؟ این دفتری که تو ازش حرف میزنی هیچ وقت بسته -

 نشده همیشه باز بوده و هست فقط خط به خط رازهاش خاک 
اینو تو خودت بهتر از من میدونی پس تو خونه ات که  خورده مهدی.  
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این همه  سفره آقا ابولفظل هم پهنه دروغ به زبون نیار.از قضا   
 سال نماز و روزه گرفتی، عبادت کردی انفاق کردی سفره پهن کردی، 

ثواب هیچ کدوم رو .که ثوابش رو ببینی اما این از من به تو اخطار.  
 نمی بینی حاجی مگر اینکه اتفاق های اون روز رو جز به جز برای 

تو نگی من میگم منی که این همه  شه.یزدان تعریف کنی، چون حق  
 .سال با سکوتم خطا کردم

 نفسی تازه کرد، دست راستش را از روی عصا برداشت و دست 
 چپ را جایگزین کرد نگاه آرامی به حاج مهدی که غرق فکر بود 

 .انداخت
 .سفره ات قبول، انشالله حاجتش رو ببینی-

ر رمان، از خونه با قدم های آروم و شمرده با کمری خم شده از گذ   
 .بیرون رفت

 نگاه مات شده اش روی حاج مهدی ثابت بود، اما فکرش در حوالی 
قدمی به عقب رفت حرف هایمعنا دار ِ صابر. . 

 !آرش-
 جانم داداش؟خوبی؟

 نگاه خیره اش را از حاج مهدی گرفت، گنگ و گیج به آرش چشم 
 .دوخت

 .ِ برو دنبال اون مرد-
ستی به شونه ی یزدان زد دل نگران قدمی جلو آمد و د . 

 تو خوبی؟-
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 .خوبم، برو-
 .باشه رفتم-

 بی معطلی چرخید و جوری که حاج مهدی متوجه نشه از کنار دیوار 
 ..گذشت و از در حیاط بیرون رفت

***** 
 با صدای زنگ گوشیش تکانی خورد، خیلی سریع برگشت و از روی 

 .میز برداشت
جب و پر از سوال امینه و با دیدن اسم "آرش" بی توجه به نگاه متع  

 .حنانه از سالن بیرون زد و تماس را متصل کرد
 !چی شد آرش؟-

 .خونشون پیدا کردم چهارتا کوچه بعد از خونه ی حاج مهدی-
 .چنگی به موهایش زد و روی سکویکنار ِ در سالن نشست

 .خوبه آدرس ِ دقیق رو بفرست-
 ..باشه، فقط یزدان-

تکیه زد، نگاه پر از تشویش و سرش را به دیوار پشت سرش   
 .سردرگمش را به آسمان شب دوخت 

 !بگو-
 میخوای چکار کنی؟-

 .نمیدونم آرش-
 سکوت کرد، مثل یزدان درگیر و آشفته نشده بود اما کنجکاو بود

 بداند این رازی که صابر و حاجی از آن صحبت می کردند چه بود که 
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 .انقدر حاج مهدی رو دگرگون کرده بود
پیام گوشی نگاهش به سمته صحفه گوشی کشیده، چند با صدای   

در دلش غوغایی به پا بود برای دانستن  بار آدرس را خواند.  
 .حقیقتی که صابر ازش حرف میزد

 دلش گوای بد می داد، گویی این حقیقت اصال به نفعش نبود و با 
 .دانستنش کل ِ زندگیش نابود میشود 
م شب بود و یزدان دل دل ونی8با تردید به ساعت گوشی نگاه کرد،    

! نگاه بیتابش را دور ِ حیاط گردشی داد، با.می کرد که برود یا نه.  
 .تصمیم آنی از روی سکو پرید 

 نگاه کوتاهی به لباسهای توی تنش انداخت هنوز لباس هایی که 
 برای سفره پوشیده بود را در نیورده بود برای همین بدون اینکه

بدهد با قدم های بلند و محکم از  وقتی برای عوض کردن لباس هدر  
 .خانه بیرون رفت

 کوچه تاریک بود و به لطف چراغ های پایه بلندی که هر ده قدم بنا 
بیشتر به حالت راه رفتنش دویدن می آمد تا  شده بود روشن بود.  

 .راه رفتن
 از خم کوچه گذشت، نگاهش به یک نقطه ی نامعلومی از رو به رو 

 .میخ مانده بود
بود از سوال! و قلبش سراسر استرس و اضطراب ذهنش پر  . 

 یاد حرف های صابر که افتاد اخم هایش در هم رفت، صابر از کدام
 روز حرف میزد؟ از کدام راز و از کدام حق یزدان برای فهمیده 
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 حقیقت؟ حاج مهدی که این همه سال پناهش بود چه چیزی رو از 
نابود میشد؟  او پنهان کرده که با فهمیدنش زندگی حاج مهدی  

وم رسید، توی کوچه پیچید قدم اول به دوم نرسیده13به خیابون   
 بود که ماشین آمبوالنسی به سرعت از کنارش رد شد و صدای 

 .آژیرش در فضای ساکت خیابان پیچید 
 .ایستاد و رد آمبوالنس را گرفت تا توقف کرد

 جلوتر رفت، نگاهی به پالک های که سر در خانه ها وصل بود 
 .انداخت، زیر لب آروم با خود تکرار کرد

 ..شیصد و هف607،607..-
 سکوت کرد، درست رو به روی خانه ی ایستاد که آمبوالنس ایستاده 

ابرو در هم کشید سر کج  بود از داخل صدای گریه و جیغ می آمد.  
 .کرد تا بتواند داخل را ببینید 

رهای شلوغ بود چند زن و مردی که از همسایه ها بودن و دکت  
 آمبوالنس که بیماری که وسط حیاط افتاده بود را روی برانکارد

 .بگذارند 
 جلوتر رفت و وسط درگاه در ایستاد، نگاهش روی حاج صابر که روی 

 .برانکارد بود ثابت ماند 
 برانکارد که جلو آمد اجبارا کنار رفت، کالفه چنگی در موهایش زد و 

چرخید تا برود که   به شانس بد خود لعنتی فرستاد عقب تر رفت  
 :صدای ظریف و ناله مانندی در گوشش پیچید 

 !یزدان-
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 پاهایش به زمین چسبید، شک کرد صدایی که شنیده بود واقعی 
 ..بود یا

 !یزدان-
 دوباره همان صدا و اینبار ضعیف تر، آروم چرخید نگاهش را به 

 .سمته برانکارد سوق داد
 .دکتر آمبوالنس بلند صدا زد

- ن آقا صداش میزنه؟ بزاریدش تو آمبوالنس سریعیزدان کیه ای . 
 زن حاج صابر در حالی که گریه می کرد جلوی در عقب آمبوالنس 

 .ایستاد
 جانم صابر جان چی می خوای؟-

 نگاه بی جان و بی رمقش را به یزدان دوخت، دست سردش را باال 
 :گرفت و به سختی لب زد

- یزدا..یزد. ... 
 .اشک هایش را پاک کرد

ا عجله تکرار کرددکتر ب . 
 یزدان کیه خانوم؟ اگه پسرشه بگید بیاد باید حرکت کنیم تا حاله -

 .مریض بدتر نشده
 شمسیزن ِ صابر که از درد و غم صابر خبر داشت بی خبر از وجود 

 :یزدان پشت سرش با غم گفت
 ..پسرش نیست، اما-

 .یزدان منم-
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جدی گفتلب تر کرد و  نگاه همه به سمته یزدان کشیده شد. : 
 .من یزدانم-

 :دکتر بی معطلی سوار شد و گفت
 .پس سوار شو سریع-

 .تردید یزدان را که دید عصبی داد زد 
 آقا سریعتر ضربان قلب ِ مریض هر لحظه ضعیف تر میشه باید -

 .برسونیمش بیمارستان
 .شمسی با گریه نگاه پر دردش را به یزدان دوخت

 .برو پسرم-
کنار برانکارد نشست، چشم های حاج بی هیچ حرفی سوار شد و   

 .صابر بسته بود اما هر لحظه ایی یک بار زیر لب ناله می کرد
 آروم دسِت سرد و بی جان صابر را در دست گرفت، دلش می 

 ..خواست سوال کند اما
 این حاله حاج صابر را که می دید از خودش خجالت می کشید که در 

 .این وضع حرفی بزند 
دکتر که دستگاهی رو به حاج صابر وصل می کرد  نگاه نگرانش را به   

 .دوخت
 تو چه وضعیه آقای دکتر؟ -

 خیلی بد، چه نسبتی باهاش داری؟ -
چه  کالفه نگاهش را به چهره ی رنگ پریده ی حاج صابر سوق داد.  

 می گفت؟ وقتی خودش هم نمی دانست چه نسبتی با این مرد 
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 دارد؟
 !نگفتی-

 .نسبتی ندارم-
تا حرفی بزند که حاج صابر ناله کرد دکتر لب باز کرد : 

 یزدان؟ -
 :دکتر دستش را با آرامش روی شانه ی حاج صابر گذاشت و گفت

 .آروم باش آقا؛ به خودت فشار نیار-
 .چشم های بی جانش را باز کرد

- باید یه چیزی رو بهت بگم یزدان..من. . 
شنیده بودبرای لحظه یاد پدرش افتاد، لحظه ایی که خبر مرگش را  . 

 همین بغضی که در این لحظه در گلویش نشست و همین لرزش 
 ..دست ها و صدای لرزان
 .بعدا میگی حاجی االن نه

 .با دردی که در سینه اش پیچید، چشم هایش را بست
- شاید دیگه وقت نکنم..االن. . 

 حاج صابر را نمی شناخت، اما نگران حالش بود او هم حتما بچه 
واده ایی که بعد از رفتنش درد می کشیدن از خان  داشت زن داشت.  

همین یزدان را متقاعد می کرد تا حاج صابر را برای چند  نبودش.  
 .دقیقه ساکت نگه دارد

 وقت میشه، انشالله وقت میشه منم برای شنیدن همین حرف ها -
 ..اومدم پیش شما ولی امشب نشد روز و شب خدا که تمامی ند 
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 .یزدان-
خودش فهمیده بود که دیگر وقتی ندارد برایعاجزانه صدایش زد؛   

ساله بود 20این دردی که در سینه اش مهمان   گفتن حرف هایش.  
 .امشب جور دیگر خود را نشان داده بود و ندای مرگ می داد

 .کالفه نگاهش را به دکتر سوق داد
 :دکتر که حاله مریضش را دید با غم لب زد

 .بزار حرفش رو بزنه-
شید، و خودش را جلوتر کشید دسِت حاج چنگی به موهایش ک  

 .صابر را محکم تر گرفت
 .باشه بگو حاجی-

 چشم باز کرد و نگاه خیس از اشکش را به یزدان دوخت، لب باز کرد 
 و حرف هایی که سال های سال روی قلب مریضش سنگینی کرده 

 .بود را به زبان آورد
کم با هر آن سنگینی کمر شکن را از روی دوش خود بلند کرد و کم   

 جمله ای که اضافه تر می کرد به حرف هایش به دوش یزدان
 .انداخت

 گفت و چشم بست گویی قلبش تا همین اندازه و همین لحظه 
 .همرایش بود

 دست های سرد حاج صابر از میون دست های بی جون یزدان ُسر 
 .خورد و پایین افتاد 

ده بودنفس نمی کشید، حرف های حاج صابر راه نفسش را بند آور . 
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 .آمبوالنس که ایستاد بی هیچ حرفی مات و مبهوت شده پیاده شد 
 ، برانکاردی که حاج صابر رویش بود را از کنارش گذر دادن، صدای

 آژیر آمبوالنس و نور چراغ های رنگیش که وسط حیاط بیمارستان
صدای خنده، صدای گریه، جیغ فریادی که از گوشه  مانور می داد.  
فضا را هر لحظه برای یزدان سنگین تر می کردکنار می آمد،  . 

 با قدم های نامیزون و نامعتادل که هر لحظه امکان افتادنش را می 
سرش سنگین بود و سینه اش از  داد به سمته خروجی رفت.  

 ...حجمی عظیم از اکسیژن پر 
 با صدای بوق بلند ماشینی که به سمتش می آمد به خودش آمد، 

روی پیاده رو نزدیک در بیمارستان  عقب رفت و محکم به پشت   
 دردی در ساقه پاش پیچید اما اعتنا نکرد، نگاهش روی آسفالت 

کم کم داشت به خودش می آمد کف خیابان ثابت ماند. . 
 .کم کم معنای حرف های حاج صابر را درک کرد

 حس تلخ بازیچه بودن، حس احمق فرض شدن و حس رو دستی 
مردی که اگر می   فرضش می کرد.خوردن از مردی که سال ها، بزرگ    
 .گفت روز خدا، شبس قبول می کرد

 خشم و حرص آنی در وجودش نشست، از جایش بلند شد و با قدم
 های بلند به سمته خیابان اصلی راه افتاد، سوار تاکسی شد و

 .درست رو به روی خانه ی حاج مهدی پیاده شد 
برای یک  خون جلوی چشم هایش را گرفته بود، احساساتش راه را  

 لحظه پشیمانی گرفته بود مشتش را پر کرد تا به در بکوبد که قبل 
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 از آن در باز شد و یاس با تشویش و عجله بیرون آمد که سینه به 
 .سینه ی یزدان شد 

 وحشت زده عقب رفت و هیع بلندی گفت، ابرو در هم کشید و 
بی توجه به چشم های گشاده ی یاس به تلخی گفت عقب رفت. : 

و حاج مهدی بیادبرو بگ . 
 سرش را داخل برد، نگاه به حیاط انداخت و بیرون آمد در را بست 

در مقابل نگاه منتظر ِ یزدان ابرو باال قدمیاز در فاصله گرفت.  
 .انداخت

 .نچ نمیشه-
یاس را کنار زد و گفت گره ی ابروهایش بیشتر شد. : 
 ...یعنی چی؟ برو کنار خودم-

زوی یزدان را گرفت، با چشم های بی هیچ فکری خیز برداشت و با  
 .درشت مشکیش به نگاه ترسناک و عصبی یزدان چشم دوخت

 خواهش می کنم اول به من کمک کن بعد هر کاری که خواستی -
 .بکن

 نگاه کوتاهی به بازویشکه دور ِ حصار دست های یاس بود انداخت، 
 :جدی گفت

 مشکلت چیه؟ -
رفتخجالت زده دستانش را پایین آورد و عقب  . 

 .باید بریم دنباله نوشین-
 !نوشین-
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 :سرش را باال گرفت و گفت
 آره، به مناسبت والدت امام حسین و مصادف شدن روز تولد -

 ...دوستش با امروز تولد دعوت شد و
 .کالفه میان حرفش پرید 

 خب برو سر اصل مطلب چرا موضوع رو مثل کش، کش میدی تو؟-
 .تو یه جمله بگو چی شد و تمام

کرد، کمی فکر کرد و خیلی راحت و عادی گفت  مکثی : 
 !باید بریمدنبال ِ نوشین--

 چشم هایش را با حرص بست، در دل فحشی نثار یاس با این عقل 
 .ناقصش داد

 :مظلوم شونه هایش را خم کرد و آروم گفت
 حرِف بدی زدم؟ 

 .چشم باز کرد و نگاه تندش را نثار یاس کرد
- بوط نیستید نه، ولی تو و خواهرت به من مر  . 

 برگشت تا دربزند که یاس خیلی سریع خودش را از زیر دست های 
 .یزدان رد کرد، جلوی در ایستاد

 ..نه لط-
 حرف در دهانش ماسید، هیچ حواسش نبود که با این حرکت تا چه 
 اندازه فاصله اش با یزدان کم می شود، و حاال که جایی میان در و 

صورت اخم آلود و جدی  ده بود.هیکل ورزیده و درشِت یزدان گیر کر   
 .یزدان همراه با نگاه سردی که در یک سانتی صورتش بود
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 آب گلویش را به سختی قورت داد، سرش را عقب برد و از گوشه 
 چشم اطراف را پایید تا نکند کسی این وقته شب وارد کوچه شود و 

 .آن ها را در این حالت ببینید 
بود از یزدان که چرا عقب  بیشتر به در تکیه زد؛ در ذهنش متعجب  
گونه هایش از خجالت و  نمی رود و این فاصله را بیشتر نمی کرد.  

 حرارت نفس های منظم یزدان که به صورتش می خورد سرخ شده
 .بود

 :بی طاقت با صدای دورگه ایی از خجالت و ترس لب زد 
 .برو عقب-

 .نیش خندی زد
- کردی همونطورمهمونطور که خودت رو توی این نیم وجب جا، جا   

 .نجات بده من عقب نمیرم
 .چشم هایش گرد شد 

- یعنی چی؟...یعنی.  
 .نگاه شرورش را میون نگاه ترسیده یاس گردوند 

 چی شد؟ تو که تا االن خوب زبون داشتی؟-
 .برو عقب لطفا، ممکنه کسی بیاد و ببینه-

 در دل به این حرف نیش خندی زد و گفت، اتفاقا خیلی خوب میشه 
 حداقل با گرفتن آبرویدختر ِ کوچک حاج مهدی انتقام یک چشمه از 

 .کارهایی که حاجی کرده بود را می گیرم
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 اون موقع که خودت رو جا دادی اینجا فکر اومدن کسی نبودی؟ -
 بی توجه به حرف یزدان، تا آمد از سمته راست فرار کند دست

 .یزدان دراز شد و درست کنار سر یاس روی در نشست
- تم همونجور که اومدی، اینجوری که خیلی راحتهگف . 

 کالفه و سردرگم در حالی که می ترسید کسی بیاید نگاه پر عجزش
 را اول به هر دو دست یزدان که اطراف سرش به در تکیه بود 

 .انداخت و بعد به نگاه سرد و منتظر ِ یزدان
ی لب گزید، کمی فکر کرد اما جز همان راه چاره ایی که یزدان جلو  

ناچار تکیش را از در گرفت که  پایش گذاشته بود به چیزی نرسید.  
سعی کرد نگاهش را به چهره ی  فاصله اش با یزدان کمتر شد.  

بوی عطر یزدان که در بینیش پیچید کار را  پیروزمند یزدان ندوزد.  
 ..خراب تر کرد و حاله یاس را بدتر 

د نگاهش ضربان قلبش باال تر رفت، به سختی به سمته چپ چرخی  
 که به بازوهای درشت یزدان افتاد در دل نالید "تو دیگه کی هستی؟

 "تا کی می خوای با هر حرکت نفسم رو بیشتر تو سینه حبس کنی؟
 .چشم بست، خم شد و از زیر دست یزدان رد شد 

 .دو قدم از یزدانفاصله گرفت و نفس ِ راحتی کشید 
از این بازی که با نگاه سردش را از در گرفت و قدمی به عقب رفت،   

 یاس راه انداخته یود خوشش آمد و در همین چند لحظه با دیدن
از حساس  نگاه ترسیده و عاجزانه یاس فکری به سرش زده بود.  

 بودن حاج مهدی نسبت به دختر کوچکش خبر داشت و همین را 
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 .بهانه ی خوبی برای ضربه زدن به حاج مهدی پیدا کرده بود
ردزیر لب با خود زمزمه ک : 

 از خاکسترای این راز کثیفت می ترسیدی حاج مهدی! یزدان-
 .کیانمهر نیستم اگه با همین خاکسترا زندگیت رو نابود نکنم

 چیزی گفتی؟-
 .با شنیدن صدای یاس؛ برگشت و سری به نشانه نفی تکان داد

 .نه بریم دنبال نوشین
 جدی؟-

را ماِت خود لبخند ِمهربانی به لب نشاند که برای لحظه ایی یاس   
 .کرد

 .آره، بریم تا دیرتر نشده-
**** 

 تاکسی جلوی ساختمان متوقف شد، یاس با دهنی باز و حیرت زده 
 طبقه ی رو به رویش که از 20از ماشین پیاده شد به ساختمون 

وم صدای آهنگ فوق بلندی به گوش می رسید چشم 4طبقه   
مایان بود، نورهای قرمز و رنگانگی که از پشت پنجره های ن دوخت.  

 .گویای اوضاعی داخل خانه بود
 پول تاکسی را داد و به سمته یاس که مات مبهوت به ساختمان 

به ساعت مچیش نگاهی انداخت نگاه می کرد برگشت. . 
 تا کی می خوای وایسای اینجا و فقط نظار گر باشی؟-

 باید چکار کنم؟ -
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اس! حتی تای ابرویش باال پرید، تعجب کرد از این سوال بی مورد ی  
تک خنده ی  خودش هم نمی دانست برای چکاری به این جا آمده.   

 :زد و گفت
 ..خوبی تو؟ یعنی چی چکار کنم؟ مگه زنگ نزدن بهت که بیای خواه-

 :میان حرفش پرید و با تشویش و دلهره گفت
 آره اما نمی دونم بعدش باید چکار کنم؟ نوشین بار اولش نیست -

 ...که
چنگی در موهایش زد، بی حوصله و عصبی  کالفه از سردرگمی یاس  

خب تو می گی چکار کنیم؟ من رو آوردی تا این جا که آخرش  گفت :  
 از من 

 بپرسی چکار باید بکنیم؟ 
 نگاه دیگری به ساختمان انداخت در دل فحشی نبود که نثار نوشین 

 نکند، دلش می خواست مثل خود نوشین می توانست آدم دهن 
جای یزدان، حاج مهدی را با خودش می آوردلقی باشد و االن به  . 

 لب گزید و زیر چشمی نگاهی به یزدان که با نگاهی حرصی، منتظر 
انداخت به یاس نگاه می کرد.  

 .آروم سر برگرداند
 .من برم داخل بیارمش-

 .چند قدم جلو رفت و به دیوار کنارش تکیه زد
 .برو من اینجا منتظرم-
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ساختمان رفت، ترسیده بود از سری تکان داد و به سمته ورودی  
 وضع احتمالی داخل خانه که حتم به یقین وضع خوبی نداشت و

 .حال ِ نوشین که مثل همیشه در این جور مهمانی ها مست می کرد

 دست لرزانش روی دستگیر در ساختمان نشست که دستی روی 
 .دستش نشست و صدای گرم و جدی یزدان

 .با هم بریم-
با قدر دانی نگاهی به یزدان دوختسرش را باال گرفت و  . 

 .در را باز کرد و با سر به داخل اشاره کرد
 .برو داخل-

 .یاس لبخند کوتاهی زد و آروم لب زد
 .ممنون-

 .وارد ساختمان شد و با یزدان هم قدم به سمته آسانسور رفت
 ترسش ریخته بود، گویی وجود یزدان کنارش آرامشی مطلق به 

که دیگه نمی ترسید و در کمال آرامش وجودش تزریق کرده بود   
 .سوار آسانسور شد

 سرش پایین بود و نگاهش به کف آسانسور اما فکرش جایی میان
ضربان قلبش از هیجانو استرس به طرز مرد کنارش پرسه می زد.   ِ

بی آنکه بداند یزدان چه حالی دارد و یاد حرف  جالبی باال رفته بود.  
ا برایش بازگو می کند چه به روزش های حاج صابر که حقیقتی تلخ ر  

 .آورده
 زیر چشمی نگاهی به یاس انداخت، حتی نگاه کردن به یاس هم 
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 نفرتش را از حاج مهدی دو چندان می کرد گویی در همین یک 
 ساعت تمام احترام و دوست داشتنش نسبت به حاج مهدی و 

 خانوده اش نابود شده بود و تبدیل شده بود به یک غده ی چرکی 
اسم انتقام که سراسر نگاه یزدان را پر کرده بودبه  . 

 را اعالم می کرد هر کدام از فکر 4با صدای زنی که رسیدن به طبقه 
 .بیرون آمدند 

 نگاه کوتاهی به یزدان انداخت و از آسانسور بیرون آمد 
 صبر کن؟ -

 .با صدای یزدان ایستاد و برگشت
 !بمون همین جا من میرم -

داد، آروم با تردید گفتآب گلویش را قورت  : 
 .با تو نمیاد-

 :نگاه تندی به یاس انداخت و غرید 
 .غلط می کنه-

 بی توجه به نگاه متعجب و چشم های گرد شده ی یاس رد شد و 
زنگ در را فشرد لحظه ی بعد در باز شد  سمته آپارتمان رفت. . 

نداشت با حال ِ سرخوشی جلوی در  پسری که اوضاع چندان درستی  
 .ایستاد

 !جوون تو دیگه از کجا در اومدی آقای من -
 نگاه چندش واری به پسرک رو به رویش انداخت، آرایش غلیظی 
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که تن داشت حال ِ خرابش را  روی صورتش و لباس های رنگارنگی  
 .به خوبی نشان می داد

 صدای آهنگ و جیغ های که دخترها می کشیدن باالتر رفت با 
د میان جمع پسر و چشم دنبال نوشین گشت، لحظه ایی بع  

 .دختریی پیدایش کرد که در حال نوشیدن بود
 نیش خندی زد با خود گفت، دست مریزاد داری حاج مهدی با این 

 .دختر تربیت کردنت
 با تاسف سری تکان داد، قدمی پیش برد که دستی روی شانه اش 

 نشست و دختر الغر اندامی به حالت چرخشی به دور یزدان چرخید، 
 :با ناز گفت

 .به به آقای خوشتیپ-
لبخند معنا داری زد نگاه   به نگاه متحیر یزدان دوخت. نگاه براقش را

 سرش را جلو برد، 
 :همزمان آروم و کشیده گفت

 اهل ِ حال  -...
 
 

 جمله اش کامل نشده بود که یزدان به سرعت پسش زد با غیض 
 .غرید 

- دیوانهاون طرف ببینم دختره ی  برو . 
که داشت تلوتلو خوران عقب رفت و روی زمین   حالیدختر براثر   
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 :افتاد؛ با غیض بلند گفت
 .چته تو! انرژی منفی-

نثارش کرد با قدم های بلند تر به سوی نوشین رفتفوشی  . 
 لیوان بعدی را بلند کرد به لبهایش نزدیک نزدی کرد که دست 

سمته خودش با حالت خشنی به  یزدان دور بازویش حلقه شد.  
 .کشید 

 .که تمام محتوایات لیوان روی لباسش ریخت و جیغش هوا رفت
 .آی چکار می کنی تو؟ دستم رو ول کن ببینم، هی با توام-

 تقال می کرد تا بازویش را از دسته یزدان بیرون بکشد، اما یزدان بی 
 .اعتنا به جیغ هایش، او را به دنباله خود می کشید 

- ستم رو ول کن ببینم، هی با توامآی چکار می کنی تو؟ د . 
 تقال می کرد تا بازویش را از دسته یزدان بیرون بکشد، اما یزدان بی 

 .اعتنا به جیغ هایش، او را به دنباله خود می کشید 
 از سالن که خارج شد نوشین با غیض ضربه ی به مچ پای یزدان زد، 

د و که دردی در پایش پیچید و باعث شد بازوی نوشین را رها کن  
 .روی زمین خم شود

 :مچ پایه اش را گرفت با عصبانیت غرید 
- بی عقلچته  ! 

بود با دیدن یزدان چشم هایش گشاد  بدینوشین که در حالت   
 :شد، با لحن کشیده ایی گفت 

 ا ِ تووو! یزدان؟-
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 .قهقه خنده اش به هوا رفت
 الحق بابت کمک های بی حد بابا بدجور هوا برداشتته که تو-

ی تو اینجا چکار می کنی احمق؟ بزرگترمای  
 .دوباره خنده سرداد

 یزدان که از سر شب عصبی بود با شنیدن جمله ی نوشین خون
جلوی چشم هایش را گرفت به سمتش خیز برداشت به دیوار  

 .کوبیدش
- تا خودم همین جا ببند دهنتو دختره ی از خود راضی، هیس   

به جلو هولش داد خفه ات نکردم. .. 
- حرکت کن، یه جمله دیگه حرف بزنی زنگ میزنم خود ِ حاج گمشو   

 .مهدی تا خودش بیاد جمعت کنه
 نوشین که از تهدید ِیزدان ترسیده بود، سکوت کرد و با قدم های 

نامتعادل بود به سمته خروجی رفت از جا و آروم   
 لباسی کنار در پالتو و روسریش رو برداشت پوشید و همراه با یزدان

بیرون زدناز آپارتمان  . 
 در را بست و چرخید به سمتی که یاس ایستاده بود؛ جای خالی 

 .یاس را که دید با چشم در سالن دنبالش گشت، اما نبود
 :ابرو در هم کشید و با حرص گفت

 این یکی دیگه کجا رفت؟ -
 نوشین بی حال به دیوار تکیه زد و چشم هایش را روی هم 

با خنده و طعنه گفت گذاشت. : 
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- اومده بودی؟ت یکی کیه؟ نکنه با دوستاون   
 در حالی که دست به کمر ایستاده بود و کالفه اطراف را نگاه می کرد، 

 .با این حرِف نوشین چپ چپی نثارش کرد
 ...نخیر خواهر جنابعالی بود، که انگار -

 با ،باز شدن در آسانسور و بالفاصله بسته شدنش نگاه یزدان به
تردید نگاهش را به آسانسور دوخت و جلو با  سمتش کشیده شد.  

 .رفت
 چند لحظه ایی گذشت دوباره همین اتفاق افتاد و اینبار صدای جیغ 

 هایی از آسانسور به گوشش رسید که همچون برق گرفته ها در 
 .جایش تکانی خورد
 .وحشت زده لب زد

 !یاس-
 به سمته آسانسور خیز برداشت، ضربه های ممتدی به دکمه ها زد 

سانسور توی همین طبقه متوقف بشود اما تالشش بی فایده بودتا آ  
 انگار کسی که در آسانسور بود اجازه باز شدن در آسانسور را نمی 

 .داد
 بی توجه به نوشین به سرعت از پله ها سرازیر شد، نوشین که از 

 :صدای دویدن یزدان چشم باز کرده بود داد زد
- روانی آسانسور هستاا، با تواماا  . 

مه آسانسور را زد چند لحظه که گذشت پوفی کشید و به دنباله دک  
 .یزدان از پله ها روانه شد 
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 وارد طبقه همکف شد، با چشم دنباله اتاق نگهبانی شد به سمتش 
 .دوید 

 :در را باز کرد و بی مقدمه گفت
 .بیا برو آسانسور رو نگه دار

 نگهبان متعجب به سمتش برگشت، با خشم و حرص خیز برداشت 
قه ی نگهبان را گرفت و بیرون کشید ی . 

 :در حالی که نفس نفس می زد گفت
 .آسانسور، آسانسور رو نگه دار، یاال همین االن-

 نگهبان که از حرف های یزدان چیزی را متوجه نمی شد متعحب به 
 .اطراف نگاه می کرد

 .آقا متوجه ی منظورتون نمی شم-
آسانسور اشاره کرد یزدان کالفه و عصبی چنگی در موهایش زد؟ به . 

 کری مگه؟ صدای جیغ از آسانسور رو نمی شنوی؟ چند نفر اون تو -
 .یه دختر رو گیر انداختن

 .بلند از قبل فریاد زد
 .د یاال دیگه-

 .نگهبان با شنیدن این حرف به سرعت به سمته اتاقش دوید 
- االن.االن. . 

حالی که نفس پا تند کرد به سمته آسانسور که همزمان نوشین در    
 :نفس میزد از آخرین پله پایین آمد با دیدن یزدان با حرص گفت

 ...جونت باال می اومد دو دیقه-
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 با صدای باز شدن در آسانسور نگاه یزدان به سرعت سمته 
 آسانسور کشیده شد، با دیدن آسانسور خالی چشم بست و وای 

وهایش کنان به دیوار کنار آسانسور تکیه زد و چنِگ محکمی در م  
 .کشید 
**** 

لبخند کوتاهی زد با چشم یزدان را تا داخل آپارتمان همرایی کرد. . 
 در دل خدا را شکر کرد که امشب اتفاقی یزدان را دم خانه دیده بود

 .و او را با خود آورده بود تا خودش از رفتن به داخل عفو شود
 با دستی که روی شانه اش نشست، به هوای اینکه یزدان برگشته 

بخندی زد و برگشتل . 
 ..چه زو-

 .با دیدن دو پسری که پشت سرش بودن ترسید، قدمی عقب رفت
 چیه؟ -

 :یکی از پسره ها با خنده ی کریهی سرخوشانه خندید و گفت
! نه کوروشدختریه  عجب  - . 

یاس را از بر بدی ِپسری که اسمش کوروش بود، با نگاه   
روم و کشیده ی که با لحن آ کرد لب گزید و قدمی به جلو برداشت.  

لب زد  مو به تن یاس سیخ می کرد . 
 .دقیقا-

 :قدمی به عقب رفت، دست های لرزون را جلو گرفت، لب زد
 .جلو نیاید -
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 .هر دو لبخندی زدن و قدمی به جلو برداشتن
 نگاه وحشت زده اش را به اطراف گرداند، به دو واحدی که در این 

یزدان داخلش بود امیدوارنه چشم به در خانه ایی که  طبقه بودن.  
 .دوخت

 قدم دیگری جلو آمدن که یاس وحشت زده نگاهش را به سمتشان 
 .سوق داد

 .گفتم جلو نیاید، جیغ میزنم-
 .بغضش را قورت داد، عقب رفت

 .جلو نیا-
 با قدم بعدی که برداشتن، دهن باز کرد تا جیغ بزند که کوروش به 

 سرعت به سمته آسانسور هولش داد
س با چشم های گرد شده از وحشت به آن دو نگاه می کرد و جیغ یا  

 .های خفه ایی می کشید 
 .در آسانسور که باز شد کوروش فریاد زد

 .نوید نگه دار اون درو احمق-
 .سیلی به یاس زد و غرید 
- دیگهکت شو استو هم  . 

 .کجا میخوای ببریش-
بیشتر کردبا این حرف رعشه به تنه یاس افتاد، تقالهایش را  . 

 برای لحظه دسِت کوروش از جلوی دهانش برداشته، که از ته دل 
 :جیغ زد
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 .یزدااان-
 :کوروش سیلی دوم را زد و با حرص غرید 

 آسانسور رو نگه دار، بهتره بریم توی خوونه  
برسیم خدمت این به   . 

برای لحظه ایی از  نفس نفس میزد، تمام تنش از ترس می لرزید.  
 .تقال نمی ایستاد

 امید اینکه کسی کمکش می کند 
 ..جیغ میزد و تقال می کرد اما دریغ از یک نگاه

شد وارد اتاق   
 .نوید تو بیرون باش،-

 .به چشم داداش-
 .کوروش در را بست، قدمی به جلو برداشت

 خب تو که فرار کردی بگو ببینم کجا می خوای بری؟-
 :با عجز نالید 

 .تو رو قرآن ولم کن، بزار برم-
هایش بیشتر شد جیغ  . 

 .از ته دل جیغ میزد؛ در دل خدا را و روی زبان یزدان را صدا میزد
 نگاه گریونش به در بود تا فرجی شود و بین آن جمعیت یکی 

 ..دلش به حالش بسوزد و به کمکش بیاید 
 .ولم کن تو رو خدا، یزداااان-

 .در باز شد و محکم به دیوار کوبیده شد 



@romanbook_ir 

95 
 

دان همچون شیری زخمی با دیدنکوروش وحشت زده برگشت، یز   
 آن وضع به سمتش حمله کرد و بدون آن که فرصتی دهد، یقه اش 

 .را گرفت مشت بی امانش را به فکش کوبید 
 کوروش که روی زمین افتاد، با حرص و خشمی که هر لحظه شعله ور 

 تر میشد روی سینه اش نشست و مشت های پی در پی به صورت 
 .و چانه ی کوروش میزد

خره نگهبان وارد اتاق شد و به سختی و زحمت یزدان را عقب باال  
 .آورد

 !بسه آقا کشتیش-
 نگاه به خون نشسته اش را به کوروش دوخت، چنگی در موهایش 

 زد چند تاری که لجوجانه روی پیشانیش افتاده بود را پس زد و 
 :غرید 

- خیز برداشت تا به سمتش حمله کند ، حقشه.ن بی وجدان حقشه ای  
بان سریع بازویش را گرفتکه نگه . 

 خواهش می کنم کافیه،شما بهتر ِ به این خانوم برسی رنگ به رو 
 .نداره

 با شنیدن این حرف نگاه یزدان به سمته یاس کشیده شد که 
 وحشت زده مات مبهوت به نقطه ی زل زده بود و بی صدا اشک 

 ..میریخت
س کالفه دستی به صورتش کشید، با قدم های بلند به سمته یا  

 .رفت، روی تخت کنارش نشست
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- یاس؟ ..یاس! ببین من رو.  
مات شده اش را به نگاه نگران ِ یزدان دوخت نگاه . 

نگاهش میخ نگاه یزدان دیگر اشک نمی ریخت، اما هنوز می لرزید.  
آرام بخش بود وصدای   ِ

 یزدان در گوشش پیچید 
 .همه چی تمام شد، خب؟ دیگه نترس من کنارتم

 .بغضش ترکید 
 نگاه وحشت زده و گریانش را به کوروش دوخت 

تصور این که قرار بود چه  که با کمک نگهبان از اتاق بیرون می رفت.  
 .بالیی به سرش بیاد وحشت به جانش می انداخت

 یزدان عقب رفت، نگاه پر از تشویش و نگرانیش را به چهره ی رنگ 
 .رو رفته ی یاس دوخت

 بهتری؟-
خجالت زدهنگاهش که به یزدان افتاد   

 سرش را پایین انداخت بینیش را باال کشید، آروم با صدای خش 
 :دار و گرفته لب زد

 .خوبم ممنون؛ بریم از این جا-
 .بریم-

 جلوتر از یاس از اتاق بیرون آمد، نگاهش که به نوشین افتاد اخم 
 .هایش در هم رفت

 .کالفه دستی به صورتش کشید 
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شین پوفی کشید سر برگرداندیاس از اتاق بیرون آمد، با دیدن نو  
 به یزدان که نگاهش میخ ِنوشین بود و فکرش جایی میان حاج 

 .مهدی و انتقامش می گشت، سوق داد
 .من میارمش، تو برو بیرون-

 .با صدای یاس تکون خورد، گیج نگاهی به یاس انداخت
 چی؟-

 .میگم تو برو من نوشین رو میارم-
 :نیش خندی زد و با طعنه گفت

ون از شما به ما زیاد رسیده، حوصله ی دردسر جدید رونه ممن  
 .ندارم با هم بریم سنگین تره

 .بی توجه به نگاه دلخور و ناراحت یاس از کنارش رد شد،
 .نگاه عصبی به یاس انداخت

- مغز چرا این رو آوردی با خودت؟  توء بی  
 اصال به شما چه که من اینجام؟ 

این رو با خودت آوردی غلط کردی  تو  . 
 انگشت تهدیدش را جلوی صورِت برافروخته یزدان گرفت و با لحن 

 :تهدیدآمیزی گفت
 یا همین االن با این احمقی که تو رو برداشته آورده اینجا میری -

 بیرونو من و رو به حال ِ خودم رها می کنید یا طلوع صبح رو ندیدی
که به زور کمک خودش و با یه کاری می کنم بابام از اون خونه ایی   

....صدقه هایی که توی شکم خودتو خانواده ریخت مثل .. 
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 با پشت دستی که یزدان توی صورتش زد ، جیغ پر دردی زد و روی 
 .زمین افتاد

 خشم سراسر وجودش را گرفته بود، گوشش از صدای حاج صابر و 
 تحقیرهای بی رحمانه نوشین پر شد و چشم هایش سراسر خون و

با خشم قدم محکمی به سمته نوشین برداشت، حال حرص  ِ.. 
 یزدان را دید و خشمش را درک کرد وحشت از حرکت بعدی یزدان به 

 .سمتش خیر برداشت، جلویش ایستاد 
 :ملتمسانه گفت

 .تو رو خدا یزدان، غلط کرد تو بی خیال شو لطفا-
ان نگاه پر از خشم و نفرتش را از نوشین گرفت و بقیه که اطرافش  

صدای نفس های بلند و عصبیش تنها  جمع شده بودند انداخت.  
 صدایی بود که یاس از همان فاصله ی کم می شنید، بخاطر قد بلند 

 .یزدان، سرش را باال گرفته بود تا چهره ی یزدان را ببینید 
 در پس چشم های درشت شده از ترسش، موجی از اشک بود از 

 ...شنیدن حرف های تلخ خواهرش
به یزدان چشم دوخت، با صدای آروم و غم داری لب زد منتظر  : 

 !یزدان-
 با صدای یاس به خودش آمد، دیگر تحمل این محیط نفس ُبر و 
 خسته کننده را نداشت، امشب زیادی دیده بود و زیادی شنیده 

برای امشب کافی بود بود. . 
آپارتمان بیرون رفت با قدم های بلند از  . 
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لش رفت که صدای نوشین را شنید یاس به سرعت قدمی به دنبا  
 در حالی که از روی زمین بلند میشد، پشِت دستش را گوشه ی 

 :لبش کشید، و با غیض گفت 
 .دارم برات عوضی-

 .ایستاد و به ضرب خشم برگشت، نگاه تندی به نوشین رفت
 :نوشین که متوجه نگاه یاس شد با حرص و تهدید گفت

- رو نبینم  تریخت اونجور نگام نکنا! تو هم برو بیرون   
 .تو فقط عقلت رو آکبند نگه دار، یاال برو

 با تاسف سری تکان داد، تاسفی برای خواهر بزرگترش که از حرف 
 .زدن فقط بی احترامی و تحقیر کردن را بلد بود

 د برو دیگه عشق احمقت رفت -
اون رو نمی دونم ولی اگه تا امروز   با طعنه با سر به نوشین اشاره کرد 

داشتم امشب مطمئن شدمشک  . 
-  

 .تو یکی جدی جدی یک پا احمقی
 :چرخید تا برود اما دوباره سربرگرداند و اضافه کرد

 .یه احمق خودخواه-
 حرفش را زد و بی معطلی برگشت با قدم های بلند از آپارتمان

 .بیرون زد با ترس نگاهی به اطراف انداخت
ه های نیم ساعت با قدم های لرزان به سمته آسانسور رفت، صحن   

لرزش دست و پایش  قبل مثل فیلم از جلوی چشم هایش رد شد.  
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 .بیشتر شد 
 با صدای بسته شدن دری از پشت سرش وحشت زده در جایش 

 .تکانی خورد
 .جرئت برگشتن و دیدن شخصی که پشت سرش بود را نداشت

 صدای قدم هایی که از پشت سر بهش نزدیک می شد و نگاه
ر و راه پله های کنارشسردرگمش بین آسانسو .. 

 .در گیرو دار انتخاب بود که صدای از پشت سرش بلند شد 
 !خانوم

 با شنیدن صدای مردانه پشت سرش، چشم هایش را بست و 
 بدون لحظه ایی درنگ به سمته پله ها دوید، به سرعت پایین 

چند باری پایش میان پله ها گیره کرد که به موقع خودش را  رفت.  
گرفتبه نرده ها  . 

 در چند پله آخر سرعتش را باال برد که بی هوا پایش پیچ خورد، جیغ 
 .کوتاهی زد وحشت زده چشم بست و به سمته پایین سقوط کرد

چشم باز کرداینکه نجات پیدا کرده بود  با حس  . 
 نگاهش روی پارکت های طوسی رنگ کف زمین ثابت موند، هنوز 

 متعجب بود  
اطراف نگاه کرد ، گیج و منگ به  حالتدر همان  . 

 ..سرش را به سمته چپ برگردوند و توانست رنگ پیراهن
 .در ذهنش چند بار رنِگ پیراهن را تکرار کرد



@romanbook_ir 

101 
 

؟.طوسی؟طوسی؟شلوارشم که مشکی.   
- کم کنی؟ از سرم  نمی خوای زحمتت رو . 

 با شنیدن صدای یزدان به سرعت عقب رفت که کمرش از پشت 
آخش بلند شد محکم به انتهای نرده ها خورد صدای  . 

د بود و ابرو در هم کشی یزدان چشم هایش را بسته  
 یک چشمش را باز کرد، با شک رو به یاس که هنوز آخ و اوخ می کرد 

 :پرسید 
 خوبی؟-

 .با حرص نگاهی به نرده انداخت
 .خوبم، فکر کردم رفتی-

 .اخم هایش توی هم رفت چشم باز کرد و عقب رفت
 .میدونستم میای-

یادآوری حرف های زشت نوشین سرش را پایین خجالت زده از   
 .انداخت

 .من بابت حرف های خواهرم معذرت خواهی میکنم -
این را هم مثل  نگاهش میخ ِیاس شد، در دل نیش خندی زد.  

 خواهرش می دید، دختر آب زیرکاهی که خوب بلد ِ خودش را خوب 
 نشان دهد و توی دل بقیه جا باز کنو اما به وقتش خوب خودش را 

پوزخندی که می آمد تا روی لب هایش بشیند را پس  نشان می داد.  
 :زد و گفت

 خواهش می کنم، تو که نگفتی چرا تو معذرت خواهی می کنی؟ -
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در حالی که با یک  نفس حبس شده در سینه اش را بیرون فرستاد.  
 :دسِت پشت کمرش را ماساژ می داد شانه ایی باال انداخت و گفت
- معذرت خواهی نمی کنه، من باید از دلتون  وقتی میدونم خواهرم  

 .در بیارم
مگه نه؟ نگاه خیره اش را به نگاه یزدان دوخت . 

 .اما از دلم در نیومد -
 .لبخند ملیحی زد

 .باید در بیاد، اصال نباید ناراحت میشدی-
 .راه افتاد به سمته خروجی، یزدان هم قدمش شد 

 تو بودی ناراحت نمیشدی؟ -
 .نچ-
ابرویش را باال داد، سر چرخاند و نگاه پر از سوالش را به یاس تای   

 .دوخت
 چرا؟-

 از ساختمان که بیرون آمدند یاس نفس راحتی کشید و با لذت
 .چشم هایش را بست

 .آخیش، چه ساختمان نحسی بود-
 .ایستاد و کامل به سمته یزدان که هنوز منتظر جوابش بود برگشت

- ماشین بشیم خب حاال کجا باید بریم سوار . 
 یزدان قدمی به جلو برداشت و برای تاکسی که از دور می آمد دستی 

 تکان داد
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 .ریز خندید 
 .کاش از خدا یه چیز ِدیگه می خواستم-

 :لبخندی زد و پرسید 
 مثال چی؟ -

 محو لبخند یزدان شد، در دل نالید "چرا انقدر لبخند به تو میاد 
 ."آخه؟

 نگفتی؟-
مد با صدای یزدان به خودش آ . 

 ها؟-
 .در ماشین رو که کنار پایشان توقف کرده بود را باز کرد

 !..سوار شو، پرسیدم مثال چی-
لبخندی زد و آروم  ".برای لحظه ایی از ذهنش گذشت "مثال تو.  

 :گفت
 .نمیدونم-

 ....آها، آقا برو سمته -
 ماشین که حرکت کرد،نگاه یزدان به سمته یاس کشیده شد که به 

دوخته بودبیرون چشم  . 
 .یاد حاج صابر که گفت ناخوداگاه نگاهش رنگی از نفرت گرفت

 .دست های مشت شده اش را آرام روی پایش کوبید 
 نگاهش به یاس بود و نفرت و کینه اش از حاج مهدی هر لحظه 
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 .بیشتر و بیشتر می شد 
 ..راستی پرسید -

ا برگشت، با دیدن چهره ی سرخ و برافروخته ی یزدان سکوت کرد، ب  
 .مکث کوتاهی با شک لب زد

 خوبی؟-
 .سعی کرد حرص و نفرتش را پنهان کند، لبخند ِ مصنوعی زد

 !خوبم، چی می خواستی بگی-
 .هیچی، میخواستم جواب ِ حرفت رو بدم-

 کدوم حرف؟-
 .گفتم نباید از حرِف نوشین ناراحت میشدی-

را تای ابرویش را باال داد کمی فکر تا حرف های چند لحظه قبلشان   
 .به یاد بیاورد

 آها خب! نگفتی چرا؟-
دستمالی که  نگاهش روی دسِت یزدان که خونی بود، ثابت ماند.  

 .توی جیبش را در آورد و به سمته یزدان گرفت
 .آدم باید از حرف هایی که حقیقت داره بترسه و ناراحت بشه -

 دستمال را گرفت و روی دستش که رد خونه صورِت کوروش رویش 
نیش خندیزد، در جواب ِ یاس گفت ک کرد.بود را پا : 

- ! وقتی میتونستی توی وضعی باشی .وقتی که ناحق حرف بزنه چی.  
 که اون حرف ها رو نشوی ولی نذاشتن چی؟ میدونم حرف های 

 ...نوشین حقیقت نداشت ولی
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که متوجه منظور ِ یزدان نشده بود با شک لب زد  سکوت کرد، یاس  : 
- ؟.ولی چی.  

ماشین یزدان راهی برای جواب ندادن پیدا کردبا توقف  . 
- نهم آقا اول برو خیابون   
 !نه میرم خونه پونه اینا -

 چرا؟-
 یاد دروغی که لحظه خروج از خانه به پدر و مادرش گفت افتاد، چون 

گفته بود قرار ِ با نوشین  حالش خرابه احتمال می داد امشب نوشین  
 .امشب را خونه ی پونه بمانند 

ایین انداخت تا نگاه خجالت زده اش به نگاه یزدانسرش را پ  
 .نیوفتد 

 .گفتم امشب رو می مونیم خونه پونه تا نوشین لو نره-
 .دور از چشمه یاس پوزخند ِ بی صدایی زد

 .آقا حرکت کن-
 تا رسیدن به مقصد هیچ کدام حرفی نزدن، فکر یاس جایی میان 

یزدان شکوفا تر مییزدان و احساساتی که هر روز و با دیدن دوباره   
انقدر .شد و یزدان که تمام ذهنش پر بود از حرف های حاج صابر.  

 درگیر حقیقت تلخی که تازه چند ساعت بود فهمیده شده بود که 
 .حتی با توقف ماشین هم به خودش نیامد 

حال ِ یزدان شده بود آروم دستی به بازویش زد  یاس که متوجه ی . 
 یزدان؟ -
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برگشتتکانی خورد،  . 
- یعنی بله؟ ..ها.  

 .ببخشید نمی خواستم بترسونمت، رسیدیم
 .دستی به صورتش کشیدتا از آن حال ِ کالفگی و سردرگمی در بیاید 

 .باشه برو-
 .سری تکان داد، از ماشین پیاده شد 

 .خدافظ-
 .لب تر کرد، آروم و گیرا لب زد

 .مراقب خودت باش-
سریع از  .ایی.لحظه  لحظه ی نگاه یاس ثابت ماند اما فقط برای  

ِ  هیجان حرِف یزدان پیاده شد تا پشتش را به یزدان کرد لبخند 
 .گشادی روی لبش نشست

قرار ِ تک زنگی به پوونه زد تا بیاید در را برایش باز کند  طبق . 
 آقا برم؟-

 .نه صبر کن-
 تا در باز شد یاس که از خوشحالی انتظار یزدان برایش و جمله ی 

ی شناخت، خودش را داخل انداختآخرش سر از پا نم  . 
 .پونه با تعجب عقب رفت

 چی شده یاس؟-
که از زور ِ هیجان می لرزید آروم وگفت با صدای : 

 .گفت،گفت بهم گفت مراقب خودت باش-
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 :پونه کالفه و حرصی ازکارهای یاس گفت
 زهرمار یاس، آروم بگیر دختر ببینم چی می گی؟ -

دور ِ صورِت پونه قاب کرد و بوسه محکمی  ابا هیجان دست هایش ر  
 .به گوونش زد

 .هیچی، تو بیخیال من شو بریم؛ بریم که بی هوشه خوابم-
 پونه که احتمال میداد حال ِ یاس برای چی باشد با همراه با خنده 

 .سری با تاسف تکان داد و ضربه ی به پشِت کمر یاس زد
 .بریم، بریم ذلیل نشی با این عشق و عاشقیت-

 با این حرف قهقه یاس به هوا رفت که پونه سریع ضربه ایی به 
 .پهلویش زد

 .هیس چه خبرته بابا، بابا، مامانم خوابن-
 با یادآوری ساعت وای کنان دستش رو روی دهانش گذاشت و با

که پونه با خنده سر یاس  حالت شرمنده ومظلومی به پونه نگاه کرد.  
 .رو برخالف خودش هول داد

- گاه نکن، باشه بخشیدماونجور ن . 
 .از بس عشقی تو-

*** 
 ظرف حلوا که جلویش قرار گرفت سر بلند کرد؛ نگاهش را به پسری 

 .که با چشم های اشک آلود منتظر به او چشم دوخته بود، انداخت
 .پسر حاج صابر با غم لب زد
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 یزدان تویی؟ -
 .با شک سری تکان داد

 بله، چطور؟ -
ا کمر خم شد بود رو به روی یزدان تا بغضش را قورت داد، در حالی ت  

به اطراف نگاهی کرد، با  حلوا بردارد، لبخند ِ تلخی زد ، صاف ایستاد.  
 :دیدن بردار کوچک ترش که کمی فاصله داشت داد زد

 .علی بیا این رو بگیر، آقا یزدان میشه ما با هم یکمی حرف بزنیم-
ید تکان دادبی هیچ حرفی از جایش بلند شد، سری به نشانه ی تای  . 

سپرد، دستش را پشت کمر ِ یزدان ظرف حلوا را به دسِت علی  
 .گذاشت و هم قدم باهم از سالن بزرگ مسجد بیرون آمدن

 صدای قرآن و صدای ناله ها و گریه هایی که از سمته سالن زن ها 
 به گوش می رسید فضای دلگیر و سختی را برای حامد ایجاد کرده 

و غم از دست دادن پدرش درد ِ حرف ها  بود، بدتر از این سختیها  
 .و قول هایی بود که روزهای آخر به پدرش داده بود

 با شونه های خمیده و قدم های آروم یزدان را به گوشه ی کشاند، 
 .سرش پایین بود و سنگینی نگاه یزدان را حس می کرد 

 .بغضش را پس زد
 ...وقتش نیست اما-

روی شونه ی حامد گذاشتیزدان آرام و با هم دردی دستی   . 
 میخوای بعدا حرف بزنیم؟ -

 .تلخ خندید و سرش را باال گرفت
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 می ترسم، از حاج مهدی می ترسم که نکنه من رو مثل پدرم با -
 تهدیدها و حرف های یک خط در میون راستش گول بزنه می ترسم 

 که نکنه بعد از امروز جرئت نکنم روی قول های که به بابام دادم 
زار بگم همین االن، همین لحظه که جز غم نبود بابام هیچ ب بمونم.  

 .دغدغه ایی ندارم
 اشک هایی که لجوجانه روی گونش ُسر خورده بود را با پشت دسِت 

 پس زد؛ به دیوار پشت سرش تکیه زد نگاه نم دار از اشکش را به 
 پارچه های مشکی رو به رویش که واژهای تلخی رویش حک بود 

برای بار هزاروم رفتن پدرش را به رخ می کشید  ایی که واژه دوخت. . 
 با درد چشم بست، با صدای لرزون و پر دردی شروع به حرف زدن 

 .کرد
 بابام همه چیز رو به من گفت، گفت که حاج مهدی چه بالیی سر تو -

 و خانواده ات آورد گفت که چقدر پست بود و به جای گفتن 
به تو عذاب وجدان با دادن سمِت کارگری حجره..حقیقت به تو.  

شب ِ آخر  تک تک حرف هایی که میدونم نداشته اش رو خفه کرد.  
 به خودت گفت رو به منم گفت، اما یه چیز ِاضافه تر هم به من 

 ..گفت
 .چشم باز کرد، سرچرخاند و نگاهش را به یزدان دوخت

 سخت بود گفتن این حرف، هضم کردنش برای حامد هم سخت 
 .بود چه برسد به یزدان

 .لب گزید و کالفه چنگی در موهایش زد قدمی به عقب رفت
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 سرش را پایین انداخت، جرئت نگاه کردن در چشمان یزدان را
 .نداشت وقِت گفتن

استرس و یزدان با شک سری تکان داد و قدمی به جلو برداشت.  
 .نگرانی عجیبی بی هوا در دلش نشست

خوبی نداشتدهانش از استرس و ترس تلخ تلخ شده بود، حس   
 مثل همان حالی که آن شب قبل از شنیدن حرف های حاج صابر 
 ..داشت، همان ترس ناشناخته همان وحشت از شنیدن حرف ها

 :با صدای تحلیل رفته ایی لب زد
 چی می خوای بگی حامد؟-

 .نفس حبس شده در سینه اش را با صدا بیرون فرستاد
 .ماهان پسر ِ حاج مهدی برادرته -

و با صدای که لرزشش بیشتر شد ادامه داد مکثی کرد  : 
 .پسر ِ مادرت و حاج مهدیِه نه زن فعلیش -

 همزمان با اتمام جمله ، صدای تیز ِبرخورد سینی ِبزرگ غذا در فضا 
 پیچید 

 یزدان مات شده سربرگرداند و نگاه گیج و ماتش را به غذاهای 
د اما فکرش جایی میان حرف حامد بو پخش شده کِف زمین دوخت.  

 "ماهان پسر ِ مادرت و حاج مهدیه"
 کم کم حرفش را درک کرد، چشم هایش از فرط حیرت گشاد شد به 

 سرعت سربرگرداند نگاه حیرت زده و خشم آلودش را به حامد 
 :دوخت، زیر لب غرید 
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 چی می گی تو؟ -
 :حامدکه حال ِ یزدان را به خوبی درک می کرد با لحن آرامی گفت 

- کنی اما میدونم یزدان باور نمی .. 
 حرفش کامل نشده بود که یزدان بی طاقت به سمتش خیز 

 برداشت، یقه حامد را گرفت محکم به دیوار پشت سر کوبیدش
 :صدای فریادش در فضای پر صدای مسجد پیچید 

 چه زری میزنی مرتیکه؟ -
 حامد با آرامش دستش را روی دست های یخ زده و لرزان یزدان قرار

ردداد و به آرامش دعوتش ک . 
 ..آروم باش یزد-

 چی چیو آروم باشم؟ خودت فهمیدی چی گفتی ها؟ من رو چی -
 فرض کردی ها! خر؟اال ِغ؟احمق؟ 

 حامد کالفه نگاهش را به اطراف گرداند، نگاهایی خیره ایی که به 
 .طرفشان بود و صدای پچ پچ های که هر لحظه باالتر می رفت

مسجد کشاند بازوی یزدان را گرفت و با خود به بیرون از  . 
 .بیا-

 از مسجد که بیرون آمدند بازویش را رها کرد، رو به روی یزدانی که 
 .همچون شیر زخمی و خشنی نگاهش می کرد ایستاد

 بابا میدونست باور نمی کنی که سپرد بهم بهت بگم برو از مادرت -
 بپرس، اون بهتر از من و بابا همه چیز رو می دونه اما اونم تقصیری 

برو حاج مهدی اجازه نداد اونم مثل بابام تهدید کرده بود.نداره   
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 یزدان به جای اینکه اینجا وایسی و با داد و فریاد با من سعی کنی 
اگه  دروغ و راست حرف هام رو در بیاری برو و از مادرت بپرس.  

 قبول نکرد بیاد و اینجا رو به خاک و خون بکش اگه من گفتم نکن 
 .منم از سر راهت بردار

ستی به شانه اش زدد . 
 .برو یزدان-

 بی معطلی دسِت حامد را از شانه اش پس زد به سرعت چرخید با 
 .قدم های دو مانند از پله های جلوی مسجد پایین رفت

 :حامد قدمی به جلو برداشت و داد زد 
 .پدر منو حالل کن یزدان-

 .گوشش چیزی را نمی شنید، هیچ چیز را حس نمی کرد
گوشش ندا می داد صدای نفس های نامنظم و   تنها صدایی که در  

 .بلندش بود که بر اثر دویدن هر لحظه باالتر می رفت
 باالخره به خانه رسید کلید را از جیب در آورد و با دست های لرزان 
 کلید را در قفل برد، در را باز کرد، در را نبسته راه سالن را در پیش 

 .گرفت
در باز شد، حنانه وارد  تمام عضالت صورتش از بغض می لرزید،  

 حیاط شد با دیدن چهره ی سرخ شده و فک منقبض یزدان ترسید و
 .عقب رفت تا یزدان وارد شود

 ..یزدان-
سرد و جدی لب زد ایستاد اما برنگشت. : 
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 .حنانه یه ساعت برو پیش دوستت-
 .نگران تر جلو رفت

 یزدان چی شده؟-
ز دهان چشم هایش را بست؛ سعی کرد تا فهمیدن حقیقت ا  
 .مادرش حرفی به حنانه نزند و چیزی را بروز ندهد 

 .چیزی نشده برو گفتم-
 ..اما-

 با حرص چرخید نگاه تندی به حنانه انداخت، چنگ انداخت
 .بازویش رارفت و از اتاق بیرون انداختش

 .گفتم برو یعنی برو، یاال یک ساعت دیگه برگرد برو-
جلو برداشت که حنانه با مکِث حنانه را که دید با خشم قدمی به   

 .ترس چند قدم فاصله گرفت
 میری یا نه؟ -

 آخه نمیخوای بگی چی شده؟ این چه حالیه؟ -
 .با حرص برای ثانیه کوتاهی چشم باز و بسته کرد

 .برو حنانه-
 .یک قدم محکم برداشت و پا به زمین کوبید، فریاد زد 

 .د برو دیگه-
ه از فریادهای یزدان از حنانه با ترس نگاهی به امینه که وحشت زد   

 اتاق بیرون آمده بود انداخت، یزدان رد نگاهش را گرفت به امینه 
 :که رسید، غرید 
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- نرفتی خودم تا سه شماره وقت میدم بهت حنانه رفتی، رفتی. ... 
 حرفش را کامل نزد برگشت و نگاه جدی بع حنانه انداخت، حنانه 

یرون رفتناچار با دلی آشوب و نگران برگشت و از خانه ب  . 
 .امینه نگران جلو آمد و دستش را روی بازوی یزدان گذاشت

 .چی شده مادر؟ اتفاقی افتاد-
 نگاه سردش را از بازویش به چهره ی رنگ پریده ی امینه سوق داد 

 بریم داخل -
 درمقابل نگاه نگران و منتظر ِ رد شد و وارد خانه شد، بی قرار وسط

د سالن ایستاد و منتظر آمدن امینه ش  
 :با صدای بسته شد برگشت و بدون هیچ مقدمه ایی پرسید 

 حاج مهدی کیه مامان؟-
 امینه متعجب برگشت و نگاهی به پسرش انداخت، تک خنده ایی 

 زد
 !چی میگی یزدان؟ حاج مهدی رو که تو بهتر از من میشناسی-

 تلخ شد، تلخ خندید و طعنه زد 
- تا امروز نمی مطمئنی؟ اما من اصال نمی شناسمش مامان! مثال   

 دونستم یه داداش دارم می دونستم؟
 رنگ از رخ ِ امینه پرید، به یک باره جان از تنش رفت و بی جون تکیه 

 اش را به در داد 
صورتش جواب ِ تلخی بود برای همین حالش همین رنگ پریدگی  
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 یزدان تا بفهمد حامد دروغ نگفته و تمام حرف هایش حقیقت 
 .داشت

با صدای دورگه ایی از بغض و  چشم بست. ابرو در هم کشید و   
 :خشم لب زد

 چرا؟-
باالخره امینه بغضش را فرو برد، با درد نگاهش را به اطراف گرداند.  

حقیقتی که سال های سال از  کابوس شب و روزش به سرش آمد.  
ترس از دست دادن  گفتنش وحشت داشت باالخره گفته شد.  

ه ی بدی را به تنش پسرش بیشتر از قبل به جانش افتاد و لرز  
 .انداخت

 .جلو رفت
 ...بهت می گم یزدان، همه چی رو بهت می گم خب! فقط، فقط-
 با غیض چشم باز کرد و نگاه سرخ از خشمم را به امینه دوخت 

 .انگشت اشاره اش را باال گرفت
 شرط نذار! این لحظه اصال توی جایگاهی نیستی که بتونی شرط-

 !بزاری خب
مبل اشاره کرد با انگشت اشاره به  . 

 .بشین و تک تک اون چیزایی رو که بهم نگفتی رو بگو-
 امینه با حالی خراب و وجودی سراسر ترس و وحشت بدون اینکه 

یزدان با فاصله کنارش  نگاهش را از یزدان بگیرد روی مبل نشست.  
 .نشست
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 .بگو-
 سرش را پایین انداخت، اشک هایش آروم روی گونش ُسر خورد با 

ن و بغض آلودی لب زدصدای لرزو : 
 بابات که پسر خاله ی من بود و حاج مهدی دوستای بچگی بودن،-

از بچگی عشق ..من...خونه ی هر سه مون توی یه محله بود، من.  
دلم نشسته بود اما اون عاشقه خواهر ِ من بود،  حاج مهدی توی  

 البته این رو بعدا فهمیدم، هر کاری می کردم من رو نمی دید تا
یه روزی ورق برگشت و وقتی رفته بودم برای مادرم خرید کنم اینکه   

 ..اومد جلوی راهم و خیلی بی هوا و یهویی گفت دوستم داره
 تلخ خندید و با استرسی که به جانش افتاده بود با دست های 

 .لرزانش گوشه ی شالش را به بازی گرفته بود
- انگار توی آسمونااون روز بعد از شنیدن اعترافش دل تو دلم نبود،   

 بودم سر از پا نمیشناختم، عاشق بود و عاشق تر شدم طبق قول و 
 قراری که روزهای بعدش باهم گذاشتیم با هم دوست شدیم تا به 
 گفته ی مهدی چند ماه بعدش، بعد از اینکه یه کار درست درمون 

 ...پیدا کرد بیاد خواستگاریم اما
حبس شد، تلخبه اینجای حرفش که رسید نفسش در سینه   

 خندید و سرش را باال گرفت نگاهش را به نگاه منتظر و شک آلود 
 .یزدان دوخت
 :با درد لب زد

 یه روز زنگ زد و گفت مریضه، گفت هیچ کس خونشون نیست و -
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 .تب داره
 با درد گریه کرد، یاد آن روز هنوز زخم به دلش می انداخت، یاد 

تروزیکه تمام وجودش با کار ِ حاج مهدی سوخ . 
 :یزدان با شک و ناباورانه لب زد

 !بعدش چی شد مامان-
- اون به من..رفتم، اما اون چیزی که فکرش رو می کردم نبود، اون. ... 

 .سکوت کرد و صدای گریه اش بیشتر شد 
 اون به تو چی؟ -

 تلخ تلخ شد، دلش لرزید از یادآوری آن روزهای تلخ و طاقت فرسایی 
پایین بود و نگاهش روی دست های که به سختی گذشت، سرش   

 .مشت شده یزدان که روی پایش بود 
 .با پشت دست اشک های روی گونش را پس زد

 وقتی رفتم از نگرانی تمام دست و پام می لرزید بغض داشتم که -
 نکنه اتفاقی براش افتاده باشه، اما تا وارد شدم دیدمش حالش 

تقامش رو بگیرهخوب بود، خیلی خوب، هر چی نباشه قرار بود ان . 
 .سرش را باال گرفت و با شک سری تکان داد

 چه انتقامی؟ -
 سرش را باال گرفت و نگاه اشک آلود و خستش را به نگاه خشن و 

 .عصبی یزدان دوخت
 بعدا فهمیدن من قربانی انتقام مهدی از بابام شده، قضیه این بود -

داشتن اما بابام، باکه بابام و پدر مهدی با هم سر یه زمین شرکات    
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 یه سری مدراک جعلیتونستت سهم کل ِ زمین رو از پدر مهدی 
 ...بگیره و

 .آهی کشید 
 بعد از اون کاری که پدرم کرد اونا همه دارای و اموالشون رو از -

هیچ وقت نفهمیدم مهدی دست دادن و پدرش سکته کرد و مرد.  
سیله ی چه جور این قضیه رو فهمید اما فقط فهمیدم من شدم و  

 انتقامش از بابام، راه درستی رو هم رفته بود چون بابام بالفاصله 
 بعد از اینکه فهمید مهدی چه بالیی سرم آورد سکته کرد و فوت 

بعد از اون روز تلخی که مهدی با بی رحمی تمام هستیم رو  کرد.  
مامانم فقط باالسرم اشک می  گرفت شده بودم یه مرده ی متحرک.  

دلم واسش می سوخت  می کرد تا به خودم بیام.ریخت و التماسم   
 درد ِ از دست دادن شوهرش یه طرف و درد اون حاله بد ِ من یک 

انقدر حالم بد بود که بعد از   طرف.  ماهی که از اون اتفاق افتاد 5
 هیچ کس حتی خودم متوجه نشدیم که من بی دلیل دارم چاق 

 .میشم
اشتمماه سرم گیج می رفت، حالت تهوع د6توی اون    

فکرش رو نمی کردم حامله باشم، اما   
کردیم بخاطر ِ حال ِ بدم و کم غذایمه تا اینکه یه شب خیلی   فکر می 

 حالم بدشد اون شب بابات خونمون بود و منو رسوند بیمارستان 
 بغضش سر باز کرد، از روی مبل بلند و با کمری خم و قدم های 

نگاه اشک آلودش را به  لرزون به سمته قاب عکس حاج یحیی رفت.  
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 .عکس دوخت
- ماه حامله ام، باورم نمیشد آخه اصال 5اون شب بود که فهمیدم   

اون شب توی بیمارستان کلی شکم نداشتم فقط یکم پر شده بود.  
 داد زدم،گریه کردم باورم نمیشد تا اینکه به اجبار یحیی رفتم اتاق 

چه رودکتر برای سونوگرافی تا باورم بشه و شد چون دیدم ب .. 
اما گفتن نمیشه   .از بین ببریدش پسر بود اما نمی خواستمش گفتم 

 چون
ماه 4طبق قانون جنین که از  ماه گذاشته بود.4بزرگ بود و از   

انجام نمیشهجرمه و هیچ کجا  از بین بردنشمیگذره  . 
 یه بدبختی به بدبختی هام اضافه شد گفتم میدمش به مهدی اما  -

می کنه، ازش متنفر شده بودم از خودم وقتی شنید گفت قبولش ن  
 حالم بهم می خورد برای اینکه گولش رو خوردم اما دیگه دیر شده

همون روزا بود که بابات اومد خواستگاریم  بود و ازش حامله بودم.  
 گفت حاضر باهام ازدواج کنه حتی بچمم قبول کرد اولش قبول 

 ...نکردم اما
شیشه ی قاب عکس دست های لرزونش را باال آورد و روی   

 .گذاشت، تلخ خندید 
 یه بدبختی به بدبختی هام اضافه شد گفتم میدمش به مهدی اما  -
 وقتی شنید گفت قبولش نمی کنه، ازش متنفر شده بودم از خودم 

 حالم بهم می خورد برای اینکه گولش رو خوردم اما دیگه دیر شده
اومد خواستگاریم همون روزا بود که بابات  بود و ازش حامله بودم.  
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 گفت حاضر باهام ازدواج کنه حتی بچمم قبول کرد اولش قبول 
 ...نکردم اما

 دست های لرزونش را باال آورد و روی شیشه ی قاب عکس 
 .گذاشت، تلخ خندید 

 انقدر رفت و اومد انقدر خواهش کرد تا باالخره قبول کردم، باهاش -
کامل و با غیرت ازدواج کردم یحیی خیلی خوب بود نمونه ی یه مرد  . 

هم با من هم با بچه ایی  .درست همونجور که قولش رو داده بود.  
همه چی خوب بود بچه بدنیا  که کم کم نزدیک بدنیا اومدنش بود.  

 بی طاقت با صدای بلندی زد زیر گریه، قاب عکس یحیی را برداشت 
 .و به سینه چسباند، روی زمین نشست و بی محابا اشک ریخت

دیدکه در چه حال ِ وحشتناک غریبی گیر کرده است،  یزدان را نمی  
 حسی میان نفرت و حرص، نگاه مات شده اش به چهره ی سرخ از 

 .اشک مادرش بود
 و صداهای مختلفی که در گوشش می پیچید، سراسر وجودش پر 

 بود از خشم؛ اما هنوز هم سوال داشت، سوال هایی که در بین 
 .حرف های مادرش پیدا نکرده بود

روی مبل بلند شد و با قدم های محکم و بلند به سمته امینه از   
 .قدم برداشت

 بعد از مرگ بابام چرا گذاشتی به من نزدیک بشه؟ چیز ِدیگه ایی-
 هست که من نمیدونم؟

 برای لحظه ایی گریه اش بند آمد، مستاصل نگاهش را به پارکت 
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 های کف زمین دوخته بود، بین گفتن و نگفتن حرف هایش مانده
 .بود که یزدان با تحکم تکرار کرد

 !با شما بودم مامان! گفتم چیزی هست که نگفتی 
 دستش پایین آمد و نگاهش میخ عکس یحیی شد، لب تر کرد و از 
 جایش بلند شد بدون اینکه نگاهی به چهره ی برافروخته ی یزدان 

 :بندازد آروم لب زد
- بد  نه همش همین بود، دلیلی هم نداشت مهدی هر چقدر هم   

 .باشه دیگه جرئت نمی کرد کاری با تو بکنه
 فکرش را می کرد که مادرش جرئت گفتن حرف هایی که آن شب 

 .حاج صابر قبل از مرگ گفته بود را ندارد
 نیش خندی زد و روی پاشنه ی پا چرخید 

 مهدی؟ چی شد حاجی رو از پسش انداختی؟ در ضمن چرا انقدر-
گذشته اون هم اشتباه کرد چرا مطمئن حرف میزنی؟ کسی که توی    

 ...جرئت نمی کنه کاری با من کنه؟ نکنه منم پسرشم و
 .امینه به سرعت چرخید و تشر زد

 یزدان؟ -
 سکوت کرد نگاه حرص آلودش را به نگاه تیز و تند مادرش دوخت، 

 دستی به زیر فک منقبض شده اش کشید و چند بار سری به 
 .نشانه ی تاکید تکان داد
- ، ساکت شدمباشه تمام . 

 جلو رفت و انگشت اشاره اش را به سمته امینه نشانه رفت و با 
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 :لحنی که تن و جان امینه را می لرزاند گفت
 من راحت از این اتفاقا نمی گذرم، هر چقدر هم خاک ریخته باشید -

 روی گذشته من یه تن با دست کنارش میزنم، آینده رو نمیشه برد 
میشه آورد توی آینده، اونم  توی گذشته، اما گاهی گذشته رو  

 ..گذشته ایی که برخالف تصور نگذشته، اینبار گذشته ها نگذشته
 :امینه با نگرانی قدمی به جلو برداشت و عجز نالید 

 !یزدان-
 چشم هایش را با حرص بست، هوا را به ریه فرستاد و با یک دم 

برگشت و با قدم های بلند و محکم از  بازدم بلند بیرون فرستاد.  
 .سالن بیرون زد

 از روی جوی گوشه ی خیابان پرید و با یک قدم بلند پا به پیاده رو 
 گذاشت، دست هایش را در جیب فرو برد و نگاهی به اطراف

 .انداخت تا نگاهش روی مغازه ی رو به رویش ثابت ماند 
 .آرایشگاه مردانه آرش" جلو رفت و وارد مغازه شد "

تری بود از آیینه رو به رو به آرشکه مشغول ِ کوتاه کردن موی مش  
با دیدن یزدان نیشش باز شد و پشت سرش نگاهی انداخت.  

 .دست از کار کشید 
 به به یزدان خان راه گم کردی؟ خبر می دادی یه گاوی، گوساله ایی، -

 .بزی، شتری جلو پات قربونی کنیم
 یزدان زیر چشمی نگاهی به آرش انداخت و بدون اینکه جوابش را 

بل چرمی که گوشه ی آرایشگاه بود، نشستدهد روی م  . 
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 آرش با نگاه مشکوک و کاوش گرانه اجزای چهره ی برافروخته ی 
 یزدان را از بر کرد، لحظه ایی گذشت که یزدان کالفه از نگاه سنگین 

 :آرش سربرگرداند و گفت
 آرش تا کی می خوای زل بزنی به من و هی متفکرانه دنباله اتفاق -

 باشی؟
 :با شک لب زد

 یعنی نیوفتاده؟ -
 پوفی کشید، روی مبل به حالت راحت لم داد و سرش را از پشت 

 .تکیه زد به پشتی مبل
 .کارت رو انجام بده آرش-

 .پوفی کشید و برگشت
 .خیلی خب اونجور نگاه نکن، کارش تمام شده-

 و به بازوی پسر رو
 .پاشو برو-

یش پسرک از روی صندلی بلند شد جلوی آیینه دستی به موها  
 .کشید 

 خوب شد؟-
 عالیه چقدر بدم؟ -

 .فعال برو بعدا حساب می کنیم-
 نگاهی به یزدان که چشم هایش باز بود وخیره به سقف نگاه می 

 .کرد انداخت، سری تکان داد
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 اوکی، پس فعال، دستت طال کارت حرف نداره آرش خان-
 .خواهش می کنم من معطلق به همتونم-

ن که حرکتی به خودش بدهد گفتدر که بسته شد، یزدان بدون ای : 
 آرش؟-

 .هووم؟ بزار اینجا رو تمیز کنم االن میام-
 !اگه قرار باشه از کسی انتقام بگیری چه جوری انتقام می گیری-

 برای لحظه ایی مکث کرد، دست از کار کشید و برگشت متعجب به 
 .یزدان چشم دوخت
 چی می گی یزدان؟-

ام از حاج مهدی می گشتحرفی نزد؛ در ذهنش راهی برای انتق . 
 راهی که هم انتقام بازیچه شدن خودش را هم اشک های مادرش را 
 بگیرد؛ آرام نمیشد حرف های حاج صابر و حامد و بعدش هم امینه 

 .بد سخت و سردش کرد بود
 بارها حاج مهدی را بزرگ خوانده بود، سال ها احترامش را بدون 

زی که فکر می کرد بهش لحظه ی درنگ گذاشته بود و حاال خالف چی  
 .ثابت شده بود

 ..یزدان! یزدان-
 .با صدای آرش از فکر بیرون آمد 

 چی؟-
 !اون شب که آدرس رو بهت دادم رفتی پیش حاج صابر -
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 .آره
 خب! چیزی بهت گفت؟ -

 دستی به صورتش کشید سردرگم و خسته سر جایش صاف
 .نشست

- بیمارستان بعدشم کهنه دیر رسیدم، حالش بد شد بردنش  ... 
 .آرش منتظر نگاهش کرد، اما نگاه یزدان به بیرون از خیابان بود

 .درست رو به رویش که یاسکنار ِ ایستگاه اتوبوس ایستاده بود
 صدای حاج مهدی در گوشش پیچید، همان لحظه هایی که در حجره 

 بی دلیل قربان صدقه ی یاس میرفت و روزهایی که یاس به حجره 
لحظه  و حاج مهدی با روی خوش ازش استقبال می کرد. می آمد   

 هایی که حاج مهدی آرام و با احترام از یزدان می خواست تا در 
 روزهایی که خودش نیست و یاس به حجره می آید او مواظبش 

حساسیت های زیادی که بارها روی یاس داشت اما روی  باشد.  
 ...نوشین نه

از بابام شده بعدا فهمیدن من قربانی انتقام مهدی  ". 
 بی درنگ و بدون لحظه ایی مکث از روی مبل بلند شد و بی توجه 

 به صدا زدن های آرش از مغازه بیرون آمد از عرض خیابان گذشت
 به قدم هایش سرعت داد تا به اتوبوسی که یاس سوارش شده بود

 برسد که در لحظه ی آخر اتوبوس حرکت کرد و یزدان در چند قدمی 
ند اتوبوس جا ما . 

 اخم هایش در هم رفت و نگاه بلندش به اتوبوس و افکارش در 
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 .جایی دیگر غوطه ور بود
 ..جایی میان حاج مهدی و دختر کوچکش، یاس

 "یاس"
 .در باز شد و یاس بدون لحظه ی درنگ در را هول داد و وارد شد 

 !هو چه خبرته-
 .با صدای شاکی ماهان برگشت

 چته؟ -
اوقات تلخی گفت چپ چپی نثار یاس کرد و با  : 

 .من چمه! تو چته مگه سر آوردی-
 .دستش را به نشانه برو بابا در هوا تکان داد و سمته سالن رفت

 .گرمای هوا کالفه اش کرده بود
 !مامان-

 سنا خانوم از آشپزخانه بیرون آمد نگاهی به صورت سرخ از گرمای 
 .یاس انداخت

 !چی شده چرا مثل لبو قرمز شدی تو-
و روی مبل نشستپوفی کشید  . 

 -سوختم مامان سوختم امروز چراانقدر هوا گرم شده، داشتم می
 .اومدم کم مونده بود طاقت از کف بدم و بشین وسط خیابون

 .خوبه همینم مونده، بگیر اینو بخور خنک میشی-
 سر باال گرفت و نگاهی به سنا خانوم که لیوان شربت رو سمتش 

 .گرفته بود انداخت، لبخندی زد
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- رسی عشق جان م . 
 .لیوان را از دستش گرفت و یک سر، سر کشید 

 !چرا با نوشین با هم نیومدید -
 شربت توی گلوش پرید و به سرفه افتاد، ضربات دست سنا خانوم 

 .پشت کمرش نشست
 .چته دختر! خفه نشی خب آروم بخور-

 لیوان را روی میزگذاشت و در همان حالی که هنوز سرفه می کرد 
شید و به معنی توقف سنا خانوم دستش را باال خودش را عقب ک   

 .گرفت
 :کمی که به خودش آمد و سرفه اش قطع شد، آروم و با تردید گفت

 ..نوشین هنوز خو-
 .مامان برای منم شربت میاری دهنم تلخه-

 با صدای نوشین متعجب برگشت، تای ابرویش را باال داد و با 
 خودش گفت، این کی اومد؟

چهره ی متعجب یاس ذهنش را خواند، دور از چشمه نوشین که از   
 .سناخانوم نیش خندی زد

 یک ساعتی قبل از رفتنت به دانشگاه اومدم تو خواب بودی-
 .نخواستم بیدارت کنم، اه دهنم چقدر تلخه

های دیشب ِاما  چیز آمد تا نوک زبانش که بگوید خب بخاطر   
ز جایش بلند سنا خانوم ا  لب گزید و نگاهش را از نوشین گرفت.  

 .شد که یاس دستش را روی پایش گذاشت
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 .نمی خواد مامان خودم میرم واسش میارم-
 و قبل از اینکه سناخانوم چیزی بگوید بلند شد تا برای نوشین 

 .شربت بیاورد
 لیوانی از داخل کابینت برداشت و پارچ شربت را از یخچال بیرون

 .آورد
 دیشب با یزدان خوش گذشت؟

پارچ را روی میز گذاشت ونیم رخش را به سمته نیش خندی زد،   
 .نوشین گرفت

 اونی که باید از دیشب سوال بپرسه منم نه تو، حواست هست؟ -
 ا ِ اونوقت چرا؟ -

 .برگشت و لیوان شربت رو سمتش گرفت، با طعنه اضافه کرد
 .بخور تلخی دهنت از بین بره، دیشب زیادی خوردی-

رداشتدندون قروچه ایی کرد و قدمی جلو ب . 
 ..میدونی که اگه به ماما-

 .میان ِحرفش پرید، نگاه جدی و تهدید آمیزش را به نوشین دوخت
 میدونی اگه بابا بفهمه دیشب من کجا بودم و یک درصد ممکن بود -

 !چه بالیی سرم بیاد و اینکه مقصرش کی بود چه بالیی سر تو میاره
ه رفتانگشت تهدیدش را باال گرفت و به سمته نوشین نشان  . 

ِ  اینبار رو دست از تهدید بکش نوشین، از بزرگ شدنت که ناامید -
 ناامیدم ولی حداقلش برای یک بار هم شده حداقل بخاطر خودتم 

 که شده متوجه شو که اینبار اصال توی جایگایی نیستی که بتونی 



@romanbook_ir 

129 
 

 !تهدید کنی و یا ُچغلی منو پیش مامان کنی، خب 
شربت را که هنوز در دستش بود را قدمی به عقب رفت و لیوان   

 .روی میز گذاشت
 .خواستی بردار بخور-

 و از مقابل نگاه حرص آلود نوشین گذشت و از آشپزخانه بیرون 
 .رفت

 سنا خانوم که تلفنش با حاج مهدی تمام شده بود با دیدت یاس
 :گفت

 یاس بیا برو ماهان رو صدا بزن بگو آقات گفته این قالیچه ایی که -
یر زمین هست رو ببر حجره داخل ز . 

 لب باز کرد تا بگوید خودم میبرم که نوشین از آشپزخانه بیرون
 .آمد، لب گزید و سری تکان داد

 .باشه-
 .ازپله ها باال رفت، در اتاق ِ ماهان را بدون در زدن باز کرد و وارد شد 

 !ماهان-
 در جایش تکانی خورد و تماسش را با حنانه قطع کرد، با غیض 

را روی تخت پرت کردگوشی  . 
 ..اونوقت به منو نوشین می گی بچه، تو که خودت-

 ماهان نمیخوای تمامش کنی نه؟ -
 .ابرو در هم کشید 
 .یاس برو بیرون-
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 .لجوجانه در را بست و جلو رفت
 ..نمیرم، ماهان چرا نمی فهمی-

 :چشم بست و با تذکر صدایش زد
 !یاس-

فرستاد با حرص چشم بست و نفسش را با صدا بیرون . 
 !خودت کوتاه نکنی این طناب رو خودم از ریشه می برمش ماهان-

 .نیش خندی زد و ضربه ی به قفسه ی سینه ی یاس زد
 .زیر دیپلم حرف بزن منم بفهمم خواهر کوچیکه-

 .باحرص چشم باز کرد و نگاه تندش را نثار ِ ماهان کرد
- تو یه  زیر دیپلم بگم آره! باشه پس گوش بده ماهان از من به   
 اخطار بزرگ این طنابی که دراز کردی به سمته حنانه از ریشه 
 پوسیده اس، ریشه اش تو دسِت خودته یا ولش میکنی قبل از 

 اینکه هم خودتو هم حنانه رو به زمین بزنه یا من خودم از دستت 
 میکشمش به زبون قابل فهم تر بگم خودت تمام نکنی این رابطه 

اشتباِه خودم یکاری می کنم که تمام بشه، خرجش ایی که از پایه   
 .چند قدم تا اتاق ِ باباس و چند تا جمله حرف، همین

 .تو غلط می کنی-
 درست یا غلطش رو من و تو تعیین نمی کنیم، اگه بابا گفت 

 مشکلی نیست اگه یزدان گفت حنانه برای ماهان؛ من دیگه حرفی 
 .ندارم

دندون های چفت شده غرید دندون روی هم سابید و از الی  : 
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 .گمشو بیرون یاس-
 تلخ خندید، از حرِف ماهان ناراحت نشد چون عادت کرده بود به 
 این طرز حرف زدن ها از آن موقعی که یادش می آمد اصال رابطه

 .خوبی نه با ماهان و نه با نوشین نداشت
 یاس دختری آرام و مهربان که با خواهر و برادرش یک دنیا فرق 

 .داشت
 .سری تکان داد و عقب عقب به سمته در رفت

 .اوکی، فقط بابا زنگ زد گفت قالیچه ی توی انباری رو ببری واسش-
 .نیش خندی زد، روی تخت نشست و گوشی را برداشت

 چرا من! خب خودت برو دیگه فرصت مناسبیه که حرفات رو هم 
دیقه پیاده 20فقط خرجش به جای چهار قدم میشه  بزنی بهش.  

 .رویی
 :لبخند کجی زد و برای حرص دادن ماهان با خنده گفت

 نه داداش جان گفتم که اول به خودت فرصت میدم، االن هم زمان -
 .فرصته توء نترس فعال حرفی به بابا نمیزنم

 و خیلی سریع در مقابل نگاه به خون نشسته ی ماهان برگشت و از 
 .اتاق بیرون رفت

ین رفتنفسش را بیرون فرستاد، از پله ها پای . 
 کنار مادرش روی مبل نشست، منتظر ماند تلفنش را قطع کند تا 

 .بگوید که ماهان نمی رود
 .سنا وسط حرف زدنش با خواهرش، با چشم و ابرو پرسید چی شد 
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 .میگه نمیرم-
 :ابرو در هم کشید و لب زد

 چرا؟
و از خدا خواسته سریع گفت شونه ایی باال انداخت. : 

 ..خودم برم! خودم میرم-
 و بدون اینکه اجازه ی حرفی به سناخانوم بدهد بلند شد و دوان

 .دوان از سالن خارج شد 
*** 

 .نفس نفس زنان به دیوار تکیه زد، قالیچه را کنار پایش رها کرد
 .زیر لب با خود غر زد

 !چقدر سنگیه المصب، نفس نموند واسم-
 !به چی غر میزنی یاسی-

احسان قدمی عقب رفت  باال گرفت.با ترس تکانی خورد و سرش را   
 .و دستش را باال گرفت

 !منم نترس -
 :با دیدن احسان گویی منتظر بود با خستگی نالید 

 وای احسان ُمردم از خستگی از خونه تا اینجا خودم این قالیچه رو -
 .آوردم

 با لبخند و مهربانی نظاره گر چهره ی درهم و لحن بچگانه ی یاس 
 .بود

- ن یه ندا می دادی دربست میرسیدم خدمتتونخب دختر خاله جا ! 
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 نگاه خندونش به احسان بود که برای لحظه ایی نگاهش لغزش 
 کوچکی خورد و به سمته حجره ی پدرش چرخید با دیدن یزدان 

 .لبخند از روی لبش محو شد 
 بدون اینکه نگاهش را از یزدان که نگاه سنگینش روی یاس بود 

 :بگیرد، آروم گفت
- کن خب االن کمک  . 

 احسان که متوجه تغییر حالت یاس نشده بود، دست پیش کشید 
 .و گونه اش را آرام کشید 

 :با دیدن احسان گویی منتظر بود با خستگی نالید 
 وای احسان ُمردم از خستگی از خونه تا اینجا خودم این قالیچه رو -

 .آوردم
 با لبخند و مهربانی نظاره گر چهره ی درهم و لحن بچگانه ی یاس 

ودب . 
 !خب دختر خاله جان یه ندا می دادی دربست میرسیدم خدمتتون-

 نگاه خندونش به احسان بود که برای لحظه ایی نگاهش لغزش 
 کوچکی خورد و به سمته حجره ی پدرش چرخید با دیدن یزدان 

 .لبخند از روی لبش محو شد 
 بدون اینکه نگاهش را از یزدان که نگاه سنگینش روی یاس بود 

وم گفتبگیرد، آر : 
 .خب االن کمک کن-

 .احسان که متوجه تغییر حالت یاس نشده بود
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 .به چشم دختر خاله جان شما امر کن
 خم شد قالیچه را برداشت، همین که برگشت نگاهش به یزدان

چرخید و نگاهی به یاس  افتاد و لبخند از روی لبش پر کشید.  
 .انداخت

نگاهش را از یزدانیاس که متوجه ی نگاه احسان شد، به سختی   
 .گرفت و لبخند نصف و نیمه ی به روی احسان زد

 .بی صدا آهی کشید و راه افتاد
 هر قدمی که به حجره نزدیک میشدندضربان قلب ِ یاس باال تر 

 میرفت، ظرفیت این همه نگاه طوالنی یزدان را نداشت دست های 
در  عرق کرده اش را به مانتوی مشکی رنگش زد و گوشه ی مانتو را   

 .مشتش فشرد
 .با صدای احسان که مخاطبش یزدان بود از فکر بیرون آمد 

 سالم یزدان خان، حاج مهدی نیستش؟ -
 باالخره نگاه جدی و ثابتش را از یاس گرفت و به سمته احسان 

 .سوق داد
 .پیش پای شما کاری واسش پیش اومد رفت، گفت زود برمیگرده-

 .احسان سری تکان داد
- را کار داشتم گفتم به اینجا هم یه سری بزنمباشه، منم این و . 

 .یزدان قالیچه را برداشت و وارد حجره شد 
 .خوش اومدی بیا داخل-

 .یاس سر به زیر وارد حجره شد 
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 نمیری؟-
 .با صدای آروم احسان ایستاد و برگشت

 چی؟-
 .لب تر کرد و نگاه کالفه اش را به اطراف گردوند 

- آوردن میگم نمیخوای بری؟ مگه فقط برای .. 
 .نه می مونم تا بابا بیاد

 ابرو در هم کشید، نگاهی به یزدان که گوشه ی حجره دوره قالیچه 
 .بود انداخت

 حاج مهدی رو تو خونه نمی بینی مگه؟-
 .ابرو در هم کشید قدمی جلو برداشت و دستش را به درگاه در زد

 !منظور-
زیر  تاب نگاه جدی و اخم آلود یاس را نیورد، مغموم سرش را  

 .انداخت
 !برگرد خونه-

 گوشه ی لبش را به دندان کشید، سری تکان داد و عقب رفت، 
 احسان به خیال آنکه یاس حرفش را تایید کرد، سر بلند کرد که 

 :یاس جدی لب زد
 .میمونم تا بابام بیاد-

 .تلخ شد، سری تکان داد
 .هر جور راحتی، من برم بابا توی حجره منتظرمه

 :و بلند تر گفت
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 .خدافظ یزدان-
 .دست از کار کشید و جلو آمد 

 .خدافظ-
 .احسان که رفت یاس نفسش را با صدا بیرون فرستاد،
برای رهایی از  سر بلند کرد که نگاهش به نگاه جدی یزدان قفل شد.  

 .این حال و هوایگرفته از کنار ِ یزدان رد شد و روی صندلی نشست
اس برگشتنگاه اجمالی به اطراف انداخت و به سمته ی . 

 :همزمان گفت
 !حاج مهدی گفت ماهان قالیچه رو بیاره-

 !نبودش-
 با قدم های محکم جلو رفت و رو به روی یاس روی صندلی 
 .نشست، نگاهش روی چهره ی ریز و معصوم یاس نشست

 !کمتر بیا اینجا -
 با این حرف یاس با تعجب نگاهش را از قالیچه ی سمته چپش 

داد گرفت و به سمته یزدان سوق . 
 !چی-

 .ابرو در هم کشید و با دست به بیرون اشاره کرد
 -قبال هم بهت گفته بودم این جا جای مناسبی برای تو نیست! نمی

 دونم چطور حاج مهدی اجازه میده که تو راه به راه بیای اینجا اونم 
ِ  وقتی که از اول پاساژ تا به آخرش که میشه این حجره پر از مرد

 .چشم ناپاکه
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فی از لحن نه چندان درست و تند یزدان ناراحت شد و از طرفی از طر   
 !ته دلش غنج رفت برای این غیرِت یزدان

 :اما کم نیورد، از روی صندلی بلند شد و جواب داد
 -نگاه بقیه برام مهم نیست، نمیشه که بخاطر ناپاک بودن بقیه

 !خودم رو محدود کنم
مقابل یاس قد علم دستش را به دستی صندلی زد و بلند شد در   

 کرد، قدش بلند بود و یاس با آن قد کوتاهش به زور تا سینه اش 
 .می رسید 

 .آب گلویش را آرام قورت داد و نگاه منتظرش را به یزدان دوخت
 -این چه استدالل مسخره ایی! کسی نگفت خودت رو محدود کن

اگه اینطوره من ِ مرد  فقط گفتم جاهایی که میدونی مرد هست نرو.  
اید بگم دوست ندارم خودم رو محدود کنم و برم توی فروشگاه که ب  

 .سردرش زد ورود آقایان ممنوع 
 :با شیطنت جواب داد

 سردر پاساژ نزده ورود خانوما ممنوع، زده!؟ 
 .لبخند کجی گوشه ی لبش نشست

 برخالف قدت زبونت دراز  - ِ .
حرص برای لحظه ایی مات ماند، اما خیلی سریع به خودش آمد و با   

 :گفت
 - .با تحقیر کردن من بحث رو عوض نکن

 نگاهی به اطراف انداخت، از شیشه در حجره به سالن پاساژ نگاهی 
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 .انداخت، خلوت بود و هر کسی در حجره ی خودش بود
 .نگاهش را به سمته یاس سوق داد،

 .قصدم تحقیر کردن نبود-
رفتآب گلویش را قورت داد و عقب رفت، ضربان قلبش باال  . 

 :برای تغییر جو گفت
 .من که زیاد نمیام

 .تک خنده ی آرومی زد
روزش اینجایی؛ که اصال زیاد نیست6آره از هفت روز ِ هفته  - . 

 از شوخی یزدان خنده اش گرفت و سرش را پایین انداخت، برای
لب ِ یاس شد اما سریع به خودش  لحظه کوتاهی محو خنده ی روی  

ردآمد و اخم هایش را در هم ب . 
 .خارج از شوخی زیاد اینجا نیا مکان درستی نیست برای یه خانوم-

 - !اینجا هیچ خانوم نمیاد 
 .نگاه جدی و اخم آلودش را به یاس دوخت

 -با این حرف ها و توجیع ها پی ِچی می گردی؟
 .لبخند ملیحی زد

 !اجازه-
 .یکه خورد
 برای چی؟

 .خندید 
 .که بیام اینجا-
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نگاهش را به اطراف و دوره قالیچه  دستی به ته ریشش کشید و  
 .های گردوند 

مگه به خواهر خودم اجازه میدم که  نمیدم، خودت رو خسته نکن. - 
 .به تو اجازه بدم

 خورد تو ذوقش، تمام حس خوبی که از حرف های قبلی یزدان به 
 .وجودش تزریق شده بود از بین رفت

 :ابرو در هم کشید و به تندی گفت
بخوام میام و هروقت نخوام نمیام نیاز به اجازه یمن هر وقت  - 
 .شما هم ندارم

 خواست برود اما دوباره برگشت و در مقابل نگاه آرام یزدان زبان باز
 :کرد و گفت

 -در ضمن من اصال دوست ندارم برادری مثل شما داشته باشم پس
 .حس خواهردوستانه ات رو بزار برای خواهر خودت

جی قدم تند کردبرگشت و به سمته خرو . 
 - !اما حس من به تو خواهر دوستانه نبود یاس

 پاهایش به زمین چسبید، مسخ شده نگاهش به نقطه ایی نامعلوم 
 .از راه رو پاساژ بود و تمام حواسش پی حرِف یزدان بود

 لب تر کرد و نزدیک تر رفت، درست در چند قدمی از یاس ایستاد، 
را نمی کرد چنین حرفقلبش به کندی می زد هیچ وقت فکرش   

اما دسته زمانه تمام غیرممکن ها را برایش  هایی را به یاس بزند.  
 .یکی یکی ممکن کرد
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 درست مثل احساسات و اعتماد یزدان نسبت به تمام اطرفیانش 
 .که یک شبه نابود شد 

 اعتنایی به تپش قلبش نکرد، صدایی که در وجودش ندای "نه" را 
ت و لب زدتکرار می کرد را نادیده گرف : 

 - .نمی تونم چشم ببندم و بزارم رو تو بقیه چشم بدزوند 
 بی اختیار چرخید و نگاهش روی چهره ی یزدان خیره ماند، لب 

 هایش همچون ماهی که در پی بلعیدن آب باشد باز و بسته میشد 
 اما دریغ از کلمه ایی حرف، یزدان خیلی حرفه ایی شروع کرده بود و 

بداند درست به هدف زده بودبدون این که  . 
 لبخندی چاشنی حرف های رویایش زد که یاس تاب نیاورد و بدون
 لحظه ایی درنگ چرخید و با قدم های بلند و لرزان از حجره بیرون 

 .رفت
 نفس در سینه اش حبس شده بود، دست لرزان و سردش باال رفت 

التهاب  و روی سینه ی چپش نشست ضربان قلبش را حس کرد.  
ه هایش از شرم و هیجان در آخر لبخند از ته دلی که کم کم روی گون  

 .لب هایش نشست
 جیغی که در گلویش خفته بود را با گزیدن لبش خنثی کرد، زیر 
 چشمی به اطراف نگاه کرد شلوغی بازار را که دید به قدم هایش 

 سرعت داد تا زودتر از آن جمعیت دور شود و به جایی دور از چشم 
حجم از هیجان را به روش خودش خالی کند برود تا این  . 

*** 
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 "یزدان"
 چنگی در موهایش زد و چرخید، نفس حبس شده در سینه اش را 

 .بیرون فرستاد
 پشت میز نشست، نگاهش به جای خالی یاس ثابت ماند، اما 

 .سریع نگاهش را گرفت
 یک حس سنگین و تلخی روی قلبش سنگینی می کرد، هر بار که 

را به یاد می آورد دست و دلش از تصمیمی که نگاه معصوم یاس    
اما چندی نمی گذشت که با یادآوری حاج مهدی  گرفته بود می لرزید.  

 .تمام احساسات بدش را کنار می زد و تنها به انتقامش فکر می کرد
 تاریکی که در زندگیش افتاده بود تنها با انتقام کنار می رفت، تلخی 

خورش داده بود تنها با همین کار از که گذشته یتلخ ِ حاج مهدی به    
 .بین می رفت

 !سالم-
 با صدای حاج مهدی از فکر خارج شد، از جایش بلند شد و صندلی را 

 .عقب کشید 
 .سالم-

 کالمش سرد و بی حس بود، حاج مهدی را نگاه نمی کرد تا نکند از 
 .نگاهش پی به واقعیت ببرد

صندلی نشست  حاج مهدی دفتر حساب را روی میز انداخت و روی . 
 حساب کتاب ها ردیف شد، مش رحیم سعی داشت بزنه زیرش و -

 .بگه پول رو داده اما نتونست
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 دور از چشمه حاج مهدی نیش خندی زد و در دل با خود گفت، چون
 تو رو نمی شناسه حاجی! نمیدونه مال مردم خوری تو وجود ِ تو ریشه 

 .زده
 !شنیدی چی گفتم -

سید از فکر بیرون آمد و تکانی خوردبا سوالی که حاج مهدی پر  . 
 !ها-

 سر برگرداند از باالی عینک طبی که به چشم زده بود نگاهی به 
 .یزدان انداخت، عینک را در آورد و روی میز انداخت

 .آرنج دستش را روی میز گذاشت و کامل به سمته یزدان چرخید 
 خوبی؟ از صبح تا حاال حس می کنم روی فرم نیستی! نکنه حالت -

 خوب نیست؟مشکلی پیش اومده؟ 
 دلش خواست بگوید آره خوب نیست، لب باز کند و حرف هایی که 

اما همچون وزنه ایی صد تنی روی قلبش سنگینی می کند را بزند.  
 .نگاه اشک آلود امینه به سکوت وا داشتش

 .نفسی تازه کرد و لبخند زورکی به لب نشاند 
- نمی کنه خوبم فقط سر درد الکردار باز گرفته ول . 

 .لبخند پدرانه ایی زد، برگشت و عینک را به چشم زد
 .برو خونه استراحت کن، نمی خواد بمونی خودم هستم-

 ..من خوبم می تون-
 .میان حرفش پرید، نگاه جدی از باالی عینک بهش انداخت

 .می گم برو، بگو چشم-
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 لبخند کجی زد، در دل گفت، تا می تونی امرو نهی کن وقِت منم 
سهمیر  . 

 .چشم، پس کاری داشتید زنگ بزن-
 .باشه-

 ...خداحافظی کوتاهی کرد و از مغازه بیرون رفت
*** 

 با صدای بسته شدن در با عجله از آشپزخانه بیرون آمد و دوان
 دوان خودش را به سالن رساند، از پشت پنجره نگاهی به بیرون 

 .انداخت با دیدن یزدان با غم لب زد 
 .قربونت بره مادر-

 کالفگی یزدان را دید، چنگی که از روی عصبانیت در موهایش زد 
سرش را که  لحظه که روی کاشی های سرد اطراف حوضچه نشست.  

 در آب برد تا از گرما و التهاب درونش کم کند، امینه بی طاقت به 
 .سمته در سالن دوید و بیرون رفت

 یزدان مادر چکار می کنی؟ -
داخل آب بیرون آورد،چنگی در  با صدای امینه خانوم سرش را از  

چند تاری روی  موهای خوش فرمش که خیس شده بودند کشید.  
 .پیشونیش نشست

 .امینه نگران کنارش نشست
 .هوا سرده مریض میشی-



@romanbook_ir 

144 
 

 .تلخ خندید، نگاه سردش را به نگاه نگران امینه دوخت 
 واقعا نگرانم شدی؟-

یزدانبا غم دستش را پیش برد و نوازش گونه روی موهای خیس   
 .کشید 

 !..هستم، چرا نباشم آخه-
 .دستش را پس زد و عقب تر رفت

- حال ِ خراب ِ من نمیکنه خب ی تویق نگران بودنت االن هیچ توفی ! 
 اون موقعی که باید نگران بودی که نبودی اون موقع که اجازه دادی 

کنار ِ اون مرتیکه نامرد و عوضی باشم و مثل پدرم سالگی 10من از   
داشته باشم و بهش احترام بزارم حس نگرانیت کجا بود دوسش   

 ها؟ 
 .من برای خودم دلیل داشتم یزدان-

 آره دلیل هاتم خیلی خوب از ب َرم امینه خانوم خیلی خوب، حرف -
ساله تو بهم نگفتی رو حاج صابر بهم گفت پس خودتم 18هایی که   

ت رو انقدر زجر نده، و سعی نکن با دو سه تا جمله معصوم وار خود  
 .از پنهانکاری که کردی تبرئه کنی

 حرفش را زد، و بلند شد با قدم های بلند و محکم از امینه دور شد 
 .وارد سالن شد در را هم بهم کوبید 

 از پله ها تند تند باال رفت وارد اتاق شد، در را بست، دستش را به 
 .پایین پیراهنش برد تا از تن در بیاورد

 !سالم-
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دیدن یاس و حنانه که در اتاقش بودند تای با تعجب برگشت، با  
 :ابرویش را باال داد و با شک پرسید 

 !..من اشتباه اومدم یا اینکه شما-
 .یاس جدی نگاهی به حنانه که رنگ به رو نداشت انداخت

 .راستش اومدم-
 :حنانه عجله وار و با لحن معنا داری گفت

- روسییاس! ببین اون لباس هست که گفتی بهت بدم برای ع  
 !نگین میخوای بریم نشونت بدم ها 

 :در حالی که مخاطب ادامه ی جمله اش با یزدان بود گفت
 راستش داداش، لپ تاب یاس مشکل پیدا کرده بود، اومده بود تا-

 من واسش با لپ تاب خودم یه تحقیق پیدا کنم که لپ تاب من 
 ..هم مشکل داشت و

نه میان حرفش پرید یزدان کالفه از پر حرفی و جمله طوالنی حنا . 
 خیلی خب حنانه فهمیدم خواستید از لپ تاب من استفاده کنید، -
 .من لباس عوض می کنم میرم بیرون شما کارتون رو انجام بدید 
 حنانه با احتیاط نگاهش را به یاس که اخم ظریفی روی پیشونیش 

آروم گفت  نشسته بود سوق داد. : 
- شد مگه نه یاسرمزش رو بلد نبودم، یاس هم بی خیال  ! 

 یاس با جدیت نگاهش را به حنانه سوق داد،در دلش به خودش 
 لعنت فرستاد که چرا همان جا در حجره بحِث حنانه و ماهان را 
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 نگفته بود، البته قصدش را نداشت وقتی برگشت خانه و با دیدن
 ماهان که در حال صحبت تلفنی به حنانه بود تمام ذوقش خوابید و 

د اینجا و با یزدان صحبت کند تصمیم گرفت بیای  . 
 در نگاهش تهدیدی بود که فقط حنانه می دید و ترسش را دو 

با دست های لرزون و سردش دسِت یاس را گرفت  چندان می کرد.  
 .و لب زد

 .بریم یاس! دوباره با لپ تاب خودم انجام میدم-
 :یاس با طعنه گفت 
 !نشد نداریم خب-

 :چشم بست و با صدای لرزونی لب زد
 .باش-

گوشه لب ِ یاس نشست و سری تکان داد لبخند رضایت آمیزی . 
 .خیلی خب بریم تو اتاق خودت-

 .حنانه با عجله سمته در رفت
 .باشه بریم

 یزدان که تا االن سکوت کرده بود، یاس قدم دوم را برنداشته بود
 :که گفت

- ردش خرابه، یاس بمون خودم واسه وحنانه لپ تاب تو صحفه کیب  
کارت رو انجام میدمات  . 

 حنانه و یاس هر دو با تعجب نگاهشان را به یزدان دوختند، تا یاس 
 خواست مخالفت کند صدای امینه خانوم از بیرون آمد که حنانه را 
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 .صدا میزد
 حنانه در حالی که با شک نگاهش میان یاس و یزدان در گردش بود 

 .با گفتن "اومدم" از اتاق بیرون رفت 
انداخت تا نشان ندهد تا چه اندازه دلش برای آن  سرش را به زیر   

 
به سمته در راه افتاد رفته است نگاه   . 

 .با اجازه-
 .گفتم بمون-

 :بدون اینکه برگردد با عجله و لحن هول شده ایی گفت
 ..نه ممنون میرم خونه کارم رو انج-

  کف دستش روی در نشست و دست دیگرش روی دستگیره
عقب رفتابرو در هم کشید و  . 

 این چه کاریه؟ -
قدم ِ دیگری جلو رفت و دست هایش را در جیب  با شیطنت  

 .شلوارش برد
 !چه کاری -

 دلش برای آن نگاه شیطونی که برای بار اول در نگاه معشوق خود 
 دیده بود، ضعف رفت اما این ضعف را نشان نداد ، چشم غره ایی 

 .به نگاه شیطون یزدان رفت
لعنتی! برای لحظه ایی متوجه موقعیت   یاینجور در دل نالید، د ِ نکن  

 عقب رفت و با تذکر گفت 



@romanbook_ir 

148 
 

 !آقا یزدان-
 سری کج کرد و با حس خاصی که خودش هم از بیانش متعجب بود 

 :لب زد 
 !جانم-

آروم لب زد هول شد، نفس هایش به شمار افتاد عقب تر رفت. . 
 .من برم-

برگردد یزدان لب زدهمین که شانه اش را به سمته چپ کج کرد تا  : 
 !یاس-

 .کالفه چشم بست و برگشت
 .میشه انقدر من رو به اسم کوچیک صدا نزنی-

 .خندید و جلوتر رفت
 چی بگم؟ بگم خانوم تابش! یا خانوم یاس ِتابش؟ -

 .دستش را به حالت ایست جلوی سینه ی یزدان گرفت
- اساوال انقدر جلو نیاید، راه ندارم برم عقب دوما، هیچ کدوم ی  

 !خانوم بگید کافیه 
 به تایید حرِف یاس عقب رفت اما از شیطنت کالمش کم نکرد و 

 .الحق این شیطنت به دل ِ عاشق ِ یاس خوش نشسته بود
 تا حاال کسی بهت گفته بود لفظ "خانوم" اصال به اسمت نمیاد؟ -

نه خانوم ِ یاس بهش میاد نه یاس خانوم  شایدم از نظر من اینجوره  
 نه؟
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گرفت از حرِف یزدان اما نخندید تا یزدان فکر نکند که خنده اش   
 .خوشش آمده، با حرص جواب داد

 .شما اینجوری فکر می کنی-
 نگاهش را به نگاه یاس دوخت و قدمی به جلو برداشت، یاس عقب 

 .رفت که از پشت به در خورد
 اومدی تو اتاقم واسه چی؟ -

گرداند و جواب دادلبخند مصنوعی زد، نگاهش را به اطراف  : 
 !حنانه که گفت-

 .تای ابرویش را باال داد
 !یاس-

 .با غیض اضافه کرد
 !خانوم! خانومش رو نخور لطفا -

 .لبخندی زد
 من اینجور راحتم 

 .من ناراحتم-
 .جلوتر رفت

 !سعی کن راحت بشی-
 گیج از حرف و معنای حرِف یزدان نگاه سوالیش را در نگاه آرام

یلی برای این حرف هایش پیدا کند یزدان گرداند تا دل . 
 .قدم آخر را جلو برداشت و کف دستش را کنار ِ سر یاس به در زد

 !یاس-
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 بی قرار لب باز کرد تا بگوید "جانم" 
 که  نفس در سینه اش حبس شد، ناباورانه به چشم های بسته ی

 .یزدان چشم دوخت
ق  ایی درنگ برگشت و از اتا  به خودش آمد به سرعت بدون لحظه

 بیرون زد
 درآن حال ِ هوا نبود، نه اطرافش را می دید و نه صدای حنانه که 

فقط می دوید تا زودتر از آن خانه بیرون  پشت سرش صدایش میزد.  
 .برود

 از در بیرون زد اما سرعت دویدنش را کم نکرد، به هر کس که جلوی 
 راهش بود تنه می زد و می گذشت اما برای یک لحظه هم صحنه ی 

 ..چند لحظه قبل از ذهنش نمی گذشت
*** 

 یاس! آماده شدی؟-
 پوفی کشید و روی تخت نشست، صدای مادرش را از سالن می 

 شنید اما جواب نمی داد، از صبح هزار بار گفته بود به عروسی نمی
 .رود اما باز هم چند دقیقه یک بار صدایش میزدند 
با دیدن یاس که توی همین فکرها بود که سنا خانوم وارد اتاق شد،  

 :روی تخت دراز کشیده بود با حرص گفت
 !این همه ساعت دارم یاسین تو گوش خر می خونم دختر -

 گوشی را از جلوی صورتش کنار برد نگاه حق به جانبی به سنا خانوم 
 :انداخت، با شک پرسید 
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 نگفتم بهتون؟-
 .دست به کمر شد و قدمی به جلو برداشت

- ود کردی، یاال پاشو آماده شو دیر شده ماگفتی اما منم می گم بی خ  
 ..با ماهان می ریم؛ تو خودت بیا یه خیابون بیشتر نیست فاصله

 .پوفی کشید و کالفه بلند شد 
 .مامان جان چه گیری به من دادی؟ خب نمیخوام بیام-

 .ابرو در هم کشید و به تلخی جواب داد
- ن میشه که دختر بیخود، بیخود نیایکه از فردا نقل زبون ِ این و او  

 حاج مهدی از روی حسودی نیومده و هنوز خاطره پسره سیف الدین 
 .رو میخواد

 :با غیض پا به زمین کوبید و غرید 
 مامان د تمامش کن دیگه، کی می خوای باورتون بشه این مسئله 

 برای همه تمام شده هیچ کس یادش نباشه شما خودت دوباره 
ساله قبله من 8مسئله مال ِ میخایی میزاریتو دهنشون، بابا اون   

در ضمن چه خاطرخواهی ها؟ سر هم یک هفته   سالم بود.14فقط   
 باهاش بودم که اگه اونم پسر دهن لقت شر به پا نمی کرد هیچ 

 کس نمی فهمید، یادت رفته چطور تو خیابون دادو هوار راه انداخت 
 ..احمق فکر نکرد با این کار بیشتر آبروی خواهرش میره تا

میان حرفش پرید سنا  . 
 خیلی خب هر چی که بود تمام شد رفت، ما می ریم تو تا نیم -

 .ساعت دیگه اونجا باش
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 .قبل از اینکه یاس فرصت زدن حرفی را پیدا کند از اتاق بیرون رفت
 پوفی کشید و چنگی در موهایش زد؛ در دل خودش را برای آن

همه چیز را  سالگی انجام داده بود لعنت فرستاد.14حماقتی که در   
 همان روزی که حاج مهدی با زدن تنها یک سیلی از خطایش گذشته 
 .بود، فراموش کرده بود اما انگاری قرار نبود مادرش فراموش کند 

 البته جای تعجبی نداشت، خودش هم می دانست اگه امشب به 
 عروسی نرود فردا هر کجا که رفت با نیش و کنایه فامیل و همسایه 

 .ها رو در رو هست 
 ناچار شانه ایی باال انداخت، سمته کمد رفت و مانتو سفید رنگی که 

 بلندیش تا زیر زانو بود را بیرون کشید همراه با شلوار لی قد نود که 
لباس ها  سر زانوهایش زخم خوردگی داشت همراه با شال مشکی.  

 .را روی دسته ی کاناپه ی داخل اتاق انداخت
ر آیینه خودش را نگریست، جلوی آیینه نشست، برای چند لحظه د  

.به چهره ی کوچک و به قول پونه بی بی فیسش. . 
 .این سه روز جرئت رفتن به حجره و دیدن یزدان را نداشت

ِ  خجول دستش را جلوی صورتش گذاشت و سری تکان داد تا از فکر 
 .آن لحظه بیرون بیاید 

 با مکث دستش را از روی صورتش برداشت و قبل از اینکه نگاهش 
آیینه بیوفتد دست برد و کرم پودر را از روی میز برداشتدر  . 

 سعی کرد ذهنش را به هیچ چیزی جز آرایش کردن و بعد عروسی
آرایش کرد، لباس هایش را پوشید و سوق ندهد که موفق شد.  
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 بدون اینکه نگاهی در آیینه به خود بندازد کیفش را برداشت و از 
 .اتاق بیرون رفت

، نگاهی به ساعت انداخت، با دیدن عقربه از پله ها پایین آمد   
کفش های  بود لب گزید و قدم هایش سرعت داد.8کوچک که روی   

 پاشنه بلنِدصورتی چرک نوشین را از جا کفشی در آورد و بدون
 اینکه به غرهای احتمالی نوشین فکر کند پاکرد، و بعد ازقفل کردن

 .در سالن به سمته در خروجی رفت
به در برسد، که صدای کوبید شدن در بلند  چند قدم مانده بود  

 .شد 
 به احتمال اینکه ماهان یا حاج مهدی دنبالش آمدند، به قدم هایش 

 .سرعت داد و در را باز کرد
 با شنیدن باز شدن در سرش را باال گرفت، دستش را به در زد و به 

 .اطراف نگاهی انداخت با سر به داخل اشاره کرد
 !اجازه هست -

دهانش را قورت داد و آروم لب زدآب  : 
 چیزی شده؟-

 یزدان لبخند کوتاهی زد و با یک قدم وارد خانه شد که یاس مجبور 
در را بست و قدمی به جلو برداشت شد عقب برود. . 

 .ببخشید مزاحم شدم-
 .عقب تر رفت و با صدای لرزونی جواب داد

- داخل؟ ممکن ِ کسی دیده باشه چرا اومدی . 
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ه سمته حوضچه ی وسط حیاط می رفت ، کت مشکی در حالی که ب  
 .که روی پیراهن سفیدی پوشیده بود را در آورد

 .کسی ندید نگران نباش
 .کالفه چرخید، دوباره یزدان را دید و دست و پایش را گم کرده بود

 یزدان که برای این قسمت از نقشه اش کار کرده بود نزدیک
لحظه ثابت ماند. حوضچه ایستاد نگاهش روی آب تمیز حوضچه   

 ایی دلش لرزید و از کاریی که قرار بود انجام دهد پشیمان شد اما 
 ..فقط برای لحظه ایی

 نفسش را بیرون فرستاد، سنگینی نگاه یاس را از پشت سر هم 
سنگ بود  حس می کرد اما قادر به حس کردن احساساتش نبود. . 
در کند فقط تظاهر به آروم بودن می کرد تا یاس را از راه به   . 

 .اومدم بابت اون روز معذرت خواهی کنم-
 سرش را پایین انداخت، دست های لرزون و یخ زده اش را به هم 

آروم لب زد قالب کرد. : 
 .مهم نیست-

 لبخند دل نشینی روی لبش نشست، برگشت و نگاهش را به یاس 
 .دوخت

 مطمئنی؟ -
دادگیج سرش را باال گرفت و سری به معنی "یعنی چی" تکان  . 

 سری به معنی هیچ تکان داد و نگاهش را گرفت، دوباره همان حس 
 منفی و حسی که از بد بودن و انتقام منعش می کرد به سراغش 
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همان حسی که مظلومیت نگاه یاس را باور داشت آمد. . 
 یزدان در افکارش مشغول درگیری با حس بد و خوبش بود که یاس 

مشعوقش را که در آن کت و از موقعیت استفاده کرد و یک دل سیر ِ  
 .شلوار مشکی رنگ جذاب تر از همیشه به نظر می آمد نگاه کرد

 دست خودش نبود ولی حتی با نگاه کردن به یزدان هم احساساتش 
 ..قوی تر میشد و قلبش عاشق تر 

 .با حسرت نگاهش را گرفت
 آقا یزدان اگه حرفاتون تمام شد می تونیم بریم؟ -

با نگاه یاس تالقی خورد برقی که در  از فکر بیرون آمد،نگاهش  
 چشمانش دید دلش را لرزاند اما باز هم حریف آن خوی خبیثی که 

می خواست حرفی بزند که در گفتن  .در وجودش رخنه کرده بود نشد 
 .و نگفتنش تردید داشت

 !یاس-
 خیره نگاهش می کرد، منتظر ادامه حرِف یزدان بود که صدای زنگ 

ونی خوردهول شده تک در بلند شد. .. 
 کیه؟-

 !باز کن منم-
 .با چشم های گرد شده برگشت سمته یزدان

 :یزدان با تعجب سری تکون داد و بی صدا لب زد
 کاوه؟-

 شانه ایی باال انداخت، با ضربه ایی بعدی که به در خورد بی هواس 
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یزدان را به سمته باغچه ایی هول دادوجلو رفت  . 
 .برو پشت درخت قایم شو-

ش ایستاد با ابروهای درهم و اخمی که محکم سرجای   
 .در نگاهش نشست بود به نگاه ترسیده یاس چشم دوخت

 این مرتیکه اینجا چکار می کنه؟ -
 .با حرص دوباره بازوی یزدان را گرفت و به عقب هول داد

 ..من چه میدونم، تو برو قایم شو من -
 .لجوجانه به سمته در رفت

 .یک درصد فکر کن قایم شم-
به سرعت پا تند کرد و از یزدان سبقت گرفت و جلویش یاس   

 .ایستاد، دست هایش را به حالت ایست جلوی سینه اش گرفت
 یزدان خواهش می کنم -

 :کاوه دوباره در زد، یاس پوفی کشید و با حرص غرید 
 .د برو دیگه نمیشه که تو رو اینجا ببینه-

 غلظت اخم هایش بیشتر شد 
بخوام ازش بترسم؟ برو کنار ببینم  یاس چرت نگو، کاوه آدمه که  

 :ابرو در هم کشید 
 منم نگفتم ازش می ترسم، گفتم دلم نمی خواد تو رو اینجا ببینه -

 .و فردا کلی حرف پشت سرم در بیاره یاال برو پشت درخت
 .غیر ارادی نیش خندی زد

 آها از آبروی حاج مهدی می ترسی؟-
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 .با شک سری تکان داد
 نترسم؟-

دستی به صورتش کشید بی جواب برگشت و پشت  به خودش آمد،  
 .درخت قایم شد 

 نفس حبس شده در سینه اش را بیرون فرستاد، کیفش را کنار 
 .حوضچه انداخت و سمته در رفت

 در را باز کرد، کاوه که پشت به در بود با صدای باز شدن در برگشت 
 :با حرص گفت

 کجایی یک ساعته دارم در میزنم؟ 
 .ابرو در هم کشید 

 ...به تو ربطی داره؟ کارت رو بگو و برو یاال-
 .کاوه با شک سرش را جلو آورد و نگاهی به داخل حیاط انداخت

 کسی پیشته؟ -
گوشه ی پیراهن کرمی  با حرص چشم هایش را باز و بسته کرد.  

 .رنگ کاوه را گرفت و به عقب هولش داد
 ...برو کنار ببینم، می گی چکار داری یا-

- بیام داخلمیگم فقط بزار  . 
 .خدافظ-

 در را به قصد بستن هول داد که کاوه به سرعت پایش را وسط در 
 :گذاشت و تند گفت

 .باشه همینجا می گم، میخام بیام خواستگاریت؟-
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کم کم به  حیرت زده در را رها کرد که کاوه کامل در را باز کرد.  
خنده خنده اش گرفت و با  خودش آمد و جمله ی کاوه را هضم کرد.  

 :پرسید 
 تو دیوونه ایی کاوه؟-

 خنده یاس را که دید نیشش باز شد و ردیف دندونهایی زردش 
 .نمایان شد 

- سرسینی طال با مادرم خدمت 7نه، تو یه ندای بله بدی فردا با   
 .میرسم

 در حالی که از حرف ها و و اعتماد به نفس کاذب کاوه خنده اش 
 .گرفته بود دستی به صورتش کشید 

- رو سر شبی کمتر من رو بخندون یاال برو، میخوام برمکاوه ب  
 .عروسی

پس با هم بریم و گفت با ذوق جلو آمد  . 
عصبی گفت   با حرکت کاوه ابرو در هم کشید و  

 هووی چته جوگیر؟ میری رد کارت یا زنگ بزنم بابام و ماهان بیان - :
 .کاوه با تعجب عقب رفت

 چته یاس؟ -
حرصش گرفت و توپید از این همه پرویی کاوه  . 

 یاس و مرض؛ هفته ایی یک بار دلباخته ی یه نفری اونوقت پروو-
 ..پروو اومدی اینجا؟ برو یاال برو

 .و قبل از اینکه کاوه حرفی بزند، عقب رفت و در را مهم به کوبید 
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 لحظه ایی بعد با یادآوری حرف های کاوه خنده اش گرفت با خنده
یزدان تالقی خوردبرگشت که نگاهش با نگاه جدی  . 

 :لبخند از روی لب هایش محو شد، آروم گفت
 .رفت-

 :ابرو در هم کشید و با طعنه جواب داد
 بله شنیدم چه گفت که انقدر ذوق زده شدی، فقط نمی دونستم -

 انقدر موندی تو خونه که از خواستگاری این یالغبا خوشحال میشی؟ 
استگاریش نیاد،نه به حنانه که خودش رو کشت تا این مفنگی خو .. 

 با حرف های بی رحمانه ایی که یزدان زد، اخم هایش در هم رفت، 
 جلو رفت و رو به روی یزدان ایستاد نگاه خشن و سردش رو به نگاه 

و با حرص گفت جدی و سرد یزدان دوخت. : 
 حرف هایی که میزنی رو گوشات نمی شنوند ها؟ با کدوم حقی -

حرف ها رو می زنی ها؟ کی گفته جرئت می کنی در مورد من این   
 من از حرف های اون مفنگی خوشحال شدم ها؟ به هر کی بگی

 بهت می خنده چون مثل تو احمق نیستن که باور کنن من از 
 ..خواستگاری کاوه ذوق کردم

 در ضمن مواظب خواهرت باش یهو مثل من نشه، حاال هم یاال برو 
 .بیرون

افتاده بود برداشت و کنارش زد و کت یزدان را که لبه حوض  
 .سمتش پرت کرد
 .گفتم برو بیرون-
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 .کالفه چنگی در موهایش زد و روی پاشنه پا چرخید 
 !یاس-

 .با غیض کیفش را برداشت
 .درد-

لب ِ یزدان نشست، قدم برداشت   لبخندی روی   
   یاس آروم لب زد

 .هر چه از دوست رسد نیکوست-
باال کشید تا  مات شده چرخید نگاهش را از سرسینه ی یزدان  

  نگاهی که برایش تازگی نگاهش به نگاه مهربون یزدان گره خورد.
 داشت

.اما شیرین بود نگاهی که طوالنی شده بود  .. 
 :بی اختیار آروم لب زد

 یزدان؟ -
 با صدای یاس از خیالی که در آن فرو رفته بود بیرون آمد،

 :آروم لب زد
 .کاوه رو خودم آدم می کنم تو نگران نباش-

 چکار می کنی؟-
 لبخند مهربونی زد و در حالی که کتش را می پوشید با شیطنت 

 .اضافه کرد
 .نترس تنها خواستگارت رو نمی کشم-

 .و سمته در رفت، با حرص چرخید 
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 خیلی زشته که هیچ مرزی بین جدیت و شیطنتت نداری، یهو جدی-
 .یهو شیطون! در ضمن من کلی خواستگار دارم

دستش روی دستگیره در بود که با این حرف پشتش به یاس بود و   
 :سربرگردوند و با صدای آرومی گفت

 خب تو بی جا کردی؟-
 .کیفش را برداشت حیرت زده سرش را باال گرفت

 چی؟-
 .چشمکی نثار نگاه متعحب یاس کرد

 ..هیچ، به موقعش می فهمی، عروسی می بینمت-
*** 

که  ببینید. وارد سالن شد، چشم گردوند تا مادر و خواهرش را  
 .صدای زنی از پشت سرش آمد 

 .خانوما همه لطفا بفرمایند تو حیاط! دختر جان برو عقب-
 یاس عقب رفت در همان حال دنبال مادرش می گشت، که دستی از 

 .پشت دور بازویش حلقه شد 
 !بیا اینور دختر ایستادی جلو راه -

ِِ مامان تو اینجایی! داشتم دنبالت می گشتم . 
امینه اشاره کرد سنا با سر به . 

 .نشسته بودم پیش امینه خانوم-
 .یاس که تازه متوجه ی امینه و حنانه شده بود لبخندی زد

 .سالم امینه خانوم، خوب هستید -
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 :لبخند مهربانیزد و در جواب ِ یاس گفت
 قربانت دخترم خوبم، تو خوبی؟ -

 نوشین که از شلوغی دم در و گرمای داخل سالن بی طاقت شده 
صبی میان حرفشان پرید بود، ع . 

- بریم بیرون هوا بابا تو رو خدا این حرف ها رو بزارید برای بعد.  
 !..اینجا خیلی دمه

 سنا چشم غره ایی به نوشین رفت و برای اینکه امینه از باال رفتن 
 .صدای نوشین ناراحت نشود لبخندی زد

 .ببخشید امینه جان، بفرمایید بفرمایید بریم بیرون-
بزرگ خانه ی سیف الدین شدن، خانه ایی قدیمی ساخت وارد حیاط   

حوض دایره مانندی که محیط حیاطش حال و هوای خاصی داشت.  
 که وسط حیاط بود و درخت پر برگی که گوشه ی حیاط قد بلند کرده 

 بود
 دور تا دور حیاط صندلی های آبی رنگی که برای نشستن مهمون ها 

بزرگیکه دور ِ حوض قرار گرفته وکنار هم چیده شده بود و میزهای   
 پر بود از اسباب پذیرایی، از میوهای رنگارنگ فصل و شیرینی و 

 ..شکالت
 صدای ترانه محلی که در فضا پیچیده بود همراه با چراغ های 

 رنگارنگی که کله کوچه را روشن کرده بودند از دور هم حس و حال 
 .خوب عروسی را به هر کسی می داد 

هش را به اطراف گردوند اما در لحظه نگاهش روی یاس با لذت نگا  



@romanbook_ir 

163 
 

 .یزدان ثابت ماند، و نگاه خیره اش را به خود گرفت
 !بیا داداش-

 با صدای آرش نگاهش را از یاس گرفت و به ظرف پر از میوه ی و 
 .شیرینی که آرش به سمتش گرفته بود نگاهی انداخت 

 .آرش با خنده و شوخی روی شانه اش زد
- دیگه از این چیزا گیرت نمیاد  بخور، بخور که ! 

 :با حرص زیر چشمی نگاهی به اطراف انداخت و غرید 
 آرش چرا نخورده بازی در میاری؟ -

 .نگاهش را علنا باال گرفت و با حرص به آرش دوخت
 .برو بزار سرجاش من نمیخورم-

 شونه ایی باال انداخت، ظرف را پس کشید و موزی از توی ظرف
 .برداشت

- م همش رو می خورمتو نخور خود . 
 .با تاسف سری تکان داد، نگاهش به یاس افتاد

 داشت به طرِف تاریکی باغ میرفت، ابروهایش جمع شد! دلیل این 
مطمئن  کارش را نمی دانست اما بی معطلی پشت سرش راه افتاد.  

 بود کسی در این تاریکی حواسش نه به او هست نه به یاس، حاج 
 .مهدی را رد کرد که صدایش زد

 یزدان؟ -
 خودش را به نشنیدن زد، و به قدم هایش سرعت داد از پیچی که 

در آن تاریکی یاس را می دید  به حیاط خلوت ختم میشد گذشت. . 
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 سوالی بدجور در ذهنش نقش بسته بود که یاس چرا به اینجا 
در همین فکرا بود که بی هوا پایش به میله ی آهنی که روی  آمده.  

صدایی در فضا پیچید  زمین افتاده بود خورد و . 
 صدای میله میان صدای آهنگی که در حیاط پخش بود، گم شد اما

 .یاس حس کرد و به سرعت برگشت
 ترسید نه برای خودش برای حنانه و ماهان که چند لحظه قبل به 

 .پشت ساختمان رفته بودن
 سعی کرد در آن تاریکی شخصی که با چند قدم فاصله از او ایستاده 

ببیند؛ چشم هایش را ریز کرد بود را  . 
 تو کی هستی؟ -

 با قدم های آروم به سمته یزدان که هنوز در این تاریکی نشناخته 
در دل خدا خدا می کرد حنانه و ماهان حاال حاال ها  بودش رفت.  

 . قصد برگشتن نکنند 
 قدم آخر را برداشت، نور ماه به صورت یزدان خورد و یاس توانست 

ز رخصارش پرید رنگ ا او را ببینید. . 
 اومده بودی اینجا واسه چی؟توی این تاریکی؟ -

- تو چرا اومدی؟..تو.  
 تای ابرویش را باال داد، یاس را نمی دید اما ترسی که در صدایش 
 بود را حس کرد اما چیزی نگفت، شاید هم برای یزدان مهم نبود 
 چون او هدفش فقط وابسته کردن یاس به خودش بود نه دخالت 

ندگیشکردن در ز . 
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 .پوفی کشید و سری تکان داد
 .خیلی خب! من به خاطر تو اومدم-

 حرفش را بی مقدمه زد و قلب یاس را به طپش شدیدتری وا
 .داشت

در  ترس جایش را به هیجان و بعد از لحظه ایی دوباره به ترس داد.  
 آن تاریکی چشم هایش درشت تر از قبل شده بود گویی یزدان

بود که یاس هم دلباخته ایی و نقشش را خوب بازی کرده  
 دلتنگیش را باور کرده و همین باعث شد لبخند پیروزمندانه ایی 

لب ِ یزدان بنشید  روی . 
 .خب کجا می خواستی بریم! بیا با هم بریم-
نور ماه درست به  و جلو تر آمد که سینه به سینه ی یاس شد.  

ن چهره صورت هر دو تابید یاس چهره ی بشاش یزدان را دید و یزدا  
 .. ی رنگ باخته یاس

- لتر اونم حاال که نور مهتاب گلی با آرایش خوشگبدون آرایش خوش  
 به صورتت تابیدی، شدی مثل دریای آرومی که بی هوا طغیان میکنه 

 .و دل هر کسی که اطرافش هست رو می لرزونه
 .لب تر کرد، آروم و پر از احساس دم گوشه یاس لب زد

- حاالدرست مثل قلب من که  .. 
 یاس طاقت نیورد و قبل از اینکه یزدان حرفش را کامل کند، عقب 
 !رفت نگاهش را از یزدان گرفت، تازه توانست نفس بکشد اما نه 

با طمانینه نگاهش را  گویی حتی نفس کشیدن هم یادش رفته بود.  
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 .از نقطه ی تاریکی که چشم دوخته بود گرفت و به یزدان دوخت
تا بال ِ صداقت گشت، که حرفش را باور کند.در پی نگاه یزدانبه دن  

 عشقی که هر روز و هر شب در آینه در نگاه خودش می دید را پیدا 
نگاه مشکوفانه ایی به چشم ها یزدان که طبق نقشه اش پر  کند.  

 .بود از احساس گردوند 
 ظرفیت این همه اتفاق را در این لحظه ایی که دل نگران آمدن 

داشت، تنها دلش می خواست راهی برای ماهان و حنانه بود را ن  
تا از رهایی از نگاه پر احساسی که سال ها منتظرش بود پیدا کند.  

نفس ِ یزدان از بوی عطری که در مشامش پیچیده بود دور  گرمای  
 .شود

 کنار رفت تا از کنار یزدان رد بشود، که یزدان با زرنگی سریع راهش 
 .را سد کرد

 !کجا! از من میترسی یاس-
حنش آرام بود، انقدر آرام که یاس را وادار کرد برای بار دیگه ل  

 .نگاهش را برگرداند و به چشم های پر مهر یزدان چشم بدزود
 !بزار من برم یزدان،می ترسم کسی بیاد لطفا-

 چنان لحنش پر از خواهش و عجز بود که یزدان برای لحظه ایی از 
روغ هایی که گفت، کارش پشیمان شد اما با یادآوری حاج مهدی و د  

 اشک های تلخ مادرش و برادری که بخاطر خودخواهی حاج مهدی 
 ازش دور بود همه چیز به حالت اول برگشت و مصمم تر از قبل 
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 .شد 
 :کنار رفت و بی اینکه به یاس نگاه کند آروم زمزمه کرد

 .برو منم یکمی دیگه میام
گران ماهانبی معطلی قدم تند کرد و از یزدان دور شد، دیگر حتی ن  
 .و حنانه نبود فقط می خواست برود تا از یزدان دور شود

 وارد حیاط که شد همزمان صدای بوق بوق ماشینی از بیرون ندای
برای رهایی از فکر کردن به حرف های  آمدن عروس و داماد را داد.  

 .یزدان جلو رفت و کنار مادرش ایستاد
 کجا رفته بودی؟ -

عروس بگیرددر جواب ِ فضولی نوشین بدون اینکه نگاهش رو از   
 :گفت

 .فضول نباش-
*** 

 .از پله ها پایین آمد، کوله اش را روی شونه اش جا به جا کرد
 نگاهی به سنا انداخت طبق معمول هر صبح گوشی بدست داشت 

مبل را دور زد و رو به رویش ایستاد  با خواهرش صحبت می کرد.  
 :آروم لب زد

 !مامان-
تکان داد سری به نشانه چیه . 

 .دارم میرم خونه پونه، فعال -
با بدون اینکه منتظر حرفی از جانب سنا باشد از سالن بیرون زد.  
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از خانه بیرون پونه قرار بود برای انتخاب واحد به دانشگاه بروند.  
یاد ِشب قبل افتاد یزدان و حرف های عجیبی که تا حاال از  زد.  

 .زبانش نشنیده بود
حرف هایش جریان داشتحسی که در نگاهش و   . 

درست همان چیزی که  یاس را بیش از بیش دلباخته می کرد.  
 یزدان دنبالش بود عاشق کردن یاسی که خودش هم عاشق بود؛

 وارد کردن یاس به بازی که هر کسی به نحوی در آن مقصر بود جز 
 .یاس

 با خیال و رویاهایی شیرینی که درسرش می پرواند راه را پیش 
که متوجه باشد حتی راه رفتنش هم پر از هیجان بودگرفت، بی آن . 

 .همچون کودکی از روی جوها به رسم کودکی می پرید 
 یک بار به چپ و یک بار به راست، لبخند شیرینی روی لب هایش 

دل توی دلش نبود تا پونه را ببینید و تمام اتفاق های دیشب  بود.  
 .را ریز به ریز با تمام جزئیات برایش تعریف کند 

 سر ایستگاه ایستاد و منتظر ماند تا پونه برسد، طبق معمول
 همیشگی کسی که دیر می رسید پونه بود و یاس به اجبار مجبور 

اما این بار دیگر از اخم های توی  بود نیم از ساعت را منتظر بماند.  
 هم و گوشی که پنج دقیقه به پنج دقیقه شماره پونه را بگیرید

کوک بود آنقدر کوک که گذر نیم  به قولی کیفش خبری نبود.  
 .ساعت زمان را نفهمید 

- سالم.سالم. .. 
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 با صدای پونه از فکر بیرون آمد، تا نگاهش به سمته پونه کشیده 
پونه که فکر می کرد بر حسب عادت همیشگی یاس قرار  شد.  

 .سالمو زهرمار" ی نصیبش کنه چهره اش را مظلوم کرد"
- موندمببخشید یاس جوونم! بخدا خواب  . 

 .لبخند زد، دستش را دور بازوی پونه حلقه زد
 .فدا سرت بیا بریم، دیر شد -

 حیران به یاس نگاه کرد، تعجب کرد بود و برایش سوال بود که 
 امروز چه شد که یاس به جای جمله ی همیشگی اینبار مهربان رفتار 

عقب رفت مشکوفانه  بازویش را از دسته یاس بیرون کشید. کرد.  
ی بشاش یاش چشم دوختبه چهره  . 

 :آروم و با شک لب زد
 یاس تو خوبی؟-

 .خندید،آرام و از ته دل
 دیشب چرا نیومدی عروسی؟-

 مهمون داشتیم، چی شده مگه؟ -
 .اتوبوس اومد، بریم توی راه برات تعریف می کنم-

*** 
 دفتر را بست، خسته از فضای کوچک حجره و تحمل شخصی که در 

به سختی وجودش را تحمل می کردچند قدمیش نشسته بود، و   
 .پوفی کشید و از جایش بلند شد 

 .من میرم حاجی-
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حاج مهدی   لحنش سرد بود، سرد همچون یخ سخت و سنگین.  
 سردی کالمش را حس کرد و قبل از اینکه یزدان قدم آخر را به 

 .بیرون بردارد صدایش زد
 !یزدان-

این سکوتایستاد اما برنگشت، سخت بود تحمل کردن این وضع و   
 .که هر لحظه بیشتر از قبل روی قلب و وجودش سنگینی می کرد
 لب تر کرد و دستی به ته ریشش کشید با تردید برگشت و نگاهی 
 که دست کمی از لحن کالمش نداشت به تسبیح حاجی که مهرهای 

 .فیروزی رنگ و براقی داشت چشم دوخت
 بله حاجی؟ -

صندلی بلند شد، خوب میدستی به زانوهایش زد و از روی    
 شناخت یزدان را، از ده سالگی نصف روزه ش را کنار خودش بزرگ 

اخم می کرد،لبخند میزد،چشم می بست می فهمید دردی  شده بود.  
 داره، و این سردی که یک هفته در کالم و رفتار یزدان دیده بود

 .دلش را به شک آورده بود
ان می رسید و کمر خمیده جلو تر آمد، با قدی که تا سر سینه ی یزد  

نگاهش را به نگاه خیره یزدان دوخت ش رو به رویش ایستاد. . 
 چیزی شده یزدان؟-

 .نگاهش به حاجی بود و ذهنش حوالی ِحقیقت های که شنیده بود
 بی طاقت شد اما با مشت کردن دست هایش و فرو کردن
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 ناخونهایش در گوشت کِف دستش خودش را ساکت کرد تا حرفی 
لبخند زد لبخندی که به تلخی طعم شربت های بچگیش که  نزند.  

تلخ ِ تلخ همراه با بغض و آهی که در وقت مریضی میخورد بود.  
 .گلویش خفه شده بود
 .نه حاجی، من خوبم-

 ..نیستی،چند روزی چشمم روته می بینم که بی قراری؛عصبی و-
 .حاجی من خوبم،شما نگران نباش-
د و لبخند مصنوعی زددستی به سر شانه ی حاج مهدی ز  . 

 .من برم فعال -
 .بدون لحظه ایی درنگ برگشت و از حجره بیرون آمد 

ردی از  داغ کرده بود،تمام تنش از خشم و حرص تب دار شده بود.  
 .خون در چشم هایش نشست

نگاهش به نقطه ایی از رو  قدم هایش را محکم و بلند برمیداشت.  
شته ی تاریک به رو خیره بود، اما ذهنش پر بود از گذ   

 مادرش،پدرش و حتی حاج مهدی در آن پستوهای ذهن آشفته اش 
 دنبال ِ ردی از خوبی های حاج مهدی می گشت تا آبی باشد روی

 آتیش درونش اما هر دفعه فقط به یک دیوار برخورد می کرد که با
 .رنگی مشکی "ترحم" نوشته بود

نشده می در ذهنش هنوز هم این قصه را برای هیچ کس تمام   
 دانست، که اگر گذشته بود دیگر بغض مادرش برای یادآوری آن

 .لحظه ها آماده سر باز کردن نبود
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حاج صابر لحظه ی آخر  حاج مهدی از فهمیدن یزدان نمی ترسید.  
تلخ تر از همه اگر همه چیز توی سعی نمی کرد حقیقت رو بگه.  

رادرشهگذشته باقی مونده بود حاال ماهان میدونست که یزدان ب .. 
 !هوووش یزدان-

سر چرخاند  با صدای کاوه از فکر بیرون آمد اما هنوز هم عصبی بود.  
 .و نگاه جدی به کاوه انداخت

 چته؟ -
 میری پیش آرش؟-

 باید جواب بدم؟ -
 .لبخندی زد که ردیف دندون های زردش پیدا شد 

 نه رفیق جان آخه منم دارم میرم اونجا، گفتم بپرسم اگه راهمون -
باهم بریمیکیه  . 

 لب باز کرد تا حرفی بزند اما سکوت کرد، از کنار کاوه رد شد و به 
کاوه بی هیچ حرفی با همان حال بشاشش به   راهش ادامه داد.  

 .دنباله یزدان روانه شد 
 به مغازه آرش که رسیدن، کاوه جلوتر وارد شد و سالم بلند باالیی 

 .به آرش که پشت میزش نشسته بود داد
ر یک قدم مغازه ایستاد، سر برگرداند و نگاهش را به ناخوداگاه د  

اما جز یک  هدف دیدن یاس به سمته ایستگاه اتوبوس سوق داد.  
 پیرزن که با زنبیلی که سبزی داخلش بود روی سکوی کنار صندلی 

 .های ایستگاه نشسته بود کسی را ندید 
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 پوفی کشید، از این دوگانگی و رفتارهای غیر ارادیش کالفه شد 
وارد مغازه شد  حرص چنگی در موهایش زد.با  . 

 .سالم
 .آرش نگاهش را از کاوه گرفت، یزدان را که دید نیشش باز شد 

 به به یزدان خان! باز که اومدی اینجا خیره؟ -
 حوصله ام توی حجره سر رفت، کاوه تو چی میخوای اینجا؟-

 .نیشش باز شد و روی صندلی رو به روی آیینه نشست
- بزنم، اگه خدا بخواد قرار ِ برم خواستگاری  اومدم موهام رو . 

 یزدان که حرِف کاوه را جدی نگرفت، بی خیال پاهایش را از روی 
 .زمین برداشت و روی کاناپه یی که رویش نشسته بود دراز کشید 

 .خوبه مبارکه-
آرش نگاهش را از چهره ی ریلکس و عادی یزدان گرفت و با خنده  

 زد
 .به بازوی کاوه

- اینکه جواب بدیکدوم دختر ِ بخت برگشتی میخاد زن توقبل از   
 بشه، این رو جواب بده پول داری یا نه؟ 

 .قیچی را جلوی صورتش زد
 .نیشش دوباره باز شد، دست برد و پول هایش را از جیب در آورد

 .آره دارم، مامانم داده گفته برا شب بیام موهام رو درست کنم-
که روی چشم هایش بود را عقب با این حرف یزدان آرنج دستش را    

 .برد، و به آرش که نگاهش به سمتش کشیده بود، نگاهی انداخت
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 تک خنده ی زد و سری به نشانه ی تاسف تکان داد اما آرش بی 
دستش را به شکمش زد و  طاقت قهقه خنده اش فضا را پر کرد.  

 .روی زمین نشست 
 .وااای! کاوه خدا لعنتت کنه-

-   کی زنم بشه اونوقت خنده توی گلوت ِگفتم قرار بخند، وقتی
 .میمونه

 ..فکر کردن نداره یکی مثل خودت-
 !نخیر،یاس-

چشم های بسته ی یزدان باز شد  به یک باره سکوت در فضا پیچید.  
به گوش هایش اطمینان نداشت و نگاهش روی سقف ثابت ماند.  

 :که آرش سوالش را دوباره و با شک پرسید 
 کی؟-

- ت رویاس، شروع کن کار .. 
 آرش ناباورانه نگاهش را بین کاوه و یزدان که همانطور روی مبل 

 .خشکش زده بود گرداند 
 دختر خوبیه مگه نه؟ یه شهر چشمشون روشه اما اون به من گفت -

 بله، خودم دیشب رفتم دم خونه حاجی ازش پرسیدم وقتی شنید 
 خندید هر چند بعدش زد تو برجکم اما خب اون نمایشی بود، 

چی می گن؟ آها ناز کرده بود جدیدا . 
 :لب گزید و با حرص ادامه داد
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 اوف که چقدر هم ناز کردن بهش میاد، با اون چشم های ِقد -
 ...گردووش چقدر خوشکل تو چشم آدم

 کاوه هنوز حرف میزد که یزدان بی قرار سر جایش نشست، نگاه به 
نشسته خون نشسته اش را به کاوه که پشت به او روی صندلی   

 .بود دوخت
 طاقتش طاق شد و به یک باره در جایش جهید به سمته کاوه خیز 

 .برداشت
 از پشت یقه اش را گرفت و از روی صندلی بلندش کرد که وحشت 

 .زده حرفش را خورد
 :دم گوشش غرید 

 .ادامه بده-
- یزدا..یز. ... 

 .چشم هایش بسته شد، کالمش پر شد از حرص و خشم
بده   

- آرش اون ماشین "ماشین اصالح مو" رو  بله داد، آره. که یاس به تو   
 بده 

 وحشت زده تقال می کرد تا یقه اش را از مشت محکم یزدان بیرون
 بکشد اما با هر تقالیش مشت یزدان محکم تر میشد و تقالهایش 

 .بیهوده تر 
 آرشکه منظور ِ یزدان را فهمید و بدش هم نمی آمد درسی به کاوه 

حرف مفت نزند، با گفتن "چشم" ماشین را به بدهد تا انقدر   
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 .دستش داد
 یزدان با خشم یقه ی کاوه را گرفت و روی صندلی پرتش کرد، تا کاوه 

ماشین را جلو  فرصت حرکتی کند محکم دستش را به سینش زد.  
 .برد و نگاه جدیش را به نگاه وحشت زده ی کاوه دوخت

- صورتت رو مثل موهات اگه نمیخوای با همین ماشین تموم پوسته   
جون نکن و یک جا بشین خب؟   از ریشه بکنم.  

نیش  چنان لحن بیانش کوبنده بود که کاوه از حرکت ایستاد.  
 .خندی روی لب هایش نشست

 خب تا وقتی که تیغ های ماشین به موهات بخوره فرصت داری 
 دوباره بگی دیشب چی شد، تو به یاس چی گفتی و اون چی جواب 

 داد خب؟ 
ترسان و وحشت زده اش را میان ماشین و نگاه جدی یزداننگاه   

 .گرداند 
 .یزدان بود و در این حال محال بود، فقط حرف بزند و عمل نکند 

- گفتم ازش خوشم ..باشه، باشه میگم،دیشب رفتم بهش گفتم.  
اما مسخرم کرد ولی خب من به مامانم گفتم اونم گفت با ..میاد اما.  

تو رو خدا خاموش کن اون  همین.  فقط  مادر یاس صحبت می کنه.  
 .رو یزدان

عصبی بود از حاجی،از مادرش از گذشته و حاال هم  نیش خندی زد.  
 کاوه و حرف هایی که هیچ به مذاقش خوش نیامده بود و اوقاتش را 

 .تلخ تر از قبل کرده بود
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 تیغ ماشین روی موهای کاوه نشست که دوباره تقال کرد و همین 
ط کجی کوتاه شودباعث شد موهایش در خ . 

 .خب حاال تا موهات کوتاه میشن گوش بده-
 .نکن تو رو خدا، یزدااان-

یک پیچ در پیچ و بی هدف تیغ ماشین را در سرش می چرخاند.  
 جایش را کوتاه می کرد و جای دیگرش را نه؛ماشین را خاموش کرد و 

 .سمته آرش گرفت اما هنوز کاوه را رها نکرده بود
را نزدیک تر بردلب تر کرد و سرش  . 

 خب حاال گوش کن ببین چی می گم خب! از این به بعد بشنوم که -
 دور ور یاس و حنانه می پلکی چنان بالیی سرت میارم که حتی اسم 
 خودتم یادت بره چه برسه به اینکه برای ناز تو چشم های یاس لب 

 .بگزی
 .و همزمان ضربه یبه پس ِ سر کاوه زد

 خب؟ 
اد، نیش خندی زد نگاه تحقیرآمیزی به وحشت زده سری تکان د  

عقب رفت چهره رنگ پریده ی کاوه انداخت. . 
 .برو-

 با تردید نگاهش را بین آرش و یزدان گردوند، دستی به موهایش 
 .که به طرز خنده داری زده شده بود کشید 

 !..اما موهام-
 دست هایش را در جیب شلوارش برد با جدیت قدمی به عقب 
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خندید اما یزدان خیلی جدی جواب دادرفت، آرش می   : 
- یاال.مامانت که پول داده بهت برو یه جا دیگه. ! 

 کاوه که از یزدان و خشم بی حد و مرزش ترسیده بود، فرار را بر قرار 
 .ترجیع داد و بدون گفتن حرِف اضافه ایی از مغازه بیرون زد

 پوفی کشید و به سمته آرش چرخید تا با تشر خنده اش را ساکت 
 .کند، که نگاهش به نگاه آشنایی گره خورد

 خودش نفهمید اما طپش قلبش باال رفت، در ذهنش دوباره نقش 
بی انتقام را می چید بی آنکه صدایقلب ِ بی طاقتش را بشنود.  

 آنکه به خودش جواب بدهد که چرا در برابر حرف های کاوه بی قرار 
 .شد 

 .من رفتم آرش-
 ا ِ کجا؟-
 .خدافظ-
ی دو مانند از مغازه بیرون آمد، نگاهش را به اطرافبا قدم ها  

 گرداند تا یاس را پیدا کند که در لحظه آخر دیدش که از خم کوچه 
 .رد میشد 

 دستی به ته ریشش کشید و بدون اینکه جلب توجه کند به قدم 
 .هایش سرعت داد و وارد کوچه شد 

وتی از خل نگاهی به کوچه ی انداخت، هوا رو به تاریکی می رفت.  
 .کوچه استفاده کرد و به قدم هایش سرعت داد

 !یاس-
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 !چکار می کنی یزدان-
 .اخم هایش در هم رفت

 نمی تونی اینجوری نگاه نکنی؟ -
 چشم هایش گرد شد، در پس نگاه حرصی و اخم های در هم یزدان 

 :به دنبال ِ دلیل حرفش می گشت، آروم لب زد
 چه جوری؟ -

- شهر تو کفه چشم هات باشن؟   این همه ناز چرا؟ خوشت میاد یه   
 :چشم هایش گرد تر شد و با حیرت پرسید 

 یزدان چی می گی تو؟-
 میگم نگاه نکن اونجوری! انقدر با ناز و معصوم! کار رو خراب نکن -

 یاس! خب؟
 افسار دلش را از دست داد، در پس نگاه حیرت زده یاس، عشق را می 

 .دید 
تنها راه انتقام از حاج مهدی فقط در دل نالید، میدونم بی گناهی اما   
 :تویی یاس! آروم و عاجزانه لب زد

 .لطفا-
زده و متعجب از رفتار ِ یزدان که دلیلش را نمی دانست، آب  حیرت  

 .گلویش را آرام قورت داد خود را عقب کشید 
 :آروم لب زد

 یزدان تو خوبی؟-
 خوب نبود، کالفه و عصبی چنگی در موهایش زد بی توجه به یاس و 
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 .نگاه منتظرش ردشد با قدم های بلند و محکم از یاس دور شد 
 چشم بست با حرصی که در وجودش شعله انداخته بود دست 

حرف های حاج صابر  هایش را مشت کرد تااز خشمش کم کند.  
 همچون ناقوس مرگی در گوشش پیچید، مصمم تر شد برای ضربه 

 زدن به حاج مهدی، 
با  مظلوم این داستان می دانست.اما ته ته های دلش هنوز یاس را   

که دل ِ یاس را به زمین می  خودش درگیر بود با دلش و با تصمیمی  
 .زد

 وارد خانه شد، در همان حالی که اخم هایش در هم بود و فکرش هر 
 .جایی جز زمان حال بود وارد پذیرایی شد 

 امینه که تا اینساعت منتظر ِ آمدن یزدان بود، با ورود یزدان از
بلند شد  جایش . 

 .منتظر تو بودم-
 .خسته ام-

 بی توجه به امینه پیچید و پا روی اولین پله گذاشت، با حرص
 .پیراهن یزدان را از پشت کشید 

 .وایسا گفتم باید حرف بزنیم-
 با حرص کف دستش را آروم روی نردها زد، دندون روی هم سابید و 

 .چرخید 
 چی میخای بگی؟ -

 با یاس چکار داری؟-
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خورد، انتظار هر حرفی را داشت اال این جمله و این سوال! تای یکه   
 .ابرویش را باال داد و از پله پایین آمد 

 منظور؟-
 :ابرو در هم کشید و به تندی گفت

- دقیقه قبل توی 20خودت خوب منظورم رو می فهمی یزدان! همین   
 کوچه باهم دیدمتون

 داری چکار می کنی یزدان؟
دن و حق به جانب شدن مادرش را به نخواست با هول ش خندید.  

 .شک بندازد
 خب دیدی که دیدی! اتفاقا خوبه که دیدی چون دیگه الزم نیست -

 من زیاد فکر کنم که چه جور بهت بگم؟
 چی رو؟-

 لبخندی زد، نگاهش برق زد یک برق خاصی که امینه را هم متعجب 
 .ساخت نگاه منتظرش را در چشم های براق یزدان گردوند 

رو می خوام که یاس . 
 .باورش نشد، حرفی را که گوش هایش شنیده بود را باور نداشت
 دلش لرزید و ترس در دلش نشست یاد آن روزی که همه چیز را 

همان برق انتقامی که در سو سوی چشم   برای یزدان گفته بود افتاد.  
لبخند تلخی روی لبش نشست  های به خون نشسته یزدان دید.  

 :آروم و بی جان لب زد
 دروغ می گی؟ -
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 .لبخند مهربونی زد و دست هایش را قاب صورِت امینه کرد
 من چرا باید دروغ بگم د آخه مادر من؟ تو پسرت رو این جور -

 شناختی؟ بخوام انتقام از حاج مهدی بگیرم بعد یاس رو وسیله قرار 
 بدم؟ فکرشم نکن فقط به این فکر کن که تا چند روز دیگه بریم 

 .خواستگاری یاس
شمکی چاشنی حرفش زد، اما حتی این حرف هایشهم دل ِ امینه چ  

یزدان برگشت و از پله ها باال رفت اما امینه ماند با  را آرام نکرد.  
 دلی سراسر ترس و دلهوره از تصمیم یزدان و کاری که قرار بود انجام 

 .دهد 
*** 

14خودکار را برداشت، روی عدد  لبخند  توی تقویم خط کشید.  
دل دل می کرد   زد و خودکار را روی میز برگرداند.رضایت آمیزی  

 برای
که تولد ِ یزدان ِ، هر سال را همین طور میگذراند بدون آن بیستم روز ِ   

 که حتی خود یزدان خبر داشته برایش هم تولد می گرفت و هم 
 ..کادو

 روی تخت نشست، زیر تختش پر بود از کادوهایی که برای یزدان
وقت، موقعیت این که کادو ها رو به یزدان بدهد خریده بود و هیچ    

 .را پیدا نکرد
 طاق باز روی تخت دراز کشید، اتفاقات امروز را در ذهنش مرور کرد، 

 حرف های یزدان و نگاه براق و بی قرارش، لبخندی روی لبش 
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 نشست که با صدای پیام گوشیش لبخندش محو شد و به خود 
 .آمد 

ابیدنش بدهد دست پیش برد و بدون اینکه تغییری در حالت خو  
شماره ناشناس بود بی درنگ  موبایلش را از روی بالشت برداشت.  

 .پیام را باز کرد
 برای بار ِ اول با حس کنجکاوی پیام را خواند اما وقتی صاحب پیام را 

پاهایش را روی تخت کشاند  شناخت به سرعت روی تخت نشست.  
هیجانی غیر قابل و وسط تخت دو زانو نشست اینبار با عطش و    

 .وصف تک تک کلمات پیام را خواند حتی چند بار هم تکرار کرد
 امروز کاوه اومده بود آرایشگاه آرش، می گفت میخوای زنش بشی؟"

االنم من این پایین منتظرتم بیا تو بالکن ُدمش رو قیچی کردم. .". 
 سر چرخاند نگاهی که از هیجان برق می زد را به در بسته بالکن 

آروم گوشی را روی تخت انداخت که صدایش زنگ  انداخت. اتاقش  
با تردید  همان شماره ناشناس که یزدان بود.   خوریش بلند شد.  

 .انگشتش را روی گوشی حرکت داد وتماس را وصل کرد
 :صدای بشاش و شیطون یزدان در گوشی پیچید 

 !خودت بگو این تاخیرت بخاطر ترسته یا هیجان-
م اول را به سمته بالکن برداشتلبخند روی لبش نشست، قد  . 

 نمیخوای حرفی بزنی؟-
 .به در رسید، در را باز کرد وارد بالکن شد 

 یاس؟-
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 :با صدای آرامی که هیجان پنهانی را در خودش جا داد بود لب زد
 چرا اومدی اینجا؟-

 به دیوار بالکن رسید و توانست یزدان را ببینید که روی آپاچی سبز 
(یک مدل موتور  رنگی نشسته بود. ( 
 بد کردم اومدم؟-

 ممکنه کسی ببینه؟-
 :لبخندی زد، شیطون سری کج کرد و جواب داد

 آها پس یعنی می گی خوبه که اومدم ولی ترست بخاطر این که 
 .کسی ببینه

 .نتواست جلوی خودش را بگیرد و لب هایش به خنده کش آمد 
 !خوشم میاد حرف های من رو به نفع خودت تمام می کنی-

 دروغ گفتم مگه؟-
 .برای رهایی از جواب دادن با سر به موتور اشاره کرد

 .موتور بهت میاد-
که دل ِ یاس  تک خنده ایی زد، مردانه و محکم از همان خندهایی  

بی  برای صدایش و نقش گرفتن روی لبهای یزدان ضعف می رفت.  
 اختیار آهی عمیق کشید و برای کنترل کردن خودش دستش لبه ی 

بالکن نشستدیوار  . 
 :صدای خندون و شیطون یزدان در گوشی پیچید 

 خوشم میاد میخوای با جوابهای بی ربط و عوض کردن بحث از زیر 
ولی خانوم این رو بدون این خودش یهجور جواب دادن در بری.   ِ
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 .جوابه
یاس خجول سرش را به زیر انداخت چشمکی چاشنی حرفش زد. . 

 !یاس-
اتاق می آمد، هول شد به سرعت به با صدای نوشین که از داخل   

یزدان که متوجه شد گفت سمته در بالکن چرخید. : 
 من برم؟ -

 حرفش را با لحنی آرام و گیرا بیان کرد، جوری که انگار دلش می 
 خواست یاس جواب "نه" بدهد و او باز هم همانجا بماند و در حالی 

 .که او همان پایین روی موتورش ایستاده با یاس حرف بزند 
 آروم و مسخ شده برگشت و نگاهش را به یزدان دوخت، گویی بودن 

 نوشین را فراموش کرده بود که بی هیج ترسی چشم به یزدان
 .دوخته بود

 !یاس
 :با صدای نوشین به خودش آمد، آروم لب زد

 .برو-
 :آروم چشم بست و لب زد

- مواظب خودت باشچشم. . 
موتور را روشن کرد در همان گوشی را قطع کرد، توی جیب گذاشت و   
 .هینی که نگاهش به باال بود حرکت کرد

 یاس؟-
 هوووم؟-
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 نوشین گیج ابرو در هم برد و جلو آمد، روی دیوار خم شد و به کوچه 
 .نگاهی انداخت

 چته یاس؟ -
 .سری تکان داد و نگاهش را از جای خالی یزدان گرفت
ی بود که بیرون رفت، یاس هم به دنبالش روانه شد موضوع مهم   

برای لحظه ی ترس در  حاج مهدی وجود همه را الزامی دیده بود.  
 وجودش نشست که نکند کسی او را با یزدان در خیابان دیده بود؟

 نمیای؟-
که نوشین سریع یه پله باال آمد  همزمان صدای گوشیش بلند شد.  

 :و پرسید 
 کیه؟-

از با چشم غره ایی که یاس رفت، به خودش آمد برگشت و تندتر   
با تاسف سری برای نوشین و این همه  قبل پله ها را پایین رفت.  

پیام را باز کرد حجم از فضولیش تکان داد. . 
 دوباره یزدان بود و دوباره همان لبخند ِ عمیق روی لب های یاس 

 .شکل گرفت
 "نوشین متوجه شد؟"

 .از پله ها روانه شد و همزنان تایپ کرد
ی؟نه، شماره ی من رو از کی گرفت " 

 "گوشی حنانه، حواسش نبود برداشتم"
 .لبخندی روی لبش نشست، بی اختیار تایپ کرد
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 چرا؟ درگیر نگاه پر نازم شدی؟-
 تا به خودش بیاید پیام را سند کرد، لحظه ایی بعد پیام یزدان رادر

 :حالی که غرق بود از عطش و ذوق خواند 
- دم بدمدل که روی دل بیفتد عشق طغیان می شود! آره درگیر ش  

 .شدم
ِ  قبل از اینکه وقتی برای حالجی حرف ها و پی بردن به مفهوم پیام

 .آخر یزدان پیدا کند، صدای حاجی او را به خود آورد
 !یاس-

 .سریع گوشی را در جیب گذاشت، وارد سالن شد 
 .اومدم آقاجون، ببخشید -

مهربونیحاج مهدی نگاه  رو مبل دو نفر ِ نشست. کنار حاج مهدی  
سرش به یاس انداخت دست پیش برد و پشت سر یاس گذاشت.  

 .را جلو کشید و بوسه ی پر مهری را روی پیشانیش زد 
 دشمنت شرمنده دختر جون، گفتم همه جمع بشید تا یه چند -

همتون می دونید که من دیگهسن ِ سالی  نکته ایی رو بهتون بگم.  
خدا رو شکر  ندارم. مثل قبل جون ِ کار کردن رو ازم گذشته دیگه   

دیگه چم و خم  یزدان هست و بیشتر وقت ها توی حجره هست.  
 ...کار توی حجره اومده دستش و

 :نوشین میون حرفش پرید 
 .آها یعنی می خواید اداره کامل حجره رو بدید دسته یزدان-

 :با طعنه اضافه کرد 
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 همین جورش سر رفت و آمد ما قانون گذاشته و رفتن به اونجا رو -
همین چند روز پیش بود که توی حجره داشت به یاس   نع کرد.م  

 .دستور می داد دیگه نیاد حجره
 :ماهان ابرو در هم کشید و به تندی گفت

 خیلی بی خود کرده پسره ی الدنگ نمی دونم چرا نمی تونم هیچ -
 .ِ ازش خوشم بیاد، چون زیادی بی حد 

ن بشنود میانیاس که طاقت نداشت این حرف ها رو در مورد ِ یزدا   
 .بحث را گرفت

 اوال از هر چیزی نوشین بابا داشت صحبت می کرد، درستش نبود -
 وسط حرفش بپری دوم اینکه یزدان حرِف بی جایی نزد مگه دروغ 

 گفت؟ حجره با اون همه نگاه مردهای جور واجور و هیز جایی برای 
هم  زن نیست که تنها بره، و اینکه ماهان خان به نظرم یزدان زیادی  
 بی حد نیست آخه من آدمای زیادی دیدی که بیشتر از یزدان بی

و مرز خودشون رو نمی شناسن نه؟  حدو حدودن.  
 با این حرف ماهان به خشم آمد اما به سختی جلوی خودش را 

 گرفت؛ یاس خیلی غیرمستقیم طعنه اش را به او زده بود و بی آنکه 
تر از یزدانکسی متوجه شود به ماهان فهماند خودش بی حد   ِ . 

 لبخند پر از آرامشی روی لبهای یاس نشست، گویی از این که 
 توانسته بود به نحو احسنت از یزدان پشتیبانی کند رضایت 

با همین چند جمله توانسته بود نوشین و ماهان را ساکت  داشت.  
 .کند 
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 حاج مهدیکه مثل ِ همیشه حرف های یاس را منطقی دیده بود
 .ساکت ماند 

س به سمته حاج مهدی چرخید، نگاه رضایت آمیز و پر ازنگاه یا  
 .آرامشش را که دید دلش قرص شد که از او ناراحت نشده

 .ببخشید بابا میون حرفتون پریدیم-
 مهرهای تسبیح را یکی یکی از بین انگشت هایش رها می کرد، زیر 

 .لب ذکر می گفت، سری به نشانه ی تایید حرِف یاس تکان داد
ح را رد کرد و سرش را باال گرفتآخرین تسبی . 

 داشتم می گفتم من خسته شدم از کار میخوام خودم رو-
 بازنشسته کنم، آره قرار ِ حجره رو بسپارم دسته یزدان، اما ماهان 

 .هم باید بره اونجا کار کنه
 نوشین نیش خندی زد، گویی که در میدان جنگ باشد نگاه

ایت آمیزی بر روی لب پیروزمندی به یاس انداخت و لبخند ِ رض  
دلش خنک شده بوداز اینکه یزدان قرار بود از  هایش نشسته بود.   

 .این به بعد زیر دسِت ماهان باشد 
 اما بلعکس یاس سرخورده سرش را پایین انداخت، و خودش را با 

 بازی کردن با ریشه های شالش که روی شانه اش افتاده بود سرگرم
 .کرد

انداخت ماهان مغرورانه بادی به گلو . 
 اما بابا من دوست ندارم یزدان زیردستم کار کنه خودم یه نفرو-

 .پیدا میکنم
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 لبخند کوتاهی روی لبهای حاج مهدی نشست، نگاهی که مثل 
 همیشه آروم بود را یک دور میان جمع گرداند، نگاه نوشین را خوب 

 می شناخت از همان بچگی حسادت نوشین را نسبت به یاس می 
بدتر از قبل شده بود  دید و حاال هم  . 

 سنا که بی هیچ حرفیمنتظر ِ ادامه ی حرِف حاج مهدی بود و تنها 
 کسی که از تصمیم های حاج مهدی خبر داشت، از همان اوایل

 ازدواج تا به حال حاج مهدی هیچ کاری را پیش از اینکه رضایت سنا 
 .را بگیرد انجام نداده بود

پایین بود اما از دست هایش نگاهش روی یاس ثابت ماند، سرش   
 که زمان ناراحتی با گوشه ی پیراهن یا شال به بازی گرفته میشد 

دیگر نگاهش را نگرفت روی  ناراحتی و غم دخترکش را حس کرد.  
 یاس ماند تا لحظه ایی که حرفش را می زند عکس العملش را 

شک داشت به حسی که یاس به یزدان داشت شک داشت  ببینید.  
بود خودش را مطمئن کند، تسبیح را میان دستش تاب  و حاال قرار   

 :داد و آروم گفت
 -قرارنیست یزدان زیر دستت باشه ماهان! اگه اون موقع های که
 میزدم تو سر خودم که بیا وردسته خودمو یزدان تو حجره کار یاد 
 بگیر تا وقته پیری عصای دستم بشی می اومدی االن شاید یزدان 

ن نهزیر دستت بود ولی اال ... 
 یاس حیرت زده سرش را باال گرفت ، نگاهی که از هیجان برق میزد 

 .در نگاه منتظر ِ حاج مهدی گره خورد
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 :ماهان لب باز کرد تا اعتراض کند که حاج مهدی تاکیدانه ادامه داد
 حرفم تمام نشده ماهان، از کار و حجره که بگذریم می مونه ترانه، -

 .فردا شب باید بریم دنبالش
ان اینبار به سرعت از جایش بلند شد، با صدایی که حرمت پدر ماه  

 :و پسری را فراموش کرده بود گفت
 کافیه بابا من اونجا بیا نیستم، یک بار گفتم باز هم می گم من -

من که خودم درکش کردم شما   دیگه نمی تونم با ترانه زندگی کنم.  
می خوام رو دیگه نمی دونم ولی بهتر درک کنید چون من کاری که   

 .رو انجام میدم
 برگشت و راه اتاقش را پیش گرفت که حاج مهدی از جایش بلند 

 :شد عصایش را به زمین کوبید و فریاد زد
 !وایسا سرجات ماهان-

 عصا زنان به سمته ماهان که پشت بود نزدیک پله ها ایستاده بود 
 .رفت

 .برگرد
 :با حرص چرخید و غرید 

 ..بابا من-
برد و سیلیدر گوش ِ ماهان کوبید، دستش که روی دستش را باال   

 عصا بود می لرزید و نگاه عصبیش به ماهان که چشم هایش از فرط 
 .خشم بسته بود و زبان به کام گرفته بود
 .این سیلی رو باید خیلی قبل تر می زدم-
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 صدایش می لرزید؛ بغضی در گلویشنهفته بود که دل ِ یاس و سنا 
 .را لرزاند 

- وقتی که بچه یک سالتو برداشتی آوردی اینجا و به گریه همون   
 هایی که پر بود از ناله های برای دوری مادرش گوش ندادی، آره یک 

 بار گفته بودی میخوای طالق بگیری اگه این سیلی رو همون موقع 
فکر نکن پیر شدمه و نمی .زده بودم االن برای باز دوم نمی گفتی.  

اهان فکر نکن نمی فهمم با اون فهمم داری چه غلطی می کنی م  
فردا  .گوشیت که شب و روز دستت داری به زنت خیانت می کنی.  

 شب همه با هم میریم خونه پدر ترانه، الزمم نیست برگردید توی
 اون جهنمی که تو اسمش رو گذاشتی خونه برمی گردید همینجا، 

 .والسالم
دن دراز کنار ماهان گذشت و به سمته اتاقش رفت صدای بسته ش  

 .که در فضا چرخید چشم های به خون نشسته ی ماهان باز شد 
 حرصش به خاطر سیلی که از حاج مهدی خورد نبود از اجباری بود

به خاطر کاری بود که مجبور به  که در حرف هایش نشسته بود.  
 .انجامش بود

 یاس از جایش بلند شد و به قصد رفتن به اتاقش از کنار ماهان 
رص برگشت و چنگی به بازوی یاس زد و به گذشت، ماهان با ح  

 .عقب کشیدش
 !حاال خوشحالی ها؟ تو بهش گفتی نه؟ تو گفتی آره-

 دردی در بازویش پیچید اما حتی اخم نکرد تا به ماهان دردش را 



@romanbook_ir 

193 
 

 نشان ندهد، در سکوت خیره در چشم های به خون نشسته ی 
ا چقدر دلش می خواست کاریی که ماهان می گفت ر برادرش بود.  

 خودش انجام داده بود اما او مثل نوشین نبود که برای نشان دادن 
 .خودش بقیه را بد کند 

 بازویش را رها کرد و چنگی به چانه اش زد، که ناخون هایش 
 .خراشی رویگردن ِ یاس جا گذاشت

 چرا خفه شدی ها؟میگم تو بهش گفتی؟ -
س سنا خودش را به ماهان رساند و با حرص به عقب هولش داد، یا  

 .را پشت خودش قایم کرد
 چه کار می کنی ماهان؟-

 !من میدونم خودت گفتی بهش -
 تلخ خندید مادرش را عقب کشید، از ماهان نمی ترسید از قلدریی 

 هایی که برایش تکراریی شده بود نمی ترسید حتی از وحشی بازی 
 .هایش

 آفرین خوبه که می دونی، حاال چکار کنم ها! دست بزنم بگم ایول -
 به ذکاوت و هوشت؟ ها؟ حاال که میدونی می خوای چه غلطی کنی؟ 
 خشمم چند برابر شد، جلوی چشمش یاس را نمی دید کسی را می 
 دید که با بدحنسی تمام رویاهایش را برباد داده بود، خیز برداشت 

 اما قبل از اینکه دستش به یاس برسد سنا میانش ایستاد و فریاد 
 :زد

 !بس کن ماهان -
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- چه خبره؟ اینجا   
 نگاهشان به سمته حاج مهدی کشیده شد، ماهان با حرص نفس 

 حبس شده در سینه اش را بیرون فرستاد، بی طاقت قدم تند کرد 
 .و از سالن بیرون زد

با بسته  حاج مهدی آخرین نفر بود که بیرون رفت و در را بست.  
خوب می  شدن در یاس از پشِت پنجره کنار رفت و در را بست.  

ی با برگشتن ترانه هم هیچ چیزی درست نمی شود و دانست حت  
 .ماهان دست از اشتباهش برنمی دارد

 حق را به خود می داد تا جلو برود و همه چیز را به پدرش بگوید اما
 می ترسید، می ترسید از روزی که خبر پخش شود و خبر به گوش

حتی فکرش هم رعشه به تنش می انداخت یزدان یزدان برسد.  
سراسر غیرت اگر می فهمید خواهرش با یکمرد ِ زن دار می مغرور و   

نه حنانه را و نه حتی ماهان را زنده نمی  .پلکد دنیا را ویران می کرد.  
 ..گذاشت

 خدا چه داند حتی شاید یاس را که این خبر را می دانست و نگفته 
با ترس سری تکان داد بود را به داریی از خشم و حرص می آویخت.  

ر به اتفاق هایی که بعد از فهمیدن یزدان می افتد فکر سعی کرد دیگ  
 .نکند 

 خانه در سکوتی کامل فرو رفته بود همه رفته بودن اما حاج مهدی 
 حریف لجبازی یاس نشده بود و حتی یک جورایی حق می داد که 
 نیاید و از ماهان ناراحت باشد، هنوز هم جای زخمیکه رو ِ ناخون
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 .ماهان بود زیر گلویش بود
دای زنگ آیفون به صدا آمد، شالش را سر کرد و بیرون رفت در ص  

 همان حالی که با قدم های بلندش فاصله اش را با در خانه کم می 
 :کرد با صدای رسایی پرسید 

 

 کیه؟ 
 :صدایی نشنید، پشت در ایستاد با تردید تکرار کرد

 کیه؟-
 .صدای آروم یزدان را از پشت در که شنید 

 .منم-
گرد شد، سریع در را باز کرد و قبل از اینکه به خودش چشم هایش   

 .بیاید یزدان دوبارع خودش را به داخل انداخت
 .با حرص قدمی به عقب رفت و دست هایش را به کمر زد

 ..ببین منو-
 یزدان سرش را از در بیرون برد و به اطراف کوچه نگاهی انداخت، 

آن ژست جدید  یاس را با سرش را داخل برد در را بست و چرخید.  
اما یاس بی توجه به نگاه حیرت زده ی  که دید ابروهایش باال پرید.  

 یزدان در حالی که از دسِت یزدان و کاری که کرده بود عصبی بود 
 :گفت

 عادت کردی هی بیای تو خونه؟ اگه یکی ببینه چی؟
 !بهت نمیاد-
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 لحنش آروم بود چنان که عصبانیت یاس خوابید و جاش را به 
بدون اینکه تغییری در حالتش بدهد پرسید  داد. کنجکاوی : 

 چی؟-
 قدمی به جلو برداشت، دوباره نگاه مشکی رنگش میخ نگاه یاس

 شده بود، نگاهی که حالت عادی هم پر بود از ناز و معصومیِت 
 .خاصی که فقط خاص همین نگاه بود.

 .این ژست به نگاه معصومت نمیاد-
چون ُمرده ایی که جونی در قلبش لرزید و دوباره طپش گرفت، هم  

فاصله  بدنش نداشت دست هایش بی جان کنار پهلوهایش افتاد.  
 ..اشان کم بود نفس های گرمی که میانشان ردو بدل میشد و

 با صدای ضربه ی محکمی که به در خورد هر دو در جایشان تکان
 بدی خوردن، یاس وحشت زده از کنار بازوهای یزدان خم شد و به در 

و برای حفظ تعادلش یکدستش را به دور ِ بازوی یزدان نگاه کرد  
 .حلقه زد

 !یاس-
 .رگه هایی از خنده در صدایش بود

 :سرش را باال گرفت آروم و با ترس لب زد
 !چی بود-

 ..گربه بود از در پرید پایین نشنیدی صداش رو-
 نشنید، حتی یک کلمه از حرف های یزدان را نشنیده بود نگاهش 

چهره ی یزدان بود که تنها فاصله ی کمی با صورتش تنها میخ   
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 .داشت در همین فکرا بود که دست یزدان زیر گلویش نشست
 چی شد؟-

 با حس گرمی دسِت یزدان به خودش آمد، خجالت زده عقب رفت و 
 .سرش را پایین انداخت

 .دسِت ماهان اشتباهی خورد-
بخندی زدنگاهش را میان چهره ی گلگون از خجالت یاس گردوند، ل . 

 مثل ِ وقتی که من انداخته بودمت تو گ ِل اما از ترس اینکه حاج -
منو دعوا نکنه به درو ِغ گفتی خودت افتادی  مهدی ! 

 از یادآوری گذشته لبخندی محجوبانه روی لبهای یاس نشست، 
 حتی در همان عالم بچگی دل ِ کوچکش به عشق ِ یزدان می زد و 

حرفی را به ناحق به او  دلش نمی خواست هیچ کس کوچکترین  
 .بزند 

 :آروم گفت
 اون موقع رو آره، اما تو که االن حتی اگه ماهان منو زده باشه نمی -

 .تونی دعواش کنی
 ..با فکر اینکه ماهان دست روی یاس بلند کرده، ابرو در هم کشید 

 .نگاهش را باال گرفت و به نگاه مظلوم یاس دوخت
- رو میشکنم تا دیگه اذیتت تو بخوای دستی که روت بلند شد    

 !نکنه
 لبخندی روی لبش نشست، سرش را به زیر انداخت تا با دیدن

 .نگاه یزدان بیشتر از این از خود بی خود نشود
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 !خب-
 :آروم جواب داد

 چی خب؟ -
نگاه براق و معصومش در نگاه جدی و  خیلی نرم  

 .خاص یزدان گردش خورد
 ماهان دست روت بلند کرد؟-

دلربایی روی لبش نشست، لبخندی که از اعماق   لبخند کوتاه و  
 وجودش سرچشمه گرفته بود و دلیلش این سخت گیری و

 .حساسیت یزدان بود که خوش به دلش نشسته بود
 اما من نمی خوام دسِت ماهان رو بشکنی -

 :لبخند کجی گوشه ی لبش نشست، به همان آرامی و لحن جدی پرسید 
 !نمی شکنم -

- ی داره!ها یزدانخب دونستنش چه توفیر  ! 
 ابرو در هم کشید و با پرویی و حرصی که از بی سوالی یاس گرفته 

 :بود گفت
 ..یزدانو مرض! خوب بگو دیگه

 .چشم های یاس گرد شد 
 چی؟-

 ..ماهان-
 ..آره! خب حاال-

نگاه  قدمی به جلو برداشت ،.  
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 اخم آلودش هنوی روی جای زخم بود
 !چرا زدت-

 !دعوا کردیم-
ابروش رو باال دادتای  . 

 بلدی؟ -
 چی

 تک خنده ایی زد، چهره ی گیجی که یاس به خودش گرفته بود 
 یزدان را شیطون تر کرد و دلش خواست که بیشتر سر به سر یاس 

 .بگذارد
 مگه جز جمله های تک کلمه ایی جمله هایی دیگه ایی میتونی بگی؟ -

اال گرفتهنوز هم متوجه منظور یزدان نشده بود، که نگاهش را ب .. 
 شیطنتی که در نگاه یزدان بود یاس را باالخره متوجه موضوع کرد 

 .اخم هایش در هم رفت
 همون حقته که ماهان یه مشت چرت و پرت در موردت بگه بابا -

 هم جدی جدی ماهان رو بیاره توی حجره بزاره باالی سرت منم اصال 
 .نه ناراحت بشم نه به خاطر تو با ماهان دعوا کنم

- خاطر من؟ به   
 با این جمله تازه یاس به خودش آمد و فهمید چه حرف هایی زده، 
ِ  لب گزید و قدمی را به عقب برداشت اما هنوز نگاه خیرهو منتظر 

 .یزدان رویش بود
 بابا قرار ِ حجره رو بسپاره دسته تو -.
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تکان داد، از کنار ِ یاس گذشت و لبه حوضچه ی وسط حیاط  سری  
آب خنک ِ حوض برد و مشتی آب به صورتش دستش رادر  نشست.  

نیم رخش را به سمته یاس گرفت زد. . 
 چرا به من؟ -

 چرخید و جلو رفت در مقابل یزدان لبه ی حوض نشست و دستش 
 .را در آب فرو برد 

 !چون از نظر بابا تو می تونی اون حجره رو بگردونی-
 سرش را پایین انداخت در دل نیش خندی زد، پس باالخره حاج 

هدی دلش به رحم آمده بود و می خواست حرکتی بزند یا شاید هم م  
 .دوباره نقشه ایی داشت

 شنیدی چی گفتم؟-
 با صدای یاس به خودش آمد سرش را باال گرفت، باد ِ خنکی وزید که 

بوی مخلوط از گل های یاس و محمدی بوی عطر یاس در هوا پیچید.  
 .که بوی فوق العاده ایی را ایجاد کرده بود

دو بی توجه به گذر زمان نگاهشان به هم قفل شد، نگاه یزدان هر   
شال ِ عقب رفته ی یاس و موهای صاِف مشکی رنگش که از  میان  

پ خودش هم .گوشه ی شالش بیرون افتاده بود در گردش بود.  
گویی میان انتقام و حس ناشناخته  .حال ِخودش را درک نمی کرد.  

بدون اینکه  .آمد درگیر بود.ایی که این روزا زیادی به سراغش می   
 خودش با خبر شود شیفته ایی این نگاه معصوم یاس که دلبرانه 

 ..خیره نگاهش می کرد شده بود
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 گاهی با شیطنت و گاهی با احساس سعی می کرد به یاس نزدیک 
عشق ِ یزدان بود تر شود، به یاسی که از کودکی دلباخته ی . 

اما یک ..ز حس و حال ِ هم.خبر داشت و نه ا هیچ کدوم نه از آینده  
 چیز میان هر دو مشترک بود آن هم مهربانی و لطافتی که یزدان 

 ..سعی داشت نادیده بگیردش
 :سرش را به زیر انداخت آروم لب زد

 نمی خوای بری؟ -
 باالخره نگاه طوالنی و بلند مدتش را از یاس گرفت، از جایش بلند 

در بیاورد با شیطنت گفتبرای اینکه یاس را از آن حال و هوا  شد. : 
 !میرم ولی اگه دلتنگم شدی یه زنگ بزن، شماره ام رو که داری-

 :ابرو در هم کشید و با تذکر صدایش زد
 !یزدان-

 !یاس-
 با احساس و آرام صدایش زده بود، چنان که در نظر یاس اولین 

باحال باری بود که کسی این چنین اسمش را زیبا تلفظ می کند.  
ه داشت آب گلویش را به زور قورت دادوصف نشدنی ک  . 

 بله؟-
 به وضوح صدایش از هیجان می لرزید و همین لرزش لبخندی به 

 .روی لب های یزدان نشاند 
 .رسیدم خونه زنگ میزنم که نگران نشی-
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 لبخند محوی زد، در دلش آشوب بود و تنها زمانی الزم داشت تا 
 .این آشوب را به روش خودش خالی کند 

با همین استایل  می خندید و لب هایی که لبخند داشت.نگاهی که   
 خیره به یزدان بود به خودش که آمد یزدان را دید که لبخند به لب 

 .رو به رویش ایستاده بود
 !مطمئنی دلتنگم نمیشی -

 .از خجالت سرخ و سفید شد و سرش را پایین انداخت
 .با خنده سری تکان داد، چرخید سمته در اما دوباره برگشت

 .جواب ِ ماهان رو هم اونجوری که باید بدم میدم-
 !ماهان با یه دختری دوسته -

 در همان حالی که تا نیمه برگشته بود سمته در با این حرِف ایستاد، 
 .برگشت

 چی؟-
 :لب تر کرد و آروم گفت

 .چند وقتیه که فهمیدم با یه نفر دوسته
ن داشت و ابرو در هم کشید، تا جایی که یادش می آمد ماهان هم ز  

 ...هم بچه اما
 !دختره کیه-

 لرزید، کف دستش از استرس عرق کرد، برای لحظه ایی یزدان را 
 ...تصور کرد که بفهمد آن دختر ِ همان حنانه خواهر خودش هست

 .نمی شناسم-
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 پس از کجا فهمیدی؟-
 .پیاماشون رو دیدم-

د نیش خندی زد، کم کم تمام تصوراتش در مورد ِ این خانواده نابو  
یکی..میشد اول که حاج مهدی بعد از اون نوشین و حاال هم ماهان.  

 از یکی بدتر و پر ایراد تر، ماهان را خوب می شناخت از همان بچگی
 ..همین بود، تخس و بی پروای

 یاس نیم نگاهی به یزدان انداخت همزمان یزدان نگاهش کرد و 
 .لبخندی زد

 .نگران نباش، درست میشه-
می ترسید از روزی که یزدان.اما مصنوعی و پر از حرف.لبخندی زد،   

 .واقعیت را بفهمد 
 یزدان در را باز کرد و به بیرون نگاهی کرد معموال خیابان این وقِت 
 شب خلوت بود برای همین یزدان این ساعت را برای آمدن انتخاب

 .کرده بود
دبیرون رفت نگاهی به یاس که با دو قدم فاصله از در ایستاده بو  

 .نگاهی انداخت و لبخندی زد
 .نترس، همین اطرافم می مونم تا حاج مهدینا بیان-

لبخندی رویلب ِ یاس نشست با لذت چشم بست  و در را بست.  
با  پشتش را به در تکیهزد و همان جا پشت در ِ روی زمین نشست.  
 ِ حال ِ وصف نشدنی و سراسر لذت نفس عمیقی کشید و بویعطر 

دان را به ریه هایش کشید به جا مونده از یز  . 
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دستانش را .کم کم لبخندش کش آمد و در آخر به قهقه تبدیل شد.  
 .روی صورتش گذاشت تا صدای خنده اش بیرون نرود 

* * 
صدای مادرش آمد  با صدای بسته شدن در ،در جایش تکانی خورد.  

پشت پنجره ایستاد با دیدن ترانه که کیانا رو  از روی مبل بلند شد.  
آغوش گرفته و همراه بقیه به سمته سالن می آمد لبخندی زد و در   

 .نفس ِ راحتی کشید 
 در سالن را باز کرد برای لحظه ایی نیم نگاهی به چهره ی بی روح و 

"سالم" گویان ترانه را در آغوش  سرد ماهان انداخت هما توجه نکرد.  
 .کشید 

در آغوشترانه که بیشتر از هر کسی دلتنِگ یاس بود، به گرمی    
 .فشردش

 .وای یاس نمی دونی چقدر دلتنگت بودم-
 لب باز کرد تا حرفی بزند که نگاهش به نگاه قمر در عقرب ماهان 

نیش خندی زد  .افتاد، گویی که یاس خطای بزرگی را انجام داده بود.  
 و بی توجه به ماهان لبخندیزد و دستش را دور گردن ِ ترانه

 .انداخت
- که کلی حرِف دارم براتمن بیشتر، بریم داخل  .. 

 .آخ که من میمیرم برای این حرف های نگفته-
 هر دو با حالی سرخوش که گویی نه ماهانی بود و نه دلخوری وارد 

نوشین که مثل برادرش با ترانه آبش در یک جوی نمی  خانه شدن.  
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 .رفت ایشش کنان وارد خانه شد 
اهی که دلش به حال ِ ماهان و ر سنا با تاسف سریتکان داد.  

 انتخاب کرده بود می سوخت و دل نگرانی مادرانشان به تنگ آورده 
 .بودش

 !ماهان-
به  کالفه و خسته روی پله یاول ِ نشست و چنگی در موهایش زد.  
 فکر حنانه بود که اگر می فهمید ترانه برگشته ممکن بود برای

چشم هایش را بست .همیشه رابطه اش را قطع کند. . 
از سر در آورد و روی دستش انداخت، با  چادر مشکی رنگش را  

باالخره مادر  آشوبی که در دلش نشسته بود کنار ماهان نشست.  
دستش روی پای بچه ایی که خطا رفته بود..بود و نگران بچه اش.  

 .ماهان نشست
 :آروم و با صدای مهربان و غمگینی گفت

 ماهان چی شد پسرجان؟ چرا انقدر بهم ریخته ایی؟-
را باال گرفت، طعنه زدبه ضرب سرش  . 

 نمی دونی نه؟ -
 .دستش را پس زد، بلند شد و یک پله پایین رفت

 اگه نمی دونی برو از شوهرت بپرس یا اون دختره یاحمق ِ زبون دار -
 .اونا خیلی واضح و روشن برات تعریف می کنن که من چه مرگمه

 ..آخه
های محکم و اجازه نداد سنا حرفش را کامل بزند، برگشت و با قدم    



@romanbook_ir 

206 
 

پسر سرتق و یک دنده ایی که عقیده  بلند از خانه بیرون رفت.  
 داشت تک تک کارهایش درسته و اچازه نمی داد هیچ کس ضربش 

برگشت و حالی گرفته و جانی   سنا کالفه سری تکان داد. را بگیرد.  
 .که پر از نگرانی برای ماهان بود وارد سالن شد 

 !حاجی-
کردن ِ تلویزیون قدیمی که از انباری حاجصابر که مشغول ِ درست   
 .بیرون کشیده بود جواب داد

 بله؟-
 چادرش روی دسته ی مبل انداخت و همانجا با فاصله ی یک مبل 

 .کنار حاج مهدی نشست
 حواست به ماهان هست؟-

 چطور؟-
 .چند وقتیه خیلیتو لک ِ خودشه حاجی، من دل نگرانشم

د و در حالی که دنبالش پیچی از تلویزیون روی زمین افتاد، خم ش  
 .می گشت جواب داد

 !چکارش کنم-
 با حرص از بی خیالی و بی توجهی حاج مهدی به حرف هایش و 

روی زمین کنار حاج مهدی  موضوع بحثشان دندان قروچه ی کرد.  
 زانو زد و تلویزیون را عقب کشید که حرکتش باعث شد حاج مهدی

 .با حالت سوالی سرش را باال بگیرد
- اسالمتی دارم باهات حرف میزنما! خب گوش کن ببین چی حاجی ن  
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 .دارم بهت می گم
 .لبخند ِکوتاهی زد، آچار را از دستش انداخت

 .چشم، گوشم با شماست-
 دست پیش برد تا تسبیحش را بردارد که دسِت سنا روی تسبیح 

 .نشست
 تسبیح ِ ؟ 

 :اخم کم رنگی کرد و دلخور گفت
- بگو دیگهحاجی نمی خوای گوش کنی خب رک  . 

 دست به زانوهایش زد تا از جایش بلند شود که حاج مهدی آرام 
 .خندید و دستش را روی زانوی سنا گذاشت

 .خیلی خب حاج خانوم روترش نکن بشین حرفت رو بزن-
 :پوفی کشید و با حالت قهری نشست و گفت

 در مورد ِ ماهان - ِ!
 .لبخندش محو شد، سرش را پایین انداخت

 ماهان چی؟ -
 مستاصل به اطراف نگاهی انداخت، دو دل بود که حرفش را بزند یا

 نه! شکی که این روزها در دلش نشسته بود را بازگو کند یا اینکه 
نگاه منتظر و پر از سوال حاج مهدی را که دید لب تر  .سکوت کند.  

 .کرد
 ...حاجی ماهان این روزا خیلی مشکوک میزنه، میترسم، میترسم

- م شما که منو جون به لب کردیمیترسم چی؟ خانو ! 
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 کالفه گره ی روسریش را باز کرد، از استرس و اضطرابی که داشت 
حاج مهدی که  گرمای تنش باال رفته بود با دست خودش را باد زد.   

 از حرکات و اضطرابی که در نگاه و حرکات سنا بود دل نگرانتر شده
دستش را به مبل زد و نیم خیز شد  بود. . 

 سنا چی شده؟ -
 هول شده از جایش بلند شد و دستش را به معنای آرام کردن حاج 

 .مهدی باال گرفت
 .آروم باش حاجی فقط یهشک ِ بخدا خودمم مطمئن نیستم-

 تمام تنش لرزید، دستانش یخ بست قلبی که سال ها با درد در 
ضربان ِ باال و  سینهاش نشسته بود، شروع به ضربان گرفت.  

د شده بود هوا به ریه هایش وارد چشم هایش از ترس گر .محکم.  
 :نمیشد تنها توانست بی جان لب بزند 

 !حنانه-
سنا  دستش از تکیه اش گرفته شد و محکم روی زمین افتاد.  

 .وحشت زده به صورتش زد
 حاجی! خدا منو مرگ بده حاجی چی شد؟ یاااس یاس کجایی؟-

ین یاس و ترانه که با صدای فریادهای سنا سراسیمه از پله ها پای  
 آمده بودن به دیدنحال ِ حاج مهدی هراسان خودشان را باالی 

 .سرش رساندن
 سنا در حالی که سعی می کرد آرام باشد لیوان آبی را که روی میز 

 .بود به لبهای سفید و بی جان حاج مهدی نزدیک کرد



@romanbook_ir 

209 
 

- یاس برو قرصاش رو بیار سریع بخور حاجی، بخور قربونت برم. . 
 .بیا مامان-

  گرفت و نگاه کوخاهی به نوشین انداخت و جعبه قرص سرش را باال
 .ها را گرفت

 یاس آروم و با ترس کنار ِ حاج مهدی زانو زد و دست های سرد جاج 
 .مهدی را در دست گرفت

 ..بابا خوبی؟ زنگ بزنم اورژا-
 .ماهان! به ماهان بگید بیاد-

 .صدایش می لرزید، از ترس و بغضی که در گلویش نشسته بود
 یاس آرام و با شک سرش را باال گرفت نگاهی به سنا که بی صدا

 اشک میریخت و شانه ی حاج مهدی را ماساژ می داد، انداخت 
 "یاس"

 بابا تو خودش بود هنوز هم دستش روی قلبش بود و ماساژ می 
 داد، مامان کنارش نشسته بود و زیر لب حرف میزد که نمی 

که بابا حالش بد شد؟ خیلی مشکوک بودن یدفعه چی شد  شنیدم.  
ِ  تا جایی که یادمه آخرین دفعه که میرفتمتو اتاقم بابا رفته بود دور

 تلویزیون خرابی که از انبار آورده بود، یهو چی شد که حالش بد 
 شد؟ حتم به یقین اتفاقی افتاده بود که قرار نبود کسی جز ماهان 

 .بفهمه
 !یاس زنگ زدی به ماهان-

- ن میاد؛ مامان صبر کنبله زنگ زدم، گفت اال . 
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از  از روی مبل بلند شدم و پشِت سر مامان رفتم داخل آشپزخونه.  
 پشت اپن خودم رو خم کردم نگاهی به بابا انداختم سرش پایین 

 .بود و ذکر می گفت
 به عقب برگشتم، نگاه منتظر و سوالیم را نثار مامان کردم اما گویا 

تن یک لیوان سعی با این کارهاش و سرگرم کردن خودش با شس  
 داشت از زیر بار ِ نگاه و سواالتی که در نگاهم موج میزد شونه خالی 

 .کند 
 .کنارش ایستادم و به کابینت تکیه زدم

 نمی خوای حرف بزنی؟-
 در چه مورد؟ -

 :لیوان رو از دست گرفتم، جدی و محکم گفتم
 !منو ببین مامان-

، در نگاهش دستم رو روی بازوش گذاشتم که برگشت و نگاهم کرد  
غمی که نگاه عسلی رنگش را تیره و تار کرده بود. اشک بود و عجز. . 

 .چوونش از بغض لرزید 
 یاس، ماهان با حنانه اس آره؟-

 یکه خوردم، از کجا فهمیده بود؟ ای وای ماهان ای وای چقدر گفتم 
 .تمامش کن چقدر گفتم این رابطه تهش پایانی جز نابودی نداره

مامان و بابا هم فهمیدن  انقدر ادامه داد تا . 
 !یاس-

 جایی برای انکار و ندونستن نبود؛ تا موضوع به جاهای باریک
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سرم رو پایین انداختم آروم و نرسیده باید حقیقت رو بگم.  
 :سرخورده گفتم

 .چند وقتیه فهمیدم،همون روزی که نذری داشتیم-
 ..وای!وای نه-

رو آروم روی دست هاش  بی جون روی صندلی پشِت میز نشست.  
 .سرش کوبید 

 .وای ماهان وای-
 .نگران کنارش نشستم و دستم رو روی بازوش گذاشتم

 مامان تو رو خدا آروم باش؛ بابا که باهاش حرف بزنه مطمئنم کنار -
 .میکشه

 .چی رو کنار میکشه یاس! بدبخت شدیم هممون رو نابود می کنه-
 .یزدان همه رو نابود می کنه

- ست چیزی بفهمه! تو رو خدا االن قندت میره مامان کسی قرار نی  
 .باال

 .از جا بلند شدم و لیوان آبی واسش آوردم
صدای زنِگ در که اومد  سرش رو به چپ کج کرد و لیوان رو پس زد.   

 مامان وحشت زده از جایش بلند شد کنارم زد و با دو خودش رو به 
 .سالن رسوند 

ونه شد پشت سرش رفتم سالن، که همزمان ماهان وارد خ . 
 با سروضعی آشفته و چهره ی تکیده برای اولین بار دلم به حالش 

 سوخت! ای کاش انقدر زود تصمیم به ازدواج نمی کرد ای کاش هیچ 
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 .وقت ترانه را به ماهان معرفی نمی کردم
مثل ِ یک برادر با من رفتار نمیکرد اما  برادرم بود با اینکه هیچوقت   

و دلم به حال ِ این وضع و  رم.دروغ بود اگه میگفتم دوستش ندا  
 دوگانگی و دور راهی که در زندگیش افتاده نمی سوزد و ناراحتش 

 .نیستم
 .یاس برو بابا-

 بابا بود که آروم اما جدی ازم خواسته بود برم تو اتاقم، جایی برای 
حال ِ قلبش خوب نبود و هنوز دستش را روی قلبش  اعتراض نبود.  

اختم که به تایید حرف بابا چشم نگاهی به مامان اند  میفشرد.  
 .هاش رو باز و بسته کرد

ِ  بی هیچ حرفی از پله ها باال رفتم، از خِم پله ها که گذشتم یهحس 
بابا گفته بود برم تو اتاقم تا حرف  کنجکاویی سر جا نگهم داشت.   

 هاش رو نفهم اما اینحس ِ فوق زیادی از کنجکاویی که در وجودم 
همانجا ایستادم تا حرف هایشان  رفتنم میشد.نشسته بود مانع از   

 .را بشنوم
 ماهان یه سوال ازت میپرسم دلم می خواد بدون دروغ جوابم رو -

 .بدی، چون به نفعته
 .بپرس-

 صدای گریه های آروم مامان و هق هقی که هر از گاهی میزد سکوت 
شایدچون جواب ِ ماهان را از قبل می دانست را در هم میشکست. . 

-  ! در ارتباط هستی  حنانه تو با
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حتم به  ضربان قلبم باال رفت به دیوار تکیه زدم... سکوت و سکوت.  
و همینم شد   یقین ماهان فکر جی کرد من گفتم. . 

 .نیش خندی زد
 !یاس گفت آره -

 یعنی چی؟ -
 بابا بود که ناباورانه و متعجب حرفش را ادا کرده بود شاید انتظار

هم ته ته های دلش امیدی شاید  شنیدن این حرف را نداشت.  
 .داشت تا ماهان به جایجواب ِ مثبت به حرفش، سوالش را رد کند 

 ماهان پرسیدم یعنی چی؟ -
نگران قلب داد زد، دادیکه وحشت و ترس را در دلم دوچندان کرد.   ِ

کاش ماهان سوالش را رد می کرد مریضش بودم. . 
 :ماهان تلخ و با طعنه گفت

- عزیزش دروغ نمی گه، می گه؟ یاس که هیچوقت به پدر ِ   
 :بابا آروم و شمرده شمرده لب زد 

 ماهان جواب ِ من رو بده -.
 جوابی ندارم، نه چرا دارم جز اینکه بگم هر کاری هم کنید محاله 

 دسِت از حنانه بکشم خب؟ 
 صدای افتادن چیزی رو شنیدم اما نفهمیدم چی بود تا اینکه صدای 

 .جیغ ِمامان بلند شد 
- مهدیآقا! مهدی،  .. 

 به سرعت یک قدم برداشتم که با صدای ضعیف بابا سرجام
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 .ایستادم
 .داری اشتباه می کنی ماهان-

 کارم هم اگه اشتباه باشه، زندگی خودمه خواهش می کنم شما -
 .دخالت نکنید 

 .صدای قدم هاش که به پله ها نزدیک میشد اومد 
 !ماهان-

تا صدای پر دردی فریاد زد.بابا بود که داد زد و اسِم ماهان را با    
نگاه سرخ و عصبی  .خواستم برگردم باال ماهان پیچید سمته پله ها.  

 .ماهان با نگاهی که ناخودآگاه مظلوم شده بود گره خورد
 لب باز کرد حرفی بزند که صدای فریاد بغض آلود بابا در فضا پیچید؛

 .ماهان! حنانه خواهرته-
نگاهم را به ماهانی دوخته بهت زده  نفس تو سینه ام حبس شد.  

نفس نمی کشید و چهره  بود که خودش دست کمی از من نداشت.  
زانو هایش خم شد برای اش هر لحظه سرخ تر و کبودتر میشد.  

 .جلوگیری از افتادنش دستش را به دیوار گرفت
 بابا عصا زنان خودش را به ماهان رساند، انقد ر ِ درگیر ماهان بود که 

 .حواسش به من نبود
 !ماهان-

 دستش که روی بازوی ماهان نشست، ماهان را به خود آورد و باعث 
 .شد به سرعت دستش را پش بزند و با خشم به سمتش برگردد
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 :فریاد گوش خراش ماهان در فضای ساکت سالن پیچید 
 .دروغ می گی! دروغ می گی، دروغ می گی-

 .ناباورانه قدمی به عقب رفت
- این که من رو از حنانه دور کنی اینم یه بازیه جدیده، برای . 

 .نیش خندی زد، سرش را خم کرد و رخ به رخ بابا شد 
 .اما دروغ ضایعی بود بابا، خیلی ضایع-

- حنانه  بابات دروغ نمیگه ماهان! تو پسر ِ امینه و مهدی هستی.  
 ..هم

دلم لرزید اشک هایم آروم روی مکثی کرد و سرش را پایین انداخت.  
 .گونم ُسر خورد

دیگه صدایی ..س یزدان چی؟ یزدان هم پسر ِ باباس و برادر ِ من.پ  
بابا رو می دیدم حرف میزد، ماهان که داد میزد مامان نمی شنیدم.  

 .که گریه می کرد اما صدای هیچ کدام را نمی شنیدم
 .تنها حال ِ آدمی را داشتم که از باال پرتگاهی به پایین سقوط میکند 

 ..همانقدر بی حس و پر از ترس
 پس برای همین مامان گفت یزدان ما را نابود می کند! بابا برای

 همین این همه سال حواسش به یزدان بود و انقدر هوایش را 
من عاشق ِ برادر خودم شده بودم؟ یعنی یزدان. من...من. داشت. .. 

 سرم گیج رفت، سالن با تمام وسایل و چهار دیوارشدور ِ سرم تاب 
چشم هام سیاهی رفت و برای . وحشت آور.با سرعت و  .می خورد.  

 یک لحظه نفهمیدم چی شد که پاهایم جان خود را از دست دادن و 
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 ..به سمته پایین سقوط کردم و دیگر هیچ
 در تاریکی مطلقی که دیگر خبری از بغض گلو پاره کن و حقیقت 

 تلخی به اسم یزدان که از این لحظه به بعد حکم برادرم را داشت 
ای کاش تا ابد این نبودن ادامه داشت و دیگر هیچ  نبود و نبود.  

من یزدان را به عنوان عشق می خواستم  وقت چشم باز نمی کردم.  
 .نه یک برادر

*** 
 !دکتر چرا بهوش نمیاد 

 بخاطر حمله عصبی که بهشون وارد شده ممکنه چند ساعتی رو -
 .بیهوش باشند 

 اما االن سه ساعته که بیهوشه؟ -
- بهوش میاد نگران نباش عزیزم . 

 .با صدای مامان و دکتر به هوش اومدم اما چشم هام رو باز نکردم
 از همان لحظه ایی که دوباره با کلمه ی اول مامان به هوش اومدم

به سر  دوباره یادم آمد چه به سرم آمده.  بغض در گلویم نشستم.  
 .من و عشقی که صادقانه سال ها در دلم با خودم حمله کردم

د که قطره اشکی آروم از گوشه چشمم چکید نفهمیدم چی ش . 
 !یاس-

 .چشم هام رو باز کردم
 :نالیدم
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 !مامان-
در آغوش کشیدم و روی  تلخ خندید و اشک هایش سر باز کرد.  

 .موهایم را بوسید 
.- جان دل ِ مامان قربونت بره مامان.  

ِ  اشک هام شدت گرفت، مامان که فکر میکرد دلم فقط به حال 
اما مگر  ی داشت با حرف هایش آرامم کند.ماهان میسوزد سع   

 میشد؟
 خودم را آرام می کردم، دلم را چه می کردم؟ مگر میشد به دلم 

 حالی کنم که دیگر نباید به هوای یزدان عاشقی کند؟ مگر میشد؟
 خدایامن چکار کنم؟ چطور به خودم و دل ِ عاشقم حالی کنم یزدان 

 ..برادر ِ منه نه عشقم
عذاب بودحتی فکرش هم  .. 

ازش از ماهان و بقیه پرسیدم جلوی مامان خودم را آرام نشان دادم.  
 که گفت ماهان بعد از رسوندمون به به بیمارستان رفت، بابا هم که 
 بیرون بود و منتظر خبر مامان بود تا برود و خبر به هوش آمدنم را 

 .بدهد 
را  ماهان هم رفت، حالش مامان که رفت دوباره بغضم سر باز کرد.  

 درک می کردم او هم مثل من با حقیقت تلخی رو به رو شده بود که 
 .برای هضمش تمام عمرت را خواهان هست

 به کی گله کنم؟ به بابا یا به مامان که چرا این همه سال این 
 حقیقت را به ما نگفته بودن یابه خدا که دلم را قفل ِ یک عشق 
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خودم که دل در گرووممنوعه کرده بود! به کی! به کی گله کنم؟ به   
 برادرم داده بودم یا به یزدان که با خوب بودنش من را عاشق کرده 

 !بود
 نمی دانم چقدر گذشته بود که بابا وارد اتاق شد، کمرش خم تر از 

دلم به حالش سوخت نگرانش بودم اما  .همیشه و نگاهش گریان.  
ی کرده از امروز از هر کس که مرا در عاشق ِ کردن یار .دلخور بودم.  

 ..بودن دلخور بودم
دیگرمثل گل ِ یاس با وجود ِ عشق یزدان  .دیگر این یاس، یاس نبود.  

بی .سرزنده و زیبا نبودم از امروز به بعد ی َس بودم ناامید ِناامید.  
ناامیدانه هر روز با خودم تکرار میکردم! یزدان  عشق و بدون یزدانم.  

 .فقط برادرمه
ان خواستم همراه بابا برود هر چند بابا حالش خوب نبود، از مام  

 .نگرانم بود اما اجبارا رفت و من را با آن حال ِ داغون تنها گذشت
 و چه تنهایی تلخی بود وقتی که هر لحظه از این تنهایینبود ِ یزدان 

و در سرم فریاد میزد یزدان برادر ِ منه را به رخم می کشید. .. 
امان زنگ زد که خبر تا شب مجبور شدم در بیمارستان سر کنم، م  

گفتم می خوام تنها بمونم بدهد می خواهد بیاید اما اجازه ندادم. . 
 .شاید حالم را درک کرد که زیاد پافشاری نکرد

 !دکتر -
 دکتر که خانوم آروم و مهربانی بود لبخندی زد، پرونده رو بست و 



@romanbook_ir 

219 
 

 .باالی تخت گذشت
 !بله-

 کی مرخص میشم؟-
 !فردا-

 .من حالم خوبه-
مهربون و آروم دستی به شانه ام زد خندید  . 

 من دکترم در ضمن هنوز فشارت پایینه و ممکنه باز -
برای همین تا فردا صبح این جا رو  شوک ِ عصبی بهت دست بده.  

 .تحمل کن
با وارد شدن در اتاق که باز شد، نگاه هردومون سمته در برگشت.  

تو دلم  یزدان تعجب کردم اما با یادآوری اتفاق های افتاده غم  
اما اون اینجا چکار می کرد؟ از کجا با خبر شد که من نشست. ..! 

 .سالم-
 صدای دلنشینش که در گوشم پیچید، بغض کردم! امان، امان از 
 دسته این صدا که تمام زندگی من بود امان امان از این چهره ی 

امان.مردانه و نگرانی که در نگاهش موج میزد. ! 
ان از قلبی که ضربانش شدت گرفته امان از این حقیقت تلخ! ام  

امان از منی که دوباره دست هام یخ بست و قلبم بی جنبه تر  .بود.  
 .از همیشه محکم خودش را به سینه می کوبید 

 !یاس-
 در دل نالیدم، هیسسس صدام نزن لعنتی! با صدا زدنم گناهم را 
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 .چند برابر نکن یزدان
لب باز  رش شدم.دکتر نگاه سوالی بهم انداخت، متوجه ی منظو  

 :کردم تا بگویم از فامیلهاز زبان ِ تلخم به گردش در آمد و لب زدم
 .داداشمه-

 حیرت و تعجب را در چشمان مشکی یزدان دیدم اما دم نزدم و تنها 
 .بغض را با سختی بیشتر در گلویم نگه داشتم

 .دکتر بیرون رفت و یزدان جلو آمد لبخندی زد
- فتی نامزد آیندممنکرات که نبودم راحت می گ . 

 اگه این حرف رو چند ساعتی قبل میزد شاید از ذوق و هیجان جیغ 
سرم رو پایین انداختم تا اشک  .میزدم و می پریدم بغلش اما االن.  

به اینکه چرا و با چه حسی این حرف را زد فکر  تو چشم هام نبینه.   
 نکردم چون فایده ایی نداشت حتی اگر یزدان هم عاشق بود دیگر 

آه چه تلخ..او برادرم بود و من خواهرش. .چ فایده ایی نداشت.هی ! 
 !چرا اومدی اینجا -

 !ناراحتی-
 لب گزیدم، خدا لعنتت کنه یاس نه خدا لعنتت کنه بغض این 

 بغض لعنتی که دست از سر من و گلویم بر نمی داشت و با هر 
 .کلمه ایی که از دهان یزدان خارج میشد سنگین تر میشد 

 .برو-
را کمی روی تنم کج کرد تا بتواند چهره ام را ببیند خودش  . 
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 یاس تو خوبی؟ چته؟ چی شده؟
سخت دستش را که جلو آمده بود تا قاب صورتم بشود را پس بزند.  

 بود اما سرد شدم و برخالف قلبی که به عشق همین نگاه متعجب و 
 .نگران یزدان میزد، تلخ شدم

کشیدمدستش را پس زدم و خودم را عقب  . 
 ..دستت رو به من نزن، برو بیرون یزدان-

 .تعجبش بیشتر شد 
 یاس چی شده؟ تو خوبی؟-

 .داد زدم
- نمی خوام ببینمت یاال به تو ربطی نداره، گفتم برو بیرون. . 

 .به سمتش خیز برداشتم
 .یاال برو بیرون-

 یاس! عزیزم خوبی؟-
فریاد زدم با درد . 

- ! گفتم برو بیرونمی فهمی یا نه  من عزیز ِتو نیستم. . 
 نگرانتر از قبل جلو آمد و دسِت سردم را گرفت اما بی طاقت دوباره 

جیغ میزد و اشک می ریختم برخالف میلم مدام داد  پسش زدم.  
میزدمش و پرستارها را صدا میزدم میزدم که بیرون برود. . 

 باالخره چند پرستار با سرو صدا هایم وارد اتاق شدن، یزدان را
سرشان داد می زد و می گفت  بیرون برود اما نمی رفت. مجبور کردن  

 !حال ِ یاس خوب نیست
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 دلم برایش رفت، برای آن حجم از نگرانی و ترسی که در نگاهش 
برای جیغ های که سزش زدم از  برای مظلومانه بیرون رفتنش. بود.  

او که گناهی نداشت! او هم مثل من بود همان درد  خودم بدم آمد.  
حقیقت را او هم قرار بود بشنودهمان   . 

*** 
 شب به سختی صبح شد، روز ها به سرعت که نه به جان کندن

خانه شده بود ماتم کده، نبود ماهان و بی ..شب میشد و دوباره روز.  
ترانه که بعد  آه و اشک مامان سکوت پر درد ِ بابا..خبری گذاشتنمان.   

کیانا برگشته بود خانه ی از فهمیدن حقیقت دوباره و اینبار همراه با   
 پدرش، و منی که حالم هیچ قابل توصیف و دیدن نبود! گویی فقط 

 .نوشین بی خیال تر از همیشه به زندگیش ادامه می داد
 یک هفته گذشت، یک هفته ایی که با درد و سختی که در قلبم 

یک هفته ایی که بدون دیدن یزدان گذشت .انباشته بود گذشت. ! 
ام زنگ میزد و پیام می داد اما طاقت زنگ زدن ها چند شب ِ اول مد   

 .و پیام هایی که با روح و روانم بازی می کرد را نداشتم
 کارم تلخ بود و بی رحمانه اما شماره اش رو از همه طرف توی لیست 

 .....سیاه گذاشته بودم 
" عشق ِ که همیشه همراته عشق ِ که دلیل ِ اشکاته. . 

تمومه درداته شاید نمی دونی اما عشق مرهم  . 
 عاشق که بشی حالت حاله 
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 .دل ِمجنونه دسته خود ِ آدم نیست
 فکرت همه جا اونه 

 .عاشق که بشی مسته بوی نِم بارونی چشم هاتو
 ."که می بندی تو خاطرهات اونی

 .با تقه ایی که به در خورد، نگاهم رو از صحفه ی گوشی گرفتم
 .صدای آهنگ رو کمتر کردم

 !بله-
- داخل  میتونم بیام ! 

 مامان بود؛ میدونست حوصله ی بیرون اومدن از اتاق و حرف زدن با 
 .کسی رو ندارم که االن داشت برای وارد شدن اجازه می گرفت

 !بیا داخل مامان-
 بهعکس ِ یزدان که توی عروسیپسر ِ سیف الدین پنهانی ازش 

صحفه  لبخند ِ تلخی روی لبم نشست. گرفته بودم نگاهی انداختم.  
اما آهنگ با صدای  رو تخت.  و خاموش کردم و انداختم.گوشی ر  

 سوزی در فضا پخش بود و با هر جمله اش زخم به بیشتری به دلم 
 .میزد

 ..مامان کنارم روی تخت نشست، تازه فهمیدم چقدر پیرتر شده بود
 .هواش میزنه به سرت ولی دور ورت چیزی جز جای خالیش نیست"

دیوونه ها دیگه هیچ چیزی آدمدلشو که بده مثل ِ    
 ..حالیش نیست

 .عاشق که بشیحالت حاله دل ِ مجنونه دسته خود ِ آدم نیست
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عاشق که بشی مسته بوی نِم بارونی چشم  فکرت همه جا اونه.  
 .".هاتو که می بندی تو خاطرهات اونی

 !مامان-
 جان ِ مامان؟  --

 !چرا زودتر نگفتید 
انع کننده ایی نداشت که سرش را به زیر انداخت، گوییجواب ِ ق  

 .سکوت را برای جواب انتخاب کرده بود
 تلخ خندیدم، با تاسف به حال خودم و همه سری تکان دادم و از 

جلوی آیینه ایستادم  .جایم بلند شدم. . 
 این یاسی که در آیینه می دیدم یاس یک هفته قبل نبود! گویی

رنگی .تمام جوانیم با شنیدن تنها یک جمله مسان باد ِ گذشت   
هیچ وقت به  .پریده و چشم های که از فرط گریه سرخ شده بود .  

مامان .خودم نمی گفتم زیبا اما حاال باید می گفتم زشت شده بود.  
 همیشه می گفت لبخند که میزنی درست میشی مثل گل یاسی که 

اما حاال .غنچه داده. ... 
 !آهی کشیدم

تد؟ به کجای دنیا بر چه میشد اگر هیج کدام از این اتفاق ها نمی اف   
 می خورد اگر میان این همه آدم یزدان برادرم نبود! و حنانه 

 خواهرم؟ چه میشد اگر ماهان عشق ممنوعه را انتخاب نمی کرد و 
 ...بعد می فهمید حنانه خواهرشه و من! آه یزدان آه
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او هم زجر کشیده بود خدا می  نگاهم را از آیینه به مامان انداختم.  
حالی بچه یکه زن ِ دیگر را بزرگ کرده بود و همانند دانست با چه    

 !پسر نداشته ی خودش بهش عشق می ورزید 
 اما چرا فقط ماهان پیش ِباباس؟ چرا یزدان و حنانه رو نگرفته بود؟ 

 مامان؟-
برگشتم و به کمد تکیه زدم سرش را باال گرفت. . 

 !چرا فقط ماهان پیش باباس، پس حنانه و یزدان-
زدلبخند ِتلخی  . 

- اون  قصه اش خیلی طوالنیه، ماهان بچه ی اوله بابات و امینه اس.  
وقتی ازدواج کردم موقعه هنوز من با بابات ازدواج نکرده بودم.  

 .فهمیدم که بابات قبال، قبال 
 مستاصل به اطراف نگاهی انداخت، انگار حرفی بود بین گفتن یا 

آرومی ادامه دادچندی گذشت و با صدای  نگفتنش مانده بود. : 
 فهمیدمبابات قبل ِ از نامزد با من با امینه بوده، اون موقع ها من 

 یه مشکل زنانگی داشتم که دکتر احتمال داده بود حامله نشم برای 
 همین وقتی بابات ماهان رو آورد خونه ، نتونستم به اون بچه ی 

 کوچولوی که توی قنداق بود نه بگم! بغلش کردم و از همون لحظه 
 ..من شدم مادرش

- بابا بعد از ازدواج هم..پس امینه خانوم چی؟ یعنی. ... 
 .به تلخی خندید، اشک هایش آروم روانه ای گونه اش شد 

 وقتی بابای یزدان تو یک حادثه فوت کرد، بابات امینه رو صیغه -
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 ...کرد
 دیگر نشنیدم، میان یک جمله اش توقف کردم، "بابای یزدان"!؟ 

 :آروم لب زدم
- ای یزدان؟ باب   

 !آره، پسر عموی امینه -
 مامان گفت از قصه ی جوونی بابا که از روی خامی با امینه دوست 

و وقتی .شد و امینه هم که بابا رو دوست داشت باهاش کنار اومد.  
امینه رو مجبور  خانواده ی امینه با ازدواجشون موافقت نمی کنن.  

هم بابا میره و بعد از ازدوج  به ازدواج با پسر عموش می کنن.  
 ...خواستگاری مامان و

داشت چه   که بابا رو دوستفقط من یک جاش رو نفهمیدم امینه    
 جور تونست با پسر عموش ازدواج کنه؟ اینجای داستان مامان بود

 که فهمیدم یک چیزی این وسط اشتباهه که مامان قصد داره با 
 ..دروغ و عوض کردن حقیقت، به من نگه

د مامان فکر می کرد من حرف های پر نقص و حرفی نزدم، شاید بای  
 ..ایرادش را باور کردمه تا به وقتش همه چیز را خودم بفهمم

هیچ چیز از  مامان از اتاق بیرون رفت و من تازه به خودم آمدم.  
 گذشته برای مهم نبود تنها یک چیز مهم بود اینکه یزدان برادر من 

..نبود.  

پریدم، دوباره شده بودم همان یاس، از ته دل خندیدم و باال پایین   
گویی در عرض همین چند ثانیه دوباره جانی تازه .یک هفته قبل.  
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شده بودم مثل ِ نوشین بی عار و سرخوش گرفتم. ! 
 با آهنِگ شادی که از گوشی پخش میشد رقصیدم و باال پایین می 

 .پریدم
بر سر اما با یادآوری رفتاری که با یزدان داشتم روی تخت وا رفتم و   

 .خود کوبیدم
 ای وای یاس ای وای! چکار کردی احمق؟ از خودم رونده بودمش اونم 

 تو اوج! وقتی که یزدان تازه داشت احساساتش رو به طرز زیبایی
 !نشانم می داد

 بی طاقت از جایم بلند شدم لباس عوض کردم و به قصد رفتن به 
 ..حجره و دیدن یزدان از خانه بیرون زدم

حجره، به خودم و فکرهای احمقانه ایی که توی سرم تا رسیدن به   
 بود می خندیدم و هر کسی که از کنارم می گذشت فکر می کرد 

 !دیوونه ام
 باکی نبود، اگر این دیووانگیبه عشق ِ یزدان بود هیچ باکی نبود 

 .برایم
ِ  باالخره به حجره رسیدم، از دور دیدمشو قلبم ضربان گرفت مثل

عینکی که به چشم هایش  میزش نشسته بود.همیشه جدی پشِت   
 ..زد بود بیش از بیش خوش چهره ترش اش کرده بود

 کف دست هایم از استرس رفتار احتمالی یزدان عرق کرده بود، آخ 
 من به قربان اون جذبه ات بشم که این چنین مرا پریشان کرده 

 .بود
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 چند قدم مانده بود که به حجره برسم، که صدای احسان از پشت 
 .سرم آمد 

 !یاس-
تا منو دید از جایش بلند شد و  همزمان یزدان سرش را باال گرفت.  

 یک قدم جلو آمد، انگار یاد ِرفتارهای این چند روزم افتاد که ایستاد 
 .و اخم هایش را در هم برد

احسان کنارم  یک قدم آمده را برگشت و دوباره سرجایش نشست.   
ودایستاد، لبخند ِ گشادی روی لب هایش ب . 

 به اطراف نگاهی انداخت، امروز عجیب خلوت و بی صدا تر از
 ..همیشه 

که احسان گفت توی همین فکرا بودم .. 
 !کجایی دختر! نمیگیدل ِ احسان برات یه ذره میشه -

 متعجب از حرکت یهوییش، نگاهم با تردید به سمته یزدان کشیده 
ن بوداخم هایش در هم بود و رد نگاه تیزش روی من و احسا شد. . 

 .عقب رفت و لبخند مصنوعی زدم
 !خوبی-

 .یک قدم عقب رفت، دقیق و کاوش گرانه به سرتاپایم نگاهی کرد
 من خوبم، تو خوبی؟ می دونی چند وقته نیستت؟ اون روز هم -

 .اومدم خونتون اما ندیدمت خاله گفت حالت خوب نیست
 .مثال خواست شوخی کنه دست پیش آورد و بینیم رو کشید 

- شدی بهتر  . 
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 .سعی می کردم به یزدان نگاه نکنم و جواب بدم
 .ای بد نیستم-

 سکوت شد، نمی دونم احسان امروز چش بود که اینجوری زل زده 
 .بود بهم و کال قصد کوتاه اومدن از نگاه طوالنی دارش را نداشت

 .با سرفه ی بلند ِ یزدان تکانی خورد و برگشت
 .سالم یزدان-

 .سالم-
همیشه لحنش سرد بود و جدی؛ ناراحت بود و عصبی این بر خالف   

انگار از تک تک حرکاتش مشخص بود احسان هم که کم نجی آورد.  
 نه انگار دم در حجره ایستاده یک ریز حرف میزد و از دلتنگیش می 

من هم تنها در جواب حرف هاش لبخند میزدم و هر هر از  گفت.  
یش میزدمگاهی مرسی آرومی به حکم تشکر از حرف ها . 

 اما فقط خدا می دانست که هیچ یک از حرف هایش را نمی شنیدم 
 .اصال شاید حرف هایش اونجوری نبود که نیاز به تشکر داشته باشه

 نگاهم به احسان بود اما تمام به مرد ِ خشمگین و عصبی که با 
 .فاصله از من در حال مرتب کردن قالی ها بود

شنیدن صدای گوشی احسان   با .اوف احسان اوف! خب برو دیگه.  
 .چشم هایم برق زد

 .گوشی را از جیب در آورد
 .ای وای بابا گفته بود سریع برم حجره، من فعال برم فندقی-

مات و مبهوت نگاهش می کردم  و چشمکی چاشنی حرفش زد.  
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به من گفته بود فندق جدی جدی امروز به سرش زده بود. ! 
با اکراه برگشتم سنگینی نگاه یزدان رو حس کردم، آروم و . 

 .تا نگاهم را روی خودش دید، نیش خندی زد که قلبم را لرزاند 
 .نیش خندی که به خوبی ناراحتی و دلخوریش را نشان می داد
 نمی دانم به چه حکمی و با چه نسبتی به این جا آمده بودم؟ چه 

 نسبت و رابطه ایی بین من و یزدان بود که مرا به پای یزدان
از او برایرفتار چند روز ِ قبلم عذر خواهی کنم، این  کشانده بود تا  

 همه سواالتی بود که در گوشه ی از ذهنم مانده بود، و سعی می 
 .کردم نادیده بگیرمشان

 .زنگ زدی،حالم خوب نبود-
 سکوت، جواب نداد سرد و جدی به دفتری که جلویش باز بود نگاه 

 .می کرد
 ..معذرت-

 .معذرت نخواه-
ش را باال گرفت و نگاهش را بهم دوختسرد و بی حس سر  . 

 .هیچی بین ِما نیست یاس، من اشتباه کردم که بهت پیله کردم-
 تنم یخ بست، نه یزدان نه! تازه همه چیز داشت درست میشد تازه 

 .همه چیز داشت طبق مرادم پیش می رفت
 !یزدان

گویی یزدان چند روز قبل  نگاهش همچون یخ، سرد و سخت بود.  
حتی  بود و یک یزدان که از چنس یخ بود جایش آمده بود.رفته   
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 درست نگاهم نمی کرد
 ..تا کسی نیومده برو، نمی خوام-

 .حرفش را قطع کرد و نیش خندی زد
 آها راستی یادم رفت اینجا حجره ی پدر ِ توء و من باید برم-

که گفتماز کنارم رد شد تا برود، نفهمیدم چه شد  . 
- من مثل نوشین نیستم خودت هم خوب می دونی . 

 نمی دانم در ذهنش چه شد و به جی فکر کرد که تلخ خندید، 
 .دستی به ته ریشش کشید و برگشت

 .راه اشتباه رفتیم-
 کدوم راه؟-

 .من و تو هیچ وقت کنار هم نمی تونیم باشیم-
 :بی اختیار لب زدم

 چرا؟-
 گویی انتظار این جواب را نداشت که برای لحظاتی حاجو واج

اهش در چشم هام چرخید نگ . 
 :صدای آرومش توی گوشم پیچید 

 .چون من می گم-
حس کردم در  حرفش تلخ بود، تمام وجودم از حرِف آخرش تلخ شد.  

خواب ِ شیرین؛ از همان خواب هایی که پر بود از   حال دیدن یک  
پریدن آن هم چه پریدنی، سقوِط آزاد.رویاهای صادقه پریدم. ... 
ر حتی سر بلند نکردم تا به چشم های از کنارش رد شدم، دیگ  
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 ..مجذوب کننده اش که حال سراسر سردی بود نگاه کنم
به خانه که رفتم دوباره  .یزدان را دست نگرفته از دست داده بودم.  

 .همان حال ِ یک هفته قبل را داشتم
 ..نه در حس و حال خانه فرقیبه وجود آمده بود نه حال ِ من

*** 
اوضاع که یزدان را دیده بودم گذشته بود.چند روزی از آن روزی   

 خونه یکمی بهتر شده بود چون ماهان باالخره بعد یک هفته 
 .برگشته بود

 کیفم رو روی مبل پرت کردم در همان حالی که سمته آشپزخونه 
 .میرفتم معقنه ام رو از سرم در آوردم

 مامان؟-
 نیستن داد نزن -

گوشه ی آشپزخانه کشیده شد با صدای گرفته ی ماهان نگاهم به  . 
 درست کنار دری که به حیاط پشتی منتهی میشد نشسته بود و 

 سیگار می کشید 
 .جلو رفتم و باال سرش ایستادم

 !خسته نشدی-
ک عمیقی به سیگار کشید  ُِ . 

 از چی؟-
 ..زانو زدم و سیگار رو از دستش کشیدم و انداختم تو حیاط خلوت

- ود کردی تو این چند روزاز سیگار کشیدن، ریه هات رو ناب  . 
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به خوبی دردش را  تلخ خندید، تلخیش تا مغز استخونم رسوخ کرد.  
برادر ِ بی چاره ی من! حتی  می فهمیدم و حتی درکش هم میکردم.  

 ..اگر عشق ِ اشتباهی هم بود باز هم سخت بود
 جعبه سیگار را از جیبش بیرون کشید، دستم رو روی دستش 

 .گذاشتم
- هیچ چیز درست نمیشع ماهان با سیگار کشیدن ! 

 .سرش را باال گرفت، آخ که نگاهش را که دیدم بغضم سنگین شد 
 نگاهش که مملو از اشک بود، همچون بچه ایی که مادرش بی او 

 .جایی رفته باشد 
 بی طاقت در آغوش کشیدمش و سرش را روی سینه ام فشردم، 

فضایبغضش ترکید صدای گریه ی مردانه همراه با درد و غم در    
چنان اشک می ریختکه دل ِ سنگ را هم آب می   خالی خانه پیچید.  

 کرد چه برسد به منی که خودم به مویی بند بودم و اشک هام آماده 
 ..ریزش

 اشک ریخت و حرف زد، داد زد و فحش داد به همه به هر کس که 
 .باعث و بانی این درد بود

- ه چی چی بهش بگم یاس! به حنانه چی بگم ها؟ بهش بگم هم   
 اشتباه بود بهش بگم من و تو که تا دیروزعاشق ِ هم بودیم حاال 

 باید از این به بعد خواهر برادر باشیم؟
 .دست های لرزونم را قاب صورتش کردم

 .آروم باش تو رو خدا آروم باش، االن فشارت میوفته-



@romanbook_ir 

234 
 

 .دستم رو پس رو و با هر دو دستش چنگی در موهایش زد
- نیستبدرک، بدرک مهم  . 

با غم نگاهش کردم سر  عقب رفت و کنارش روی زمین نشستم .  
 .به زیر آرام گریه می کرد

 با صدای بسته شدن در از جایش بلند شد، انگار عهد بسته بود 
 .دیگر نه با مامان و با بابا حرف نزد

 .ماهان که بیرون رفت مامان وارد شد 
 چش بود؟ -

 .پوفی کشیدم
 به نظرت؟-

به جای خالی ماهان انداخت و آهی کشید با غم نگاهش را  . 
 گوشیم زنگ خورد؛ حنانه بود گریه میکرد و حال ِ ماهان را از من می 

 .پرسید گویی ماهان تمام این هفته را جواب تلفن هایش را نمی داد
سعی کردم با حرف هایم آرامش  من هم که گوشیم خاموش بود.  

 .کنم اما باز هم نگران ِ حال ِ ماهان بود
ه اییبه در اتاق ِ ماهان زدم که صدای گرفته اش آمد تق . 

 .بیا تو-
 وارد اتاق شد، پشت به من جلوی پنجره ایستاده بود و دوباره سیگار 

 .می کشید 
 به اتاق بهم ریختش نگاهی انداختم، ماهانی که هیچ وقت اتاقش 

 .بهم ریخته نبود حاال غیر قابل تحمل شده بود
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 !چی می خوای بگی یاس-
را از اتاق گرفتم، آروم گفتم نگاهم : 

 .حنانه زنگ زد-
 صدای پوزخنداش بلند شد، ته سیگارش از پنجره بیرون انداخت و

 .برگشت
 تو همونی نبودی که تهدید می کردی اگه با حنانه تمام نکنم به بابا -

 .می گه؟ حاال که تمام شده چرا خبرش رو میاری واسم
 .اخم هام رو تو هم بردم و توپیدم بهش

 خبرش رو آوردم که یه کاری کنی، اون موقع هایی که هی میزدم تو 
حاال خودت درستش کن سرم و می گفتم بسه، بسه گوش ندادی. . 

 :چشم هایش را بست و با حرص غرید 
 .برو بیرون-

 .قدمی عقب رفتم
 تو نگی خودم میرم بهش می گم، نمی گم خواهرته چون اونجور-

ا ترانه می گم زنت رو دوستنابود میشه بهش می گم برگشتی ب .. 
- یاس ساکت شو  ! 

 چنان نعره ی زد که در جایم پریدم، تا به خودم بیام بازوم رو گرفت 
 .و از اتاق پرتم کرد بیرون

 :داد زد
 .برو هر غلطی که دلت می خواد بکن-
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 و در را محکم بهم کوبید، حق را بهش می دادم در بدترین موقعیت 
در حالی  امروزها اصال نداشت رفته بودم.و حالش روی اعصابی که   

 .که بازویم را نوازش می دادم رفتم اتاق و لباس عوض کردم
 حنانه حق داشت که بداند هر چند گفتن حقیقت به حنانه مثل 

 انداختن نارنجک کنار پاش و وجودش را نابود می کند اما خب بدون 
 .نگفتن هم نمیشود 

میقی کشید تا بویعطر وارد خانه که شدم، بی اختیار نفس ع   ِ 
اما با حس بوی غذا کال حسم پرید یزدان را استشمام کنم.  

 حنانه تا من را دید به سمتم هجوم آورد، حتی اجازه نداد درست و 
 حسابی با امینه خانوم سالم و احوال پرسی کنم 

 در را بست و برگشت، در نگاهش موجی از ترس و اضطراب را می 
بگویم؟ وای خدای من چطور دیدیم.  

یاس-  

 صدای لرزش عجیبی داشت که نشان از بغض عظیِم در گلویش بود 
 کافی بود من حرفی بزنم یا سکوت کنم تا بغضش بترکد درست 

 !مثل حال امروز ِ ماهان
 جلو آمد و بازویم را گرفت، ملتمس در چشم هایم، چشم دوخت 

 حرف بزن یاس-
بودم که دروغ بگویم و آب گلویم را به سختی قورت دادم، مجبورم   

منو ببخش حنانه  .ماهان را از چشم حنانه بندازم. ! 
 .ماهان برگشت با ترانه، بهم گفت که بهت بگم-



@romanbook_ir 

237 
 

 چهره اش رنگ باخت؛ ترسیدم از نگاهش از چشم های گشاده شده 
 اش از قطع شدن صدای نفس هایش اما چاره ایی نداشتم باید تیر 

 .خالص را میزدم
- وگرنه..دیگه باهاش تماس نگیری وگرنه. ازم خواست بهت بگم ... 

 ..جان کندم تا بگویم
 .به یزدان همه چیز رو می گه-

 بی جان روی زمین نشست، زانو که زد اشک هایش هم آروم روی 
 :گونه هایش ریخت آروم لب زد

 .دروغ می گی-
 لب گزیدم، تا نگویم آره دروغ می گویم آره حقیقت تلخ تر از این 

کنارش  حنانه، لب گزیدم تا بغضم رسوایم نکند. حرف هاست   
 نشستم دستم که روی دستش نشست از سردی دست هایش 

 وحشت زده نگاهم را باال گرفتم 
 حنانه! باور کن دروغ نمی گم به جون بابام ماهان دیگه تو رو نمی -

 .خواد
 نفهمیدم چه شد که سیاهی چشم هایش محو شد و در عرض چند 

ان افتادثانیه در آغوشم بی ج . 
 مات شده نگاهش کردم، به خودم که آمدم داد زدم، بغضم سر باز 

 .کرد
 با گریه امینه خانوم را صدا زدم، به صورت بی روح و سرد حنانه 

در به ضرب باز شد یزدان وحشت زده پرید داخل   سیلی میزدم.  
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 انقدر شدت دویدنش زیاد بود که یک آن زیر پایش لیز خوزد و 
افتادسکندری روی زمین  . 

 هیع بلندی گفتم خیز برداشتم بلند شوم که زودتر از من بلند شد، 
در آغوش وقتش را به پرسیدن دلیل ِحال ِ بعد حنانه صرف نکرد.  

 .بلندش کرد و بیرون دوید 
 امینه خانوم که تازه از پله ها باال می آمد با دیدن حنانه که روی 

زد دست های یزدان بی هدش افتاده بود به صورت خودش . 
 .یا خدا چی شده یزدان-

 یزدان بی توجه به امینه خانوم در حالی که به سمته در می دوید 
 :بلند گفت

 .یاس ماشین آوردی-
 .آره-
*** 

 خدا رو شکر خطر حدی نیست، احتماال بخاطر ضعف بدنیشون این 
 اتفاق افتاد، یکمی دیگه هم بهوش میاد می تونید ببریدش خونه؛ 

 .بال به دور
 دکتر حرفش را زد، بدون این که منتظر حرفی از جانب ما باشد 

 .رفت
 .لیوان آب قندی که توی دستم بود را سمته امینه خانوم گرفتم

 .بخورید از بوفه گرفتم، رنگتون پریده-
 لیوان را گرفت و آروم به لب هایش نزدیک شد، زیر چشمی به 
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راه می رفت نگاه یزدان که هنوز هم با کالفگی و عصبانیت در راه رو   
 .کردم

 بی هوا برگشت، ایستاد سنگینی نگاهش را حس کردم و سرم را با 
 .تررید باال گرفتم

 .جلو آمد دو قدم محکم و بلند 
 !پاشو-

 گیج نگاهم رو بین یزدان و امینه خانوم گردوندم که صدای فریاد
 .گوش خراشش چهار ستون بدنم را لرزاند 

 .گفتم بلند شو-
گذاشتم، یزدانی که رو به رویم بود با شیر خشمگینی تردید را کنار   

 .که قصد حمله و تکه تکه کردن را دارد هیچ فرقی نداشت
 .راه بیوفت-

 !کجا-
که  به جای اینکه جوابم را بدهد بازویم را گرفت و همراه خود کشید.  

 .امینه خانوم نگران دنبالمان آمد 
- ش کنیزدان مادر چه کار به این طفل معصوم داری! ول . 
 .ایستاد،چنان برگشت که زن ِ بی چاره با ترس عقب رفت

 .دنبال ِ من نیا مامان، بمون همینجا-
 چنان حرفش را با تحکم و محکم گفت که هیچ راهی برای امینه 

نمی دانم چرا اما ترسیده بود تا لحظه ی آخر به  خانوم نگذاشت.  
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رش را خوب اما نه! یزدان کا امید امینه خانوم به عقب برمیگشتم.  
 .بلد بود

 به ماشین که رسیدیم، دستم را کشید و به جلو پرتم کرد که اگر 
 .خودم را به ماشین نگرفته بود پخش زمین می شدم

 .با حرص برگشتم سمتش
 چته تو؟ -
 سویچ؟ -

 ..ماشین ِمنه اونو-
 حرفم رو کامل نزده بودم که کیفم رو وحشیانه از دستم کشید و 

آوردم، محکم کوبیدش رو سینم و غرید سویچ رو در  : 
 .سوارشو-

 بدجور ترسیده بودم، خوب می دانستم یزدان قرار است چه کند 
 :برای همین بلند گفتم

 .نمی خوام، سوار نمیشم-
 جلوی کاپوت ایستاد، سرش را برگراند نگاه مملو از خشمش را بهم 

هش نگا دوخت حقا که یک نگاهش از فاصله ی دور هم کارساز بود.  
 جوری بود که اگر سوار نمیشدم حتم به یقین خودش به طرز

 .وحشتناکی سوار ماشین می کنم
 با ترسی که در دلم رخنه کرده بود سوار ماشین شدم، که ای کاش 

 .نمیشدم
 همین که سوار شد چنان پا روی گاز گذاشت که ماشین به جای 



@romanbook_ir 

241 
 

یک بود حرکت کردن، پرواز کرد که همان اولش دم در بیمارستان نزد  
 .تصادف کند که به موقع فرمان را پیچاند 

 .با ترس نگاهی به نیم رخ اخم آلوش انداختم
 .آرومتر -

 :صدای فوق خشن و سردش در فضا پیچید 
 !چی بهش گفتی-

 سرعت ماشین به طرز ِ وحشتناکی باال بود، به سرعت از کنار 
 .ماشین ها جی گذاشت و الیی می کشید به صندلی چسبیدم

 به کی؟-
 .به حنانه! چی گفتی که حالش بد شد -

- من چیزی نگف..من. ... 
 :فریاد زد

 .دروغ نگو-
بود و200برگشت و عصبی نگاهم کرد، وای خدای من سرعتش روی   

 حاال هم به جای اینکه حواسش به جاده باشد داشت به من نگاه 
 .می کرد

 .با ترس چشم بستم و نالیدم
 .جلوت رو نگاه کن تو رو خدا-

به جلو خیره شد  برگشت و . 
 .حرف بزن-
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 .من چیزی نگفتم، خودش یهویی بی هوش شد 
 .نیش خندی زد، عصبی بود و عصبانیتش هر لحظه بیشتر می شد 

 .امشب تا نفهمم چی بهش گفتی محاله ولت کنم،محاله-
 لرزیدم، لحنش چنان محکم و مصمم بود که حتی لحظه یی به این 

 .فکر نکردم که دروغ می گوید 
 :سرعتش را باال برد، از ترس نفهمیدم چی شد که داد زدم

 ...من حرفی بهش نزدم چرا نمی فهمی، احمق بیش-
 با دردی و طعم خونی که توی دهنم پیچید ساکت شدم،سرم به 

یزدان من  سمته پنجره کج شده بود ناباورانه به خیابون زل زده بود.  
 رو زده بود؟ 

- تر از این می خوری یک بار دیگه بخوای دروغ بگی محکم . 
 ماشین رو جلوی خانه پارک کرد، نفهمیدم چی شد، کی پیاده شد و 

 ..کی من رو از ماشین پیاده کرد و برد داخل خونه
 هنوز تو بهت بودم، باورم نمیشد یزدان من رو زده بود؟ به چی 

 حقی!؟ 
تحمل نکردم و  به داخل اتاق پرت شدم، به پشت روی مبل افتادم.   

 :داد زدم
- وضی به چه جرئت دست رو من بلند می کنیع . 

 .نیش خندی زد، دستمالی رو سمتم گرفت
 ..پاک کن خون ِ گوشه ی لبت رو -

 با حرص دستش رو پس زدم و از کنارش رد شدم و سمته در سالن 
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 .رفتم
 قدم اول به دوم نرسید که برگشت، بازوم رو گرفت و به سمته 

 :خودش کشید 
- میری؟ کجا  

گرفتم، نگاه تندی بهش رفتم سرم رو به سمتش  . 
 چی بهش گفتی؟ -
 .من حرفی نزدم-

 آروم پلک زد و با حرص چشم بست، بی هوا بازوم رو ول کرد و فکم 
 رو محکم میون پنجه های محکمش اسیر کرد، از پشت به دیوار

 .کوبیدم
 .نگاه به خون نشسته اش را در نگاه ترسیده و هراسانم گرداند 

- بار می تونی دروغ بگی باز چهاروم جز 3میپرسم، فقط تا یه سوال   
و اگر چیزی جز حقیقت رو بگی  حقیقت هیچی نمی خوام بشنوم.  

 به والله ی علی چنان بالیی به سرت میارم که مرغای آسمون به 
خب  حالت زار زار که نه، نعره بزنن از گریه. ! 

 :مکثی کرد، سرش را جلو آورد، آروم و شمرده شمرده لب زد 
 !ماهان و حنانه با هم بودن-

 .نفس در سینه ام حبس شد، صدای مامان تو گوشم پیچید 
 ."یزدان هممون رو نابود می کنه

*** 
 دانای_کل#
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 دردل ِ یاس غوغایی به پا بود، در دلش آرزو داشت که کاش انقدر
 قدرتش رو داشتت تا با یک حرکت یزدان که همچون کوهی سخت و 

اد و همچون شیری زخمی به او چشم محکم رو به رویش ایست  
 .دوخته بود فرار کند 

 یزدان که طاقتش سر رفته بود از سکوت و صبر زیر لب با خشم 
 :غرید 

 !یاس-
 چشم بست، لرزیدو بغض کرد دلش به حال ِ خودش که این چنین 

 مظلوم و بی گناه در چنگال این مرد غضبناک اسیر شده است، 
 .سوخت

لرزش و ترس بود لب زدمآروم و با صدای که پر از   : 
- از چیزی خبر ندارم.من. . 

 نیش خندی زد، عقب رفت و به یاس فرصت نفس کشیدن داد اما 
 .با حرفی که زد نفس یاس را بیرون نیامده خفه کرد

 .یه خطا! فقط دوبار دیگه وقت داری -
 .من چیزی نمی دونم،باور کن-

 !دو خطا-
 .نالید، و دستش را به ستون پشتش زد

- یچی نمی دونم چرا باورمن ه  ... 
 دسِت یزدان که محکم روی دهانش نشست، ساکت شد و با چشم 

 های که از فرط وحشت گشاده شده بود به چشم های به خون 
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 .نشسته ی یزدان چشم دوخت
 !گفتم دروغ نگو، نگفتم -

 آنی بازویش را گرفت و همچون برِگ کاغذی خیلی راحت و سریع 
 .روی مبل پرتش کرد

 :فریاد زد
 گفتم یا نگفتم؟ -

 .وحشت زده روی مبل نشست و خودش را عقب کشید 
- یزدان ..یزد. .. 

 !هیس-
 اشک ریخت، یزدان را دیگر نمی شناخت این موجود سراسر خشم و 

هر قدمی که به سمتش برمی داشت   عصبانیت را نمی شناخت.  
 ترس را در دل ِ یاس چند برابر می کرد، باالی سرش ایستاد صدای 

س تنها افس های بلند و از روی خشِم یزدان و هق هق های آروم ین  
دسِت یزدان  صدایی بود که سکوت تلخ ِ خانه را در هم می شکست.   

 که باال رفت یاس ناخوداگاه و وحشت زده دستش را جلوی صورتش 
 .گرفت، مظلوم و با عجز سرش را کج کرد

می لرزید، گفت دل ِپر از وحشتش را به دریا زد و بلند با صدایی که : 
 به خدا منم تازه فهمیدم؛ ترسیدم بگم اما بابا فهمید به خدا ماهان -

اومدم به حنانه ..امروز هم اومدم....دیگه سمته حنانه نمیاد، امروز.  
که..بگم که. ... 

 گریه امانش نمی داد و قدرت درست تکلم کردن را از دست داده 
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 :بود با همان حال اسفناک ادامه داد
- م ماهان نمی خوادتش گفتم ماهان برگشته با زنشبش گفت  . 

 سرش را باال گرفت نگاه براق از اشک و ترسش را به نگاه یزدان 
 دوخت، آمد تا نوک زبانش که بگوید ماهان و حنانه خواهر و برادر 

 .هستن اما لب گزید، نگفت تا یزدان را دیوانه تر نکند 
کرد، یزدان از چه خوش خیال بود این دخترک مظلوم که فکر می   

 .اصل داستان خبر ندارد
 حرفش را که زد سرش را پایین انداخت، تاب دیدن نگاه عصبی و 

 .ترسناک یزدان را نداشت
 یزدان عقب رفت، دیگر جانی برایش نمانده بود تا خشمش را روی 
 یاس خالی کند، همانجا روی زمین نشست و دستانش را چنگی در 

بش هر لحظه بیشتر می شد حس ِ سنگینی روی قل  موهایشکرد. . 
 .دوباره یک زخِم دیگر از حاج مهدی؛ دوباره یک درد

 حاال که یزدان دسِت از انتقام برداشته بود دوباره یک اتفاق افتاده 
این بار قصد   بود که آتش پ خشم و انتقام را شعله ور تر می کرد.   ِ

 .نابودی حاج مهدی را کرد
 .برو بیرون-

باال گرفتیاس با تعجب سرش را  . 
 .یزدان دوباره و اینبار بلند تر تکرار کرد

 .گفتم برو بیرون-
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 به سرعت از جایش بلند شد، کیفش را برداشت و به سمته در 
 .سالن دوید 

 !وایسا-
 ایستاد و با ترس و لرز برگشت، یزدان سرش پایین بود و نگاهش 

 به پارکت های کف زمین اما ذهنش مشوشش تر از آن بود که 
یی به چیزی جز انتقام فکر کند لحظه ا . 

 به کسی نگو من از چیزی خبر دارم، نمیخوام حنانه نقل زبان ِ این -
 !و اون بشه، همین جا همه چیز رو چالش کن

 .سرش را باال گرفت و نگاه جدی و گیرایی به یاس انداخت
 خب؟-
 .باشه-

 روزها به سرعت سپری شد، اوضاع خانه حاج مهدی به روال عادی 
ه ماهانی که سعی می کرد با حقیقت کنار بیاید و بعد از سه برگشت  

 تالش و کلنجار با خودش تصمیمگرفته بود امشب که شب ِ یلدا بود
 به خانه ی پدر زنش برود و با ترانه به خانه برگردد 

 حنانه که بعد از سه ماه حالش رو به بهبودی بود و سعی داشت 
ز حقیقت اصلی خبر ماهان را فراموش کند در حالی که هنوز ا  

 نداشت، ماهان را رفیق نیم راه می دانست ولی این وسط دلداری 
 های یاس کم رویحال ِ بدش تاثیر نداشت

 در خانه همه به تکاپو افتاده بودن، حتی نوشین که هیچ وقت در 
 کارهای خانه کمک نمی کرد حال همراه با سنا خانوم در حال شستن 
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سط حیاط بودمیوه های مهمانی شب در حوضچه و  . 
 یاس! دختر کجا موندی په؟-

 اومدم،اومدم-
 در حالی که ظرف پر از انار را به سختی بلند کرده بود از سالن بیرون

 .آمد 
 !مامان تو رو خدا این همه انار واسه چی بود آخه

 .شب ِ یلداو انارش و هندوانه اش-
ریخت که لبخند شیطنت آمیزی زد و بی هوا انارها را توی حوضچه   

صدای جیغ نوشین و سنا که در هوا پیچید یاس آب پخش شد.  
 .قهقه سر داد

 .نوشین با غیض نگاهی به یاس انداخت
 مرض داری مگه؟-

 .شیطون چشمکی زد
 .به قول ِ مامان آب روشنایی داره -

 سنا میان حرفشان آمد و در همان حالی که ظرفرمیوهای شسته 
 :شده را بلند می کرد گفت

- یزدان انار دوست  ودتر انارها رو بشور، تا شب چیزی نمونده.یاس ز  
 داره

 با شنیدن اسم یزدان لبخند ِ تلخی زد، هنوز وقتی آن روز را به یاد 
رد ِ زخمی که از  می آورد بغض می کند و از یزدان دلخور میشود.  

 پشت دستی یزدان خورده بود روی لبش نمانده بود اما رد ِ دردش 
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یت می کردهنوز قلبش را اذ . 
 تمام این سه ماه سعی داشت خودش را از یزدان پنهان کند اما هر 

 دفعه به یک نحوی او را می دید و قلبش درست مثل قلب تپش می 
 ..گرفت

 طبق فرمان سنا، یاس انارها را شست قالیچه را وسط حیاط پهن کرد 
 و مشغول دون دون کردن انارها شد، کم کم از کارش خوشش آمد از

دلخور بود اما فکر ِ این که قرار است یزدان همین انارهای دون یزدان  
 .شده را بخورد و لذت ببرد، سرعتش را باال تر می برد

 !اجازه هست -
 سرش را باال گرفت، ماهان بود که از یاس اجازه می گرفت تا چنگی 

 .به از انارهای دون شده بزند 
 .نه برو کاسه بیار -

 .کنارش نشست
- خواستی؟انار نمی   

 امشب با من میای؟-
 کجا؟-

 خونه ترانه اینا -
 سرش پایین بود با این حرِف ماهان انار را رها کرد و سرش را باال 

 .گرفت
 جدی؟-

 لبخند مهربانیزد، حاال شده بود برادر ِ مهربانی که یاس سال ها 
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 .انتظارش را می کشید 
 ترانه گفته یاس نیاد، نمیاد -

اط طنین بخشید سنا که یاس وخندید، صدای خنده اش در حی  
 ماهان را اینگونه دید لبخند رضایت بخشی زد و در دل خدا را شکر 

 .کرد
 .یاس چنگی به دونه ها انارها زد و دستش را به سمِت ماهان گرفت
 اینا رو بگیر، شب هم بعد از رفتن مهمون ها اولین نفر خودم توی-

 .حیاط منتظرم که بریم دنباله زن داداش
و برادرانه یاس را در آغوش کشید و روی سرش را بوسید خندید  . 

 .مرسی-
**** 

 دور از جمعی که صدای خنده و گاه حرف زدنشان تمام حیاط را پر 
 .می کرد، روی تاب گوشه ی حیاط نشسته بود

 نقطه ایی دور از چشم بقیه، امشب هم مثل هر بار دیگر سعی 
 .داشت از یزدان فرار کند 

به دور کاسه ی بلوری که پر بود از دونه های  هر دو دستش را محکم  
 انار حلقه زد، با نوک انگشت های پایش تاب را باال برد و رهایش 

 .کرد
 تاب آروم شروع به حرکت کرد، سرش را باال گرفت و نگاهش را به 

 آسمان شب دوخت هوایی که از امشب به بعد رو به سردی می
 ..رفت
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رگرداند تاب که از پشت متوقف شد، سرش را ب . 
 یزدان بود که دور از چشِم بقیه خودش را به یاس رسانده بود تا
 بعد از سه ماه فرصتی پیدا کند و کارهای آن روز را از دلش در 

 .بیاورد
 .می تونم بشینم-

 .حرفی نزد اما با کنار رفتنش از روی تاب؛ موافقتش را اعالم کرد
 .لبخند کجی زد کنار یاس با فاصله کمی نشست

- تنها نشستی؟ چرا  
 .همینجور-

 از من دلخوری؟ -
 سکوت کرد، سرش پایین بود و نگاهش به دانه های سرخ انار که 

سکوتش معنی مثبت داشت و  بد دلش را به هدس انداخته بود.  
 .همین یزدان را بیشتر از قبل به عذر خواهی ترغیب کرد

 کج نشست، نگاهش به دستای ظریف یاس که دور کاسه بلور حلقه 
بود افتاد، لبخند محوی زد شده . 

 این سکوت یعنی آره؟-
 آروم از جایش بلند شد، کاسه را روی تاب گذاشت خواست برود که 

 .یزدان دستش را گرفت
 بگم معذرت می خوام کافیه؟ -

 جواب نداد، یزدان از جایش بلند شد دسِت یاس را کشید و
 .مجبورش کرد برگردد
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 !منو ببین-
 .نکن یکی می بینه-

 لبخندی زد از همان لبخندهاییکه دل ِ یاس را می برد و دست و 
 .دلش را برایقهر ِ بیشتر می لرزاند 

 ..کسی حواسش به ما نیست-
 .تو چشم هام نگاه کن-

 .نمی خوام-
 تک خنده ایی زد؛ این دختر قهر کردن هایش هم بی شباهت به 

 .یک کودک بود
 .خب نگاه نکن-

به نگاه خندون یزدان دوختسرش را باال گرفت و نگاهش را  . 
 مدل ِ جدیده؟-

 چی؟-
 با اذیت کردنم می خوای معذرت خواهی کنی؟ -

 .نه-
 پس چی؟ -

 .لحظه ایی سکوت کرد، نگاه آرامش را در نگاِه منتظر یاس گرداند 
 بگم غلط کردم دست روت بلند کردم، می بخشی؟ -

از یزدانخورد، انتظار ِ هر حرفی را داشت اال این حرف، آن هم  یکه ! 
 آخر مگر میشد یزدان مغرور و گوش تلخی که می شناخت این 

 چنین گفته بود! هنوز در ب ُهت حرف نخستش بود که صدای آروم 
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 :یزدان در گوشش پیچید 
 !غلط کردم یاس-

حرفی نمی زد و تنها با  بغض کرد و چشم هایش از اشک نم دار شد.  
ربون یزدان چشم نگاهی که رنگی از بهت و تعجب داشت به نگاه مه  

 .دوخت بوده
 می بخشی؟ -

 ..یزد-
 هیس! هیچی نگو فقط بگو می بخشی یا نه؟ -

 لحظه ایی سکوت کرد، اما مگر یاس میتوانست! مگر تحمل ِ این 
را داشت! قلب ِ عاشقش که تنها با  نگاه دلبرانه ی و مظلوم یزدان  

 یک حرکت یزدان این چنین به هیجان می آمد می توانست در 
این حجم از دلبری این مرد رویایی کوتاه نیاید مقابل  ! 

نقش بست، نفس ِ یزدان به راحتی از  لبخند که روی لب هایش  
 .سینه اش بیرون آمد 

 !پس بخشیدی-
 :خجالت زده سرش را پایین انداخت، آروم لب زد

 .بخشیدم-
 .تک خنده ایی زد، دستش را کشید و روی تاب نشاند 

- کنون خبپس انار هم بشه شیرینی آشتی  ! 
 یاس حرفی نزد که خودش قاشقیکه در ظرف بود را پر از دون ِ انار 

 .کرد و به لب های یاس نزدیک کرد
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 .بخور-
 دستش را بلند کرد تا قاشق را بگیرد، که یزدان اخم ریزی کرد و با

 :لحن دستوری و نمایشی گفت 
 .باز کن دهنتو خانوم، خودم میزارم دهنت-

ت، آروم گفتنگاهش را به اطراف انداخ : 
 :یهو یکی میاد یزدا-

- آااااا آفرین..میگم باز کن یعنی باز کن. . 
کشید  قاشق را در ظرف گذشت خودش را جلو . 

 .نچ نه-
 :یاس که منظورش را نفهمید کنجکاو پرسید 

 چی نه؟ -
 :قاشق خالی را سمته یاس گرفت وگفت

 .چهره ات رو بدون چشم ها و نگاه دلبرت دوست ندارم-
این پسر امشب رسما به هدِف کشتن یاس آمده بود چرا که آخ که   

 .با هر حرکتش بیشتر از قبل یاس را درگیر خود می کرد
 .بگیر دیگه-

 .به خودش آمد، دست های سردش را جلو برد و قاشق را گرفت
 چکار کنم؟ -

 .همون کاری که من کردم رو تکرار کن-
 :چشم هایش کرد با تعجب به قاشق نگاهی کرد و گفت 
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 .اما قاشق دهنیه-
 !مریضی مگه-

 ...نه، اما-
 نگاه خیره و خاص یزدان که روی چهره اش ثابت ماند، اختیار از 

 دست داد و درست همانند عروسک کوکی که در اختیار یزدان باشد 
 .کاری که گفت را انجام داد

 .دون های انار که در دهانش رفت با لذت چشم هایش را بست
- ونم بگم این یه قاشق انار از تمام انارهای که اوووم به جرئت می ت  

 .امشب خوردم بیشتر بهم چسبید 
 چشم هایش باز شد و نگاه یاس را به خودش گرفت، لبخندی زد و 

 :آروم لب زد
 ...بعد از سه ماه امشب بهترین شب بود-

 بوی خوش ِشامپویی که به موهایش زده بود اتاق را پر کرده بود، 
نبود از هیجانی که سعی در پنهان کردنش حال ِ دلش دسِت خودش   

 .داشت به وجد آمده بود
 روی پاهایش بند نبود مدام از آن طرف اتاق به سوی دیگر اتاق می
 رفت، یک بار تونیک آبی رنگش را از کمد بیرون می کشید و جلوی 

 ..آیینه می ایستاد و یک بار کت سفیدش را
انداخته بود، چشم های گونه هایشاز شدت تب ِ ذوق و هیجان گل   

همان نگاهیکه دل ِ یزدان را نرم  دلبرانش بیشتر از قبل برق میزد.  
 !...کرده بود! اما این نرم کردن واقعی بود یا
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 شبی که قرار بود باالخره یاسبه مراد دلش برسد، شب ِ خواستنش 
 .از طرِف یزدان، شبی که اسِم یزدان پشِت اسمش می افتاد

ه تب و تابیبه دل ِ بیقرار ِ یاس داده بودوای از این شب که چ  . 
 صدای تقه ایی که به در خورد، یاس اجبارا نگاهش را از آیینه و 

 .لباسی که جلوی خودش گرفته بود، گرفت
 ..پونه با لبخندی که روی لبش نشسته بود وارد شد 

 چه کردی عروس خانوم؟
***** 

یاس و یزدان هوا رو به سردی رفت، اما این سردی بیشتر از آن که   
 را اذیت کند، باعث لذتشان شده چون که بعد از نیمی از ساعتی که 

همان تاب ِ سفید رنگ نشسته  گذاشته بود هنوز کنار هم روی   
 .بودن

 داشتی تاب می خوردی؟-
 چی؟-

 .یزدان از جایش بلند شد، و پشت تاب رفت
 تاب بدم؟ -

یادی از حد لب ِ دخترک خجول که امشب ز لبخند ِمحجوبانه ایی روی  
آروم لب زد در برابر عاشقانه های یزدان سر به زیر بود، نشست. : 

 .بده-
 بیهوا از پشت تاب خم شد و دسِت سرد ِ یاس را میون دست گرم

به جان ِ بی  تنش ِ دیگری و محکمش گرفت، صدای آروم و گیرایش  
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 .یاس انداخت
 .دستت رو بگیره به اینجا که نیوفتی -

و یاس هنوز ساکت بود، گویی دلش فرصت تاب به حرکت در آمد   
 .می خواست تا این رفتارهای یزدان را هضم کند 

 !به چی فکر می کنی-
 به خودش آمد، تاب باال رفت و باد سردی به صورتش خورد، شالش 

 .عقب رفت و تره ایی از موهای مشکی رنگش در هوا به رقص در آمد 
 !به هیچی-

- به من که میرسه زبونتو موش مطمئنی؟ همیشه انقدر ساکتی یا   
 می خوره؟ 

 دوباره لحنش شیطنت گرفت، دلش هوای سر به سر گذاشتن یاس 
 .را داشت

 .نه ولی االن چون ممکنه کسی بیاد حرف نمیزنم-
چنگی به موهای خوش فرمش کشید و به باال حالتشان داد خندید. . 

 !کسی نیست که بیاد-
  رویلب ِ یزدان را که دید  ِ با تعجب سر برگرداند نگاه خندان و لبخند 

 .اخمی کرد
 !شوخی می کنی -

 .تک خنده ایی زد و سرش را به حالت منفی تکان داد
 !تاب رو نگه دار، یعنی چی نیستن؟ -
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 تاب رو نگه داشت و عقب رفت دست هایش را در جیب شلوارش 
 برد و با ژشت خاص و دلربایی جلوی یاس ایستاد که برای لحظه ایی 

حقا که این پسر کارش را خوب بلد بود خود کرد.یاس را ملغوب  . 
 .چقدر ساده میتوانست دل ِ یاس را ببرد

 سری تکان داد از خودش حرصش گرفته که این چنین در برابر 
 یزدان بی اختیاراس از روی تاب بلند شد، از پشت بوته های بلند 
 درختچه ها که این قسمت حیاط را از قسمت اصلی جدا می کردن 

رف نگاه کردبه آن ط . 
 تنها نوشین و مادرش را دید و امینه خانوم، حنانه که از همان اول 

 !..نیامده بود و درسش را بهانه ی نیامدنش کرده بود اما بقیه
 ..بقیه کج-

با تعجب  برگشتنش همانا و سینه به سینه شدنش با یزدان همانا.  
 .عقب رفت
 !وا چته تو-

 !هیچ-
 بقیه کجان؟ -

انه خانومرفتن دنبال ِ تر   
 !..ا ِ منم قرار بود برم که

یزدان گفت  و خواست از کنار یزدان رد شود که . 
 .رفتن دیگه خودت رو اذیت نکن-

 لب ورچید و به گوشه ایی نگاه کرد، دلش می خواست همراه ماهان 
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 برود اولین باری بود که برادرش از او چیزی می خواست و این چنین 
کشید و روی تاب نشستپوفی  از دستش رفته بود. . 
 .چرا به من نگفتن-

 .شانس با من یار بود-
 چرا؟-

 زیرکانه زیر چشمی نگاهی به یاس انداخت تا هینگفتن ِ حرفش 
 .عکس العمل یاس را ببیند 

 .قسمت شد امشب باهات حرف بزنم-
 باالخره طلسم شکست و تک خنده ایی زد، رسما یزدان آمده بود تا

و این را یاس به خوبی درک چرا که یزدان یکشب ِ دل یاس را ببرد   
 را می شناخت یا یک چیزی را نمی خواست یا اگر می خواست در 

یاس این را فهمید و دلش قرص شد که داشتنش بی صبر می شد.  
 .حسش یک طرفه نیست

 .خودش را عقب کشید و سمته چپ تاب تکیه زد
 !..حرفی هست که بزنی-

که می خواست را یاس گفته  تک خنده ایی زد، درست همان چیزی  
خیلی راحت به او اجازه داد که حرِف دلش را بی حرف پس و  بود.  

 .پیش بزند 
 !..هست، شنوایی-

 .نبودم که اینجا نمی نشستم-
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 .سنگینه-
 چی؟-

 .حرف هام دیگه
 حرف ها رو باید زد، نزنی که دیگه حرف نیست یه مشِت خواسته -

 .اس که توی دلت می مونه
زد، اما نفهمید با همین حرِف چقدر یزدان را مصمم تر از حرفش را   

یزدان گفتن را جایز نمی دید، زود بود اما سکوت کرد. قبل کرد. ... 
آن هم در این چنین  برای گفتن و اعتراف کردن به حسش زود بود.  

 .شبی که تازه دلخوری یاس را برطرف کرده بود
زد، سرش را باال  از جایش بلند شد دست هایش را باالی کمربندش  

 .گرفت و نفس عمیقی کشید 
 بریم پیش ِبقیه؟ -

یاس عاشق لحظه ایی در سکوت نگاهش کرد، بی آنکه حرفی بزند.  
و این سکوت طوالنی دار و نگاه معنا دار یزدان اذیتش می کرد  بود.  

 اما سکوت کرد وقتی یزدان قصد حرف زدن نداشت هیچ توفیری 
ثل همیشه همه چیز را به زمان و نمی کرد که یاس چیزی بگوید، م  

 ..قسمت سپرد و همراه یزدان راهی آن طرف حیاط شد 
 امینه که نگاهش به یزدان و یاس افتاد، حرفش را خورد دوباره 

 همان دلهره و ترس غریب در دلش نشست، از کینه ایی که آن روز 
 در نگاه و چشمان سیاه و براق یزدان دیده بود آنقدر پررنگ بود که 

خوب می دانست یاس سوگلیو جان ِ پدرش  گاه از یادش نرود.هیچ   
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 هست این موضوع را کی بود که نمی دانست؟ کی بود که خبر 
همین   نداشت حاج مهدی جانش را برای دختر کوچکترش می دهد.  

ترس از فکرهای شومی که  فکرها ترسش را چند برابر می کرد.  
 ..احتمال می داد در فکر یزدان باشد 

 امینه؟ -
نا صدایش زد، نگاه نگرانش را از یزدان گرفت و بی آنکه دگر حال س  

 .و هوای قبل را داشته باشد به هم صحبتی با سنا خانوم ادامه داد
 !رفتیم سر میز واسم انار میاری-

 .نگاهش را از رو به رو گرفت و به یزدان چشم دوخت
 خودت چرا نمی ریزی؟-

 !تو بریزی سختته -
 خودت بریزی سختته؟ 

ستاد و نگاه گیرایی به یاس انداخت، یاس که تاب نگاه یزدان راای  
 نداشت بی آنکه بایستد شانه ایی باال انداخت و همزمان با گفتن 

 .باشه می ریزم " از کنار ِ یزدان رد شد "
 .و بویعطر ِ خاصش را به جای گذاشت

 با کالفگی چشم هایش را بست و دستانش را پشت گردنش حلقه 
بی خبر از آنکه  کرد، به آسمان سیاه شب چشم دوخت.زد چشم باز   

 .یاس دور از چشم هر کسی به او خیره شده بود
 نگاه یاس یک دور قد و باالی یزدان را کاوید آن هیکل ِتنومند 

 بازوهای درشت و ورزشکاری که یاس آرزو داشت برای یک شب هم 
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میشد؟ اما واقعا  که شده سرش را روی آن بگذارد و به خواب برود.  
 روزی بود که این آرزو به حقیقت تبدیل شود!؟ یاس راهش را 

 درست می رفت یا اشتباه؟ امشب چه به روزشان آمده بود؟
 یزدان که عاشق نبود! بود؟چرا به خودش اعتراف نمی کرد؟ در دل 

اما حس ِ مبهم و خواستنی که امشب  فریاد میزد که عاشق نیست   
سوخ کرد چه بود؟ چرا دیگر بعد از سه ماه دیدن یاس در دلش ر   

 لبخندهای یاس برایش معمولی نبود! نگاهش! نگاه دلبر یاس و
 چشم هایش که موقع خندیدن لبهایش، می خندید چه؟ چرا همه و 

 همه برایش جذاب بود!؟
 !بفرما-

 .به خودش آمد، نگاهش را از ستاره چشمک زن در آسمان گرفت
یستاده بودیاس بود که با کاسه ایی از انار جلویش ا . 

 .گفتی بیار-
 .ممنون-

 .دست پیش برد و کاسه را گرفت
 نگاهش به یزدان بود که با ولع خاصی دونه های انار را می خورد، 

 قلبش دوباره تپش تند گرفت، بار دیگر سر تاپای یزدان را از بر کرد 
 سوی شرت نازک طوسی رنگی که زیرش تی شرت سفید رنگی به تن 

شت و ورزشکاریش بیشتر از قبل در آنکه بازوهای در داشت.  
 خودنمایی میکرد و قلب ِ یاس را به بازی می گرفت، شلوار کتان
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 مشکی چقدر به او می آمد؟ چقدر با این تیپ مردتر از قبل نشان 
 داده میشد؟ نگاه آروم و بی قرار یاس بار دیگر روی بازوهای یزدان 

روی این کوه بازو  به یاد آرزوی دیرینش که سر گذاشتن .ثابت ماند.  
 .بود لبخندی گوشه ی لبش نشست

 .نگاهش به نگاه خیره یزدان افتاد و لبخندش محو شد 
 .کار ِ ورزشه، اصال تزریق نکردم -

 از اینکه با نگاه کردن بیش از حدش باعث شد یزدان نگاهش را 
 بگیرد و این گونه دید زدنش را به رخش بکشید، حرصش گرفت اما 

نباخت لبخند ملیح و کوتاهی زدخود را  . 
 .بله متوجه شدم-

 :با شیطنت قاشق پر از انار را در دهانش گذاشت و گفت
 .متوجه نمی شدی جای تعجب داشت-

 خیلی غیر مستقیم داشت به یاس طعنه می زد که نگاهش زیادی 
یاس که خجالت کشیده بود به هیکل و بازوهایش طوالنی بود.  

و به سمِت سالن پا تند کرد و در دل خود را سردی هوا را بهانه کرد   
 .لعنت فرستاد که این گونه در برابر یزدان ضعف دارد

تکان داد و به جمع ِ امینه و سنا اضافه شد، بی آنکه  با خنده سری  
 به نوشین توجه کند، از همان دور متوجه نوشین شده بود که چشم 

م دوخته بود به ریز کرده بود و تا آخرین لحظه به یزدان و یاس چش   
 .هوای این که از این فاصله بفهمد چه به هم می گویند 

 سردتون نیست خاله خانوما؟ -
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 .سنا با لذت نفسی کشید و نگاه مهربانی به یزدان دوخت
 .نه هوا عالیه-

 :نوشین با طعنه گفت
 مگه تو سردته یزدان! تا االن که خوب با یاس اون جا داشتید حرف -

 .می زدید 
را شوتی فضا را در برگرفت، نوشین دوباره زهر در لحظه سک  

 ریخته بود این دختر هیچ وقت نمی خواست این بد بودن را کنار 
 بگذارد، یزدان اخم هایش در هم رفت اما سکوت در این لحظه جایز 

امینه دستش را روی دسِت یزدان گذاشت تا از حرف تندی نبود.  
 .جلوگیری کند 

ایی سکوت کرد نوشین که این سکوتسرش برگرداند، چند لحظه   
 را معنای کم آوردن خواند لبخند عمیقی رو لبش نشست و چشم 

دستش را به دسته ی صندلی زد و بلند شد  هایش درخشید. . 
 ..با اجاز-

- بودی؟ من و یاس اومدیم  حالتی اون شب رو یادته که توی مهمونی    
اسیب  به خاطر ِ تو بهش  دنبالت؟ همون شبی که نزدیک بود یاس  

ه؟برس  
 از دور نزدیک شدن حاج مهدی و ماهان را دیده بود و همین باعث 

نوشین که متوجه ی آمدن  شد حرفش را با صدای بلند تری بزنه.  
 :حاج مهدی شده بود به تلخی برگشت و بر سر یزدان داد زد
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 آره یادمه، اون شب خیلی لطف کردی و قدم نحست رو گذاشتی تو-
ن ازتون خواستم! حاال که چی اینا رو جلوی اون مهمونی اما مگه م   
 مامانم گفتی که چی؟

 باآرامش ِ ذاتی که در این لحظه بدست می آورد، صندلی را عقب 
 .کشید و بلند شد 

ِ  نه فقط خواستم بهت بگم من بیشتر و بهتر از تو حواسم به یاس -
 ناموس حاجی ناموسه منم هست، اگه تو برات مهم نیست اما من 

که بی خود و بی جهت اسم یاس توی دهن کسی نیوفته  برام مهمه  
 و به خاطر به مشت اراجیفی که تو سر هم می کنی سنا خانوم یا 

 ...حاج مهدی یاس رو اذیت کنن، در ضمن فقط جلوی مادرت نگفتم
حاج مهدی را با چهره ی  و به پشِت سر نوشین اشاره کرد، برگشت.  

یقتی که شنیده بودخشمی از حق سرخ شده از حرص و خشم دید. . 
 چه شده بود؟ و چه قرار بود بر سر دخترکش بیاید که او خبر 

 نداشت؟ یزدان از کدام شب حرف میزد از کدام اتفاق!؟ که او خبر 
 نداشت؟

 .صندل سفید رنگی که به پا داشت را از پایش در آورد
 سردی زمین به وجودش تزریق شد لبخندی روی لبش نشست، 

بی رنِگ مدل پرنسسی که امشب به تن داشت گوشه ایی از لباس آ  
روی نوک پاک قدم برداشت و دست ایش را از هم باز با باال کشید.  

 .کرد
سرش را هوا سرد بود اما التهاب تن یاس باال برد، هیجان داشت.  
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 باال گرفت و به آسمان شب خیره شد نگاهش به ستاره پرنوری که 
بدبختش که امشب به وجود ستاره ی   چشمک می زد خیره ماند.  

چشم بست، بویید بویعطر ِ خوشی که در هوا  یزدان گره می خورد.  
 پخش بود، بوی عطر گل های که در باغچه قد بلند کرده بودند و

اما امشب گوییدر مقابل زیبایشانرا به رخ ِ همگان می کشیدند.   ِ
 زیبایی خیره کننده ی یاس سکوت کرده بودند و در تاریکی شب 

ان شده بودند پنه . 
 لبخند ِآرام روی لب های رژ زده ی یاس پدیدار شد، پای برهنه تا 

 کنار گل ها رفت دستش را همچون مادری که کودکش را نوازش می 
 .کند روی گل ها کشید 
 !سردت میشه خانوم-

آرام جان ِ یاس بود در فضا پیچید،صدا و لحن ِ مردانه و  ی کهصدای  
آخ یزدان آخ ی را به بازی می گرفت. که دل ِ هر شنونده ای محکمی .. 

 که چه ساده مردانه هایت را به رخ عاشقی همچون یاس می 
این چنین زیبا با جمله های ساده و کوتاه که ضربان کشیدی.  

 .قلبش را باال می برد
 نگاهش روی دستش که بر روی گل قرمز رنگ بود خیره ماند جای 

هم به عشق حلقه ی   انگشتری که هدیه مادرش بود خالی بود، آن  
 .نشانه ی بود که امشب از یزدان می گرفت

 نمی خوای برگردی خانوم خانوما؟ -
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 لبخند زد و با همان نگاه دلبرانه و لبخند دلبرانه تر چرخید که 
یاسش .لباس پرنسیش در هوا رقصی خورد، اینبار نوبت یزدان بود.  
ررا دید و دلش لرزید دسِت گل در دستش برای لحظه ایی د  
 دستش لرزید اما قبل از افتادنش به خودش آمد و محکم تر 

 ....گرفتش
***** 

 مهمان ها رفته بودن و صدای فریاد های حاج مهدی لحظاتی بود که 
اما هنوز عصبی بود و زیرلب با خودش غ ُر می زد آرام شده بود. . 

 عصبی بود از دسِت نوشین و بی فکری هایش از فکر آن که اگر آن
لعنتی یزدان ناجی دختر کوچکش نمی شد چه می شد؟ ازشب   

 زبان درازیی های نوشین و حق به جانبی های که به ناحق از خودش 
و امشب  به راستی که این دختر زیادی از حد رو داشت. می گرفت.  

 .یزدان به عمد تالفی تمام حرف ها و تحقیرهایش را داده بود
کرده اش کشید و از  حاج مهدی پشِت دستش را به پیشانی عرق  

 جایش بلند شد نگاه تندی به نوشین که بی خیال سرش توی
 گوشی بود انداخت، دندون قروچه ایی کرد نگاِه حرش آلودش را سنا 

 دوخت نگاهی که می گفت، می بینی چه دختره پروو و بی خیالیه؟
 سنا با تاسف سری تکان داد و نگاه نگرانی به ماهان و یاس

ی جلو رفت و باالیسر ِ نوشین ایستاد حاج مهد  انداخت. . 
 !بده من اون گوشی رو-

 با تعجب سرش را باال گرفت، موهای توی صورتش را کنار زد و
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 :پرسید 
 واسه چی؟ -

 :با خشم و حرص گوشی را از دستش کشید و غرید 
- تا  بده،از فردا هم حق ِ سرکار رفتن نداری. وقتی می گم بده یعنی   

مش رو گذاشتن مهمونی نری الخصوصبفهمی هر قبرستونی که اس  
 .که هر زهرماری دیگه همراهش سرو می کنن

 چی می گی بابا؟ یعنی چی مگه من بچه ام؟ -
 ...اگه نبودی که وضع این نبود، بخاطر تو نزدیک بود یاس-
 میان حرفش پرید و اوقات تلخی بی آن که حواسش به ولوم 

 :صدایش باشد داد زد
ر گنده ایستاده رو به روتفعال که چیزیش نشد، ُسرمُ  . 

 .نگاهش رنگی از خشم گرفت و به تندی به نوشین چشم دوخت
 .گوشی پیش ِمن می مونه تا وقتی بفهمی اشتباه کردی -

 این را گفت و بی آن که منتظر حرفی از جانب نوشین باشد چرخید 
 .و راه اتاق کارش را در پیش گرفت

انه اش را به یاس با حرص چنگی در موهایش زد، نگاه کینه توز  
 .انداخت

 .حاال برو پیام بده به آقاتون بگو نقشتون گرفت-
 :ماهان ابرو در هم کشید، با تلخی گفت

 .نوشین دیگه زیادی داری چرت و پرت می گی-
 نیش خندی زد و با طعنه سری تکان داد و نگاه معنادارش را به 
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نگاهی که مملو بود از شرارت یاس دوخت. .. 
نگاِه سوالی به یاس انداخت، نگاهی که از یاس جواب می ماهان   

 .خواست
 یاس نگاهش را بین ماهان، سنا و ترانه گرداند، نگاه هر سه منتظر 

 به یاس دوخته شده بود گویی بی آن که بخواهند حرف های نوشین 
و یاس را به  و نگاه معنادارشان شک را به دلشان راه داده بود.  

سوالی که ردهای از توبیخ در آن موج می زد گرفته رگباری از نگاه   
 .بودند 

 تاب نگاه طوالنی دارشان را نیورد،اوقاتش تلخ شد و با لحن ِ عصبی 
 :و صدایی که کنترل ولومش را نداشت گفت 

 چرا این جوری به من نگاه می کنید؟ نکنه حرف های نوشین رو -
 !باور کردید؟

ی یاس، با تاسف سری سکوت کردند و اینشد جواب ِ مثبتی برا  
ترانه به سرعت از جایش بلند شد و به جانبداری از یاس تکان داد.  

 .در آمد 
 من که بعید می دونم، اما اگر هم حقیقت داشته باشه مگه بده؟-

 ..خیلی هم بهم میان ماشالله، ماشالله چشم حسود کو
 .ترانه-

ترانه  ماهان بود که تشر زده بود و از ترانه می خواست سکوت کند،  
 لبخند ِ مهربانی به روی یاس که از حرف هایش به وجد آمده اما

 جرئت بروزش را نداد، زد و بی توجه به اخطار و تذکر ماهان با لحن 
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 :کشیده تری گفت
 .ماشالله، چشِم حسود کور-

 خیلی غیر مستقیم به نوشین اشاره می کرد، ماهان عصبی به 
 .سمتش برگشت

 ترانه ساکت می شی یا نه؟ -
 !نه-

 !ترانه-
 :نیش خندی زد و با طعنه گفت

 آها یادم رفت تا دیروز با خواهر یزدان بودی و حاال سخته برات -
 .برادرش رو به دامادی قبول کنی

سنا لب گزید با  بعد از اتمام حرف سکوت تلخی در فضا حاکم شد.  
 ..سر به یاس اشاره کرد تا تنهایشان بگذارن

زیر جواب دادن در رفته بود، بی هیچ یاس که به لطِف ترانه از   
 حرفی وارد اتاقش شد در را که بست گوشیش را که تمام این 

 .ساعت ها مدام ویبره می رفت را از جیب در آورد
 تماس از دست رفته از یزدان و پیام های پشت سر هم که مضمون 4

پیام اول را باز کرد همه اظهار نگرانی برای یاس بود. . 
- مهدی که چیزی نگفت به تو؟  یاس چی شد؟ حاج  

 :پیام دوم
 !یاس-

 :پیام سوم
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 ناراحتی از من؟ نباید می گفتم؟ -
 پیام چهارم را که باز کرد با خواندن پیام چشم هایش گرد شد،

 .سرش را باال گرفت، به در که به بالکن ختم میشد نگاه کرد
 .من پشت پنجره ام بیا توی بالکن
بالکن وارد بالکن که شد با احتیاط  در را قفل کرد، پا تند کرد سمته  

به ساعت  از لبه ی بالکن خم تا خیابان را ببینید اما کسی نبود.  
 .پیام نگاه کرد برای ده دقیقه قبل بود

 از این که دیر پیام را دیده بود و نتونسته بود برای بار ِ دوم امشب 
 یزدان را ببیند از خودش حرصش گرفت، کف دستش را آرام به روی 

ار بالکن زد، زیر لب غر زددیو : 
 !اه لعنتی -

 چرا؟-
 انتظارش را نداشت، ترسید وحشت زده برگشت  

 .امان، چته دختر نترس نزدیک بود بیوفتی-
از ترس گشاد شده بود ، نفس ِ حبس شده در سینه اش  چشمانش  

 .را بیرون فرستاد
 تو اینجا چکار می کنی؟

همزمان دست پیش برد گوشی لبخند ِکجی زد، سرش را کج کرد و   
 .یاس را از دستش گرفت و جلوی صورِت یاس گرفت

 .پیام رو بخون-
 واسه چی؟ -
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 .بخون-
 من پشت پنجره ام بیا توی بالکن،خب؟  -

پشِت پنجره نه تو خیابون و با تاکید گفت  ! -  
 .به پنجره ایی که به بالکن ختم می شد اشاره کرد

 .وقتی پیام دادم این جا بودم-
ه ایی مکث کرد، برگشت و به ارتفاع خیابان تا بالکن نگاه کردلحظ . 

 !چکار می کنی یاس
 .چه طور اومدی باال؟ ارتفاع خیلیه-

 .اول بیا داخل یهو یکی من رو نبینه-
 و بدون این که اجازه بگیرد پا به اتاق گذاشت، یاس پشت سرش 

ار در برای چندمین ب وارد شد در را بست و همانجا به در تکیه زد.  
یک امشب از پشت به قد و هیکل ورزیده ی یزدان چشم بدزود.  

 پسر ِ به تمام معنا که دل ِ یاس را بد برده بود و امان از لحظه ایی که 
 .با کالفگی یا از روی عادی پنجه به موهای خوش فرمش می انداخت

 چی شد؟-
بشنود جلو از فکر بیرون آمد، نگران از این که کسی صدای یزدان را   

 :رفت و آروم گفت
 آروم حرف بزن یکی میشنوه -

 لبخند ِشیطونی زد، دسِت یاس را بی هوا کشید و روی تخت نشاند 
 !یعنی نمی خوای بگی برو-
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 !می گم ولی االن نه 
سر به سر گذاشتن به سر  دوباره یاس مهربان شده بود و هوای   ِ

سمِت یزدان زد، کف دست چپش را روی تخت گذاشت و کمی به   
 .یاس خم شد 

 االن ِ قرار ِ چی بشه؟  -
 بزاق دهانش را به سختی قورت داد، دستانش را از پشت حائل 

 .تخت کرد و به عقب خم شد 
 چکار می کنی؟-

 چنان با ترس حرف را زد که یزدان برای لحظه ی کوتاهی خنده اش 
 .گرفت اما جلوی خود را گرفت،

ست و اخم هایش فهمید که دستش انداخته، در جایش درست نش  
ضربه ی دستی به شانه ی یزدان زد و با دلخوری   را در هم کرد.  

 :گفت
 !خیلی بی مزه ایی -

 .خندید،مردانه و آرام که دل ِ یاس را برد
 بگو چی شد؟-

 !چی، چی شد؟-
 !نوشین دیگه-

- گوشی رو ازش گرفت و اجازه سر  آها هیچی، بابا باعث بحث کرد.  
 .کار دادنم رو ازش گرفت

رضایت سری تکان داد و با یک حرکت از جایش برخواستبا  . 
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 خوبه، حداقل این جوری می فهمه نباید هر حرفی رو بزنه یا هر -
 .کاری رو انجام بده

 یاس از جایش بلند شد، پشت سر یزدان که مشغول دیدن عکس
 .های بچگی یاس که به دیوار اتاق وصل بودند، بود ایستاد

 چرا گفتی؟ -
- کیه کنارتچی رو! این  ! 

 به عکسی که انگشت اشاره ایی یزدان نشانش گرفته بود، نگاهی 
 .کرد

 من و احسان، نگفتی چرا به بابا گفتی؟-
 .به دیوار عکس ها تکیه زد و منتظر به یزدان خیره شد 

 خیلی با هم صمیمی بودید؟-
 !با کی-

ِ  نگاه مرددش به یزدان بود که در آنی اخم هایشدر هم رفته و لحن
ت کردنش جدی شد بودصحب . 

 :یزدان با سر به عکس اشاره کرد و گفت
 !با احسان-

 آها نه؟ 
 نیش خندی زد، دست هایش که در جیب شلوارش رفت نگاه یاس 

 .را با خود همراه کرد اما نگاه جدی یزدان به چهره ی یاس گره خورد
 می گی نه ولی توی مال عام بغلت می کنه و اظهار دلتنگی می کنه؟ -

روشن فکر  داری دروغ می گی یا پسر خاله ات زیادی یا تو  ِ. 
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 برای لحظه ایی خیره به یزدان چشم دوخت، حسادت کرد!غیرتی
 شده بود؟ آن هم برای یاس؟ هنوز اتفاق اون روز در پاساژ را به 

 خاطر داشت، اتفاقی که حتیخود ِ یاس بعد از سه ماه فراموش کرده 
دان و این یعنیاین یعنی اهمیت داشتن برای یز  بود. ... 

 لبخند ِبی موقعی که از این افکار به رویلب ِ یاس نشست کار را 
 خراب کرد، یزدان گ ُر گرفته به سمتش خیز برداشت که یاس با 

 ترس به دیوار تکیه زد و با چشم های گرد شده از ترس که سیاهی 
 .چشم هانش را درشت تر نشان می داد به یزدان چشم دوخت

- خنده داشتکجای حرِف من   . 
 .به تته پته افتاد

نخندیدم.نخن..من...من. . 
 ترسی که در نگاه و صدای یاس بود را به درستی درک کرد، لحنش 

 .آرام تر شد 
 از من می ترسی؟-

 نترسم؟-
 چنان این کلمه ی پنج حرف ها را با معصومیت خاصی که در 

 صدایش و نگاهش بود ادا کرد، که یزدان کالفه چشم هایش را 
 .بست و باز کرد

 یزدان در سکوت به چشم هایش خیره شد، به سیاهی چشم های 
 .که هر چه ناز و دلبری بود خدا یک جا به او داده بود
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 !بی پدر و مادرت چشات یاس -
- این جوری نگو ..!. 

 خوبی یزدان؟-
   باال انداخت. ابرویی

با این آشوبی که توی دلم انداختی چکار کنم؟  خودت بگو حاال من  
 در دلش غوغایی بود از شنیدن حرف های یزدان که برایش هم 

 تازگی داشت هم جای هیجان و شعف اما محجوبیت دخترانش مانع 
 :از بروزش شد، سرش را کج کرد و آروم گفت

 !بهت می گم که بری-
 آخ که با این حرکتش بیش از بیش دل برد، سرش کج بود و 

ندختر چه به دلای .نگاهش که همیشه خدا مظلوم و کودکانه.   ِ
 یزدانآورده بود؟ به دل ِ یزدانی که هنوز ردی از انتقام در افکارش 

 بود، آیاتوانسته بود دل ِ یزدان را از عشق خودش بیشتر از نفرت پر 
 کند یا خیر؟ 

 :یزدان که تاب نیاورد، عقب رفت و با حرص گفت 
 لج می کشی مگه نه؟ -

ا یزدان دوباره باخنده اش گرفت، دستش را جلوی دهانش گرفت ت  
 :دیدن خنده اش عصبی نشود اما دید و با غیض گفت

 .درد یاس نخند -
 .دستش را به حالِت تسلیم باال برد

 .باشم نمی خندم، برو دیگه تا کسی نیومده-
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 .زیر لب با خودش غر زد
 .بایدم برم، نرم که کار ِ دست خودمو خودت میدم-

سرش را پایین انداخت، شنید و خجالت زده با گونه های سرخ شده   
 نمی دانست با تک تک کارهایش و بی آن که بخواهد چه دلبری 

بی طاقت خداحافظی سرسری کرد و برایدل ِ نوکار یزدان می کند.  
 وارد بالکن شد، به اطراف خیابان نگاهی انداخت، تا پایش را بلند 

 .کرد روی دیوار بالکن بگذارد یاس صدایش زد
 یزدان؟ 

 .جان ِ یزدان-
ِ  لبخندی روی لبش نشست، چقدر به دلش آمد اولینجانم گفتن

 .پسری که از امشب معشوق تمام عاشقانه هایش میشد 
 .مواظب خودت باش-

 :آروم چشم هایش را بست و به همان آرامی لب زد
 .چشم-

 پایش را روی دیوار گذاشت، از دیوار بالکن آویزان شد و نگاه نگران
کمی از دیوار پایین رفت و ایستاد کشاند.یاس را همراه خود  . 

 !یاس-
 :لب باز کرد تا بگوید "بله" اما بی اختیار زبانش چرخید و لب زد

 .جان ِ یاس-
 چشم های مشکیش درخشید، دست های محکمش برای لحظه ایی 

 لرزیداما به موقع ِ خودش را گرفت، یاس نگران قدمی به جلو 
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 .برداشت
 .ا ِ مواظب باش-

از موهایش جلویچشمانش گرفته بود و مانع ِ از دیدن یاسچند تار   
 .میشد 

 ..چشم، فقط-
 منظورش را فهمید، به اطراف نگاه کرد در این وقت شب کسی در 

 خیابان نبود و همین کار یاس را راحت می کرد، 
 روی دیوار بالکن خم شد و دستش را جلو برد و چند تاری که توی 

تن کنار زد و عقب رفتصورت یزدان حالِت مزاحم را داش  . 
 در همان حالی که یزدان میان هوا معلق بود و تنها تکیه گاهش 

 ..دستانی بود که قفل دیوار
کرد   نگاه معصوم یاس کار دستانش داد، بی اختیار دست هایش را رها

. .و.  
 صدای آخش که بلند شد یاس به خودش آمد جیغ کوتاه

 .زد اما به سرعت جلوی دهانش را گرفت
زده در همان حالی که به سمته پایین خم بود پرسید  وحشت : 

 !یزدان خوبی-
 :به سختی از جایش بلند شد، و با حرص گفت

- برو داخل من   .لعنتی ترین چشم ها رو داری یاس؛ لعنتی ترین.  
 .خوبم شبت بخیر 

 ..و لنگان لنگان به سمته موتورش رفت
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نگاهش را از یزدانیاس که از بابت یزدان خیالش راحت شده بود،   
 ..گرفت دستی تکان داد و به داخل اتاقش رفت

 یزدان موتور را روشن کرد و به سمته خانه حرکت کرد، صدای موتور 
 سکوت خلوت شب را بر هم زد دور شد، بی آنکه بداند کسی در 

 تاریکی شب شاهد تمام لحظاتش با یاس بوده، کسی که کمر به 
 .نابودی یزدان بسته بود

**** 
کل ِ کشیدن امینه و سنا فضای خانه را پر کرد دایص . 

 ...نگاه یزدان روی یاس بود و نگاه یاس
دیگر اباهی  نگاهش به نگاه معشوق بود که حال دیگر محرمش بود.  

 نداشت از نگاه کردن در چشم های سیاه و خیره کننده ی یزدان که 
 .برق عشق را در چشمانش می دید 

- وونی؟حاجی نمی خوای صیغه رو بخ   
 نگاه مهربان و تر حاج مهدی از روی سوگلیش گرفته شد، تسبیح را 

 در دستانش مشت کرد و با سر به یزدانرخصت داد تا کنار ِ یاس 
 .بنشیند 

 .منتظر همین نشانه بود تا از جایش بلند شود و کنار ِ یاس بنشیند 
 امینه می خندید و ته دل از این که اشتباه فکر می گرد خدایش را 

می کرد، قطره اشکی که گوشه ی چشمش را تر کرد بود را با شکر   
 گوشه ی از روسریش پس زد، از جایش برخواست و جعبه مخمل 

قرمز رنگی را که انگشتر نشان را حمل می کرد را از کیف در آورد و  
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 به
 .سمِت یزدان گرفت

- بنداز دسِت عروس ِ گلم بگیر بعد از خوندن صیغه . 
لب ِ یاس نشست و خجالت زده  شه یلبخند ِمحجوبانه ایی گو  

بود که دل ِ یزدان سرش را پایین انداخت، همین خجالت کشیدنش  
 .را بیش از بیش می لرزاند 

صدای زنِگ ..صیغه خوانده شد، حلقه در انگشِت یاس جا گرفت و.  
 ..در که توجه همه را به خود جلب کرد

**** 
در حیاط را بست وارد خانه شد، موتور را گوشه ی حیاط پارک کرد و  . 
 .با خستگی که در تنش بود کش قوسی به بدنش داد

 لبه ی حوض نشست، در تاریکی شب و شفافیت آب حوض چهره 
تصمیمی که گرفته بود را به خاطر آورد، چهره  ی خسته خود را دید.  

 ی مظلوم یاس و لبخندهای دلبرانش روی آب شکل بست، لبخندی 
 .روی لبش نشست

ز این لبخند و این نگاهایش که لحظه ایی کنار نمی رویا بود! امان ا  
 رفت، دستش را آرام و نوازش گونه روی چهره ی نقش بسته ی 

لبخندش رفت و به خودش آمد  .یاس در آب کشید که محو شد. . 
 پوفی کشید، روی زمین زانو زد و سرش را در برد داغ بود، گرم و پر 

ه آن دختر از التهاب! خودش نمی دانست اما امشب عشقش ب   
حال دیگر عشق یاس توانسته بود از  .مظلوم و پاک کامل شده بود.  
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 ..کینه جلو بزند 
 سرش را از آب بیرون آورد، امینه را دید که رو به رویش ایستاده 

با سر  بود همان اضطراب و ترس ِ سر شب را در نگاه مادرش خواند.  
 اشاره کرد که "چیه"؟ 

و گرفتجلو آمد و حوله ی توی دستش را جل  . 
 خول شدی که توی این هوای سرد، سرت رو تا گردن بردی تا آب-

 بچه؟
حوله را گرفت و از جایش بلند  چنگی در موهایش زد و باال بردشون.  

 .شد 
 .از خول یه چیزی اون ور تر حاج خانوم-

 .به دنباله یزدان روانه شد 
 !هنوز لیاقت نداشتم برم -

که برگردد نیم رخش را به کنار تخت فلزی تو حیاط ایستاد، بی آن  
 .سمته امینه گرفت

 کجا؟-
 .مکه یا کربال -

 تک خنده ایی زد، روی تخت نشست و دستانش را از پشت حائل 
 .تخت کرد

 .خودم نوکرتم، امسال میفرستمت-
 .فعال بیا برو داخل سرت رو خشک کن سرما نخوری

- داخل گرمه نه، هوا خوبه حاج خانوم. ! 
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- وا به این سردیوا یزدان مادر خوبی؟ ه . 
 حرفی نزد، سرش را باال گرفت و به آسمان شب خیره شد ستاره ایی 

به این فکر کرد که براقی ستاره  که برق میزد چشمش را گرفت.  
 !چقدر شباهت دارد به برقی که در نگاه یاس هست 

 یزدان؟ -
 بله؟-

 .بیا برو داخل مادر بیا، مریض میشی سرت خیسه، خیسه-
دراز کشید به پشت روی تخت  . 

 .مریض نمی شم نگران نباش-
کالفه و نگران از رفتارهای عجیب و نگران کننده ی یزدان جلو رفت  

 و
 .روی تخت نشست 

 یزدان مادر خوبی؟ چیزی شده؟ -
 .نه

 باور کنم؟ -
 .آره-

 چی رو باور کنم؟ این چهره ی خسته ات رو یا نگاه بی قرارت رو که -
رهات رو؟ میخ کردیبه آسمون ِ خدا یا این کا  

 حاج خانوم؟-
 جان ِ حاج خانوم؟-

 روی پهلو شد خودش را جلو کشید و سرش را روی پای امینه 
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 .گذاشت
 .مثل ِ بچگی ها دستت رو تو موهام بکش، واسم قصه بگو-

ساله اش با این قد و هیکل 28آروم خندید، باورش نمیشد پسر ِ   
یش قصه که حسرت هر دختری از او میخواهد مثل ِ عالم بچگی برا  

 .بگوید 
 اما دلش نیامد نه بگوید، موهایش را نوازش کرد قصه گفت و گفت 

تا یزدان چشم هایش گرم شد و همان جا روی تخت در هوا ..و گفت.  
 ..سرد ِ خوابش برد

**** 
 صدای عطسه اش که بلند شد نگاه تیز و عصبی امینه را به جان 

 .خرید 
یزدان نشانه گرفته بود در حالی که انگشت تهدیدش را به سمته   

 .جلو رفت
 جرئت داری یه قدم دیگه بردار تا ببینی مثل دیشب که بچه شده-
 بودی و برات قصه گفتم االنم بچه میشی و با دمپایی تا می خوری 

یاال بشین، بشین ببینم امروز حجره بی حجره میزنمت. . 
 ...آخ ماما-

 .ساکت! حرف بزنی دمپایی رو آماده می کنم-
 لبخندی زد و گونه ی امینه را کشید، در حالی که خم میشد تا از 

 :روی میز وسط دستمال کاغذی بردارد گفت
 .کتک خوردن از شما هم شیرینه حاج خانوم-
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قدم اول  تهدید امینه را جدی نگرفت و راه حیاط را در پیش گرفت.  
 به دوم نرسیده بود که ضربه ی محکمی به پشِت کمرش خورد و 

برگشت تا ببیند چه بود که با دیدن ش را بلند کرد.صدای آخ  
 .دمپایی رو فرشی که در دسِت امینه بود چشم هایش گرد شد 

 :آروم و ناباورانه لب زد
 !مامان-

 شانه ایی باال انداخت و با همان دمپایی که در دستش بود به مبل 
 .اشاره کرد

 .بشین و حرف نباشه-
ر مقابل نگاه متعجب یزدان راه دمپایی را زمین انداخت و پا کرد، د   

پوفی کشید و گفت آشپزخانه را در پیش گرفت. : 
 ..مامان من باید برم حجره، کسی ن-

 من زنگ زدم خونه حاج مهدی، خودش خونه نبود یاس گفت رفته -
 .حجره

 با شنیدن اسم یاس در حالی که خم شده بود تا بشیند به سرعت 
 .بلند شد 

 !..مامان گفتی کی-
 .یاس-

 .نگران نباش االن ِ که دیگه سر برسه -
 نگاهش به حنانه کشیده شد که با شیطنت این حرف را زده بود، 
 ابرو هایش رفت تا اخم کند اما دلش نیامد و لبخندی زد، حنانه 
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 الغر شده بود چهره اش دیگر شادی قبل را نداشت خود را خوب 
 .نشان می داد اما هنوز هم در غم ماهان به سر می برد

زیادی الغر نشدی حنانه؟  تو  
- روزه رو فرمه خان داداش، مثل هیکل شما که می  این هیکالم  

 .دونم بد ِ دل ِ یاس رو برده
 .اینبار اسمش را با تشر صدا زد

 .با خنده سیبی از جا میوه ی روی میز برداشت و روی مبل نشست
 مگه دروغ می گم؟-

خیال نشان اخمی کرد، روی مبل نشست سعی کرد خودش را بی    
 .دهد 

 .بین ِمن و یاس چیزی نیست-
 صدای پیاج گوشیش بلند شد، حنانه که نزدیک تر بود خم شد و

نگاهش به اسم یاس که افتاد خندید، اولین  گوشی را برداشت.  
 خنده ای از ته دلش بعد از رفتن ماهان بود یزدان که حدس می زد 

 .چه شد چنگی به گوشی و از دستش کشید 
- از این به بعد می خوای چیزی رو قایم کنی سعی کن خان داداش   

 .اصولش رو هم یاد بگیری
 .چشم هایش را ریز کرد و تیز به حنانه نگاه کرد

 بله،بله! خب آباجی خانوم مگه شما اصولش رو بلدی؟-
 :خودش را نباخت و با همان شیطنت گفت

 .من که نه اما تو گوگل سرچ کن شاید پیدا کنی-
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ا نخندید تا حنانه پروو تر نشود، برای اینکه خنده اش گرفت ام  
 .موقع صحبت کردن با یاس حنانه مزاحم نباشد اخِم مصنوعی کرد

 .بیابرو کمک ِ مامان انقدر حرف نزن-
 .باشه رفتم دنبال ِ نخود سیاه -

ِ  آشغال سیبش را با یه پرتاب سمِت سطل زباله انداخت که کنار
بلند شد  سطل افتاد، بی خیالی زیر لب گفت و  . 

 یزدان نگاه جدیش را از آشغال سیب آروم به سمِت حنانه که 
 .میرفت سمِت آشپزخونه سوق داد

 حنانه؟ 
 جونم داداش؟ -
 !بیا جمعش کن -

 چی رو؟-
 با ابرو به آشغال سیب اشاره کرد، لبخندی رویلب ِ حنانه نشست 

 :به شوخی احترام افسری داد و بلند گفت
 !بله قربان-

زد و باالخره پیام یاس را باز کردتک خنده ایی  . 
 سالم خوبی؟ امینه خانوم تماس گرفت گفت سرما خوردی؛ چرا؟-

 خوبی االن؟
 .نچ، مریض شدم به امید اینکه پرستارم تو باشی-

 با رضایت از متن پیامش روی سند زد، چند گذشت که پیام یاس 
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 .روی صحفه نمایش داده شد 
- نیستم خب کار ِ بدی کردی، من که پرستار . 

 .آروم خندید و دستی به صورتش کشید 
 .استثناء قاعل شو خانوم ِ یزدان -

 ندید که این پیام چه غوغاییبه دل ِ یاس انداخت، همه چیز برایش 
 مثل یک خواب و رویای شیرین بود که دلش نمی خواست لحظه ایی

یاس هیجان زده گوشی را رها کرد غلتی  از این خواب بیدار شود.  
خورد و سرش را در بالشت فرو بردروی تخت  . 

خوب که جیغ زد  جیغ زد تا خودش و این هیجانات را خالی کند.  
 .برگشت سراغ گوشی تا جواب پیام ِیزدان را بدهد 

 خیالم راحت شد که حالِت خوبه، انقدر هم زبون نریز برو استراحت -
 .کن

- هزبونت دراز شده، وقتی کنارتم که انقدر زبون ندارم خانوم موش . 
 یزدان؟ -

 جان ِ دلم خانوم؟ --
 .مواظب خودت باش، تا خوب نشدی نرو حجره
تماس ِ یزدان باز این پیام را که فرستاد؛ لحظه ایی بعد صحفه ی  

 .شد 
 باز اولش بود، هول شد روی تخت نشست برای لحظاتی مستاصل 

که به خودش آمد آروم انگشتش را روی صحفه  به گوشی نگاه کرد.  
ا وصل کردکشید و تماس ر . 
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 :صدای بم و خش دار یزدان توی گوشی پیچید 
 .من مواظب نیستم، می خوای مواظب باشم خودت بیا-

 .حتی از پشِت تلفن هم خجالت کشید 
 .من نمی تونم-

 .آروم خندید که به سرفه افتاد
 :نگران پرسید 

 خوبی چی شد؟-
 از دردی که در سینه اش پیچیده بود اخم هایش در هم رفت، 

 دوباره همان سینه دردی که هر وقت مریض میشد سراغش میامد، 
و این نشانه ی بد مریض شدنش را می داد بود. . 

 لبخندی زد، سعی کرد دردش را در صدایش نشان ندهد تا یاس
 .نگران نشود

 خوبم خانوم موشه، فقط اگه لطف کنی بیای باال سر مریضت بهتر -
 .هم میشم

- یزدانآخه به چه بهانه ایی بیام  ! 
 بهانه ایی بهتر از این که من مریضم؟ اصال تو هم پنهونی بیا مثل -

 !..دیشب من
 .آروم و بی صدا خندید،یاد ِدیشب خوش به دلش نشست

 .همانجایی که دیشب یزدان نشسته بود، نشست
 .از ارتفاع می ترسم-

 .من مواظبتم، شب بیا-
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 داری جدی می گی؟-
- بلند نشم، شوخی بگیر این حرفم اگه می خوای من از بستر بیماری   

 ...رو
 :با حرص تشر زد

 !یزدان-
 خندید، چقدر ذوق کرد از اینلحن ِ حرصی یاس که دلیلش نگرانی 

 .برای خودش بود
 جان ِ یزدان؟-
 .خیلی لوسی-

 من یا تو؟ -
 .تو-

 تو لوسی که از ارتفاع می ترسی، اگه نمی ترسیدی که االن من یک -
 ...ساعت التماس نمی کردم که

 با تقه ایی که به در اتاق خورد، یاس با گفتن "خداحافظی" کوتاهی 
 .تلفن را قطع کرد و روی تخت انداخت

 .بیا تو-
 در باز شد 

 .سنا داخل آمد 
 یاس کاری داری؟-

 بلند شد تا روب تختش را درست کند، موهای توی صورتش را کنار 
 :زد و جواب داد
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 نه چطور؟-
برداشت و روی تخت انداختبالشت افتاد روی زمین را  . 

 صبحی آش درست کردم، زیاده االنم بابات زنگ زد گفت حجره -
 میمونه پرسیدم چرا گفت یزدان سرما خورده، اگه می تونی بیا یه 

ماهان با  ظرف آش ببره واسه خونه امینه اینا، زیاد درست کردم.  
 ترانه کیانا رو برده برای واکسن، نوشین هم که سرکاره هر چند 

رکار هم نبودس ... 
 در میان ِپر حرفی های سنا نگاه یاس بود که روی بالشت خیره مانده 

در ذهنش با  بود و دستش میان هوا و تخت ثابت مانده بود.  
 !خودش تکرار می کرد، االن وقتشه

 قبل از این که سنا متوجه مات شده انش بشود، بالشت را
 .برداشت و به تاج تخت تکیه داد

زد و گفت  برگشت، لبخندی : 
 .باشه مامان، تا تو ظرف آش رو آماده کنی منم آماده میشم-

 .دستت درد نکنه، پس من برم بریزم تو ظرف-
 ..این را گفت و رفت بیرون

 داغی کِف ظرف دستش را به ذوق ذوق انداخته بود، به در خانه 
به سختی یک دستش را زیر ظرف بیرونامینه خانوم که رسید.  

 .کشید 
از درد لب  ه به کف دستش خورد، سوزش کوچکی داد.هوای سرد ک  

 .گزید و به در کوبید 
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 لحظه ایی گذشت که در باز شد، با احتمال این که حنانه یا امینه 
 :خانوم در را باز می کنند با عجز و درد گفت 

 ..وای تو رو خدا بگیر این ر-
 .نگاهش به نگاه متعجب یزدان که خورد، حرفش را خورد

ش برد و ظرف را گرفتیزدان دست پی  . 
 چی شده؟-

 :لب گزید و آروم گفت
 .فکر کردم حنانه به امینه خانوم اومدن در رو باز کنن -

 .بیا داخل حرف می زنیم-
 :وارد خانه شد، یزدان در را بست و پرسید 

 چیزی شده؟-
 نه چطور؟-

 :اخمی کرد و جدی پرسید 
 !..مطمئنی؟ پس چرا-

فکرهای منفی کند و عصبی تر شود کف قبل از این که یزدان بیشتر   
 .دست هایش را باال گرفت

 دستام سوختن از داغی ظرف-
 لحظه ایی کوتاه نگاهش بین ِکِف دست های ظریف یاس در گردش 

 .بود
 .با حرص نفسی تازه کرد، چیزی نگفت تا بحثشان طوالنی نشود

 :وارد خانه شد و بلند گفت
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 .سالم امینه خانوم -
ندید، جوابی که دریافت نکرد با تعجب پرسید لبخند ِیزدان را  : 

 کسی خونه نیست؟-
 یزدان ظرف آش رو روی میز گذاشت، دستش را باال گرفت و با 

 پشِت پیراهن مردانه اش عرق روی پیشانیش که بخاطر تب بود را 
 .پاک کرد و با خستگی روی مبل نشست

 .ده دقیقه ایی میشه رفتنه خونه خاله بزرگم-
در توقف کرد، جلوتر رفتن را درست نمی دید آن هم  همانجاکنار ِ  

 .وقتی با یزدان تنها در خانه بود
 مگه مریض نیستی چرا تنهات گذاشتن؟ -

روی مبل دراز  حالش خوب نبود و تبش هر لحظه باالتر می رفت.  
 .کشید و آرنجش را روی چشم هایش گذاشت

- نها خاله ام سکته کرد مامانم رفت پیشش حنانه هم رفت که ت  
 .نباشه

 .با غم نگاهش را به چهره ی رنگ و رو رفته و سفید یزدان دوخت
 !..اما تو-

 آرنجش را از روی چشم هایش برداشت، نگاِه تب داری به او 
 :انداخت و با طعنه گفت

 اگه لطف کنی چند قدم بیای جلوتر و یکم آش بدی بخورم شاید -
 !خوب بشم، اما اگه لطف کنی

و با شک پرسید  چشم هایش را ریز کرد : 
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- می کنی؟ همسخر   
 .چشم غره ی ریزی به یاس رفت

 به نظرت؟-
 پوفی کشید، از 

 .از طرفی نگران ِ حال ِ یزدان بود و از طرفی خجالت می کشید تا بماند 
 اگر حنانه و امینه خانوم سر می رسیدن چه؟ چه فکری می کردن؟ 

نگرانی را کنار گذاشت با صدای سرفه ی یزدان به خود آمد، تردید و   
 توی این لحظه مهم یزدان بود که به نظر می رسید حالش زیاد 

 .مساعد نیست
 .:کنار مبل ایستاد، خم شد و آروم گفت

 تبت رفته باال، اتاقت کدومه؟ -
 چشم هایش نیم باز شد، چند ثانیهبه نگاه منتظر ِ یاس چشم 

 .دوخت
 یعنی تو نمی دونی؟-

ر نبود و سر به سر یاس می گذاشتتوی این لحظه هم دست بردا . 
 .پوفی کشید و غرغر کنان راه اتاق یزدان را در پیش گرفت

 .مریضه ولی خوب میدونه کی و کجا منو اذیت کنه-
 وارد اتاق شد، پتوی روی تخت را بلند کرد برگشت که چشمش به 

 .قاب ِ عکس روی عسلی افتاد
بایی مهمون عکس ِتک از یزدان، که چشمک زده بود و لبخند زی  

درست از همان عکس بزرگ، عکس سه در چهاری بود  لبهایش بود.  
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 .که پایین و بیرون قاب روی شیشه زده بود
 .بی درنگ جلو رفت عکس را برداشت و توی جیب گذاشت

 .اینم هزینه ی پرستار شدنم-
 ..لبخند رضایت آمیزی زد و از اتاق بیرون آمد 

کوسنی را که دید زیر پتو را روی یزدان پهن کرد بزرگترین   
 .سرش گذاشت

 چشم هایش بسته بود، گوییبودن ِ یاس و حس عطر وجودش 
 .آرامشی به وجودش تزریق کرده بود که در آرامش خوابیده بود

 کارش که تمام شد، صاف ایستاد اما نگاهش از چهره ی یزدان که در 
 .خواب عجیب مظلوم و دوست داشتنی بود، گرفته نشد 

زانو زد، دست زیر چانه اش زد و بیش از بیش محو چهره کنار ِمبل   
 .ی یزدان شد 

با لذت بهترین زمان بود که بدون خجالت به چهره اش خیره شود.  
 .جز به جز صورتش را از بر کرد

 موهای پر پشتش که به حالت جذاب و جدیدی باال مدل داده بود 
ودنمایی اما مثل ِ همیشه چند تاری لجوجانه روی پیشانی بلندش خ  

 میکرد، ابروها پر پشت و پهن که در هم گره خورده بودن و حال ِ بد 
چشم هایش.یزدان را به رخ می کشید. ... 

 نگاهش ثابت ماند به چشم های بسته اش که دو دو تیله ی 
همان تیله های که در هنگام  مشکی رنگی را در خود پنهان کرده بود.  

بردنی و چه غوغا خیره شدن به یاس دل می برد آن هم چه دل   
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 ..کردنی
 .نگاهش حرکت کرد

 .لبخند محوی گوشه ی لبش نشست
 که ناله ی یزدان او را به خود آورد، زیر لب وای کنان از جایش بلند 

 .شد 
 .ازخود حرصش گرفته بود که حواسش به حال ِ یزدان نبود

 عجله کرد از آشپزخانه ظرِف پرآبی آورد همراه با پارچه ایی که به 
یدا کرده بودسختی پ . 

 این کار را از مادرش یاد گرفته بود که هر وقت سرما می خورد و تب 
 .می کرد با این کار تبش را پایین می آورد

 با آرامش خاصی که داشت کارش را شروع کرد، آروم پارچه ی خیس 
 .را روی پیشانی یزدان گذاشت

ه بود پاهایش را از روی مبل پایین آورد و داخل ظرف بزرگی که آورد  
 .پاشوی کرد

 .این کارا چند بار انجام داد تا این که تب یزدان پایین تر آمد 
 نفس راحتی کشید و با خیال راحت وسایل را برداشت و به 

 ..آشپزخانه برگشت
 سوپی که امینه خانوم قبل از رفتن آماده کرده بود را دوباره گرم کرد 

برگشت و همراه با قرص و دارو در سینی گذاشت و به سالن   
- یزدان؟. .یزدان؟.  
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 صدایش می زد و به این فکر می کرد حتی اسم هم برازنده ی این 
 .مرد است

 چشم هایش آروم باز شد، یاس را که باالی سرش دید لبخند ِ محوی 
 .گوشه ی لبش نشست

 نرفتی؟-
 .نه، پاشو سوپ گرم کردم واسه ات-

سرش زد خودش تکانی خورد تا بلند شود اما با فکری که در آنی به   
 :را دوباره انداخت و نالید 

 :.نمی تونم-
 .سرت رو بلند کن-

 چرا؟ می خوای چکارم کنی؟ -
 لحنش شوخ بود اما یاس با چشم غره جوابش را داد که خنده ی 

 .آروم ِ یزدان بلند شد 
 از فاصله ی کمی که میان صورت و بدنشان بود خجالت می کشید، 

روی یزدان و اگر کسی وارد می آن هم در حالی که او خم شده بود    
 شد اصال صورت خوبی نداشت با حرص آروم زد روی سینه ی یزدان

 .که هنوز سرش روی کوسن بود و به او نگاه می کرد
 .د سرت رو بلند کن-

 .نمی تونم-
 .!یزدان-

 مجبوری همیشه انقدر خوب باشی دختر؟ -
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 .سوپ را برداشت و به سمِت یاس گرفت
 .بگیر -

- ردمبرای تو آو . 
 .میدونم-

 
 با شک نگاهش را بین قاشق و چهره ی شیطون و پیروزمند یزدان

 .گرداند 
 به این فکر میکرد که منظور ِ یزدان چی می تونه باشه که خود ِ یزدان

 :گفت
 یاس خیلی گشنمه از صبح هیچی نخوردم، خودمم جون ندارم-

 .قاشق بزارم دهنم
  !یزدان-

پسر بچه های تخس از جایش بلند و یک ابرو باال انداخت و همچون   
 .قدم جلو آمد 

 .خیلی خب بشین-
 .یعنی قبول کردی-

 :چپ چپی نثارش کرد و با حرص گفت
 چاره ایی دارم؟ -

 .سرش را به نشانه ی منفی باال انداخت
 .....نچ-

 کنار هم روی مبل جا گرفتن، یاس قاشق، قاشق آش را در دهان 
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ن به روی چشم های مظلوم و یزدان می گذشت و نگاه خیره یزدا   
 ...دلبر یاس

 یاد ِانتقامش افتاد! هنوز هم داشت انتقام می گرفت؟ هنوز هم 
 قرار بود از این دختر که بی اختیار فکر شب و روزش شده بود، 

 بعنوان طعمه ایی برای انتقام استفاده کند؟
 هنوز هم از انتقام دست نکشیده بود اما چرا دیگه مثل قبل نبود؟ 

روزا چرا انقدر عذاب وجدان گرفته بود؟ این   
 نگاه آروم و غرق فکرش را به چشم های مشکی رنگ یاس دوخت، 

 ..چشم های که بارها عشق و صادقت را در آنها دید 
 قاشق آخر را در دهان یزدان گذاشت، عقب رفت لبخندی زد و 

 .خجالت زده سرش را پایین انداخت
 .تمام شد -

 .و قاشق را توی ظرف انداخت
چشم هایش را با لذت  با لذت آش را مزه مزه کرد و قورت داد.  

 :بست و با لحنی که لذتش را نشان می داد گفت
 آخ که بد چسبید، االن حس می کنم می تونم این خونه رو جا به -

 .جا کنم
 :ریز خندید و گفت 

 .اغراق نکن-
 دستش را به تکیه گاه مبل زد و خودش را جلو کشید 

- نکردماغراق   
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 دوباره یزدان شیطنتش را شروع کرد و یاس شرمش گرفت خودش 
 را عقب کشید و از جایش بلند شد 

 .خب من برم دیگه-
 از من خجالت می کشی؟ -

 نکشم؟-
 نه، برای چی خجالت بکشی؟-

 .سرش را پایین انداخت تاب دیدن نگاه خاص یزدان را نداشت
 .لبخندی روی لب یزدان نشست

- نو از انتقهمین کاراته که م ... 
 .سکوت کرد، لب گزید و چنگی در موهایش زد

 کالفه بود از تصمیمی که در عصبانیت گرفته و حاال فهمیده بود 
اما کاری نبود که  ..یاس بی گناه ترین بود توی اتفاق های گذشته.  

سخت بود اعترافش برهی یزدان  گذشته و تصمیمش را پاک کند.  
و یاس  تنفر و انتقام شروع شده بود.اما این عشق پایه هایش از   

 بی خبر از همه جا دل بسته بود به این احساسات و عاشقانه های 
آخ امان از روزی که بفهمد، چه  .که هدفش از شروع تنها انتقام بود.  

 !می شود؟ اصال چه بالیی به سر احساساتش می آمد؟ می شکست 
یا نابود می شد؟..خاکستر می شد؟ یا.  

را باال گرفت، سرش را کج کرد و به چهره ی در هم  یاس آرام سرش  
 .یزدان چشم دوخت

 چی شد یزدان؟ چی می خواستی بگی یزدان؟ کارای من تو رو چی؟ -
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 سکوت کرد، تنها چشم دوخت به یاس به آن مظلومیت و بی گناهی 
اصال دل ِ مهربان  که این روزا بیش از هر چیزی به چشم میآمد.  

؟یزدان کجا و انتقام کجا  
 

 "در دل نالید "منو ببخش یاس، منو ببخش
 بی هوا در باز شد و صدای داداش گفتن حنانه در فضا پیچید، یاس 

 به سرعت عقب رفت که پایش از پشت به میز گیر کرد نزدیک بود 
 بیوفتد  

 یاس با رنگی پریده و گونه های گلگون نگاهش را به یزدان دوخته 
را نداشتبود، جرئت برگشتن و دیدن پشت سرش   

 ِ حنانه و امینه خانوم با دهنی باز و دنیا دنیا فکریکه در عرض
امینه ابرو در هم  همین چند لحظه به ذهنشان هجوم آورده بود.  

عصبی بود از رابطه ی احتمالی یاس و  کشید در را بست و جلو آمد.  
همه ی  و از اشتباهی که یزدان کرده بود...یزدان! از پسرش از یاس.  

که خجالت زده کنار ِ یاس  ک فریاد شد بر سر یزدان و یاسیاین ها ی  
 .ایستاده بود

 این جا چه خبره؟-
 :یزدان جلو رفت و آرام گفت

 .آروم باش مامان توضیح می دم-
 .من آرومم یزدان، شما توضیحت رو بده-

 .یاس اومده بود آش بیاره-
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 .کالفه چنگی در موهایش زد، نگاهش به یاس افتاد
نگاه یاس بود دیووانش کرد، عصبی زیر لب غرید بغضی که در  : 

 .مامان گفتم چیزی نیست، شلوغش نکن-
 .امینه نگاه عصبیشرا نثار ِ یزدان کرد، سری تکان داد

 حاال می فهمیم، یاس عزیزم شما بفرما برو خونتون من بعدا با شما -
 .هم حرف میزنم

 !ماامان-
 ..یاااماااان، یاس سریع-
به زیر بدون این که حتی نگاه کوتاهی هم به  یاس خجالت زده و سر   

 یزدان بی اندازد بیرون رفت، در سالن را که بست بغض ترکید و
 ......اشک هایش روی گونش ُسر خورد

 عصبی به قصد دنباله یاس رفتن قدمی برداشت که امینه با تذکر 
 :صدایش زد

 !یزدان-
 ..خیلی کارت زشت بود مامان، خیلی-

 .بیا تو اتاق حرف می زنیم-
 ..من جایی نمیام، باید برم دنبالهِ -

 !یزدان-
 با تشر چنان صدایش زد که هیچ جایی برای اعتراض و رد کردن 

در را که بست بی قرار نداشت، بی هیچ حرفی راهی اتاق شد.  
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 :پرسید 
 چکار داری می کنی یزدان ها؟ -

 .هیچ کار
ت هاس لرزان و سردش را به صندلی کنارش گرفت، آب دس  

 :گلویش را به سختی قورت داد وحشت زده لب زد
 اون چیزی که تو فکرمه که نیست مگه نه؟ -

 بغض صدایش یزدان را شرمنده کرد، اگر می فهمید چه می شد؟ آن 
 !موقع چطور رویش می شد تا به امینه نگاه کند 

کرد، وای گویان به سر زد و  سکوت یزدان ترس دلش را دو چندان  
بغضش سر باز کرد و اشک هایش آرام روی  روی صندلی نشست.  
 .گونش راه باز کردن
 چکار کردی یزدان؟-

 بی طاقت به سمتش خیزبرداشت، با مشت به جان ِ سینه ی ستبر 
 .یزدان افتاد؛ اشک می ریخت و فریاد می زد

- ن ازت چه غلطی کردی یزدان ها؟ من ازت خواستم؟ آره؟ م  
 خواستم انتقام بگیری؟ مگه اون همه بال سر من نیومد! پس به تو 

 چه؟ تو چه کار ِ بودی که انتقام گرفتی؟ اونم از کی! از یاااس؟ آخ
 یاس کجای بدی های پدرش بود یزدان؟

 حرفی نمی زد، از خودش بدش می امد که چرا قبل از انجام
اال عاشق بود؟کارهایش به همین حقیقت ها فکر نکرد، اما او ح  

 نبود؟ مگه همین که یاس را می دید قلبش تجش می گرفت عشق 
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 نبود؟
پسر ِ محکم و مغرور حاج مهدی که یک محله را عاشق کرده  یزدان  

حاال با دیدن یک نگاه..بود و خودش تنها نگاهش به کار بود و کار.  
 یاس به آسمان پرواز می کرد، اگر این ها عشق نبود چه بود پس؟ 

 .امینه که نمی دانست! پس حق داشت انقدر بی قرار و تلخ شود
 امینه اشک می ریخت، یکی به سر خود و یکی به سینه ی یزدان 

بی جان کنار پای یزدان زانو زد صامت و ساکت می زد. . 
 تمامش کن یزدان، دیر شده اما تو رو به ارواح خاک پدرت تمامش -

 .کن
 .باالخره طلسم سکوتش را شکست

- تونم نمی . 
 .از بغضی که در صدایش بود، امینه حیران سرش را باال گرفت

دست های لرزان و یخ زده ی  یزدان بی قرار کنار مادرش نشست.   
 .مادرش را گرفت

- االن دیگه به انتقام فکر نمی کنم حتی ...اولش انتقام بود، اما االن.  
نم نمی خوام انتقام بگیرم اما نمی تو خودمم نمی دونم چه مرگمه.  

تا شب ِ یلدا با هدف انتقام به اون  من ِ لعنتی  ..دور بشم. از یاس  
 مهمونی رفتم اما نفهمیدم چی شد که حس کردم بعد از سه ماه 

اون شب رفتم تا کار رو  .دیدن یاس یه چیزی توی دلم عوض شد.  
 یک سره کنم اما نفهمیدم کدوم قسمت از نقشه ام عوض شد که

با یاد ِیاس می زدکار قلبم یک سر شد و تنها  .. 
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فقط سه .نفهمیدم چی شد که یادم رفت قرارم انتقام گرفتن بود.  
 روز از شب ِ یلدا می گذره اما انگار سه سال گذشت و سه ساله که 

عشق ِ لعنتیه چیه؟ نکنه من عاشق  مامان این ...یاس رو دارم.  
 شدم؟ 

 بغض داشت بغضی که تمام مردانگی هایش را پاک کرده بود و در 
ساله ایی 10قابل چشم های حیران امینه تنها یک پسره بچه ی م  

 ..بود که از نداشتن اسباب بازی مورد عالقش غم در دلش بود
 یزدان؟ -

هم دل ِ امینه را گرم نکرد هنوز می   سکوت کرد، این حرف هایش  
 .ترسید تا نکند یزدان از روی انتقام این حرف ها را می زند 

- بریم خواستگاریش، همین فردا شباگه یاس رو دوست داری  .. 
 این بار نوبِت یزدان بود که حیرت زده سرش را باال بگیرد و نگاه تر 

 .از اشکش را امینه بدوزد
 چی می گی مامان؟-

 :اشک هایش را پاک کرد، آروم و جدی گفت
 همین که گفتم، اگه واقعا حرف های که می زنی از ته قلب باشه تو -

برای تعجب نمی مونه قبول کن فردا بریم  عاشق ِ یاسی ، پس جایی  
 .خواستگاری، بگی نه منم اجازه نمی دم دیگه اون دختر رو ببینی

 حرفش را زد و بلند تا از اتاق بیرون برود که یزدان از جایش 
 .برخاست

 ..مامان یعنی چی؟ من خودمم هنوز از احساساتم مطمئ -
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 .برگشت و به تندی و تذکرانه صدایش زد
- قتی تو از احساسات مطمئن نیستی می خوای من از حرف یزدان! و  
 هات مطمئن باشم؟ همین که گفتم یا فردا شب میریم خواستگاری

 .یا دیگه یاس بی یاس
 مامان مگه من بچه ام که این جوری رفتار می کنی؟ -

- ختر ِ بی گناه رو طعمه انتقام کورکورانه ات نمی د اگه بچه نبودی یه  
 .کردی

و مصمم به یزدان چشم دوخت، سکوتش که چند ثانیه جدی   
ِ  طوالنی شد از اتاق بیرون رفت و یزدان را با راه جدیدی که پیش

حاال وقتش بود یزدان تصمیمش  رویش باز شده بود تنها گذاشت.  
 را بگیرد یا برای همیشه بی خیال ِیاس شود یا برای همیشه او را 

 ......مال ِ خود کند 
وهایش زده بود اتاق را پر کرده بود، بویخوش ِ شامپویی که به م  

 حال ِ دلش دسِت خودش نبود از هیجانی که سعی در پنهان کردنش 
 .داشت به وجد آمده بود

 روی پاهایش بند نبود مدام از آن طرف اتاق به سوی دیگر اتاق می
 رفت، یک بار تونیک آبی رنگش را از کمد بیرون می کشید و جلوی 

کت سفیدش را آیینه می ایستاد و یک بار .. 
 گونه هایشاز شدت تب ِ ذوق و هیجان گل انداخته بود، چشم های 

همان نگاهیکه دل ِ یزدان را نرم  دلبرانش بیشتر از قبل برق میزد.  
 !...کرده بود! اما این نرم کردن واقعی بود یا
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 شبی که قرار بود باالخره یاسبه مراد دلش برسد، شب ِ خواستنش 
شبی که اسِم یزدان پشِت اسمش می افتاداز طرِف یزدان،  . 

 .وای از این شب که چه تب و تابیبه دل ِ بیقرار ِ یاس داده بود
 صدای تقه ایی که به در خورد، یاس اجبارا نگاهش را از آیینه و 

 .لباسی که جلوی خودش گرفته بود، گرفت
 ..پونه با لبخندی که روی لبش نشسته بود وارد شد 

- وم؟ چه کردی عروس خان  
 تاب خورد که چین چین پایین تونیکش که حالت دامنی بود در هوا 

 .به رقص در آمد 
 خوب شدم؟-

 .سوتی زدم و انگشت شصتش را به نشانه ی عالی باال آورد
 !معرکه شدی، پرفکت-

 .با وسواسی که گرفته بود دوباره به آیینه چشم دوخت 
 !مطمئنی -

شید، بوسه ی به لبخند مهربانی زد از پشت یاس را در آغوش ک  
 .گونش زد

 انقدر مطمئنم که می تونم قسم بخورم یزدان با دیدنت از خوشی -
 .پس میوفته

پونه با شیطنت جلویش  یاد یزدان لبخندی روی لبش نشاند.  
 .ایستاد و بشکنی زد

 !چی شد می بینم که نیشت باز شد -
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 .آروم خندید 
 .بیا برو کنار پونه اذیت نکن-

- یهوو؟نه خدایی یاس چی شد   
 .خود ِ منم هنوز نفهمیدم، فهمیدم خبرت می کنم-

 صدای سنا که پونه را صدا می زد، بحثشان را کوتاه کرد و پونه از 
 .اتاق بیرون رفت

 یاس ماند با وسواسی که امشب برای لباس هاش خرج کرده بود، 
 .نگاه مجددی به تونیک آبی روشنی که پوشیده بود انداخت.

بست، شال ِ سفیدی سر کرد و از اتاق بیرون  کج موهایش را با گیره  
 آمد، ترانه را که دید لبخند ِ مهربانی روی لب هایش نشست او هم 

 بعد از یک هفته برگشتن با این که ماهان هنوز هم سردی های 
 داشت، سعی می کرد صبر کند، دیگر دلش نمی آمد دختر کوچکش 

 ..را تنها بزارد
 :یاس را که دید چشمکی زد

- کردی با اون فیس خوشکلت خانومیغوغا  ! 
 .گونه ی کیانا را که درآغوش ترانه در خواب بود را آروم بوسید 

 .چشات خوشکل می بینه زن داداش جون-
 .ا ِ یاس! هزار بار گفتم به من نگو زن داداش-

 .خندید 
 چرا؟-
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 .چپ چپی رفت
 .دوست ندارم، با همون ترانه راحت ترم-

- جاست؟چشم دیگه نمی گم، داداشم ک  
 .تو اتاق-

 این را گفت و از پله ها پایین رفت، دلخوری و نگرانی در نگاهش بود 
 .و این نشان می داد که از ماهان و رفتارهای سردش ناراحت است
 یاس با تاسف و غم سری تکان داد؛ ماهان هنوز هم اون جوری که 

 باید سر عقل نیامده بود و این از کارهای این روزهایش مشخص 
 .بود

اه کج کرد و از در پشتی وارد حیاط شد، بویخوش ِ گل های که در ر  
هوا  باغچه توسط حاج مهدی کاشته بودن، در هوا پخش شده بود.  

گرمی نگرانی و هیجانی که عادی بود .سرد بود اما یاس گرمش بود. .. 
 چقدر همه چیز در نظرش زود گذشت! همین چند ماه پیش بود که 

یعنی قرار بود ..یزدان می سوخت، اما حاال.در فراغ یک نگاه از طرِف   
 امشب یزدان برای او شود؟

 ته دلش یک اضطراب ِ بی دلیل نشسته بود که شیرینی این لحظات
ترسی که خودش هم دلیلش را نمی دانست.را ازش گرفته بود. ! 

 ..دخترک بی چاره خبر نداشت که امشب چه اتفاقی می افتاد
ت را از پایش در آوردصندل سفید رنگی که به پا داش . 

 سردی زمین به وجودش تزریق شد لبخندی روی لبش نشست، 
 گوشه ایی از لباس آبی رنِگ مدل پرنسسی که امشب به تن داشت 
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روی نوک پاک قدم برداشت و دست ایش را از هم باز با باال کشید.  
 .کرد

سرش را هوا سرد بود اما التهاب تن یاس باال برد، هیجان داشت.  
 باال گرفت و به آسمان شب خیره شد نگاهش به ستاره پرنوری که 

ستاره ی بدبختش که امشب به وجود  چشمک می زد خیره ماند.  
عطر ِ خوشی که در هوا  چشم بست، بویید بوی یزدان گره می خورد.  

 پخش بود، بوی عطر گل های که در باغچه قد بلند کرده بودند و
اما امشب گویی در مقابل شیدند.انرا به رخ ِ همگان می ک  زیبایش   ِ

 زیبایی خیره کننده ی یاس سکوت کرده بودند و در تاریکی شب 
 پنهان شده بودند 

 لبخند ِآرام روی لب های رژ زده ی یاس پدیدار شد، پای برهنه تا 
 کنار گل ها رفت دستش را همچون مادری که کودکش را نوازش می 

 کند روی گل ها کشید 
 !سردت میشه خانوم-

که آرام جان ِ یاس بود در فضا پیچید،صدا و لحن ِ مردانه و  صدای  
آخ یزدان آخ محکمیکه دل ِ هر شنونده ایی را به بازی می گرفت. .. 

 که چه ساده مردانه هایت را به رخ عاشقی همچون یاس می 
این چنین زیبا با جمله های ساده و کوتاه که ضربان کشیدی.  

 .قلبش را باال می برد
وی دستش که بر روی گل قرمز رنگ بود خیره ماند جای نگاهش ر  

 انگشتری که هدیه مادرش بود خالی بود، آن هم به عشق حلقه ی 
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 .نشانه ی بود که امشب از یزدان می گرفت
 نمی خوای برگردی خانوم خانوما؟ -

 لبخند زد و با همان نگاه دلبرانه و لبخند دلبرانه تر چرخید که 
یاسش .خورد، اینبار نوبت یزدان بود. لباس پرنسیش در هوا رقصی   

 را دید و دلش لرزید دسِت گل در دستش برای لحظه ایی در
 دستش لرزید اما قبل از افتادنش به خودش آمد و محکم تر 

 ..گرفتش
 !حاال باورش شد که عاشق شده بود

 نگاه خیره یزدان سر تا پای یاس را از بر کرد، پیراهن بلند 
شلوار سفید پاهای برهنه اش که از سرما سرخ عروسکیش همراه با   

همه و همه به چشمش آمد و حسش را پررنگ تر کرد شده بود. . 
 !پاهات قرمزه شده از سرما-

 .حس ِ خوبی بهم میده-
 جلو رفت و دسِت گلی که با گل های یاس تزئین شده بود را به 

 .سمتش گرفت
 .قابلت رو نداره-

 .لبخند زد
 .ممنون-

ه گرفت و صندل های یاس را برداشتچند قدم فاصل  . 
 .بپوش پات-

 .لبه ی حوض نشست، دسته گل را سمته یزدان گرفت
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 .بگیر -
 تعللی کرد، با تصمیم آنی صندل ها را روی زمین رها کرد، از سر زانو 

 .شلوارش را کمی باال کشید و جلوی پای یاس زانو زد
داشت  سرش را باال گرفت و به چشم های یاس که رنگی از تعجب  

 .چشم دوخت
 اجازه هست؟ -

 یزدان؟ -
 !یزدان-

 آخ که اینجواب ِ دادنش چه خوش به دل ِ یاس نشست؛ حتی از 
 .جانم گفتن هم بیشتر لذت بخش بود برایش

 اون روز چی شد؟-
 کدوم روز؟

 ..اون روز که مریض شدی؟ سه روز خبری ازت نبود و بعد هم-
 :خندید و به شوخی گفت

- گرفته بود مامانم گوشی رو ازم . 
یزدان با حالت  از شوخی یزدان به خنده افتاد و لوسی نثارش کرد.  

 .نمایشی سرش را باال گرفت
 تمام شد پرنسس -

 .ممنون-
 .از جایش بلند شد، گل را بوویید 

 چه بوو خوبی میدی؟-
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 خم شد و با لذت بوی عطر یاس را به مشام کشید، از کنار یاس که 
گذشت و گفتمات شده نگاه می کرد  : 

 ..نه از بوی مستت کننده ی تو-
 .رفتو سوال ِ یاس را بی جواب گذاشت

 از پشت سر با لذت به یزدان خیره شد، در دل اعتراف کرد که چقدر 
آهی کشید و به دنباله اش روانه  با کت و شلوار جذاب تر می شود.  

 ..شد 
 با وارد شدن یزدان و یاس سکوتی در فضا حکم فرما شد، یاس از 

 ....روی حاج مهدی خجالت کشید و سرش را پایین انداخت
 بعد از سالم کردن به امینه و حنانه که یک امشب به خاطر برادرش

کنار ِ مادرش   .حاضر شد به این خانه بیایدو با ماهان رو به رو شود.  
 .نشست

 اضطرابش بیش از بیش جانش را در برگرفت، حتی نگاه گاه بی گاه 
دهنش تلخ تلخ شده وی این حالش نداشت.یزدان هم تاثیری ر  

 بود تند تند بزاق دهانش را قورت می داد و با انگشت های دستش 
 .بازی می کردی

 امینه بحث را بی هیچ مقدمه ایی شروع کرد، از یزدان گفت، از 
یاس را از  .. مردانگی از پشت کارش از هدف هایش از عشقش و.  

 ..حاج مهدی خواستگاری کرد
ا پیچید سکوتی در فض  . 

 .یاس نگاهش را به حاج مهدی دوخت
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کل ِ کشیدن امینه و سنا فضای خانه را پر کرد صدای . 
 .نگاه یزدان روی یاس بود و نگاه یاس

دیگر اباهی  نگاهش به نگاه معشوق بود که حال دیگر محرمش بود.  
 نداشت از نگاه کردن در چشم های سیاه و خیره کننده ی یزدان که 

شمانش می دید برق عشق را در چ  . 
 حاجی نمی خوای صیغه رو بخوونی؟-

 نگاه مهربان و تر حاج مهدی از روی سوگلیش گرفته شد، تسبیح را 
رخصت داد تا کنار ِ یاس  در دستانش مشت کرد و با سر به یزدان  

 .بنشیند 
 .منتظر همین نشانه بود تا از جایش بلند شود و کنار ِ یاس بنشیند 

از این که اشتباه فکر می گرد خدایش را امینه می خندید و ته دل   
 شکر می کرد، قطره اشکی که گوشه ی چشمش را تر کرد بود را با 

 گوشه ی از روسریش پس زد، از جایش برخواست و جعبه مخمل 
قرمز رنگی را که انگشتر نشان را حمل می کرد را از کیف در آورد و  

 به
 .سمِت یزدان گرفت

- ز دسِت عروس ِ گلمبندا بگیر بعد از خوندن صیغه . 
لب ِ یاس نشست و خجالت زده  لبخند ِمحجوبانه ایی گوشه ی  

بود که دل ِ یزدان سرش را پایین انداخت، همین خجالت کشیدنش  
 .را بیش از بیش می لرزاند 

 ...صیغه خوانده شد، حلقه در انگشِت یاس جا گرفت و
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گاه صدای زنِگ در یاس را از رویاهایش بیرون کشید، به کنارش ن  
 ...کرد خبری از یزدان نبود! خبری از حلقه ی توی دستش نبود

 .چقدر رویاهایش به واقعیت شبیه بود
 .سکوت حاج مهدی را زنگ در برهم شکست

 .با من بیا یزدان،ماهان برو در رو باز کن
 به یک باره همه چیز عوض شد، نگاه سوالی یکایک جمع که به حاج

شِت سر حاج مهدی روانه شد مهدی بود، یزدان بی هیچ حرفی پ . 
 ..وارد اتاق شد، در را بست و برگشت 

 همزمان لپ تاب رو به رویش که روی تخت بود روشن شد، کمی 
 ..طول کشید تا فهمید فیلم بردار چه جوری و از کجا گرفته شد 

 !آرایشگاه آرش و یک نفر از بیرون
 نگاه تردیدوارش به سمِت حاج مهدی کشیده شد، شانه هایش خم 

 :شده بود و سرش پایین بود نگاه یزدان را که دید تشر زد
 .نگاه کن-

 نگاهش به سمِت لپ تاب کشیده شد، صدای فریادهای خودش در 
 .فیلم پخش بود

 .نابودش می کنم به والله ی علی نابودش می کنم آرش-
 .آرش نگران جلو آمد و بازوهای یزدان را گرفت

 !چی شده یزدان! چی می گی
 .سردرگم و عصبی با قدم های بلند سالن آرایشگاه را طی کرد

- کرد بس نبود،   دست درازی به مادرم  ..حاج مهدی، حاج مهدی.
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 پوالی
 پدرم رو که باال کشید بس نبود، با سکوتش یه کاری کردی

بجون حنانه نابودش می کنم تا .. .وای...آرش...وای....حنانه...حنانه.  
رش نیارم ساکت نمی شینمبالهایی که سرم آورد رو س . 

از ..یزدان عصبی بود،فریاد می کشید تهدید می کرد، قسم می خورد.  
از طعمه ی بی گناهش گفت و گفت..انتقام گفت از یاس گفت. ... 

در ارتباط درست همان شبی که فهمیده بود حنانه و ماهان با هم    
عصبی بود و حرف هایش را زد انقدر زد که متوجه نشد  ..ن.بود  
دشمنی که   ..من پنهانش از بیرون در حال فیلم گرفتن است.دش  

 یزدان از بودنش بی خبر بود سالحش را برای امشب به کار برده 
درست در شب ِ خواستگاری  به هدفش رسید، نابودی یزدان.بود. ... 

 عرق سردی رو پیشانیش نشست، ناباورانه و حیرت زده نگاهش به 
قدمی به عقب رفت لپ تاب خیره بود. .. 

ش دار ِ حاج مهدی در فضا پیچید  صدایخ : 
- می دونم ..من گناه کار بودم یزدان، من سراسر کثافتم من یزدان.  

 حاج صابر قبل از مرگ بهت گفته من پوالی پدرت رو باال کشیدم 
خیلی وقته آماده بودم که بهت گفت من باعِث مرِگ پدرتم میدونم.  
زدان، یاس ِمن بی گنای بیای و خالصم کنی اما آماده این نبودم. ... 

 حرفش را کامل نزده بود که در به شدت باز شد، نوشین سراسیمه 
 .وارد شد 

- بابا ..بابا. .... 
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 .حاج مهدی نگران جلو رفت
 چی شده؟-

 .نگاه وحشت زده ی نوشین به سمِت یزدان کشیده شد 
 .بهتر بیاید خودتون ببینید -

کرد، دوید چنان ترس ، وحشت ، اضطراب در یک آن وجودش را پر    
 که پایش به قالیچه ی پهن در سالن گیر کرد نزدیک بود سکندری

 .روی زمین به خورد که در لحظه ی آخر خودش را به ستون گرفت
 به سالن رسید، حنانه را دید که نگاهش به نقطه ایی که منتهی می 

تنش یخ زد   .شد به تلویزیون بود، امینه را دید که اشک می ریخت.  
قدم بعدی را برداشت، ماهان نگاه  .سست و بی جان. قدم هایش  

 به خون نشسته اش را از تلویزیون گرفت و به سمتش خیز 
 ..برداشت

ماهان در حال ِ جان دادن  تا به خودش بیاید زیر مشت و لگدهای  
 .بودن

-    .می کشمت ، یزدان به والله ی علی می کشمت.
 ...خواهر من چه گناهی داشت

امینه با درد نگاهش را  انه و امینه اوج گرفت.صدای گریه های حن  
 ..به یاس دوخته بود که مات شده به تلویزیون می نگریست

 هیچ کس نمی فهمید در این لحظه یاس در چه حالی به سر می
 ..برد

 حتی صدای فریادهای ماهان و گریه های بقیه از آن حالت بیرون 
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زیر مشت و لگدهای نگاه سنگین یزدان که  ..نیاوردش جز یک چیز.  
 .ماهان تنها به او خیره بود

 آرام برگشت، نگاه پر دردش را به او دوخت و دل یزدان را به درد 
 ..آورد

 :حاج مهدی به سختی ماهان را عقب فرستاد و فریاد زد 
- یزدان بیا برو بیرون، امینه   .بس کن پسر، برو عقب کشتیش.  

 ...پسرت رو
 .ماهان نعره کشید 

- ره تو چی می گی بابا ها؟ تو خودت هم به اندازه ای نخیر، کجا بب  
 ...ماهان مقصری

 هیچ کس نمی فهمید در این لحظه یاس در چه حالی به سر می
 ..برد

 حتی صدای فریادهای ماهان و گریه های بقیه از آن حالت بیرون 
نگاه سنگین یزدان که زیر مشت و لگدهای  ..نیاوردش جز یک چیز.  

خیره بودماهان تنها به او  . 
 آرام برگشت، نگاه پر دردش را به او دوخت و دل یزدان را به درد 

  ..آورد
ساده بود این دختر انقدر ساده که تا خود ِ یزدان نگویید این...  

 .فیلم را باور نمی کند 
 یزدان؟ -

 .منو ببخش یاس-
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 :صدایش آن قدر آرام و پر از بغض بود که یاس پرسید 
- بگو..بگو این فیلم حقیقت نداره. چی؟ بلند حرف بزن یزدان! ! 

 عرق سردی از خجالت روی پیشانیش نشست؛ چقدر دل هوای نگاه 
 .مهربون یاس را کرد

 !یزدان-
 ...فریاد زد، با صدای که بغض داشت و خش دار

 !حقیقته-
 .جان از تنش رفت قدمی به عقب رفت

 .من بی گناه ترین بودم توی اتفاقی که برات افتاد
 .میدونم-

- چرا من پس ..! 
همان سرش را باال گرفت، به چشم های دلبرش چشم دوخت.  

همان چشم هایی که او را  چشم های که کار دسِت دلش داده بود.  
 .برای انتقام وسوسه کرد و همان چشم های که عاشقش کرده بود

 .مظلوم تر از همه بودی-
 :تلخ شد، به تلخی گفت

- انتقامتمظلوم بودم، ولی شدم بازیچه ی  . 
 .همیشه بهترینا بیشتر ضربه می خورن-

 .بغضش ترکید و اشک های راه گونش را از سر گرفت
 .خیلی سنگدلی-



@romanbook_ir 

319 
 

انداخت که خون تاب ِاشک های دلبرش را نیاورد، سر پایین   ِ
 .دماغش روی پیراهنش چکید 

 .می دونم
سرد شد تلخ شد و فریاد..لرزید تمام تنش. ..عقب رفت، عقب تر.  

 :زد
- یه جوری برو که دیگه هیچ وقت ..و یزدان، برای همیشه برو.بر   

..نبیمنت.   
*** 

 صدا بسته شدن در، انرژی مانده در بدنش را گرفت بی جان روی 
نگاه مات شده ایی که هنوز اتفاقات افتاده را باور  مبل نشست.  

 نداشت به دسته گل ِ یاسی بود که ساعتی قبل با هزاران امید و
ان گرفته بودعشق از دسِت یزد  . 

؟ از اون امید و عشق چه مانده بود؟ جز یک فیلم که ..ولی حاال چی.  
 ..تمام احساساتش را به چالش می کشید 

 .ماهان عصبی از جایش بلند شد و سکوت را بر هم شکست
 بابا نمی خوای توضیح بدی؟ این جا چه خبره؟ دلیل این همه خشم -

نتقام چی رو ازیزدان توی فیلم چی بود؟ اون قرار بود ا  
 یاس بگیره؟ فهمیدم حنانه خواهرمه الم تا کام حرف نزدم

 نپرسیدم چی شد که خواهرمه،نپرسیدم چون خواستم خودتون
ولی حاال دیگه وقتشه بابا! امشب وقِت حرف   .بگید اما نگفتید.  

 ..زدن
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 حاج مهدی سر افکند نگاه مملو از اشک و پشیمانیش را به یاس 
رو نداشت و اشک هایش آرام و بی صدا گونه دوخت که رنگی به   

 .هایش را تر می کرد
 همانجا لبه یمبل ِ تک نفر نشست، بغضی که به سختی جلویش را 

 گرفته بود مانع از حرف زدنش می شد اما حاال دیگه وقت سکوت و 
 تردید نبود حاال که دختر کوچکش ضربه دیده بود حاال که پسره اش 

نه دیگر وقت سکوت نبود ...د و.عاشق ِ خواهر خودش شده بو . 
 سال ها سکوت کرده بود تا کسی لطمه نخورد اما حاال همین 

 .سکوتش باعِث نابودی دختر و پسرش شده بود
 :لب تر کرد، و با صدای تحلیل رفته ایی لب زد

 سالم بود، شر محل و مدرسه حس می کردم این جوری خاص 23-
ا و ناشی، از اونایی که سر ترم وبیشتر احترامم رو میذارم سر به هو  

 .خیابون می ایستادم تا به دخترا و خانوما متلک بندازم
 مکثی کرد، به سخت ترین قسمتش رسیده بود و ترس از گفتن 

گذشته ی درستی نداشت و روی بازگو کردنش را نداشت داشت. . 
 !خب بابا-

 ماهان بود که عصبی و کالفه از دیدنحال ِ یا خواهان شنیدن ادامه 
داستان ِ تلخ حاج مهدی بودی . 

 اون موقع بابام با پدر ِ امینه شریک بود، حتیخود ِ بابا هم نفهمید  -
 که چه جوری باقرخان با یه امضاء تونست مغازه ایی که با هم 

 شریک بودن رو به اسم خودش بزنه، خیلی راحت با کلک سهمه 
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ه ی بابام رو از گرفت و یه روز صبح جلوی همه پدرم رو از مغاز  
 خودش بیرون انداخت و جلوی همه بهش انِگ دروغ گویی زد دیدم 

 چطور ِ جلوی همه توی صورتم سیلی زد دیدم و رگ غیرتم باال زد، 
 سهم بابام رو ازش گرفت و ورشکستش کرد پدرم همون شب تحمل 

اون شب نفهمیدم این درد رو نیورد سکته کرد و بعدش هم ُمرد.  
ه فکر ِ انتقام به سرم زد وفکر کردم ک  چی شد اون روز چی .... 

 شرمگین از یادآوری گذشته آروم به سر خود کوبید، باالخره اشک 
 هایش راه خود را پیدا کردند و روی گونه های چروک و سرخ از 

 .خجالتش روانه شد 
 به امینه نزدیک شدم تا مثال انتقام بگیرم، نمی دونستم دوسم -

من رو دیده و بذر عشقم تو داره نمی دونستم قبل از دیدنش اون   
 دلش روییده نفهمیدم و انتقامم رو ازش گرفتم من به 

من..من....اون. ... 
بر سر خود صدایش لرزید، صدای گریه اش به هوا برخواست.  

 .کوبید و کنار پای یاس زانو زد
 .منو ببخش دخترم منو ببخش، تو پاسوز خریت جوونی من شدی-

 ..منو ببخش
مات شده نگاهش کماکان روی دسته گل بوداما یاس همان گونه  . 

 دلش می خواست ادامه داستان را بداند حق بود بداند تا بفهمد 
 خودش کجای این اتفاق های کثیف بود که باعث شد طعمه ی 

 .انتقام شود
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 باالخره نگاهش گرفته شد، به آرومی نگاهش روی حاج مهدی
وید نشست با همین نگاه التماس می کرد تا ادامه را بگ . 

 حاج مهدی سر به زیر عقب رفت به پایه ی مبل تکیه زد و به آرامی 
 :گفت

 کاری که نباید می کردم رو کردم، به خیال ِخودم انتقامم رو از -
اما ...باقرخان گرفتم اون هم مثل پدرم تحمل نکرد سکته کرد و.  

 بازم آتیش انتقامم نخوابیدباز هم از خواب ِ غفلت بیدار نشدم
بعد چند ماهی فهمیدم امینه  ..تگاری سنا ازدواج کردیم.رفتم خواس  

س اما اعتنا نکردم تا اینکه یک سال بعد فهمیدم ازدواج کرد ل حامه    
عاشق ِ سنا بودم اما هنوز داغ پدرم رو فراموش نکرده..با یحیی .  

سنا که از همه چیز خبر داشت سعی داشت آرومم کنه  ..بودم.  
م امینه از یحیی حامله اس داغ کردم و امان از روی که فهمید  ..اما.  

 تصمیمم گرفتم بچم رو ازشون بگیرم رفتم، اون روز چشم بستم به 
 ...التماس های امینه به اشک هاش که دنباله ماهان می ریخت

سنا اولش ازم می خواست بچه رو بسپارم دسته ..ماهان رو بردم و.  
به حال  مادرش نه بخاطر اینکه ماهان رو دوست نداشت چون دلش   

اما من نفهمیدم و  ....امینه می سوخت چون خودش هم مادر بود.  
 باز به انتقام ِکثیفم ادامه دادم تا آخرین ضربه رو وقتی زدم که 

تمام دارای باقر خان که به  سالش بود و حنانه سه ساله.نه یزدان   
ورشکستش کردم، یحیی دوبار .اسِم یحیی شده بود رو ازش گرفتم.   

آخرش زمین گیرشد اون موقع بود که باالخره آتیشه سکته کرد و   
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 ..خشمم خوابید اما سنا رو از دست دادم
شین رو و وقتی فهمید چه بالیی یه سر امینه و شوهرش آوردم ن  

قسم خورد تا وقتی تمام کارهایی که کردم  .بغل کرد و از خونم رفت.  
اولش فکر کردم شوخیه و خودش بر  رو درست نکنم بر نمی گردم.  

وقتی بعد از دو هفته تقاضای طالق اومد دم خونه  می گرده اما نبود.   
 .دیوونه شدم، رفتم خونه ی پدرش التماسش کردم اما قبول نکرد

گفت باید از امینه  .گفته بود تا اوضاع رو درست نکنم برنمی گرده.  
 ..و یحیی طلب بخشش کنم انقدر دوسش داشتم که قبول کردم

بودم پس حاال یه بخشیدن به جایی بر  من که انتقامم رو گرفته  
 نمی خورد، اما امان از روزی که رفتم خونشون وقتی چشم بستن 

تمام ِ بدی هام و با روی باز ازم پذیرایی کردن از خودم بدم اومد  روی  
 وقتی نگاه گریون حنانه باالی سر پدرش رو دیدم از خودم بیزار 

ه براق و جدیش شدم، ولی نگاه یزدان ترس به دلم انداخت نگا  
اون روز بخاطر سنا رفتم .ترسوندم از روزی که حقیقت رو بفهمه.  

 اونجا و طلب بخشش کردم اما روزهای بعدش و روزی که یحیی ُمرد 
تصمیمم گرفتم دارایی یحیی   .از ته قلبم سمتشون قدم برداشتم.  

همه چی خراب شد  .رو به یزدان برگردوندم اما به موقعش ولی. . 
ه اتمام رسوند، ماهان با خشم نگاهی به حاج مهدی حرفش را که ب  

 .انداخت بی هیچ حرفی از جایش بلند شد و از سالن بیرون زد
 صدای کوبش در یاس در جایش لرزاند، دسِت سردش روی دسته ی 

 .مبل نشست بلند شد و سالن را ترک کرد
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 سنگینی رو قلبش هر لحظه بیشتر می شد، این دختر تحملش را 
بود به جسم و جان ِ نحیفش  حقیقت های تلخی که شنیده نداشت   

 .زیادی می آمد 
 به اتاق که رسید در را بست و همانجا پشت در نشست، خاطری آن

آخ که قلبش سرسام آور به روز با یزدان جلوی چشمانش زنده شد.  
 .سینه اش کوبید 

 دست های سردش از درد یادآوری به زمین چنگ زد؛ لب گزید تا 
خراشش که پر بود از درد و گله به هوا بلند نشود صدای گوش . 

 قرار بود بازیچه ی انتقامی شود که وقِت رخ دادن اتفاق هایش اصال 
 او وجود نداشت؟ این چه دنیای کثیفی بود که همیشه بی گناه 

 ترین ها، گناه کار تر نشان داده می شد؟ 
ی کنند؟مردم که قرار بود بفهمند انتقام و کینه چیزی را درست نم  

 حاال قرار بود چه شود؟
 چی درست شده بود؟ حاال که یاس بیش از بیش دل به گروو یزدان
 سپرده بود و یزدان گناه کار عاشق دل خسته ی این یاس ِدلبر شده

 بود؟
**** 

امشب گویی درخت  سکوت تلخی در تاریکی شب حکم فرما بود.  
د شده های گوشه ی باغچه سبزی رنگ سابق را نداشت گویی زر  

 بودند با حال و هوای پاییزی، ماهی های توی 
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 حوضچه دیگر مثل سابق با شیطنت در آب دم تکان نمی دادن، گل 
 های یاسی که دیروزبه عشق ِ یاسش در گوشه ایی از باغچه کاشته 

گویی تک تکشان حال و هوای گرفته و  بود سر به زیر شده بودند.  
داشتند  غم آلود یزدان را دیده و سعی به همدردی . 

 یزدان گوشه ایی از حیاط کنار موتوری که چند روز بود از آرش قرض 
او هم  کرده بود نشسته، او هم قلبش در سینه سنگینی می کرد.  
 .یاسش را می خواست یاسی که امشب از دست داده بود

ِ  چنگی در موهایش زد، چشم بست که تصویر نگاه دلبر ِ و پر از ناز
نقش بستیاس جلوی چشمانش  . 

 !یزدان-
 .امینه بود که با نگرانی صدایش زده بود

 .چشم باز کرد و سرش چرخاند 
 :امینه با نگرانی کنارش نشست و پرسید 

 چرا نشستی اینجا؟ هوا سرده دوباره سرما می خوری؟-
 حنانه چطوره؟ همه چیز رو فهمید؟ -

 بایادآوری چند لحظه قبل که مجبور شد به سختی همه چیز را باری 
یزدان با  دیگر برای حنانه باز گو کند، غمی در صورتش هویدا شد.  

 .تاسف سری تکان داد و رو گرفت
 .بهش گفتم، بچم خیلی گریه کرد رفت تو اتاقش در رو هم بست-

 .یعنی اومدم درستش کنم،همه چیز خراب تر شد -
 .درست میشه توکل کن به خدا-
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- بشه؟ زمان  چی درست میشه مامان؟ توکل کنم به خدا که چی   
 برگرده عقب که یامن فکر ِ انتقام رو از سرم بندازم یا جلوی این 

 قلب ِ بی صاحب رو بگیرم تا دل نبنده به یاس!؟ توکل کنم که چی 
 بشه؟ که اون برق از نفرت و دلخوری از نگاه یاس بره؟ من چکار 

 کنم مامان ها؟ 
 ...توکل کن که یاس انقدر عاشق باشه که-

نگاهی که  نگاه غمگینش را به امینه دوخت.میان حرفش آمد،    
 خودش هم به حرف هایش ایمان نداشت و این را یزدان از نگاهش 

 .دید و به تلخی لبخند زد
 .از جایش بلند شد و سمِت در رفت

 .امینه نگران از جایش بلند شد 
 کجا میری یزدان؟-

 .جایی که قلبم آروم بشه-
 آخه این وقِت شب؟-

 .کالفه و عصبی چرخید 
 قلبم نمی فهمه چکارش کنم؟ در بیارم بندازم دور یا یه کاری کنم -

 دیگه نزنه این بی صاحب؟ 
 .امینه سکوت کرد، به یزدان حق داد و آرام عقب رفت

 از خانه بیرون زد، به هوای یاس و دیدنش از پشِت پنجره اتاق قدم 
 برداشت ذوق دیدن نگاه دلبر یاس هر لحظه سرعت قدم هایش را 

 .بیشتر کرد تا رسید به مقصد 
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 ساعتی دیگر گذشت، یزدان سرافکنده با حالی مغموم راهی خانه 
 .شد 

**** 
 دمپایی صورتی رنگی که به پا داشت را نرسیده به باغچه از پای در 

 .آورد، پا برهنه پا به چمن های سرد و خیس گذاشت
ن آهی کشید، افسوس که دیگر خبری از یزدان نبود که نگران یخ زد  

دیشب بعد از رفتن یزدان حالش بدتر شده و دلش .پاهایش باشد.  
 .بی قرار تر اما دل گیر بود و دلخور

 .کنار گل های یاس ایستاد
 !سالم-

 :صدای احسان را شناخت اما برنگشت، آروم جواب داد
 .سالم-

 .کنار ِیاس ایستاد، رد نگاه یاس را گرفت تا رسید با گل های یاس
 !خوبی-
 .خوبم-

- نظر می رسه خو به .. 
 .خوبم-

 .سکوت کرد، فهمید که یاس حوصله ی حرف زدن را ندارد
 می دونم چی شد؟-

 .این بار سر برگرداند و نگاه پرسش گرانه اش را به احسان دوخت
 :احسان که منظورش را فهمید سر به زیر آروم گفت
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 .اون فیلم رو من گرفتم و دیشب گذاشتم دم در خونه-
اال دادتای ابرویش را ب . 

 !..چرا گذاشتی پشت در-
 .نخواستم کسی بفهمه کار ِ منه-

 چرا؟ چرا االن به من گفتی؟ 
 .بقیه مهم نیست، ولی تو باید بدونی-

- ؟.من چرا.  
 .سکوت کرد، اما لحظه ایی بعد با جوابش یاس را میخکوب کرد

- دوست دارم..چون...چون برام مهمی، چون. . 
بغض کرد تاب ِ نگاه خیره  اد.تنش یخزد، حس ِ بدیبه جانش افت  

 .احسان را نیاورد برگشت و با قدم های بلند از احسان دور شد 
 ..یاس! صبر کن یاس-

 به قدم های افزود که بی هوا پایش روی چمن های باغچه کشیده 
 .شد و به پشت سقوط کرد

 صدای نگران احسان که در گوشش پیچید چشم باز کرد، نگاهش از 
می زدغم و اشک دو دو   . 

 !خوبی یاس-
 :عقب رفت و به سردی جواب داد
 .خوبم، سرد ِ می خوام برم داخل-

 عقب رفت، که احسان بی هیچ حرفی خم شد و دمپایی های که روی 
 .زمین بود را برداشت
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 .بزار پات کنم-
ِ  آخ که یاد ِیزدان چه سرش آورد، دلگیر بود از آن مردیکه تمام 

ای سرد زمستان چشم دیشب پشت پنجره ی اتاقش در هو  
 انتظارش نشسته بود اما باز هم عشقی که نسبت به یزدان داشت 

 .مانع از تداعی خاطراتش به مردی دیگر می شد 
 .آرام دست پیش برد، دمپایی ها را از دسِت احسان کشید 

 .ممنون خودم می پوشم-
 :برگشت تا برود که احسان بی طاقت پرسید 

- رو به یاد ِاون نامرد تر کنی  تا کی!؟ تا کی می خوای چشم هات  
 یاس؟ تا کی می خوای بشینی پای کسی که با بی رحمی تمام 

 مهربونیو عشق ِ نگاهت رو ندید و بازیچه قرارا داد؟ هان تا کی؟
 لب گزید، به سختی جلوی خودش را گرفت تا برنگردد و جواب لفظ 

 نامردی" را که احسان به یزدانش نصبت داده بود ندهد، نفس "
آرام به راه افتاد و از احسان دور شد  .ق کشید و باز کشید.عمی . 

 صدای فریاد ِاحسان و حرفش رعشه به تمام جانش و تنش 
 .انداخت

 من پا پس نمی کشم یاس، این همه سال ساکت موندم و هیچ -
 چیزی نگفتم به امیدی این که تو یه روز عشقم رو ببینی اما

انقدر میام و میرم تا قبول ندیدی؛ ولی حاال دیگه پا پس نمی کشم   
عشق ِ دوران بچگیمو انقدر التماست می کنم تا بشی  کنی این  

 .خانوم ِ خودم نه اون مرتیکه
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 این بار طاقت نیاورد؛ برگشت و فریاد ِگوش خراشش که گلوی
 :خودش را هم خراش داد در فضا پیچید 

 .بسه احسان، ساکت شو
لب های خود زدتلخ خندید، آرام با سر انگشت هاش روی  . 

 .اوووم، هر چی تو بگی خفه میشم اما ازت دست نمی کشم-
 این را گفت و در مقابل چشم های یاس که از خشم دو دو می زد 

 .دور شد و از خانه بیرون رفت
 .در که بسته شد، با غیض دمپایی ها را به گوشه ی پرت کرد

 .احمق ِ توهمی -
 .به نظرم عشقش واقعیه-

ه روی آخری پله های منتهی به درب سالن چرخید، نوشین ک   
 .ایستاده بود نگاه عصبی یاس را که دید تک خنده ایی زد

 این جور نگاه نکن، من االن باید حسودیم بشه که دوتا دوتا-
 خواستگار داری اما نمیشه و به جاش دارم می گم احسان واقعا 

مثل ِ یزدان قصدش انتقام نیست، من  عاشقته، حداقل می دونیم   
 .خوبه می دونم هوای کی رو داشته باشم یاس

 نیشخندی زد، حتی دیگر حوصله ی جواب دادن به حرف های تیکه 
 ....دار نوشین را نداشت

*** 
دل ِ دماغ درس  آخرترم بود و امتحاناتش شروع شد بود حتی  

توی بالکن نشسته روی صندلی رو به جایی که  خواندن هم نداشت.  
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اده، جقدر دلتنِگ آن روزا بود و چقدریک روز همراه یزدان ایست  
 دلگیر از یزدانی که هر شب قرار بسته بود پشِت پنجره ی اتاقش 

دو روزی از آن اتفاق کذایی گذشته بود خانه در سکوتی .بنشیند.  
 ..کامل فرا رفته بود

 یاس از یزدان دلگیر ، ماهان از حاج مهدی دلگیر، حاج مهدی از 
ی که میتوانست همان روز ِ اول خودش و سنا از سرنوشِت شوم  

 ..ازدواجش با حاج مهدی جلویش را بگیرد و نگرفته بود دلگیر 
 !اجازه هست -

 .با صدای ترانه از فکر خارج شد و نگاهش را از دیوار بالکن گرفت
 .حتما-

 کتابی که در دست داشت را روی میز سفید جلوی پایش انداخت، 
روی کیانا نشست که در ترانه که رو به رویش نشست نگاهش   

 .آغوش ِ ترانه آرام نشسته و با آن نگاه معصومش به اوخیره بود
 شاید کیانا هم میدانست حال ِ و هوای خانه گرفته اس که دیگر 

 .شیطنتت نمی کرد
 !یاس-

 جانم؟-
 خوبی؟-

 لبخند تلخی در به این سوال زد، خوب بود؟ واقعا او خوب بود؟ این 
نداشت خوب بودنی داشت؟ اما تظاهرکرد و حالی که با ُمردن فرقی   

 :گفت
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 .خوبم-
 چرا نمیذاری یزدان حرف بزنه یاس؟-

 .سر به زیرانداخت، و با گوشه ی پیراهن سبز رنگش بازی کرد
 مگه حرفی هم مونده؟ -

 نمونده؟-
 .نمونده-

 این رو تو تعیین می کنی؟ -
 .کالفه اشک چشم هایش را پس زد و سرش را باال گرفت

- وای بگی ترانه؟چی می خ  
 .لبخند ملیحی زد

 می خوام بگم به جای این گریه های گاه بی گاه یک شب بیا توی -
 .بالکن بزار با دیدنت هم اون آروم بشه هم دل بی طاقت خودت
 پس ترانه هم دیده بود، مالقاتی بی یار ِیزدان را دیده بود و این 

 .چنین سنگدلی یاس را به رویش آورد
 .نمی تونم-

- ونم سخته، اما سخت تر از این که بدونی شوهرت با یه می د  
 دختری بود و بخاطرش تو و بچه ات رو ترک کرد اما وقتی فهمید اون
 دختر خواهرش باز برگشت سمتت؟ کاری که یزدان با تو کرد سخت 

 تر از کاری نیست که ماهان با من و بچه امون کرد یاس! اما من 
خاطر خودم که عاشقش بهش فرصت دادم نه بخاطر ماهان به   

 .بودم
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 بد قلقی کیانا که شروع از جایش برخاست دستی به سر شانه ی 
 :یاس زد و آروم گفت

 .به اون نه اما به خودت یه فرصت بده یاس-
فکر کرد به   این را گفت و یاس را با دنیای از فکر تنها گذاشت.  

 خودش به احساساتش به زخمی که از یزدان خورد به یزدان به
فکر کرد اما تصمیمی نگرفت عشقش به انتقامی که در فکر داشت. . 

 تصمیمی نگرفت و دوباره به رسم هرشب و قولی که احسان داده 
سر و کله اش در خانه ی حاج مهدی پیدا شد ولی   9بود سر ساعت   

یاس بی  اینبار با گل و شیرینی همراه با ُسرمه خانوم و حاج یوسف.  
ادرش نگاه کرد از چهره ی سنا مشخص خبر از همه جا متعجب به م  

 ...بود که بی خبر نبوده اما حاج مهدی چی؟ او هم
 ناباورانه نگاهش به سمته حاج مهدی کشیده شد، چرا نمی پرسید 

 این جا چه خبره؟ یاس بی طاقت جلو رفت خم شد و دم گوشه سنا 
 :پرسید 

 مامان این جا چه خبره؟ -
آشپزخانه می برد با ابرو اشاره کرد تا در حالی که گل و شیرینی را به   

 .دنبالش برود
 .وارد آشپزخانه که شد یاس بی قرار پرسید 

 این جا چه خبره مامان؟-
 .بجون یاس خاله ات خیلی اسرار کرد-

 .ابروهایش در هم کشیده شد 
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 اسرار کرد به چی؟-
 !امشب بیان اینجا -

 برای چی؟-
سنا داده می شد. بی قرار بود و ترس در صدایش به وضوع نشان  

 :شیرینی ها را در ظرف چید و گفت
 .خواستگاری واسه تو دیگه-

 مسخ شده سرجایش ثابت ماند، چند باری در ذهنش حرِف سنا را 
 .تکرار کرد

 :آروم و با تردید لب زد
 واسه چی؟ -

 دست از کار کشید، گوشه ی انگشت شصتش را که شیرینی
یاس چشم دوخت چسبیده را به دهان کشید و با تردید به . 

 یاس خوبی؟-
 :افسار از دست داد و به تندی جواب داد

 می خوای خوب باشم مامان؟ بی خبر از من خواستگار اومده واسه -
 من برای چی ها؟ بابا چطور قبول کرد ها؟ 

 سنا لب گزید و انگشت شصتش را به نشانه ی هیس روی لبش 
 .نهاد

- دختر؟ یه خواستگاری دیگهآروم تر می شنونن حاال مگه چی شده  . 
 یه خواستگاری که جوابش رو از همون اول به احسان داده بودم -

 چرا باید برگزار بشه؟ 
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 .بسه دیگه یاس، انقدر بزرگش نکن -
 .ظرف شیرینی را سمتش گرفت

 .بگیر -
 .ابرو در هم کشید و عقب رفت

 می خوای چایی هم ببرم تکمیل شه؟-
، بی خیال شانه ایی انداخت و با چشم غره ی که سنا به یاس رفت   

تصمیم داشت همان طور که  جلوتر از ستا از آشپزخانه بیرون رفت.  
 سنا گفته بود آرام باشد و بعد از خواستگاری همان جوابی را بدهد 

 .که از پیش به خود ِ احسان داده بود
 سنا لب گزید و انگشت شصتش را به نشانه ی هیس روی لبش 

 .نهاد
- ن حاال مگه چی شده دختر؟ یه خواستگاری دیگهآروم تر می شنون .  

 با چشم غره ی که سنا به یاس رفت، بی خیال شانه ایی انداخت و 
تصمیم داشت همان طور که  جلوتر از ستا از آشپزخانه بیرون رفت.  

 سنا گفته بود آرام باشد و بعد از خواستگاری همان جوابی را بدهد 
 .که از پیش به خود ِ احسان داده بود

حاال شما   .دل ِ این دختر تکون بخوره، ی اس هم مثل ِ دختر ِ خودم.
 بگو 

 حاجی این پسر منو به غالمی قبول می کنی یا نه؟ 
 سکوت کرد، نگاه همه به حاج مهدی بود و نگاه نگران یاس به لب 

می دانست حاج مهدی تا جوابش را نشوند حرفی نمی  .های پدرش.  
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ر از او اجازه ی آمدن خواستگار را داد، ! امشب که بی خب..زد اما حاال.  
 .از جواب ِ حاجی می ترساند 

 چند ثانیِه سکوت حاج مهدی همچون یک عمر برای یاس گذاشت تا
 .نهایت لب گشود

 در خوبی و خوب بودن احسان که شکی نیستو بر منکرش لعنت -
 اما راستیتش امروز ظهر که ُسرمه خانوم تماس گرفتن و برای

 خواستگاری اجازه خواستن من و سنا بی خبر از یاس اجازه دادیم 
 یعنی یاس تا لحظه ایی که اومدید خبر نداشت، خبر ندادنمون

واسه همین من  بخاطر هول بودنمون نبود بخاطر چیز ِدیگه ایی بود.  
 جواب ِ نهایی این خواستگاری رو می سپارم به خود ِ یاس، بگه بله 

گم چشم میگم مبارکه بگه نه می . 
 .این را گفت و نگاهش را به نگاه قدرشناسانه ی یاس دوخت

 حاج یوسف لبخندی زد و با مهربانی کالمش در حالی که یاس را 
 :مخاطب قرار داده بود گفت

 -خب دخترم می دونم سخته االن جوابت رو بدی ولی اگه حاج
 .مهدی اجازه بده االن با احسان برید یه جا حرف هاتون رو بزنید 

 بعد از اون ما زحمت رد کم می کنیم تو هم تا هر چقدر خواستی فکر 
 .کن

 چقدر دلش می خواست فریاد بکشد "نه" بگوید نیازی به فکر کردن 
اما سکوت کرد ادب را حکم قرار داد  نیست او جوابش منفی هست.  

 .و بی هیچ حرفی با یک نگاه موافقت حاج مهدی را گرفت
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م برخاست، نگاهی اجمالی به کت و از جایش که بلند شد احسان ه   
بی هوا در حال نالید "کت و  شلواریکه به تن ِ احسان بود انداخت.  

 .".شلوار فقط به یزدان میاد، فقط
 بغضش را پس زد با قدم های آرام و محکم راه اتاق را در پیش 

 .گرفت
 وارد اتاق شد احسان پشت سرش وارد شد و در را بست، بی هیچ 

در را باز کرد  تردید جلو رفت و . 
 بی توجه به نگاه احسان همانجا نزدیک ِ در روی صندلی میز ِآرایش 

 .نشست
 .بشین-

 دستوره یا خواهش؟ -
 .سر برگرداند و نگاه سردی به احسان انداخت

 !نمی شینی شروع کنم -
 ...مگه حرفی هم داری؟ فکر کردم-

 :میان حرفش پرید و به تندی گفت
- روز خیلی واضح بهت فهموندم من حسی منم فکر می کردم اون   

 .بهت ندارم
 .اخمی میان پیشانیش نشست

 .اون روز چیزی نگفتی-
 .آها پس االن بگم -

 .اون روز من یه چیزی گفتم-
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 .یادم نمیاد-
رنگش را که حس ِ بدی به یاس  قدمی به جلو برداشت نگاه قهوه ایی  

ا آروم و شمرده شمرده ب می داد را چشم های مشکیش دوخت.  
 :تاکید گفت

 .گفتم پا پس نمی کشم-
 گوش کن احسان، من به تو هیچ حسی جز پسرخاله، دختر خاله -

جواب ِ منم ده سالم فکر کنم بازم منفیه پس خودت  ندارم. ایی  
 ...تمامش کن تا تمام احترامه بینمون

- چیه؟ به اون خیانت کاروجدان حست به اون بی  ..! 
ه به یزدانش چسبیده بود، ابرو" کوجدانیغیضش گرفت از لفظ "بی   

 .در هم کشید و به بیرون اشاره کرد
 .برو بیرون احسان، من حرف هایی که باید می زدم رو زدم-

 گ ُر گرفت از اخمی که بخاطر یزدان روی پیشانی یاس نشست 
با خشم غرید  سوخت. : 

 می سوزم وقتی از اون بی لیاقت پشتیبانی می کنی، می سوزم-
 ..یاس

- سی پشتیبانی نکردم این رو بفهم خب؟ من از ک  
 .نیش خندی زد و سری تکان داد

 ..خوبه،خوبه-
 از حالِت جنون آمیز احسان ترسید، تا به حال او را انقدر ترسناک
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 .ندیده بود عقب رفت
 .برو بیرون-

 .می رم ولی به بقیه می گم که می خوای فکر کنی
 .حاال نوبته او بود که نیشخند بزند 

- برو و بیخود خودت رو چند روز ِ دیگه معطل کنخوبه،  . 
 این را که گفت سرخی چهره ی احسان بیشتر شد به سرعت چرخید 

 .و از اتاق بیرون رفت
 با حرص نگاهش را دنباله احسان کشاند و زیر لب "دیوانه" ایی 

 ...نثارش کرد
 بعد از پایین رفتن احسان لحظه ایی بعد عزم رفتن کردن و در 

رهای حاج مهدی و سنا که برای شام بماند با تشکر رد مقابل اسرا  
 .کردن

 بعد از رفتن مهمان ها یاس که از حاج مهدی و سنا برای این 
 .خواستگاری دلخور بود بی هیچ حرفی راه اتاقش را در پیش گرفت

 وارد اتاق که شد با دیدن شخصی که از پشت پرده بیرون آمد هیع 
ت تا نکند کسی از بیرون یزدانکوتاهی کشید و در را به سرعت بس   

در را بست و قفل کرد را ببیند. . 
 چهره ی رنگ و رو رفته ی یزدان را که دید تازه فهمید چقدر دلتنگ 

 این مرد بود، تازه فهمیدچه دل ِ سنگی داشت که این دو روز تحمل 
 .ندیدنش را کرد

 :اما جلوی ابرازش را گرفت و به سردی گفت
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- ی؟ مگه میمونی که از دیوارتو این جا چکار می کن .. 
 احسان این جا چکار می کرد؟ -

 صدایش می لرزید از بغض از ترس و اضطرابی که بعد از دیدن
دل ِ بی  بدست به جانش افتاده بود. احسان با کت شلوار و شیرینی  

 قرار یاس برای این صدا و این نگاه نم دار لرزید اما باز سخت شد و 
 ..سرد

- برو به تو مربوط نیست، .. 
که آمده بود تا جواب ِ بشنود  یزدان . 

 یاس حرف بزن نزار دیوونه بشم و این خونه رو روی خودم و تمام 
 .اهالی خراب کنم، حرف بزن

 جمله ای آخرش را با صدای بلندتری گفت که یاس نگران از بیرون
 رفتن صدایش بی اختیار و با ترس دستش را رویدهان ِ یزدان

 .گذاشت
ملتمسانه گفتآروم و  : 

 .تو رو خدا آروم تر یزدان-
 .اشک در چشمانش دو دو می زد

 نمی تونم به جون چشای دلبرت نمی تونم یاس، بگو که احسان -
 .برای اون چیزی که فکرش رو می کنم این جا نیومد 

 خود را عقب کشید، سرش را پایین انداخت تا یزدان متوجه 
 .دلتنگیش نشود

 !مگه مهمه -



@romanbook_ir 

341 
 

خ، سرش را باال گرفت و به تلخی گفت سرد شد و تل : 
 تو که انتقامت رو گرفتی حاال اومدی اینجا واسه چی؟ نکنه فکر می -
 کنی خوب ضربه ات رو نزدی؟ اومدی اینجا که با این حالت من رو 

 خر کنی تا ضربه بعدی رد محکم تر بزنی؟
 :با درد و غم نالید 

 !یاس-
 .یاس بی یاس، یزدان برو-

- حرف بزنمنمی تونم،بزار   . 
 عقب تر رفت،قطره اشکی از گوشه ی چشمش پایین چکیدو یزدان

 .را بی قرار تر کرد 
 ...گریه نکن تحمل ندارم-
 .سخت با بغض تلخ خندید 

 .دروغ می گی-
 .بگو به احسان چی گفتی

 شدت اشک هایش بیشترشد، آخ که چقدر عاشق ِ این مرد بود 
را میخواست چقدر دلش آن مهربانیش ! 

 یزدان؟ -
 !یزدان-

 :با درد چشم هایش را بست و نالید 
 .برو-

 ..با غم سرش را پایین انداخت و چنگی در موهایش زد
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که با صدای کوبش های به در هر دو  ..سکوت شد و سکوت.  
 .وحشت زده برگشتن

 .صدای فریادهای ماهان از پشت در بلند شد 
- یاس  ..تویی.، یزدان بیا بیرون می دونم اون وجدانبیا بیرون بی   

بیا بیرون بیا زنت رو تحویل .این در رو باز کن تا نشکوندم.  
 ..بگیر بیا که اومده دنبالت

 یاس حیرت زده نگاهش را از در به سمته یزدان چرخاند، آروم و 
 :ناباورانه لب زد

 زن؟ -
 یزدان ب ُهت زده زیر لب، لب زد، "زن"؟

سمِت در خیز ضربه ی دیگری به در خورد که یزدان بی طاقت به   
نگاهش به پشِت سر ماهان خیره ماند به  ..برداشت، در را باز کرر و.  

 ...بچه ی چند ماهی که در آغوشه
 با ضربه ی مشتی که به چانه اش خورد روی زمین افتاد اما نگاهش 

تنها توانست زیر لب ناله کند  را از دختر رو به رویش نگرفت. : 
 هما!؟ -

ه اش را برگرداند، شنیده بود "همانگاه مملو از اشک و ناباوران " 
 گفتن یزدان را شنیده بود و همین آخرین شوک بود تا باور کند 

 ..یزدان هیچ گاه مال او نبود
 در عرض چند ثانیه هزاران فکر پشت سر هم در فکرش ردیف شد، 

 .بی آن که حقیقت را بداند 
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 :صدای لرزان ماهان در فضا پیچید 
- خوبه هما خانوم هم گمشده اش آها پس اسمش هماس آره؟ خب    

 ..رو پیدا کرد اون بچه هم پدرش رو
 .یزدان وحشت زده سرش را باال گرفت

 بچه؟-
 هما که تا این لحظه سکوت کرده بود با قدم های لرزان جلو آمد و

 .کنار یزدان که روی زمین به دیوار تکیه زده بود زانو زد
چشمم پایین چکید صدایش لرزید و قطره اشکی آرام از گوشه ی  . 

 خیلی دنبالت گشتم تا این رو بهت بگم، امشب از اهالی محله -
 آدرس رو گرفتم داشتم می اومدم سمته خونتون که دیدم داری از 

 ..دیوار خونه میری باال
 .هق زد

 .نمی دونی چقدر خوشحال شدم دیدمت یزدان-
 ماتش برده بود، نفس هایش به سختی دم و بازدم میشد گویی در

واب بود و این همه اتفاق ها را در خواب می دید، هما چه می خ  
یاس..؟ یاس..گفت؟ این بچه. . 

 نگاه ناباور و مسخ شده اش را برگرداند نگاه گریان و خسته یاس را 
چشم هاییکه جان ِ یزدان برایش در می  ..که دید، برید از زندگی.  

 ..رفت حاال اشک آلود و دلخور
نادیده گرفت   از جایش بلند شد، هما را  

 برای پس زده شدن نیامده بود برای بودن و مانده آمده بود
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 .این دختره مرموز که شبانه سرش در زندگی یزدان پیدا شده بود
 :حاج مهدی سرش را پایین انداخت و آرام لب زد

 ..یزدان دیر وقته بی-
 :میان حرفش پرید، فریاد زد

گه این بچه برای من نمی رم، من هیچ جا نمی رم این زن دروغ می   
 .نیست

 :هما با حرص لب زد
 !یزدان-

 :به سرعت چرخید و غرید 
 مرگ، تو از کجا پیدات شد ها؟این بچه چیه؟ -

 :ماهان با تمسخر خندید و طعنه زد
- شب ِ که هوست زده بود باال از گوارای وجود شماست توی یه  ... 

 ..خوبه خدا خوب زد بهت داداش ِ قال 
بود که یزدان بی طاقت برگشت، یقه ی ماهانحرفش را کامل نزده   

مشت را باال گرفت تا خشمش را  را گرفت و محکم به دیوار کوبید.  
برای لحظه ایی به خود آمد چنگی در ..روی صورتش خالی کند اما.  

 .موهایش زد
 :کالفه با صدای دورگه ایی از خشم و غم گفت

 .من با این زن هیچ صنمی ندارم
چشم دوختچرخید، به یاس   . 

 .باور کن-
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 .هما عصبی میان حرفش پرید 
 هی هی دور برندار یزدان؛ اوال که من اسم دارم دوما منم نگفتم با -

 توصنمی دارم فقط اومدم این بچه ایی که تو دامنم انداختی رو 
 .بسپارم و برم

 با حرص چشم بست، گردنش را به چپ کج کرد سعی کرد آرام 
او نزدیک می شد چشم باز کرد باشد با صدای قدم های که به . 

 یاس بود که آرام و بی صدا به سمِت یزدان می آمد، از کنارش رد 
 شد و کنار هما ایستاد به بچه ایی که آرام در آغوشش خواب بود

 .چشم دوخت
 چند سالشه؟-

 !یک سالو سه ماه-
 تا حاال کجا بودی؟-

 .سکوت کرد و به یزدان چشم دوخت
که آن شب ِ لعنتی با آن  ان بود از کاریکالفه بود و عصبی، پشیم  

 .حال ِ خراب انجام داده بود
 سکوتش که طوالنی شد، یاس چرخید با دلی که سراسر غم بود و 

لب باز کرد تا سوال کند اما لب گزید و سرش  دستانی که می لرزید.  
 .را پایین انداخت

 ماهان که تا این لحظه به زور احترام به حاج مهدی که به عنوان 
جلو رفت و  بزرگتر جمع سکوت کرده بود، سکوت اختیار کرده بود.  

 داد زد 
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- زنتم  بسه یزدان، خیلی امشب ادا و اطوار در آورد دیگه بفرما برو.  
 .بردار برو

 خوب می دانست چه بگوید تا یزدان را عصبی تر کند، یزدان
 .برگشت و با خشم فک ماهان را میان پنجه هایش گرفت

چرا تو کتت نمی ره می گم من با این ؟   خری! یا کر   
 صنمی ندارم ها! چرا می خوای یه کاری کنی تا یکی یکی کتک های 

نمی ساکت که اون شب زدی رو ده برابر روت در بیارم ها؟ چرا    
 ها؟ 

 .دستش را پس زد و به عقب هولش راد
 .خیلی خب باور کردیم حاال شرت کم-

 .با تاسف سری تکان داد
- نفهمینمی فهمی دیگه،   . 

 چرخید و بی توجه به حاج مهدیو ماهان که در حال ِ جلزولز شدن
 :بود رو به یاس آرام گفت
 .فقط تو باورم کنی کافیه-

 .....این را گفت و به سمته پله ها قدم برداشت
__________ 

 در تاریکی شب چشم گرداند که آرش را دید که از سر خیابان با قدم 
دوید های بلند به سمتش می  . 

 .همین جا وایسا-
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 مخاطبش هما بود، لحنش چنان سرد و کوبنده بود که بی هیچ 
 حرفی سرجایش ماند تا یزدان برود و کلید مغازه را آرش بگیرد

 تصمیم گرفته بود امشب را در مغازه بماند تا تکلیف هما و بچه ی 
 .که در آغوش داشت را روشن کند 

اشاره کرد و پرسید آرش که هما را دیده بود با سر به او  : 
 اون کیه یزدان؟-

 .ول کن اون رو کلید رو بده-
 .دست پیش برد تا کلید را بگیرد که آرش دستش را عقب کشید 

 یزدان تو مطمئنی؟ یاس-
کم کم چشم هایش  سوال ِ آرش را بفهمد. چشم ریز کرد تا معنای  

 :رنگی از عصبانیت گرفت عقب رفت و توپید 
ه خودتگمشو بابا مغازه اتم واس . 

 برگشت تا برود که آرش به سرعت قدمی برداشت و بازویش را 
 .گرفت

 .خیلی خب، خیلی خب من غلط کردم-
 .بازویش را پس کشید و چشم غره ایی نثار ِ آرش رفت

 .بده من کلید رو-
 :با تردید نگاه دیگری به هما انداخت که یزدان با غیض گفت

 میدی یا نه؟ -
- ن کیه؟ خیلی خب بگیر، فقط بگو ای  

 .بعدا می گم-
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 برگشت و در حالی که سمِت مغازه می رفت دستش را به حالت 
 خداحافظی در هوا تکان داد و از همان فاصله کرکره را با ریموت باال 

 .برد
 کلید را در قفل انداخت، در را که باز کرد بی آن که برگردد به سردی 

 :گفت
 .بیا داخل-

به داخل آرایشگاه آرش وارد شد، هما پشت سرش سر به زیر پا   
در را بست و با ریموت از داخل کرکره های مغازه را پایین  گذاشت.  

 .کشید 
 کلید و ریموت را روی میز انداخت، کالفه چنگی در موهایش زد، 

خستگی در   دستانش را حائل میز کرد و سرش را پایین انداخت.   
نبود سلول سلول بدنش رسوخ کرده بود خستگی که حاال حاال قرار   

 .دست از سرش بردارد
 سرش را باال گرفت و از آیینه به هما چشم دوخت که روی مبل 

 .گوشه ی سالن نشسته بود
 اون بچه ماله کیه؟-

 .با این سوال سرش را باال گرفت
 .فکر کردم گفتم

 .ابرو در هم کشید، برگشت و به میز تکیه زد
 .گفتی اما دروغ گفتی-

 این رو تو تعیین می کنی؟ -
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قدم بلند برداشت و باالی سر هما قد علم کرد و توپید  چند  : 
 !زبون درازی نکن برای من، مثل آدم بنال ببینم این بچه ی کیه-

 .نیش خندی زد
 ا ِ تو که از دخترای زبون دراز خوشت می اومد چی شد اون دختر -
 عشقت آروم بود تو عادت کردی به توسری زدن! اسمش چی بود؟ 

 ...یا
نزده بود که یزدان با پشت دست محکم توی حرفش را کامل   

 دهانش کوبید که صدای آخش، باالخره کودک را بیدار کرد و به گریه
اما یزدان بی توجه به گریه های بچه چنگ انداخت هما را  انداخت.  

 .از جای بلند کرد و محکم به دیوار کوبید 
 .نگاه مملو از خشم و حرصش را به نگاه ترسیده هما

- ، یک بار ِ دیگه دیوانهببین چی می گم دختره ی    خوب گوش کن  
بشنوم چنان می کوبم توی دهنت که ت اسِم یاسرو از زبون  

 دندون واسه ات نمونه خب؟ حاال هم مثل بچه ی آدم جواب منو 
 می دی وگرنه به والله ی علی یک بالی سرت میارم که جسِم بی 

پرسم این بچه ماله جونت از این در بره بیرون، برای بار آخر می   
به تو گفته دیوانه و کدوم کیه کیه؟ پدر ِ این بچه   

 بیای ببندیش به ریش من؟ 
 .این را گفت و نگاه منتظرش را به هما دوخت

 :آروم و با صدای لزرانی لب زد
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 باور کن این بچه، بچه ی توء یزدان، االن هم خواهش می کنم بزار -
 .برم آرومش کنم بعد هر چی تو گفتی

ش را عمیق بیرون فرستاد، چشم هایش را با حرص بست و نفس   
 .عقب رفت

 .ساکتش کن-

 هما با ترس و لرز از یزدان و رفتارهایی که از او دیده بود سریع
چندی نگذشت که کودک آرام   سمته بچه رفت و در آغوش گرفت.  

 .شد و در جایش شروع به بازی کرد
گفتیزدان نگاه خیره اش را از کودک گرفت و  : 

 .خودت هم خوب می دونی اون بچه، بچه ی من نیست -
 برگشت، نگاهی به یزدان که گوشه ی سالن روی و زمین نشسته 

 :بود انداخت و گفت
 چرا باور نمی کنی؟-
 :تیز برگشت و توپید 

 اگه بچه ی من این یک سال و نیم کدوم قبرستونی بودی؟-
 .پیش شوهرم-

تن شوهر پس حاال هم گمشو برو ور دل ِ همو - . 
 نمیشه، فهمید بچه از خودش نیست قبل از این که دستش بهم -

 .برسه فرار کردم
 .با نفرت نگاهش را گرفت

 .دروغ می گی -
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 .بلند شد و با قدم های بلند سمِت یزدان رفت
 .باور نمی کنی همین فردا بریم تست دی ان ای-

 سکوت کرد، با عصبانیت دستش را توی صورتش کشید و در آخر 
 .چنگی در موهایش زد که موهای آشفته اش روی پیشانیش افتاد

- اما کاری ِکه شده حالم بد بودمیدونم، اون شب ِ مهمونی من هم  . 
په دراز کشید نفسی تازه کرد، از جایش بلند شد و روی کانا . 

 .فردا معلوم میشه -
 و قبل از این که دراز بکشد انگشت تهدیدش را به سمته هما 

 .نشانه رفت
 .فقط وای به حالت دروغ گفته باشی-

 .لبخند ِاطمینان بخشی زد
 .باشه-

___________ 
 ما باید این جا بمونیم؟ -

 نگاه اجمالی به خانه انداخت، خانه ی پدری اش که در آن متولد 
لبختد تلخی روی لبش نشست یادش می آمد بعد از ده بود.ش  

 مرگ پدرش حاج مهدی از آن ها خواسته بود این خانه را ترک
چونحال ِ مادرش در  .کننده و به خانه ایی بزرگتر نقل مکان کنند.  

 این خانه هر روز بد می شد و خاطرات خوشش به شوهرش کم کم 
 ..او را از پا در می آورد
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کشید آهی  . 
 به سمته آشپزخانه رفت و گفت 

 :ما اینجا میمونیم
 .فقط تا وقتیکه جواب ِ آزمایش بدهد -

 :با شیطنت چرخی زد و بلند گفت
 آها یعنی بعدش نقل مکان می کنیم به جای بهتر؟ -

 .این را که گفت یزدان برگشت و نگاه تندی بهش رفت 
 .نخیر شما می ری رد کارت-

- نیست چرا رفتی آزمایش دادی؟ اگه مطمئنی ایلیا بچه ات  
 جوابی نداد، لیوانی از کابینت در آورد، پر از خاک بود و این نشان 

شیر آب می داد که سال ها از وسایل این خانه استفاده نشده بود.  
 .را باز کرد لیوان را شست و پر از کرد

 به لب هایش نزدیک کرد که همزمان هما با لبخند وارد آشپزخانه 
 .شد 

- ی کوچیک و دنجیهخونه  . 
 .آب را سر کشید و لیوان را روی سینک گذاشت

 :..چیزی رو بهم نزنی،من رفتم-
 .خداحافظ-

 و به سمته در رفت؛ قدم اول به دوم نرسیده که با صدای هما 
 .سرجایش ایستاد

 دیگه نمیای اینجا؟-
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 :نیم رخش را به سمتش گرفت، به سردی و جد گفت
 .نه-

" از خانه بیرون  ان کرد که هما ساکت شد.نه" را چنان کوبنده بی  
 .رفت و در را محکم به هم کوبید 

حاال تنها وقِت   دلش هوای یاس را کرده بود اما وقت دیدنش نبود.  
از روی سنگ فرش های  این بود که خودش را به یاس اصابت کند.  

 گوشه ی خیابان پرید و پا به پیاده رو گذاشت به قدم هایش 
وارد آرایشگاه شد سرعت بخشید،  . 

 .آرش سریع کارت رو بکن کارت دارم-
 :در حالی که درگیر ِکوتاه کردن موی مشتری بود پرسید 

 خیره؟-
 مغازه ات دوربین مخفی داره؟

 آره چطور؟-
 این را که گفت، یزدان با یک قدم بلند خودش را به او رساند و

دستی به پشِت سر پسرکی که مشتری قیچی را از دستش کشید.  
 :بود زد و گفت

- تا اون ور تر هست من خودم 5،6پاشو پسر جان پاشو، یه آرایشگاه   
 .همیشه پیش اون کوتاه می کنم، کارش حرف نداره پاشو برو اونجا

 ..اما-
 بی توجه به دهن باز ِ آرش و تالش های پسر برای مانده به بیرون 

 :هولش داد و گفت 
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 .د ِ برو دیگه پول هم نمی خواد بدی-
که رفت سریع در را بست و توجه ایی به در زدن هایش نکرد بیرون . 

 :آرش با تعجب گفت
 !چکار می کنی یزدان؟ چرا مشتری رو انداختی بیرون-

 .ول کن اون رو من پولش رو می دم-
 با حرص نگاهش از پسرکی که غرغر کنان از آرایشگاه دور میشد 

 :گرفت و به یزدان دوخت، با غیض گفت
 .خب بده-

کرد و نگاهش را به اطراف گرداند پوفی  . 
 .خاک به سرت آرش، بیا بگیر -

 :پول ها را که دید، نیشش باز شد و گفت
 .خاک ِ چی؟ نوع خاکش خیلی مهمه -

 .و پول را از دسِت یزدان کشید 
 :چشم غره ایی رفت و گفت

 هر نوع خاکی که هست، حاال هم بیا فیلم های دوربین مخفیت رو -
 .نشون بده

تاب آرش که روی میز بود رفت و سمته لپ . 
 :آرش با شیطنت سمتش رفت و گفت 

 !من چیزی رو پاک نمی کنما-
 .یزدان که متوجه منظورش نشد، گیج برگشت

 چی؟-



@romanbook_ir 

355 
 

 ..اگه منظورت فیلم های دیشب رو-
 حرفش را کامل نزده بود که یزدان چنگی به پیراهنش زد و به جلو 

 .کشیدش
- بیا فیلم های یه ماه قبل رو بیارکم چرت و پرت بگو آرش، یاال  . 

 اوووو، چه خبره؟-
 !!آرش-

 نه جون ِ یزدان می گم، ندارم سه ماه پیش رو، حافظه هارد خیلی -
 ..بکشه برای یک،دوهفته قبل

 .ضربه ی لبه ب به میز زد
 .اه لعنتی-

 برگشت که نگاهش به یاس افتاد، درست رو به رویش روی نیمکت 
 .ایستگاه نشسته بود
- ریش کن آرشیکا . 

عرض خیابان را بی  این را گفت و به سرعت از آرایشگاه بیرون رفت.  
در حال ِ گذر رد کرد توجه به ماشین های . 

 یاس او را دید اما خود را به ندیدن زد، نگاه سردش را به گوشه ایی 
اما قلبش بر خالف نگاهش به تندی می کوبید و  از خیابان دوخت.  

 .رسما قصد رسوایش را داشت
 یزدان که کنارش روی نیمکت جای گرفت، طپش قلبش باال رفت اما 

 .سردی نگاهش را کنترل کند 
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عطر ِ تن یزدان در بینیش پیچید و بغضی در گلویش جا گرفت بوی . 
 نمی خوای نگام کنی؟-

 آخ که همین یکجمله ساده به چه روز ِ یاس آورد، تمام معادالتش 
که یزدان دید و لبخندی روی لرزش  را خراب کرد و دستش لرزید.  

 .لبش نشست
 بی قراری یاس را برای خودش حس کرد، و همین انرژی مضاعفی 

 .بود که به قلبش سرریز شد 
 .اون بچه، بچه ی من نیست-

 :بی قرار برگشت و با صدای لرزونی گفت
 اما می شناختیش؟-

 نگاهش را با لذت و دلتنگی میان دو تیله ی مشکی یاس گرداند با
می ترسید کم نگاه کند و زود  و طمع و ترسی که در دلش بود.حرص   

 .زمان را از دست دهد 
 این سکوتت رو بزارم پای چی یزدان؟-

 بزار پای دلتنگی، نمی خوام زمان رو برای نگاه کردن به چشم هات -
 .از دست بدم

 حرِف یزدان با دلش بازی کرد اما او وقِت شنیدن این حرف ها را 
که خودش هم دلتنگ بود اما بیشتر دلش می  درست بود نداشت.  

 ..خواست از هما بداند و گذشته اش با یزدان
 یزدان؟ -
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 .هما رو می شناختی؟ ماهان گفت زنته-
 .ابرو در هم کشید 

 .چرت گفت-
 پس چی؟ -

 .سرش را به زیر انداخت از حماقت خودش خجالت کشید 
- مفقط یه اشتباه بود منم تو حال خودم نبودف . 

رش را باال گرفتبا عجز س . 
 .بجون یاس راست می گم-

 چیزی که ازش هراس داشت را شنید، بی طاقت بلند شد و پشتش 
ملتمس ِ یزدان در گوشش پیچید  که صدای را به یزدان کرد تا برود. : 

- روز صبر کن تا جواب دی ان ای بیاد 20روز یاس، فقط 20فقط   
 ..خواهش می کنم

________ 
اطراف نگاهی انداخت، جلوی در ایستاد تقه ایی به در با احتیاط به   

 .زد اما هنوز نگاهش اطراف را می پایید 
 کیه؟-

 .بازکن منم-
 .در باز شد، هما با ترس و رنگ رویی پریده به احسان چشم دوخت

 .تو اینجا چکار می کنی؟ممکنه یزدان برگرده-
به عقب هولش داد و وارد خانه شد  نیشخندی زد. . 

- فکر کن برگرده یک درصد  . 
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 .عصبی در را بست و چرخید 
 .این قرارمون نبود،تو نگفته بودی یزدان انقدر وحشی شده-

 خندید جلو آمد و انگشت شصتش را گوشه یلب ِ هما که زخم بود 
 .کشید 

 کار ِ یزدانه؟  -
 در حالی که از یزدان و رفتارهای دیشبش عصبی بود، حرصش را 

ه شدت پس زدروی احسان خالی کردو دستش را ب . 
 پس نه کار ِ خودممه  -.

به داخل موهایش کشید، روی پاشنه ی پا چرخید و به سمته  دستی  
 .پله های جلویدر ِ اتاق رفت

 .زیاد دم پرش نشو، اون فعال از دسِت من و توء شکار -
 .چرا مگه می دونه تو من رو آوردی اینجا-

 :نیش خنده بی صدایی زد، روی دومین پله نشست و گفت
 نه، من کاری باهاش کردم که بفهمه از خودش زرنگ تر هست ولی -

 .خب هنوز نمی دونه اون آدم منم
 به نردهای پله تکیه زد،در حالی که از حرف های احسان چیزی 

 :متوجه نمی شد پرسید 
 متوجه نمیشم در مورد چی صحبت می کنی؟ -

 .سرش را باال گرفت
- دادید؟اینا به تو مربوط نیست بگو تست رو   

 .آره-
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 جوابش کی میاد؟-
 20 .روز ِ دیگه -

 از جایش برخواست، لبخند ِ رضایت آمیزی روی لبش نشست فکر 
روز کافی بود تا یاس را بدست بیاورد و یزدان را 20می کرد همین   

هما پشت سرش ایستاد سوال  برای همیشه از یاس دور کند.  
دی همانند داشت اما ترسیدبپرسد و احسان هم عکس العمل ِ تن  

 .یزدان نشان دهد 
 احسان نگاهش به نقطه ی از رو به رو خیره بود، فکر می کرد به 

بد شده بود .یاس و به نقشه های پلیدی که در ذهن داشت. ! 
 عشق ِ یاس او را بد کرده بود و آلود شده بود و حال برای بدست

 .آوردنش دیگر از هیچ کاری اباهی نداشت
- ی دونی اگه یزدان بفهمه چی میشه؟ چرا اومدیدنبال ِ من؟ م  

 :نیش خندی زد و گفت
 .تو نمیذاری بفهمه-

 .ابرو در هم کشید و عقب رفت
 .قرار بود من فقط باشم-

 دستش را محکم روی سرشانه ی هما قرار داد و فشرد که ابروهای از 
 درد در هم رفت ، سری کج کرد آرام و با لحنی که هما را می ترساند 

 :گفت
- اد چنین چیزی گفته باشمیادم نمی . 

 :لب گزید، با درد گفت
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 ..شوون-
 :غرید و تکرار کرد

 چرا یادم نمیاد؟ -
 با نفرت در چشم های احسان چشم دوخت، خوب یادش بود که 

 احسان قول داده بود هما فقط هیچ حرف و کاری نکند تا بعد توی
 دردسر نیوفتد ولی حاال زیر حرفش زده بود و می خواست با این 

 .کارها هما را بترساند 
 :با حرص شانه عقب کشید و بلند گفت

 چکار باید کنم؟ -
 گره ی ابروهایش باز شد چون حرفی را شنید که منتظر بود، لبخند 

 .زد نگاهش را یک دور میان حیاط چرخاند 
 .باید یه کاری کنی یاس از یزدان دور بشه-

 .می دونی که نمیشه-
 .میشه-

 چکار کنم؟ -
شیطنت به هما که منتظر نگاهش می کرد برگرداند نگاهش را با  . 

 مثال اگه بهش بگی یزدان با اینکه جی دونسته تو شوهر داشتی و -
 ...یک شب رو باهات

 .میان حرفش پرید 
 ....اون شب یزدان خبر نداشت من متاهل-

 حرفش را کامل نزده بود که احسان با خشم دندان قروچه ایی کرد و 
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نجه هایش گرفت و فشردبازویش را محکم میان پ . 
 خودت رو زدی به احمقیت یا واقعا احمقی؟-

 آخر جمله اش را چنان فریاد زد که برای لحظه ایی هر دو با نگرانی
چشم های به خون نشسته اش را بعد از چند  ب اطراف نگاه کردن.  

 .ثانیه به سمِت هما سوق داد
- حرِف دیگه از این به بعد هر چی گفتم می گی چشم، بعد از حرفم   

 ایی بشنوم من می دونم با توء؟  
- ...من.بکش کنار ببینم چی فکر کردی در مورد ِ من؟ مگه   

 گوش آوردی که هر چی گفتی بگم چشم؟ این همه کار بکنم این 
؟..میلیون.10همه خطر به جونم بخرم سر چی؟ سر   

 .با تاسف سری تکان داد
 .پس بگو دردت چیه-

- ببر باال تا حرف به گوش بشمخوبه که فهمیدی، رقم رو  . 
 :زیر لب غرید 

 .دیوانه-
 .ابرودر هم کشید و حق به جانب سینه جلو کشید 

 .با من درست صحبت کنا-
 دستش را به نشانه ی برو بابا تکان داد، پشت را به هما کرد و به 

 .عرض حیاط قدم برداشت
- می کنی یا برم؟ 30چکار می کنی؟   
اشاره اش را تهدید وار به ایستاد و به سرعت برگشت انگشت  
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 .سمتش نشانه رفت
 .می بندی یا خودم بخیه اش کنم-

 .با قدم های بلند و محکم راه رفته را برگشت
- 20بود پیش خودت چی فکری کردی که 10پولکی قرارمون دختره ی  

 !اضافه کردی روش؟
- قرار بود که من کار ِ زیادی نکنم نه االن که قرار ِ دم ِ م گوشه  وقتی  

اس از یزدان بد بگم و اگه یزدان بفهمه زنده زنده خاکم می کنهی . 
 :آرام گرفت عقب رفت و گفت

 .امشب هم باید بری خونه یزدان-
 .ابرو باال انداخت و به اطراف اشاره کرد

 ...مگه اینجا-
 :با تاکید بلند گفت

 .خونه ی مادرش نه اینجا-
ال گرفتلب باز کرد تا حرفی بزند که انگشت تهدیدش را با . 

- که قرار بریزم توی  یمیلیون30یک کلمه حرف بزنی از   
 .حلقومت خبری نیست

 .ساکت شد، با حرص نگاهی به احسان انداخت
 چکار کنم؟ -

 ..بریم داخل می گم-
___________ 
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 !یاس-
 حتی با صدای پونه که در یه قدمیش ایستاده بود به خودش نیامده 

بود به نقطه ایی از رو به رو چشم به دیوار کنارش تکیه زده  بود.  
 دوخته بود امتحان آخرش را هم مثل تمام امتحانات قبلش خراب 

 ..کرده بود اما برایش مهم نبود
چشمان ِ یاس بود  مهم یزدان بود، که نگاه ملتمسش هنوز جلوی .. 

التماس ِ یاس را می کرد،  صدای بغض آلودش که همچون بچه ایی  
ود که بیرون نیامده با پشت دست مهم آن قطره اشک پنهانی ب  

 ..پسش می زد
عاشق ِ این مرد بود انقدر عاشق که دلخوری جایی  عاشق بود! یاس  

 .در قلبش نداشت
 پونه که درد ِ یاس را فهمید بی هیچ حرفی کنارش ایستاد و در 

 ..سکوت به زمین چشم دوخت
 !پونه-

نگاهش به با صدای یاس به سرعت سر باال گرفت، اما یاس هنوز   
 .رو به رد بود

 جان ِ پوونه؟  --
 .بابا به امینه خانوم بد کرد

 اون موقع ِ جوون بود قربونت برم -.-
 اما نگفت، نگفت که حنانه خواهر ِ ماهانه، نگفت و باعث شد حنانه 

نگفت و بذر کینه رو تویدل ِ یزدان و ماهان عاشق هم بشن.  
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 .انداخت
شد را پس زد تا وسط حیاط قطره اشکی که گوشه ی چشمانش جمع   

سر  دانشگاه اشک هایش روانه ی گونه های ملتهبش نشود.  
 .برگرداند و نگاه پر دردش را به او دوخت

 از بابا دلخور باشم یا از یزدان؟ می دونی از اون شب دارم به یه -
 .چیز فکر می کنم

 .مهربون لبخندی زد و دسِت سرد یاس را گرفت
 به چی؟ -

- یزدان بودم چکار می کردم؟اگه من جای   
لبخند ِ تلخیزد از کنار ِ پونه  این را گفت و پونه را مسخ ِ خود کرد.  

 .گذشت و روی نیمکت نشست
حتی اگر زیرانتقام ِ یزدان نابود هم می شد به  .یاس بود دیگر.  

 دنباله راهی بود برای تبرئه یزدان، یزدانی که روز به روز کودکیش را 
د و قد کشید با رویای او بزرگ ش .. 

 :پونه کنارش نشست و گفت
 تو بودی چکار می کردی؟-

غم و بغض ِ در گلویش خندید  میان . 
 .می رفتم تا انتقام باباش رو از یزدان بگیرم-

 تو عاشقی،اگه مشکل ِ خودت یه پرونده حقوقی بود زیر دستت کی -
 رو مجازات می کردی؟

ونه چشم دوختلبخند روی لب هایش ماسید، سر بلند کرد و به پ . 
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 .فکر کرد، فکر کرد و باز هم قلبش به تبرئه یزدان حکم کرد
 بابا با سکوتش مسبب این همه اتفاق شد، نفرت بابا نسبِت به -

! بابا هم حق .پدر امینه خانوم طغیان کرد توی زندگی همه ی ما.  
اون شب تا اون فیلم رو دیدیم ....داشت ناراحت بشه اما این همه.  

ر همه روی یزدان برگشت بدون این که بدونیم قضیه نگاه سرزنشگ  
 اصلی چیه و چی شد که یزدان این تصمیم رو گرفت، ماهان زدش و 
 من چیزی نگفتم چون فکر می کردم حقشه اما امروز که جای مشت 
 های ماهان رو روی صورتش دیدم از خودم متنفر شدم که چرا اون

فقط یزدان نیست؟ شب جلوی ماهان رو نگرفتم، چرا نگفتم مقصر   
 چرا وقتی فهمیدم احسان به جای این که اون فیلم رو فقط به من 

 نشون بده یه کاری کرد که همه ببین نزدم تو صورتش؟ چرا نگفتم 
 اشتباه کرد؟ 

با صدای گرفته  اشک هایی که باالخره سر باز کرده بودند را پس زد.  
 :ایی گفت

یزدان یکسال ِ قبل تو یه دیشب دوباره یه چیز ِدیگه فهمیدم که   
 ...مهمونی با یه خانومی بوده و

 دیشب اون زن بچه بغل اومد خونمون گفِت بچه اش بچه ی 
 .. ِ یزدان

 .پونه ناباورانه نگاهش را به سمِت یاس چرخاند 
 چی؟-

- روز صبر کنم،صبر کنم؟ 20ازم خواست   
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کرد و منتظر به پونه نگاه کرد که هنوز تو شوک ِ بود سکوت . 
خندی زد و بلند شد با قدم های آروم و آهسته از پونه دور شد لب .. 

 سر ایستگاه که ایستاد با ذوق اینکه دوباره یزدان را ببیند چشم 
 .چرخاند 

 جلوتر رفت که همزمان هما را دید که از آرایشگاه آرش بیرون می 
صدای بلند ِ هما در فضای پر صدای خیابان به گوش رسید  آمد. . 

- پیشت بهش بگو یه سر بزنه خونه کارش دارمهر وقت اومد  . 
خود فکر کرد منظور ِ هما کی می تونه  ابرو در هم کشید، پیش   

جرقه ایی در ذهنش ...باشه؟ هما کی را این اطراف می شناخت که.  
روز صبر کند این 20زده شده یزدان؟ امروز صبح یزدان گفته بود   

فکری که به  روز هما باید اطرافش باشد؟ از20یعنی تمام این   
 .ذهنش آمد گره ی ابروهایش بیشتر شد و دستانش مشت

 دلش می خواست جلو برود و هما را تا می توانست و جان داشت 
 ..بزند اما

 .هما که برگشت با دیدن ِیاس لبخندی زد و جلو آمد 
 .به سالم یاس خانوم، دیشب نشد درست آشنا بشیم من همام-

یش حرصش گرفت، اما جلوی از پرویی هما بدش آمد و بیش از ب  
 خودش را گرفت تا حرف یا کاری نکند که هما بفهمد و جلویش 

 .ضعیف نشان داده شود
 .لبخند زورکی زد

 .سالم، خوشبختم-
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 :زیر پوستی لبخند ِ شیطانی زد و گفت 
 اومده بودم دنبال ِ یزدان، آخه می دونی گفته تو خونه ی پدریش  -

 .بمونم
تحمل هما سخت تر شده بود و این از دستانش مشت تر شد،   

 .تحملش خارج بود 
 :دندون قروچه ایی کرد و با طعنه گفت
 آها یعنی خودت خونه زندگی نداری؟-

 ضربه بدی زد، رنگ پریده و سرخ شده ی هما را که دیدنفس ِ راحتی 
 .کشید و این بار او بود که لبخند زد تا سوزش حرفش را بیشتر کند 

آغوس هما که بلند شد، ناآرومی کودک را  صدای گریه بچه ی در  
یاس بهانه کرد و بیآن که جواب ِ یاس را بدهد از آن جا دور شد.  

 ماند با نگاهی به خون نشسته به جای خالی هما که برای لحظه ایی 
پشِت شیشه ایستاده بود تلفن توی نگاهش به آرش افتاد.  

نبود تا بفهمد زیاد نیاز به فکر کردن  دستش و با کسی حرف می زد.  
 .مخاطب پشِت خط کسی نیست جز یزدان

 نفس ِحبس شده در سینه اش را به یک باره بیرون فرستاد، حاال 
 که تصمیم گرفته بود با همه چیز کنار بیاید و به یزدان اعتماد کند 

پا تند کرد وارد نباید اجازه می داد هما بیش تر از این جلو برود.  
تلفن را قطع کرد آرایشگاه که شد آرش به سرعت . 

 .سالم-
 کی میاد؟ -
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 کی؟-
 .ابرو در هم کشید 

 :آرش که متوجه منظورش شد، جواب داد
 .گفت االن میاد-

 سری تکان داد، روی مبل وسط سالن نشست نگاهی به اطراف
 :انداخت و پرسید 

 این ساعت کسی میاد؟ -
به بعد دیگه مشتری نیستیک  . 

مبل افتاده بود را بلند خم شد شال گردن قرمز رنگی که گوشه ی   
 .کرد

 پس چرا نبستی؟ -
 .همزمان سرش را باال گرفت و شالگردن را نشان داد

 شال گردن قرمز میندازی گردنت؟-
 آرش که شالگردن را متعلق به هما می دانست و خبر داشت که 

 دیشب وقتی که با یزدان به اینجا آمده بود جا مانده بود، در حالی 
دستی به تیغی فکش کشید و لبخند مصنوعی زدکه ترسیده بود  . 
 .خب ُمده دیگه-

 تای ابرویش را باال داد، نگاهش را به شالگردن دوخت، آرش قصد 
 داشت انکار کند اما دیشب همین شالگردن را دور گردن هما دیده 

 .بود
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 نگاه چپ چپی به آرش رفت که دست پاچه و هول شده خودش را 
گاه کرده بود، با طعنه گفتمشغول جمع کردن وسایل آرایش : 

 می دونم شالگردن قرمز ُمد اما خبر نداشتم عطر زنون برای مردا
 هم ُمد شده، شده؟

 پشتش به یاس بود و توانست به راحتی لب بگزد و در دل خاک تو
 .سری نثار عقل ناقصش بکند 

 .سعی کرد بحث را عوض کند 
 چایی یا قهوه؟ -

جایش بلند شد شال گردن را روی مبل انداخت و از  . 
 .هیچ کدوم-

 و با قدم های بلند از آرایشگاه بیرون رفت، عصبی بود از دسِت 
 خودش و از دسِت یزدان که دیشب برای این که هما در خیابان 

20نماند او را به آرایشگاه آرش برده بود، اون وقت التماس می کرد تا  
نخیابا.با غیض قدم هایش را محکم تر برداشت. روز صبر کند.  

 .خلوت بود و توی این ساعت ماشین های تک و توکی رو می شد 
 صدای موتوری که از پشتش شنید برگشت، یزدان بود که با عجله 

 از موتور پیاده شد و دوید داخل آرایشگاه، اما به ثانیه نکشید که 
 ..بیرون آمد 

 اما یاس صبر نکرد قدم تند کرد و از یزدانی که پشِت سرش جان به 
میانه راه یزدان .ک لحظه یاس را نگه دارد دور شد.لب شد تا ی   

 ..نفس نفس زنان ایستاد با خستگی به دیوار تکیه زد
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 با نگاهش ماشینی که از کنارش رد شد را تا نقطه ایی که توقف کرد 
 .همرایی کرد

ماشین احسان بود؟  .چشمانش را ریز کرد، قلبش به یک باره نزد.  
توقف کرد؟ اما چرا کنار ِ پای یاس   

 خشم تمام جانش را گرفت، تکیه اش را از دیوار گرفت لب هایش 
 همچون ماهی که دور از آب در حال نفس نفس زدنش باز و بسته 

 ..می شد اما صدایی از گلویش خارج نمی شد 
 .صدا در گلویش خفه شده بود، چشمانش تار شد 

 یاس با تردید به سمتش برگشت دستش که به سمته در رفِت 
خفه ایی از گلوی یزدان خارج شد  صدای . 

 .نه-
 .در را باز کرد

 اخمی روی پیشانیش نشست، رگ گردنش بیرون زد از خشم از 
یاس که سوار شد مشت هایش گره تر شد  .غیرت. . 

چشمان به  .ماشین حرکت کرد و مشت بود که بر دیوار کوبیده شد.  
 .خون نشسته اش را به دیوار دوخت 

فی دیشب را سخت سرش در آورده بود بی یاس تالفی کرده بود، تال   
 آن که بداند دیشب هما سر اسمش پشت دستی خورده بود که 

 ..زخمش هنوز روی صورت مانده بود 
 چنگی در موهایش زد، پیشانیش را به دیوار تکیه زد بغض در
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به خود لعنت فرستاد به هما به  .گلویش نشست اما گریه نکرد.  
فی کرده بوداحسان و به یاسی که نداسته تال  .. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 سرش را عقب برد و آرام به دیوار کوبید، با تکرار حرکتش را انجام 
 داد با مشت به دیوار می کوبید وهمزمان پیشانیش را آرام می 

 ..کوبید به دیوار تا حرصش را خالی کند 
 یزدان، یزدان چکار می کنی؟ -

بلند به سمتش آرش بود که نگران صدایش می زد، با چند قدم   
با دیدن پیشانی سرخ خیز برداشت بازویش را گرفت و برگرداند.  

 .یزدان عصبی ضربه ی به شانه اش زد
 احمق چکار کردی با خودت؟ یاس کجاست؟-

 آرش را کنار زد، آرام و با قدم های سست سمته پوتور رفت زیر لب 
 .با صدای بغض آلودی با خود حرف زد
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و سرم در آورد احمقم دیگه اگه نبودم که رفت، تالفی تمام خریتام ر  
 .االن یاس توی ماشین ِاون مرتیکه ی احمق نبود

 روی موتور نشست، دستش به سمِت سویچ رفت که آرش نگران
 .دستش را میان راه گرفت

 کجا می ری؟ 
 .دستش را پس زد، نیش خندی زد

 !پیش ِهما -
 !یزدان-

ویش را بگیرد دستش را پس زد و قبل از آن که آرش بخواهد جل  
 ...موتور را روشن کرد و حرکت کرد

 سرعت موتور را هر لحظه باال تر می برد تا زودتر به خانه برسد، هما 
 منتظرش بود، ترسیده بود اما نمی توانست از خیر پولی که با 

کاری که احسان گفته بود را انجام داد  .احسان طی کرده بود بگذرد.  
همه گفته بود که زن ِ عقدی یزدان  بی آبرو کردن یزداندر محله، به  ِ 

به گوش ِ کبری خانوم رسید و کبری خانوم بی قرار  انقدر گفت که  
خبرداغش را کِف دسِت امینه  برای خبر دادن به ثانیه نکشیده  

 .گذاشت
 زدان بی خبر از همه جا با سرعت پیچید توی کوچه اما هنوز نیمی 

پاهایش روی زمین  از کوچه را رد نکرده بود که با دیدن امینه  
 .کشیده شد و موتور در جایش توقف کرد

 امینه با اخم های در هم و قدم های بلندی که نشانه ی
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 عصبانیتش بود در حالی که از آن سمته کوچه به سمته خانه ی 
شماره ش را گرفت قدیمشان می رفت بی آنکه متوجه یزدان شود. . 

پیچید، نگاه امینه به آن صدای گوشی که در فضای ساکت خیابان   
یزدان برای آن که زودتر بفهمد امینه برای چی   سمته کشیده شد.  

 .اینجا آمده حرکت کرد، موتور را کنار امینه نگه داشت و ایستاد
 چنگی در موهایش زد در حالی که نگاه هراسان میان امینه و در 

 :بسته در گردش بود لب زد
 خیره؟ این ورا؟ -

را دید و شکش به یقین تبدیل شد، تا به اینجا  نگاه هراسان یزدان  
 خدا خدا می کرد حرف های کبری خانوم دروغ باشد و هیچ کس در 

 .این خانه نباشد اما نگاه یزدان را خواند و دنیا به سرش ویران شد 
 گوشه ی چادرش را با یک دست محکم گرفت و دسته دیگرش را

 .برای حفظ تعادل به دیوار تکیه زد
شک و لرزانش را به حرکت در آوردلب های خ  . 

 مردم چی می گن یزدان؟-
 .گیج سرش را تکان داد

 چی می گن؟ -
 بغض امینه سنگین تر شد، وحشت داشت از حرف زدن از پرسیدن

هراس داشت از اشتباهاتی که جبران پذیر نبود و حاال  .و از شنیدن.  
یزدان عصبی از سکوت پسرش در این مخمصه گیر کرده بود.  

نی امینه پرسید طوال : 
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 مامان می گی چی شده یا نه؟ -
 .بیا این در رو باز کن می فهمی-

 هری دلش ریخت، فهمید که امینه یک چیزایی فهمیده پس همان
 حرِف مردمی که امینه می گفت همین بود، اما بقیه از کجا

 فهمیدن؟ با فکر اینکه هما به کسی چیزی گفته اخم هایش در هم 
های بلند سمته در رفت در را باز کرد و وارد شد با قدم   رفت. . 

 .بیا داخل-
 چادرش را روی سرش درست کرد، با قدم های لرزان و سستی که 

 .هر لحظه امکان بی جون شدن و افتادن داشت وارد خانه شد 
 .دستش را به نبشی در گرفت و پا روی پله ی اول گذشت

امینه لبخند  ِهما که منتظر پشِت پنجره ایستاده بود با دیدن   ِ
ایلیا را از روی مبل کنارش بلند کرد و با قدم های دو  پیروزمندی زد.  

در را بست و با لبخند و رویی گشاد مانند از سالن بیرون زد.  
 .چرخید 

 !سالم، اومدی یزدان-
 صدایش در فضا پیچید، ابروهای یزدان بیش از بیش در هم رفت 

ی که ضربان قلبش باال امینه  نگاهش به سمِت امینه کشیده شد.  
 رفته بود، عرق سردی روی پیشانیش نشست پاهایش لرزید، 

 .دستش را محکم تر دور نبشی در حلقه زد
آرام  یزدانکه حال ِ مادرش را دید به سمتش رفت بازویش را گرفت.  

 :گفت
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 .توضیح می دم-
 .امینه نگاهش کرد،پر گالیه و غم آلود

 چی رو؟-
یش زد اگر این مدت تمام موهایش از سر به زیر شد،چنگی به موها  

 این چنگ های پی در پی و محکمی که می زند نمی ریخت؛شانسش 
زیر چشمی نگاه خشمگینی به هما انداخت زده بود. . 

 چی شنیدی؟ -
 .زنته-

 .چشم هایش گرد شد،سرش را باال گرفت
 که گفته؟ -

 .کبرئ خانوم گفته-
زنی و یک کالغ   حرصش گرفت، از این که دوباره بحث از دو به هم   

عاصی شد از مردمی که تا بوده و هست خواهان چهل کالغ بود.  
 اینن که توی زندگی ِبقیه دخالت کنن و اسِم بی گناه یا گناه کار رو 

 .رویزبونش مثل ِ آدامس بچرخونن
 .پوفی کشید،کالفه و عصبی روی سکویکنار ِ در نشست 

 .دروغه-
ا به هر کس رسیده با حرص عقب رفت، شنیده بود که خود ِ هم  

 .گفته زن ِ یزدانه اما حاال یزدان قصد انکارش را داشت
 دروغ نیست، این بار هم کبرئ خانوم نگفته که بگم دروغه بگم -

ِ  اغراق کرده، همه شنیدن یزدان،همه بلندگو گرفتن دست که پسر 
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باور نکردم گفتم دروغه ولی  .حاج یحیی زن گرفته، بچه هم داره.  
 حاج کریِم سوپری سر کوچه هم گفت اونو که خودتم رو اسمش 

اونم گفته همین دختره که حاال جلوی روم ایستاده  قسم می خوری.  
 رفته دم مغازه اش خریدکرده به اسم تو و زن ِ تو بودن گذاشته به 

 .حساب
اال  گ ُرگرفت، آتیش شد و همچون جرفه ایی از آتش سرش را ب

 .گرفت
 .به هما نگریست

ایلیا را بیش از بیش در  که دل ِ هما را به وحشت انداخت. نگاهی  
قدمی به عقب رفت آغوش فشرد. . 

مثل کسایی که به گوش هایشان شک  یزدان از جایش برخواست.  
 :داشته باشند پرسید 

 حاج کریم گفت چی؟-
 .نگاه بران و تیزش به هما بود ومخاطبش امینه

- یزدان اومگفت زن ِ  .. 
 سکوت کرد، با تردید به یزدان چشم دوخت تا بفهمد قصدش چی 

 هست اما تا حرکتس کند برای گرفتنش، یزدان خیز برداشت چنگی 
ایلیا وحشت  به موهای هما زد که جیغ پر دردش به هوا برخواست.   

 .زده چشم باز کرد و گریه سر داد
نش را گرفته اما یزدان نمی دید، خشم و عصبانیت ماالمال چشما  

 بود، چیزی که نمی خواست شده بود و حال قصد تنبیه هما را 
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 .داشت
 :فریاد زد

 .بچه رو بزار زمین-
به گریه افتاد و گفت جیغ زد. : 

- توغلط کردم یزدان  ... 
 محکم موهایش را ول کرد که سرش عقب رفت، ایلیا را که گریه می 

حتی امینه هم  کرد را از آغوش ِ هما چنگ زد و روی زمین گذاشت.  
دوباره چنگ زد موهای  نمی توانست با خواهش های آرامش کند.  

 .هما را گرفت و با خود به داخل کشید 
 .امینه هراسان ایلیا را بغل کرد و دنبالش داخل رفت

 .یزدان ولش کن، کشتیش-
 نمی فهمید،هیچ صدایی جز همان حرف های اولیه امینه در گوشش 

تر از خودش هول داد که روی مبل افتادهما را جلو   ندا نمی داد. . 
 قبل از آن که فرصت بلند شدن پیدا کند همچون عجله ایی که 

 .قصد کشتن هدفش را دارد باال سرش قدم علم کرد
 رفتی چی گفتی؟ -

میداشت که تن ِ و بدن هما   صدایش می لرزیداما چنان تحکم و خش  
که نباید می را می لرزاند از کرده ی خودش پشیمان بود اما کاری   

 .شد را انجام داده بود و حاال وقِت پشیمانی نبود
 هما خود را بیشتر به پشتی مبل چسباند نگاه وحشت زده اش را 

 .به یزدان دوخت
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- نگفتم خودشون دیدن از این خو.نگفت...من...من. ... 
- از خونه زدی بیرون، به اجازه ی کی رفتی بیرون  تو بی جا کردی   

 .ها؟
؟کی بهت گفت؟ها   

 ..این بار صدایش آرام بود هما بیش از قبل تحکم آمیز 
 امینه مداخله کرد، ایلیا را که حاال آرام شده بود را روی مبل گذاشت

 .و جلو رفت
 ..یزدان االن وقته این حرف ها نیست، با زنت هم-

 .بی طاقت برگشت و فریاد زد
 .زنم نیست،زنم نیست-

سرش زد خود را عقب  امینه حیرت زده از فریادی که یزدان بر   
 .کشید 

 کالفه دستی به صورتش زد، در دل به خودش نهیب زد "چته 
زن ِ بی چاره خالی می کنی؟ یزدان؟ چرا دق و دلی بقیه رو سر این " 

 .ببخشید، ولی هما زنم نیست-
 پس چیه؟ اگه زنت نیست! این بچه برای کیه؟ -

- خریتی کرده بحث، بحث حاال نیست مامان! سال ها قبل من یه   
آوار شده رو   بی عقل که حاال همونغلطی کردم   توی یه مهمونی یه 

 .سرم
 :هما حق به جانب گفت

- منم دیگه؟  بی عقلمنظورت از   



@romanbook_ir 

379 
 

 نگاهش کرد، با نگاه تهدیدش کرد که اگر کلمه ایی دیگر بشنود 
 .چنان توی دهانش می کوبد که حرف زدن را از یاد ببرد

 .سکوت کرد و عقب رفت
منتظر چشم  نگاهش را از هما به سمته یزدان سوق داد.امینه   

 .دوخت، سکوت یزدان که طوالنی شد پرسید 
 خب؟-

 :با صدای غم گرفته ایی گفت
- تست دی ان ای دادیم  می گه این بچه برای منه، من باور نکردم.  

 ..تا
 خب چرا آوردیش اینجا؟ -

 :تا یزدان خواست حرفی بزند،هما لب باز کرد و گفت 
- هرم فرار کردماز شو  

 :وحشت زده پرسید 
 !مگه شوهر داری؟ یزدان-

ریاد زدف طاقتش بی طاق شد  . 
- بیرون هر وقت برید  از این خونه بیرون، خودت و بچه ات ببرو  

م ثابت شد این بچه برای منه اونوقت یه فکری می کن   
 .هما با حالت نمایشی خودش را ترسیده و نادم نشان داد

- بخدا تا تو نگی دیگه   .اشتباه کردممن  یزدان، یزدان غلط کردم
 حرفی

 ..نمی زنم
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کرد دنبال ِ یزدان به سمته در سالن نرود اما زورش نمی  سعی  
 .رسید؛دست به دامن ِ امینه شد 

 .تو رو خدا نذار من رو بندازه بیرون، به خدا جایی رو ندارم
اون شب ِ یزدان خبر نداشت من شوهر  اصال بجون ایلیام..اصال.  
 .دارم

 یزدان با حرص هولش داد که از پشت به در چوبی سالن برخورد 
 .کرد

 :عصبی و کالفه غرید 
- بیرونبسه دیگه برووو د  .. 
 جواب ِ آزمایش کی میاد؟ -

 امینه بود که آرام و گرفته این سوال را پرسید، و یزدان را متوقف 
 .کرد

کرده بود سخت بود اما پذیرفته بود نگاه نادم و صادق یزدان را باور  
چه می کرد؟ خودش هم  و چاره ایی جز قبول این مصیبت نداشت.  
 می شد دردی به روی درد های پسرش؟

 یزدان با تو بودم؟-
 .بازوی هما را رها کرد و همانجا کنار در نشست

روز ِ دیگهبیست   - . 
 سر برگرداند،چهره ایی که در عرض همین یک ساعت ده سال پیرتر 

زدان دادشده بود را نشان ِ ی . 
 مطمئنی جواب منفی در میاد؟ -
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که دل ِ امینه را لرزاند  سکوتی سکوت کرد و سرش را پایین انداخت.  
لرزان و  به سختی از جایش برخواست. و بغضش را سنگین تر کرد.  

 ..سست قدم برداشت به سمته در
 نذار بره بیرون،خودم درست می کنم این قصه ی دل به خواه اهالی -

این را گفت و از خانه بیرون زد دهن بین رو .. 
دلش می  امینه که رفت، نگاه تیز یزدان به سمته هما کشیده شده.  

 خواست همین جا و همین لحظه کاریی کند تا انتقام تمام نگاه
 گریان مادرش را از او بگیرد اما خودش را کنترل کرد 

 بلند شد، بی آن که حتی تهدید کند یا هشدار دهد که دیگه بیرون
 .نره از سالن بیرون زد و در را قفل کرد

 :هما هراسان از جایش بلند شد، به در کوبید و بلند گفت
- مگه اسیر گی یزدان! چکار کردی یزدان بیا در رو باز کن. ... 

سریع دو قدم  حرفش را کامل نزده بود که در به شدت باز شد.  
 .عقب رفت

هما نشانه توی درگاه در ایستاد، انگشت تهدیدش را به سمِت   
 .رفت

- همین جا می مونی تا هر وقت من  فقط جرئت داری صدات در بیاد.  
 .بگم

 ..اما-
- !خبساکت شو ! 
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 این را گفت،عقب رفت در را محکم به هم کوبید بعد از قفل کرد در 
 ...از خانه بیرون رفت

 صدای بسته شدن در حنانه را هراسان به سمته در سالن کشاند، 
برهنه چند پله ی جلوی در را پایین رفتبیرون رفت پا  . 

 چی شد مامان؟-
 سرپایین انداخت، خسته و گرفته چادرش را از سر کشید و به 

 .سمته حنانه گرفت 
 .بگیر این رو-

ترسان پرسید   آب گلویش را به سختی قورت داد. : 
 مامان! حقیقت داشت؟-

 حرفی نزد،کنار حوضچه نشست باالخره اشک هایش را خود را پیدا
اولین قطره اشکی که روی گونه اش ُسر خورد، حنانه جوابش  کردند.  

 .را گرفت
 .آرام کنارش زانو زد

 مامان چی شده؟ 
 اشک ریخت،به حال ِ پسرکش و غمی که در زندگی یزدانش تمامی 

اشک ریخت و زیر لب هر چه شنیده بود را تعریف کرد نداشت. .. 
 :در آخر این حنانه بود که زیر لب زمزمه کرد

 !یاس-
 تمام این مدت که امینه رفته به این فکر می کرد که اگر حرف های 

ِ  کبرئ خانوم حقیقت داشته باشه چه بالییبه سر عشق ِ میان
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 یزدان و یاس می آمد؟از خبری که مثل بمب در محله پیچیده بود 
 !یاس خبر داشت

 بیش از اینه تحمل نکرد، به سرعت پله ها را باال رفت کفش های 
پا کرد و به  ی مشکیش را از جا کفشی کنار در بیرون کشید.عروسک  

 .همان سرعت پایین رفت
 !امینه گیج بود ومتعحب

 کجا می ری؟ -
 .پیش ِیاس-

دوید انقدر به سرعت که متوجه یزدان که با موتور  از خانه بیرون زد.  
تنها صدایی که می شنید صدای نفس  از کنارش رد شد، نشد.  

نگاه نادم  هر لحظه بزرگتر نی شد را پس زد.بغضی که   .هایش بود.  
نگاهی که می گفت بی یاس  و عاشق ِ برادرش جلوی چشمانش بود.  

 ..نابود ِ،نگاهی که بسته بود به یک لبخند ِ یاس
 ندید که یزدان دنبالش می رود و او را تا دم در خانه ی حاج مهدی 

 .روانه کرد
داشت حنانه یک متر جلوتر ایستاد، سکوت کرد او هم دوست    

از کجا معلوم بود؟ اصال خدا را چه دیدی شایددل پیش یاس برود.  ِ 
شاید قبول می  یاس نرم میشد و با دل ِ عاشق ِ یزدان کنار می آمد.  

 .کرد و دیگر به همراه کردن احسان، قلب و روح او را آتش نمی زد
 دوباره یاد ِآن لحظه ی که یاس سوار ماشین ِاحسان شد افتاد و 

شد  عصبی .. 



@romanbook_ir 

384 
 

 غرور و غیرتش جریحه دار شد، همان غرور و غیرتی که یاس را فقط 
 ..و فقط از آن خودش می دانست

 ..در بسته شد و حنانه وارد خانه شد 
 .سنا با مهربانی لبخندی به روی حنانه زد

 خوبی دخترم؟ چه عجب اومدی این جا؟ -
هبود، سنا متوجه حال ِ عجیبش شد اما قصد نداشت ب رنگش پریده  

 .رویش بیاورد
 ممنون، شما خوبید؟ اومدم یاس رو ببینم هستش؟ -

 .آره دخترم،بفرما -
 .وارد خانه شدن،در سالن کسی جز حاج مهدی نبود

مثل  حنانه دلخور بود اما ادب حکم می کرد سالم کند و کرد.  
 .همیشه حاج مهدی با روی خوش جوابش را داد

 :سنا گفت
 ..برو تو اتاقشه عزیز -

نشده بود که ماهان از پله ها پایین اومد و پشت  حرفش کامل  
 .سرش یاسی که قصد رفتن به آشپزخانه را داشت

 :ماهان با دیدن حنانه عصبی جلو آمد 
 تو اینجا چکار می کنی؟ کی این رو راه داد این جا؟ نمی دونید اون -

بی وجدان خواهر ِ همون . 
باز شده اش قبل از این که کسی حرفی بزند و حاج مهدی لب های   

حنانه توپید   ن صدا شود.ابرای تشر زدن به ماه : 
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 .هی درست صحبت کن-
 .چند قدم محکم برداشت و جلویش ایستاد

 نکنم میخوای چه کار کنی؟ -
 :و با طعنه گفت

 ها مثل ِ برادرت انتقام بگیری؟ -
 با تاسف سر تکان داد، تصمیم گرفت جلوی بزرگترها دهن به دهن 

نشود سراسر خشم و حرص هست. ماهانی که معلوم بود . 
 .یاس جلو رفت و بازوی حنانه را آرام در دست گرفت 

 .بریم اتاقم عزیزم-
 .و چپ چپی به ماهان رفت

نگاه جدیش را به حنانه  قدمی برداشت که ماهان جلویشان ایستاد.  
 .دوخت

 .برو بیرون-
 .ماهان-

 .حاج مهدی بود که با تذکر صدایش زد
فتسنا لب گزید و آرام گ : 

 .ماهان زشته-
 .اما حنانه نیش خندی زدی

 .برو کنار کمتر ژست بگیر واسم-
 .یاس داره ازدواج می کنه-
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 یاس ناباورانه به سمِت ماهان برگشت، نگاهش بین نگاه اخم آلود 
 .حاج مهدی و متعجب مادرش گردش خورد

 صدای پوزخند ِ حنانه رشته ی نگاهش را قطع کرد و به خود جلب 
 .کرد

- من حرِف تو رو باور کنم یا نگاه متعحب یاس رو؟ حاال  
و با حرص گفت ازجواب ِ حنانه در کمال ِ آرامش ادا کرد حرصی شد. : 

 احسان خواستگارشه، پسرخالمون می شناسیمش مثل برادر تو آب-
قرار ِ جواب ِ یاس مثبت باشه زیرکاه و دروغ گو نیست . .. 

بلند گفتیاس سکوت را کنار گذاشت با تحکم و  : 
 قرار نیست، بابا چرا سکوت کردی؟-

 ماهان پیش دستی کرد،نگاهش میخ ِحنانه بود با جدیت حرفش را 
 :زد

 .امشب احسان میاد برای گرفتن جواب-
 :حاج مهدی دوباره با تذکر صدایش زد

 !ماهان
 .ابرو در هم کشید،چرخید 
 .ما با هم حرف زدیم بابا-

ز روی مبل برخواستعصایش را محکم به زمین کوبید و ا  . 
 من هم نگفتم قبوله! گفتم؟ -

 نگاه مصمم و جدی ماهان دوباره به سمته حنانه که با تاسف و 
 .تحقیر نگاهش می کرد برگشت خورد
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 ..صالح اینه-
 فریاد حاج مهدی که از روی تعصب و غیرتش برای دخترش بود فضا 

 .را پر کرد
- شه که دوسش صالح چیه؟که بخاطر گناه من دخترم زن ِ کسی ب  

 نداره؟ مگه من ُمردم که این اتفاق بیوفته؟ 
 :ماهان نیش خندی زد، با طعنه گفت

 .نمردی، ولی دیدی که دخترت بازیچه ی دسِت اون  شد -
 یاس با چشم های گرد شده برگشت و به ماهان که این چنین 

 .چشم دریده با گستاخی تمام احترام حاج مهدی را زیر پا گذاشت
را صدا زد  سنا عصبی اسمش . 

 ماهان؟-
 .فریاد زد

 چیه مگه دروغ می گم؟ -
لرزان و کمر ِ خمیده سمِت ماهان  عصایش را رها کرد، با قدم های   

نگاه جدی که  رفت گوشه ی یقه اش را گرفت به سمته خود کشاند.  
 .ندای مصمم بودنش را می داد به ماهان چشگ دوخت

- یزدان هر کاری  دروغ نمی گی، اما این رو خوب گوش کن پسر جون  
و گناهای که تو جوونی کرد من بودم و  کرد مسببش من بودم  

 سکوتم، اگه یاس شد بازیچه دلیلش نامردی یزدان نبود دلیلش 
اگه یزدان به خودش جرئت داد به یاس  .نامردی من بود تو جوونیم.  
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جواب ِ مثبت  یاس قرار بود به یزدان  نزدیک بشه مسببش من بود.  
دوسش داشت و اگه جوابش مثبت بود من هم نه نمی بود چون   

 گفتم ولی حاال می گه احسان نه، وقتی هم می گه نه یعنی نه، 
 صالح، حرفه یاس ِکه می گه نه، نه تو که از روی خشم و کینه حرف 

 .می زنی
 .آرام دسِت حاج مهدی را عقب زد و با سر به یاس اشاره کرد
- وی عشق به یزدان باشه؟صالح، جواب ِ یاسه، حتی وقتی از ر  

 حنانه این بار سکوت خود را شکست، سوالی که در ذهنش بود را 
به تلخی و طعنه به زبان آورد. . 

 تو چرا ناراحت نیستی ماهان؟ مگه تو نفهمیدی مادری که سال ها 
 -فکر می کردی مادرته ، مادرت نیست؟ مگه نفهمیدی اونی که

نی که به خواهرت دوسش داشتی خواهرته؟ مگه نفهمیدی یزدا  
 ضربه زده، بردارته؟ چرا جای این که قهر کنی و ناراحت باشی؟

 ایستادی اینجا و مدام از یزدان بد می گی؟تویی که سالی یک بار هم 
 احسان رو نمی دیدی چرا شدی دایه مهربان تر از مادر و می خوای به 

 زور یاس رو بدی به احسان وقتی می دونی دوسش نداره؟
اه منتظر ِ همه این بار روی ماهان خیره ماند، ماهانی سکوتشد، نگ  

قدمی به جلو  که با خشم و حرص به حنانه چشم دوخته بود.  
 برداشت

 چون اون زن مادرم نیست که اگه بود من االن این جا نبود، بابا -
 جرئت نکرد حرف بزنه چرا اون سکوت کرد؟ از یزدان متنفرم چون 
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ادرش رو ندید متنفرم چون گناه مادرش رو ندید چون سکوت م  
حساس ِ بابا ضربه زد   درست به نقطه ی  

 -پس منم از تو متنفرم چون گناه پدرت رو ندیدی و نمی بینی، از تو
 متنفرم از یاس متنفرم چون اون شب وقتی فهمیدید چی شده فقط 

گربه کوره نیستم، حاج مهدی واسه  نگاه گله مندتون به یزدان رفت.   
محبتاش رو تا آخرین روز زندگیم نه فراموش می کنم ام عزیزه همه    

اون قدر که ...اما اشتباهات زیادی داشت خیلی. نه انکار می کنم.  
 بتونم با خیالت راحت و بی دغدغه اینجا وایسم سینه صاف کنم و 

بگم که درسته اشتباه کرد اما نه اون قدری که  از یزدان حرف بزنم.  
ن اون روزی که واسمون آشخودت بگو یاس، یزدا  نشه بخشید.  

ومد تنهاش یآوردی ما خونه نبودیتو هم بخاطر حال ِ بدش دلت ن  
 بزاری وقت نداشت برای انتقام گرفتن؟ وقت نداشت برای این که 

 انتقامش رو درست همونجوری که حاج مهدی از مادرم گرفت 
 بگیره؟ همون شب بعد از رفتن تو بود که بغضش ترکید و اعتراف 

ش اولش انتقام بود بعد عاشق شد، همون شب که کرد که قصد   
 مادرم بهش گفت اگه قصدت انتقام نیست یا بریم خواستگاری

 ..یاس یا برای همیشه اسم یاس رو از یاد ببره
 .اشک ریخت،گالیه مند به یاس چشم دوخت

 -همون شب بود که من باور کردم عاشقته! حرفی نزد اما از نگاه
حرف ها نبود آدم اداش من آدمه این د..کالفه اش دیدم عشق رو.   ِ

بخاطر تو شبو تا صبح توی  .گریه کردن نبود اما بخاطر تو گریه گرد.  
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اون شب مامان که اومد تو هوای سرد پشت پنجره اتاقت ایستاد.  
 اتاق حالم بد بود از حقیقتی که فهمیدم ولی ازش پرسیدم یزدان

دم اومدهفهمی .کجاست؟ گفت رفت جایی که قلبش آروم بشه.  
 .سراغ ِ تو

اشک هایش را پاک کرد نگاهش را از یاس که سر به  تلخ خندید.  
 زیر بغضش را قورت می داد تا جلوی حاج مهدی اشک نریزد و رسوا 

چرخاند به حاج مهدی سرخورده به ماهان که تنها  نشود،گرفت.  
 کسی بود که حرف هایش هیچ تاثیری رویش نداشت و سنا که 

یزدان را می خوردمادرانه غصه ی  . 
 :ماهان با طعنه گفت

- از زن ِ برادرا   خوبه حرف های قشنگ و تاثیر گذاری زدی، راستی
داری خبر  . 

 آب گلویش را قورت داد تا خشکی دهانش را برطرف کند 
 .تلخ شد و سنگ دل

 ببین منو از وقتی اومدم هی داری طعنه می زنی و بد و بیاره به -
ن چی میگم داداش من مثل ِ تو داداشم ولی خوب گوش کن ببی  

دنبال ِ عشق و عاشقی خب؟   نیست که با وجود ِ زن و بچه بیوفته  
پس از این به .اون مرد ِ اگه اشتباه کنه پای اشتباهش وای میسته.  

 بعد می خوای اسم یزدان رو بیاری دهنت رو آب بکش خب؟ 
 .چنان کوبنده حرفش را زد که همه حیرت زده نگاهش می کردن

با خشم دستش را باال برد که صدای فریاد حاج مهدی در فضا ماهان  
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 .پیچید 
 .زدی من میدونم با اون دست-

 .چند قدم جلو آمد، ماهان را با خشم هول داد
 چه خبرته؟ دیوونه شدی؟-

 :حاج مهدی را ندید گرفت و با نفرت غرید 
- بیرون برو . 

 .نیش خندی زد
- بگممیرم اما قبلش باید یه چیزی به یاس  . 

 .نگاهش به سمِت نگاه تر از اشک یاس برگشت لبخند پر دردی زد
- باور دارم همون کسی که  باور دارم اون بچه، بچه ی یزدان نیست.  
 درست روز ِ خواستگاری اون فیلم رو؛ رو کرد زیر همین مسئله هم 

باور دارم یزدان عاشقته چون تمام اون چیزایی که گفتم رو  خوابیده.  
اما هنوز نمیدونم عشق ِ تو رو  .ردم به عشق ِ بردارم.دیدمو باور ک  

 باور کنم یا نه؟ درست نیست این رو جلوی حاج مهدی بگم اما اگه 
 عاشقی پا پس نکش حداقل تا وقتی که مطمئن بشی اون بچه، بچه 

 ..یزدان هست یا نه
 نگاه حنانه به سمته ماهان که همچون شیری خشمگین و آماده به 

چرخید حمله به او بود  . 
 -زیاد خودت رو اذیت نکن، حرِف ناحق هیچ کجا برو نداره این از

 ..من به تو نصحیت
 این را گفت و با گفتن خداحافظی کوتاه و آرامی از خانه بیرون زد، در 
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را که کنار ِ موتورش چشم انتظار دید لبخند  را بست برگشت، یزدان  
آرام کند پر درد و مصنوعی زد که شایددل ِ ناآرام یزدان را  . 

 نگاه شکسته خورده ی حنانه تیریشد به قلب ِ انتظار کشیده اش، 
 سری پایین انداخت بی هیچ حرفی سوار موتور شد و جلوی پای 

 .حنانه ترمز کرد
 .سوار شو-

 !از کی اینجایی-
 .از اول، سوار شو -

 آهی در سینه کشید، دستش را به شانه ی یزدان زد و سوار موتور
 .شد 

 ..برو-
_____________ 

 صدای آهنگی که از اتاق نوشین می آمد سرسام آور باال بود و این 
خانه که هرکدام فکر ِ بدبختی خودشان بودن غیرقابل  برای اهالی   
 .تحمل بود

نگاه عصبیش را به  کالفه گوشیش را روی تخت کوبید و نشست.  
ر گویی د اتاق ِ خودش و نوشین بود انداخت. دیواری که دیوار ِبین  

 نگاه نوشین هیچ دردی انقدر بزرگ نبود که ارزش ناراحت کردن 
 .خودش را داشته باشد 

 صدای کوبشی که به دراتاق نوشین خورد، یاس را یک وجب در 
صدای فریادماهان در فضا با صدای آهنگ تالقی خورد پراند. . 
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 کم کن اون رو تا نیومدم خوردش کنم مگه عروسیته؟-
اتاقش بیرون آمد نوشین با غیض از   . 

 چه خبرته؟ -
 ماهان که به سمته پله ها می رفت برگشت و نگاه تیزی به نوشین 

 .انداخت
 ...بلند نکن صدا رو -

 .ایشی گفت و داخل رفت
 یاس کالفه موهای بهم ریخته اش را جلوی آیینه درست کرد، 

 .شالش را سر کرد و از اتاق بیرون رفت
سالن پیچیده بود و معده ی گرسنه خوش ِ آش رشته ی سنا در  بوی  

نگاهش را دور ِ سالن گرداند اما نه خبری از  یاس را به بازیگرفت.  
 ..حاج مهدی بود و نه ماهان

 وارد ِ آشپزخانه شد، ترانه کنار ِ کیانا روی زمین نشسته بودند و در 
 ..حال ِ خورد کردن پیاز

ب کنده بود یاس خم شد کیانا را که از تیزی بوی پیاز چشم هایش آ   
 .را بغل کرد

 .گونش رو بوسید 
 .قربون ِ چشمای قرمزت بشه عمه،مامان چه بویی راه انداختی-

با منظور و  ترانه لبخندی زد، نگاهش را بین سنا و یاس گرداند.  
 :نیتی که در دل داشت گفت

 آش رشته درست کرده، من گفتم درست کنه شاید یه برکتی بشه -
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آقایون هم که شده یه لبخندی روی لب و توی خونه از سر شکمویی   
سفره ی چند ماه قبل رو یادمه همه از آش رشته مامان جون .بیاد.  

وای یزدان، هنوز که یادش میوفتم خندم می گیره  تعریف می کردن.  
 ..ایستاده بود باالی دیگ و

 کارت تمام شد ترانه؟-
نگاه حرفش راخورد و به سنا که با چشمو ابرو به یاس اشاره می کرد  

 ..کرد
 درفکر رفته بود، درست یاد همان روز افتاده بود که دوراز چشمه 

لبخند  بقیه و با چه استرس واضطرابی برای یزدان آش برده بود.  
 ..تلخی روی لبش نشست

 :سناکه حال ِ گرفته ی یاس را دید با مهربانی گفت 
 یاس آش آماده اس بریزم واسه ات بخوری؟-

 :ترانه با شیطنت گفت
- گلوت میره پایین وقتی از .... 

 سنا قاشق توی دستش را با حرص روی میزکوبید و با تذکرصدایش
 :زد

 ..ترانه-
قصدش بازیبا دل ِ یاس بود که  خندید و شانه ایی باال انداخت.  

از نگاه الحق کارش را خوب انجام داد، دل ِ یاس را بدجور هوایی کرد.  
کرده و با یک فکری که در یاس خواند که چقدر دلش هوای یزدان را   

 .آنی به سرش زد از جایش برخواست
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 میگم مامان جون آش بریزم بدیم یاس ببره واسه پونه؟ االن زنگ -
 زد سراغ یاس رو گرفت، گفتم حالش خوب نیست گفت دیگه 

منم وسط حرف زدنا از دهنم پرید گفتم آش  مزاحمش نمیشه.  
بی چاره هوس کرد درست کردی. . 
ترانه را فهمید،پوفی کشید  سناکه منظور ِ  . 

 مطمئنی؟ -
 .با عجله در کابینت را باز کرد و ظرف کوچک و جمع جوری در آورد

- بکش..آره جون خودم. . 
 .سری تکان داد و ظرف را گرفت

 آش که ریخت رفت برای پیاز داغ ریختن که ترانه با عجله جلو رفت 
 .واز دستش گرفت 

- اس بکنهنه مامان جون اینکار رو بزار خود ِ ی . 
 و ظرف را به سمته یاس گرفت، یاس که به خوبی منظور و هدِف 

قلبش بع تپش افتاده  ترانه را فهمید از خدا خواسته ظرف را گرفت.  
 بود حتی برای لحظه ایی نمی خواست دیر بشود تا از رفتن و دیدن

 .یزدانش منصرف شود
 ظرِف آش را روی میزگذاشت، کشک را به شکل ِ دایره تو خالی 
 کشید و داخلش را پر کرد از پیاز داغ و نعنایی که بوی خوشش 

 .دیوانش کرده بود 
 .کارش که تمام شد در ظرف را گذاشت
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 .من برم-
 :سنا به ساعت نگاهی کرد و گفت

 زود برگرد، بابات و ماهان رفتن یه توک پا رفتن تا حجره زود برمی 
 .گردن

 :ترانه مداخله کرد و گفت
- م خیلی هم دیر نیست، تازه کجا مگه می ونی8وا مامان ساعت    

خیالتون راحت.خواد بره پیش پونه اس دیگه. . 
 سنا که نگاه چپ چپی به ترانه رفت یاس با خنده سرش را پایین 

 :انداخت که سنا با غیض گفت
 فکر کردید منم خرم نمی فهمم این آش واسه کیه ها؟-

بغل و گونش یز گذاشت و سنا را محکم میاس خندید،ظرف را روی   
 ..را بوسید 

 .فدای این مهربونیت، بالنسبت شما آخه این چه حرفیه -
 .ترانه از طرفی دیگر سنا را بغل کرد و برایش خود شیرنی و ناز کرد

 .مادرشوهر منه دیگه بایدم مهربون باشه-
 خنده اش گرفت اما نخندید، اخِم مصنوعی کرد و به عقب هولشان

 .داد
- بشید، ترانه برو بقیه پیازا رو سرخ کن این خوبه خوب ِ کمتر لوس   

 .که همه رو برد برای پوونه
 .پوونه را چنان کشیده و با طعنه گفت که هر سه به خنده افتادن

 :نوشین که وارد آشپزخانه شد، ترانه زیر لب زمزمه کرد
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 .عجوبه اومد -
 :و بلند تر گفت

 .د ِ برو دیگه یاس دیر شد -
انداخت نوشین کنجکاو نگاهی به یاس . 

 کجا؟-
 کسی جوابش را نداد، یاس در سکوت ظرف آش رو برداشت و از 
 آشپزخانه بیرون آمد قبل از بیرون رفتن از سالن کنار آیینه ی دم 

 .در سالن نگاهی به چهره ی خودش انداخت
 رنگ و رو رفته با چشم های که از فرط گریه و اشک سرخ شده

 .بودند 
اتاق و به صورتش رنگ و رویی دهد، وقتی نبود برای این که برگردد   

 ."از ذهنش عبور کرد "همین که یزدان رو ببینم رنگ و رو می گیرم 
 .لبخند رضایت بخشی زد و از خانه بیرون آمد 

 خیابان ها خلوت و ساکت بودند، نور چراغهای پایه بلندی که با 
 فاصله از هم در خیابان وصل شده بودند تاریکی را از خیابان ساکت 

از دیدن .اینبار دیگر استرس نداشت اما هیجان داشت. رفت.می گ  ِ 
 .یزدان از لذت بخششی که حال ذره ذره وجودش را گرفته بود

 از خیابان ها گذشت از صداهای جور وا جوری که از هر خانه می آمد 
خدا رو شکر می کرد که  تا رسید با همان خانه ی که می خواست.  

معروِف این محله در خیابان نیست مکبرئ خانو .. 
اتاق ِ یزدان نگاه  خجالت کشید که در بزند،عقب رفت و به پنجره ی   
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 کرد از ذهنش گذشت که مثل ِ یزدان از دیوار باال برود اما خب 
   جرئتش را نداشت این همه ارتفاع! محال بود

 ..پوفی کشید 
یادش هوا سرد بود انقدر حواسش پرت یزدان و آش شده بود که   

دست های یخ زده زده اش را بیشتر به ظرِف  رفت پالتویی تن کند.  
 آش چسباند تا از سرمایش کمتر کند،نگاهش به پنجره بود و به 

 ..این فکر می کرد که چه جوری وارد خانه بشود
 کالفه نگاهی به اطراف کرد، چشمش به سنِگ کوچیکی افتاد و

 .لبخند کم کم روی لبهایش نشست
روی کاپوت ماشین ِکنارش گذاشت،خم شد چند تکه ظرف آش را   

 .سنگ برداشت عقب تر رفت، پنجره یاتاق ِ یزدان را نشانه رفت
 ارتفاع زیاد بود و سنگ نرسیده به پنجره دوباره به پایین پرت می 

اما پا پس  .شد،هم از خودش خنده اش گرفته بودو هم حرصی.  
وتاه یاس زیادتر از مشکلش ارتفاع بود کهدر مقابل قد ک.نمی کشید.  
ناامیدانه سنگ دیگری پرت کرد که اینبار به هدف خورد .زیاد بود. . 

 .آروم و با ذوق مشتش را به نشانه ی پیروزی باال گرفت
 ..آفرین یاس،آفرین-

 ..اشتباه نکن اون سنگ رو من پرت کردم نه تو خانوم -
لبهایش و به سرعت برگشت، یزدان بود که با لبختد پتو پهنی روی   

در آنی خون به صورتش  نگاهی که برق می زد نگاهش می کرد.  
 ..دوید و سر به زیرانداخت
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 یزدان دیوانه شد برای این خجالتی که روزها دلتنگش بود، جلو رفت 
 :آروم گفت

 وسط خیابون که قصد نداری با این کارات دیوونم کنی، داری؟ -
ردسرش را باال گرفت، آروم و مظلوم سرش را کج ک . 

 .آش آوردم واسه ات، خجالت کشیدم برم داخل-
 .طپش قلبش باال رفت، لبخندش عمیق تر شد 

 حاال بریم؟ -
 چیزی فرق کرده؟-

- ظرف رو بردار و بیا آره، چون کسی خونه نیست. .. 
 موتور را با خود به سمته در خانه بود، در را باز کرد و نگاهی به 

 .اطراف انداخت
 .برو داخل تا کسی نیومده-

 بدون هیچ تردیدی وارد شد، یزدان با موتور وارد خانه شد و در را 
بیحواس و از هول ِ اینکه زودتر به سراغ ِ یاس برود موتور را بست.  

 ..بدون این که روی جک بذارد رها کرد
 ..تا برگشت با صدای افتادن موتور هر دو وحشت زده برگشتن

صدای خنده ی یزدان  یاس با چشمانی گرد به موتور خیره شد، که با   
به داخل  می خندید از ته دل میان ِخنده دستی نگاهش را برگرداند.   ِ

 .موهای پر و خوش حالتش کشید و یاس را خیره تر از قبل کرد
 .موتور را برداشت و اینبار روی جک گذاشت
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 .حواسم رو پروندی دختر -
- ؟.ا ِ من؟چرا. . 

 چرا قبل از اومدن خبر ندادی؟
آروم و گیرالبخندی زد،   

 مگه تو قبل از اومدن خبر می دی؟ یهوو میام تو اتاق می بینم از -
 ..دیوار اومدی باال

 .خندید 
 .بله حق با شماست،بفرما-

 وارد سالن شد، چرخید رو به یزدان همانطور که عقب عقب می رفت 
 :با طعنه گفت 

 همیشه حق با منه،نیست؟ -
 .در را بست و قفل کرد

- یچرا در رو قفل کرد . 
 ...ظرف آش را از دست یاس کشید روی مبل کنارش گذاشت

 .صدای لرزانش در گوش یاس پیچید 
 !دلم برات تنگ شده بود یاس-

این بار   هایش نشست، حاآل وقته اذیت کردنش بود. لبخند روی لب 
اذیتش کند  یاس بود که قصد داشت . 

خودش هم دلتنگ بود انقدر که تصمیم گرفت با شیطنت حالش را  
کند  عوض . 

 کجا بودی؟-
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 با زیرکی تای ابرویش را باال داد،خوب منظور یاس را فهمید و برای
 :اذیت کردنش گفت

 ..هما زن
لبخندی که  حرفش کامل نشده بود، که ابروهای یاس در هم رفت.  
 .می آمد تا روی لب هایش بنشید را پس زد و ادامه داد 

- می کنه وزنگ زد گفت بچه حالش خوب نیست بی تابی من رو  ... 
 یاس بی طاقت کنارش زد و به سمته در رفت با حرصی که در 

 :صدایش مشهود بود گفت
 .بیا در رو باز کن می خوام برم-

 .برای این که حرصش را خالی کند محکم به با کف دست در کوبید 
 ..د یاال-

 لبخندی روی لب های یزدان نشست، جان می داد برای این 
چیکی بود از عشق یاس نسبت به حسادت های که نشانه ی کو  

سری تکان داد و برگشت .خودش. . 
 کجا می ری؟ -

 یاس حرصی برگشت چپ چپی نثارش کرد، فکر آن که از پیش هما 
 :می آمد چنان آتیشش کرد که بی فکر بلند گفت

 به تو چه؟ -
 یزدان که هیچ انتظار این برخورد را نداشت چشم هایش گرد شد و 

 .با تعجب اسمش را صدا زد
 یاس؟-
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 .درد بیا درو باز کن تا جیغ نزدم-
 داشت مسئله جدی می شد و این اصال اون چیزی نبود که یزدان 

 .می خواست، لبخند مهربانی کج روی لب هایش نشست جلو رفت
دلخوری را از نگاه یاس خواند و دلش قرص شد اما    

 .تاب ناراحتی یاس را نداشت
 دروغ گفتم؟ -

 در چه مورد؟ -
زدتک خنده ی  . 

 .در همین موردی که تو قرار بود بخاطرش قهر کنی-
 ابرو در هم کشید، نگاه یزدان را می شناخت این نگاه صادقانه به او 

درست مثل ِ همان شب ِ خواستگاری  دروغ نمیگفت. .. 
 یاس؟-

بی اختیار لب زد  نفس ِعمیقی کشید. . 
 .!جانم-

 .االن وقته ناراحتی و قهر نیست-
از دسِت یزدان بیرون کشید ایستاد و دستش را  . 

 پس وقته چیه؟ -
و یزدان را برای لحظه ی مکث کرد، برگشت نگاه یاس جدی بود.  

اما لبخند ِ بی موقعی که روی لب هایش  برای لحظه ایی ترساند.  
 نشست نقشه اش را لو داد و یزدان با زرنگی متوجه شد که یاس 

 .قصد دارد اذیتش کند 
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...تک خنده زد . 
 ...تو هم-

روم و با نار خندید، سرش را با ناز به سمته شانه کج کردآ . 
 ..منم-

فس در سینه اش حبس شد تمام ن  
 وجودش شده بود چشم و به چهره ی مظلوم و مهربان یاس نگاه می 

 .کرد
 .به سختی نفسش را بیرون داد

 !اومدی که منو بکشی با این کارات یاس-
 .ابرو باال انداخت و با شیطنت جواب داد

- اومدم آش بدمو برم نچ . 
  .این را گفت و با ناز چرخید سمته در.

 .نچ اومدی دل ببری دلبرم-
 ته دلش از صفتی که یزدان به او داد غنج رفت وگونه هایش گل 

لب گزید  انداخت. .. 
 .یزدان گوشیش را از جیب ِشلوارش در آورد

انداختسرش را عقب برد آهنگی را از گوشی پلی کرد و روی مبل  . 
 دیشبکه تا صبح کنج ِ مغازه ی آرش نشسته بود از بیرون یه

 ماشینی این آهنگ رو پخش کرد، گوشش که دادم یاد ِتو افتادم 
 ..بدمصب خط به خطش به تو و دلبری هات میاد دلبرجان

.. 
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 :آروم نجوا کرد
 .گوش کن-

 شنیدم بی نقصی، پروانه وار می رقصی، به دور شمع می چرخی، از "
قی نمی ترسی، شنیدم زیبایی کل آرایش دنیایی، نمیاد مثل توعاش  

همه از تو عکس ِ شهزادی زیبایی   هیچ کسی در تقویم شمسی .  
همه غیر ِمن  همه گفتن و حتی یک لحظه تو را ندیدن. کشیدن.  

شنیدم که شنیدن کی بود مانند  فقط وصِف حال ِ تو را شنیدن.   ِ
 "دیدن!؟

یزدان  بود به لبخند تبدیل شد. بغضی که در گلوی یاس نشسته   
 چه خوب بود دل از دلبرش ببرد و چه خوب احساساتش را به 

 .نمایش می گذاشت
 :یزدان عقب رفت، با شیطنت آهنگ را قطع کرد و گفت 

 شنیدی چی گفت؟-
 .آره-

 خب؟-
 .دستش را کشید و کنار خودش روی مبل نشاند 

 .گفت غیر ِمن فقط وصِف حالت رو شنیدن-
اضافه کرد با تاکید  . 
 ..بقیه-

 .یاس منظورش را فهمید، با خنده سری تکان داد
 حاال منظورت کیه؟-
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 با یاد احسان ابرو در هم کشید، تکیه اش را مبل گرفت به پهلو 
 .روب مبل دراز کشید و سرش را روی پاهای یاس گذاشت

 .بگم اوقات تلخی میشه-
چیز در دلش اوقات تلخی نمی خواست، حاال که قرار بود همه    

 آرامش به فراموشی سپرده بشه پس بهتر بود حرفی در مورد 
 .احسان و هما زده نشه.

 .خسته میشن چشات-
خسته شدن از نگاه کردن با لبخند کجی روی لبهایش نشست.  

 .یاس؟ مگه میشد؟
 .از نگاه کردن به تو اصال خسته نمی شم-

 .مطئنی-
 .همونقدر که مطمئنم اسمم یزدانه-

ساعت اشاره کردبا سر به  . 
 .دیر شد -

 .مهم نیست-
 لحنش آرام بود نه دلخوری داشت و نه ناراحتی همین خیال ِیزدان 

 ........را راحت کرد
______________ 

 روی تخت دراز کشیده بود و به سقف چشم دوخته بود که نوشین 
 .بیهوا وارد ِ اتاق شد 

 .یاس بیا پایین احسان پایین منتظرتن-
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با شک پرسید  روی پهلو شد. : 
 کی؟-

 لبخند ِدندوون نمایی زد، بی خبر از این که یاس، یزدان را بخشیده 
 :با سرخوشی گفت

 .آقا دوماد آینده، بدو بیا تا بابا نیومده حرف هاش رو بزنه-
 نوشین این روزها زیادی سرحال بود! دلیلش شاید ضربه خوردن 

خواهر کوچکترشیزدان بود بی آن که متوجه ذره ذره آب شدن   
 .باشد 
خاص ِ یاس که حرفی در آن گره خوره بود را دید، برای رهایی از  نگاه  

 سوالی که ندانسته از جواب دادن به او هراس داشت برگشت تا 
 .بیرون برود

 !نوشین-
 .ایستاد اما برنگشت

 با بی حسی که در تک تک عضالت پا و دستانش بود خود را بلند 
بیجانش را برداشت و پشِت سر ِ نوشین کرد، قدم های سست و   

آروم و با جدیت حرفی که چند روزه در ذهنش نقش بسته  ایستاد.  
 .بود را پرسید 

 تو هم قبل از ما از اون فیلمی که احسان فرستاده بود خبر داشتی؟ -
 در هین ِپرسیدن سوالش نگاهش به دسِت نوشین بود که دور 

ن یعنی استرس وای دستگیره در هر لحظه محکم تر می شد.  
داشتن افکار ِ یاس حقیقت  .. 
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 :اما قصدش انکار بود برگشت با خنده گفت
 ..دیوونه شدی یا-

 .میان حرفش دوید 
 هما رو هم شما فرستادی تا بگه اون بچه، بچه ی یزدان ِ؟-

یاس آرام و سر به زیر  رنگ از رخش پرید، و همین کار را بدتر کرد.  
سی که با خشم و تحکم سعی حاال شده بود همچون مامور پلی  

 .داشت از مجرمش حرف بکشد 
 .نوشین عصبی صدایش را باال برد

 چی می گی یاس؟ دیوونه شدی تو؟ چرا چرت و پرت می گی؟ -
 عصبی دستانش را مشت کرد، صدایی که آرام بود اوج کرد فریاد 

 .شد و بر سر نوشین آوار شد 
ارا زیرسر دروغ می گی،مثل روز واسم روشنه که تمام ِ این ک  ِ- 

 .شماست
 :نیش خندی زد و با طعنه گفت

 -ِ خیلی بدبختی یاس، شدی بازیچه دسِت اون مثل
 .احمق ها داری ازش پشتیبانی می کنی

 .با حرص نفس کشید، عقب رفت و تشر زد
 برو بیرون -

 نگاه پر کینه ی نوشین یاس را نشانه رفت اما یاس بی توجه به او 
نوشین رفت و این بار سنا خانوم آمد و از او  پشت پنجره ایستاد.  

 .خواست تا به سالن پایین برود
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 .عصبی شالی از کمد بیرون کشید 
 احسان این جا چی می خواد مامان؟-

 سنا نگاه دودلی به یاس انداخت میان گفتن یا نگفتن حرفش 
 .مانده بود که یاس با زیرکی متوجه هراس و دودلی نگاهش شد 

 مامان چیزی شد؟-
 .کالفه سری به نشانه ی مثبت تکان داد

 .ماهان دیشب زنگ زده گفته بیاد-
 .نگفته ادامه ی حرِف سنا را فهمید و ابرو در هم کشید 

 ..بابا می-
 نه به جون ِ یاس، منم تازه فهمیدم چیزی نگفتم گذاشتم خودت  -

فقط زودتر تا بابات نیومده .درستش کنی. . 
ماهان بیش از  فرستاد. چشم بست و نفسش را با حرص بیرون  

 حدش رفته بود دستی دستی می خواست یاس را به احسان بدهد 
 .بیآن که نظر ِ یاس و حاج مهدی مهم باشه

 :تلخ و حرصی گفت
 .درستش می کنم -

صدایاین را گفت و با قدم های بلند و محکم از اتاق بیرون رفت.  
تنقدم هایش که از پله ها آمد ماهان و احسان به سمتش برگش . 

 .احسان لبخند زنان از جایش برخواست
 .سالم-

 .از پله ی آخر پایین آمد، نگاهش را بین ِماهان و احسان گرداند 
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 خودش هم نمی دانست اما به هیچ نمیتوانست همان حس ِ خوب 
پسر ِ مهربان و سر به زیر قبل کجا و  قبلیرا به احسان داشته باشد.  

؟.س هر کاری می کرد کجا.این احسانی که بی توجه به احساسات یا  
 حتی این فداکاری و فاش کردن حقیقت هم از نظر یاس یک جای 

و حس خوبی به خوب بودن و خیر خواهی احسان   کارش می لنگید.  
 .نداشت

 لب تر کرد، آرام جلو رفت و روی مبل تک نفره ای نشست 
 .سالم-

 خوبی؟-
 دلش خواست جواب ندهد اما او قصدش بی احترامی نبود تنها 

 .قصد داشت با حرف هایش به احسان بفهماند او را نمی خواهد 
 :نفسی تاز کرد،جواب داد

 خوبم، مامان گفت کار ِ من دارید -
 :اینبار ماهان گفت

 .حتما مامان بهت گفت چکار داریم-
 .به تندی برگشت نگاه تیزشرا نثار ِ ماهان کرد

 .گفت-
 !..خب-

 .همون که قبال گفتم-
را بین ماهان و یاس گرداند احسان متحیر نگاهش  . 

 .اما ماهان چیز ِدیگه ایی گفته بود-
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 خیلی ماهرانه جلوی یاس داشت نقش بازی می کرد که یعنی از 
یاس اتفاقات اخیر و اجبار ماهان به ازدواج یاس با او خبر ندارد.  

 .نیش خندی زد
 آها گفته بود من قبول کردم؟فکر نمی کردم انقدر ساده باشی-

 ..احسان
 یعنی چی؟ -

 .جدی شد و سرد به احسان چشم دوخت
 .یعنی وقتی گفتم نه، یعنی نه-

 :ماهان با غیض به دسته ی مبل کوبید و غرید 
 !یاس-

 .فریادش به هوا برخواست
 -چیه! ماهان نمی فهمی یا خودت رو زدی به نفهمیدن؟ من به چه
 زبونی بگم که بفهمی؟ من جوابم منفیه خودت خیلی تمایل داری 

ان بشه داماد این خونه، خودت زنش شو اگه می تونیاحس .. 
 .این را گفت و برگشت تا به اتاق برگردد

 .یاس-
 .ایستاد اما برنگشت منتظر ماند تا احسان حرفش را بزند 

 چندقدم ِ فاصله را طی کرد و رو به روی یاس ایستاد، سراسر
 وجودش خشم بود و حرص و نفرت نسبت به یزدان اما با مهارت 

صی خودش را ناراحت و مظلوم نشان داد، سر کج کرد و آرومخا  
 :گفت
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 -من چی کم دارم که یزدان داره؟ یعنی انقدر بدم که انقدر مصمیی
 روی جوابت؟یزدان رو نشناختی هنوز؟نمی دونی کیه! منم خودم 

....اون فیل .. 
 .میان حرفش دوید، انگشت اشاره اش را به سمتش نشانه رفت

- همینه تفاوت تو و یزدان، یزدان اگه جای تو بود هیچ وقت دقیقا    
اگه جای تو بود اون فیلم رو فقط به .آبروی تو رو جلوی همه نمی برد.  

این ِفرق تو و یزدان! اینه دلیل مصمم ..من نشون می داد نه همه.  
 ..بودن من

و ندید چه .حرفش را زد و از مقابل نگاه مسخ شده احسان گذشت.  
گفت و رفت این بار هم .پشت سرش جا گذاشته. مشتی از خشم  

 ..نتوانست جلوی ناحقیکه در حق ِ یزدان شده بود سکوت کند 
صدای  شماره ی احسان را گرفت. عصبی چنگی به گوشیش زد.  

 .عصبی و نفس نفس زنان احسان تو گوشی پیچید 
 .بگو-

 :صدایش را باال برد داد زد
- ونیمکجایی تو؟ دو روزه من تو این خونه زند  . 

 .خب چکارت کنم؟ بمون همونجا هما انقدر هم زنگ نزن من-
- روزه دیگه من 18تا کی؟ دستی دستی خودمو به کشتن بدم تا   

 اینجا بموونم؟ 
در ماشینش را محکم بست و همانجا  کالفه چنگی درموهایش زد.  
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 .کنارش روی زمین نشست
 .بمون، امشب درستش می کنم-

 :با شک لب زد
 ..چکا-

قطع کرد؛ با نگاهی به خون نشسته و حرصی به اطرافگوشی را   
فکری جدیدی به سرش زده بود که خشم د  چشم گرداند.  

سکوت کرد و در سکوت با  عصبانیتش به یک باره خاموش شد.  
 افکاری جدید به نقطه ی نامعلوم از کوچه خیره بود کم کم لبخند 

 .حریصانه و شبطانی روی لبش نشست
جایش برخواست، سوار ماشین شد و حرکت کردبه یک باره از   . 

 ...تمامطول ِ راه به نقشه اش فکر می کرد
____________ 

 یزدان #
 .وارد آرایشگاه که شد، با صدا بسته شدن در آرش برگشت

 .آ اومدی
 گفتی بیا اومدم،چه خبره؟-

 .چشمکی زد و به لپ تاب روی میز اشاره کرد
 .پیدا کردم-

و لپ تاب گرداند  گیج نگاهش را بین آرش . 
 چی رو؟-

 یادش که آمد اخم هایش در هم رفت، یزدان را خوب می شناخت 
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 محال بود بفهمد اون کسی که ازش فیلمگرفته احسان ِ و بالیی
از کنار یزدان گذاشت برای احتیاط از حرکات دیوانه  سرش نیاورد.  

 .وار یزدان در را بست
به دیوار زد، با شک یزدانمتعجب از کار ِ آرش برگشت، دستش را   

 :پرسید 
 چکار می کنی؟-

 .الزمه-
 .ابرو در هم کشید 

 دیوونه شدی؟-
 .تک خنده ایی زد و سمته لپ تاب رفت

 من نه ولی شاید تو تاچند دقیقه دیگه دیوونه بشی،بیا این رو نگاه -
 .کن

به صحفه ایی جلو رفت و نگاه مشکوکش را با مکث از آرش گرفت.  
چند لحظه که گذشت  ایش می داد نگاه کرد.که بیرون مغازه را نم  

 ...احسان وارد کادر شد و
 دستانش روی میز شد و ابروهایش بیش از بیش در هم، آدمی 

 نبود که از کسی رکب بخورد ولی حاال احسان روی دستش زده بود 
 الخصوص که می دانست تنها دلیلش این بود که خودش به 

 ..خواستگاری یاس برود و
انداخت، ذره ذره وجودش خشم شده بود اما سعی سرش را پایین   
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صدای نفس های بلندش که آرش را  کرد به خودش مسلط شود.  
 .نگران کرده بود

 .آراش دستی به شانه اش زد
 یزدان خوبی؟-
 .در رو باز کن-

 صدای خش دار و دورگه اش حاکی از آن بود که غیرتش به جوش 
یک خواستگار بود برای یاس آمده؛ تا امروز فکر می کرد احسان تنها   

 ولی با این ویدیو فهمید احسان نگاهش به یاس نگاهی فراتر از این 
 ..حرف هاس

 آرش نگران جلویش ایستاد؛ نگران بود برای یزدانی که کم از برادر 
 نداشت برایش می ترسید از روی خشم خریت کند و بالیی به سر 

 .خود یا احسان بیاورد
 کجا می خوای بری؟-

گاهش کرد؛غرید تیر ن : 
 .باز می کنی یا بشکونم در رو-

 .قدمی برداشت که آرش به سرعت دوباره جلویش را گرفت
 خیلی خوب،خیلی خوب باز می کنم ولی هر جا می خوای بری منم 

 باهات میام خب؟
 .باز کن-

 با تردید نگاهش را از یزدان گرفت تا در را باز کرد، یزدان به سرعت 
رعت به سمته موتورش رفتکنارش زد و به همان س . 
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 .آرش دنبالش دوید 
 ..یزدان وایسا،یزدان-

 ..قبل از اینکه برسد؛یزدان موتور را به حرکت در آورد
 نگاهای گاه بی گاه احسان روی یاس را بخاطر آورد، سرعتش باالتر 

پس برای همیت بود که بالفاصله بعد از بهم خوردن رفت.  
به گمون خودش با این کار  د.خواستگاری احسان پا پیش گذاشته بو  

همین بود دیگر   یاس از یزدان زده می شه و به عقد خودش در میاد.  
به خیالش یزدان به این راحتی پا پس  همین فکر و نقشه اش بود.  

 .می کشد 
سرعتش را باال تر برد تا  نیش خندی به افکار بچگانه ی احسان زد.  

قتش بود همه حتی و زودتر برسد، برسد و بر سر احسان آوار شود.  
 .حاج مهدی بفهمند یزدان کیه و چقدر در کارهایش مصمم هست

 یزدان بود دیگر وقتی یک کاری را شروع می کرد تا تمامش نمی کرد 
فقط یک کار را نیمه کار رها کرد آن هم انتقام از   پا پس نمی کشد.  

یزدان می .که آن هم احسان خرابش کرد. .توسِط یاس. حاج مهدی  
تا احسان را با همان خرابه های جا گذاشته زخمی کند رفت  .. 

 .راه دا دقیقه ی از آرایشگاه تا حجره، یک ساعته از نظرش گذاشت
 باالخره رسید از موتور پایین پرید حتی قفلش نکرد، مسائل مهم 

 .تری از قفل کردن موتور بود که باید بهش رسیدگی می کرد
اما  خاله ی یاس رفت.سویچ را برداشت و به سمته حجره شوهر   

 احسان را جلوی در حجره ی حاج مهدی دید، پاهایش به زمین 
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در حال ِ بگو  .چفت شد خون در صورتش دویدو دستانش مشت.  
 بخند با ماهان، از ذهنش گذشت، پس ماهان هم بدش نیامده از 

خواستگار ِ جدید خواهرش این . 
شانه ی  راهش را به سمته حجره حاج مهدی کج کرد، بی حواس به  

صدای افتادن  مردی که سینی چایی در دستش بود برخورد کرد.  
 .سینی و شکستن لیوان ها در فضا پیچید 

 چشم بود که سمتش برمی گشت اما برای یزدان فقط دو جفت 
مشتش گره تر شد بی توجه به مرد  چشم مهم بود که او را ببینید.  

 .که زیر لب به جانش غر می زد راه افتاد
ده بود به حجره برسد که ماهان عصبی جلو رفت و یک قدم مان  
 .مانعش شد 

 کجا؟-
گویی ماهان را نگاه می کرد، رد نگاه تیز و حرصیش به احسان بود.  

 درد و خواسته ی یزدان را از چشمان خون بارانش دیده بود که جلو 
 .نمی رفت

و  یزدان دستش را به شانه ی ماهان زد و با یک حرکت کنارش زد.  
 .داخل رفت

 ماهان با حرص چرخید و دستش را محکم روی شانه ی یزدان زد، 
 :زیر لب با صدایی دورگه ایی گفت

 .یزدان دعوا درست نکن، بیا برو بیرون-
 .دسِت ماهان را از شاته اش پس زد
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 قصدم اومدن به اینجا نبود، می خواستم این از نامرد،نامرد تر -
 .ببینم که دیدم اینجاس
ن در گوشش پیچید، نیم رخش را برگرداند صدای نیش خنده ماها . 

 :تهدید وار گفت
 .با تو حرفی ندارم، تو ساکت-

 .صدایش را باال برد 
 ..جمع کن باب-

 به سرعت چرخید کف دستش را قفسه ی سینه ی ماهان گذاشت
 .و به دیوار چسباند 

 نگاه به خون نشسته اش را میان چشمان گرد شده ی ماهان 
 .گرداند 

- دیوونه هستم که همین االن تمام این مغازه رو به هم بریزمو انقدر   
 تو رو با یه حرکت پرت کنم از اینجا بیرون و اونجوری که باید و 

پس یه ساکت شو یا خودم  حقشه با این جوونور تسویه کنم.  
 ساکتت کنم، ها؟ 

 ماهان از گوشه ی چشم به بیرون نگاه کرد، همه از مغازه هایش 
دسِت یزدان را پس زد  و این سمته نگاه می کردن.بیرون زده بودند   

 .و در مغازه را بست
 سکوت کرده بود نمی خواست درگیری شود وگرنه خودش دل دل 

 .می زد برای یک دعوای حسابی با یزدان
 سکوتش که طوالنی شد یزدان با رضایت سری تکان داد و برگشت 
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نفرت درش سمته احسان که تا حال سکوت کرده بود و با نگاهی که   
 .موج می زد به یزدان خیره شده بود

 اون فیلم رو تو گرفتی آره؟ -
 نیش خندی روی لب هایش پدیدار شد، این بار احسان بود که با 

 .رضایت سر تکان داد
 .آره-

 خون خونش را می خورد اما شدت خشمش را نشان نداد تا آتویی
 .دسِت احساح ندهد 

- ی طرف شدی نه؟خوبه، فقط می دونی که که با بد آدم  
 .با تمسخر نگاه تحقیرآمیزی به سر تاپای یزدان انداخت 

 .آدم! آدم نمی بینم-
 تک خنده ی زد، سری تکان داد در آنی یقه ایی لباس احسان را 

 .گرفت عقب عقب برد و به دیوار چسباند 
 پس خوبه گوش کن ببین چی بهت می گم همین آدمی که آدم -

یوون هم واسه ات زیادی کوتاهنمی بینش جلوی تویی که صفِت ح  
 نمیاد، نمی دونی ولی بدون اون شبی که رفتم خواستگاری یاس، 

رو مال ِ خود   رفتم تا یاس .نرفتم برای انتقام رفتم برای خود ِ یاس.  
پس  اما تو نذاشتی خرابش کردی. کنم رفتم تا خوشبختش کنم.  

 .منتظر باش که جواب ِ کارت رو ببینی
عصبانیت دستش را پس زد و به عقب هولش داد دستی احسان با   

قصد نداشت جلوی یزدان کوتاه بیاید،  به یقه ی تی شرتش کشید.  
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 .اون هم حاال که یزدان در چشِم همه بد شده بود
 .هر کاری می تونی بکن، فقط بدون من از یاس دست نمی کشم-

 .ماهان جلو رفت؛ به یزدان تشر زد
 .بسه بیا برو بیرون-

ش که روی بازویش نشست، یزدان بی طاقت برگشت و محکم دست  
 .به عقب هولش داد

 بکش دستت رو، انقدر به من امرو نهی نکن هر وقن بخوام می رم -
 بیرون

 :نیش خندی زد و ادامه داد
 در ضمن مال ِ غصبی خوب به گوشتو خونت چسبیده نه؟ حاال که 

هو من سهمم فهمیدی نصِف این مغازه ماله منه افتادی روش که ی  
 رو نگیرم؟

 جلو تر رفت، نفسش را در صورِت به خون نشسته و گر گرفته ی 
 ماهان فوت کرد، آرام کف دستش را روی سینه ی احسان گذاشت

 :مصمم و جدی گفت
 همه ی اینا ارزونی تو حاج مهدی، قصدم انتقام بود تا حاج مهدی رو -

انتقام نگرفتم  به زمین بزنم اجا اشتباه رفتم و خودم زمین خوردم.   
هر چی مال بابام بود برای تو،برای تا مال و اموال بابام رو زنده کنم.  

پس حاال تو هی  حاج مهدی اما این رو یادت نره از یاس نمی گذرم.  
هی نقشه بریز دیوانه بشین با این   . 
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 .احسان به غیض قدمی به جلو برداشت
 .درست صحبت کن یزدان-

فت، نیش خندی زد و برگشت تا نیم رخش را به سمته احسان گر   
در  برود که در باز شد و حاج مهدی با جدیت به هر سه نگاه کرد.  

دنباله ردی از دعوا بود، پیدا که نکرد پرسید  نصورتشا . 
 این جا چه خبره؟-

لب باز کرد تا با طعنه جواب ِ حاج مهدی را بدهد اما سکوت یزدان  
احترامش واجبکرد، هر چه نباشد بزرگتر بود و  .. 

 :سر به زیر انداخت و آروم گفت
 .خدافظ-

 قدمی برداشت که ماهان به قصد ضربه زدن به یزدان و عصبی 
 :کردنش با صدای بلند و حرصی گفت 

- اومده در غیرتیم نداره، فکر کرده ما هم بی  غیرتخودش که ن   
 ..مورد خواهر من حرف میزن

 .ماهان-
می خواست بشود تا یزدان آرام  داد ِحاج مهدی ساکتش کرد، اما چه   

 .شود؟ یزدان که رگ غیرتش باد کرده بود خون در صورتش دوید 
ندارد؟ ای وای بر ماهان ای وای غیرت  ماهان گفته بود اون ... 

صدای توبیخ گر و عصبی حاج آرام اما سنگین برگشت.  
 . مهدی،ماهان را مخاطب قرار داد 

 ...چرا دری وری می گی-
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بود، که یزدان به سمِت ماهان خیز برداشت و حرفش کامل نشده  
به جنون رسیده بود،  مشت بود که بر سر و صورتش روانه می شد.  

 خشمگین و عصبی با مشت های که هر لحظه قدرتش بیشتر می 
 .شد، می زد

 نه احسان نه حاج مهدی و نه حتی آرشی که تازه رسیده بود
فت حریفش نمی شدن، تا ماهان از هوش نرفت عقب نر   

 همچون شیری خشمگین و زخم کرده نگاه به خون نشسته اش را از 
 ماهان بی جان و بی هوش گرفت، با قدم های لرزان و بی جانی 

 ...عقب رفت و همانجا روی زمین نشست
 خیلی نگذشت که دست بند به دست سوار ماشین پلیس شد، از 

ماشین سوار ِ  به ماهان که به کمک ِ احسان و حاج مهدی شیشه  
 .احسان می شد چشم دوخت

 .راه بیوفت-
 صدای سرگردی بود که کنارش نشسته بود و به راننده دستور می 

 ...داد تا حرکت کند 
ماهان  بی شک حکمش تا وقتی ماهان اجازه ندهد، بازداشت بود.  

 هم که همین را می خوایت به امر و نهی حاج مهدی گوش نداد و
تری بیرون آمد بدون این که رضایت دهد از کالن . 

 .حاج مهدی عصبی به دنبالش از کالنتری بیرون رفت
 .وایسا ماهان، کجا می ری گفتم بیا برو رضایت بده-

ی با آرامشی کامل برگشت، حتی سر بانداژ شده و در زخم ها  
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 .صورتش هم این خوشحالی را ازش نمی گرفت
 .محاله بابا، محال ِ رضایت بدم-

حاج مهدی از یزدان حرصش گرفت و   از این همه پشتیبانی گرفتن  
 .صدایش باال رفت

 تو چرا منو نمی بینی بابا؟ نیم ساعتم نشده از بیمارستان زدم -
 .بیرون بخاطر اون وحشی تمام صورتم زخمی شده

 احسان که از اتفاق افتاده خیلی هم ناراضی نبود؛ به جانب داری از 
 .ماهان در آمد 

- رتش چی شد درست می گه عمو، حق داره ببین صو . 
 :عصایش به زجین کوبید؛ حق به جانب گفت 

 حقته، بیشتر هم می خوردی نمی گفتم ناحقی بود چرت و پرت-
 .گفتی حقت بود کتک بخوری

 .ماهان نیش خنده عصبی زد؛ با تاسف سری تکان داد 
- خورده ولی بازم  بی وجدانمی بینی از هر طرفی که بگی از اون   

بابا من رضایت بده نیستمپشیبانی می کنه ازش،  . 
 .حاج مهدی با غیض برگشت سمته کالنتری

 .رضایت نده؛ خودم سند میزارم
 .بزار ولی تا کی؟ باالخره که دادگاهی میشه-

 :ابرو در هم کشید؛برگشت به تندی گفت
 می خوای چه غلطی کنی ماهان؟-

قدمی به جلو رفت   لبخند ِرضایت آمیزی روی لب هایش نشست.  
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تصمیمی که  ه در ذهنش قد علم کرده بود را بازگو کند.در فکری ک  
 حتم به یقین برای احسان بهتدین بود اما غیرِت حاج مهدی را به 

 .جوش می آورد
 :خم شد، گستاخانه در چشمان پدرش خیره شد و آرام گفت

 .به شرطی رضایت می دم که یاس قبول کنه با احسان ازدواج کنه-
ا چهره ی مصمم و جدی ماهان را یکه خورد، سرش را عقب برد ت  

 ببینید، دید و خونش به جوش آمد بی غیرت نبود که بخواهد 
خیابان شلوغ بود اما طاقت نیورد دستش را باال برد و  ساکت بماند.  

گوش ِ ماهان زد سیلی بی امانی توی . 
 با تاسف سری تکان داد، عقب رفت و آب دهانش را به سمتش 

 .پرت کرد
خراشش که حاکی از غیرت به جوش آمده اش بود فریاد گوش   

 .فضای پر صدای خیابان را یک باره ساکت کرد
 ..بی غیرت، بی غیرت-

 ضربه ی محکمی به سینه اش زد که به عقب پرت شد و از پشت به 
 .کاپوت ماشین خورد

 حاجی عصبی بود، انقدر عصبی که فکر آبروی خودش و پسرش
چه در دل داشت را به زبان بیاوردنباشد انقدر که داد بزند و هر  . 

 خاک تو سرت ماهان بی غیرت برای من شرط میذاری؟ اونم چه -
 شرطی؟ می خوای یاس رو تحِت فشار بزاری؟ آره؟

 ماهان دندون قروچه ایی کرد، نگاهش را به اطراف گرداتد و مشتش 
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 را آرام روی کاپوت ماشین زد 
 .هر چی که می خوای اسمش رو بزاری،بزار-

خشم نگاهش کرد، خدا میدانست که اگر خون ِ خودش در رگ  با  
 هایش نبود امشب چه بالیی به سر ماهان می آمد، حرف زدن را 

 .بیشتر از این با ماهانی که حرف حالیش نمی شد جایز ندید 
 .برگشت و عصا زنان دور شد 

 احسان که از جانبداری ماهان کیفش کوک بود، لبخندش را پنهان 
پشت سر ِ حاجی دوید  وسیکرد برای چابل . 

- عمو.حاجی صبر کن، عمو. .. 
 .جلویش ایستاد، به ظاهر لبخند مهربانی زد

 ..کجا می ری عم-
 .میان حرفش پرید 

 ..ببین احسان-
 سکوت کرد، حاج مهدی به چشم هایش چشم دوخت، در نگاهش 

عشقی،  هر چیزی دید اال اون حس خواستنی که در نگاه یزدان دید.  
ترس از دست دادنی که در نگاه یزدان موج می زد هیچ خواستن و   

تنها حس ِ پیروزی بود و بس در نگاه احسان نبود. یک .. 
تلخ شد برای گذشته اش که هنوز در  حاج مهدی دید و تلخ خندید.  

 حال و آینده اش همچون دریایی طغیان کرده و همه ی چیز را به هم 
 .ریخت

 :لب تر کرد، آروم و جدی گفت 
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- بدی نه من و یاس از تو بدمون میاد، می گم نه چون تو یاس نه تو  
 رو نمی خوای می گم نه چون تو دنبال ِ خوشبخت کردن دختر ِ من 

یاس می گه نه چون میدونه عشق ِ یزدان حالش رو خوب  نیستی.  
و تا وقتی یاس می  می کنه می گه نه چون کنار یزدان حالش خوبه.  

تی این قلب تو سینه میزنه و تا وقتی تا وق  گه نه محاله من بگم آره.  
برو پسر جان برو،  نفسی میره و میاد من می گم هر چی یاس بگه.  

 ..فقط دلخوش نکن به این قلدر بازی و من من کردن ماهان
از غم که در قلب ِ ضعیفش  این را گفت و با کمری خم شده و دنیای  

 ..انباشته بود، به سمته خانه رفت
به صحفه گوشیش نگاه  گلویش را قورت داد.با ترس و نگرانی آب   

بی خبر از این که یزدان از صبح که خبری از یزدان نداشت. کرد.  
دل ِ بی طاقتش با عوض شدن کجا و در چه حالی خود خوری میکرد.  

 .ساعت بیشتر از قبل آشوب می شد 
 زنگ می زد خاموش بود، به حنانه زنگ می زد جواب نمی داد 

ون رفت همزمان نوشین از اتاق بیرون آمد، بابی تاب از اتاق بیر   
 دیدن چهره ی رنگ پریده ی یاس نیش خندی زد 

 چته رنگ به رو نداری؟-
نگاه جوابش را نداد حوصله ی بحث کردن با نوشین را نداشت.  

کالفه پوفی  دوباره ایی به گوشیش انداخت اما باز خبری نبود.  
 .کشید 
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حاج مهدی و سنا که صحبت می از پله ها پایین رفت، صدای آروم   
 .کردن را شنید اما حوصله ی گوش دادن و کنجکاوی را نداشت

 .یاس-
تازه از ماهان برگشت به عقب ، ترانه هراسان از پله ها پایین آمد.  

 .شنیده بود که چه اتفاقی افتاده
 چی شده؟-

 بغضش را قورت داد و روی آخرین اولین پله ایستاد، سر برگرداند و 
ان که با نیش خند روی لب هایش باالی پله ها ایستاده بودبه ماه  

دخترک بیچاره چه می کشید از دسته این مرد سنگدلی  نگاه کرد.  
 که تا دیروز از او خیانت دید و حاال هم که کمر به همت این بسته 

لب گزید یاس که ترسش  که خواهر خودش را به زور شوهر دهد.  
گرفت و به سمته خودبیشتر شده بود عصبی شانه اش را    

 .برگرداند 
 ترانه د حرف بزن دیگه،چی شده؟-

 ...یزدا-
 صدای زنِگ در مانع از ادامه حرفش شد، به سرعت از کنار ِ یاس 

 .گذشت
 .من در رو باز کنم-

 نگاه نگران یاس از ترانه به ماهان کشیده شد، نگاهش ماهان 
به  لرزید و عقب رفت هراسان برگشت و رعشه به تنش انداخت.  

 .حاج مهدی و سنا نگاه کرد
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 .در که باز شد با دیدن شخصی که وارد شد با شک لب زد
 امینه خانوم؟ -

 امینه اشک ریزان با حالی آشفته و هراسان وارد شد، به حنانه که 
وسط سالن ایستاد با صدای سعی داشت آرامش کند توجه ی نکرد.  

 .گرفته داد زد
- ه ازم گرفتی کجاست؟ماهان! کجاست حاج مهدی ها؟ پسری ک  

 کجاست تا بیاد و مادرش رو ببینه کجاست تا از درد های دلم بهش 
 بگم؟

 .هق زد، چادر از سرش افتاد روی زمین زانو زد و زجه زد
 کجاست؟-

 سرش را باال آورد،نگاه اشک آلود و سرخش را به نگاه شرمنده و 
 .نادم حاج مهدی دوخت

- به بچه هامون هم دادی ببین ببین چه کردی حاجی؟ ببین بدی رو   
و چند سال قبل 20 حاجی، گفتم نکن التماس کردم بچمو نگیر.  

 پشت در همین خونه به هر چی که می شناختی ایمان داشتی
گوش ندادی و گرفتی گفتی اگه  قسمت دادم که ماهانمو ازم نگیر.  

گفتی حق نداری بهش  بچه ات رو می خوای فقط از دور ببینش.  
  ببین این دریایی بفرماحاال.بگی.

 که از کینه و نفرته چطور وسعتش تمام زندگی رو گرفته،خوب 
ببین چه کردی که  .ببین که چطور طغیان کردروی سرم هممون.  

ببین چه کردی که برادر، برادرش رو  برادر به برادر رحم نمی کنه.  
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 انداخته بازداشتگاه و قسم خورده رضایت نده و بندازش پشِت 
 ..میله های زندان

 جمله ی آخرش همچون پتکی روی سر یاس ویران شد، دختر بی
 چاره جان از دست داد، پاهایش بی جان شد و همانجا روی اولین 

اشک هایش آرام روی گونه هایش چکید  پله نشست. . 
 :با بغض نالید 

 یزدان؟ -
 ماهان از پله ها پایین آمد، گویی نه حرفی شنید و نه بغض صدا و 

عجیب سنگدل و بی رحم شده بود ید.اشک های امینه را د . 
 :با عصبانیت بلند امینه را خطاب گرفت

 اومدی اینجا که همینا رو بگی؟ که با دو قطره اشک و یکم گله و -
 شکایت از بابا به من بقبولونی که منم دوست داشتی؟ که بگی توی 

 این اتفاقات گناهی نداشتی؟ چی می خوای که رضایت بدم؟
نو زد، گویی هیچ مهر ومحبتی در دلش نبود که در مقابل امینه زا  

با همان تلخی و همان گزندی برای نگاه دردمند امینه آشکار شود.   
 :که در کالم داشت گفت

 -ِ من رضایت بده نیستم، زندگیم رو ازم گرفتید گذاشتیدعاشق
مثل ِ بچه ایی که با  خواهر خودم بشم و بعد حقیقت رو بگید .  

به نظر  سوار تاب میشه اما یهو پرت میشه پایین.اعتماد به پدرش    
 اون بچه دیگه می تونه به پدرش اعتماد کنه و دوباره سوار تاب

 بشه؟ 
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 .فریاد زد
 -میتونه؟ نه نمی تونه زندگیم رو خراب کردید،رویاهامو به باد دادید،

رضایت .رویاهاتون رو به باد می دم. زندگی همتون رو خراب می کنم.  
دم ولی به یه شرطمی خوای، می  .. 

 .سکوتی کامل در فضا پیچید 
نگران و منتظر ِ همه روی ماهان ثابت بود، تلخ خندید نگاهش  نگاه  

 .به سمته حاج مهدی کشیده شد 
 -همیشه یاس رو بیشتر از من و نوشین دوست داشتی، انقدر

 ضایع عشقت نسبت به یاس بیشتر بود که حتی یزدان هم فهمید 
رای انتقام انتخاب کرد، اما عرضه نداشت وبرای همین یاس رو ب  

ولی حاال نوبته منه من مثل یزدان بی هنتونست انتقامش رو بگیر   
می  عرضع نیستممن مثل ِ یزدان وسط راه پام نمی لرزه حاجی.  

من مثل ِ گربه کورم و خوبی هات رو ندیدم، دیدم اما بدی خوای بگی  
نمیشه بابا نمیشههات بیشتر بود و نمیشه از این گذشت حاجی،  . 

 ..یزدان فقط وقتی میاد بیرون که یاس عقد کرده ی احسان بشه
 .امینه وحشت زده سرش را باال گرفت، قلبش برای لحظه ایی نزد

 نگاه گریون یزدانش جلوی چشم هایش زنده شد صدای خش دارش 
 .وقِت اعتراف به عشق یاس در گوشش پیچید 

اشت و آروم ماهان را صدا ستش را روی دهانش گذ دسنا ناباورانه   
 .زد

 .یاس که احوالش دسِت خودش نبود، قلبی که به کندی می زد
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 نفسی که کم کم می رفت برای قطع شدن و چشم های که دیدش از 
لب هایش همچون ماهی باز و بسته می شد اما  .اشک تار شده بود.  

 ...صدایی خارج نمی شد 
فضای ساکت سالن صدای گوش خراش و وحشت زده ی سنا در    

 .پیچید و همه را به خورد آورد
 .حاجی-

 نگاه همه به سمته حاجی که دستش روی قلبش بود برگشت و تا 
 ..به خودشان بیاید حاجی روی دست های سنا روی زمین افتاد

 .صدای وحشت زده و ملتمس سنا در فضا پیچید 
- ! مهدی چی شدی! تو رو خدا..حاجی. ... 

و در برابر التماس های سناو ترانه عکس چشم هایش را بسته بود   
 .العملی نشان نمی داد

 حنانه اشک می ریخت، امینه بهت زده باالی سر حاج مهدی
 .نشسته بود

 یاس به یک باره وحشت زده از جایش بلند شد، با قدم های آرام و 
 لرزانی خودش را باالی سر حاجی رساند نه اشک می ریخت نه جیغ 

د چه شد، شوکه شده نگاهش را بین ترانه و گویی نمی فهمی می زد.  
 مادرش که در حال ِ زجه زده باالی سر جسِم بی جان حاجی بودن می 

 .گرداند 
 آمبوالنس هم آمده بود، اما نمی فهمید چرا دکتر بعد از معاینه 

 .کردن سری به نشانه ی تاسف تکان دادن و عقب رفت 



@romanbook_ir 

431 
 

ماهان بی   چی شد که صدای زجه های سنا باال رفت! چی شد که   
 جان همانجا نشست

 و بر سر خود کوبید؟ چی شد که نوشین دوان دوان خودش را باالی 
 .سر حاجی رساند و کنارش زانو زد

 یاس همه این اتفاقات را دید 
به نوشین که کنار مادرش نشسته بود و دست  اما حرکتی نکرد.  
 حاجی را گرفته 

 .و تند تند می بوسید نگاه کرد
خودش نوشین چرا انقدر خوب شد؟ اون که اصال به تعجب کرد از   

 حاجی توجه نمی کرد؟
 ..ولی حاال

 فضا برایش سنگین شده بود، 
 .فقط توانست آرام و بی جان لب بزند 

 بابا؟ -
 .صدای دکتر آمبوالنس در گوشش پیچید 

 .متاسفم مریض از دست رفت-
چشم هایش بسته  این را شنید، و به یکباره جان از تنش رفت.  

و به سمته زمین سقوط کرد  شد   
 --------------------- 

 
 



@romanbook_ir 

432 
 

 ترسید، نگاه یزدان چنان جدی و محکم بود که هما خطر را حس کرد 
انقدر رویش زیاد بود که لبخند مصنوعی  قدمی به عقب برداشت.  

 :روی لب نشاند و با صدایی که آشکارا می لرزید گفت
 ..چی می گی یز -

وصله و اعصاب هما و دروغ حرفش کامل نشد، یزدان که هیچ ح  
 هایش را نداشت به سمتش خیز برداشت بازویش را گرفت و به 

سرش را جلو برد و دم گوشش غرید   خود نزدیک کرد. : 
 .کسی به حرف زدن ادامه میده که دروغ هاش فاش نشده باشه-

پس غالف  کسی به نقشش ادامه میده که نقشش لو نرفته باشه.   
ز ته حلقومت نکشیدم رو تا خودم او کن اون زبون  

همین االن وسایلت رو جمع می یه جوری میری که دیگه نه من   بیرون.
حرفی هم به احسان نمیزنی نمی   هیچ بیوفته نه احسان. چشمم بهت
 گی که من 

وقتی رفتی فقط یه پیام میدی بهش می  فهمیدم و برای چی رفتی.  
 ...گی ترسیدی و نمی تونی ادامه بدی همین

 ..فهمیدی یا-
 .فهمیدم، به خدا فهمیدم-

 خوبه که فهمیدی، اینم بفهم که اگه این بار بخوای دورم بزنی به -
 همون خدایی که قسمش رو خوردیی نفست رو قطع میکنم هما، 

 .این تهدید نیست یه هشداره پس سعی کن یادت نره
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- دیقه دیگه تو خونه نباشی5میرم تو حیاط  . 
باد خنکی می وزید اما از سالن بیرون زد.این را گفت و بالفاصله   

 آتش و گرماییکه تن ِ یزدان را در برگرفته نه قصد سرد شدن داشت
 ..و نه رفتن

 .بی قرار با قدم هایبلند و محکم طول ِ حیاط را قدم می زد
فحشی نبود که  خونش را به ق ُل ق ُل می انداخت. یاد ِتصمیم یاس  

هر چند لحظه ایی  ماهان و احسان نفرستد.نثار روح و روان مریض   
 یک بار گوشیش را در می آورد تا به یاس زنگ بزند 

 .اما با فکر این که شاید گوشی دسِت ماهان باشد منصرف می شد 
 .کالفه مشتی به دیوار زد و پیشانیش را به مشتش تکیه زد

 !یزدان
و هما بود که مغموم از هدف نرسیده اش ساکش را جمع کرده بود   

یزدان حتی برنگشت تحمل دیدن چهره ی هما را   عزم رفتن داشت.  
 نداشت می ترسید طاقت از دست بدهد و کاری دسِت خودش و 

 هما بده به تعبیر دیگه دق دلی ماهان و احسان را سر هما در 
 .بیاورد
 .برو-

 نمی خوای برگردی؟-
 :در دل از پرویی هما حرصش گرفت،چشم بست و غرید 

- کنم بیرون؟   می ری یا پرتت  
 نفس عمیقی کشید، انقدر هم بی غرور نبود که بماند تا یزدان از
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سری تکان داد کودکش را محکم تر  .خانه بیرون پرتش کند بیرون.  
 .در آغوش کرد و از خانه بیرون رفت

 صدای بسته شدن در یزدان برگشت؛ گوشیش را در آورد و شماره ی 
 .حنانه را گرفت

ی گرفته ی حنانه توی گوشش پیچید با خوردن سومین بوق صدا . 
 جانم داداش؟ -

 .برو خونه ی حاج مهدی باید باید یاس رو یه جوری بکشونی بیرون-
 چرا؟چی شده؟-

 .هیچی، یاس رو بیار مغازه آرش-
 .داداش چیزی شده-

 .کالفه نگاهش را به اطراف گرداند پوفی کشید 
- راش رو حنانه انقدر سوال نپرس کاری که گفتم رو بکن بعدا چ  

 .بهت می گم
 ..باشه، ولی ماهان-

 :با حرص توپید 
- حرفی بزنه، حنانه عصبیم نکن گفتم یاسغلط کرده ماهان  .. 

 .باشه باشه داداش میارمش-
 .خیلی خب فعال -

 گوشی را قطع کرد، دستش را باالی کمربند شلوارش به پهلو زد 
 ...سرش را باال گرفت و به آسمان روشن دم ظهر چشم دوخت

در دل به حال  از پشت شیشه به سالن حالی آرش نگاهی انداخت.  
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 .آرش افسوس خورد همیشه خدا سالن خالی از یک مشتری بود
در وارد شد با سردی که در سالن حس کرد چشم هایش گشاد شد.  
 را بست و رو به آرش که روی مبل رو به روی کولر لم داده بود 

 .نگاهی انداخت
و کولر گرداند، آرام پرسید  با شک نگاهش را بین آرش : 

 تب داری؟ -
 نه چطور؟-

 چپ چپی به آرش رفت، خیلی خوب آرش را می شناخت و فهمید 
 که دوباره برای این کارش دلیل مسخره ایی دارد و این را از قیافه ی 

 .حق به جانبی که گرفته بود متوجه شد 
 چرا کولر روشنه؟-

کمش به هم بیشتر روی صندلی لم داد دست هایش را روی ش  
برخالف سرمایی که حس می کرد چشم هایش را با  قالب کرد.  

 .آرامش بست
 .دارم خودم رو تنبیه می کنم-

 چرا؟-
 چون به حرف پدر محترم گوش نکردم و به جای آرایشگاه، سوپری -

 .نزدم
 چشم بست و سری به نشانه تاسف برای آرش و عقل نداشته اش 

میز گذاشته بود زد که روی ضربه به پای آرش که روی  تکان داد.  
 .زمین افتاد
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- قرار ِ بیاد پاشو یاس پاشو جمع کن کم دری وری بگو. . 
 .پوفی کشید و از جایش بلند شد 

- خدایا این روزا تنها بازدید کنندهای سالن فقط خودتی و یاس.  
 .صبرم بده

 .تشر زد
 !آرش-

 .خیلی خب بابا-
انداختروی مبل نشست و دستش را روی پشتی مبل  . 

 .شریکت میشم-
 آرش گیج برگشت، نگاهی به چهره ی جدی یزدان که هیچ کس جز 

آرش با شک سری تکان  .خودش نمی فهمید منظور این جدیت چیه.  
 .داد

 منظور؟-
 شریک بشیم و این مغازه رو به همون مغازه ایی که پدر محترمت -

 .گفت تغییر بدیم
- ه وقتش تمامه منم که مگه میشه؟ اینجا کرایه اس تا یک ماه دیگ  
 زیاد پول تو دستم نمونده این سالن واسم همش ضرر بود، تو هم 

 که مطمئنن اونقدری نداری که بتونیم این مغازه رو به سوپری
 .تغییر بدیم

- فعال یه مسئله  وقتی یه حرفی میزنم مطمئن باش روی هوا نیست.  
 .ایی رو حل کنم بعد در مورد این مسئله مفصل حرف می زنیم
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 باشه، فقط چه مسئله ایی دوباره چی شده؟-
 .دوباره ماهان-

 پوفی کشید، این روزها چقدر اسم ماهان و گند کاری هایش را می 
 .شنید 

 حتما بعد از فوت اون خدا بیامرزه دم در آورده؟ -
 ..بیشتر از ُدم-

 از وقتی حنانه گفته بود کجا و پیش که قرار برن دل تو دلش نبود 
دلتنگش بود ولی قولی که داده بود مانع خواسته  ند.که یزدان را ببی  

می ترسید برود، بی قرار بشود و قولی که داد  های قلبیش می شد.  
 .را فراموش کند 

نه می توانست  حنانه که یاس را مصمم دید کالفه سری تکان داد.  
اگه نمی برد  بی خیال بردن یاس بشود و نه بی خیال نبردنش.  

یزدان را می داد؟ با فکری که بی هوا به سرش زد چطور جواب ِ   
 .لبخند کوتاهی روی لبش نشست

بی قراری را  زیر چشمی به یاس که سر به زیر بود نگاهی انداخت.  
 به خوبی از نگاه و چهره ی گرفته ی یاس می دید و همین دلش را 

 .قرص می کرد
 :از جایش بلند شد و گفت

 یاس گفتی نمیای؟-
که حنانه از بردنش منصرف شده بود اما به  غصش گرفت از این  

بغضش را پس زد و از روی تخت بلند شد  روی خود نیورد. . 
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 :با صدای گرفته ایی که گویی از ته چاه ی آمد گفت
- به یزدان بگو دست بکشه از این تقالها من تصمیمه خودم رو  نه.  

 .گرفتم
 مطمئنی؟ -

معنی  خت.سرش را باال گرفت به نگاه خندون حنانه چشم دو   
 .نگاهش را نفهمید با شک سری تکان داد

 حنانه دستی به شانه ی یاس زد و با ته خنده ایی که در صدایش 
 :بود گفت

 هم من می دونم هم خودت که تو هم نمی تونی یزدان رو فراموش -
 کنی و ته ته های دلت به این قرصه که یزدان تو رو از این جهنم 

برم دیگه یزدان گفت اگه خیلی خب من   .داداشت نجات بده.  
 ...نیومدی سریع برم بهش بگم

 با ناز گردنش را پیچ و تابی داد و برای این که یاس را بیشتر 
 .بترساند یهو با ترس برگشت و بازویش را گرفت

 .فقط تو رو خدا اگه خودش اومد مواظب باش کار ِ احمقانه ایی نکنه -
وحشت زده  رفت. بی چاره یاس این حرف را که شنید جان از تنش  

 :پرسید 
 مگه یزدان میخواد بیاد اینجا؟ -

 گفت اگه تو رو نتونستم ببرم خودش میاد اینجا تا باهات حرف -
 .بزنه

 .حنانه انقدر خوب نقشش را بازی کرد که یاس نزدیک پس بیوفتد 
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ِ  لب خشکش را تر کرد سعیکرد ذهن آشوبش را آرام کند تا فکر 
یش کشید کالفه دور خودش دستی به موها درست حسابی کند.  

 چرخی خورد در این میان حنانه وقت پیدا کرد تا لبخند پیروزمندی 
 بزند اما همین که یاس برگشت لبخندش جایش را به نگرانی

با ترسی نمایشی گردن کج کرد مصنوعی داد. . 
 چکار کنم؟ -

 :لب گزید و با شک و دل نگرانی گفت
 نمی تونی جلوش رو بگیری نیاد؟ -

 .نگاه عاقل اندر سفیهی به یاس انداخت
 به نظرت می تونم؟-

 مغموم شانه هایش خم شد، خوب می دانست یزدان کله شق تر 
 این حرف ها بود که وقتی عصبیه کسی بتونه جلویش را بگیرد

 وضعیت االن هم دسِت کمی از همان موقع هایی که یزدان حرف
ی توانست نم  هیچ کس را نمی شنید جز خودش و عقلش نبود.  

سری تکان داد اجازه دهد که باز هم بخاطر او یزدان به خطر بیوفتد. . 
 .باشه میام-

 حنانه که انتظار همین را داشت با ذوق مشتش را به نشانه ی 
 .پیروزی باال برد

 ..ایول همینه، ایول به خو-
 نگاه یاس و چشم های ریز شده اش از شکش را که دید زبان به کام 

و خیلی سریع دروغی در ذهنش به هم بافت و به گرفت، لب گزید   
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 .زبان آورد
 ..خوشحال شدم که یزدان مجبور نمیشه بیاد اینجا و یهو دعو-

 :میان حرفش را گرفت و گفت
 .خیلی خب من االن آماده میشم، کجا باید بریم-

 سالن ِ آرش  -.-
 ...باشه

توی تا یاس آماده شود، حنانه از اتاق بیرون آمد و پیش سنا که   
وارد که شد با دیدن چهره ی غرق فکر سنا که  آشپزخانه بود رفت.  

 دست هایش در حال شستن ظرف ها و فکرش جایی دور تر از
 .خودش بود، لبخند ِ تلخی زد

 :برای تغییر جو انرژی به صدایش داد و گفت 
 سالم سنا جوونم چطوری؟-

تاهی زد لبخند کو با صدای حنانه تکانی خورد و از فکر بیرون آمد.  
 .آخرین ظرف را سرجایش گذاشت و سمتش آمد 

 سالم دخترم خوبی عزیزم؟-
در مدت همین یک  گونه ی سنا را بوسید و در آغوش کشیدش.  

 هفته آب شده بود دیگر خبری از گونه های تپلش که حنانه با 
 ..شیطنت هر ازگاهی می کشیدشان نبود

 .صدای آروم و خش دارش تویگوش ِ سنا پیچید 
- وبم اما شما من خ .. 

 عقب رفت لبخند مهربانی به چهره ی غم گرفته ی حنانه زد برخالف 
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 :قلبی که از غم هجران همسرش به سختی می زد، گفت
 منم خوبم،باید خوب باشم من بخوام بشکنم بچه ها هم می -

 .شکنن من خوبم عزیزم نگران من نباش
حنانه آماده دستش را جلو برد و قطره اشکی که گوشه ی چشم   
 .ریزش بود را پس زد و مادرانه پیشانیش را بوسید 

 .تو هم گریه نکن دخترجان-
 .برای عوض کردن جو موجود، بحث را عوض کرد

 تو بگو ببینم امینه خوبه؟ بهش بگو سنا گفت همین روزا ماهان رو -
 ..مجبور می کنم بره رضایت بده

- ؟.رضایت داد،شما نمی دونید که یاس.  
سنا در هم رفتابروهای  . 

 می دونم اما مگر این که من ُمرده باشم که بزارم یاس با احسان -
احسان پسر بدی نیست اما یاس نمی خوادش  عقد کنه.  

 :حنانه آرام گفت 
 .یزدان-

 .گیج سری تکان داد
 چی؟-

 با تردید نگاهش را از دستانش که به هم قالب بودن گرفت و به 
 .سنا خانوم نگاه کرد

و می خوادیاس،یزدان ر . 
 آهی کشید، سری به نشانه دانستن تکان داد و روی صندلی پست 
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 .میز ناهار خوری نشست
 .می دونم-

کنار ِ سنا را  حنانه با تردید بین گفتن یا نگفتن حرفش صندلی  
 .عقب کشید و نشست

 خاله سنا می دونید که هیچ کس حتی شما نمی تونید جلوی یاس -
 .رو بگیرید 

تک خنده  نگاه مردد حنانه، حرفش را خواند. سر برگردوند در پس  
 :ایی زد و گفت

 حرفت رو بزن حنانه چی می خوای بگی؟-
 لبخند رویلب ِ سنا را که دید جرئت پیدا کرد، خودش را جلو کشید 

 .و دسِت سنا را گرفت
فقط اونه که می تونه  فقط یزدان می تونه جلوی یاس رو بگیره.  

من مطمئنم؟ بشکونه.قسمی که یاس خورده رو   
 خود سنا هم به حرف های حنانه باور داشت، می دانست که 

 هرکاری هم بکند نمی تواند یاس را از تصمیم و قسمی که خورده 
تحمل دیدن ناراحتی یاس را نداشت و ازدواج با احسان  برگردونه.  

 مساوی بود با تمام عمر حسرت یاس در فراق نداشتن یزدان و
 ..عشقش

ستش را از دسِت حنانه بیرون کشید و از جایش بلند در سکوت د  
رو برگرداند و به سمته اجاق گاز رفت شد. .. 

 میان راه ایستاد از پشت سر هم نگاه منتظر و دلهروار حنانه را 
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 .حس کرد که لب به حرف باز کرد
 .فقط ماهان چیزی نفهمه-

 کمی زمان برد تا معنی حرِف سنا را درک کند، کم کم لبخند روی 
به یک باز با شعف و خوشحالی   لب هایش پررنگ و پررنگ می شد.  

 از جایش برخواست و به سمته سنا دوید از پشت محکم بغلش 
 .کرد

 .ایووول مرسی،مرسیی-
 .لبخندی زد،عقب رفت که حنانه مجبور شد به عقب برود

 :سنا برگشت جدی گفت
- داشته  به یزدان بگو یک بار یاس رو ناامید کردی، بار بعدی وجود  

 باشه اینبار منم که مخالف سرسختش می شم حتی اگه آسمون به 
 زمین بیاد، زمین به آسمون بره محاله اجازه بدم چشمش به یاس 

 .بیوفته
با ذوقی که در  در حالی که هنوز بخاطر اجازه ی سنا خوشحال بود.  

 :صدایش نشسته بود گفت
- رو ناامید باشه، باشه قول میدم یزدان بی خود کرده دیگه کسی   

 .کنه
 حنانه؟ -

 صدای یاس که آمد، حنانه خیلی سریع گونه ی سنا را محکم 
 .بوسید 

 .خدافظ عشقم-
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سنا با خنده سری تکان داد و زیر  و بدو از آشپزخانه بیرون رفت.  
 :لب گفت

 ...امان از دسِت این جوونا-
 حنانه که از تک تک حرکاتش ذوق می بارید دوان دوان خودش را به 

در سالن بود رساند یاس  . 
 .بریم یاس-

 با صدای حنانه برگشت، چهره ب بشاش و لبخند روی لبش را که 
 :دید گیج سری تکان داد و با شک پرسید 

 چیزی شده؟-
 .نه نه اصال، بریم-

 .با دقت نگاهش کرد، حنانه ضربه ی به بازویش زد
 .د برو دیگه تا برادر بی اخالقت نیومده

 ...بریم-
_____________ 

 نگاه منتظرش از پشِت شیشه آرایشگاه به بیرون بود تا یاسش 
به ذوق دیدن یاس دلش همچون کودکی به تپش افتاده بود  بیاید.  

 بی قرار از جایش بلند شد چنگی در موهایش زیر لب کالفه با خود  .
 :گفت

 پس چرا نمیان؟ -
 :آرش سرش را از گوشی باال آورد و پرسید 

 چیزی گفتی؟-
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- ؟با تو نبودم  
 .با تعجب به اطراف نگاه کرد

 پس با کی بودی!؟ 
 تا لب باز کرد حرفی بزند با دیدن یاس که به همراه حنانه به سمِت 

لب محوی گوشه ی لبش نشست آرایشگاه می آمدن ساکت شد. . 
 محال بود بگذرد از این حس خوبی که وجود یاس به وجودش تزریق

الن یک دست سفید در مقابل نگاه منتظر ِ یزوان تمام س میکرد.  
 ..آرایشگاه و وسایلش به یک باره محو شد و تنها یاس را دید و یاس

 زمانی به خودش آمد که حنانه به بهانه ی کار داشتن در خانه و 
یاس ماند و یزدان آرش به بهانه ی دیگر آرایشگاه را خالی کردند. .. 

 هر دو در سکوت به یک دیگر خیره بودند گویی هر دو نمی خواستن 
 ..تماشای معشوق را تمام کنند 

 یاس را بگو که تصمیم به رهایی این عشق و معشوق سخت عاشق 
 .داشت

 :یزدان به حرف آمد و صادقانه با لحن آرام و جدی گفت
 .دل تنگنت بودم دلبرجان-

 با همین یک جمله غوغاییدر دل ِ بیقرار ِ یاس به پا کرد که برای 
کف داد و گفتلحظه ایی افسار دل بی تابش را از  : 

 ..منم-
 سکوت کرد، قسمش یادش آمد و ساکت شد بغض کرد و سرش را 

 .پایین انداخت
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 بی معرفت نمی خوای بگی؟ چرا ساکت شدی! نکنه تو دلتنگ -

 نبودی؟
 :بغضش سنگین شد 

 حنانه گفت با من کار داری؟ -
 .لبخند تلخی روی لب هایش نشست

- ادامه بدی؟ همین یاس! می خوای به این کارات   
 سرش را باال گرفت تظاهر کرد به جدیت اما نمی دانست نگاهش با

 .دیدن نگاه و آن دو تیله ی مشکی رنگ چه برقی از حسرت می زند 
 .من تصمیم رو گرفتم یزدان-

 :ابرو در هم کشید و غرید 
 .تو خیلی غلط کردی-

 !یزدان-
- تگییزدان و درد به اجازه ی کی برای من بی غیرت از خودگذش  

 کردی؟ ها؟ که چی بشه که آزاد بشم؟ خب آزاد شدم حاال که تو رو 
 ندارم باید چه غلطی کنم ها؟ حاال که تو تصمیم گرفتی با اون بی 

بی همه چیز ازدواج کنی، آزاد بودن به چه درد ِ من می خوره  وجدان  
 یاس؟من ِ بی رگ آزاد باشم و تو رو نداشته باشم که زندگی از هر 

تو از خود گذشتگی .تنگ تر و غیرقابل ِ تحمل تر. زندانی واسم  
 نکردی برای من تو از من گذشتی تا من راحت باشم ولی نفهمیدی
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 ..من بی تو هیچم
 :چنگی به بازوهای یاس زد و با صدای لرزان و خش داری گفت
 هیچم می فهمی اینو یا نه؟هیچم! زندگی یزدان بدون یاسش یه 

باش، حرف نزن حتی اون نگاه لعنتی حاال سرد  قرون هم نمی ارزه.  
 که واسش جون میدم رو ازم بگیر خب! ادامه بده همین طور با 

 ...همین سرعت ادامه بده
 بغضی که سد بزرگی شده بود توی گلویش را به سختی قورت داد 

 هر چه می خواست محکم باشد و آرام نمیشد تا نگاهش به نگاه 
 .معصوم یاس می افتاد حالش گرفته می شد 

 یاس دگرگونی و کالفگی یزدان را دید برای لحظه ایی از تصمیمش 
قدمی به جلو برداشت پشیمان شد. . 

 !یزدان-
 .سکوت کرد تا دلخوریش را به یاس نشان دهد 

- ماه یا شاید 6من جرئت نداشتم یزدان، دل این که تو به خاطر من   
1 زندانت رودل نداشتم وقتی حکم  سال بیوفتی زندان رو نداشتم.  

اگه این تصمیم رو نمی  .بریدن تو چشم های امینه خانوم نگاه کنم.  
 .گرفتم دلم آروم نمی شد 

تلخ گفت سرش را باال گرفت. : 
 یاس من بخاطر تو از مرِگ بابام از تمام دارایی که باید مال من باشه -

من الکردار سر یک ماه عاشق که نه دیونت  .و نیست گذشتم.  
سال بخاطر تو میرفتم زندان برام  ه ماه یا اصال د6 شدم فکر کردی اگه  
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 ... ِ مهم بود؟ حاال آرومی؟ حاال که من اینجان و تو قرار
 حرفش را خورد، یادش که می آمد دلش می خواست برود و ماهان را 

 .تا حد مرگ بزند تا دیگر یاسش را به اسم دیگری نزند 
 :صدایلرزان ِ یاس در گوشش پیچید 

- می شه دلم اماداره ریز ریز  .. 
 سکوت کرد نمی خواست یزدان را از قسمی که خورده بود با خبر کند 

 .بی خبر از این که یزدان خبر دارد  .
 اما چی؟اما قسم خوردی؟-

لب باز کرد تا حرفی  حیرت زده نگاه متعجبش را به یزدان دوخت.  
 بزند که یزدان بی قرار پشتش را به او کرد عصبی و با خشم 

سر میز کنارش فرود آورد مشتش را بر  . 
 .فریادش سالن آرایشگاه را پر کرد

 قسم خوردی به چی؟ به کی؟ -
 چرخید نگاه به خون نشسته اییکه از زور ِ خشم و غیرت هر لحظه 

 .آتیشی تر می شد را به نگاه ترسان یاس لرزاند 
 به روح حاج مهدی آره؟ دلم نمیاد بهت بگم اما احمقی یاس-

میدی حاجی بخاطر این که نتونست تحمل کنه انقدر که نفه.احمق.  
اونوقت تو قسم جونش رو خوردی که  تو با احسان ازدواج کنی، ُمرد.  

 پای قولت بمونی؟
در دل عاشقش غوغایی به پا   سر به زیر بی صدا اشک می ریخت.  
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به حرف های یزدان فکر می کرد و  بود که جانش را آشوب کرده بود.  
یزدان بود که بی قرار یک جا بند نمی شد زیر چشمی حواسش به  . 

- چکار کنم، می دونم چکار  بی وجدانمن خودم می دونم با اونا دوتا   
 .کنم فقط کافیه تو بگی کنارمی

منتظر نگاهش کرد  این را که گفت در مقابل یاس از قدم ایستاد.  
 .انگشت اشاره اش که زیر چونه ی یاس نشست سرش را باال گرفت

گران که اشک در آن موج می زد، عشق عمیق یاس را در پس نگاه ن  
آروم لب زد خواند. : 

 تو رو به ارواح خاک حاج مهدی این امید آخرمو ازم نگیر یاس، تو -
 هم پشتم نباشی من تنهایی مقابله اون دوتا وایمیستم اما می 

 ...خوام که باشی تو باشی زورم بیشتره 
ا ترس و نگرانی بزاقلحظه ایی سکوت کرد، قدمی به جلو برداشت ب  

لب زد دهانش را قورت داد. : 
 هستی کنارم؟ -

نگاه نگران یزدان سکوتی سنگین و تلخ بینشان حکم فرما شد.  
 میان چشم های یاس می گشت و منتظر بود از نگاهش چیزی 

در دل بی قرار یاس نبود که بداند چه می گذرد و با نگاهی  بفهمد.  
ه سر دل و روح یاس می آورد که که همچون بچه ایی نگران بود چه ب   

 .به یک باره قسمش را به دسِت فراموشی سپرد
- اگه کنار ِ تو نباشم زندگیم زندگیم بعد از دیدنتو شروع شد.  

 .دوباره متوقف میشه یزدانم
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 لحظه ایی در ب ُهت حرفی که شنید، بود اما کم کم به خودش آمد 
  یاس لبخندی روی لب هایش نشست که خوش به دل ِ عاشق ِ

 .نشست و لبخند روی لبهایش آورد
 ...من نو کر ِ خودتو زندگیتم هستم-

___________ 
 نفسی تازه کرد، بوی بخور و گالب با هم در مشامش پیچید و بغضی 

چشم باز کرد و نگاهش را به اطراف چرخاند آدم  را سد گلویش کرد.  
 هایی که اطرافش بود بعضی باالیسر قبر ِ تازه اشان اشک می 

 ریختن و بعضی که انگار داغ دلشان کهنه بود کنار یکدیگر همچون 
 .مهمانی می خندید و حرف می زدند 

 آهی کشید، تا بود ِ همین بوده همه برای مرده فقط چند صباحی 
آه بعدی را بلند تر کشید چند  .گریه و عزا داری می کردند بعد از او.  

دوباره با  مهدی نشست.قدم آخر را برداشت و باالیسنگ قبر ِ حاج   
 دیدن اسِم حک شده ی رویسنگ قبر مثل ِ تمام این یک ماه 

 ..گذشته بغضش سر باز کرد
 صدای خسته و گرفته اش در میان همهمه و موسیقی تلخ عزا داری 

 .که در فضا پیچیده بود بلند شد 
 من اومدم بابا! خسته نشدی از خوابیدن؟ دیگه نمی خوای برگردی-

خوای دیگه اون چشم های مهربونت رو باز کنی و   پیش یاست؟ نمی  
 نگاهم کنی تا سیر بشم از خوشبختی؟

 .صدای خواننده با سوز دل خراشی بلند تر شد 
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 .".عجب رسمیه، رسمه زمونه"
 .هق زد و دستش را روی سنگ قبر نوازش گونه حرکت داد

 بابا! می دونم بی معرفتی اگه تو این موقعیت بهت بگم به چی فکر 
کنم اما باید بگم، باید بگم تا خالی بشم بگم تا که خفه می   

بابا فقط یک هفته مونده به چهلمت بعد اون اگه یزدان.نشدم.  
 ...نتونه کاری کنه باید طبق قولی که به ماهان دادم با

 .هیچ وقت یاس، هیچ وقت این اتفاق نمیوفته-
این  انتظار ِ دیدن یزدان را آن هم  حیرتزده سرش را باال گرفت.  

 .موقع ِ روز نداشت
 تو این جا چکار می کنی؟ -

 .لبخند ِمهربانی زد و کنار یاس نشست
 ..اومدم دنباله تو-

 واسه چی؟چیزی شده؟-
 با تکه سنگ کوچیکی که از زمین برداشت ضربه ایی به سنگ قبر 

 .زد و فاتحه ایی فرستاد
 .توی راه پونه رو دیدم-

گفته که اینجاست سری تکان دادبا فکر اینکه پونه به یزدان  . 
 ..آها پونه به-

 .گفت که از طرِف دانشگاه قرار بریدسفر ِ شمال و تو قبول نکردی-
یاد ِحرف پونه افتاد که گفته بود به بهانه ی   تک خنده ایی زد.  

خودش هم  شمال رفتن با دانشگاه، با یزدان به مسافرت برن.  
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دش را به یزدان بدهدوست داشت اما خجالت می کشید تا پیشنها . 
 اون هم وقتی که درگیر کارهای مغاره ایی که به تازگی با آرش افتتاح 

چقدر پونه سر به سرش گذاشته و از خ وش گذشتن سفر  .کردند.   ِ
 ..رویایی با یزدان می گفت

 به چی فکر می کنی و لبخند میزنی؟-
 .با این حرف از فکر بیرون آمد 

 ها؟-
های خندان یاس اشاره کردبا اشاره ی ابرو به لب   . 

 دلیل ِاون لبخند ِ دلبرانه ات چیه خانوم؟-
- یاد ِچیزی افتادم .ها هیچ. . 

 اون چیز می تونه پیشنهاد معرکه پونه باشه یا نه؟ -
حیرت زده سرش  چند ثانیه گذشت تا متوجه ی حرِف یزدان نشود.  

 .را باال گرفت و به چهره ی بشاش و شیطون یزدان نگاه کرد
 چی؟-

دلش رفت برای چشم های درشت و زیبای  شانه ایی باال انداخت.  
 .یاس که از تعجب گشاد تر شده بود

- فردا از طرِف دانشگاه قرار بری سفر یک هفته  .همین که شنیدی.  
فردا دم در مغازه منتظرتم7ایی این رو به ماهان می گی و ساعت  .. 

- دت ندادماون چشم هات جمع کن تا همینجا کار دسِت خودمو خو  
 کماکان نگاهش به یزدان بود، 
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.. 
 صدای آرام و گیرای یزدان را شنید که زیر لب قربان صدقه ای 

نگاهش که  لبخندی زد و سرش را باال گرفت. خجالت کشیدن رفت.  
 .به یزدان افتاد یزدان بی قرار سری تکان داد
 لعنتی ترین نگاه رو داری تا حاال بهت گفتم؟ -

 ..دو بار-
 چی؟-

دی زد و گفتلبخن : 
 .این بار ِ دومه که گفتی-
- ---آها، بریم بریم تا  .. 

 .برگشت تا برود که یاد ِچیزی افتاد
 در ضمن نگران هفته ی بعد هم نباش من محاله اجازه بدم ماهان -

 ..و احسان به اون چیزی که میخوان برسن
 چنانبا لحن ِ کوبنده و محکمیگفت که دل ِ یاس به لحن مطمئنش 

و به یک باره تمام نگرانی هاش نابود شد و تنها فکرش قرص شد   
 شده بود سفر ِ یک هفته ایی که قرار بود با یزدان برود، هر چند 

 دلش تاب نیورد و قبل از پیاده شدن از تاکسی که با یزدان نشسته 
 .بود پیشنهاد داد که حنانه و آرش هم با آن ها بروند 

- رو سر اون زن بدبخت راستی یزدان من رفتم اون یکی خونه در  
 قفل کرده بودی، من در رو باز کردم کلیدم بهش دادم بیچاره داشت 

ازش قول گرفتم دیگه به کسی حرفی نزنه.دق میکرد تو اون خونه. . 
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 حاال هم بگیر حوله رو سرتو خشک کن تا مریض نشدی حنانه تو
 ...هم بیا کمک کن سفره رو

 !مامان-
مادرش را خوب  ینه ساکت کرد.لحنش جدی بود، انقدر جدی که ام  

 می شناخت این نگاه نم دار این صدای لرزون و دست های که از 
ترس در دلش  روی هول به گوشه ی روسریش بازی می کرد.  

لب های خشکش به  نشست آب گلویش را به سختی قورت داد.  
 .سختی از هم باز شد در آخر صدای بی جانی از لب هایش خارج شد 

- ی چیزیش شده؟چی شده مامان؟کس  
پاهایش لرزید  اشک های امینه که سرباز کردن حالش بدتر شد.  

 ...عقب رفت و عقب تر 
 :صدای لرزون حنانه همچون ناقوس مرگی در گوشش پیچید 

 .حاج مهدی فوت کرد-
 این را شنید و یزدان که همچون کوهی تنومند و محکم بود به یک 

نجوا  ین نشست.باره ویران شد پاهایش لرزید و همانجا روی زم  
 :کنان لب زد

 حاجی؟-
 حنانه که اصال حواسش به فضای موجود نبود، با فکری که به سرش 

 :زد به یک باره وحشت زده رو به امینه بلند گفت
 ...مامان، نکنه ماهان کاری که می خواست رو کرد برای همین رض-

 با ضربه ی که به پهلویش خورد و چشم غره ی امینه، به خودش 
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لبش را محکم گزید اما کار از کار گذاشته انقدر دادش بلند آمد و   
با نگاهی که از غم خبر شنیده نم دار .بود که یزدان را به خود آمد.  

 .شده بود به حنانه چشم دوخت
 :صدای دورگه اش در فضای ساکت و سرد حیاط پیچید 

کدوم کار؟مگه ماهان قرار بود چکار کنه؟صدای دورگه اش در  -
 فضای

 :ساکت و سرد حیاط پیچید 
 کدوم کار؟مگه ماهان قرار بود چکار کنه؟ -

 :صدای دورگه اش در فضای ساکت و سرد حیاط پیچید 
 کدوم کار؟مگه ماهان قرار بود چکار کنه؟ -

 امینه عصبی چشم غره ایی به حنانه رفت که نتوانسته بود برای
 .چند ساعت جلوی زبانش را بگیرید 

اقت نداشت بیشتر از این صبر کند تا عمدی حرفش را زده بود ط  
شانه ایی باال انداخت و با ابرو به یزدان که  نکند اتفاقی بیوفتد.  

 .منتظر نگاهش می کرد چشم دوخت
 امینه کالفه پوفی کشید، در ذهنش دنباله دروغی می گشت که 

 :حنانه فکرش را خواند و زودتراز این که حرفی بزند گفت
- حاج  یاس قول گرفت که با احسان عقد کنه.در مقابله آزادی تو، از   

 .مهدی هم برای همین سکته کرد و فوت کرد
 شوک شد، وقت می خواست تا حرف های که حتی از ذهنش نمی 

حرف های حنانه سنگین بود انقدر سنگین  گذشت را حالجی کند.  
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نگران پسرش بود نگران عکس که حتی امینه را هم ساکت کرد.  
یزدان به این راحتی از این قضیه نمی العملش خوب می دانست   

 ..گذرد الخصوص که یک طرفه قضیه هم یاس باشد و هم خودش
 یزدان کم کم به خودش آمد، دستانش مشت شد و ابروهایش در 

فکر این که در این یک هفته چه بالهایی سر یاس آمده هم رفت.  
حاج مهدی بخاطر ماهان و پیشنهاد مسخره اش   دیوانش می کرد.  

کرد و این یعنی آخر پستی ماهان! چنگی به موهایش زد بغض فوت   
 .در گلویش کم خفه اش می کرد اماسر باز نمی کرد

با این فکر به خودش امید  به خودش تشر می زد که آرام باشد.  
 ..یاس محاله این کار رو کنه محاله

 اون با احسان محاله ازدواج کنه اصال مگه حاج مهدی تازه فوت 
از خودش بدش آمد که مرگ حاجی را فراموش کرد و  .نشده؟حاجی.  

 ..تنها دغدغه اش شده تصمیِم یاس که محال بود بگذرد عملی شود
 گوشیش را از جیب در آورد کالفه و سردرگم در راستای حیاط قدم 

شماره یاس را گرفت خاموش بود دوباره گرفت و دوباره  .می زد.  
ان حاج مهدی در خونش به جوش آمد چهره ی نگر  ..همان جمله.  

نگاه .آخرین لحظه ایی که دیدش جلوی چشمانش زنده شد.  
 ..معصوم یاس که خوب می دانست چقدر وابسته پدرش هست

امینه آهی  باالخره قطره اشکی آروم از گوشه ی چشمش چکید.   
 .کشید و نزدیک رفت

 !یزدان-
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 .یاس داغون میشه مامان، اون به حاجی خیلی وابسته بود-
همچون پسربچه ایی معصوم دستانش   قرار روی زمین نشست.بی   

حنانه بی تاب و بی   را قاب صورتش کرد و های های گریه را سر داد.  
 قرار برگشت و داخل خانه رفت اما امینه ایستاد تا به بودنش 

 .آرامشی به پسرش دهد 
صدای گریه ی یزدان هر لحظه باالتر می رفت کنارش نشست. .. 

های مردانه اش و شانه ایی که از شدت گریه صدای هق هق گریه  
 .می لرزید 

صدای  دسِت امینه به نیت همدری روی شانه اش نشست.  
 .مهربانی که پر بود از عشق مادرانه در فضا پیچید 

 دلم نمیاد بهت بگم گریه نکن، مرد که گریه نمی کنه چون یه مرد -
 .هم قلب داره برای شکستن هم احساس داره برای غمگین شدن

 گریه نکن ولی فقط امشب رو حق داری برای حاجی گریه کنی فقط 
یه امشب رو خودت  امشب وقت داری برای تصمیم یاس گریه کنی.  

همون  رو با گریه خالی کن اما از فردا بشو همون یزدانی که بودی.  
 .یزدانی که محکم ایستاد و گفت من خواهرم رو به کاوه نمی دم

ه نده یاس بشه زن کسی که دوسش همونقدر محکم وایسا و اجاز  
اون دختر حاال جز مادرش هیچ کس رو نداره، ماهان رو هم  نداره.  

 که نمیشه اسمش رو گذاشت برادر، پس تو بشو همه کسش یزدان 
 ..اون االن بیشتر از همیشه شکسته شده پس تنهاش نذار

قبل  ضربه ی آرومی به شانه ی یزدان زد و از جایش برخواست.  
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صدای گریه هایش قطع  د و بوسه ی روی سر یزدان زد.رفتن خم ش  
پیشانیش روی زانوهایش بود و به زمین خیره بود شد بود. . 

 هنوز هم قلبش از اتفاقات افتاده سنگین بود اما به خودش آمده
امینه راست می گفت نباید کم می آورد نبایه کوتاه می اومد  بود. . 

 .یاس االن تمام امیدش به یزدان بود و بس
آهی  دستی به سنگ قبر مشکی که مشخص بود تازه است کشید.  

 .کشید و نگاه نم دارش را به اسم روی سنگ قبر دوخت
" دلش از خودش گرفت پشیمان   حاج مهدی فتاح" تلخ لبخند زد.  

کاش  شد از این که یه روزی تصمیم گرفت از این مرد انتقام بگیرد.  
اق نمی افتادقبل از هر کاری حرف می زد تا این همه اتف . 

 .فکر نمی کردم بیای این جا-
 سرش را بلند کرد، نوشین را که دید بلند شد و دستی به پشت 

 .شلوارش که خاکی شده بود کشید 
 .چرا همچین فکری کردی-

 کنار قبر نشست و دسته گل که پر بود از گل های سفید و قرمر 
 .محمدی را روی سنگ قبر گذاشت

متنفریفکر می کردم از بابا  . 
 .آدما مرده پرستن-

 .از این همه رک گویی یزدان حیرت زده شد و سرش را باال گرفت
 ...منظورت خودتی یا-

- بدکردار بد زمونیه شده تا وقتی یه نفرو  هم خودم همه تمام آدما.  
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 داری قدرش رو نمی دونی اما همین که از دستش دادی تازه می 
 .فهمی چی از دست دادی

 !پشیمونی-
- داره؟ سودی  

 چی؟-
 .عینکش را از روی موهایش برداشت و روی چشم هایش گذاشت

 .نگاهش را به نوشین که منتظر نگاهش می کرد دوخت
 .حتی اگه پشیمونم باشم سودی نداره-

نفهمید چی شد که لبخند تلخی گوشه ی لب هایش نشست.  
 دلش به رحم آمد تا همین دیروز از یزدان متنفر بود حتی خوشحال 

ه افتاده بازداشتگاه و قرار ِ یاسرو از دست بده اما حاال که حالبود ک   ِ
آدم بدی نبود فقط سعی  یاس را می دید دلش به رحم آمده بود.  

 .داشت بد باشد 
 یزدان قصد رفتن کرد، خم شد با سنگ کوچیکی که دستش بود 

 .ضربه ایی به سنگ قبر زد، فاتحه ایی فرستاد
را تنها نگذارد در دل به حاجی قول داد که یاس . 

 ..من دارم میرم کاری-
 .بچه ی هما، بچه ی تو نیست-

با چشمانی گرد شده به نوشین که سرش به سرعت سربرگرداند.  
 .پایین بود نگاه کرد



@romanbook_ir 

460 
 

 چی؟-
 .بلند شد و رو به روی یزدان که حیرت زده نگاهش می کرد ایستاد

مین بعد از اون قضیه یشب ِ یلدا بد ازت کینه برداشتم برای ه   
 وقتی فهمیدم احسان، یاس رو دوست داره تصمیم گرفتم کمکش 

اون رفت هما رو پیدا کرد و آورد می خواست اینجوری یاس از  کنم.  
اما  تو زده بشه و تا قبل از اومدن جواب آزمایش با یاس عقد کنه.  

 وقتی دید یاس باز هم از تو جدا نشد همون شب که با ماهان دعوا 
شت می خواست خونه ایی که هما را داخلش کردی و افتادی بازدا  

 زندانی کردی رو بسوزنه تا تو مجبور بشی هما رو ببری خونه خودت 
اما اینبار بی دردسر شد به اما نشد و همه چیز بهم ریخت.  

اینا رو قرار نبود بهت بگم چون بابا بودش و مطمئن بودم .نفعش.  
ضربه زدن به تو من قصدم  نمیذاشت یاس با احسان ازدواج کنه.  

نمی خواستم یاس با کسی ازدواج کنه که  بود نه چیزه دیگه.   
 دوسش نداره اما حاال دیگه بابا نیستش و تنها کسی که می تونه 

یاس به ارواح خاک بابا قسم خورد .جلوی این اتفاق رو بگیره خودتی.  
 که اگه ماهان رضایت بده تو آزاد بشی فردا چهله بابا، با احسان 

محاله زیر قسمش بزنه مگر اینکه تو جلوش وایسی .عقد کنه .. 
حرف های که روی دلش سنگینی می کرد و همچون بار صد ت ُنی  

 روی
می دانست اگر بماند یزدان با زبان دوشش آوار بود را گفت و رفت.  

اما نماند و رفت  تلخ حرف هایی می زند که مطمئن بود حقش است.  
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د عینکش را از رویچند نفس عمیق کشی یزدان چشم بست.  
چرخید و با قدم  نفس عمیق تری کشید. چشم هایش برداشت.  

 .های بلند راه خروجی قبرستان را در پیش گرفت
______ 

صدای نعره محکم و  وارد خانه شد؛ در را محکم به هم کوبید.  
 بلندش در فضا پیچید 

 !هما-
 قدم های محکم و بلندش سرامیک های کف حیاط را لرزاند، عصبی

بود تصمیم گرفته بود دیگه عصبی نشود یا اگر شد جلوی خشمش ن  
گویی حرف های امینه و نوشین کار ساز بود که تونسته  را بگیرد.  

 .بود روی یزدان کله شق اثر بگذارد
 در سالن را باز کرد، با نگاه جدیش سالن را از بر کرد 

 !هما-
 .جانم؟ چه عجب اومدی یه سر به من و بچه ات بزنی -

نگاه تندی به هما رفت  ظ بچه ات اخم هایش در هم رفت.از لف  
 .قدمی به داخل برداشت و در را پشت سرش بست

 .جمع کن باید بری-
 گیج نگاهی به اطراف انداخت و در حالی که دستش را گوشه ی 

 :پیراهنش خشک می کرد جلو آمد و پرسید 
 کجا قرار ِ جایی بریم؟ -

خوب بلد بود نقش  دی زد.در دل به این همه پرویی هما نیش خن  
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 بازی کند و این نشون می داد قیمت خوبی برای این نقش کثیف 
 .گرفته

 زیر چشمی نگاهی به هما انداخت زرنگ تر از این حرف ها بود که 
 نفهمد این همه ناز و عشوه هما و خودش رو به ندونستن زده از 

نیاوردبوهایی برده و سعی داشت به روی خودش   کجاآب می خوره. . 
 .دستی به ته ریشش کشید و قدمی به جلو برداشت

 .قرار نیست جایی بریمقرار ِ برید -
 .با تعجب ابرویی انداخت

 کجا؟-
 ابرو در هم کرد به تندی تشر زد 

 .همون قبرستونی که تا چند هفته پیش بودی-
 چنگی به بازوی نوشین زد، و فشرد با صدای که از حرص می لرزید 

ه از ترس به خود می لرزید نجوا کرددم گوشه نوشین ک : 
 .بد به حالت که اگه نشه-

 این را گفت و بازوی نوشین را به شدت رها و به عقب هولش داد 
 .که سکندری روی زمین افتاد

 نیش خندی که روی لب های احسان نشست،نوشین را عصبی کرد
 :با حرص از جایش بلند شد و توپید 

- بیرون برونشنیدی مامان چی گفت؟ گفت  . 
در که بسته شد   با تحقیر سری برای نوشین تکان داد و رفت.  

ِ  دخترک بی چاره بی جان همانجا روی زمینسرد نشست نفس
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 حبس شده در سینه اش را به سختی بیرون داد و سرش را روی 
 .زانوهایش گذاشت 

___________ 
 .اون پاکت رو هم باز کن-

یزدان می گفت گشت، با  آرشسر برگرداند،با نگاه دنبال ِ پاکتی که  
 .ورود احسان به مغازه نگاهش ثابت شد 

 :احسان که تنها قصدش اذیت کردن بود، لبخندی زد و گفت
 چی شد نگاهت میخ من شد؟-

ابرو در هم کرد اما  یزدان که پشتش به او بود با صدایش برگشت.  
 خیلی زود به خودش مسلط شد گویی که اصال احسانی وجود نداره 

گفت رو به آرش : 
 .پاکت کنار ِ یخچال ِدر سریع بازش کن -

 .کمک نمی خواید؟ اومدم کمک-
 آرش نیش خندی زد، فقط خودش خبر داشت که چقدر از این مرد 

 ..بیزارس تمام کارهایش از روی حسادت و طمع بود و بس
 .نه شما بفرمایید -

 .احسان سرخوشانه خندید و به شیشه مغازه تکیه زد
 .بسته نوشابه بدم البته اون تک نفره هاش10آخه اومدم سفارش -
 در حالی که نگاه خبیثانه اش به یزدان بود که بی توجه به وجودش 

گفت  به کارش ادامه می داد. : 
 روز ِ دیگه می خوام، می خوام یهجشن ِ بزرگ بگیرم برای8برای -
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 !عقدکنونم عروس آشناس، یزدان میشناسش نه 
ش را بین ِاحسان و یزدان گرداند، آماده بود تا آرش نگران نگاه  

 .جلوی هر هجوم ناگهانی یزدان رو بگیره
 اما یزدان به خودش قول داده بود عصبی نشود و احسان را به 

 .مرادی که بخاطرش به اینجا آمده بود، نرساند 
 .لبخند ِکجی زد تا خونی که در چشمانش دوید بود را پنهان کند 

ک رو توی قفسه گذاشت و از چهارپایه ایی که آخرین جعبه پودر کی  
در کمال آرامش با لحنی سرد و در عین  رویش ایستاده بود برگشت.  

 :حال نیش دار گفت
 می شناسم، فقط نمی دونم تا کیقرار ِ هم خبر بی غیرت بودنت رو -

 ببینم هم خودت ظاهر و باطن نشونم بدی؟
خنک شد اما   دلش نیش خندی زد، متوجه تغییر رنگ احسان شد.  

 .نه انقدری که ادامه حرفش را نزند 
 بسته میفرستم واسه ات هدیه من برای 20بسته، من 10گفتی -

 ...تو
 .قدمی به جلو برداشت، چشمکی زد

 البته اگه تونستی عقد کنی و عروسی رو به اجبار سر سفره عقد -
 .بشونی

 احسان دندون قروچه ایی کرد و قدمی به جلو برداشت که یزدان
یش دستی کرد و با دست به در خروجی اشاره کردپ . 

 !در از اون سمته، مغازه رو هنوز باز نکردم بفرمایید -
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 نگاه حرص آلود احسان تک تک اعضای صورت آرام و ریلکس یزدان 
دستش را مشت کرد و غرید  را از بر کرد. : 

 .می بینی یزدان، می بینی کی برنده میشه-
- احسان، یاس رو برای خودم کردن جزوی من با تو مسابقه نمی دم   

اون برای من میشه، زن میشه اگه  .از زندگیمه نه مسابقه با تو.  
حاال بفرما.خودش بخواد نه به زور و اجبار ِ من. .. 

 حرف هایش را از ته دل زد اما به ُمذاق احسانی که تنها قصدش
نگاه تحقیر  تصاحب کردن و ضربه زدن به یزدان بود خوش نیامد.  

میزش را یک دور، دور مغازه کوچک یزدان و آرش گرداند و بیرونآ  
 .رفت

 .یزدان با خنده سری تکان داد
 .احمق خوش خیال-

 آرش که از جواب های یزدان و کنفت شدنه احسان، احساس 
 .رضایت می کرد ضربه ایی به شانه ی یزدان زد

 ..ایواللحق که پسر ِ حاج یحیی،درست مثل خودش محکم و جدی-
ی پاشنه ی پا چرخید و نگاه عاقل اندر سفیهی به آرش که با رو  

 .نیش باز و نگاهی براق نگاه می کرد،انداخت
 تو پدر ِ منو دیدی؟

 !نه چطور-
 !پس چطور می گی من شبیه بابامم -

 .وا رفت با غیض چپ چپی به یزدان رفت
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 .الحق که گاوی یزدان-
ادش افتاد که یاس یزدان بی صدا خندید و رویش را برگرداند تازه ی  

از فراموش کاری خودش  گفته بود فردا حتما با آرش و حنانه بروند.  
 .حرصش گرفت آرام به پیشانیش کوبید 

 چی شده؟چیزی یادت رفت؟ -
 .آره،یاس گفته فردا همه با هم بریم -

 !همه-
 کنار جعبه جلوی پایش زانو زد و با کارد کنارش چسب رویش را باز 

 .کرد
- نانه و اگه دوستش قبول کنه پونهآره؛من،تو،یاس،ح . 

 با شنیدم اسم حنانه لبخند ِ کوتاهی و مسخ شده ایی روی لبش 
 :نشست، آرام زیر لب گفت 

 با حنانه؟ -
 سرش را باال گرفت، دستش را باال برد و عرق روی پیشانیش را با 

 .پشِت پیراهنش پاک کرد
 !چیزی گفتی-

 ها نه،گفتم پس مغازه چی؟ -
- ه دیرتر باز کنیم، این یک هفته بگذره همه چی مغازه رو یک هفت  

 ..درست بشه بعد 
 می خوای چکار کنی؟-

 :در حالی که مارکارانی ها رو توی قفسه می گذاشت، گفت
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 چی رو؟-
 .همه یاس رو هم خودت رو-

ازدواج کنه، خودمم  بی وجدانیاس که مشخصه محاله بزارم با اون    
 ..که می بینی مغازه رو

 ..پس اون-
 !آرش-

 جدی بود و مصمم برگشت به آرش نگاهی انداخت که به سکوت
به همان جدیت ادامه داد مجبورش کرد. : 

 هیچ کدوم از اون چیزا برای من نیست، اگه تا االنم حرفی نزدم -
 .فقط بخاطر اینکه ماهان رو با اونا سرجاش بشونم

 هیچ کدوم از اون چیزا برای من نیست، اگه تا االنم حرفی نزدم -
 .فقط بخاطر اینکه برایکار ِ دیگه ایی به کارم میان

 آرش که زیاد موافق این تصمیم نبود کالفه سری تکان داد لب باز 
 .کرد تا حرفی بزند که یزدان میان حرفش را گرفت

 خیلی کار مونده آرش،تا شب باید کارو تموم کنیم وقتی اومدیم -
 .باید سریع مغازه رو باز کنیم

 .پوفی کشید 
- دسته تو یزدان،از دسِت تواز  . 

 .ضربه ی به پشت کمرش زد
 .کم از دسِت من بنال کارتو انجام بده-

__________ 
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 با رضایت و نگاهی که از خوشحالی برق می زد به حنانه که از کوله 
نفس عمیقی کشید و در دل خدا یزدان باال رفته بود نگاه می کرد.  

جای حاج مهدی در هنوز هم .رو برای این لحظات شکر می گفت.  
 .جای جای زندگیشان حس می شد اما سعی می کردند کنار بیاند 
 حنانه با ذوق بوسه ی محکمی به گونه ی یزدان زد، با ذوق قد و 

باالی بلند و ورزیده ی برادرش را از بر کرد و در دل کلی قربان 
 صدقه 

 .اش رفت
ابرویش را یزدانکه از همان اول متوجه نگاه خاص ِ حنانه شد تای   

 باال داد، سرش را پایین انداخت و به لباس هایش نگاهی انداخت 
 .ایرادی که ندید سرش را باال گرفت و گیج به حنانه نگاه کرد

 چرا اینجوری نگاه می کنی؟ -
 خندید و سری تکان داد که موهایش توی صورتش پخش شد و 

رو  امینه با خنده سری تکان داد و سرخوشانه خنده اش بیشتر شد.  
 :به یزدان گفت 

 .بچم دیووانه شد رفت-
 حنانه که گویی از پیشنهادسفر ِ یک هفته ایی یزدان زیادی

 :سرخوش بود با ذوقی که در صدایش بود گفت
 آره دیوونه شدم، دیوونه ی اینعشق ِ بی نظیر داداشو یاس وای -
 مامان اگه بدونی چقدر قشنگ به هم نگاه می کنن یعنی من آب 
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 ..تو
ُهمُهم  - .. 

 با صدای که یزدان از ته گلویش در آورد زبان به دندان گرفت، یزدان 
 چپ چپی به حنانه رفت و خیلی ریز به امینه اشاره کرد که یعنی 

خجالت می کشید و این را امینه سرخ شدن  جلویش حرفی نزند.  
 .چهره اش و سر به زیر شدنش فهمید 

شد آشپزخانه رفتلبخند ِکوتاهی زد و برای اینکه یزدان راحت با . 
 با رفتن امینه، سر یزدان باال آمد و چشم غره ایی به حنانه که 

 .مظلوم نگاهش می کرد رفت
 به جون ِ داداش حواسم نبود -.

 :با حرص آروم گفت
 .در عرض چند ثانیه از حرفم پشیمونم کردی-

 بافکر ِ اینکه یزدان از بردنش به سفر پشیمان شده است هول کرده 
را که می خواست به اتاقش برود را گرفت بازوی یزدان . 

- مسافرت که پا  داداش صبر کن، ببخشید بخدا از دهنم پرید.  
 .برجاست

 .به زور بازویش را از دسِت حنانه بیرون کشید 
 ..حیف یاس گفته-

 :نیش حنانه باز شد و بی هوا بلند گفت
 ...ببین می گم عشق تو-

کرد و آرام دستش را به با برگشت یهوییو نگاه تند ِ یزدان سکوت   
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 .معنی ساکت شدم روی دهانش گذاشت
 .سری با تاسف تکان داد

 ...استغفر -
 .از پله ها باال رفت و حنانه پشت سرش ریز ریز خندید 

____________ 
 نگاه زیر چشمی به جمع انداخت، سنا و نوشین که خیلی عادی 

روی یاس صبحانه می خوردند و ماهانی که با اخم های در هم رو به   
 .نشسته بود

 منتظر بود یاس حرفیاز رفتن بزند تا دوباره مثل ِ دیشب سر و صدا 
 ...راه بندازد که حق نداره بره و

 سنا که سخت ایستاده بود جلوی ماهان و زورگویی هاش سر بلند 
 :کرد، و گفت

 وسایلت رو جمع کردی؟-
 .تا این را گفت ماهان و یاس هر دو با هم سر بلند کردند 

- لهب . 
 کجا؟-

جدی و محکم رو به یاس گفت سنا ابرو در هم کشید. : 
 .برو چمدونت رو بردار بیار پایین-

 گفتم کجا؟ -
 صدای داد ِ ماهان که باال رفت سنا با غیض برگشت، با کِف دست 

 .ضربه ایی روی میز زد و تذکرانه ماهان را صدا زد
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 !ماهان-
د شد بی توجه به لحن سنا صندلی را عقب کشید و بلن . 
 .گفتم جایی حق نداره بره، یاس بشین سرجات-

صدای بلند  متقابال سنا صندلی را عقب کشید و از جایش بلند شد.  
 و جدیش هشداری شد برای ماهانی که کنترل صدایش را از دست 

 .داده بود
- یاس..بیار پایین صدات رو ماهان، من صالح دار یاسم و می گم بره.  

 میری یا نه؟ 
ن منتظر و نگران به مادر و برادرش نگاه می کرد با یاس که تا اال  

 دادی که سنا زد به خود آمد و خیلی سریع آشپزخانه را ترک کرد و 
 .به اتاقش رفت

 ماهان با حرص نگاهش را به سمته سنا سوق داد، از الی دندون
 :های قروچه شده اش غرید 

 من مطمئنم نمی خواد با دانشگاه بره؟-
خودش هم می دانست یاسقرار ِ با کی به  رد.سنا با تاسف نگاه ک  

 مسافرت بره و دانسته اجازه را داده بود اما دلش از پسر بزرگش پر 
چند روز بود که این چنین حقیرانه به جون خواهرش افتاده بود.   ِ

 قبل بود که فهمید دلیل ِاین همه جز زدن ماهان تنها از روی انتقام 
تویچالوسه که قرار ِ بعد از عقد نیست بلکه به طمع یه تیکه زمین ِ   ِ

فقط خدا می  احسان با یاس، توسط احسان به نامش زده شود.  
 دانست از حال ِ دل سنایی که فهمیده بود پسرش خوشبختی 
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 ..خواهرش را در مقابل پول می فروشد 
 سکوتش که طوالنیشد، ماهان حرص زد و با چند قدم ِ بلند خود را 

 .به درب آشپزخانه رساند 
* * 

 !وایسا ماهان 
برگشت و با چند قدم ِ لرزان خودش را به  سنا بود که صدایشزد.  

 .ماهان رساند 
میدونم بخاطر یه - .بغضش لرزید و اشک شد روی گونه هایش.  

 تیکه زمین می خوای دخترمو بدی به احسان، می گم دخترم چون 
آره من .یاس خواهرا نیست که اگه بود به پول نمی فروختیش.  

ردم که بهت نگفتم مادرت من نیستم اشتباه کردم که از اشتباه ک  
 بچگی جوری باهات رفتار نکردم که حسرت مهر مادرانه به دلت 

 ِ بمونه و وقتی فهمیدی مادر اصلیت کیه به جای کینه توزیو فکر 
امینه اشتباه کرد  انتقام بری تو آغوشش و از داشتنش لذت ببری.  

شم تو چشِم کسی بشه که که بخاطر تو حاضر شد این همه سال چ  
 بارها بهش ضربه شد اشتباه کرد که حاضر پسر دومش رو هم 

حاج مهدی هم اشتباه کرد که تو رو از امینه  .بسپاره دسِت حاجی.  
 جدا کرد یزدان اشتباه کرد که تصمیم به انتقام گرفت، اشتباه کرد 

اما بیشتر از همه تو اشتباه .که وسط راه جا زد و عاشق یاس شد.  
دی ماهان، اشتباه کردی که نرفتی مادرتو تو بغل بگیری و بگیکر   
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 چقدر خوب ِ که هستی اشتباه کردی که به خواهرت حنانه نگفتی 
 دیگه حست به اون فقط دوست داشتن برادرانه اس، اشتباه کردی 
 که بجای پشت حاج مهدی ایستادن رو به روش ایستادی و کمر به 

میم به انتقام گرفتی، اشتباه اشتباه کردی که تص  نابودیش بستی.   
تصمیم  ..کردی که نفهمیدی،نشنیدی،ندیدی حرف های ما رو.   

 گرفتی هم انتقام بگیری هم با فروش دخ تر ِ من پول به جیب بزنی
نه من میزارم یاس با احسان ازدواج کنه و زمین   .اما اشتباه کردی.  

در  همون شبی که جلوی .گیر تو بیاد نه حاج مهدی قبل از مرگش.  
 کالنتری گستاخانه توی چشمش زل زدی و گفتی یاس یا باید قبول
 کنه با احسان ازدواج کنه یا رضایت بده نیستی، تمام داراو ندارشو 

 از قالی توی خونه تا حجره تا این خونه هر چی که فکرشو کنی رو زد 
چون قسم می خورد رو اسمش چون باورش داشت  ..به اسم یزدان.  

اینم  ..م حریصش به اموالش نیست.چون مطمئن بود چش  
 ..سندش

نوشین  نیم رخش را به سمته نوشین گرفت و دستش را پیش برد.  
ِ  که در هین حرف های سنا به اتاق رفته و برگشته بود لبخند 

 .رضایت آمیزی زد و سند رو توی دسِت سنا گذاشت
 .سنا سند را گرفت و به سمته ماهان گرفت

 ..بگیر -
سند را که گرفت زانوهایش لرزید   لرزانش را پیش برد.دست های   

دلش به  که لبخند تاسف باری را روی لب های سنا نقش بست.   
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 درد آمد از این همه پول دوستی و بی رحمی پسری که پسر خودش 
 .نبود اما همچون بچه ی خودش با مهر و عطوفت بزرگش کرده بود

 ..بغضش سنگین تر شد 
شین دوختنگاه غم آلودش را به نو . 

 :صدای لرزان و ناباور ماهان در فضای ساکت آشپزخانه پیچید 
 .دروغه-

 همزمان یاس با چمدانی که همراه خود می کشید وارد آشپزخانه 
 .شد 

 ..ماما-
گیج نگاهش را میان نگاه اشک آلود و نگاه خیره  سکوت کرد.  

 نوشین گردوند و در آخر روی ماهانی ثابت ماند که ناراحتی چهره 
از زمان ِ فوِت حاج مهدی هم بیشتر بود اش . 

 :آروم و با شک لب زد
 چی شده؟-

 سنا به خودش آمد، دلش نیامد یاس را با دل نگرانی راهی سفره 
 .کند لبخندی زد و جلو رفت

 .هیچی عزیزم، تو برو سفر به خیر -
 ..مامان-

 ..گفتم چیزی نشده یاس، برو عزیزم برو-
نکه ماهان به خودش بیاید و قصد عجله داشت تا یاس را قبل از آ  

 .خراب کردن روز و سفر را به یاس کند بفرستت برود 
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 :نوشین کالفه سری تکان داد و گفت
 !یاس د برو دیگه، دیر برسی اتوبوس رفت ها -

 هنوز هم دل نگران بود و نگاه های سنا و نوشین که سراسر
 .اضطراب داشت دلش را آشوب می کرد

تظر گذاشتن یزدان را نداشتاما طاقِت بدقولی و من . 
 بعد از سال های قرار بود با کسی که دیوانه اش بود به مسافرت

 .برود و نباید این فرصت را از دست می داد
 .گونه ی سنا را نرم بوسید و محکم در آغوش کشیدش

 .مواظب خودت باش مامان-
 .چشم عزیزم، من تو خونه ام تو مراقب باش-

 !..چشم،نوشین-
کرد نوشین بدون هیچ تردیدی جلو رفت و در آغوشمکث   

الحق که نوشین با آن نوشین سابق دنیای تفاوت کشیدش.  
 ..داشت

 و چه خوش نشسته بود اینتفاوت به دل ِ یاسی که این روزا بیش 
 .از همیشه به محبت خواهر نیاز داشت

 از آغوش نوشین بیرون آمد، خداحافظی آرومی که مخاطبش ماهان 
دسته ی چمدانش را گرفت و راه افتاد .بود گفت. . 

 از خانه بیرون زد، صدای بسته شدن در ورودی تلنگری بود برای
 .ماهان زخم خورده و عصبی که به خودش بیاید 

 سند را با غیض روی میز پرت کرد، چنان از جایش برخواست که 
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 صندلی از پشت سرش روی زمین افتاد، نوشین و سنا وحشت زده 
 .برگشتن

ن همچون شیری خشمگین چرخید انگشت اشاره اش را به ماها  
 .سمته سنا نشانه رفت

 ..نشونتون میدم، نشون میدم که من اشتباه نکردم و اون دختره ی-
 حرفش را کامل نشده بود که با سیلی برق آسای که سنا در گوشش 

نگاه به خون نشسته اش به زمین  آویخت حرف در دهانش ماسید.  
مشتخیره شد و دستانش  .. 

 .سنا با حرص انگشت تهدیدش را باال گرفت
 اجازه نمی دم هیچ کس در مورد ِ یاس با این الفاظ کثیف حرف -

پس قبل از حرف زدن خوب فکر کن بعد بریز بیرون بزنه. .. 
 مکث کرد، حرفی نوک زبانش بود که دل گفتنش را نداشت اما

 وقتش بود درست همین لحظه که ماهان بیشتر از حدش رفته 
 ..بود

 از یک طرف احساس مادرانه اش و عشقی که هنوز نسبت به 
 پسری که سال ها بعنوان مادرش بود مانع از گفتن میشد ک از 

هنوز هم  طرفی خوی پلید ماهان که هر روز آشکارتر از قبل می شد.  
 ...نگاه اشک آلود و غم دیده ترانه را یادش بود لحظه ی رفتن و

شم تو چشم ماهان نباشد چشم بست تا در لحظه گفتن چ . 
 از خونه ی من برو بیرون ماهان، این جا جایی برای خوی پلید، افکار -

 .و اهداِف شوم تو نیست
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نیش خندی زد و قدمی به عقب  یکه خورد اماخودش را نباخت.  
 .رفت

- ؟.از کی تا حاال منتظری ها.  
حافظه لحنش پر بود از تحقیر و تمسخر، گویی کور شده بود یا شاید   
 اش را از دست داده بود که به زنی که سال ها بی هیچ چشم 

با تاسف  داشتی برایش مادری کرد اینجوری بی احترامی می کرد.  
 .سری تکان داد

- مثل ِ شما موندم برای خودم متاسفم که کنار آدمای بی لیاقتی .. 
 نوشین که تا االن سکوت کرده، حرص زد لب باز کرد تا حرفی بزند 

متوجه شد و به معنای سکوت مچ دستش را گرفت و فشار که سنا   
 .کوچکی داد

 نفسش را با حرص بیرون داد سر برگرداند سمته پنجره کوچک 
 آشپزخانه تا دیگر چشم توچشم برادر ِ بی چشم روی مثل ماهان 

 ..نشود
 ماهان بی هیچ حرف دیگه ایی نیش خندی زد، چاشنی نگاه معنا 

کان داد از آشپزخانه بیرون رفت، دارش سری به نشانه ی تاسف ت  
 وارد اتاقش شد چند دست لباس برداشت و در ساکت کوچکی که 

 از کمد بیرون کشیده بود گذاشت و بی درنگ از خانه 
یزدان که به تازگی 206از خِم کوچه که گذاشت با دیدن ماشین ِ   

 .خریده بود لبخندی زد
تقریبا خلوت  حنانه و آرش هم بودند، در آن ساعت از صبح خیابان   
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 و ساکت بود و کامال صدای حرف زدن پر انرژی حنانه و خندهایش 
که  در فضا می پیچید و هر ازگاهی صدای یزدان را در می آورد.  

 .هشدار می داد آرام تر بخندد یا حرف بزند 
 نزدیک تر که شد حنانه و آرش وارد مغازه شدند تا به خواسته ی 

شان بردارند طول ِ سفر  حنانه کمی تنقالت برای . 
استفاده کرد، آرام پشت سر ِ یزدان رفت برای اینکه هم  از تنهایشان  

 .قدمش شود روی پاشنه ی پا بلند شد 
 اگه گفتی من کیه ام؟ -

 :لبخندی پهن روی لب های یزدان نشست، 
 تو همانی که دلم لک زده لبخندش را، او که هرگز نتوان یافت-

 ..همانندش را
لبهای یاس نشستلبخندی عمیق گوشه ی  . 

 از کجا یاد گرفتی اینارو؟ -
 ..نگاه دلتنگش را با دقت میان اجزای صورِت یاس چرخواند 

 امروز چرا انقدر زیباتر و جذاب تر شده بود! مدل موهایش که همان
 بود مثل ِ همیشه باال زده بود و چند تار کوتاهی روی پیشانیش 

نظر یاس دلربا تر  افتاده بود و همان ته ریش همیشگی اما چرا از  
 شده بود؟

 ا ِ اومدی؟-
 .با صدای حنانه سریع عقب رفت

 .سالم، ببخشید دیر کردم-
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 حنانه با شیطنت هر دو دستش را که پالستیک پر از تنقالت 
 .داخلش بود را باال گرفت

 .ضرر نکردیم-
 یزدان تای ابرویش را باال داد و به آرش نگاه کرد که آرش سریع 

یم باال گرفتدستش به معنی تسل . 
 .منو اینجوری نگاه نکن، هر چی گفتم گوش نکرد-

 .خسیس بازی در نیار یزدان-
 .آخه چه خبرته حنانه؟ حاال تو این همه رو می خوری-

 فقط من که نیستم، یاس هم کمکم می کنه، مگه نه یاس؟-
 .با شیطنت سری تکان داد

 .اگه حالل باشن-
 .صدای قهقه حنانه به هوا رفت

- ایول داری زن داداش جون آخ که . 
 با این حرف لبخند از روی لب های یاس رفت، سرخ شد و خجالت 

 .زده سرش را پایین انداخت
 یزدان که حالش را فهمید، خودش رو جلو کشید و آروم دم گوشش 

 :گفت
 .تاوان خالی کردن پشِت من اینه-

 تک خنده ایی زد، سرش را باال گرفت با ناز موهای توی صورتش را 
 :پشِت گوشش برد 

 .تاوان شیرینی بود-
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 چشمکی چاشنی حرفش کرد و یزدان را با همان حالت مبهوت و 
 .مسخ شده تنها گذاشت و سوار ماشین شد 

ال ِ یزدان شد با شک پرسید  حنانه که متوجه یح : 
 این چشه؟ 

 .خندید و شانه ایی باال انداخت
 ..هیچ-

پیام را که باز صدای گوشیش که بلند شد، خنده اش را خورد   
 .لبخندش دوباره روی لب هایش نقش بست

 .یکی طلبت-
 ...طلبکار اگه تو باشی، که دیگه-

 و نگاهش را از پشت پنجره به یزدان که با فاصله کمی از ماشین 
 .ایستاده بود انداخت

 .صدای پیام گوشی اومد 
 مواظب خودت باش،  -

- مزاحم رو از ماشین من بی جنبه ام یهو دیدی راه نیوفتاده این دوتا   
 ...انداختم پایین و

 ...و-
 پیام ِیاس را که دریافت کرد تای ابرویش را باال داد، روی پاشنه ی پا

و به معنی "داری  کامل چرخید و نگاه متعجبش را به یاس دوخت.  
 .جدی می گی" سری تکان داد

 .که یاس بی طاقت سرش را پایین انداخت و بی صدا خندید 
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شین شد، یزدان سریع چیزی را تایپ کرد و همزمانآرش که سوار ما  
 .به سمته ماشین آمد و سوار شد 

 .صدای دریافت پیام که آمد با حالِت خاصی به سمته عقب برگشت
 .چشمکی به یاس زد و به گوشی اشاره کرد

 کیه؟چی می خواد؟-
با خواندن متن ِ پیام  را باز کرد. این را که گفت یاس کنجکاو پیام   

ش گل انداخت و خجالت زده سرش را پایین انداختگونه های  . 
 .آرش و حنانه سوالی نگاهش کردند 

 :حنانه بی طاقت پرسید 
 کی بود؟-

 :یزدان تشر زد
 !حنانه-

 ..آها ببخشید -
ماشین که به  این دختر گویی نمیتونست یه کجا آرام بشیند.  

زخِم حرکت در آمد برگشت تا حرفی را به یاس بزند که نگاهش به   
 .گوشه ی لبه یاس افتاد

- ؟ نکنه کسی دست رو.گوشه ی لبا چشه یاس؟ زخمه چرا. .. 
 یاس وحشت زده سرش را باال گرفت و با ابرو به جلو اشاره کرد که 
 .حنانه به سرعت حرفش را خورد و دستش را روی دهانش گذاشت

 آرش که کامال متوجه ی ادامه ی حرِف حنانه شد، سربرگرداند تا
عمل یزدان را ببیند عکس ال  .. 
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 سکوتی کامل فضا را در برگرفته بود، از اخم های در هم و نگاه جدی
 .یزدان چیزی جز عصبانیتش درک نمی شد 

 :یاس لبخند ِ مصنوعی زد و گفت
 .در خورد تو صورتم-

 حنانه که خودش را قصر می دانست برای جمع کردن اشتباهش با 
 :خنده گفت

- یوونه فکر کردم ماهانی، احسانیآااا مگه کوری دختر؟ من د ... 
 آرش که دید وضع در حال خراب تر شدن هست میان ِحرف حنانه 

 .آمد 
 می گم می خوای بی خیال این قضیه بشیم؟آره حنانه خانوم؟-

 حنانه که از چهره ی رنگ پریده ی یاس و حرِف آرش فهمید دوباره 
 .اشتباه کرده، کالفه سری تکان داد

 .بله آقا آرش
بی طاقت ماشین را گوشه ی خیابان پارک کرد، دستی را  یزدان  

 :کشید و گفت
 .به نظر من فعال وقته بی خیال شدن نیست-

 کامل به سمته عقب برگشتم، آرنجش را به پشتی صندلی زد و رو 
 :به یاس با اوقات تلخی گفت

 !نه یاس-
 .یاس با نگاهی نگران به آرش و حنانه نگاهی انداخت

- یست کهآخه چیز ِمهمی ن .. 
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 .با حرص چشم بست
 دیروز چه اتفاقی افتاد یاس؟ -

 :لب تر کرد آب گلویش را به سختی قورت داد و گفت
- در خور..گفتم که. .. 

 .چشم هایش را به سرعت باز کرد و با تذکر و هشدار صدایش زد
 ..یاس! دروغ نگو خب-

دل   دست های یخ زده اش را به کف صندلی چسباند و عقب رفت.  
دلش نبود مطمئن بود اگر یزدان بفهمد غوغا می کند و حتما توی   

کار ِ احسان را در بیاورد این سفر را بهم میزند تا تالفی . 
 نمی خوای حرف بزنی؟-

 لحنش محکم بود، در دل اعتراف کرد که در برابر خشم و حرص هر 
 ...کسی توان ایستادگی دارد جز یزدان

از هر کسی می گرفتجذبش چنان بود که توان سخن گفتن را  . 
 .حنانه پشیمان از حرف هایش مداخله کرد

 ..داداش بس-
 ..تو دخالت نکن حنانه، یاس پیاده شو سریع-

 و خودش از ماشین پیاده شد، یاس نگران نگاهش را به آرش 
 :دوخت و آروم گفت

 چی بهش بگم؟ 
 .آرش کالفه سری تکان داد
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- بهش بگواین کله خر تر از این حرف هاس حقیقت رو  . 
 یعنی بگم احسان زد؟-

 :آرش و حنانه با چشمانی درشت شده و با تعجب بلند گفتن
 احسان؟-

 :آرش عصبی گفت
 ..من فکر کردم ماهان زد ولی-

 .در سمته یاس که باز شد هر سه وحشت زده در جا تکانی خوردند 
 :یزدان عصبی گفت 

 ..مگه با تو نبودم یاس-
به دنبال ِ یزدان وارد شد. پیاده ناچار سری تکان داد و از ماشین  
 .پارکی که همان نزدیک بود، شد 

با حرص از فکری که در سرش بود هر لحظه حرصش بیشتر بود.  
 .چنگی در موهایش چنگی زد و برگشت

 کی زد؟-
 چی؟-

- ی جرات کرد دست رو تو بی وجدانیاس دیوونم نکن، گفتم کدوم   
 بلند کنه؟ 

رفت برای این تعصب و خشم یزدان برای لحظه ایی نه دلش غنج    
نگاهش حسرت وار روی چند تاری که روی  که نسبت به او داشت.  

حتی به آن چند تار هم حسادت  .پیشانی یزدان افتاده بودند ماند.  
 .می کرد که بیشتر از خودش به یزدان نزدیک بودند 
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 !یاس-
سری تکان داد و جلو  با صدای تشرگونه ی یزدان به خودش آمد.  

گم ولی قول بده بعدش بریم سوار ماشین بشیم و ادامه راه رو می   
 .بریم

 .نمیشه-
 .پس نمی گم-

 :قدمی به جلو برداشت، دندوم قروچه ایی کرد و زیر لب غرید 
 !یاس-

 .کالفه سری تکان داد
 خب بگم که چی؟ بگم که بری دعوا کنی و دوباره ازت شکایت-

خال فقط منتظر ِ یه  اون دوتا مار خوش خطو کنن؟ تو که می دونی  
 آتویی از توان که دوباره بهت ضربه بزنن؟ باشه می گم دیروز بخاطر 

 تو با احسان دعوا کردم بهم گفت بعد عقد دیگه نمی تونم ببینمت 
 ولی من بهش گفتم، گفتم که تمام وجودم برای توء بهش گفتم که 

وارم حتی اگه باهاش عقد کنم باید هر روز شاهد ِاشک های حسرت   
 .....برای تو باشه گفتم که

هی گلگون و سرخ شده ی  هر دو عقب رفتند یزدان با عشق به چهر   
 !حنانه هنوز خیلی از خونه دور نشدیماا-

 این یعنی اگر دست از سر یاس برندارد تضمینی نیست وسط راه 
حنانه دستش را به حالت تسلیم باال گرفت پیادش کنه. . 
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اووم..اووم ..من تسلیمم. .. 
 .و آروم دستش را روی دهانش گذاشت

 و یزدان با رضایت و دور از چشمه بقیه در آیینه چشمکی به یاس 
 ...زد

___________ 
عمارتی که  با لذت به رو به رویش که گویی بهشت بود خیره شده.  

 حکم ویال را داشت با نمایی سفید و طالیی که با چند پله جلوی در از 
از پنجره ی تمام شیشه .یال جدا میشد.حیاط دلباز و تمام سرسبز و  

 که حکم دیوار سمِت بیرون ویال را داشت به داخل سالن دید 
 ..داشت

 صدای سوت حنانه که به هوا برخواست نگاه هر سه به سمتش 
 .برگشت

 یاس با ذوق و هیجان آرش با خنده و یزدان با اخمی در هم چشم 
 .غره ایی به حنانه رفت

ه که نبود باالخره غیرتش اجازه نمی داد باالخره مرد بود و هر چ   
 حنانه در حضور آرش سبک رفتار کند 

 :به ضرب در صندوق را بست و به جد گفت
- حنانه تو هم اگه سوت زدنت .آرش بیا برو سریدار رو صدا بزن.  

 .تمام شد با یاس برید داخل
 حنانه که فهمیده بود یزدان از سوت زدنش خوشش نیامده بود

حرفی کیفش را برداشت و به سمته سالن راه افتاد بدون هیچ   
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 اما یاس ماند؛ تا دل بی تابش را که سخت جایی میان اخم های 
 .دلنشین و جذاب یزدان مانده بود را آرام کند 

 با ناز چرخید و به یزدان که حواسش به او نبود و مشغول بیرون
 .آوردن وسایل از داخل ماشین بود نزدیک شد 

 !کمک نمی خوای -
 .ا ِ نرفتی داخل-
 و پالستیک توی 

د دسِت یزدان را بیرون کش . 
 من ببرم؟ -
یاس خندید و در واقعه مسخ شده نگاهش می کرد. حرفی نزد.  

 .دستی جلوی صورتش تکان داد
 !با توام آقا-

 .چشم هایش را با طمانینه بازو بسته کرد و لب تر کرد
 .خسته نشی-

 .سنگین نیست-

-    یبرای غیر نباید ناز کن
با ناز مردمک  ییاس گویی امروز قصد داشت دل ببرد که اینبار ه  

 چشم هایش را در حدقه چرخاند و همزمان ابروهایش را نرم باال 
 .داد

 ..غیر این باشه من یاس یزدان نیستم-
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 ..آفرین همینه-
عقب رفت و به یک باره خندید  . 

 .دیوونه-
ماند که صدای نگاهش روی لبهای خندان یاس خیره   لبخند زد.  

 .آرش از فکر بیرون کشیدش
 .یزدان؛ مش مراد نیستش-

 :آروم در حالی که برمیگشت با لحن ِ خاصی گفت
 .برو تا یهجور ِ خاص جواب حرف هات رو ندادم-

 .و به سمته آرش رفت
 لبخندی روی لبهای یاس نقش بست حس یزدان را درک کرد وقتی 

 ..که برایش ناز می کرد
وارد ویال شد سری تکان داد و   . 

 حنانه با شنیدن صدای در با حدس اینکه یاس وارد شده با ذوق 
 :چرخی زد و گفت 

 .یاس اینجا فوق العاده اس-
 یاس با دهنی باز همان کنار ِ در به سالن بزرگ و شیک ویال نگاه می

در ذهنش آرش و پدرش را برای داشتن چنین ویالی لوکسی  کرد.  
 .تحسین می کرد
حنانه به شانه اش زد بخودش آمد با ضربه ی که   . 

- ببین یاس من یه فکری کردم...هی کجایی. . 
 :نگاهش را به اطراف گرداند و در جواب لحن شیطون حنانه گفت
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 به چی؟ -
 :سرش را جلو برد آروم لب زد

 برم تو کار ِ آرش بد نیست مگه نه؟ -
عقب رفت و همراه با خنده  چشم هایش گرد شد خنده اش گرفت.  

به سر ِ حنانه زد آرومی  ضربه ی . 
 .برو بابا دیوونه-

 !چرا؟ خودت عشقتو پیدا کردی فقط من بمونم تنها-
نگاه و لبخند  لفظ عشقت حس لطیفی را به قلبش سرریز کرد.   ِ

 مهربون یزدان، آن قد بلند و هیکل ورزیده اش موهای خوش حالت 
 .و خوش فرمش در قالب که عشق جلوی چشمانش زنده شد 

گزید تا لبخند روی لبش جلوی حنانه خجالت زده اش نکند اما لب   
 .دیر سعی کرده بود و حنانه سرخوشانه خندید 

- بریم بریم وسایل رو بزاریم تو اتاق خوبه بابا چه ذوقی کرد. .. 
 ویال بزرگ بود و کلی اتاق داشت که از بینشان انتخاب اتاق سخت 

 .بود هر کدام دلبازی و دلنشینی خودش را داشت
 صدای برخورد موج های دریا مثل ترانه گوش نوازی کل سالن ویال را 

 .در برگرفته بود
 !یاس ببین اینو-

 سربرگردوند و به حنانه که با تونیک یاسی رنِگ توی دستش در 
 .درگاه در ایستاده بود نگاه کرد

 .بله، چه خوشکله-
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 .جدی؟ برای تو خریدمش-
خت انداخت و از جا بلند شالی که از چمدون در آورده بود روی ت  

 .شد 
 برای من؟-

 .نیشش باز شد با ذوق جلو آمد 
 .آره،مطمینم رنگش و خودش خیلی بهت میاد-

 با چشمانی که از شدت ذوق برق میزد به تونیک مجلسی که توی
 .دست های حنانه بود خیره شد 

 .آروم دست پیش برد و تونیک رو گرفت
 .این فوق العاده اس حنانه-

- نم تو تنت چجوره بدوبپوشش ببی  .. 
 .آخه این خیلی مجلسیه-

 .نگاهش رنِگ شیطنت گرفت
مثال برای شاید یه روز بدردت خورد. ... 

 .با باز شدن در و خورد در به کمرش آخی گفت و عقب رفت
 .یزدان که وارد شد نگاهی به حنانه که آخ و اوخ می کرد انداخت

 ...خب داداش قبل اومدن یه در بزن شاید -
ن که نگاهش روی لباس توی دسِت یاس بود بی توجه به حنانه یزدا  

 :لبخندی زدم و آروم رو به یاس گفت 
 می پوشی؟-

 با زیرکی فهمید که یزدان پشت در فالگوش ایستاده بود و به حرف 
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برای اینکه کمی سر به سرش بزاره گفت هایشان گوش می داد. : 
 .نه-

 .وا رفته نگاهش را از لباس گرفت
چرا ؟-  

 آروم نگاهش را به حنانه سوق داد، یزدان که منظورش را اشتباه 
 درک کرد با حالت گیج و مسخ شده ایی که دلیلش تنها وجود یاس 

 :بود برگشت و گفت
- میخوای تو برو بیرون دیگه..می گم حنانه...چیزه. . 

حیرت زده لب زد چشمان حنانه از فرط تعجب گشاد شد. : 
 !داداش-

منظورش را اشتباه گرفت در حالی که خنده یاس که فهمید یزدان   
 :اش گرفته بود چشم بست و با ته خنده ی تو صداش گفت

 یزدان من منظورم این بود برو بیرون نه این که حنانه رو بفرست -
 .بیرون

که حنانه با  توی ذوقش خورد نگاه مظلومش را به یاس دوخت.  
 .خنده دستش را کشید 

-   به اون مرحله نرسیدید که یاس بیا داداش بیا بریم بیرون فعال 
 یزدان که ادامه ی حرفش را خواند، نگاه جدی بهش انداخت حنانه 
 را می شناخت گاهی چفت دهانش باز میشد و بی فکر حرف هایی 

بازویش زا از دستش بیرون  میزد که هرجایی؛ جای گفتنشان نبود.  
 .کشید 
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- نفعتهتو برو بیرون من خودم میام، کمتر هم حرف بزن به  . 
 .جمله ی آخر را با لحنی آرام گفت که به حنانه برنخورد 

 .چشم پس من رفتم اتاقم رو بچینم -
 .و بیرون رفت

 برگشت با دیدن چهره ی یاس پی به خجالتش برد، لبخندی زد آخ 
 که یزدان جان می داد برای این چهره ی خجالت کشیده و لپ های 

 .گل انداخته
 نبینم خجالت کشیدی خانوم؟-

رش را باال گرفتس . 
 این رو تو خریدی؟-

 از کجا فهمیدی؟-
 از گوشه ی چشم نگاهی به دسِت یزدان که روی چند تار از موهای 

دوست داشت این نوازش های  کنار گوشش نشسته بود انداخت.  
 .ریز را که آرامش می کرد

 از گوشه ی چشم نگاهی به دسِت یزدان که روی چند تار از موهای 
ته بود انداختکنار گوشش نشس  . 

 ..سلیقه ات رو میشانسم-
 !از کجا-

 :شیطنش گل کرد و گفت
 ..از انتخاب من-
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 لبخندی گوشه ی لبهایش نشست، نگاه خاصش را به نگاه
نگاهی که از هیجانو عشق برق ِ خاصی میزد مهبوبش دوخت. . 

 .هر انتخاب ِ از من که به تو ختم بشه همینجوره-
حرِف یزدان را به خوبی درک می کرد اما دلش غرق لذت شد، دلیل ِ  

 .شیطنت خواست
 چرا؟-

با شیطنت   منظور ِ یاس را فهمید. نگاه یاس را که دید با زیرکی رنگ
ایی باال انداخت و عقب رفت شانه . 

 نمیدونم شاید چون میدونم زیاد برات مهم نیست چی باشه همین -
 !که از سمته من باشه برات کافیه

برخواستجیغش به هوا  . 
 .یزدان-

 بی صدا خندید عقب رفت، اما یاس کوتاه نیامد با یک دست یقه ی 
 .پیراهن مشکی مردانه ی یزدان را گرفت و به سمته خود کشید 

 ..بگو-
 .نگاه خاصش را بین چشم های شرور و نازدار یاس گرداند 

 .چی بگم؟-
 نگفتی چی بگم؟ -

ست،گوشه ی زیر نگاه گیرا یزدان عرق شرمی روی پیشانیش نش   
 .لبش را به دندان کشید و خجالت زده سر به زیر انداخت

 .هیچی-
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 دل برد آن نگاه خجول، آن نگاه معصوم که از همان اول بار تنها 
یزدان با عشق پلک زد چشم بست دلیل ِعاشق شدن یزدان بود. . 

 نمیخای نگام کنی خانوم؟ -
 .باالخره سرش رو باال گرفت

 .لبخندی زد
- خوای بگی؟تو نمی   

 .بگم؟-
 .نه، خودش داره می گه-

 چی میگه؟ -
 نگاهش باال رفت، از لبخند ِ کوتاه و خاص یزدان باالتر رفت تا رسید 

 ..به چشمانش که سراسر آرامش بود
 ..ضربان قلبت با ضربات قلبم یکسان میزنه-

 !دلبرمنی تو، یه روز با حرف هات دلبری نکنی نمیشه نه-
* * 

شنید با ذوق از آشپزخانه بیرون دوید تا بیرون صدای بارون رو که  
 .برود

 حاال که یزدان سرش به یاس گرم بود می توانست با خیال راحت 
 .بره زیر بارون و یکمی به رسم بچگی زیر بارون بپر بپر کنه

 در رو باز کرد که سینه به سینه ی آرش شد، و چوب های که آرش 
لوی پایشان روی زمین برای روشن کردن شومینه جمع کرده بود ج  

 .افتاد
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 .حنانه با شرمندگی عقب رفت و دستش را روی دهانش گذاشت
 ..هیع ببخشید -

 آرش که مات موهای بافته شده ی حنانه که از شالش بیرون زده 
حنانه که سرش را باال گرفت هول شد  بود، شده بود. . 

- فدای سرت..فدا...نداره.. .ل..ا ِشکا...ا ِ. . 
تپاچگی آرش شده بود اما دلیلش را نمی حنانه ک متوجه دس  

 .دانست با شک تای ابروش رو باال داد
 خوبید شما؟-

- جمع کنم اینا رو.خوبم، من. .. 
 روی زمین زانو زد و شروع به جمع کردن چوب ها شد که حنانه 

 .همزمان رو به روبش کنار چوب ها زانو زد
 .ببخشید من باعث شدم

سر ِ آرش سمته شومینه رفتچند تیکچوب را برداشت و پشت  . 
 .بفرمایید -

 چوب ها رو یکی یکی داخل آتیشی که کم کم خاموش میشد 
 انداخت، هنوز مات موهای بافته شده ی حنانه بود که با حس 

 .سوزشی روی دستش آخ بلند گفت و عقب کشید 
 .حنانه وحشت زده جلو رفت

 .ای وای چی شد؟ دستت سوخت-
دستش را میان دست دیگر محکم می با درد چشم بسته و محکم    

حنانه هول شده جلو رفت و بی آنکه متوجه خود باشد دسِت  فشرد.  
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 .آرش را گرفت
 نکن این جوری پوستش برداشته میشه، آخ ببین چقدر قرمز شد -

بیا بیا مامانم میگه اینجور وقتا باید خمیر  .حواست کجا بود پس.  
 ..دندون زد روی سوختگی

نگاهش می کرد را با خود تا آشپزخانه کشاند،  آرش را که مسخ شده  
 .وسط آشپزخانه دستش را رها کرد و خمیردندان را از یخچال در آورد

 .با چند قدم بلند خودش را به آرش رساند 
 ..بده من دستت-

 باالخره به خودش آمد و زبان به کام گرفت، نگاه خاص آرش به 
ن را سمتش خجالتش دامن زد سر به زیر انداخت و خمیردندا  

 .گرفت
 .بفرمایید، بزنید -

 آرش که تازه از توجه حنانه خوشش آمده بود با حالت نمایشی به 
 :صدایش درد داد و گفت

 .نمی تونم میسوزه-
 :حنانه که دلش به رحم آمد با ناراحتی سرش را بالت گرفت و گفت 

 واقعا؟-
 .آره-

 .کالفه سری تکان داد و به صندلی اشاره کرد
- بین چی شد بشین، آخ ب . 

 .کنار ِآرش روی صندلی نشست،
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 آروم خمیر دندان را روی جای سوختگی زد و یا انگشت اشاره آرام 
 .تمام جای سوختگی را زد

 کارش که تمام شد سرش را باال گرفت که بی هوا نگاهش با نگاه 
 .آرش گره خورد

 ..حنانه-
 .با صدای یاس هر دو تکانی خوردن

هم همراه یاس است هست وحشت زده حنانه از ترس اینکه یزدان   
 از جایش برخواست که صندلی از پشت روی زمین افتاد و صدای 

 ....گوش خراشی را ایجاد کرد
 یاس لبخند زنان سرش را به بیرون آشپزخانه مایل کرد، یزدان را که 

 .مشغول با تی وی دید برگشت
 .نگران نباشید یزدان تو پذیرایی-

 .چشمک ِ شیطنت آمیزی زد
 !خب-

 حنانه لب گزید و آروم یاس را صدا زد، آرش که فهمید یاس قصد 
 .اذیت کردنشان را دارد لبخند محجوبی زد و از جایش بلند شد 

 .اذیت نکن زن داداش وقِت ما هم میرسه-
 :یاس با خنده و شیطنت چرخشی به گردنش داد و گفت

 ..فعال که زمان ِ منه، نگفتید چکار می کردید که حنانه انق-
 حنانه ا ِ کنان به سمته یاس یورش برد چنگی به بازویش زد و با 

 :لحنی که هول شده و خجالت زده گفت
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- یعنی آقا آرش یکم ..یاس عزیزم کم چرت و پرت بگو، دسِت آرش.  
 ..سوخت منم

 آرش که دلش نمیامد با بودنش بیشتر حنانه را خجالت زده کند، 
ود از آشپزخانه بیرون سر به زیر با لبخندی که روی لبش نشسته ب  

 .زد
 یاس با نگاهش تا بیرون همرایش کرد، آروم ضربه ایی به پهلوی 

 .حنانه زد
 :با ته خنده ی توی صداش و طعنه گفت

 ..که آرش آره-
با  نگاهش به سمته حنانه که چپ چپ نگاهش می کرد برگشت.  

 .خنده ژست حق به جانبی گرفت
- تیچیهنکنه تو مچ ِ منو با دوست پسرم گرف . 

با تعجب لب زد چشم هایش گرد شد. . 
 یاس! چی میگی تو؟-

 .با خنده سری تکان داد و به سمته یخچال رفت
 .باشه باشه تو انکار کن-

 چی رو انکار کنه؟-
منتظر نگاهش رو  یزدان بود که جمله ی آخر یاس رو شنیده بود.  

هر دو دستش را پشت کمرش به دیوار  بین یاس و حنانه گردوند.  
زد و کمرش را هم تکیه زدتکیه  .. 

 چرا این جوری نگاه می کنید؟-



@romanbook_ir 

499 
 

 یاس لبخندی زد، سیبی که از یخچال برداشته بود رو با چاقوی روی 
 .میز قاچ کرد جلو رفت و جلوی لبهای یزدان گرفت

 .بخور-
فهمید که قرار نیست یاس حرفی بزند  لبخند ِکجی زد. . 

 .آها این یعنی خفه شو به تو مربوط نیست-
 :سیب رو به زور تو دهن یزدان برد و گفت

- کجا؟..خفه شو که نه عزیزم، ولی منو حنانه داشتیم.  
 و با شیطنت به حنانه که توی درگاه در آشپزخانه ایستاده بود نگاه 

 .کرد
 .حنانه که خنده اش گرفته بود "درد"ی نثارش کرد و بیرون رفت

مر ِ یاس حلقه زد و یزدان که منتظر بود بی هوا دست هایش را دور ِ ک   
 .به خودش نزدیک کرد

 !که از زیر جواب دادن به من در میری ها خانوم-
 .آخه نمیشه گفت، ول کن یزدان یهو آرش میاد-

- نمیاد..چرا نمیشه؟. . 
 در حالی که تقال می کرد تا گره ی دست های یزدانرا از دور ِ کمرش 

 :باز کند گفت
 ..چرا ممکنه بیاد، واای چقدر هم-

- سیا ! 
 .نگاه خیره یزدان روی مژهای پر پشت و چشم های دلربای یاس بود

اسمش را صدا زد اما انقدر درگیر باز کردن گره ی دستهای یزدان  
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 بود
 .که بی جواب گذاشت

 یزدان کم کم از تقالهای یاس خوشش آمد، دوست داشت وقتی 
 ..مثل بچه ها به یک چیزی گیر می داد

صورِت یاس را از برمی کردبا نگاهی دقیق تک تک اجزای   .. 
 یاس سنگینی نگاهش را حس کرد سر بلند کرد و بی حرکت خیره 

 ..ماند به نگاه مشکی رنگ یزدان
 بریم دریا؟-

آنقدر که اگر  صدایش آرام بود انقدر آرام که یاسرا آرام ِ آرام کرد.  
 ..مدتها در همان حال می ماندن دیگر نگران اومدن آرش نمی شد 

ان خوب بلد بود یاس را آرام و مطیع خود کند الحق که یزد .. 
**** 

 .شالش را برداشت تا سر کند که در باز شد 
 .حنانه نگاه معنا داری به یاس انداخت

 کجا میری؟-
 .نگاهش را از آیینه گرفت

 !دریا-
 با کی؟-

در حیرت اینسوال ِ بیمورد ِ حنانه  با تعجب چشمانش را گرد کرد.  
را شنید  بود که صدای آروم حنانه . 

 ..حاال وقتشه-
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 .گیج سری تکون داد
 وقت چی؟ اصال تو چرا این همه به خودت رسیدی؟-

 نیشش باز شد، با ذوق گوشه ی تونیک عروسکی طالیی رنگش را 
 .گرفت و تاب خورد

 .خوب شدم-
 ...خوبه ولی-

 سریع جلو رفت، دسِت یاس را گرفت و با خود به سمته میز آرایش 
 .کشید 

- به خودت برس، ویالی کناری عقد دخترشه ما رو هم بیا یکم   
 .دعوت کرد

 ..وا دیوونه شدی حنانه؟ مگه ما ویالی کناری رو می شناسیم که-
 .هیس حرف نباشه-

- دیروز می خواستیم با یزدان بریم لب .حنانه تو رو خدا ول کن منو.  
 ...دریا بخاطر بارون نرفتیم االن

لند بشه گذاشت و دستش را شونه ی یاس که می خواست ب  
 .مجبورش کرد بشینه

 .حرف نباشه بشین، فعال وقت هست برای دریا رفتن-
 با حرص چشم بست، چقدر رویا بافته بود برای راه رفتن با یزدان 

ولی گویی قسمت نبود اونم کنار ِ دریا. .. 
 .پوفی کشید و با حرص دسِت حنانه رو از روی شوونش پس زد

- یشمخیلی خب برو خودم آماده م  . 
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 .ابرویی باال انداختم
 .نچ خودم باید آماده ات کنم تو بلد نیستی-

 حتی چپ چپی که یاس رفت هم باعث نشد حنانه از خواسته اش 
 ..صرف نظر کند 

 .لبخند ِگشادی به روی چهره ی حرص آلود یاس زد
 !بزار کارمو بکنم، خب-

حنانه بی خیال  حرفی نزد و با غیض نگاهش را از حنانه گرفت.  
 ..شروع به کارش کرد

 ..خیلی خب پاشو لباستو بپوش-
 .از جایش بلند شد، حتی به خودش توی آیینه نگاه نکرد 

 ..با همین-
چرخید تا ببینه کی وارد شد  حرفش کامل نشده بود که در باز شد.  

 ..که با دیدن یزدان با کت و شلوار یکه خورد
 .مات شده به یزدان خیره نگاه می کرد

ناباورانه لب زدآروم و  : 
 یزدان؟ -

 لبخند ِمهربونی روی لبهای یزدان نشست، حنانه با ذوق نگاهش را 
 .بین ِیاس و یزدان گردوند و با دو از اتاق بیرون رفت

اما نگاه براقش را از یزدان در که بسته شد یاس به خودش آمد.  
 ..نگرفت

از دلش به تاب افتاده بود با دیدن یزدان که کت شلوار جذاب تر   
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 .همیشه کرده بودش
 ..طاقت گرفتن نگاهش را نداشت

 ..نمیخای لباستو عوض کنی-
- تو.تو...یزدان..یز. .. 

 جان ِ یزدان؟ واال این لباسا مال من نیستن این آرش عتیقه داد که -
 ..بپوشم به زود مجبورم کرد، میگه عقد دختر 

 !حنانه گفت-
 نریم؟-
کرد و ترسید که از دستش و تنها نگاه کرد به یزدان، بعض  .سکوت.  
 ..بدهد 

 .بی طاقت رو برگرداند 
 .برو بیرون تا لباس عوض کنم-

 .اما یزدان اشک رو در چشم هایش دید.
 .نگفتم نگران هیچی نباش-

 فقط منتظر همین یک حرف بود تا بغضش در آغوش یزدان سر باز
 .کند 

انقدر گفت تا یاس .حرف زد از عشقش گفت از دوست داشتنش.  
د آرام ش . 

 :لبخندی زد و برای عوض کرد جو با خنده گفت
 حاال تو این همه خوشتیپ کردی با چکار کنم؟ -

 .چشمکی زد
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 .بهت میگم-
 جلو رفت و از کمد همون لباس یاسی رنگ را در آورد و سمته یاس 

خوب می دانست یاس به این زودی دلش نمی آمد لباس  گرفت.  
امتحان کند مشکی رو در بیاره اما می خواست شانسش را  . 

 .لباس رو به سمته یاس گرفت
 .بگم بپوش، می پوشی

که یزدان با خواهش سری کج کرد و  لب باز کرد تا حرفی بزند.  
 :ملتمس گفت

 .فقط همین امروز، پشیمون نمیشی-
 .با تردید نگاهش را به لباس دوخت

لب گزید کالفه چشم بست .دودل دستش را باال برد. . 
و لباس را روی تخت انداخت پایین انداخت.یزدان با غم سری  . 

 نمی خوام اذیتت کنم دلبرم، من بیرون منتظرتم هر چی دوست -
و بیرون رفت داشتی بپوش .... 

 
*** 

 صدای تق تق کفش های مشکی پاشنه بلندی که پا کرده بود در 
 .فضای ساکت سالن پیچید 

 .یزدان با شنیدن صدای قدم های یاس برگشت
انش خندید ذوق و عشق در نگاهش دوید اول نگاه و چشم . 

 اعتراف میکرد که فکر نمی کرد انقدر این لباس یاسی رنگ به 
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 .یاسش می آمد 
 با این لباس یاسی رنگ و شال سفیدش همچون ملکه ایی شده بود

 .که قصد دلبری کردن برای پادشاه را داشت
 .مسخ شده قدمی به جلو برداشت که یاس رو به رویش ایستاد

 بریم؟-
 .نشنید، چنان محو شده بود که یاس بارها صدایش زد و نشنید 

 .یاس خجالت زده سری به زیر انداخت
 یزدان؟ -

 جان ِ یزدان دلبرم؟-
 ته دلش غنج رفت، و این از سرخی گونه هایش به وضوح مشخص 

 .بود
 بریم؟-

 .بازویش را به سمتش گرفت
 .بریم-

که دیددستش را دورسرش را باال گرفت؛ نگاه منتظر یزدان را    ِ
 .بازویش حلقه کرد 

 .هر دو هم قدم باهم از سالن بیرون زد
قلب ِ یزدان بی آنکه یاس متوجه شود باال رفت طپش .. 

 یاس بی دغدغه و بی آنکه از چیزی خبر داشته باشد با لذت به 
 جمعیتی که پشت به آن ها رو به روی سفره عقدی که توی ساحل 

بود نگاه می کردبه طرز زیبایی چیده شده  .. 
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 یزدان؟ -
 جان ِ یزدان؟-

 می شناسیشون؟ -
 کیا رو؟-

 خانواده ی ویالی کناری رو، زشت نباشه ما بریم؟-
 لبخندی معناد روی لبهای یزدان نشست که یاس را به شک 

 .انداخت
 چرا می خندی؟ -

 ...لبخندش پررنگ تر شد، یاس با شک رد نگاه یزدان را گرفت تا
خورد، سر جایش ایستاد با دیدن مادرش یکه .. 

 .باشک و گیجی نگاهش را دوباره به سمته یزدان سوق داد
 یزدان؟ -

 .نگاه یزدان باالخره به سمتش چرخید 
 هم بابات هم مادرا راضیه ان یاس، این تنها کاریه که میتونیم -

 .انجام بدیم تا ماهان دیگه نتونه ما رو از هم جدا کنه
همین باعث شد سردرگم تر به اطرافهنوز موضوع رو نفهمیده و    

 .نگاه کنه
 یعنی چی من نمی فهمم اینجا چه خبره یزدان؟ مامان و نوشین -

 اینجا چکار میکنن؟
 به نظرت؟

 ...اونا هم دعوت شدن به این عقد؟اما-
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 .سرخوشانه به این همه سادگی یاس خندید 
 ..قربونت بشم عشق ِ خنِگ من، امروز عقد ِ من و توء -

 چی؟-
- ونا هم دعوت شدن به این عقد؟اماا ... 

 .سرخوشانه به این همه سادگی یاس خندید 
-.. قربونت بشم عشق ِ خنِگ من، امروز عقد ِ من و توء -چ  

 !ی؟
**** 

 "شش ماه "
 !یاس! یاس-

 با صدای که از پشت سرش آمد از فکر بیرون آمد نگاهش را از 
ش با سفره عقدی که درست همانجای که یک سال قبل سفره عقد   

 .یزدان پهن بود گرفت
 صدای دست زدن حاکی از بله گفتن عروس را می داد، لبخند ِ تلخی 

 .گوشه یلب ِ یاس نشست
 .بغض کرد اما اجازه نداد نوشین متوجه شود

 نوشین با دو خودش را به یاس رساند تا گوشی را به دستش 
 .برساند 

 .یاس، بیا حنانه اس-
تجلو رفت و دستش را سمته گوشی گرف . 

 چی شده؟-
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 .نمیدونم، میگه با خودت کار داره-
دلش نمی خواست حتی صدای حنانه  نفس ِعمیق و پر آهی کشید.  

 ..را بشنود میترسید از هوایی شدن دلش
گوشی را رو برگرداند با قدم های آرام و خسته از نوشین دور شد.  

 :دم گوشش قرار داد و جواب داد
 جانم حنانه؟ -

 یاس خودتی؟-
- خودمم، بگوآره  . 

 ..بی معرفت دیگه نمی خوای از اون ویال دل بکنی!؟ من بدرک دادا-
 !حنانه-

 .کالفه چشم بست، با تذکر صدایش زده بود که یعنی ادامه ندهد 
برای حنانه پوفی کشید، حرفی که قرار بود بزند را نصِف رها کرد.  

 :تغییر جو با ذوقی کامال مصنوعی گفت
- نه؟ جمعه اسبرای عروسیم میای مگه  .. 

 نگاهش را دور تا دور ساحل خیس و شلوغ از آدم گرداند، روی 
 ساحل نم دار نشست خوشحال شد برای حنانه اما دلش به رفتن 

شاید هنوز جرئت رو در رویی با خیلی از آدمهای اون شهر و  .نبود.  
هنوز روی نگاه کردم به چشم های ترانه را   محله رو نداشت.  

 .نداشت
آورد به نقطه ی دور از دریا خیره شد  سرش را باال . 

 !حنانه-
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 :حنانه که حدس میزد جوابش چی باشد با لحن ملتمسی گفت
- من  .یاس تو رو خدا، زود نگو نه یکم فکر کن بعدش تصمیمم بگیر.  

خواهش می کنم بیا من اون آدرس تاالر رو برات ارسال می کنم.   
 ..شب چشم انتظارتم

 ..اما-
 .خواهش میکنم-

نزد، تصمیمش را می دانست اما نمی خواست حنانه را  حرفی  
 ..ناراحت کند بنابراین سکوت کرد تا به وقتش

 .باشه، ببینم چی میشه-
 .هیجان در صدای حنانه اوج گرفت، با ذوق بشکنی زد

- من برم به مامان بگم فعال  ..مرسی یاس مرسی. .. 
 .و قطع کرد
 .تلخ خندید 

 چی می گفت؟ -
به نوشین که باالی سرش ایستاده بود نگاه  سرش را باال گرفت و  

 .کرد
 .جمعه عروسیه حنانه اس-

 لبخند زد، نگاهی به عروس دامادی که تازه مراسم عقدشان تمام
 .شده بود گرفت

 خوبه مبارکه، میری دیگه؟ -
 .نه-
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 .ابرو در هم کشید 
 !یاس-

 .آمادگیشو ندارم
 ..آمادگی چیو یاس؟ دیگه داری زیاده روی می کنی-

 .تلخ خندید، نگاه نم دارش را به سمته نوشین برگرداند 
 زیاد ِروی؟ نوشینبخاطر ِ ما بچه ی یک ساله و نیمه ُمرد می فهمی یا-

 .نه؟ کیانا ُمرد
از همون روز اول هی   .بخاطر ِ ما نه، بخاطر احمق بودن پدرش. -

 داری
فقط بلدی حرف بزنی فقط بلدی  .می گی من مقصرم، من مقصرم.  

نه تسکینی میشی روی درد .اینجا و از عالمو آدم دوری کنی.بشینی    ِ
 ترانه ایی که بچه اشو از دست داد نه میزاری یزدان بشه تسکین 

 ..دردت
 از جایش بلند شد با غیض در حالی که پشِت مانتو مشکی رنگش را 

 :پاک می کرد گفت 
 من فقط تا فردا اینجام، خواستی برگردی، که هیچ نخواستی بقیه -

وره افسردگیت رو خودت تنها سر کن من که خسته شدم از صداید  
 گریه های شبوونه ات و عکسی که زیر بالشتت قایم می کنی و فکر 

6کردی من خرم و تو این  ماه ندیدمش6 . 
 .و رفت

 ..یاس با لبخند کجی که گوشه ی لبش بود رفتنش را نظاره کرد
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بسته اش نقش چشم بست که چشمان آشنایی در پس پلک های   
 .بست

 چشم هایی که دنیایش بود، دلش لرزید و بغض کرد دست های 
 .سردش روی ساحل خیس چنگ زد

 یاد ِآن روز، همان روز عقدشان همان روزی که آخرین دیدارش بود با 
 .یزدان، افتاد

چشم باز کرد و  صدای آهنِگ تلخ و غمگینی همزمان در فضا پیچید.  
جوانی که دور هم جمع شده بودند نگریستسرچرخواند به چند  . 

 صدایپسر ِ جوانی که گیتار در دستش بود در فضای دلگیر ساحل 
 .پیچید 

که مشکل است بین من و توحکم دل است . .. 
 .".حکم دل است که فاصله است بین ِمن و تو

 .بغضش سر باز کرد
. .یاس. -  

م نگاهش مات شد، پلک نزد تنها یک صدا در گوشش پیچید و مدا  
 تکرار میشد صدای همان صاحب بوی عطر آشنا اما مگر امکان

اینجا؟..داشت؟ یزدان.  
 یاس؟-

 برق اشک در چشمانش زد شد، بی اختیار سر برگرداند که شال از 
 روی سرش عقب رفت و موهایش سرگرداند در صورتش پخش شد 

 .و جلوی دیدش را گرفت
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زانو زد، بی طاقت یزدان بی قرار دو قدم فاصله را طی کرد کنار یاس   
 دست های سرد و لرزانش را جلو برد و موهای پخش شده در صورِت 

 .یاس را کنار زد
 !یاس-

تازه فهمید .صدایش شد مرحمیبه دل ِ زخم دیده و پر غم یاس.  
 چقدر دلتنگه برای این دو تیله مشکی رنگ، یاس نگاه براق از 

ت به تک اشکش را همچون کسی که گویی تازه بینا شده بود با لذ   
 ...تک اجزای صورِت یزدان می گرداند 

 برخالف قلبی که به شوق دیدن یزدان تپش گرفته بود، زبانش 
 ..نیشی شد به قلب بیقرار ِ یزدان

 اومدی اینجا واسه چی؟ -
 یزدان ابرو در هم کشید، حسش هیج وقت بهش دروغ نمی گفت، 

یاسذوق را در چشمان یاس می دید اما دلگیرشد از حرف تلخ ِ  .. 
نیامده بود تا دوباره  اما نیامده بود برای کم آوردن و عقب کشیدن.  

 .بره و در حسرت یاسش فقط آه بکشد 
 .اومدم تو رو ببرم-

 .من جایی نمیام-
 مصمم قدمی به جلو برداشت، نگاه جدیش را میان نگاه یاس

 .گرداند 
 .نگفتم تو میای گفتم میبرمت-
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ی، لبخندی که میامد تا روی ته دلش ذوق کرد برای این تحکم گوی  
 لب هایش بشیند را به سختی جلویش را گرفت که از نگاه تیز 

 ..یزدان دور نماند 
سری تکان داد که یاس از  چشم بست و بی صدا و محو خندید.  

 موقعیت پیش آمده استفاده کرد و با لذت بیشتر چهره ی غم دید 
 ..یزدان را از بر کرد

تیپ مشکی به یزدانش می آمد چقدر از دیدش امروز این این  . 
- یاس..یاس؟. ... 

 گیج به خودش نگاهی انداخت تا بفهمد چه چیزی یاس را میخ کرده 
با فکری که به سرش زد شیطنت به  که برای لحظه ایی مکث کرد.  

 .سرش زد و سر باال گرفت
 دست هایش را باالی کمربند شلوارش به کمر زد بادی به غبغب 

 :انداخت و گفت 
- ن؟ بهم میا  

 .یاس گیج نگاهش را باال گرفت
 چی؟-

 .دستش را از باال به پایین آورد و لباس هایش را نشان رفت
 ..لباس هام، تیپم! آخه هما واسم انتخاب کرده-

 با شنیدن اسم هما در آنی تنش یخ زد و قلبش در سینه دیگر 
برقی از شک در چشمانش دوید و سرش برای لحظه ایی  .نکوبید.  

به عقب رفت گیج رفت قدمی . 



@romanbook_ir 

514 
 

لب های  اسم ُهما همچون ناقوس مرگی در سرش تکرار می شد.  
 خشکش را به سختی باز کرد برای حرف اما تنها صدای نامفهوم و 

 .ضعیفی در فضای پر صدای ساحل پیچید 
 ُهما؟ -

 یزدان تک تک حالت های یاس را دید، دلش برای یاسش رفت برای 
درش موج میزد و آن نگاه و چشم های معصومی که برق اشک    

 .زیباترش کرد بود اما قصد کوتاه آمدن نداشت
 برای اینکارا نیومده بود اما حاال می دید بد نبود بخاطر این همه 

 .دوری بی روا کمی یاس را تنبیه می کرد
 .لبخندی زد و جلو رفت

 آره ُهما،زن ِ بیچاره یک ماه قبل بود که یه شب زخمی و خوونی اومد -
خیلی زن خوبیه  .خونه ما، کلی التماس کرد تا گذاشتم بیاد داخل.  

 ...من که خیلی ازش خوشم اومده حتی به نظرم میشه کنارش
 ..نمیخوام بشنوم-

 ا ِ چرا داشتم میگفتم، به نظر ِ من کنارش میشه خوشبخت بود -
حتی ببین این عطرم اون  اون مثل بقیه نیست که بی هوا بزار بره.  

 ...خرید برام
 .بووش خوبه مگه نه-

تمام تنش  داشت جان می داد پای این حرف هایی که می شنید.  
نفس کشید  .می لرزید و بغضش هر لحظه درشت تر و سنگین تر.  
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عطر مردانه و تلخ ِ یزدان در بینیش پیچید بی طاقت به  که بوی  
 .عقب هولش داد

 :با صدای که به وضوح می لرزید گفت
 .من باید برم-

رفت، یزدان لبخند کوتاهی زد به سرعت   چند قدم  
 ..کجا، من اومدم باهات حرف-

 دیگر تحمل نکرد، یاس ساکت و مظلوم به یکباره شد همچون بمبی 
 .که ترکید از غم عشقی که بیخیالش از دستش داده بود

 برگشت و فریاد ِپر دردش در فضا 
 .پیچید 

- خوای بگی من اومدی که چی؟ که بگی میخوای با ُهما ازدواج کنی می  
 از اونایم که بی هوا میزارم میرم و ُهما نه؟ میخوای بگی دیگه من 

 برات ُمهم نیستم و ُهما شده زندگیت؟ میخوای بگی برو بمیر یاس 
 ...نمیخواد بگی چون تو بری من خودم می میر 

با درد چشم بست که  .به یکباره ساکت شد، تازه فهمید چه گفت.  
گوشه ی چشمش چکید قطره اشکی آروم از  .. 

 ..اما یزدان لبخند زد، لبخندی از شنیدن اعتراف یاسش
 یاس بی قرار برگشت تا برود که یزدان به سرعت یک قدم فاصله را 

 .طی کرد
 غلط کنم من اگه جز یاسم یه کسی دیگه فکر کنم، یزدان غلط کنه -

 اگه یاسش دیگه واسش مهم نباشه، یزدان بمیره اگه به یاسش 
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یزدان با یاس .ر یا بزاره یه لحظه فکر ُمردن به سرش بزنه.بگه بمی   ِ
 که زندگی داره بی یاسش دنیا واسش فقط یه خرابه اس که هر روز 

نیومدم بگم میخوام با ُهمایی .یه قسمتش روی سرم ویرون میشه.   
 ...که اصال نمیدونم کجاست ازدواج کنم، اومدم بگم

 لحظه ایی مکث کرد، 
ه اطراف بود، به مردمی که نگاهشان سمت این نگاه بی قرار یاس ب  

 .دو بود
 :و آروم لب زد

 ..دیگه مال من شو یاس-
*** 

 !کجا میری مامان-
 انقدر در فکر فرو رفته بود که صدای حنانه را نشنید، در حالی که 

 زیر لب با خود حرف میزد چادرش را سر کرد و با قدم های بلند به 
 .سمته در سالن رفت

گاهش می کرد، کنترل تی وی رو، روی میز گذاشت و ازحنانه گیج ن  
 وسط مبل های کرم رنگ وسط هال رد شد و قبل از خروجه امینه 

 .بازویش را گرفت
 مامان با توام کجا میری؟ -

 ها؟-
 نگران نگاهی به چهره ی رنگ و رو پریده ی مادرش انداخت، دست 

 :هایش را قاب صورتش کرد و گفت
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- ده؟مامان جان خوبی؟ چی ش  
 گلویش خشک و لب های سرد و بی جانش به صدا در آمدند آرام

 :گفت
 .باید برم-

 کجا؟مامان داری نگرانم می کنی چی شدی یهو؟-
 گویی گیج و مبهوت بود، سرش را باال گرفت نگاهش که به نگاه 

 :ترسیده و نگران حنانه افتاد، آروم گفت
 .من خوبم، میخوام برم پیشه ماهان

- واسه چی؟ ماهان؟ اون   
 .لبخند ِتلخی زد

 .یادت رفته حنانه؟ من مادرشم-
 ..اما اون-

 میدونم منو نمیخواد اما من میخوامش، من خیلی براش کم -
 .گذاشتم من مقصر ِ تمام عقده های ماهانم

 .کالفه سری تکان داد
 ..مامان تو رو خد -

 .قبالز تمام شدن ِ حرف حنانه، دستش را پس زد
 .من باید برم-

روی دستگیره که نشست حنانه بی قرار به سمتش دستش   
 .برگشت
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 .مامان! منم میام صبر کن آماده بشم-
 سرچرخوانده گنگ و مبهوت خیره شد به حنانه ایی که هنوز ته 

 دلش ماهان را به عنوان یک عشق قدیمی دوست داشت و برایش 
 .احترام می گذاشت

ر برود برگشت و حنانه سردرگم برای آنکه از زیر نگاه خیره امینه د   
 ..به دو از آنجا دور شد 

**** 
 همه چیز بی روح بود، حوضه وسط حیاط که همیشه ی خدا پر بود از
 آب و ماهی های قرمز حال نه آبی داشت نه ماهی قرمزی تنها ماهی 

 .های مرده ی کف حوض در ذوق میزد
 درختی که حاج مهدی با عشق بهش میرسید حال تکیده و بی برگ 

ویی او هم بعد از حاج مهدی دیگر زنده نبودشده بود گ . 
 صدای خنده های یاس در خانه به چشم می آمد، زیر زیرکی پاییدن

 ..یاس توسط نوشین
 پنهانی صحبت کردن های ماهان با حنانه و حاج مهدی گفتن های 

از هم تلخ تر صدای قدم های استوار و محکم حاج مهدی دیگر  .سنا.  
حال به گوشه ی از برزخ شبیه بود نمی در این خانه که گویی   

 ..پیچید 
 جو سنگین بود حتی صدای زیبا بلبلهایی که روی شاخه های بی 

 .برگ درخت نشسته بودند هیچ صفایی به خانه نمی داد 
 .در سالن باز شد و سنا در درگاه در حضور پیدا کرد
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 ..به روی امینه لبخند میزد اما به سختی
ز نکند و جو را بیشتر از این غم دیدهبغضش را نگه داشت تا سربا  

 .کند 
 امینه که از پله های جلو در سالن باال رفت هر دو هم را در آغوش 

 ..کشیدند 
 ..صدای گریه های آرامشان دل سنگ را آب می کرد

 حنانه بی صدا از کنارشان رد شد و وارد خانه ایی که داخلش از 
 .بیرونش بی روح تر بود، شد 

ها باال رفت، پاهایش بی آنکه خودش بخواهد به بی اختیار از پله   
 .سمته اتاق ماهان قدم برداشت

 ..پشت در ایستاد
 می لرزید، بغض داشت و ترسیده بود از رو به رویی با ماهانی که 

 .خبر دیوانگیش مثل بمبی در محله و فامیل پیچیده بود 
 از دیوانه بودنش نمی ترسید از خودش می ترسید که طاقت دیدن

ن را در این حال نداشته باشد ماها . 
 .دستان سردش روی دستگیره در نشست و در را به آرامی باز کرد

 صدای پایین آمدن در باعث شد ماهان هیجان زده به سمته در 
 .برگردد

 کیانا بابا اومدی؟-
 سر به زیر لب گزید، در دل به خود التماس کرد "نه حنانه تو رو خدا

ه کنی پس آروم باش تو رو خداگریه نکن، نیومدی اینجا گری ..". 



@romanbook_ir 

520 
 

سرش را باال گرفت تا ماهان را ببینید  در کامل باز شد. . 
 .ماهان به محض ِ دیدنش با شوق به سمتس قدم برداشت

 باالخره اومدی؟ کیانا رو هم آوردی آره؟-
 .دستش را روی دهان حنانه گذاشت و به داخل کشیدش

 کسی که ندید اومدی اینجا دید؟-
ستن در به بیرون نگاهی انداخت و در را بست، چرخید و قبل از ب  

 بی هوا حنانه را که با چشمانی حسرت بار و گریان نگاهش می کرد 
 .را در آغوش کشید 

 آخ نمی دونی چقدر نگرانت بودم دیوونه، انقدر زنگ زدم بهت که -
 ..نگو

 .خندید و عقب رفت
 .فکر کنم بابا گوشیمو برداشته-

خندیدکه دل ِ حنانه را از پیش بیشتر به درد آوردو ریز  . 
 ماهان که به گفته ی دکترش تمام اتفاقات اخیر را از یاد برده 

 همچون کودکی بی آزار بود که غم از دست دادن بچه اش به این 
 .حال انداخته بودش

 .روی تخت نشست و با دست به کنارش اشاره کرد
- دونم از دستم ناراحتی ولی قول بیا حنانه، بیا اینجا حرف بزنیم می  
 .میدم به همین زودی ترانه رو طالق بدم بعدشم با تو ازدواج کنم

 ..ترانه چند وقتیه نذاشته کیانا رو ببینم ولی اونم ازش می گیرم
 می شه مگه نه؟ 
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 .حنانه بی طاقت به سمته در دوید و از اتاق بیرون رفت 
کرد و سرعتصدای حنانه حنانه گفتن ماهان حالش را بدتر   

 دویدنش را بیشتر از پله ها که پایین آمد بی توجه به امینه و سنا 
 .که به سمته پله ها می آمدن از سالن بیرون زد

 وسط حیاط ایستاد، بغضش با صدای بلندی سر باز کرد و های های 
 ..گریه اش به هوا برخواست

 .با مشت به سینه اش می کوبید تا راه تنفسش باز شود 
وم ماهان برای لحظه ایی از خاطرش نمی رفت نگاه مظل . 

 ..بگیر دخترم-
 ..سرش را باال گرفت، چقدر به نظرش سنا خانوم پیرشده بود

 .دستهای لرزانش را پیش برد و لیوان آب رو از دستش گرفت
 .ممنون-

 .نوش جان، بیا بشین اینجا دخترجان-
نار ِ سنا به تختی که گوشه ی حیاط بود نگاهی انداخت، جلو رفت و ک  

 .نشست
 .دکترش میگفت شوکه شده-

 لب گزید، با قلبی سنگین که هنوز تحت تاثیر دیدن حال روز ماهان 
 :بود و بغضی که در گلو داشت لب زد

 .خوب میشه-
 .خوب هم بشه هیچوقت نمیتونه آروم بگیره

 قطره اشکی که گوشه ی چشمش نشسته بود را با نوک انگشت 
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حنانه، آهی کشید و گفتپس زد و سر چرخواند سمته   : 
 ..خودش رو مقصر ِ مرِگ کیانا میدونه-

 .مکث کرد
 .و هست-

 نگاه حنانه به سمته سنا که سر به زیر و بی صدا اشک می ریخت 
انقدر لب گزیده بود تا بغضش را کنترل کند که حس  چرخید.  

 ..سوزشیدر لبش حس کرد و طعم گس ِ خوون در دهانش پیچید 
باعث نشد از فکر ِ ماهان و طفل ِ معصومش بیرون اما هیچ کدام   

 .بیاید 
 از مادرش شنیده بود که روز ِ عقد ِ یزدان و یاس، ماهان بی خبر از 

 همه جا رفته بود خونه یپدر ِ ترانه که کیانا رو ببینه که وقتی می 
 بینه در حیاط بازه سر زده وارد خونه میشه که صدای ترانه رو

ماهان که عصبی  . یزدان و یاس می گفت. ِمیشنوه که داشت از عقد   
 میشه شروع میکنه به دادو فریاد کردن و برای اذیت کردن ترانه

 کیانا رو ازش می گیره و میبره و توی راه تصادف می کنه که کیانا از 
 شیشه جلوی ماشین پرت میشه و در لحظه می میره اما ماهان تنها 

 .پا و دستش می شکند 
*** 

- مت! چرا نگام نمی کنی آخه؟ ماهان جان ببین   
 ماهان که همچون بچه ی گوشه ی تخت کز کرده بود و سرش را به 

 .زانوهایش تکیه زده بود با این جمله ی امینه سرش را باال گرفت
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 به یزدان نمی گی مگه نه؟ -
 .امینه آب گلویش را همراه با بغضش به سختی قورت داد

 چی رو بهش نگم قربونت برم؟ -
زد، سرش را جلو کشیدو آروم دم ِ گوشش گفت لبخند ِگشادی  : 

 ...که من حنانه رو میخوام، حنانه هم منو-
 .و ریز خندید 

 آخکه چه کرد با قلب ِ مادری که سالها دور از پسرش بود و حال که 
 تنهایی کنارش نشسته بود، جرئت و توانایی گفتن یک پسرم را 

 .نداشت
 ..سخت بود برای امینه دیدن اینحال ِ ماهان

 اشک هایش آرام روی گونش ُسر خورد، دست های لرزانش را جلو
 .برد و دسِت ماهان را محکم در دست گرفت

 .باشه نمی گم-
 !قول-
 .قول-

 این را گفت ماهان با ذوق و خوشحالی خودش تکیه اش را از تخت 
 .گرفت و رو به روی امینه روی تخت نشست

 شما قبول می کنید مگه نه؟ -
ک چهره ی ماهان را با حسرت و غم نگریستبا نگاهی از اش  . 

 چی رو؟-
 .که منو حنانه ازدواج کنیم-
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 با درد چشم بست؛ دسِت ماهان رو باال آورد و بوسه ی حسرت واری 
 .را به روی دست هایش زد

- من بهت .قبول می کنم مادر، قبول می کنم فقط حاللم کن ماهان.  
 ..بد کردم خیلی ازت دور بودم

هیچ از حرف های امینه سر درنمیارد تنها با نگاهی بی ماهان که   
 روح و عاری از احساسی نگاهش می کرد و تنها هر از گاهی سری به 

 ..نشانه ی مثبت تکان می داد
 نوشین عصبی دنباله یاس به سمته اتاق روانه شد، یاس که پا به 

 اتاق گذاشت قبل از بسته شدن در نوشین کف دستش را به در زد 
وارد شد و  . 

 یاس این مسخره بازیا چیه؟ پسره ی بیچاره این همه راه رو اومده -
 اونوقت تو باز ردش کردی؟

 سعی داشت خودش را بی توجه به حرف های نوشین نشان دهد، 
 روی صندلی میز آرایش نشست شانه را برداشت که موهایش را 

 شانه کند که نوشین با حرص شانه را از دستش کشید و روی تخت 
نداختا . 

 .یاس تا یکی یکی موهاتو از ریشه نکندم پاشو برو پیش ِیزدان-
 .کالفه از پرحرفی و غرغرهای نوشین از روی صندلی بلند شد 

 وای نوشین خودت خسته نشدی انقدر غر زدی؟ -
 نخیر، یاس هوا ابری ِممکنه بارون بیار اون سرتقی که من دیدم-

همحاله از پشِت در ویال یک قدم تکون بخور . 
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 با اینکه دلش نمی آمد یزدان زیر باران بماند اما شانه ایی باال 
 .انداخت

 .مهم نیست، االنم برو بیرون میخوام بخوابم-
 .با حرص نگاه تندی به یاس رفت

 فقط یه سوال بپرسم و برم؟ -
 !بپرس-

 حق ِ خودت و یزدان توی فوِت کیانا چقدر بوده؟ بزار خودم بگم -
یکنم جز ماهان و بچه بازی هاش هیچ من هر چی فکر م .هیچی.  

 .کس مقصره مرِگ اون طفل معصوم نیست
 .بسه نوشین ماهان خودش داره تقاص میده-

 .نیش خندی زد
- ماهان داره تقاص کارایی که با  .سنگدل نیستم اما احمقم نیستم.  

 همه ی ما کرد رو میده اگه یکم کمتر خودخواه بود االن کیانا زنده
هم آغوشی با خاک تو بغل مادرش بودبود و به جای   .. 

 .بغضش سنگین شد و صدایش لرزید 
- دلتنگ ..دلتنگ بووش...دلتنگشم..دلتنگ...منم....منم.  

اما اگه من جای تو بودم یزدان رو از..دلتنگ همه چیش..صداش.  
 ...خودم نمی رنجوندم یاس

 .اشکی که روی گونش ُسر خورد را با پشِت دست پس زد
- اهان و از خود بی خود شدنش کیانا رو زنده می کنه نه دیوونگی م  

 ...نه دور شدن ِ تو و یزدان از هم
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 چند قدم به سمته تخت رفت، شونه رو برداشت برگشت و به 
 .سمته یاس که با نگاهی غرق فکر و مات نگاهش می کرد، گرفت

 .حاال بگیر -
 :به صندلی اشاره کرد و ادامه داد

- ماه امشب از اون6مثل تمام این موهات رو شونه کن، دوباره   
اما مطمئن نباش اون  .شبایی باشه که بدون خوردن شام میخوابی.  

 یزدانی که تا چند لحظه قبل بهش گفتم سرتق باز هم پشت در 
 ..بمونه، آخه میدونی چیه هر کسی به یه اندازه ایی صبر داره

ی این را گفت و شانه را روی میز آرایش قهوه ایی رنگی که گوشه    
 اتاق با فاصله یک قدم ازش کنار دیوار بود انداخت و از اتاق بیرون 

 .رفت
 .صدای کوبش در یاس را تکان داد

 .آروم پلک زد، سرش را برگرداند و در آیینه به خودش نگاه کرد
 چهره ی رنگ و رو رفته و تکیده با چشم های که دیگه مثل قبل 

رده بود را نداشت دلبری و معصومیتی که یزدان را عاشق ک .نبود.  
 ..تنها و تنها مملو بود از غم و اشک

 سعی کرد به حرف های نوشین فکر نکند اما پاهایش بی اراده به 
 .سمته پنجره رفت

 پرده را کمی عقب زد، دید یزدانش را با آن تی شرت مشکی آستین 
به فکرش آمد "نکنه مریض بشه کوتاه دید و دلش لرزید. "! 
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 :آروم لب زد
- دش میشهسرده، سر  . 

 سر ِیزدان که به باال چرخید، در یک لحظه نگاهش به نگاه یاس
 .تالقی خورد

 سردش بود اما دیدن یاس آن هم پشِت پنجره که نشانه ی 
 .نگرانیش بود چنان دل گرمی بهش داد که سرما را فراموش کرد

 .لبخندی زد و گوشیش را در آورد، شماره ی یاس را گرفت
ت و به یاس که هنوز پشِت پنجره ایستاده صحفه گوشی را باال گرف  

 .بود نشان داد، که یعنی جواب بده
 صدای گوشی که در فضای ساکِت اتاق پیچید، پرده را رها کرد و 

اسم یزدان را که دید تک خنده ایی زد سمته گوشی رفت.  . 
 .جواب داد

 تا کی میخوای اونجا بمونی؟-
بدی بیام باال یا از سرما یخ کنم تا وقتی یا تو تو بیای پایین و اجازه   

 .و جان به جان آفرین تسلیم کنم
 :ابرو در هم کشید به تندی گفت

 .ساکت شو یزدان، خدا نکنه-
 .لبخند آرام روی لبهای لرزان از سرمایس نشست

 .پس نگرانمی-
 .پشت پنجره ایستاد و پرده را کنار زد

 .برو از اینجا-
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 .صبر کن-
نِگ گذاشتی کارتونی که چند قدم آنخم شد گوشی را روی تخت س  

 .طرف تر بود را برداشت، کنار تخت سنگ پهن کرد و نشست
 با آرامش کارهایش را انجام می داد و یاس بی آنکه اعتراضی کند با 
 .لبخندی که بی اختیار روی لب هایش نشسته بود نگاهش می کرد
کانیزدان گوشی را دوباره به گوشش نزدیک کرد دستی برای یاس ت  

 :داد و گفت
 .جز سردی هوا، همه چیز نرماله-

 .مطمئنی-
- خانوم دلبرم، دلبر ِ من  همونقدر که مطمئنم عاشق ِ یه  . 

دست هایش که از زور هیجان دور پرده حلقه  ته دلش غنج رفت.  
 بود و هر لحظه امکان از جا کندن پرده را داشت، را عقب کشید 

 :آروم گفت
 .شب بخیر -

، پرده را کشید و عقب رفت به نفس نفس و به سرعت قطع کرد  
 ..افتاده بود از شدت هیجان

 دلش رفت برای این شیطنت های و لجوج بازی های یزدان، دلش 
 نرم شده بود درست از همان لحظه ایی که یزدان دم گوشش نجوا

 کرد که اجازه دهد برای او باشد، اما دختر بود و دلش ناز کردن و ناز
خب چه کسی بهتر از یزدان که بلد بود  خواست.کشیدن بیشتر می    

 ..ماهرانه ناز ِ دلبرش را بکشد 
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 ..روی تخت دراز کشید، سعی کرد بخوابد اما محال بود
 .تمام ذهن و فکرش درگیر یزدان بود

 روی تخت نشست سعی کرد به اتاق و چیدمان اتاق فکر کند به 
ند ماه اینجا بما6اینکه آرش مردانگی کرد و اجازه داد  .. 

 نگاه گذرایش را به اتاق با ست کرمی گرداند، نگاهش به شومینه 
 کوچیک گوشه ی اتاق که افتاد چهره ی یخ زده و بی جان یزدان

 .جلوی چشمانش نقش بست
 .به خودش لرزید به سرعت به سمته پنجره دوید 

 پرده را که کنار زد با دیدن یزدان که سرش روی تخت سنگ پشت 
شم هایش روی هم افتاده بودسرش افتاده بود و چ . 

دستش را به دیوار گرفت که نیوفتد  .جان از تنش رفت. . 
 :با خود نالید 

یزدان ..وای چکار کردم من؟ یزدان. .. 
 بی معطلی برگشت به سمته کمد دیوار پتویی بیرون کشید و از اتاق 

 .با دو بیرون رفت
 نفهمید که از پله ها پایین رفت حتی نشنید که نوشین نگران 

 .صدایش میزد
 از سالن بیرون زد، بی آنکه دمپایی یا کفش پا کند فاصله ی در 

 سالن تا جایی که یزدان نشسته بود را پا خالی رفت و حتی لحظه 
 .ایی سرما را حس نکرد

 کنار ِیزدان زانو زد، پتو رو به سرعت رویش انداخت و تا زیر گلویش 
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 .کشید 
- میکرد یخ بزنی خبیزدان باز کن چشاتو، یزدان بخدا فکر ن .. 

 .در همین حال سعی می کرد پتو را کامل همه جای یزدان بیندازد
. .یزدا.-  

 سرش را که باال گرفت با دیدن چشم های خندون و براق یزدان
 .ساکت شد 

 .یزدان با شیطنت به پنجره اشاره کرد
 خدا سر شاهده یک ساعته چشمام روی پنجره خشک موند تا سایه-

ببینم و خودم رو بزنم به این حالتات رو  .. 
 :حرص زد، ضربه ی به شانه ی یزدان زد و گفت

 خیلی بی وجدانی یزدان می دونی چی کشیدم تا اینجا؟-
 تیز سر جایش نشست و با انگشت اشاره به سمِت یاس نشانه 

 .رفت
 .اعتراف میکنی نگرانمی-

گردنش دلش نیامد دیگه به این دوری ادامه بده، لبخندی زد به   
 .تابی داد و به عمد با ناز تو چشم های یزدان خیره شد 

 به نظرت؟-
 لب گزید، با زیرکی دریافت که یاس قصد اذیت کردنش را دارد اما 

 .باز هم دلش برای دلبریایی یاس رفت
 :نگاهش را به اطراف گرداند و آروم گفت

 اونجوری با اون چشات نگام نکن دختر، انقدر سردمه که یهو دیدی -
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 ..به شیوه یزدانی خودم رو گرم کردم 
چهره ی سرخ شده ی یاس از  نگاهش را میان چشمان یاس گرداند.  

 روی خجالت را که دید بی صدا خندید ک دستانش را به حالت 
 .تسلیم باال گرفت

 .من تسلیم-
 .یاس با خنده آروم سر به زیر انداخت

 .آن شب همه چیز به آرامی تمام شد 
که ماها نداشت و امشب بدستش آورده بود سر یاس با با آرامشی    
هنوز هم غم کیانا در دلش تازه بود اما دیگه  به بالشت گذاشت.  

 .قصد بستن درهای امید به روی خودش را نداشت
به در اتاق ِ یاس  صبح نوشین از اتاقش بیرون آمد با کسلی نگاهی   

از اتفاقات دیشب خب نداشت تنها تا جایی می دانست  انداخت.  
ه یاس تا ساحل پیش یزدان رفته بودک . 

 بی حوصله دستی به موهای بهم ریخته اش کشید و از پله ها پایین 
 .رفت

 یاس که در آشپزخانه مشغول درست کردن صبحانه بود با شنیدن 
 .صدای پای که از پله پایین می آمد وای کنان بیرون دوید 

خواب بود انداختاز آشپزخانه بیرون زد نگاهی به یزدان که هنوز   . 
 به قدم هایش سرعت داد تا قبل از پایین آمدن نوشین بودن

 .یزدان را در سالن اطالع بده
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 .دو پله را باال رفت و سد راهش شد 
 .برو باال نوشین-

 .با شک سری تکان داد
 چرا؟-

خودش را کمی جلو کشید تا به سالن  قبل از اینکه یاس حرفی بزند.  
روم روی بازوش زد و به عقب هولش دادنگاهی بیندازد که یاس آ . 

 .کشتی خودتو، یزدان تو سالن خوابه-
 .چشم هایش درشت شد 

 جان؟یزدان؟ -
 کمی مکث کرد و با هیجانی که از فکر توی سرش بهش دست داد 

 :جیغ زد
 آشتی کردید؟ -

 یاس با عجله جلوی دهن نوشین را گرفت، لب گزید و با حرص 
 :غرید 

 .هیسسس یواش دیوونه-
همون حال در حالی که بخاطر دسِت یاس که روی دهانش بود با  با  

 :صدای نامفهومی گفت
 جان ِ من آشتی کردید؟ -

 چی؟-
 .دوباره حرفش را تکرار کرد

 ..چیــ-
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 یاس از حرکت خودش خنده ی کرد و دستش را از روی دهان 
 .نوشین برداشت

 .حاال بگو ولی تو رو خدا جیغ نزن-
کج کرد و با نگاه براق از ذوق و  تنش را کمی به چپ پله ها  

 .هیجانش سالن را پایید 
 .میگم آشتی کردید -

 .آره، حاال برو روسری کن سرت-
 نوشین از شدت ذوق دست هایش را محکم دور صورِت یاس قاب 

 کرد و محکم تر از آن بوسه ی به گونش زد، برگشت و به دو پله ها 
 را باال رفت 

به سمته آشپزخونه رفت که لبخندی روی لبش نشست، برگشت و   
برگشت صدای خواب آلود یزدان از پشت سرش آمد. .. 

 .به نظر میرسه جز من بقیه رو هم دغ دادی دلبرجان-
 با شنیدن صدایشجان ِ تاره ایی گرفت و لبخندش پررنگ تر شد، 

 .روی پاشنه ی پا چرخید 
 .نگاهش روی چهره ی یزدان ثابت ماند 

 نمیخای صبح بخیر بگی؟-
ن حرف نگاهش را از چشم های شیطون یزدان گرفتبا ای  

 !صبح بخیر آقا -
 یزدان به حالت نمایشی چشم هایش را ریز کرد، دستش را به 

 .پشتی مبل زد و بلند شد 
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 !خواب می بینم یا جدی جدی مهربون شدی-
 .خنده نمکی رفت و سرش را زیر انداخت

ا دم در لبخند آرام روی لب های یزدان نقش بست، فاصله ی مبل ت  
 .آشپزخانه را طی کرد

 .رو به روی یاس ایستاد که سرش را باال گرفت
 :یزدان آرام سرش را پایین آورد و با صدای آرومی گفت

 تا کیقرار ِ من ناز کنم و تو اینجوری سرخ و سفید بشی؟-
 .نگاهش را باال گر فت و در عمق نگاه پر احساس یزدان نشست

 ...تا وقتی-
 تا وقتی چی؟ -

- دت میدونی دیگه؟خو  
 دستش را پیش برد چند تار از موهای مشکی و صاف یاس را در 

 .میان انگشتانش گرفت و نوازش کرد
 .تا وقتی مال هم بشیم-
 .با حسرت و آه لب زد

 .یعنی میشه-
 دستش را پس کشید، سرش را برگرداند و به انتهای پله ها که 

 ممکن بود نوشین بیاید نگاهی انداخت
 چی شده؟-

وم و با لحنی جدی اما پر از احساس گفتآر : 
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- خیلی طوالنی شد نرسیدنمون بهم جز  .میشه، هر وقت تو بگی.  
آدم ِ دیگه رو تو حسرت رسیدنمون گذاشتیم خودمون کلی . 

 دلش قرص شد، یزدانش را می شناخت وقتی حرفی میزد محال بود 
 .انجامش ندهد 

 یزدان؟ -
 جانم؟-

 ماهان چی میشه؟-
- درست میشه، بهت قول میدمهمه چی  . 

 صدای قدم های نوشین که از پله ها پایین می آمد ، یزدان را وادار 
 :به عقب رفتن کرد چشمک ِ بامزه ی زد و با لحن بامزه تری گفت
 اگه بخوای هر روز صبح انقدر معطلم کنی تا صبحانه بدی مطمئن -

 .باش از پا در میام
 .خندید 

 .نه که تو بدت میاد-
خرین پله را پایین آمد و با شیطنت گفتنوشین آ : 

 به به می بینم که کیفتون کوکه، شوهر خواهر می بینم که باالخره 
 .موفق شدی

 یاس که از لفظ "شوهر خواهر" هم خوشش آمده بود و ته دلش 
 غنج رفت از این صفتی که نوشین به یزدان داد و هم خجالت 

 .کشید 
خط و نشان میرفت، با در حینی که برای نوشین به نشانه زشته   
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 .تذکر اسمش را صدا زد
 !نوشین-

 نوشین که گویی زیادی کیفش کوک بود شانه ایی باال انداخت و در 
 :حینی که وارد آشپزخانه میشد گفت

 نوشین نوشین نکن میدونم که ته دلت عروسیه برای این صفتی -
 که به "شوهرخواهر" دادم 

ش هم خنده اش چنان کلمه شوهرخواهر را غلیظ گفت که خود  
 گرفت

 یاس که از خجالت سرخ شده بود، لب گزید و نگاهی به یزدان
 .انداخت تا عکس العملش را ببیند 

 یزدان که پشت به یاس داشت، آرام و بی صدا به حرف های 
 .نوشین می خندید 

 !یزدان-
 .در آنی لبخندش را خورد ک به حالت نمایشی اخمی کرد و برگشت

 .کوفت-
 جان؟-

 .کوفت-
 چرا؟-

 :اخم ریزی کرد و آروم گفت
 ..مگه بد ِ بهم میگه شوهر خواهر، بزار عادت کنه دیگه-

 ...آخه-
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 آخه؟ 
 برای اینکه مستقیم به چشم های یزدان که شیطنتپس ِ نگاه

 جدیش نشسته بود نگاه کند، با ناخون هایش بازی با ترک کوچک 
 :دیوار کرد و گفت 
 .آخه االن زوده؟-

- وار ِویالی مردمو خراب نکناوال که دی ... 
 .خودش خرابه-
 .سری تکان داد

 .خب تو خرابش نکن-
 .مثل دختر بچه ها مظلوم سری تکان داد

 .چشم-
 ..لب تر کرد، دلش رفته بود برای این چهره ی مظلوم

ه شده حاال خانوم بسته  ماه دهنمونهفت هشت   دوما چی چی رو زوده  
دیگه شوهرتم میشم کمه کمش تا چند ماه  .میگه زوده. . 

 :بی اختیار با شعف و هیجان لب زد
 .ان شا الله-

 :خندید و برای سر به سر گذاشتن یاس گفت
 ..دخترم دخترای قدیم خجالت بکش دختر -

 با خنده کف دستش را به سینه ی یزدان زد و به عقب هولش داد 
- بریم صبحانه دیر شد ..برو لوس. . 

دان قفل شد همان که برگشت مچش دور دست های یز   
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 .سوما رو نگفتم-
 .سربرگرداند 
 مگه داشت؟ -

 نگاهش را آرام و با طمانینه یک دور، روی اجزای صورِت یاس گرداند 
 .مثل همیشه مجذوب چشم های خمار و ناز دارش شد 

 یزدان؟ -
 جان؟-

 نمیخوای بگی؟-
 .گیج سری تکان داد

 چی رو؟-
 ..نکته سوم رو-

- فقط من برم صورتمو بشورم   .آها، نه بریم زشته نوشین منتظره  
 ..میام

و از یاس دور شد برگشت  . 
با احساس ِ زیبایی که از داشتن یزدان و حس این لحظه در  یاس  

 دلش نشسته بود، به پهلو به دیوار تکیه داد و از پشت نظاره گر قد 
 .و باالی یزدان بود که دستی روی شانه اش نشست

 می خوای بیای دیگه؟
نوشین لبخند ِ آرامی زد سربرگرداند.تکانی خورد و  . 

 .رفت-
 چی؟-
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 .میگم یزدان رفت تو دستشویی-
 ..آها بریم-

**** 
 .آقا لطفا یه بسته سیگار بدید -

 در همان حالی که سرش پایین بود و حساب های این ماه را حساب 
 .می کرد دست برد و جعبه ایی سیگار برداشت و سمته پسر گرفت

 .بفرما-
و گفت سیگار را گرفت : 

 چقدر میشه؟ -
 .برای لحظه کوتاهی سرش را باال گرفت

 ..قاب-
 حرف در دهانش ماسید، نگاهش چند بار قر و هیکل پسرک را از بر 

سال11یا 10خیلی خیلی سن داشت شاید  کرد. .. 
 آرام صندلی که پشتش نشسته بود را عقب کشید و از جایش بلند 

 .شد 
 برای پدرت میخوای؟-

کشید پسرک ابرو در هم  . 
 .نه-

 پس برای کی؟ -
 ..خودم، اصال شما چکار دارید آقا شما قیمت رو بگو-
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 ابرو در هم کشید،در دل ِ ناسازایی به خود داد که بی اطالع سیگار
 .دسِت پسر داده بود

 .میز را دور زد
 ..بده من اون سیگارو-

 .پسرکه مشکل ِ یزدان را فهمیده بود، عقب رفت
 .نمیخوام-

- اونا فروشی نیستگفتم بده من  . 
 قدمی به جلو برداشت که پسرک بی هوا برگشت و به سمته بیرون

یزدان تا آمد دنبالش برود پسرک بیرون نرفته سینه به  دوید.  
 .سینه ی آرش شد 

 .سریع جلو رفت
 بگیرش آرش-

 آرش به سرعت بازو پسر را که از می خواست کنارش در برود را 
 گرفت

 چی شده؟-
رفت، جعبه سیگار را از دسته پسرک کشید یزدان عصبی جلو   . 

- میدونم صد جای دیگه هست که بهت بفروشه ولی  بده من اینو.  
 اینجا واسه هم قد ِ تو سیگار نداره

 :ضربه ی آرامی به پشِت کمر پسرک زد و گفت
 .علی یارت-

ی پسر بیرون رفت کمی که دور شد برگشت و با عصبانیت فحش  
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ت دوید را نثار یزدان کرد و به سرع . 
 .آرش برگشت تا دنبالش برود که یزدان دستش را گرفت

 .ولش کن آرش-
 چش بود بچه خر؟-

 .چپ چپی رفت و تذکر صدایش زد
 .آرش-

 
خیلی خب -  با حالت نمایشی دستش را روی سینه اش گذاشت.  

بگو چشه؟ .من شرمنده ام.  
 :میز را دور زد، با پشت دست ضربه ی به جعبه سیگارها زد و گفت

 یا بنداز دور یا برگردون به همونجای که خریدی، نباشه تو مغازه -
 ..بهتره

- ؟.جان؟ چرا.  
 پشت صندلی نشست، فنجون چایی که سرد شده بود را داخل 

 .سطل زبال ِ گوشه ی مغازه ریخت
- راستی .نباشه بهتره. .. 

 :سربرگرداند و حق به جانب گفت
 .این روزا زیادی دیر میایا منم کار دارم-

آرش باز شد، تازه یادش آمد می خواست چه خبری بدهد  نیش . 
 به اطراف نگاه کرد تا جایی برای نشستن پیدا کند، که چشمش به 

 .کیسه ی بزرِگ برنج که هنوز باز نشده بود، افتاد
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 .بی درنگ نشست و پا روی پا انداخت
 ..خب جونم بگم برات که-

و سر  گذاشت.فنجان که از چایی پر سد فالکس را عقب و سرجایش    
 .بلند کرد

- راحتی؟...که.  
 .آرشکه متوجه منظور ِ یزدان نشد گیج سری تکان داد

 .یزدان با دست به کیسه اشاره کرد
 ..کیسهبرنج االن ِ که بترکه-

 .هااا نه نمیترکه-
 .پوفی کشید و از جایش بلند شد 

 ..بیا بشین اینجا-
 ..نه بشین من راحتم-

سفیهی به آرش انداخت که آرش غر از گوشه چشم نگاه عاقل اندر   
 .غر کنان از جایش برخواست

 .اگه گذاشتی خبرامو بدم-
 فنجون چایی را برداشت و میز را دور زد، به یخچال مغازه تکیه زد و 

 :گفت
 ..خیلی خب حاال بگو-

 .مامانم زنگ زد به مادر جون-
 .تای ابرویش را باال داد

 مادر جون؟-
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ز جعبه برداشتپا روی پا انداخت، شکالتی ا . 
 ..آره دیگه مامانت -

 ! زود با محیط سازگار میشیا-
 .شکالت روی توی دهنش انداخت و یک ور گونش فرستاد

 ..سال هاس داره خودمو آما
 ابروهای یزدان که به حالت نمایشی توی هم رفت، حرفش را قطع 

 .کرد و بحث را عوض کرد
- مامانم زنگ زد خب داشتم چی می گفتم، آها اونجاش بودم که   
 مادرجون و ازش خواست که امشب رو مزاحم اوقات شریفتون

اما بشیم تا درمورد تاریخ عروسی حرف بزنیم. .. 
 .آخر چایی را سر کشید و تکیه اش رو از یخچال گرفت 

 ..اما چی؟قبول نکرد-
 ...چرا مگه میتو-

 یزدان که سرش را باال گرفت، آرش سرفه کنان حرفش را دوباره قطع 
د زیادی در حرف زدن بی عاری می کردکر   .. 

 یعنی اینکه دلش نیومدنه بگه و دل ِ دامادمشو بشکنه این شد که -
 گفت بجای خونه ی شما بریم خونه ی حاج مهدی که هم یه سر 
 سالمتی بدیم به اهل خانواده اش و هم تاریخ ازدواج من و حنانه 

 ...معلوم بشه و هم
ردیزدان با شک چشم هایش را ریز ک  . 

 ..و هم-
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 تا لب باز کرد حرفی بزند، نگاهش به احسان که تازه وارد شده بود
 .افتاد

ناخوداگاه یزدان که متوجه سکوت معنادار آرش شد، سر برگرداند.  
 .با دیدن چهره ی ب ُغ کرده و نامیزون احسان ابرو در هم کشید 

 :آروم لب زد
 .سالم-

 .میخوام تنها حرف بزنیم-
 در مورد ِ؟ -

د توپی : 
 .خودتو نزن به خریت-

 دستی تو موهای خوش حالتش کشید، سعی کرد آرام باشد خوب
 می دانست احسان برای چی و گفتن چه حرف هایی آمده ، برای 

 :همین آروم گفت 
 .بریم بیرون حرف بزنیم-

 ..بیرون نه، اینجا-
 .جدینگاهش را به نگاه زمخت و حق به جانب ِ احسان دوخت

 ..گفتم بیرون-
از کنار در حالیکه شانه اش به شانِه احسان خورد بیرون رفتو  . 

 احسان با حرص چشم بست، دست های مشت شده اش را آرام به 
 .پا کوبید و بیرون رفت

 .آرش نگران از جا بلند شد و بیرون رفت
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 احسان و یزدان با فاصله از مغازه کنار ماشین احسان ایستاده 
 ..بودند 

در صورتی که نیاز بود جلو برودنگران همانجا ایستاد تا  .. 
 .دستش را به ماشین زد و سری تکان داد

 .میشنوم-
 :به صراحت و بی مقدمه گفت

 .پا پس بکش یزدان، یاس رو من بیشتر از تو دوست دارم-
و در نگاهش که رنگی از خنده گرفت را دور ِ خیابان شلوغ گرداند.  

 .آخر روی صورِت جدی احسان نشست
 .جدی شد 

- اینو تعیین کرده؟ خودتکی  .. 
- حق ِ منه یاس . 

 حرص زد، دستش را تکیه ماشین در آورد و یقه ی احسان را چنگ 
 .زد

 میخای اسِم یاس رو بیاری دهنتو آب بکش، یاس وسیله نیست -
 ..که حق تو باشه یا حق من

 نگاه پر از کینه و نفرتش را به یزدان دوخت و با غیض دستش را از 
 .یقه اش جدا کرد

 یاس میدونه بخاطر اموالی که با مظلوم نمایی از حاج مهدی با ارث -
 ..بردی اون کیانای طفل معصوم رفت زیر خروارها خاک 

 .نیش خنده عصبی زد
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- ماهان؟ بدبخت من اگه دنبال ِ پول  بخاطر من یا بخاطر چشم تنگی  
من قصد داشتم  بودم که سر سوت تمام اموال پدرمو زنده میکردم.  

رو برگردوند تمام اموال  ... 
- اون نقشه کثیِف تو ما رو به اینجا کشوند ..دنبال ِ انتقام که بودی. . 

 چشم بست، نفسش را به سختی بیرون فرستاد و دوباره چشم 
 .هایش را باز کرد

- دنبال ِ انتقام بودم، بودم ولی روزی که دلم رفت  درست می گی  
انداختم من که رفته برای یاس دیگه فکر انتقامو از سرم بیرون   

 بودم خواستگاری تو بودی که حس خودشیرینت گل کرد و فیلم من 
 ...رو گرفتی و

 .فریاد احسان به یک باره خاموشش کرد
 ..چون دوسش داشتم چون نمی تونستم کنار ِ تو-

 .حرفش با مشتی که یزدان به فکش زد، ناقص ماند 
  خیابان زد، یزدان درمانده روی زمین افتاد و تکیشرا به جدول کنار ِ

 حرص زده آرش را که به سرعت خودش را به او رسانده بود را پس 
 .زد، خم شد چنگی در موهای احسان زد و سرش را باال گرفت

 ..خفه شی به نفعته -
 .باحرص سرش را عقب کشید 

 خاله به مامانم گفت امشب میری خواستگاریش، میری که حلقه -
امشب منم  .باید انتخاب کنه.اما من نمیذارم یاس ..کنی دستش.  

یاس باید ..هستم منم مثل ِ شیرینی بدست میام خواستگاری.  
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 ..بدونه منم میخوامش
 یزدان با حرص قدمی برداشت که آرش مانعش شد و آرام دم 

 :گوشش نجوا کنان گفت
 ...یزدان آروم باش

* *  
 زدان در حالی که به ساعت گوشیش نگاهی می انداخت از پله ها 

صدای پچ پچ حنانه و مادرش را که شنید غیرارادی مکث  آمد.پایین   
 .کرد و روی پله ی آخر ایستاد

 .شنیدم آقای محبی میخواد ترانه رو بفرسته آمریکا-
 با اینکه بعید میدونمترانه حاال حاال ها از فکر ِ جگرگوشش در بیاد -

ی ولی خب بهتر اینکه اینجا بمونه و هر لحظه با جالی خالی کیانا تو  
 .جای جای خونه عذاب بکشه

 .حنانه آهی کشید 
 !مامان-

 بله؟-
 !به نظرت امشب چی میشه مامان-

 .سوزن نخ کرده را روی میز انداخت و سرش را بلند کرد
 میخوای چی بشه؟ باالخره قسمت شد برای گل پسرم بریم -
 خواستگاری اونم خواستگاری کی یاس، تو هم جای اینکه هی 

آیه ی َس بخوونی پاشو برو یزدان رو بیدار کن که بشینیور دل ِ من   
این کتم بده بهش یقه اشو دوختم براش کم کم حاضر شیم بریم. . 
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 حنانه کت را گرفت و درحالی که یقه اش را وارسی می کرد تا یک 
 :موقع ضایع دوخته نشده باشه گفت

 ..خیلی خب رف-
 .یزدان که از آخرین پله پایین آمد 

با دستش به یزدان اشاره کرد حنانه لبخندی زد و . 
 .بفرما مامان جان اینم از گل پسرت-

 امینه دستی به زانوش زد به سختی بلند شد، نگاه مادرانه و 
 :مهربانش را به یزدان و با لذت گفت

 .مادر به قربون ِ قدو باالت بشه برو حاضر شو که دیر شد -
 ساعت چند قرار گذاشتی مامان؟-

 چطور؟-
 .مکثی کرد

- ب پسرخاله ی یاس هم میاد خواستگاری؟امش  
 :امینه با شک لب زد

 احسان؟-
 .آره-

 حنانه که خنده اش به هوا رفت، نگاه هر دو به سمتش کشیده 
 .شد 

 بابا این دیگه کیه؟ چه رویی داره بخدا؟-
 .یزدان سری تکان داد

 ..بده من کت رو-
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- بله رو بگیر داداشم بگیر، اصال هم غمت نباشه یاس حرف نزدیم   
 .بهت میگه

 .امینه با لبخند سری تکان داد و ضربه آرامی به پشِت کمر حنانه زد
 .د بسه دیگه کم تر شیرین زبونی کن، برو که دیر شد -

 .چشممم-
 .و رفت

 .یزدان نگاهی به کتش انداخت
 ..مامان این کِت من پا-

 .دوختمش برات، برو خیالت راحت-
تلبخند قدرشناسانه ایی روی لبش نشس . 

 آرام دسِت امینه که کم کم چروک پیری رویش می نشست را در 
 .دست گرفت و بوسه ی آرامی روی دستش زد

*** 
 دکمه وسط کت را بست، قدمی به عقب رفت و خودش را در آیینه 

 قدیکنار ِ دم حمام رصد کرد آخرین باری که کت و شلوار تن کرده بو
 .همان روز ِ خواستگاری اول از یاس بود

ادآوری آن روز و حضور حاج مهدی لبخند تلخی زدبا ی . 
 دستی با موهایش کشید که در باز شد و حنانه بدون در زدن وارد 

 .شد 
 داداش حاضری؟ -
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 .سر برگردوند، تای ابرویش را باال داد
 در رو ندیدی یا در زدن بلد نیستی؟-

 داری ازدواج می کنی هنوز یاد نگرفتی اول در بزنی بعد 
 .بیای داخل

خند دندون نمایی زد؛ با زیرکی گفتلب : 
 .داداش خوشتیپ شدیاقصد ِ جون ِ یاس و کردی؟ ماشالله ماشالله-

 خم شد و ضربه ی با پشت انگشت های مشت شده اش به کمد 
 .زد، در همان حال برگشت و از اتاق بیرون رفت

 یزدان که فهمید حنانه برای در رفتن از زیر توبیخش این شیرین 
کرده بود با خنده بی صدا سری تکان دادزبونی ها رو  . 

 .دستی به گوشه ی کت کشید و از اتاق بیرون رفت
* * 

 همزمان با ترمز ماشین یزدان جلوی در خونه ی حاج مهدی ماشین 
 .آرش از خم کوچه پیچید 

 :حنانه با ذوق ضربه ی به بازوی امینه زد و آروم گفت
 .مامان اومدن-

نثارش کرد، لبخندش را جمع کردبا چپ چپی که امینه  . 
 .آرش همراه خانواده اش از ماشین پیاده شدند 

 .یزدان لبخندزنانه جلو رفت
 .سالم آقای قیصری، خیلی خوش اومدید -

 و دستش را جلو کشید 
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 آقای قیصری که مرد ِ جدی و در عین حال مهربان و خونگرمی بود
 .لبخندی زد

 :دست داد و گفت 
- وم ِ کیانمهر سالم پسرم، سالم خان . 

 ..سالم خوش اومدید بفرمایید، سالم خانوم قیصری-
 بحث سالم و خوش آمدگویی میانشان گرم بود که با نور چراغ باالی 

 .ماشینی صداها خوابید 
 نگاه یزدان یک دور، دور ماشین ِآخرین سیستم و گران قیمتی که با 

به نگاهش را آرام  فاصله ی کمی از او توقف کرده بود، چرخید.  
 سمته شیشه جلو برد سعی کرد از پشت شیشه دودی و تاریکی

 شب راننده را ببیند اما طولی نکشید که در ماشین باز شد و
 .احسان با غرور از ماشین پیاده شد 

 در را بهم کوبید نگاهی که مملو از تحقیر و آمیخته با تنفر بود را به 
 .یزدان دوخت

ه زنگ در را فشردسالم نکرد، قدم برداشت و جلوتر از هم . 
 پروین خانوم مهربون نگاهش را از حنانه گرفت، با اینکه اولش 

 راضی نبود و دلش به ازدواج آرش با دخترخاله اش رضا بود اما با 
 .ُمرو و شناخت حنانه، راضی شد 

 در این میان یاس و یزدان دور از چشِم همه یک دل سیر با نگاه
 .دلتنگیشان را رفع کردند 

ام ِ مدت متوجه نگاه یاس و یزدان بود، حرصی مشِت احسانکه تم  
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 .آرامی به دسته ی مبل زد، بی قرار از جایش بلند شد 
 خاله؟ -

 .صدای بلندش سکوتی را در فضا محکم فرما کرد
 نگاه جدی و سردش را به یزدان که حال به جای یاس به او نگاه می 

 .کرد، دوخت
 .جمله اش را خوانا و شمرده شمرده ادا کرد

 .من یاس رو می خوام-
یزدان  هر کدام به نحوی از جمله ی بی پروای احسان تعجب کردند.  

 .ابرو در هم کشید و از جایش برخواست
 .اما سنا با آرامش سری تکان داد

 خب؟-
 اومدم خواستگاری؟-

 خوش اومدی، ولی چرا خواهرم نیومد؟ بابات چی؟-
 .احسان نگاه مرددش را میان جمع گرداند 

- گفتن یاس قبولش نیستمی  . 
 خب؟-

 .سرش را با غرور باال گرفت
 .اما من مطمئن نبودم-

 سنا لبخندی به روی احسان زد، هر چقدر هم بد بود بچه ی 
 .خواهرش بود دلش نمی آمد ناراحتش کند 

 خوش اومدی احسان جان، ولی خب همونجور که می بینی یاس یه -
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 .خواستگار ِ دیگه هم داره
 یعنی؟ -

قدمی به عقب رفت را از هم باز کرد. دست هایش . 
- خودشو یعنی من دخترمو به هیچ چیزی اجبار نمی کنم.  

 ...انتخابش
 .یزدان بی قرار قدمی به جلو برداشت

 یاس!؟-
** 

 از پله ها پایین آمد بوی اسپند که در مشامش پیچید ابرو در هم 
 .کشید 

 .اخ مامان این چه بوویه اول صبح-
- به این خوبیتا دلتم بخواد بوو  . 

 .با دست سعی داشت دودهای جلوی صورتش را کنار بزند 
 ..بوش خوبه ولی نه وقتی معده ات خالیه، ا ِخ رفت تا ته معدام-

 نوشین از آشپزخونه بیرون اومد و در حالی که با گوشیش ور 
 :میرفت گفت

 یاس چته روز عروسی انقدر بداخالقی! حاال خوبه انتخابه خودت -
 ..بودااا

 .میان راه ایستادو برگشت
 ..ولی یاس-

 هوووم؟-
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 خدایی چی شد که بین یزدانو احسان این انتخابو کردی؟ اصال هیچ -
 .کس فکرشو نمی کرد

 .با افسوس سری تکان داد
 ..حتی خودم-

 .سنا که وسطشان ایستاده بود، نگاه گیجی به آن دو انداخت
با صدای یاس و نوشین که خیره به هم نگاه می کردن، بی هوا  

 .بلندی قهقه سر دادن
 .سنا ترسیده قدمی به عقب رفت

 .ای زهرمار ترسیدم-
 .نوشین و یاس که هنوز می خندیدند روی مبل ولو شدند 

 اول صبحی چه خبرتونه؟-
 :با صدای ماهان نوشین با خنده گفت 

 .داریم به احسان می خندیم-
نوشین زد سنا با خنده ضربه ی به شانه ی و دوباره خنده سر داد. . 

 .هی هی نبینم به بچه خواهرم بخندیدااا-
 :یاس در حالی که می خندید گفت

- آخه حقشه مامان.آخه. .. 
 نوشین بلند شد و به حالت نمایشی ژست احسان را گرفت و 

 .ادایش را در آورد
 ..خاله! من یاس رو می خوام-
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 .صداشو رو نازک کرد
- یخوش اومدی، ولی خواهرم چرا نیومد؟بابات چ .. 

 تا اومد ادای احسان رو در بیاره، سنا که تا آشپزخانه رفته بود مالقه 
 .پالستیکی را به سمتش پرت کرد

 .ببین دختره پرووو داره ادای منو هم در میاره-
 واال مامان مگه دروغ میگم؟ چندماه گذشته هاا ولی خدایی یادش-

 .میوفتم عین روز اول خنده ام می گیره
سری تکان دادماهان کالفه  . 

 نوشین چقدر حرف میزنی سر صبح! یاس یه لحظه میای اتاقم -
 .کارت دارم

 :یاس از جایش بلند شد و گفت
 .چشم داداش-

 پشتسر ِ ماهان از پله ها باال رفت، وارد اتاق که شد نگاهش به 
 .چمدون گوشه ی اتاق افتاد

 جایی میری ماهان؟-
نخ سیگار بیرون کشید جعبه سیگار رو از جیب در آورد و یه  . 

 .دارم میرم یاس
 کجا؟-

 .سیگار رو روشن کرد و فندک رو روی میز انداخت
 .میدونم محاله ببخشه اما میرم پی ترانه-

محال بود ترانه ماهان رو ببخشه  با غم نگاهش را به ماهان دوخت.  
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 اما دلش نمی آمد توی ذوق برادرش بزند آن هم حاال که بعد از 
به حال ِ خودش برگشته بودمدت ها دوباره  .. 

سیگار را از میان انگشتهای ماهان بیرون  لبخندی زد و جلو رفت.  
 .کشید و از پنجره بیرون انداخت

 .میدونی که ترانه از این چیزا خوشش نمیاد-
 .تلخ خندید 

 ..میدونم، ولی آرومم میکنه-
 ..بزار چیزای خوب آرومت کنه نه مضر -

 .چشم-
ماهان کشید دستی به موهای آشفته  . 

 .امشب میری-
 .لبخند مهربونی زد 

 تاوان بدی دادم تا بفهمه نباید از خانواده ام بگذرم، اگه بخوام-
مگه میتونم خودمو از دیدن.امشب برم که آخر احمق بودنمه.  

 .خواهر کوچیکم توب لباس عروس محروم کنم
 .خندید، و خودش را در آغوش ماهان انداخت

 .مرسی داداش-
ین از سالن اومد صدای نوش . 

 .یاس بیا یزدان دم در منتظرته-
 .ازبغل ِ ماهان بیرون اومد گونه اش رو بوسید 
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 .من برم-
 .برو، مواظب خودت باش-

 .چشم
 .سمته در رفت که با یادآوری چیزی دوباره برگشت

 ..راستی داداش-
 .ماهان که خم شده بود تا روی تخت بشیند، برگشت

 جان؟-
دستگیره نشست و گفتدستش روی  : 

 برگردی یزدان کارای انتقال سند حجره و خونه رو به اسمت انجام -
 ..میده

 .از اتاق بیرون زد
 .از اتاق خودش لباس عروس رو که توی جعبه بود رو برداشت

 بوی اسپندی که سناخانوم دود کرده بود در فضا پیچید با حس و 
 .حالی وصف نشدنی از پله ها پایین رفت

هیجان زده و همراه با بغض سنا در فضا پیچیده همزمان که صدای   
 :منقل کوچک ِ اسپند رو دور ِ سر یزدان تاب میداد می گفت

 ..خوشبخت بشید انشالله، ماشاالله ماشاالله-
 یاس پا روی آخرین پله گذاشت، با لذت بویعطر ِ خوش اسپند رو 

 .به ریه کشید 
مهربان و براق یزدان گره چشم هایش را که باز کرد، نگاهش با نگاه  

 .خورد، لبخند کم کم رویلب ِ هر دو نشست
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 حس خوبی که در اعماق قلبشان رسوخ کرده بود، لحظه هات 
 .فراموش نشدنی که بعد از ماها صبر بهش رسیده بودند 

 .بیا دخترجان بیا که دیر شد -
 .نگاهش با اکراه به سمته سنا برگشت 

 .لبخندی زد، در سکوت جلو رفت
یزدان که رسید نگاهش را با لذت به چهره ی مردی دوخت که از به   

 امشب بی دغدغه میتونست کنارش سر به بالشت بزاره ، بی 
 دغدغه حض کن از بودنش و از نبودنش دیگه هراسی نداشته 

 .باشه
 دلبرجان من زبونتو موش خورده؟ 

 لحنش شیطون بود، لرزشی داشت که به خوشحالی بی حدش را به 
می کشید، لبخند مهربونی روی لب هاش نشسترخ ِ همه  . 

 .یاس با خنده سری تکان داد
 .سالم آقاااا-

 نگاهش را آرام و محجوبانه به سنا که با عشق نگاهشان می کرد 
 .انداخت

 سالم دلبرم، بریم؟-
 متوجه حرفیکه در دل ِ یزدان ماند و روش نشد جلوی سنا بگه شد، 

 .با لوندی سری تکون داد
 .بریم-
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دو شانه به شانه هم از زیر نگاه گریان و شوق زده سنا بیرون هر   
 .رفتند 

 در سالن که بسته شد سنا سری تکان داد که نگاهش به قرآن توی
 .دستش افتاد

 .ای خاک عالم یادم رفت بچه ها رو از زیر قرآن رد کنم-
 نوشین از روی مبل شد دستاش رو دور کمرم سنا حلقه زد و 

 .گونش رو بوسید 
 .غمت نباشه خدا همراهشون هست -

 ..انشالله که همیشه باشه-
 مامان؟-

 جان ِ مادر؟ -
 .به آرامی گونه ی سنا را بوسید 

 .مخلصیم-
 .ابرو در هم کشید 

 چند دفعه گفتم اینجوری حرف نزن نوشین؟-
 .سرخوش خندید 

 ...خیلی-
*** 

 .سوار ماشین شد در را بست، و به سمته یاس برگشت
 خب کجا بریم؟ -

- رایشگاه دیگهآ ..! 
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 .به حالِت نمایشی چشم هایش را گرد کرد
 !عمرا-

 :چشم هاش رو ریز کرد و با شک لب زد
 باز داری سر به سرم میذاری؟-

 یزدان خندید، سرخوش و بلند دست پیش برد و نوک بینی یاس رو 
 .کشید 

 ..صد در صد -
 .ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد 

کرد و صدا رو ته آخر باال  دست پیش برد ضبط ماشین رو، روشن  
 .برد

 عشوه بی اندازه داری معلومه که تو تازه کاری، با ما سر ناسازگاری-
 داری بی خیال ما شو برو دست ور دار پاشو برو نه نمی خوام دیگه 

 تو رو، کاری به کارت ندارم، کاری به کارت ندارم میگی دل نداری آره 
ندارمندارم، حوصله ی دردسری که میادو نمیره   .... 

 یاس دست پیش برد صدای آهنگ رو قطع کرد، و شاکی به سمته 
 .یزدان برگشت

 .روز عروسیمه میدونی که امروز هر آهنگی رو به خودم می گیرم-
 خب؟-

 .ابرو در هم کشید 
 گوش دادی خواننده چی گفت؟ -
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 یزدان لب باز کرد تا بگوید "آره چطور؟" اما نگاهش که به نگاه یاس 
همچون دختر بچه های تخس شده بود، دلش ضعف رفت برای که   

 ..سر به سر گذاشتن یاس
 .لبخند ِکوتاهی زد، دنده رو عوض کرد و سرعت رو باال برد

- ؟.آره چطور.  
 .جیغش به هوا رفت

 یزدان؟ -
 جان؟-

- بی اندازه دارم؟ زیبایی من   
 لبخندی روی لبهاش جان گرفت، ماشین رو به سمته گوشه خیابون 

ماشین رو نگه داشت یه دستش رو روی فرمون ت کرد.هدای  
 .گذاشت و برگشت سمته یاس

 :چشم ریز کرد و با جدیت پرسید 
- نداری؟ زیبایی تو  

خاص خودش سر گردنی تاب داد و چشم هایش را با ناز  شیوه یبا   
 .بست

 ..اصال -
  با حرص لب گزید،

 یاس؟-
 .هووم-

- ببین منو  .. 
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 .چشم هایش را گرد کرد
 یزدان؟ -

 .نگاهش میخ ِنگاه یاس شد 
- با دل ِ بیقرار ِ من یاس ها؟ چکار چکار می کنی ..! 

 .ریز خندید 
 االن میخوای از جواب دادن در بری؟-

 میشه؟ -
 چی؟-

 .خودش را جلو کشید 
 از جواب دادن در برم و به جاش یک کار دیگه کنم؟ -

م سری کج کرد، نقطه ضعف یزدان رو فهمیده بود و همین را مدا  
 .برای بی قرار کردنش بکار می گرفت

 ......  .چه کاری مثال - 
. .... . .  

 تمام این کار در عرض چند ثانیه طول کشید و یاس را برای لحظه ی 
 ..متحیر کرد

 ..چشم بسته عقب رفت، لب زیرنیش رو به دهان کشید 
 یاس با خجالت به اطراف نگاه کرد، پشت دستش رو روی گونه ی 

انداختش گذاشتملتهب و گل  . 
 .دیوونه-

 .با عشق سر برگرداند به یاس نگاه کرد
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 میدونی خجالت کشیدن چقدر بهت میاد؟ -
 .خنده اش گرفت

 دیگه چی بهم میاد؟-
- و با جون و دلم  تور همه چی، در ضمن اون آهنگم همش چرت بود، 

هاتم میسازم به دل ِ می کشم تو باش من با ناسازگاری ... 
- بشی من بی خیالت نمتو هم بی خیال  ... 

 .میان حرفش پرید 
 محاله یزدان، محاله از تو و از این عشقی که با ذره ذره وجودم -

تو رو راحت به دست نیوردم که راحت از دست  .عجین شده بگذرم.  
 .بدم

 یزدان سکوت کرد، نه از آن سکوت های بی هدف سکوتی که 
ی را یک اطمینان،عشق،خوشبخت معنایش را فقط یاس می فهمید.  

 جا در سکوت و نگاه پر حرِف یزدان دید و دلش پر از شوراحساس 
 ....شد 
*** 

 ..بفرمایید خیلی خوش اومدید بفرمایید -
 .سالم امینه جون خوشبخت بشن انشاالله-

 ..مرسی عزیزدلم، انشالله بفرمایید -
 با حس اینکه کسی پشت سرش هست، سر برگرداند که ماهان سر 

 .به زیر انداخت
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حرف بزنیم؟ میشه   
 لبخند ِاز ته دلی روی لبهای امینه نشست، فقط خدا میدانست 

 چقدر منتظر این لحظه بود تا برای یک بار هم شده بی دغدغه با 
 .ماهان حرف بزند 

 .حتما پسرم-
- شلوغه.اینجا نه. . 

 بریم اون سمت، حنانه مادر بیا اینجا وایسا به مهمونا خوش آمد -
 ..بگو

آرایشگاهاومده بود، و در حال ِ صحبت با آرش بود حنانه که تازه از   
 .سرسری، سری تکان داد

 .باشه االن میام-
 .ماهان منتظر نگاهش را به امینه دوخت

 بریم؟-
 ..حتما-

ِ  دوشا دوش هم به سمته گوشه ی خلوِت باغ رفتن، صدای بلند 
 .آهنگ که در فضا پیچیده بود به سختی صدا را به گوش می رساند 

ند گفتماهان بل : 
 .میدونم دیره اما ازت میخوام منو ببخشی-

 بغضی در گلوی امینه نشست، بخشیدن؟ مگه از ماهان ناراحت بود 
 که حاال باید می بخشیدش؟

 برای چی؟-
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 .خیلی اذیت کردم-
 ما رو؟ یا خودت رو؟-

 ..همه رو-
 لبخند ِمهربان و آرامی روی لبهایش نشست، دستی روی شانه ی 

 .ماهان زد
رو جز خودت اذیت نکردی پسر جان، اونی که باید  هیچ کس   

 ببخشه تویی ، من مادر خوبی نبودم برات اگه من جرئت می کردم و 
 ..همون اولش

- همه حق داشتن ولی من دیر ..حق داشتی، حق داشتی نگی.  
 .فهمیدم

 .میان بغض و آه تک خنده ایی زد
 .هیچ وقت برای جبران دیر نیست-

ینه اشک هایش را نبیند تا امسر به زیر انداخت. . 
 ..خیلی بد فهمیدم دارم اشتباه میرم، کیانای من-

 .دستش را روی لبهای لرزان ماهان گذاشت
 !هیسسس -

 .در آغوش کشیدش، به آرامی در گوشش نجوا کرد
- برو اما نه با این .میدونم داری میریدنبال ِ ترانه، یزدان بهم گفت.  

ست میدیروحیه ضعیف اینجوری ترانه رو هم از د ... 
 با صدای بلند پسر بچه ایی که رسیدن عروس داماد را اعالم می کرد 

 .از آغوش ماهان بیرون آمد 
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 .اشک هایش را پس زد، لبخندی زد
 ..واسه ات دعا می کنم پسرم-

 ازکنار ِ ماهان رد شد، هنوز قدم اول به دوم نرسیده بود که صدای
 .لرزان ماهان بلند شد 

 .ممنون مامان-
شده سرجایش ماند، دست هایش که دامن لباسش را کمی میخ   

 ..باال داده بودند تا لبه هایش کثیف نشود، بی جان شد 
 .باورش نمی شد که چی شنیده بود

 .حنانه دوان دوان خودش را به امینه رساند 
- مامان خوبی؟.. مامان بیا دیگه، وای اگه بدونی یاس چقدر قشنگ.  

سر برگرداند اما با جای خالی   در همان حالت ب ُهت و سرگردانی  
 .ماهان رو به رو شد 

 .لبخند ردی لبهایش جان گرفت
 مامان با توام خوبی؟-

- عالیم، بریم...خوبم؛خوبم. . 
 قدم تند کرد و خودش را به جمعیتی که دور عروس و داماد جمع 

 ..شده بودند رساند 
 یاس با آن لباس عروس زیبا و آرایش ملیحی که به صورت داشت 

 .. یزدان همچون ماهی در آسمان می درخشید  ِکنار
 شانه به شانه ی هم با دل و جانی غرق از خوشی و لذت قدم برمی

 .داشتن، برای لحظه ایی به سمته هم برگشتن
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 نگاه براق یزدان به چشم های خمار یاس که با آرایش زیبای و 
 .دلربایش چند برابر شده بود دوخت 

ورد و گونه ی یاس را عمیق و طاقت از کف داد سرش را پایین آ  
 محکم بوسید که صدای دست ، جیغ و هورای جمع به هوا

 .برخواست
 یزدان حلقه یدستش را دور ِ دسِت یاس بیشتر کرد، چشم بست 

 با لذت اتفاق های افتاده را به سرعت از جلوی چشم هایش 
رسید به اینلحظه بودن ِ یاس کنارش و لبخندی پررنگ .گذراند.   

ش نقش بستروی لبهای . 
 با همرایی مهمان ها تا جایگاه عروس و داماد آمدند، روی صندلی 

 .نشستن یاس خم شد و آروم دم گوشه یزدان لب زد
 به چی فکر می کنی؟-

 .به اینکه چی کشیدیم و آخرش چی شد -
 !..خب-

 خب به جمال ِ دلبرت، دلبرم آخرش همینه دیگه، همین که تو-
قلبم، خانوم خونم شدیخانوم ِ من، خانوم   . 

با نگاه غرق هیجانی به .ته دلش غنج رفت از لفظ "خانوم خونم".  
 .چشم های یزدان که به طرز خاصی برق میزد چشم دوخت

 !یاس-
 جوون؟-

 ..دیوونم نکن با چشم هات-
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 .با ناز خندید سری تکان داد
 .چشم آقا، ولی جدیدا خیلی بی جنبه شدیا-

- یادی عاشق شدهمن بی جنبم نشدم، قلبم ز . 
 .من عاشق ِ اینعاشق شدن ِ قلبتم-

 .دستش را آروم روی گونه ی یاس کشید 
 ...تا حاال بهت گفتم چشم هات-

- حواستون هستن یه ملت نگاهشون به شماس؟..هی شما دوتا.  
 .هر دو به سمته حنانه و آرش برگشتن

 :یزدان با خنده گفت
 خب نگاه کنن مگه داریم چکار می کنیم؟ -

- فقط اگه یکم هیچ .. 
 :آرش بی هوا با هیجان و بلند گفت

 .دارم بابا میشم-
 همزمان با گفتن این جمله صدای آهنگ قطع شد و صدای آرش

 .چند بار در فضا اکو رفت
 ..حنانه با دهنی باز به آرش و آرش به حنانه نگاه کرد

 .تا به خودشان بیاند حجوم تبریک به سمتشان سرریز شد 
هش را از حنانه که مدام با نگاهش برای آرش خط یاس با خنده نگا   

 .و نشان میرفت گرفت
 میدونستی؟-

 .نه-
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 ..راستی-
 جونم؟-

 .خم شد و با ناز نگاهش را به چشم های یزدان دوخت 
 .قبال بهم گفتی چشم هام بی پدرو مادرن

- دلبر ِ قلبم دیوونم کردی .. 
* 
* 

 پایان 
98زمستان  
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