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 صه: خال

هیچ امیدی، فرزند طالق و گذر کرده از یک  هیوا دختری سرخورده از گذشته و وامانده از آینده، بی 

ی  زندگی متالشی، در شرایطی که زندگیش معلق در فضای بالتکلیفی است؛ یک بیماری او را به خانواده 

 دهد. ار می گیرد و او را در کشاکش یک امید مبهم قردهد. عشقی شکل می مادریش پیوند می 

 

 به نام خداوند عشق 

 من و دلتنگی و فریادهای در گلو مانده

 پرسد حال دل درد آشنایم را؟ کسی نمی 

 )انیس خلیلی(

 

زد کرد و همزمان به سیگارش پک می دریا نگاه می کنار پنجره ایستاده بود و همانطور که به آبی بیکران 

ای از آب  که با دیدن ماشین عمویش که وارد حیاط ویال شد، سریع سیگارش را خاموش کرد. جرعه 

ی که روی میز بود نوشید و به استقبال عمویش رفت. یوسف خسته و کالفه از گرما تا وارد شد  امیوه 

رفت که او از اتاق بیرون آمد و صدایش  ش، به سمت اتاقش می های لباسشروع کرد به باز کردن دکمه

 زد.

 سالم عمو، چی شد؟ پیداش کردید؟  -

 رفت جوابش را داد.یوسف همانطور که به سمت اتاقش می 

 یک ردی ازش پیدا کردم اما خیلی هم مطمئن نیستم. میرم دوش بگیرم، خیس عرقم.  -
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آب سرد، لباس راحتی پوشید و از اتاق بیرون آمد.  این را گفت و وارد اتاق شد. بعد از یک دوش 

کرد. یوسف وارد  ی عربی زبان را تماشا می سیاوش روی مبلی جلوی تلویزیون لمیده بود و یک شبکه 

 ریخت خطاب به سیاوش گفت: آشپزخانه شد و در حالی که چای برای خودش می 

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

 اوش به سمت او چرخید و گفت: سی

 پس پیداش کردید؟  -

 کرده. ش این آدرس رو به من داد، گفت تا یک ماه قبل توی این آپارتمان زندگی می اعمه  -

 و چایش را تا ته نوشید و گفت: 

 اگر میای پاشو حاضر شو. -

 و خودش دوباره به اتاقش برگشت تا لباس بپوشد. 

 *** 

کرد. وارد یکی  کرد و یوسف داشت آدرس را نگاه می آرام رانندگی می سیاوش که پشت رل نشسته بود  

هایش مشخص بود  ای که از کوچه و خیابان و ساختمانهای شهر اهواز شده بودند، محله از بدترین محله 

بستی توقف کرد. یوسف  ی بن  مردمش وضع مالی درستی ندارند یا در حد متوسط هستند. مقابل کوچه 

 هایش پاک شده بود زوم بود که سیاوش گفت: ی کوچه که نوشته و نگاهش روی تابل

 به گمونم همین باشه.  -

یوسف داخل کوچه را نگاه کرد، فقط یک ساختمان پنج طبقه داخل کوچه بود. ماشین را پارک کردند و  

د و  کردند گذشتنخیال از روزگار بازی می هایی که سرخوش و بی با هم وارد کوچه شدند. از میان بچه 

 مقابل ساختمان ایستادند. یوسف باز آدرس توی دستش را نگاه کرد و گفت: 

 جا باشه. ی چهارم، باید همینطبقه  -
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 ی چهارم را فشرد که بعد از دقایقی صدای زن جوانی را شنید. و زنگ طبقه 

 کیه؟  -

 هیوا خانم؟   -

 شما؟  -

 یوسف با لبخند پررضایتی گفت: 

 ی یوسفت. نشناختی دختر؟ منم دیگه، دای -

 هیوا با کنایه گفت: 

بینیم اینه  که دم به دقیقه همدیگه رو می خان که به جا نیاوردم، آخه نه این ببخشید تو رو خدا یوسف  -

 که صداتون رو یادم میره. 

 این را گفت و در را زد. سیاوش با لبخندی گفت: 

 عمو جون خوب حالتون رو گرفت.  -

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

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

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

یوسف خان سه سال قبل هم برای دیدن من نیومده بودید برای ترخیص کاالهاتون که توی گمرک   -

 ونده بود اومده بودید. م

 سیاوش آرام خندید، یوسف با دلخوری گفت: 

 شه؟تو هنوز آیفون رو نذاشتی؟ این در چرا باز نمی  -

 تونی.یکم در رو بگیر باال و بعد هل بده، تالش کنی می  -
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ی سنگی و گرد کوچک روی در را  ی آخرش پر از کنایه بود، یوسف سری تکان داد و دستگیره جمله 

هایش را تکاند و با سیاوش وارد شدند. وضع  کمی به سمت باال کشید که در باز شد. دست گرفت و 

های پر از  آمد چندان تعریفی نداشت، دیوارهای کنده و زخمی، پله ساز می ساختمان که به نظر قدیمی 

ند،  کردهای سفیدی که از چرک سیاه شده بود. همانطور که ساختمان را نگاه می خاک و چرکین و نرده 

 ی چهارم رساندند. خودشان را به طبقه 

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

 در که بازه، بیاید تو!  -

ی کوچک و به شدت نامرتب، سه تا مبل  یوسف به داخل رفت، سیاوش هم پشت سرش وارد شد. خانه 

عسلی چوبی که روی آن پر از آت و بد بود، وسط قرار داشت. یک  تک نفره وسط هال بود و یک میز 

ی از پذیرایی هم یک فرش کوچک پهن بود، یوسف و سیاوش همانطور هاج و واج ایستاده بودند  اگوشه 

و به اوضاع درهم برهمی که مقابلشان بود زل زده بودند که هیوا از آشپزخانه بیرون آمد. نگاه هر دو به  

دختری با قدی متوسط، پوستی سبزه و چشمان مشکی درشت و کشیده، شلوار جین  طرف او چرخید.  

ی سفید گشاد و کمی بلند تنش بود. یک شال سیاه هم روی سرش  آبی پوشیده بود و پیراهن مردانه 

 کردند که هیوا گفت: هایش رها بود. یوسف و سیاوش همانطور نگاهش می انداخته بود که گوشه 

 توی گمرک گیر کرده بود؟   هاتونباز هم جنس*  -

 یوسف با ابروی درهم کشیده گفت: 

 علیک سالم.  -

 خندی گفت: هیوا با تلخ 

 خب سالم.  -

 یوسف پیش رفت و حالش را پرسید: 

 حالت خوبه؟  -
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 رم چای بیارم. دونم برای احوالپرسی نیومدید، بفرمایین بنشینید، من می می  -

از روی تاسف تکان داد و جلوتر رفت، روی یکی از  این را گفت و به آشپزخانه برگشت. یوسف سری 

 ها را تمیز کرد و نشست و به سیاوش که هنوز هاج و واج بود، گفت: مبل 

 سیاوش بیا بشین.  -

ها بود با دو تا انگشت برداشت و  ی را که روی یکی از مبل سیاوش هم جلوتر رفت و لباس مردانه 

 انداخت روی مبل دیگر و گفت: 

 است ما رو آوردی؟ عمو اینجا کج -

 یوسف آرام بر سرش غر زد:

 خواستی بیای. من آوردمت یا خودت می -

 گفتی همینه. هیوا که می   -

 یوسف فقط سری تکان داد و سیاوش باز گفت: 

 اصالً شبیه عمه نیست.  -

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

 کنه.ی احمق معلوم نیست داره چه غلطی می دختره  -

هیوا با یک سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد و وقتی سینی را مقابل یوسف گرفت، یوسف با ابروهای  

 در هم گره کرده گفت: 

 کشی؟ تو سیگار می  -

 وا با لبخندی جسورانه گفت: هی

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

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

8 

یوسف چای را برداشت، هیوا سینی را مقابل سیاوش گرفت، سیاوش سر بلند کرد که نگاه سبزش با  

 چشمان سیاه هیوا در هم آمیخت: 

 خورم. ممنون، من چای نمی  -

 باشه نخور.  -

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

 نپرسیدی ایشون کیه که با منه؟  -

 تفاوت گفت: هیوا بی 

 خب کیه؟  -

 یوسف با اخمی نگاهش کرد و گفت: 

 تر بودی هیوا؟ قبالً مودب  -

 هیوا سر به زیر انداخت. 

 خوام. ببخشید، معذرت می  -

 یوسف راضی سری تکانی داد و گفت: 

 سر داییت. حاال این شد یه چیزی، ایشون سیاوش، پ -

 هیوا متعجب سر بلند کرد و ناباور گفت: 

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

 نمکدون، سیاوش پسر دایی یونست.  -

 دونستم یه دایی دیگه هم دارم، خیلی خوش اومدی پسر دایی. آهان نمی  -
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گاه نکرد. هیوا هم با پوزخندی به یوسف چشم  سیاوش یک لبخند کجی به ل*ب زد و اصالً به هیوا ن

 دوخت و گفت: 

 گردی؟ م میخب دایی خان چیکارم داری که سه روزه وقت گذاشتی دنبال آدرس خونه  -

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

 گردم؟ دونستی من دنبالت می یعنی تو توی این سه روز می  -

 هیوا با شیطنت لبخندی تحویلش داد و گفت: 

 خب آره.  -

 پس چرا خودت رو نشون ندادی؟  -

 چیکارم دارید؟  -

 یوسف پوفی کرد و گفت: 

 چرا از شوهرت جدا شدی؟  -

 هیوا پوفی کرد و گفت: 

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

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

 هیوا باز زهرخندی مهمان لبش کرد و گفت: 

 البته فکر کنم منظورتون حمید. -

 حاال هر چی؟ چرا از هم جدا شدید؟  -

 معتاد بود.  -

 یوسف اخمی به پیشانی نشاند و گفت: 
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خواستی  خواسته برای کار بره دبی تو نمی گفت حمید می غ تحویل نده، پدرت می هیوا به من درو  -

 باهاش بری، سر لج و لجبازی از هم جدا شدید، آره؟ 

 تفاوت گفت: هیوا باز بی 

 آره .  -

 یوسف سری از روی تاسف تکان داد و گفت: 

ی توی این آلونک و  ی هیوا، شوهر به اون خوبی رو از دست دادی، حاال هم اومدی چپید خیلی بچه  -

 کنی؟ کنی، از کجا میاری خرج می روزها سیگار دود می 

 از جیب مردم.  -

 یوسف با عصبانیت و صدای نسبتاً بلندی داد زد: 

 هیوا!   -

 هیوا پوزخندی زد و گفت: 

 شید؟ جونم دایی، چرا عصبانی می  -

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

 جا چرا انقدر نامرتبه؟ این  -

 هیوا خونسرد جوابش را داد:

 مدلشه دایی.  -

 ابروان یوسف بیشتر در هم شد: 

 های مردونه مال کیه؟ این لباس  -

 بینید یکیش هم تنمه. مال خودمه، نمی  -
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 تر گفت: یوسف لحظاتی سکوت کرد و بعد آرام 

 چند وقته از شوهرت جدا شدی؟  -

 دو سال، چطور؟  -

 ای از چای را نوشید و بعد گفت: م نگاهی به سیاوش انداخت و سعی کرد آرام باشد، جرعه یوسف نی

 م انجام میدی؟ هیوا اگر من یه کار ازت بخوام واسه   -

 هیوا بعد از کمی سکوت گفت: 

 چه کاری؟  -

 دی قبول کنی؟ قول می  -

 و هیوا خیلی رک جواب داد:

 نه، شاید دیدید قبول نکردم.  -

 واهرت به کمک تو احتیاج داره چی؟ اگر بدونی خ  -

 هیوا متعجب گفت: 

 خواهرم؟ کدوم خواهرم؟ -

 شه. آرزو، دختر مادرت که خواهر تو هم می  -

 هیوا پوزخندی زد و گفت: 

دونستم، خب حاال چی شده که به کمک من احتیاج  شه خواهر من، چه جالب، نمیدختر مادرم می  -

 داره؟

 هیوا دوخت تا تاثیر کالمش را بیشتر کند: یوسف نگاهش را مستقیم به چشمان 

 احتیاج به پیوند مغز استخوون داره.  -
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 خب ؟  -

گه اگر برادر یا خواهری داشت  متاسفانه کسی تا االن برای این پیوند واجد شرایط نبوده، دکترش می  -

 داره.تونست به آرزو پیوند بده ولی آرزو هم به غیر از تو هیچ خواهر و برادری ناحتماالً می 

 خندی تحویل یوسف داد: هیوا نیش 

 اما من خواهر اون نیستم.  -

 یوسف مستاصل چنگی به موهایش زد و گفت: 

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

 هیوا کمی کوتاه آمد و پرسید: 

 خب من چطوری باید بهش پیوند مغز بدم؟  -

 با این حرفش سیاوش زد زیر خنده که هیوا متعجب نگاهش کرد، یوسف هم با لبخند گفت: 

 پیوند مغز نه، مغز استخوون.  -

 خب حاال هر چی، من نمیام.  -

 یوسف باز سعی کرد احساسات هیوا را تحت تاثیر قرار دهد: 

 میره.هیوا اون بچه داره می   -

 ب بمیره به من چه؟ خ  -

 ر*حم باشی؟ تونی انقدر بی چطور می  -

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

 ر*حم بودن رو از مادر همون بچه یاد گرفتم. ر*حم، بی بی  -

 خواست کوتاه بیاید باز گفت: یوسف که نمی
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تونستن با هم زندگی کنن و برای  ت، هیوا پدر و مادر تو نمی خوای تالفی کنی، اما این راهش نیسمی  -

خواست مادرت رو توی این شهر اسیر خودش و افکار و  هم ساخته نشده بودن، پدرت دلش می 

تونست این زندگی رو تحمل کنه و برای همین تصمیم گرفتن از هم  فرهنگش کنه و مادر تو هم نمی

 جدا بشن. 

اش کرده بود و بر و بر به یوسف نگاه  زد دستش را تکیه گاه چانه می   هیوا تمام مدتی که یوسف حرف

 کرد که یوسف عصبی شد و گفت: می 

 هیوا چرا اینطوری زل زدی به من؟   -

کنی دایی جون، حاضرم شرط ببندم قبل اومدنی کلی این حرفها رو تمرین  چه خوب سخنرانی می  -

 کردید، نه؟ 

 ت: یوسف عصبی دستی تو موهایش کشید و گف 

 کنی؟ میای یا نه؟ خب چیکار می  -

 کجا؟  -

 تهران، برای انجام آزمایش، شایدم دیدی تو هم اصالً واجد شرایط نبودی.  -

 اگر بودم چی ؟  -

 یوسف ابرو در هم کشید و گفت: 

 منظورت چیه؟  -

 هیوا صاف نشست. نفس عمیقی کشید و گفت: 

 دم. باشه میام تهران آزمایش می  -

کردند هیوا به این زودی راضی شود، یوسف با  به هم انداختند، اصالً فکر نمی یوسف و سیاوش نگاهی 

 لبخندی گفت: 
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 کردم. هاست که فکر می تر از این حرف دونستم هیوا مهربون می  -

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

 چاییتون سرد نشه.  -

 یوسف استکان چای را برداشت و گفت: 

 کنی؟جا تنها زندگی می این  -

 نه، با دو تا از دوستام هستم.  -

 االن کجان؟  -

 های چای را برداشت و گفت: هیوا یکی از استکان 

 سر کارشون.  -

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

ه بود برداشت و آن را هم یک نفس با یک حبه قند نوشید و بعد از جا برخواست و به آشپزخانه  کرد

رفت، همان موقع بود که کسی به در کوبید و با صدای ناله مانند هیوا را صدا زد، هیوا سراسیمه از  

داخل   آشپزخانه بیرون دوید و خودش را به در ورودی رساند و تا در را باز کرد دختری خودش را

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

 ریخت. گرفته بود خون می 

 هیوا ترسیده و نگران گفت:

 چی شده رها؟ چیکار کردی با خودت؟  -

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

 ن که، ولی از دستشون فرار کردم، دنبالمن، هیوا باید بریم. خواستلعنتی ها میبا چاقو زدنم،   -

 و دیگر نتوانست حرفی بزند و از حال رفت که هیوا به سختی گرفتش و آرام روی زمین خواباندش. 
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 یوسف عصبی به طرفش آمد و گفت: 

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

 دوستمه.  -

ا عجله به داخل اتاقی رفت و با پارچه ی تمیزی برگشت و  هیوا سریع از جا برخواست در را بست و ب

 زخم بازوی رها را محکم بست. 

 یوسف عصبانی بر سرش غر زد: 

 هیوا هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟   -

جا  ریزن این ی دیگه یه عده آدم وحشی می بینی دایی جون، دوستم رو با چاقو زدن و تا چند دقیقه نمی  -

 م بیارن. تا همین بال رو سر من

 گی؟خب برای چی؟ چی داری می  -

ی نداشت، درمانده بود که چه کار  کرد به هوشش بیارود ولی فایده زد و سعی می هیوا به صورت رها می 

 باید بکند که سیاوش گفت:

 باید ببریدش بیمارستان.  -

 هیوا با کنایه گفت: 

 ش؟ کنم چطوری ببرم دو کلومم از مادر عروس، عقل کل دارم فکر می  -

 یوسف باز عصبانی داد زد: 

 برو حاضر شو، سیاوش تو هم برو ماشین رو بیار جلوی خونه، زود باشید دیگه . -

ها  سریع از جا برخواست و به داخل یکی از اتاق ی بر و بر به یوسف نگاه کرد و بعد خیلی  هیوا لحظه 

ها  دوید و وقتی برگشت اثری از رها و یوسف ندید، کوله پشتی را برداشت و از خانه بیرون زد، میانه پله 
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رفت و شاید توی دلش خوشحال  به یوسف که رها را روی دست گرفته بود رسید، پشت سر یوسف می 

 بود که توی این شرایط یوسف بود. 

که از خانه بیرون رفتند، سیاوش در عقب را باز کرد، یوسف، رها روی صندلی عقب خواباند و هیوا  ین هم 

هم در کنارش نشست، تا یوسف صندلی جلو در کنار سیاوش نشست، سیاوش دنده عقب گرفت و از 

نداخت و  کرد از آینه نگاهی به هیوا اکوچه بیرون رفت و بعد همینطور که با سرعت باالی رانندگی می 

 گفت: 

 جا کجاست؟ ترین بیمارستان به این نزدیک  -

 هیوا: بیمارستان برای چی؟ 

 یوسف با عصبانیت به طرفش برگشت و با داد گفت: 

 ی آش و الش . برای این دختره  -

 ی بر و بر نگاهش کرد و بعد گفت: هیوا لحظه 

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

 آرزو جونتون ممکنه خوب نشه. 

 یوسف با خشم فریاد زد: 

 مگه تو چه غلطی کردی که پلیس دنبالته؟  -

 هیوا هم فریاد زد: 

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

هی به رها انداخت و به طرف جلو  نگایوسف دیگر حرفی نزد و فقط با نفرت به هیوا نگاه کرد، بعد نیم 

 چرخید و گفت: 

 سیاوش برو ویال.  -
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 سیاوش هم سری تکان داد و به طرف ویال تغییر مسیر داد. 

سیاوش با ماشین وارد حیاط ویال شد و مقابل ساختمان ویال نگه داشت، یوسف خیلی سریع پیاده شد و  

 در عقب را باز کرد و با تشر به هیوا گفت: 

 بینم. بیا پایین ب  -

هیوا از ماشین پیاده شد و به یوسف اجازه داد، رها را از ماشین بیرون بیارود. سیاوش جلوتر رفت و در  

را برای یوسف باز کرد و بعد در اتاقی را باز کرد که یوسف رها را به اتاق برد و روی تخت خواباندش و  

 کنارش نشست و گفت: 

 نه؟  های اولیه داریم یاسیاوش ببین جعبه ی کمک  -

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

 تونید زخمش رو پانسمان کنید؟ شما می -

ی سفید رنگی وارد اتاق شد و آن را به دست یوسف داد.  یوسف جوابی به او نداد، سیاوش با جعبه 

 یوسف نگاهی به داخل جعبه انداخت و گفت: 

 ه من بده. یه قیچی هم ب -

سیاوش باز هم سریع بیرون رفت و با یک قیچی برگشت، هیوا همانطور یک گوشه ایستاده بود و نگاه  

 کرد، یوسف با دیدن زخم سری تکان داد و گفت: می 

 ببین چه به روزش آوردن.  -

 شه. هیوا: خوب می 

 یوسف: تو خفه شو و از اتاق برو بیرون. 

 هیوا با لجبازی گفت: 

 و اگه نرم؟  -
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 یوسف با خشم بلند شد و داد زد:

 ت کنم. برو بیرون هیوا تا نزدم له  -

 سیاوش به طرف هیوا رفت و گفت: 

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

م بیرون آمد و در را  هیوا باز به چشمان سبز سیاوش نگاهی انداخت و از اتاق بیرون رفت، سیاوش ه 

 بست و گفت: 

 برو بشین.  -

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

 ی قشنگی دارید.ایول بابا، خونه  -

اش پاکت سیگاری را بیرون آورد و یک نخ سیگار  سیاوش هم مقابلش نشست، هیوا از توی کوله پشتی 

شت و با فندک روشنش کرد و بعد از اینکه یک پک به سیگارش زد تازه متوجه نگاه و  روی لبش گذا

 لبخند سیاوش شد. 

 کشی؟ می  -

 کشم اما جلو عمو نه؟ می  -

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

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

 کرد.   روشن

 سیاوش پکی زد گفت: 

 چرا دوستت رو با چاقو زدن؟ -

 ی خر. ده دخترهبرای اینکه دختر لجبازیه، حرف گوش نمی  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

19 

 سیاوش با لبخند گفت: 

 اش کرده.به حرف کی گوش نکرده که اینجوری تنبیه  -

 هیوا نگاه مشکی را تند به جان چشمان سبز سیاوش دوخت و گفت: 

 ودش. به حرف یه آدم خرتر از خ -

 سیاوش اما این تیزی نگاه را به جان خرید و گفت: 

 هیوا یعنی چی؟   -

 هیوا متعجب گفت: 

 بله؟  -

 پرسیدم هیوا چه معنی داره؟ -

 هیوا یعنی من.   -

 سیاوش خندید و آرام گفت: 

 چه اعتماد به نفسی.  -

 هیوا نخواست کم بیاورد برای همین همان سوال را هم او پرسید: 

 سیاوش یعنی چی؟  -

 سیاوش هم مثل خودش جوابش را داد: 

 سیاوشم یعنی من.  -

 تو و دایی همسن هستید، آره؟  -

 تره. نه، عمو یوسف چهار سالی از من بزرگ  -

 مگه مهندس نبود؟  -
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 کی؟  -

 همین یوسف خان دیگه.   -

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

ی بعد با دو  سیاوش از جا برخواست و سیگارش را خاموش کرد و به طرف آشپزخانه رفت و چند دقیقه 

 تا فنجان قهوه به پذیرایی برگشت، سینی را مقابل هیوا گرفت و گفت: 

 بفرمایین قهوه.  -

 شماش نگاه کرد و گفت: هیوا مستقیم به چ

 خورم. من قهوه نمی  -

 سیاوش هم با لبخندی ابروی راستش را به زیبایی باال انداخت و گفت: 

 باشه نخور.  -

 کرد گفت: اش را برداشت، همینطور که به هیوا نگاه می و رفت دوباره مقابل هیوا نشست و فنجان قهوه 

 ه.اما بهتره بدونی قهوه هیچ تاثیری روی پوست ندار -

 هیوا ابروی در هم کشید و گفت: 

 منظور؟  -

 سیاوش با شیطنت گفت: 

 شی. تر از اینی که هستی نمی یعنی با خو*ردن قهوه سیاه -

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

 کرد که هیوا گفت: ی عصبی هیوا نگاه می به قیافه 

 فاقاً اشتباه شنیدی قهوه تاثیر مستقیمی روی پوست داره؟ات -
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 سیاوش با همان لبخند شیطنت بارش گفت: 

 منظور؟  -

توی صورت سیاوش پاشید، سیاوش که حسابی  تا این را گفت هیوا سریع فنجان قهوه را برداشت و 

 شوکه شده بود بعد از چند ثانیه فریاد زد: 

 دیوانه!  -

زد به طرف آشپزخانه دوید، یوسف  خندید. سیاوش همینطور که فریاد می پروا می و هیوا بلند و بی 

 سراسیمه از اتاق بیرون آمد و گفت: 

 چی شده؟  -

 کنترل کند گفت: اش را کرد خنده هیوا در حالی که سعی می 

 خسته نباشید آقای دکتر، عمل چطور بود؟  -

 سیاوش از توی آشپزخونه داد زد:

 ی روانی.کشمت دخترهبخدا می  -

ی  یوسف با خشم به هیوا نگاهی انداخت و به آشپزخانه رفت، هیوا هم به اتاق رها رفت، پتو تا زیر چانه 

 رها را پوشانده بود، چیزی زیر ل*ب با خود گفت. 

ی در هم  جلوتر رفت کنار رها نشست و نگاهی به زخم دست رها انداخت و با دیدن زخمش، چهره و 

 کشید و گفت: 

 آشغاال ببین چیکار کردن با دستش.  -

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

 شده بود نگاهی انداخت و باز هم گفت: 

 پدر.ذارم بی ت نمی مگه اینکه نبینمت گودرز، زنده -
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 با آمدن یوسف به داخل اتاق، باالفاصله از جا برخواست، یوسف با عصبانیت گفت: 

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

 هیوا حق به جانبانه گفت: 

 قدر داغ. دونستم اون قهوه کوفتی این ی تقصیر خودش بود، بعدم من از کجا م -

های اولیه رفت، کمی وسایلش را زیر و رو کرد و  ی کمک یوسف با خشم نگاهش کرد و به طرف جعبه 

اش باال کشید و  رفت که نگاهش به رها افتاد، پتو را باز هم تا زیر چانه بعد پمادی برداشت و داشت می 

 از اتاق بیرون رفت، هیوا آرام گفت: 

 کشه. حیاست، خجالت هم نمی در این بی چق -

ها را از روی صورتش کنار زد، چند  و باز کنار رها نشست و دستی به موهای پریشانش کشید و آن 

ی بعد دوباره یوسف به داخل اتاق برگشت، هیوا سریع برخواست، یوسف با ابروهای در هم گره  دقیقه 

 کرده جلو آمد و گفت: 

 برو کنار ببینم.  -

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

 کی این بال رو سر این دختره آورده؟ -

 شون خریه به اسم گودرز.یه عده آدم بد که سردسته  -

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

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

 دونم.نمی  -

 یوسف با خشم نگاهش کرد و گفت: 

 برو بیرون.  -
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 هیوا تا دم در رفت اما باز برگشت وگفت: 

 شه؟ خوب می  -

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

 ممنون دایی.  -

این را گفت و از اتاق بیرون رفت، سیاوش که روی صورتش پماد زده بود روی مبلی نشسته بود، سرش  

گفت،  را به پشتی مبل تکیه داده بود، چشماش هم بسته بود و زیر ل*ب داشت به هیوا بد و بیراه می 

غر  اش و زل زد به سیاوش که از هیوا آرام روی مبلی مقابلش نشست و دست گذاشت زیر چانه 

فهمید تا باالخره سیاوش چشماش را باز کرد و با دیدن هیوا مقابل خودش که  هایش هیچی نمی زدن

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

 به چی زل زدی کالغ؟  -

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

 حرص گفت:  و خودش خندید، سیاوش با

 ی دزد. ت دارم دختره به موقعش خوبش رو واسه  -

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

 برخواست و از سالن خارج شد. 

 *** 

ه بود ،  آرام پلک زد و چشمانش را باز کرد و نگاهی به اطرافش انداخت، آفتاب تا وسط اتاق پهن شد

حال سعی کرد بنشیند که پتو از رویش  تکانی آرام خورد، دردی توی بازویش احساس کرد ولی با این 

کنار رفت و تازه متوجه شد که لباسی به بر ندارد، سریع پتو را مقابل خودش گرفت و از ترس آب  

 دهانش را قورت داد و آرام هیوا را صدا زد: 

 هیوا، هیوا.   -
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سابی ترسیده بود، کم کم اشک از چشمانش سرازیر شد و این دفعه با فریادی از  ولی صدایی نشنید، ح

 درد هیوا را صدا زد. 

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

 چی شده؟ حالت خوبه رها؟  -

وا کنارش ل*ب  کرد که هیشان می پشت سر هیوا، یوسف هم وارد اتاق شد، رها همینطور مات نگاه 

 تخت نشست و گفت: 

 حالت خوبه رها؟  -

 رها با بغض گفت: 

 اینجا کجاست؟  -

 ی دایی منه، رها حالت خوبه؟ اینجا خونه  -

 یوسف جلوتر آمد و گفت: 

 حالتون خوبه؟  -

 رها متعجب نگاهش کرد که هیوا گفت: 

 ایشون همونه که جایی من رو بهش لو دادی.  -

 و گفت:  رها باز نگاهش را به هیوا داد

 هیوا، ژاله ما رو فروخت.   -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 دونم، نگران نباش واسه اونم دارم. می  -

 کنن . جا بریم، پیدامون می باید از این  -
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 جا جامون امنه. بخواب رها، این  -

رها دوباره دراز کشید و چشمانش را بست، هیوا از جا برخواست که دید یوسف همینطور بر و بر به رها  

 زل زده است، به طرفش رفت و رو در رویش ایستاد و گفت: 

 هی دایی خان چشات رو درویش کن.   -

 یوسف ابروی در هم کشید و گفت: 

 کی دنبال شماست؟  -

 هیوا لجوجانه جوابش را داد:

 که یه خری به اسم گودرز.گفتم  -

 برای چی دنبالتونه؟  -

 بینم برای شما توضیح بدم. لزومی نمی 

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

 صدایش زد، رها باز چشمانش را آرام باز کرد و گفت:

 خوبی هیوا؟  -

 آره من خوبم، تو چطوری؟  -

 م هیوا، خسته، ما چطوری اومدیم اینجا؟ خسته  -

 هیوا با لبخندی گفت: 

وقتی رسیدی خونه، داییم اونجا بود، وقتی هم از هوش رفتی بغلت کرد و آوردت اینجا بعدم خودش   -

 که یه دکتره زخمات رو پانسمان کرد. 

 رها متعجب گفت: 
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 چی ؟ یعنی اون ... .  -

 هیوا خندید که رها با عصبانیت گفت: 

 توی خر هم واستادی نگاه کردی.  -

 هیوا با شیطنت گفت: 

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

 رها چشمانش را بست و گفت: 

 کشمت. وای هیوا می  -

ی زد و  و تا خواست هیوا را بزند هیوا از جا برخواست و عقب رفت و رها با تکان دادن دستش ناله 

 دوباره آرام گرفت. 

 کرد. خندید و رها با خشم نگاهش می وا داشت می هی

 لباسم رو بیار تنم کنم.  -

 ی رها را برداشت نشانش داد و گفت: هیوا به طرف سطل کنار اتاق رفت و لباس پاره

 خوای بپوشی. این رو می  -

 حاال من چه گلی به سرم بگیرم.  -

 رفت گفت: هیوا همینطور که به سمت کمد می 

 کنم بپوشی. نگران نباش االن یه چیز پیدا می  -

 های یوسف را باز کرد و گفت: و در کمد لباس 

 جا چه خبره؟وای ببین این  -

 رها کمی نگران گفت: 
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 ها که مال ما نیست. هیوا دست نزن، اون لباس   -

 هیوا با چشمکی و لبخندی گفت: 

 کنم داییم ناراحت بشه اگر یکی از لباساش رو قرض بگیریم. کر نمینگران نباش ف  -

 اینجا اتاق داییته؟  -

 به گمونم، چون دیشب تا صبح روی مبل خوابیده بود آخه تو جاش رو بد کرده بودی.  -

 ها گشت و بعد یک تی *** لیمویی بیرون آورد و گفت: هیوا کمی بین لباس 

 این چطوره؟  -

 نتی گفت: رها با لبخند پر شیط

 کنی؟ ی پیدا می قشنگه اما ببین چیز دیگه  -

 اوکی.  -

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

 این خوبه؟  -

 رها تیزبینانه نگاهش کرد و گفت: 

 نه از رنگش خوشم نمیاد. -

 شه خانم بفرمایین چه رنگی دوست دارن؟ می  -

 آبی یا سفید.  -

 ن سفید بیرون آورد و گفت: هیوا باز هم یک پیراه 

 این خوبه؟  -

 آره قشنگه، هیمن خوبه.  -
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 خب پس بیا کمکت کنم بپوشی.  -

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

 چطوری از دستشون فرار کردی؟  -

 کنم. ت تعریف می با کلی مکافات، بعداً واسه  -

 تر ایستاد و با دیدن رها توی آن لباس گشاد، زد زیر خنده و گفت: رها لباس را که پوشید هیوا عقب 

 نه خداییش بهت میاد.  -

 رها ناراضی گفت: 

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

 به دورش زد و گفت:   هیوا چرخی

 درسته دایی من چاق نیست تو خیلی الغری.  -

 یه چیزی هم پیدا کن باهاش موهام رو ببندم.  -

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

 گفت:  های یوسف را برداشت وو دوباره به طرف کمد رفت و یکی از کراوات 

 از این خوشت میاد؟  -

 رها خندید و بعد گفت: 

 نه ، از رنگش خوشم نمیاد. -

 اوکی.  -

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

 این یکی چطوره، به رنگ لباست هم میاد.  -
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 رها سری تکان داد و گفت:

 خوبه.  -

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

 گفت: 

 خشکل شدی ها.  -

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

 گم هیوا، داییت ناراحت نشه. می  -

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

 چطور؟  -

 وا موضوع بیماری آرزو را برای رها گفت و بعد گفت: هی

خواستیم از این شهر بریم خب یک چند وقتی تهرون  کنم بد موقعی سراغم نیومدن، ما که می فکر می  -

 میریم. 

 رها سر به زیر انداخت و با تنفر گفت: 

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

ریم شیراز ولی اگر مثبت بود که برای همیشه اونور آب  خب بعدش اگر جواب آزمایش مثبت نبود می  -

 میریم. 

 رها برگشت به هیوا زل زد و گفت: 

 منظورت چیه؟  -

 هیوا بازوهای رها را گرفت و گفت: 
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وقت  لی ثروتمند فقط خدا کنه این آزمایش مثبت باشه اون طور که من شنیدم شوهر جیران خیاین  -

 تونم در قبالش هر چقدر که بخوام ازش بگیرم. می 

 ده.کنی اون می و فکر می  -

 ده.ش مهم باشه می اگر دخترش واسه  -

 چند ضربه به در خورد که هیوا گفت: 

 بفرمایین .  -

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

 سالم!  -

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

 بهتون میاد.  -

 رها با لبخند گفت: 

 من هر چی بپوشم بهم میاد.  -

 یوسف ابروی در هم کشید و گفت: 

 بینم که شما هم مثل این دختره زبونتون درازه. می  -

 ی کراوات را گرفت به یوسف نشان داد و گفت: هیوا گوشه 

 شید. تون این رو هم برداشتیم شما که ناراحت نمی اجازهدایی با -

 یوسف با تلخی گفت: 

 بیاید صبحونه بخورید.  -

 هیوا با ذوق گفت: 
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 دونی چقدر گشنمون بود، رها بریم. آخ گفتی دایی جون نمی  -

 

ی  هیوا دست رها را گرفت و از کنار یوسف گذشتند و از اتاق بیرون رفتند. بعد از رفتنشان لبخندی رو 

 های یوسف نشست و دستی به موهایش کشید و با خودش گفت: ل*ب 

 عاقل شو یوسف، عاقل شو.  -

رو به روی هیوا نشسته بود و همینطور که  رها و هیوا سر میز کنار هم نشسته بودند، سیاوش هم  

 کرد، یوسف هم در کنار سیاوش نشست و گفت: خورد زیر چشمی و با خشم به هیوا نگاه می می 

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

ه؟ که هیوا  پرسید سیاوش کیی رها شد که داشت می ریخت متوجه اشارههیوا همینطور که چای می 

 گفت: 

 گی کیه؟ این پسر داییمه. این رو می  -

 رها نگاهی به یوسف انداخت و گفت: 

 پسر ایشونه؟  -

 آره، بهش نمیاد.  -

 رها متعجب به هیوا نگاه کرد، هیوا گفت: 

تعجب نداره رها جون، دایی من خوب مونده بعد هم این پسره که سنی نداره هیکلش گنده شده   -

 ی سنی هشت نه سالگیه. وده وگرنه توی همون محد

 سیاوش با خشم گفت: 

 کنم . شم لهت می ت رو بکنم پا می هی مراقب حرف زدنت باشی ها، من عمو نیستم مالحظه   -

 یوسف با اخمی گفت: 
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 سیاوش!  -

 سیاوش شاکی گفت: 

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

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

 ست. جنبه هیش چقدر بی   -

 یوسف با اخمی گفت : 

 ت رو بخور. هیوا تو هم تمومش کن و صبحونه   -

 باشه.  -

 ای از چایش را نوشید و گفت: یوسف جرعه 

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

 هیوا ابروی باال برد و گفت: 

 میام اما تنها نه!  من -

 یوسف نگاهش روی او تیز شد و گفت: 

 منظورت چیه؟  -

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

 یوسف مکثی کرد و گفت: 

 خوام بلیط بگیرم تو که اینجا کاری نداری. باشه، برای همین امروز می-

 تونیم بیایم . نه، فقط باید بریم خونه چند دست لباس برای خودمون بیاریم اینجوری که نمی -

 یوسف درحالی که به سمت اتاقش می رفت گفت: 
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 تون هم لباس به درد بخوری پیدا بشه. کنم توی خونه فکر نمی  -

 گید ما چیکار کنیم. خب شما می  -

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

 هیوا خندید و گفت: 

 باشه ولی اگر شیطونی کرد چی؟ دعواش کنم؟  -

 های یوسف نشست و ضمن وارد شدن به اتاقش با تحکم گفت: باالخره لبخندی روی ل*ب 

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

 لبخند پر شیطنتش گفت: هیوا با 

 آره شیر فهم شد.  -

ی بعد در حالی که خیلی شیک لباس پوشیده بود از اتاق بیرون آمد  یوسف به اتاقش رفت و چند دقیقه 

 که هیوا با دیدنش با دهان پر گفت: 

تر بود ها، کجا قایم کرده بودی دایی که ما  اِ، رها ببین این پیرهن رو ندیدیم این یکی خشکل  -

 مش. ندیدی

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

 این داییت چرا انقدر بدعنقه؟  -

 هیوا سری از روی تاسف تکان داد و گفت: 

 کنه. ست، اخالق آدم رو سگی می ها تمومش از عوارض پول وامونده این  -

 این پسره سیاوش که از داییت هم بدتره.  -

 ست دیگه. به دل نگیر رها جون بچه تو  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

34 

 و هر دو با هم خندیدند. 

خندیدند، یوسف با  کردند و بلند بلند می هردو کنار هم روی مبل نشسته بودند. فیلم کمدی نگاه می 

 ها را روی مبل گذاشت و گفت: دستان پر وارد سالن شد و کیسه 

 سیاوش کجاست؟  -

 ت: هیوا همانطور که نگاهش به تلویزیون بود گف 

 دونم.نمی  -

 ها اشاره کرد و گفت: یوسف به کیسه 

 خورید . رم ناهار بگیرم شما که کباب می تون باشه، من میها مال شماست، امیدوارم اندازهاین  -

 خوره.نه، برای من پیتزا بگیرید رها هم پیتزا می  -

ی  ها رفت و همه یوسف باشه ای گفت و دوباره از سالن بیرون رفت. به محض رفتنش، هیوا سراغ کیسه 

 ها یک تی *** سفید بیرون آورد و با ذوق گفت: آنها را وارسی کرد. از داخل یکی از کیسه 

 رو ببین رها . وای این  -

 ست ها، اون مال من. خوش سلیقه  -

 مون هست یا نه. نیم اندازهبیا بریم توی اتاق بپوشیم ببی  -

ها را روی تخت خالی کردند، هیوا با دیدن یک تاپ صورتی  هردو به اتاق یوسف رفتند و تمام کیسه 

 رنگ روی آن شیرجه زد و گفت: 

 این رو ببین، چه نازه .  -

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

 ن . ها رو ببیعجب دایی داری، این  -
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 هیوا همانطور که روی تخت خوابیده بود، یکی از رژها را برداشت روی لبش کشید و گفت: 

 چطور شدم؟  -

 قشنگه، بهت میاد .  -

 هیوا با شوق گفت: 

 ها رو با هم تقسیم کنیم. بشین این  -

 رها یک بلوز سفید برداشت و گفت: 

 این مال من.  -

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

 خب پس این هم مال من .  -

 رها یک تاپ دیگر برداشت و گفت: 

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

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

 رها با تحسین گفت: 

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

 بیا بپوشیم ببینیم اصالً اندازه مون هست یا نه.  -

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

 چطور شدم؟  -

 عالیه، بهت میاد، چه جیگری شدی، معلومه داییم خوب اندازه هات رو برداشته.  -

 رها با حرص گفت: 
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 خفه شو.  -

 هیوا خندید و گفت: 

 خیلی هم دلت بخواد، خداییش جیگریه واسه خودش.  -

 رها پوزخندی زد و گفت: 

 تمومش کن هیوا.  -

 هیوا هم آهی کشید و گفت:

 شد. گی اگر من و تو شانس داشتیم که حال و روزمون این نمی راست می  -

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

 این رو ببین، چه نازه .  -

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

 چطور شد؟  -

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

 رها خندید و گفت: 

 هاش. س مون اینجوری خرج کنه باید بریم سراغ لبا دفعه بخوایم داییت واسه گم هیوا این می  -

رن شورتامم می  شون لباس نگیرم البد میآره معلومه حسابی ترسیده، با خودش گفته اگر واسه  -

 پوشن. 

 رها با شیطنت گفت: 

 نگرفته؟  -

 هیوا متعجب گفت: 
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 چی؟  -

 لباس زیر دیگه.  -

 هیوا بالش را به طرفش پرت کرد و گفت: 

 داییم دیگه اونقدرا هم بی حیا نیست.  -

 های روی تخت بود، جعبه را بیرون کشید و گفت: ای افتاد که زیر یکی از پیراهن رها چشمش به جعبه 

 نخیر مثل اینکه داییت همچین ماخوذ به حیا هم نیست، بیا این رو دیگه برای تو گرفته.  -

 هیوا با شیطنت گفت: 

 بینی از هر چیزی دوتا گرفته، یکی هم واسه تو گرفته. مگه نمی -

 ی تخت برداشت و گفت: هیوا یک دست لباس از رو 

 ها رو بپوشم. رم یه دوش بگیرم بعد این من می  -

 رها با حرص گفت : 

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

های روی تخت را جمع  کراوات بست و بعد لباس و دوباره همان لباس یوسف را پوشید و موهایش را با 

 و جور کرد. 

 *** 

ی پلکان نشسته بود که یوسف با ماشین قشنگش وارد ویال شد، رها از جا برخواست و  توی حیاط لبه 

ای پایین رفت، یوسف از ماشین پیاده شد و نگاهی به رها انداخت، در عقب را باز کرد و چهار تا  چند پله 

 برداشت، رها جلوتر رفت و گفت: پیتزا و یک کیسه 

 خواهید؟ کمک می  -
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 یوسف اخمش را روی صورت حفظ کرد و خشک گفت: 

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

ای را که داخلش باند و دارو و وسایل پانسمان بود برداشت و در  رها به طرف ماشین رفت و کیسه 

 ماشین را بست و با یوسف همراه شد. 

 تون نبود؟ های که گرفته بودم خوشتون نیومد یا اندازهلباس از  -

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

 ترم. های خودم راحت هیچ کدوم، من توی لباس   -

 یوسف متعجب ایستاد نگاهش کرد و گفت: 

 های خودتون؟ لباس  -

 آره. -

 های یوسف نشست و گفت: لبخندی به ل*ب 

 خوبه.  -

 چی خوبه؟  -

 هیچی.   -

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

 شاهلل یه روز جبران کنیم. ببخشید آقای دکتر حسابی شما رو توی زحمت انداختیم، ان  -

 یوسف نیم نگاهی به او انداخت و تلخ گفت: 

 شما دردسر درست نکنید جبران کردن پیش کشتون.   -

 یتزاها را روی میز گذاشت و گفت: با هم وارد شدند، یوسف پ 
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 سیاوش و هیوا کجا هستن؟ -

 هیوا خوابیده، از آقا سیاوش هم خبری ندارم.   -

 یوسف موبایلش را از جیب بیرون آورد و گفت: 

زنم سیاوش رو پیدا کنم شما هم هیوا رو صدا کنید بیاد ناهار بخوره، دو ساعت دیگه  تا من زنگ می  -

 باید فرودگاه باشیم. 

 آقای دکتر؟  -

 بله؟  -

 ای سکوت گفت: رها بعد از لحظه 

 از اینکه من اینجام ناراحتید؟ -

 گرفت، گفت: یوسف پوزخندی زد و همینطور که شماره را می 

 ای ندارم باید تحمل کنم. ناراحت هم باشم چاره  -

 ی رها رنگ غم گرفت و آرام گفت: چهره

 کنم فقط خودش با شما بیاد. با هیوا صحبت می  -

ی رها نشست از حرفی که زده بود پشیمان شد و تا  زدهیوسف سر بلند کرد که نگاهش به نگاه غم 

خواست حرفی بزند، رها به طرف اتاق رفت، با عصبانیت گوشی را روی میز انداخت و کالفه دستی به  

 موهایش کشید و با خودش گفت: 

 یوسف، لعنت به تو.  -

 *** 

 اوش هم پیدا شد. یوسف که عصبی روی مبل نشسته بود گفت: ی سی ی بعد سر و کله بیست دقیقه 
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 دی؟ هیچ معلوم هست کجایی؟ چرا موبایلت رو جواب نمی  -

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

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

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

 چشم عمو.  -

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

 هی خانم مارپل بیاید ناهار حاضره.   -

 هیوا با شتاب در را باز کرد و گفت: 

 گی بازرس پوآرو؟ هان چی می   -

 سیاوش ابرویی در هم کشید و گفت: 

 گه بیاید ناهار بخورید باید بریم. عمو می  -

 هیوا دست به سینه زد و گفت: 

 تونستی مثل آدم هم بگی ها. این رو می  -

 بینم که مثل آدم باهاش حرف بزنم. آدمی نمی -

 ی پررو با من درست صحبت کن می زنم دهنت رو آسفالت می کنم ها. هی پسره   -

 سیاوش دست به ک*مر زد و گفت: 

 خواهی آسفالت کنی. بیا آسفالت کن ببینم چه جوری می  -

تا هیوا دستش را بلند کرد تا به سیاوش سیلی بزند سیاوش مچ دستش را گرفت و هیوا دست دیگرش  

 را باال آورد که سیاوش آن دستش هم گرفت و با شیطنت ابروهایش را باال انداخت و گفت: 
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 ی زورت همین بود. همه   -

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

 تمومش کنید.  -

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

 دوستت رو صدا کن بیاید ناهار بخورید.  -

اه هیوا سر میز نشستند، یوسف هم  هایش را عوض کرده بود از اتاق بیرون آمد و به همررها که لباس 

 در کنار سیاوش و باز هم رو به روی رها نشست و مقابل هر کدام یک پیتزا گذاشت و گفت: 

 خب دیگه منتظر چی هستید؟  -

 سیاوش در جعبه را باز کرد و گفت: 

 اینکه سرد شده.  -

 ای به او رفت و گفت: یوسف چشم غره 

 آوردی که سرد نشه. زودتر تشریف می  -

کرد که هنوز هم  گی در سکوت مشغول خو*ردن شدند، اما یوسف گاهی زیر چشمی به رها نگاه می هم 

آمد، موهایش را با گیره مو باالی  ناراحت بود، لباسی که پوشیده بود فوق العاده زیبا بود و به او می 

اختیار  سرش بسته بود، چند تار مو هم که روی صورتش ریخته بود قشنگترش کرده بود، لبخندی بی 

 های یوسف نشست، لبخندی که از نگاه هیوا دور نماند و گفت: روی ل*ب 

 دایی.  -

 نگاه یوسف به طرف هیوا چرخید و گفت: 

 چیه؟  -

 هیوا با لبخند گفت: 
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 دستت درد نکنه.  -

 یوسف پرسشگر نگاهش کرد: 

 بابت؟  -

 مون گرفتی. هایی که واسه لباس  -

 سیاوش پوزخندی زد و گفت: 

 تشکر کردن هم بلدی؟ نه بابا تو  -

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

 زنی؟ی روانی چرا لگد میدیوانه  -

 هیوا خندید و گفت: 

 مودب باش بچه.  -

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

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

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

 ز یوسف خطاب به سیاوش گفت: و به تقلید ا

 شیر فهم شد؟   -

 *** 

رها و هیوا نیم ساعت بود که رفته بودند توی اتاق تا حاضر شوند. یوسف و سیاوش هم حاضر توی  

 پذیرایی منتظرشان نشسته بودند سیاوش کالفه گفت: 

 مثل اینکه قصد اومدن ندارن. -
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 یوسف همینطور که با موبایلش ور می رفت گفت: 

 باش وقت داریم. نگران ن -

 سیاوش شاکی گفت: 

 مگه نگفتید ساعت سه باید فرودگاه باشیم؟  -

 پروازمون برای شش و نیم. -

 عمو.  -

 یوسف سر از روی موبایلش بلند کرد و گفت: 

گفتم که جنابعالی تا خود فردا صبح توی بازار داشتی واسه نامزد جونت  جوری نمیزهرمار و عمو، این  -

 خریدی. سوغاتی می 

 یاوش با لبخند گفت: س

 بده مگه، نامزدم رو دوست دارم.  -

 نه خیلی هم خوبه.  -

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

 من نمیام.  -

 یوسف ابروی در هم کشید و گفت: 

 بله؟  -

 هیوا بی توجه به اخم او گفت: 

 گفتم من نمیام، پشیمون شدم.  -

 چرا؟  -
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 گه نمیاد پس من هم نمیام. رها می  -

ی پنجره نشسته بود و بیرون را نگاه می  یوسف تا این را شنید از جا برخاست و به اتاق رفت، رها که لبه 

 کرد با ورود ناگهانی یوسف از جا برخاست، یوسف در را به هم کوبید و گفت: 

بازیاتون رو تحمل کنم،  تونم این لوس دیگه نمی ی کافی برای پیدا کردن هیوا معطل شدم من به اندازه -

 ی دیگه حاضر و آماده بیرون باشید، شیر فهم شد؟ تا ده دقیقه 

 رها با جسارت گفت: 

خوام بیام تهران که شما  خب من هم دیگه نمی کنید شما گفتید دارید به اجبار وجود من رو تحمل می   -

 مجبور نباشید ما رو تحمل کنید. 

 یوسف به تمسخر خندید و گفت: 

 دونید که اگر نیاید هیوا هم نمیاد. شما خودتون خوب می   -

 رها شانه ای باال انداخت.

 این دیگه مشکل من نیست.  -

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

 به طرف رها گرفته بود گفت: 

ی  زنم، تا ده دقیقه ی کل کل کردن ندارم یک حرف رو هم یک بار میببین خانم من اصالً حوصله  -

 دیگه حاضر و آماده بیرون منتظرتون هستیم، شیر فهم شد؟ 

 س آب دهانش را قورت داد و آرام گفت: دفعه واقعاً از عصبانیت یوسف ترسیده بود با تر رها که این 

 چشم.  -

 خوبه.  -

 و از اتاق بیرون رفت و باز هم در را محکم به هم کوبید و خطاب به هیوا گفت: 
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 فقط ده دقیقه وقت داری آماده بشی، شیر فهم شد؟  -

 هیوا هم سری تکان داد و با شیطنت خودش گفت: 

 شیر فهم شد.   -

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

 

 *** 

دار تحویل  را به مرد بنگاه یوسف داشت کلید ویال و سوییچ ماشینی که این مدت کرایه کرده بودند

کرد، که باالخره هیوا و رها هم از خانه بیرون آمدند. وقتی کار یوسف تمام شد و  داد و با او تسویه می می 

 به آنها و گفت:دار خداحافظی کرد رو کرد با مرد بنگاه 

 جا واستید، برید سوار بشید دیگه. خواهید اونهمینطوری می   -

کرد. رها و  هردو نفر به طرف تاکسی رفتند. سیاوش با اخمی کنار تاکسی ایستاده بود و هیوا را نگاه می 

 هیوا صندلی عقب نشستند. یوسف هم به طرف تاکسی آمد و گفت: 

 سیاوش پس چرا واستادی؟  -

 ه من جلو بشینم.شعمو می  -

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

 هیوا نشست و گفت: 

 هوی خودت رو به من نچسبونی ها.   -

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

 سیاوش با حرص نگاهش کرد و گفت: 

 گی جلبک دریایی، خاله سوسکه. به من می  -
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 اره ماهی.  -

 خرچنگ.  -

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

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

سیاوش و هیوا رگباری به هم این چیزها را می گفتند و راننده تاکسی متعجب از آینه نگاهشان می کرد.  

ای را به هردویشان تحویل داد. هیوا  تا هیوا خواست حرفی بزند یوسف به طرفشان چرخید و چشم غره 

م دوخت،  یک سقلمه به سیاوش زد و رویش را برگرداند. سیاوش هم پوزخندی زد و به بیرون چش

 یوسف به طرف جلو چرخید و گفت: 

 ریم. آقا راه بیفت، فرودگاه می -

تقریباً تا وقتی تاکسی جلوی در ورودی فرودگاه ایستاد هیچ کدومشان حرفی نزدند، موقعی که تاکسی  

ایستاد و سیاوش در را باز کرد تا پیاده شود، هیوا پایش را توی پای سیاوش گیر انداخت که سیاوش  

 را از دست داد و بیرون افتاد، یوسف با خنده گفت: تعادلش 

 کنی؟ سیاوش چیکار می  -

و زیر بازوی سیاوش را گرفت و به او کمک کرد، سیاوش با خشم به هیوا نگاه کرد و هیوا با شیطنت  

 چشمکی به سیاوش زد و گفت: 

 خوبید شما؟  -

 سیاوش تا خواست حرفی بزند، یوسف گفت: 

 سیاوش؟  -

 ز چیزی نگفتم. عمو من که هنو -
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توجه به بقیه روی صندلی نشست، یوسف سری تکان داد و  همه با هم وارد فرودگاه شدند، سیاوش بی 

 گفت: 

 از دست شما دوتا سالم برسیم تهران، خوبه.  -

 آره دایی جون، واقعاً پسر تخسیه.  -

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

 نشستند. 

 کرد گفت: سیاوش همینطور که با حرص هیوا را نگاه می 

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

 یوسف با لبخند گفت: 

 شی. قدر حرص نزن کچل می این  -

 عمو!!!  -

 یوسف با لبخندی در جوابش گفت: 

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

 سیاوش با نیشخندی جواب داد:

کنم وگرنه  ها نیست، من فقط به خاطر عمه جیران دارم این دختره رو تحمل می مال این حرف  -

 گرفتم. دیدید چه جوری حالش رو می می 

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

 چرا؟  -

 خوام کسی بدونه. دلیلی نداره فقط نمی  -
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 کالم سیاوش رنگ شیطنت به خود گرفت و گفت: 

 زنی ها. باشه عمو، اما شما همچین مشکوک می  -

 منظور؟  -

 فکر نکنید نفهمیدم همچین رفتید تو نخ این دختره.  -

 یوسف ابروی در هم کشید و گفت: 

 سیاوش باز بهت رو دادم پر رو شدی.  -

 د گفت: سیاوش با لبخن

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

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

 خب چی ؟  -

 یوسف آهی کشید و گفت: 

 کنن. پاشو بریم، دارن شماره پروازمون رو اعالم می  -

 *** 

به دنبال کسی  هر چهار نفر با هم وارد سالن انتظار فرودگاه شدند، سیاوش ایستاده بود و با نگاهش 

 گشت که یوسف گفت: می 

 کسی قراره بیاد؟  -

 آره ، شیدا قرار بود بیاد.  -

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

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

 سالم یوسف خان، اهواز خوش گذشت؟ -

 سالم شیدا خانم، خوب بود جای شما خالی.  -

 شیدا نگاهش را به سیاوش داد و گفت: 

 خوبی سیاوش؟  -

 سیاوش بی پروا شیدا را در آ*غوش کشید و گفت: 

 عالیم عزیزم.  -

آنها به طرفشان رفت و دستش را به عالمت دست دادن  نگاه شیدا به طرف رها و هیوا چرخید و با دیدن 

 گفت:  به طرف رها جلو برد و 

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

 نگاهی به هم انداختند و رها ضمن دست دادن گفت: هیوا و رها نیم 

 من رهام، هیوا ایشونه.  -

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

 از آشنایتون خوشوقتم.  -

 و دستش را به طرف هیوا گرفت و گفت: 

 از آشنایی شما هم همینطور.  -

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

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

 ن جلو بودند. ها صندلی عقب نشسته بودند و آقایومدل شیدا شدند، خانم 
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 کرد از توی آینه نگاهی به شیدا انداخت و گفت:سیاوش همینطور که رانندگی می 

 شهریار اومده؟   -

 آره دیشب اومد.  -

ی اومدن شهریار رو از دست  شدن، لحظه ها زودتر پیدا می ش تنگ شده، اگر بعضی خیلی دلم واسه  -

 دادم.نمی

 هیوا با تندی جوابش را داد:

 ن دعوتنامه نفرستاده بود بیاید من رو پیدا کنید جناب بازرس پوآرو.توکسی واسه  -

نگاهی به یوسف انداخت و ساکت شد و تا  با این حرف هیوا فقط یوسف بود که آرام خندید، سیاوش نیم 

 ای نگه داشت حرفی بینشان رد و بدل نشد. وقتی که ماشین را جلوی خانه 

 یوسف خطاب سیاوش گفت: 

 ل؟شما نمیاید داخ  -

 مرسی عمو جون، به مادرجون هم سالم برسونید.  -

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

ای که نه خیلی بزرگ بود و نه خیلی کوچک و نمای زیبای هم داشت رفت و کلید  یوسف به طرف خانه 

 زنگ را فشرد، بعد از دقایقی صدای زنی در آیفون پیچید: 

 سالم یوسف جان، اومدی مادر؟  -

 سالم مامان جون، تنها نیستم، مهمون دارم. 

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

 هیوا پوزخندی زد و گفت: 
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 گن هیوا جان. وای که چقدر این آرزو عزیزه، به خاطرش به من می -

 رد و گفت: یوسف با اخم نگاهش ک

هات رو توی این خونه بشنوم، شیر فهم  مادرجون با همه فرق داره، اصالً خوش ندارم این نیش و کنایه  -

 شد؟

 آره دایی خان، شیر فهم شد.  -

کردند برای  بود و همه او را مادرجون صدا می هر سه نفر وارد شدند، مادر یوسف که پیرزن مهربانی 

که مادر و  اش به حیاط آمد، یوسف به دست بوسی مادرش جلو رفت و بعد از این استقبال از پسر و نوه 

 پسر کمی با هم خوش و بش کردند، یوسف به هیوا اشاره کرد و گفت: 

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

های به اشک نشسته جلو آمد و در مقابل سردی هیوا باز هم او را در آغو*ش گرفت  رجون با چشم ماد

 و گفت: 

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

 هیوا زهر خندی بر ل*ب نشاند و گفت: 

 ممنون.  -

 نگاه مادرجون به طرف رها چرخید که یوسف گفت: 

 دوست هیوا.  ایشون هم رها خانم هستن -

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

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

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

 و با تعارفات مادرجون همگی به داخل رفتند . 
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زدند که مادرجون با سینی چای از  رایی نشسته بودند و در و دیوار خانه را دید می هیوا و رها توی پذی

 آشپزخانه بیرون آمد، به دخترها تعارف کرد و بعد روی مبلی مقابلشان نشست و گفت: 

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

 هیوا لبخندی ظاهری بر ل*ب نشاند و گفت: 

ن که هنوز کاری نکردم، انشاهلل خدا بخواد جواب آزمایش مثبت باشه، من بتونم به اون طفل معصوم  م  -

 کمک کنم. خانم بزرگ با لبخند رضایتمندی جوابش را داد:

 کنی؟ انشاهلل، خب عزیزم از خودت بگو، چیکار می  -

 چرخید گفت: هیوا همینطور که نگاهش دور سالن می 

 کنیم. گذرونیم و زندگی می می  -

 شوهرت خوبه؟   -

 هیوا نگاهی به رها انداخت و گفت: 

 خیلی وقته که ازش جدا شدم.  -

 مادرجون لحظاتی فقط نگاهش کرد و بعد گفت: 

 چرا؟  -

 هیوا حاضرجوابانه جوابش را داد:

 دختر شما چرا از شوهرش جدا شد؟  -

 برای دلجویی گفت:   مادرجون باز لحظاتی سکوت کرد و نگاهش خیره ماند به عسلی مقابلش، رها
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حمید واقعاً لیاقت هیوا رو نداشت، این اواخر زندگیشون هم معتاد شده بود و خیلی هیوا رو اذیت   -

 کرد. می 

 مادرجون نگاهش را به رها داد و گفت: 

 رم میوه بیارم. بخشید می می  -

 و به آشپزخانه رفت. هیوا با زهرخندی گفت: 

 ها بدم میاد. از این خونه و از این آدم  -

 که صدای یوسف را شنید: 

 از این خونه دیگه چرا؟ -

 یوسف که برای تعویض لباسش به اتاقش رفته بود وارد پذیرایی شد و روی مبلی نشست و گفت: 

 خب، بگو برای چی از این خونه متنفری؟  -

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

 کی مرد؟  -

 یوسف با اخمی گفت: 

 پدر سه سال قبل فوت کرد.  -

 خندی گفت: هیوا با تلخ 

 خدا بیامرزتش دست سنگینی داشت.  -

 ابروان یوسف در هم گره شد: 

 منظورت چیه؟  -

 زد؟های خودش هم کتک می بچه  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

54 

 با تحکم گفت:   یوسف

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

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

 گم.آره به گمونم دارم چرت می  -

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

 یوسف جان آب و هوای جنوب چطور بود؟  -

 خوب خوب، جای شما خالی. -

 مادرجون نگاهش را به رها داد و گفت: 

 ماشاهلل، دخترم شما خیلی قشنگی.  -

 رها با لبخند مهربانی گفت: 

 بینه.چشماتون قشنگ می  -

 بهت نمیاد اهل جنوب باشی؟  -

 کنم. نه، اصالتاً تهرونی هستم ولی جنوب زندگی می  -

 ازدواج کردی دخترم؟  -

 نه.  -

 برای چی رفتید جنوب؟  -

 نگاهی به هیوا انداخت و جوابش را داد: رها نیم 

 کرد. به خاطر شغل پدرم، پدرم توی شرکت نفت کار می  -

 هایش تمامی نداشت. بزرگ سوال خانم
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 یعنی االن بازنشست شدن؟ -

 ، بازنشست شدن. بله  -

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

ست، مگه نه  ندازه. رها جان خیلی شبیه غزالهت خیلی من رو یاد عروس گلم می راستش چهره  -

 یوسف؟ 

 یوسف سری تکان داد و گفت: 

 آره.  -

 هیوا با ذوق گفت: 

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

 خانم بزرگ با لبخند تلخی گفت: 

 دخترم به شیرینی خو*ردن نرسید. غزاله جان بیماری قلبی داشت که موقع عمل تموم کرد.  -

 هیوا ناراحت گفت: 

 آخی، خدا رحمتش کنه.  -

 رها نگاهش را به یوسف داد و گفت: 

 ی غزاله خبر دارید؟از خانواده -

 فت: یوسف متعجب گ 

 ش؟خانواده  -

 رها نگاهش را به یوسف داد و گفت: 

 ی من بود، غزاله نیایش، درسته؟ آخه غزاله دختر خاله  -
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 تر گفت: یوسف متعجب 

 ی غزاله هستی؟ چی؟ شما دخترخاله  -

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

 بودم. 

 یوسف مکثی کرد و گفت: 

 آهان، حاال یادم اومد کجا دیدمتون.  -

 هیوا هم که متعجب شده بود گفت: 

 رها نگفته بودی؟  -

 

 رها نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 ست. نامزد غزالهمطمئن نبودم، االن اسم غزاله رو شنیدم فهمیدم که آقا یوسف همون  -

 خانم جون سری تکان داد و گفت: 

ی غزاله هستی، ولی ما شما رو توی جشن نامزدی  جهت نیست، دختر خاله پس این همه شباهت بی  -

 ها ندیدیم. بچه 

ی غزاله زیاد خوب نبود، یعنی پدرامون با هم اختالفاتی داشتن، به  ی ما با خانوادهی خانواده رابطه  -

 ه اصالً ما رو دعوت نکردن. همین خاطر بود ک

 یوسف مکثی کرد و بعد گفت: 

کنن با من حرف زده بود، پس منظورش مادر  هاش که جنوب زندگی میغزاله در مورد یکی از خاله -

 شما بوده. 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

57 

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

بازی بودیم، تا ده یازده سالگی با هم بودیم بعد که ما رفتیم جنوب به کل از  همهمین از بچگی با هم  

هم دور موندیم، وقتی فهمیدم بیمار شده خیلی ناراحت شدم، بیماری قلبیش مادرزادی چون همیشه  

خاله خیلی مراقبش بود، زمانی که برای عمل جراحی پیوند توی بیمارستان بستری شده بود فقط یک بار  

کنه؛ اما وقتی شنیدم بدنش پیوند قلب  تم به مالقاتش بیام، قول داده بود برای عروسیش دعوتم می تونس

رو پس زده و فوت کرده خیلی ناراحت شدم، توی شرایطی نبودم که بتونم برای مراسم خاکسپاریش  

 بیام. 

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

 خانم جون گفت: 

یوسف خیلی غزاله رو دوست داشت، وقتی نتونست برای غزاله کاری انجام بده، پزشکی رو برای   -

 همیشه رها کرد. 

 هیوا با تاسف گفت: 

 آخی، طفلی.  -

 خانم جون با مهربانی گفت:

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

زنی توی  ای کمک به خانم جون با او به آشپزخانه رفت و هیوا یک سیب برداشت و مشغول قدم رها بر

ها را  پذیرای شد و در آخر مقابل تلویزیون بزرگ روی مبل نشست و تلویزیون را روشن کرد، شبکه 

ی عرب زبان که در حال پخش یک سریال بود نگه داشت و  مرتب عوض کرد تا باالخره روی یک شبکه 

اش را به فیلم داد، یوسف بعد از مدتی به داخل برگشت و با دیدن هیوا جلوی تلویزیون به کنارش  جه تو

 رفت و گفت: 

 عربی بلدی؟  -
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 هیوا نیم نگاهی به او انداخت و گفت: 

 اوهوم بلدم.  -

 یوسف در کنارش نشست و گفت: 

 باریکال، زبان سختیه، کالسش رو رفتی؟  -

 نداخت و گفت: نگاهی به یوسف اهیوا باز نیم 

 ها عربی بلدن. توی جنوب خیلی  -

 یوسف نفس بلندی کشید: 

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

 رفته به مادرت توی آشپزی کمک کنه.  -

 نگاهش را به هیوا دوخت و گفت: 

گفتید اسمش چی بود؟ آهان  تون افتاده بود؟ این یارو که می خوای بگی چه اتفاقی واسه هنوز هم نمی   -

 گودرز، این کیه؟ برای چی رها رو زخمی کرده بودن؟ اون حرفی که توی ماشین زدی حقیقت داشت؟ 

 کدوم حرف؟  -

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

 نگاهش را از تلویزیون گرفت و دوباره به تلویزیون چشم دوخت و گفت: هیوا لحظه ای 

 نه حقیقت نداشت.  -

 پس برای چی ترسیدی که بریم بیمارستان؟  -

رفتیم بیمارستان، پلیس رو خبر  ی پلیس بازی نداشتم، رها چاقو خورده بود به محض اینکه می حوصله  -

 ی پلیس داشتی؟ کردن، شما حوصله می 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

59 

 گودرز کیه؟  نگفتی این -

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

 دونم.نمی  -

 یوسف ابروی در هم کشید و گفت: 

زنه  دی؟ درست حرف بزن ببینم، این دختر این جوری که حرف می باز داری جواب سر باال به من می  -

 کنه؟ ی ی خوبی داشته باشه، پس برای چی اومده با تو زندگی م باید خانواده

جوید، بعد دوباره نگاهش  هیوا نگاهش را به یوسف داد، فکش قفل شده بود و سیب توی دهانش را نمی

 را به تلویزیون داد و به سختی سیب را قورت داد و گفت: 

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

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

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

 من از کجا بدونم، برید از خودش بپرسید. یوسف عصبی گفت:  -

 کنم درست جواب من رو بده. هیوا خواهش می   -

تی به داییش بدهد خیلی زود است  هیوا مکثی کرد، فکر می کرد برای اینکه در مورد دوستش اطالعا

 برای همین گفت: 

دونم مادر رها مرده، پدرش هم برای کاری رفته دبی و برنگشته،  دونم، فقط می من چیز زیادی نمی -

 کرد. برادرش هم ازدواج کرده و زندگی خودش رو داره، برای همین رها با من زندگی می 

 خب حاال بگو ببینم گودرز کیه؟  -

 ه. ش مفصل قصه  -

 یوسف دست به سینه زد و گفت: 
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 دم تعریف کن. خب من گوش می  -

 خوام برم بخوابم.اما من حوصله ندارم تعریف کنم، می  -

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

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

 هیوا مستأصل به یوسف نگاه کرد و گفت: 

 مگه زوره؟ -

 یوسف کمی به سمتش خم شد و با تحکم گفت: 

 آره زوره، بگو ببینم.  -

 هیوا عصبی جواب یوسف را داد:

ی خیره  ها شد، رها هم یه دختره گودرز اولش خواستگار من بود ولی بعدش که رها رو دید عاشق ر -

ها بود که یه عده آدم دور و بر  کرد زنش بشه، گودرز هم از اون گردن کلفت سر لجوج بود قبول نمی 

 خودش داشت، این رهای خیره سر و لجوج با گودرز راه نیومد برای همین زخمیش کرده بودند. 

 دامه نداد و گفت: های هیوا راضی نشده بود اما بحث را ایوسف هر چند از حرف 

 ست؟ رها هم مطلقه  -

 هیوا مدتی سکوت کرد و بعد گفت: 

 نه.  -

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

 هیوا همینطور که نگاهش به تلویزیون بود گفت: 

 ریم. جا تموم شد میمونیم، کارمون این ولی ما تهران نمی  -
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 کجا؟  -

 دبی.  -

 دبی برای چی؟  -

 برای زندگی.  -

 شه زندگی کرد. مگه این جا نمی  -

 جا زندگی کنیم، اعتراضی هست؟ خواد بریم اوننه ، دلمون می  -

 قدر غد و یه دنده و لجباز نبودی. کاش این  -

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

 تلفنی با کسی که تماس گرفته بود صحبت کرد، هیوا را صدا زد.

 هیوا، هیوا.   -

 چیه؟  -

 جا.بیا این  -

 هیوا بدون اینکه از جایش تکانی بخورد گفت: 

 بیام اونجا چیکار؟  -

 یوسف دستش را جلوی تلفن گرفت و گفت: 

 خواد باهات حرف بزنه. مادرت پشت خط، می  -

 هیوا بی خیال جوابش را داد:

 خوام باهاش حرف بزنم. اما من نمی -

 یوسف با کمی عصبانیت گفت: 
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 ی مغرور. دختره  -

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

 د که یوسف هم یک صندلی عقب کشید و نشست و گفت: مشغول درست کردن ساالد بودن

 شام حاضره؟   -

 مادرجون با لبخندی ظرف را مقابلش گذاشت و گفت: 

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

و برای سر زدن به غذایش از جا برخواست، یوسف چاقو را برداشت و همینطور که خیاری را پوست  

 خطاب به رها گفت:  گرفتمی 

 شما شوهر هیوا رو دیده بودید؟  -

 رها نیم نگاهی به او اندخت و گفت: 

 آره، شما مگه شوهرش رو ندیده بودید؟  -

 وقت ندیده بودمش، چه جور آدمی بود؟ نه، هیچ  -

 رها خیلی رک گفت: 

 ود. کردند معتاد هم شده ب یک آدم کالش کالهبردار، این اواخر هم که با هم زندگی می  -

 یوسف در جوابش گفت: 

 گفت آدم خوبی بوده. پدرش که می  -

 رها نگاه مستقیمش را به یوسف داد و گفت: 

 شناسید؟ های پدر هیوا رو خیلی قبول دارید، چقدر پدر هیوا رو می ببخشید ولی مثل اینکه حرف  -

 پدرش آدم بدی نیست.  -
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 رها با زهرخندی گفت: 

 شد.ا نمی اگر خوب بود که خواهر شما ازش جد -

 مادرجون هم در تایید حرف رها گفت: 

ی شرایط  حق با رها جان، کامران خیلی مغرور و خودخواه بود، قبل از اینکه با جیران ازدواج کنه همه  -

که با هم عقد کردند شروع کرد به  جیران رو پذیرفته بود و قرار بود بیان تهران زندگی کنن اما همین  

 هاش رو قبول کنه برای همین از هم جدا شدند.حاضر نبود خواسته ساز مخالف زدن، جیران هم 

 رها سری تکان داد و گفت:

ی به شوهرش  وقت هیچ عالقه هیوا از اولش هم به اجبار پدر و مادربزرگش با حمید ازدواج کرد، هیچ   -

 نداشت. 

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

 خواهید برید دبی برای زندگی؟ گفت بعد از این عمل می هیوا می   -

 خواهیم بریم. بله، می  -

 مادرجون با نگرانی گفت: 

 برای چی دبی؟  -

 جا بهتره، مشکل زبان هم نداریم.گن وضعیت کار اون دلیل خاصی نداره اما می  -

 ر چشمی نگاهی به او انداخت و گفت: یوسف زی

 خواهید برید دبی؟ پس برای کار می  -

 رها سری به عالمت مثبت تکان داد و یوسف سوال بعدی را پرسید: 

 چه کاری؟  -
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 هر کاری که باشه.   -

و دستش را برای گرفتن خیاری که یوسف پوست گرفته بود جلو برد اما یوسف با زهرخندی گازی به  

 خیارش زد و گفت: 

 هرکاری، هه!   -

 و آشپزخانه را ترک کرد. 

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

 یوسف منظوری نداشت عزیزم.  -

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

ونه  زبونش تلخ اما توی دلش هیچی نیست، این تلخی زبونش هم بذارید به حساب تلخ بودن زم  -

داد از وقتی هم غزاله فوت کرده دیگه هیچ وقت رنگ شادی  باهاش، یوسف جونش رو واسه غزاله می 

 دونم ته دلش هنوز ناراحته. به زندگیش نیومد، شاید بگه و بخنده اما می 

 رها لبخند تصنعی به ل*ب نشاند و گفت: 

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

 *** 

ی لپ تاپش نقش  اتاقش، پشت میز تحریرش نشسته بود و به تصویر غزاله که روی صفحه  یوسف توی

 زد.بسته بود، چشم دوخته بود و با او حرف می 

گفتی خیلی با هم رفیق بودید همون  ت، همون که می جاست؟ دختر خاله دونی کی اینغزاله جان می  -

 شبیه تو اما اصالً مثل تو نیست. گفتی شبیه تو، آره یه کم که خیلی دوستش داشتی، می

 چشمانش را بست و آهی کشید و باز با خودش گفت: 
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معرفت قول داده بودی به قلبت اجازه  درد کمی نبود رفتنت، نگفتی بدون تو من باید چیکار کنم؟ بی  -

 ندی واسته، پس چی شد که واستاد و زندگی من رو سیاه کرد. 

سرش را به پشتی صندلی بلندش تکیه داده بود و توی حال  قطرات اشک آرام روی صورتش سُر خورد،  

 هایش را گرفت و گفت: و هوای خودش بود که ضرباتی به در خورد، سریع صاف نشست و اشک 

 بفرمایین .  -

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

 بیام تو؟  -

 بله.  -

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

 ها رو خوندید؟ ی این کتاب بابا کتاب خوون، همه  -

 یوسف باز اخم کرد و گفت:

 آره، چیکارم داشتی؟  -

 ت گفت بیام صدات کنم بیای شووم بخوری. ننه  -

 باز ابروان یوسف در هم شد و گفت: 

 رو اصالً دوست ندارم هیوا.  این مدل حرف زدنت -

 شانه ی باال انداخت و گفت:

 به من چه که دوست ندارید.  -

اش  ی میز گذاشت و خم شد از باالی لپ تاپ نگاهی به صفحه تر آمد و دستانش را لبه هیوا نزدیک 

 انداخت و گفت: 
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 کنی دایی جون؟چی نگاه می  -

 که با دیدن تصویر غزاله از باالی لپ تاپ گفت: 

 که رهاست. ن ای -

 یوسف کمی لپ تاپ را چرخاند و گفت: 

 درست نگاه کن.  -

 هیوا با لبخند پهنی گفت: 

ها کپ هم بودن، ولی یه نمور بفهمی نفهمی رها پوستش سفیدتره، بینیش  ست، واقعنی دخترخاله غزاله  -

 تره. تر و خوشگل هم قلمی 

 یوسف ضمن بستن لپ تاپ گفت: 

 بیا بریم شام بخوریم.  -

شان  ها هم به جمعهیوا را گرفت و از اتاق بیرون رفتند، رها و مادرجون سر میز بودند که آنو دست  

 پیوستند و هیوا تا نشست گفت: 

 تره. تر و قشنگ های رها درشت چشم  -

 مادرجون با لبخندی گفت: 

 موضوع چیه؟  -

ها، ولی یه نمور تو    ت هستیگم رها واقعنی شبیه دخترخاله عکس غزاله رو دیدم توی اتاق دایی، می  -

 تری. خشکل 

 یوسف با کمی تندی گفت: 

 زنی.بسه دیگه، چقدر حرف می -
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 هیوا با دلخوری سر به زیر انداخت و آرام با خودش گفت: 

 بد اخالق.  -

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

 غذات رو بخور.  -

 هیوا با لجاجت گفت: 

 خورم. هر وقت دلم خواست می   -

 ای بهش رفت و گفت: یوسف یه چشم غره 

 کنم. من به وقتش زبونت رو قیچی می  -

 هیوا ادای در آورد و گفت: 

 آخ آخ نگو ترسیدم دایی. -

 رها با خنده گفت: 

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

 ران گفت: مادرجون نگ

 چه بالیی؟ مگه اتفاقی برای هیوا جان افتاده؟  -

ست ممکنه دست به  دونست حمید دیوانه چی بگم واال؟ یه بار با حمید توی خیابان بحثشون شد، می  -

اومد تا این که حمید، هیوا رو هل داد توی خیابون که همون موقع  ای بزنه، اما هیوا کوتاه نمی کار احمقانه 

 ت هیوا رو زیر گرفت. ماشینی با سرع

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

 خدا من رو مرگ بده، طوریت هم شد؟  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

68 

 خورد رها به جای هیوا گفت: کرد سر به زیر داشت و غذا می اما هیوا اصالً به آنها نگاه نمی

ه دست و یه پاش هم شکست، بعد از اون ماجرا از حمید جدا دو هفته توی ای سی یو بستری بود، ی  -

 شد. 

های رها داشت غذایش  خیال حرف مادرجون نیم نگاهی به رها انداخت و دوباره به هیوا نگاه کرد که بی 

 خورد، یوسف قاشقش را زمین گذاشت و گفت: را می 

 زدیم.اومدیم بهت سر می دونستیم وگرنه میما نمی  -

م اهمیتی نداد انگار که صدای یوسف را نشنیده باشد مشغول غذا خو*ردن بود، زودتر از  اما هیوا باز ه

 همه غذایش را تمام کرد و از جا برخواست و گفت: 

 تونم بخوابم. من خوابم میاد، کجا می  -

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

ای آب نگاهش را به رها دوخت، خواست حرفی  رسید دست از غذا کشید، بعد از نوشیدن جرعه می نظر 

دید،  بزند اما رها مشغول شام بود و حواسش به او نبود، باز محو تماشای او شده بود و او را غزاله می 

ه یوسف،  لبخندی ناخودآگاه روی لبش جا خوش کرد. رها سر بلند کرد که نگاهش مات ماند روی نگا

 یوسف به خودش نهیبی زد و دوباره نگاهش را به بشقاب غذایش داد و گفت: 

 من قصد دارم اجازه ندم هیوا همراه شما به دبی بیاد. -

 ای آب گفت: رها غذایش را قورت داد و او هم بعد از نوشیدن جرعه 

 کنم به حرف شما گوش بده. ی شماست ولی فکر نمی هر طور راحتید؟ باالخره هیوا خواهرزاده   -

 یوسف دوباره سر بلند کرد و گفت: 

 مونید؟ جا میی مناسب در اختیارتون بذارم همین اگر من قول بدم کار خوب و یه خونه  -

 رها نیم نگاهی به او انداخت و پرسید: 
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 چه کاری؟  -

 ند و خوب که در آمد خوبی هم داشته باشه. یه کار آبروم  -

 کنه یا نه؟ دونم هیوا قبول می نمی  -

 کنه. اگر شما قبول کنید هیوا هم قبول می  -

 رها کمی سکوت کرد و بعد گفت: 

 باید در موردش فکر کنیم. -

کم لطفی  ها یه کم نسبت به هیوا  دونم توی تمام این سال جا پیشمون بمونه، می خوام هیوا همین من می  -

طور خواهیم جبران کنیم، این خبر بودیم، ولی می رفتیم و از اوضاع و احوالش بیکردیم، کم سراغش می 

مونه. رها  ست، اگر شما قبول کنید که بمونید هیوا هم حتماً می که من فهمیدم هیوا خیلی به شما وابسته 

 مکثی کرد و بعد گفت: 

 زنم.با هیوا درموردش حرف می  -

 ممنون.  -

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

ها به خانم جون کمک کرد و بعد به اتاق مشترکش با هیوا رفت، آرام وارد اتاق شد، یک اتاق  ظرف 

ی  م پنجره ساده و معمولی با دو تخت یک نفره که در دو سوی اتاق رو به روی هم بود، باالی سرشان ه

 ی تخت دیگر نشست و گفت: بود که به حیاط دید داشت، رها لبه 

 هیوا بیداری؟ اگر حوصله داری باهات حرف دارم.   -

کشید یعنی  شناخت وقتی پتو را روی سرش می هیوا جوابی به او نداد گویا خواب بود، او را خوب می 

 ه ضرباتی به در خورد. اینکه خواب بود، رها بالشتش را مرتب کرد و خواست بخوابد ک 

 بفرمایین.  -
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 ای هم در دست داشت. در اتاق توسط یوسف باز شد و وارد اتاق شد، کیسه 

 باید پانسمان دستتون رو عوض کنید، هیوا خوابه؟  -

 م عوض کنه. گم واسه آره، بذارید فردا صبح که هیوا بیدار شد می  -

 ت: اما یوسف بی توجه به حرفش نزدیکش ل*ب تخت نشست و گف

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

 خیال عوض کردن پانسمان دستش شود گفت: خواست بی رها که می 

 ره. آستین لباسم باال نمی -

 آورد خیلی جدی گفت: یوسف همینطور که وسایل را از کیسه بیرون می 

 تونید لباستون رو ... . خب می  -

 که رها حرفش را برید و گفت: 

 گم عوضش کنه. کنم اصالً الزم نباشه، فردا صبح که هیوا بیدار شد می فکر می  -

یوسف نگاه پرخشمش را مستقیم به چشمان رها دوخت و خواست دستش را بگیرد که رها دستش را  

 عقب کشید و گفت: 

 تونم.خودم می  -

و آستینش را باال زد و با سختی آستین را تا باالی پانسمان باال برد، یوسف خیلی سریع پانسمان را باز  

 کرد که رها با درد نالید: 

 کنی؟ آخ چیکار می  -

 یوسف بر سرش غر زد: 

 بینی این بچه خوابیده؟ چه خبرته؟ نمی -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

71 

 خب دردم گرفت.  -

 رحمانه گفت: یوسف بی 

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

رها رویش را برگرداند و یوسف مشغول ضدعفونی کردن زخم شد. رها هر چند درد داشت اما چیزی  

خواست آستین لباس رها را پایین  کرد تحمل کند، یوسف وقتی کارش تمام شد، می گفت و سعی می نمی

 بیاورد که رها با اخمی نگاهش کرد و گفت: 

 تونم.خودم می  -

 یوسف با پوزخندی گفت: 

 چه خوب.  -

 و وسایل پانسمان را توی کیسه ریخت و گفت: 

 احتیاجی به تشکر هم نیست.  -

 رها با حرص نگاهش کرد و گفت: 

 دونم ولی به هر حال ممنونم.می  -

نگاه  کرد یوسف از جا برخواست و همینطور داشت به چشمان رها که براق شده بود و به او نگاه می 

 اش افتاده بود که رها گفت: کرد، گویی باز به یاد غزالهمی 

 شب بخیر .   -

 یوسف با نیشخندی گفت: 

 اصالً شبیه غزاله نیستی، اصالً.  -

که در اتاق بسته شد، هیوا سرش را از رها مات شد به یوسف و یوسف از اتاق بیرون رفت، بعد از این

 زیر پتو بیرون آورد و با لبخندی گفت: 
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 های رمانتیکی. عجب صحنه  -

 رها با حرص نگاهش کرد و گفت: 

 تو مگه خواب نبودی؟  -

 هیوا با خنده گفت: 

 بره. نه، خوابم نمی  -

 رها شاکی گفت: 

 کردی. شدی خودت این پانسمان رو عوض می پس مریض بودی خودت رو به خواب زدی، خب پا می  -

 کنه. لطفش به این بود دایی جان اینکار رو بکنه، الهی چقدرم با حساسیت اینکار رو می  -

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

 دونم. نمی-

 رها دراز کشید و گفت: 

 کنه. الب تهی می ره که آدم قهاش رو نبرن طوری به آدم چشم غره می مرده شور اون چشم  -

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

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

 رها با اخمی نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 دیگه همچین حرفی رو نزن، فهمیدی؟  -

 چرا؟  -

 اصالً شبیه غزاله نیستم، اصالً. چون من  -

 خب یعنی چی؟  -
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 رها جوابی به هیوا نداد و پتو را روی سرش کشید. 

 آلود گفت: با صدای رها بود که بیدار شد. به سختی چشمانش را باز کرد و خواب 

 گی، بذار بخوابیم جون خودت. رها اول صبحی چی می  -

 ست، پاشو صبحونه بخور. ساعت یازده  -

 خورم. یدار شدم می هر وقت ب   -

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

 تقصیر من نیست داییت گفت بیام بیدارت کنم. 

 هیوا پتو را باز کنار زد و گفت: 

 دی. چه خوب به حرفاش گوش می  -

 رها از جا برخواست و گفت: 

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

 نشست و با شوق گفت:  هیوا هیجان زده

 ش تنگ شده بود. دونه چقدر دلم واسه گی، جیران اینجاست، خدا می وای رها راست می  -

 کرد که هیوا باز پتو را روی صورتش کشید و گفت: رها متعجب نگاهش می 

 خوشی ازش دارم. گه مادرت اومده که انگاری خیلی دل همچین می   -

 رها برخواست و گفت: 

 باالخره که چی؟  -

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

 پس کو هیوا؟  -
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 رها که از برخورد یوسف اصالً راضی نبود با کمی تندی گفت: 

خواد گفت می تونستم بغلش کنم بیارمش، صداش کردم اما هیوا بخشید آقا یوسف من که نمی می  -

 بخوابه. 

 یوسف که انتظار همچین جوابی را نداشت با اخمی از جا برخواست و گفت: 

 زنم.خودم صداش می  -

 که خواهرش جیران مانعش شد و گفت: 

 خواد بخوابه. نه داداش، بذار تا هروقت می  -

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

 ران مهربان خطاب به رها که هنوز ایستاده بود گفت: جی

 شما هم بفرمایین بنشینید.  -

کرد خطاب به  رها جلوتر رفت و روی مبلی جای گرفت، جیران که داشت با نگاهش رها را برانداز می

 مادرش گفت: 

 ی خدابیامرز نیست؟ مادرجون به نظرتون رها جان شبیه غزاله  -

ست شروع شود، این موضوع  ی غزاله ها راجع به رها که دخترخاله صحبت همین پرسش باعث شد تا باز 

داد، مشغول  هایشان را جواب می پرسید و رها سوالبرای جیران هم جالب بود و مرتب از رها سوال می 

آلود وارد پذیرایی شد،  صحبت بودند که هیوا با موهای بلند رها شده و کمی ژولیده و صورت خواب 

به سمتش رفت که هیوا به سمت   "هیواجان، عزیزم "با شوق از جا برخواست و با گفتن  جیران با دیدنش

 دستشویی به راه افتاد و گفت: 

 ادرار بعد از خواب خیلی مهمه.  -
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این را گفت و وارد دستشویی شد، یوسف با خشم دستانش را مشت کرده بود و جیران واخورده میان  

 پذیرایی ایستاده بود. 

 

هایش صورتش را خشک  صورت خیس از دستشویی بیرون آمد و داشت با آستین  هیوا با دست و

 کرد که مادرجون گفت: می 

 ت حوله بیارم. دخترم صبر کن واسه  -

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

 چی شده یوسف خان، اول صبحی اوقاتت تلخه؟  -

 نگاهی به ساعت دیواری انداخت و گفت: کرد نیمم نگاهش می یوسف که تمام مدت داشت با اخ

 االن اول صبحه؟!  -

 هیوا هم نگاهش را به ساعت داد و گفت: 

 ها دوست داشتم. قشنگه، همیشه از این مدل ساعت  -

 یوسف از شدت خشم دستانش را مشت کرد و گفت: 

 خوای به مادرت سالم بدی؟ نمی  -

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

 مقدمه گفت: خودش را روی مبل رها کرد و بی 

 شنفتم دخترت سرطان داره.  -

 یوسف عصبی بر سرش غرید: 

 هیوا.   -
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 قبل از این که هیوا حرفی بزند، جیران گفت: 

 کنم. داداش خواهش می  -

 روی هیوا لبخندی نشاند و گفت: و به 

 سرطان خون داره، تو خوبی عزیزم؟  -

 هیوا با زهرخندی گفت: 

تا منظور شما از خوب چی باشه؟ اگر منظورت حال جسمیم هست، آره خوبم، هیچ نوع بیماری خاصی   -

 تونم به دخترت پیوند بدم و هیچ مشکلی نیست. ندارم و اگر برای پیوند واجد شرایط باشم می 

 ران سر به زیر انداخت و اشک روی صورتش دوید و گفت: جی

 حق داری که از من دلخور باشی.  -

 هیوا کمی به سمتش خم شد و گفت: 

 هی به من نگاه کن.   -

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

 کار از دلخوری گذشته من از شما متنفرم.  -

 و باز یوسف عصبی گفت: 

 گی؟ فهمی چی داری میی هیوا م  -

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

ی شماها متنفرم، از تو، از مادرت، از پدرت  فهمم، من نه تنها از این زن بلکه از همه فهمم، خوب می می  -

 و از هر کسی که با این زن نسبتی داشته باشه، حتی از خودم. 

 هایش راند و گفت: چرخاند، موهایش را از دو طرف به پشت گوش  و باز به عقب تکیه زد و پا روی پا
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فکر کردی از روی دلسوزی تهران اومدم، نخیر، هیچ مهربونی و دلسوزی در کار نیست، ببین جیران   -

خانم، برای اینکه حتی بیام آزمایش بدم که ببینید واجد شرایط هستم یا نه؟ باید دست توی جیبت کنی،  

ریم پای قرارداد اصلی اگر نه که  خوام، اگر واجد شرایط بودم که می ده میلیون می  برای آزمایش اولیه

 شما رو به خیر ما رو به سالمت. 

 یوسف با زهرخندی گفت: 

 ای داری. زدم نقشه اینجور که زود راضی شدی، حدس می  -

 هیوا از جا برخواست و گفت: 

رم صبحونه بخورم، شما  کنم، من می خار می آفرین دایی باهوشم، به داشتن همچین دایی باهوشی افت -

 تونید فکراتون رو بکنید. هم می 

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

 ر*حم نیست. اونقدرا هم که فکر می کنید بی کنم، از دست هیوا ناراحت نباشید، من راضیش می  -

 و خواست برخیزد که یوسف با تندی گفت: 

 الزم نیست راضیش کنید، پولی که خواسته اونقدری زیاد نیست که نتونیم بدیم. -

 و همینطور که با خشم به چشمان رها چشم دوخته بود گفت: 

هستید؟ رامین پسر خاله تون رو که   کردم کامالً روشنم کرد که شما کی دیشب با رامین صحبت می -

 شناسید. می 

رها وا خورده و حیران مانده بود، یوسف که سالن را ترک کرد، رها همینطور سر به زیر داشت، بغض  

ی فرو ریختن را بدهد، مادر یوسف ناراحت  هایش اجازهخواست به اشک فشرد اما نمی گلویش را می 

 گفت: 

 .  خوام دخترم، یوسف ... معذرت می  -
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رها دستش را به عالمت سکوت باال آورد و با چشمان اشکی فقط نگاهش کرد، نگاهی که هزاران حرف  

 داشت، بعد از جا برخواست و به آشپزخانه رفت، صندلی مقابل هیوا را عقب کشید و نشست. 

 . ای که روی میز چیده شده بود، گویا یک لقمه هم نخورده بودهیوا هم مات مانده بود به صبحانه 

کرد و از طرفی  زد و رها را ناراحت می دانست برای چه عصبانی است. از طرفی حرفی می خودش هم نمی 

ی پلکان نشسته بود و  شد، بیشتر از هر کسی از دست خودش عصبانی بود، لبه خودش هم ناراحت می 

 دش آمد. اش به تک درخت نارنج تنومند باغچه بود که با صدای مادرش به خوچشمان به خشم نشسته 

 زدی؟ این دختر مهمون ماست. نباید اون حرف رو بهش می  -

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

دارم، چی شد  گه ولی به خاطر غزاله احترامش رو نگه می گفتی رامین دروغ زیاد می خودت همیشه می  -

 حاال تا یک حرفی زد باورت شد. 

 فت: شرمزده گ 

 خوام . معذرت می  -

 از من نباید معذرت بخواهی، از اون دختر باید معذرت بخوای.  -

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

 مادرجون نفس عمیقی کشید و گفت: 

  خواست، مادر نداشت، حاال هم که بههایی که مادر می ی این سال به هیوا هم باید حق بدیم، توی همه  -

 خاطر آرزو رفتیم سراغش باید حق بدیم بهش که از ما متنفر باشه. 

 خواست بره سراغ دخترش ولی شوهرش اجازه نداد.ها می ی این سال ولی جیران مقصر نیست، همه  -

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

 فتاد، ناچار بود که باهاش بسازه.بدتر از پدر هیوا ا
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مدتی با مادرش صحبت کرد و بعد با هم به داخل برگشتند، رها توی پذیرایی با جیران نشسته بود و  

 کردند، یوسف هم تا نشست گفت: صحبت می 

 هیوا کجاست؟   -

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

 شه تا برای آزمایش بریم. رفت لباس بپو -

 یوسف ابروی راستش را به زیبایی باال انداخت و گفت: 

 رم حاضر بشم. چه خوب، من هم می  -

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

 زبونش تلخ هست اما قلب مهربونی داره.  -

 رها با تلخندی گفت: 

 بخشید من هم برم حاضر بشم. این موضوع رو قبالً ناهید خانم گفتن، می  -

رها هم که رفت بعد از مدتی ناهید خانم از آشپزخانه بیرون آمد و نزدیک دخترش نشست و آرام  

 گفت: 

 گم جیران نظرت در مورد رها چیه؟ می  -

 جیران پرسشگرانه گفت: 

 از چه لحاظ؟  -

 ناهید خانم ریز خندید و گفت: 

 تونه جای خالی غزاله رو برای یوسف پر کنه؟ می  -

 کنم. زنه، گمون نمی جوری که آقا پسرتون باهاش حرف می این  -
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 ناهید باز با لبخندی دست دخترش را گرفت و گفت: 

تونه، یوسف فقط یه کم زبونش تلخ، ولی اگر مهر دختری به دلش بیفته دست  کنم می ولی من فکر می  -

 داره.از این تلخی بر می 

 کنید مهرش به دل یوسف افتاده. یعنی فکر می  -

گفت یک کار و  دونم، ولی حواسم بهش بود، خیلی حواسش جمع این دختره، دیروز هم به رها می نمی  -

 ذارم با هیوا بمونید. ی مناسب در اختیارتون می خونه 

 چی بگم واال مادر.  -

هایشان را تمام کردند، پشت سرش رها هم از  بت با باز شدن در اتاق هیوا و بیرون آمدنش از اتاق صح

 اتاق بیرون آمد و با ملحق شدن یوسف به آنها از ناهید خانم خداحافظی کردند و راهی بیمارستان شدند. 

نگاهی از آینه به  کرد و جیران خواهرش صندلی جلو در کنارش نشسته بود، نیمیوسف رانندگی می 

کاوید، یکی  در کنار دو در نشسته بودند و نگاهایشان خیابان را می عقب انداخت، هیوا و رها جدا از هم 

های که سپر به سپر حرکت  ها بود و دیگری الین دیگر خیابان و با ماشین نصیبش پیاده رو و مغازه

کردند و صدای بوقشان گوش فلک را کر کرده بود، درون یک ترافیک سنگین و اعصاب خورد کن  می 

ویی فقط یوسف را عصبانی کرده بود، جیران هم نگاهش به بیرون بود اما او  گرفتار شده بودند که گ 

کرد، هیوا درست پشت صندلی او نشسته بود  داشت تصویر هیوا را از داخل آینه ب*غل ماشین نگاه می 

ی ماشین گذاشته بود تکیه داده بود و متفکر به خیابان خیره  ی پنجره و سرش را روی دستش که لبه 

گرفت تا کسی  خورد و او سریع می قطره اشکی از چشمان جیران روی صورتش سُر می بود، گاهی  

 متوجه نشود اما یوسف به خوبی متوجه آن شده بود. 

 این جو سنگین ماشین را یوسف شکست و گفت: 

 هیوا جان!   -

 نگاه هیوا بدون اینکه به سمتش برود، گفت: 
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 جانش زیادیه، فقط هیوا.  -

 داد و گفت:   و بعد نگاهش را به یوسف 

 امرتون یوسف خان؟  -

 یوسف هم در جوابش مانند خودش گفت: 

 خانش زیادیه، فقط دایی، شیر فهم شد؟  -

 ی کوتاهی زد و گفت: هیوا خنده

 تا حاال بیست و یکی عابر رو رد کردید.  -

 که چی؟  -

 جیران وارد صحبتشان شد و گفت: 

 عابر بعدی رو نگه دار داداش.  -

 نگاهی به جیران انداخت و گفت: یوسف نیم

 واسه چی؟  -

 به جای جیران، هیوا گفت: 

 خواد ثابت کنه چقدر دخترش رو دوست داره. می  -

 جیران با بغضی که در گلو داشت گفت: 

 قدری دوست دارم که آرزو رو دوست دارم. من تو رو همون  -

ست و جوابی به او نداد، رها خودش را به کنار هیوا کشاند و دستش را  هیوا زهرخندی به لبش نش 

 گرفت، نگاه هیوا که در چشمانش نشست آرام گفت:

 دختر غُد بازی در نیار.  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

82 

ها را کامالً زیر نظر داشت و از  هیوا فقط سری تکان داد و دوباره نگاهش را به بیرون داد، یوسف آن 

لوی رویش غافل شد و با فریاد مواظب باش جیران به خودش آمد اما این  پایید که از جها را می آینه آن 

فریاد دیر به کمکش آمد تا بخواهد کاری کند، دیر شد و ماشینش با ماشین جلویی برخورد کرد و  

 ی بلند هیوا را درآورد و شادمان گفت: های هر دو ماشین، خنده صدای خورد شدن چراغ

 جفت چراغات ترکید دایی.  -

 عصبی روی فرمان کوبید و گفت:   یوسف

 لعنت به این ترافیک.  -

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

تونی بری وجه  خانوم یک عابر اون سمت خیابون هست، تا آق داداشتون خسارت میده شما هم می  -

 اولیه رو کارت به کارت بزنی. 

 ی جیران به سمت جلو گرفت و گفت: ورای شانه   و کارت عابر خودش را از 

م بزن به این شماره کارت، فیشش هم بیار چون پیامک حسابم غیر فعاله، اس ام اس واریزیش واسه  -

 نمیاد.

 جیران کارت را گرفت و از ماشین پیاده شد. 

ه رها دست  خورد کهیوا نگاهش را به مسیر رفتن مادرش داده بود و باز داشت توی افکارش غوطه می 

 اش گذاشت و گفت:به شانه 

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

اش کنار زد و از ماشین پیاده شد، یوسف در حال صحبت با  هیوا با تلخی دست رها را از روی شانه 

ف باید پرداخت  ی ماشینی بود که با او تصادف کرده بود، موضوع بحثشان خسارتی بود که یوس راننده

خواست زودتر از شرش رها شود برای همین  گفت و یوسف فقط میکرد، مرد هر دقیقه مبلغی می می 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

83 

کرد که یوسف متوجه او شد تا  زیاد با او چانه نمیزد، هیوا هم داشت کارشناسانه ماشین را نگاه می 

 خواست با هیوا حرف بزند با صدای آن مرد متوجه او شد. 

 صد نهصد خرج ماشینم میشه. حول و حوش هشت -

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

 .گیره ها میشه آقا، کم کمش یک و نیم دستتون رو می بیشتر از این  -

 ی گفت:یوسف با چشم غره

 خواد کارشناسی کنی، بشین تو ماشین. شما نمی  -

کنند، مرد راننده دادند که چرا حرکت نمی زا می ها داشتند ناسها درآمده بود و بعضی صدای بوق ماشین 

ها که به  را کنار بکشند، ماشین  ماشین مدارک یوسف را گرفت و خواست قبل از هر حرفی ماشینشان 

کرد و همین موضوع یوسف را  ی خیابان کشیده شدند، مرد راننده باز داشت برآورد خسارت می حاشیه 

کوره در نرود، رها و هیوا آهسته با هم چیزی را گفتند و بعد   کرد از حسابی عصبی کرده و فقط سعی می 

ی بروند که یوسف  خواستند برای کمی خرید به مغازه به سمت پیاده رو به راه افتادند، گویا می 

شان شد و عصبانی به دنبالشان به راه افتاد و تا به آنها رسید، بازوی هیوا را گرفت و بر سرش  متوجه 

 فریاد زد: 

 میری؟  کجا داری  -

هیوا که از برخوردش جا خورده بود لحظاتی بر و بر نگاهش کرد و بعد عصبانی بازویش را از دستش  

 بیرون کشید و فریاد زد: 

 به خودم مربوطه که کجا میرم.  -

 قبل از اینکه یوسف حرف دیگری بزند، رها گفت: 

 خریم. گفتیم تا کارتون تموم میشه دو تا جوراب از اون مغازه ب -

 یوسف متوجه شد که تند رفته است، فقط سری تکان داد و گفت: 
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 زود برگردید.  -

کرد و رها هم او را، نگاه یوسف به  هیوا با غرلندی راهش را کشید و رفت، یوسف رفتن هیوا را نگاه می 

 سمت او برگشت و در نگاهش نشست، رها تند و سریع گفت: 

 گردیم. زود برمی  -

که یوسف عصبانی بود اما خودش هم نفهمید چرا این  ه یوسف سریع رفت، با این و برای فرار از نگا

 حرکت رها لبخند را مهمان لبش کرد و با خودش گفت: 

 غزاله!  -

 

 *** 

چرخید  های توی مغازه می لباس  ها هستند، بین رگال که یوسف و مادرش منتظر آن توجه به این هیوا بی 

پرسید، رها که نزدیک خروجی مغازه ایستاده  کشید و نظر رها را می و گاهی لباسی را از رگال بیرون می 

ای را از رگال چرخان بیرون کشید و  کرد، هیوا باز تاپ زیبای زنانه بود، گاهی نگران بیرون را نگاه می 

 گفت: 

 این چطوره رها؟  -

 رها عصبی گفت: 

 ها. هیوا بیا بریم االن میاد یک چیزی بهمون میگه   -

 کرد گفت: ها را نگاه میطور که لباس زد و باز همینای هیوا خنده

بری ها، نترس بابا این دایی من هارت و پورت داره ولی  خودمونیم رها خیلی خوب ازش حساب می  -

 هیچی تو دلش نیست. 
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ی حرفش را بزند با دیدن یوسف که با ابروان گره کرده در کنار رها  و تا به سمت رها برگشت که بقیه 

که حساب کار دستش آمده  کرد، آب دهانش را با ترس قورت داد و با این ت و او را نگاه میایستاده اس 

 بود ولی جسورانه گفت: 

 دلم خواست واسه خودم لباس بخرم.  -

های دخترانه را نگاهی انداخت و چندتایی را  ها و پیراهن *** ها رفت تند تند تی یوسف به سمت رگال 

های خرید را که تحویل گرفت به  ی آنها را حساب کرد، کیسه و همه برداشت و به سمت فروشنده رفت 

سمت هیوا که سر جایش خشکش زده بود برگشت، دستش را گرفت و در حالی که او را به دنبال  

 برد، گفت: خودش می 

 ها خوشم نمیاد. از این بچه بازی  -

به چشمان هیوا که برای دیدن او  دفعه مستقیم  در ماشین را که برایش باز کرد، دستش را رها کرد و این

 سرش را باال گرفته بود چشم دوخت و گفت: 

احتیاج به   ی اون مغازه رو هم بخری خواستی همه تر از تو ندیدم، اگر می کندختری اعصاب خورد  -

 همه زمان نداشتی، سوار شو. این

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

میشه، دلیلش رو اگر بدونی شاید تو هم   اعصاب ترم، داییت توی ترافیک که بمونه بیبه دل نگیر دخ -

 بهش حق بدی. 

 و فیشی را به سمتش گرفت و گفت: 

به هوشنگ زنگ زدم شماره کارتت رو بهش  تونستم کارت به کارت کنم، بیشتر از سه میلیون نمی -

 ریزه به حسابت، تا عصری پول توی حسابت. دادم، میره بانک می 

هیوا بدون اینکه فیش را بگیرد یا حرفی بزند داخل ماشین نشست، رها هم در کنارش نشست، یوسف  

 تری گفت: ی خریدها را به سمتش گرفت و با لحن آرام به سمت عقب چرخید و کیسه 
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 ی من رو دوست داشته باشی. سفم سرت داد زدم، بد سلیقه نیستم امیدوارم سلیقه متأ  -

هیوا با چشمان از خشم دریده ناراحتیش را به جان یوسف ریخت و بعد کیسه را از دستش کشید و از 

 پنجره بیرون انداخت و گفت: 

 ممکنه دیر بشه، راه بیفت یوسف خان.  -

ا با فشردن فرمان اتومبیل سعی کرد مهار کند، لحظاتی بعد  یوسف به سمت جلو چرخید و عصبانیتش ر

وقتی جیران خواست پیاده شود که کیسه را بردارد ماشین را از جا کند و حرکت کرد که همین حرکت  

 ناگهانی جیغ و داد جیران را درآورد. 

 چه خبرته یوسف؟  -

 

کینگ بیمارستان شد و همگی به  مسیر رسیدن به بیمارستان به سکوت طی شد، یوسف با ماشین وارد پار 

از پرسنل که یوسف را   سمت ساختمان اصلی بیمارستان به راه افتادند، تا وارد بیمارستان شدند هر کدام 

داد و با  ها دست می کردند و یوسف با بعضی دیدند با احترام و دکتر دکتر گفتن به او ابراز ارادت می می 

شد، وارد بخش آزمایشگاهی بیمارستان شدند و یوسف و  رد می بعضی دیگر با سالمی کوتاه از کنارشان 

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

ها نشست، رها هم در کنارش نشست و  صحبت شد، هیوا خسته روی صندلی کنار کریدور دورتر از آن 

 گفت: 

 ذاشتن. گرفتن و بهش احترام می و تحویل می میگم هیوا دیدی چقدر داییت ر  -

 هیوا بی تفاوت نگاهش کرد و گفت: 

 حاال تو چرا ذوق کردی؟  -

 رها با تلخندی گفت: 

 زنی؟کی گفته من ذوق کردم؟ چرا حرف الکی می  -
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 و نگاهش را به طرف دیگری داد، لبخندی مهمان ل*ب هیوا شد و دستش را گرفت و گفت: 

 ام. خوخیلی خب، معذرت می  -

 رها ناراحت نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 من منظوری نداشتم.  -

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

 سرکوبش نکن اجازه بده عاشق بشه.  -

 رها با زهرخندی گفت: 

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

 هیوا با ابروهای گره کرده گفت: 

 گفتی حسابش رو برسم. می  غلط کرد به خودم  -

 شاشی به خودت. کنه از ترس می تو الزم نکرده حسابش رو برسی، اخم که می  -

ی بلند و شاد هردویشان به هوا برخواست و این خنده شروعی بود برای بگو و  با این حرف رها خنده

جیران به سمتشان آمدند و یوسف باز اخمی به جان هردویشان ریخت و با  بخندهایشان که یوسف و  

 تلخی گفت: 

 هاتون کل بیمارستان رو برداشته. چه خبره؟ خنده  -

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

ش با او برود، هیوا با مادرش همراه شد و بعد از  دعوت کرد و از هیوا خواست تا برای انجام آزمای

کرد که یوسف نگاه  رفتنش یوسف به جای او نشست، درست در کنار رها، رها داشت یوسف را نگاه می 

 پر خشمش را به جان او ریخت و گفت: 

 با هیوا صحبت کردید؟  -
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 رها آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 در مورد چی؟  -

 که بمونید. این  -

 ببخشید فراموش کردم یعنی وقت نشد.  -

 یوسف باز با تلخی با خودش گفت: 

 لعنت به تو.  -

 لرزید گفت: اما این حرفش را رها شنید. با چشمانی که اشک به آن نشست و صدای که می 

 چرا؟ مگه من چیکار کردم؟ -

فته است، یوسف متعجب نگاهش کرد و  یوسف این جمله را به خودش گفته بود و رها گمان کرد به او گ 

ی رها زبانش قفل شد، رها نگاهش را گرفت و  خواست حرفی بزند که با دیدن چشمان به اشک نشسته 

 گفت: 

 کنم. کنم که بمونه، خودمم میرم گورم رو گم می هیوا رو راضی می   -

رفتنش را نگاه   این را گفت و برخواست. با عجله بخش را ترک کرد اما یوسف حیران مانده بود و

 رفت با خودش گفت: طور که به دنبالش می کرد و بعد از مدتی برخواست و همین می 

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

دهی نشست و آستین لباسش را باال زد، همیشه از آمپول و خون ترس  هیوا روی صندلی مخصوص خون 

تا رگش را بهتر ببیند، هیوا تا سرنگ را دید چشمانش را بست و  داشت پرستار باالی دستش را بست 

رویش را برگرداند، جیران درست در کنار صندلی ایستاده بود، وقتی هیوا با ترس رویش را برگرداند  

 آرام دستش را روی دست دیگر هیوا گذاشت، پرستار با لبخندی گفت: 

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

 دیگه با من کاری ندارید؟ -

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

کرد، جلو رفت و خواست هیوا را در آغو*ش بگیرد که هیوا دستش را  آلود نگاهش می با چشمان اشک 

 از کرد و مانعش شد و گفت: در

ی فروشنده و خریدار، من  ی من و شما را*بطه ی این کارها رو ندارم، ببین جیران خانم را*بطه حوصله  -

 خوام بفروشم و شما خریداری، والسالم. یه ج*ن*س*ی دارم که اگر مقبول بیفته می 

 جیران اشکش را گرفت و گفت: 

رو تنها   م فداکاری کنم، بمونم و دخترم ودم که به خاطر بچه بهت حق میدم من اونقدری مادر خوبی نب -

 نذارم.

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

 زندگیتون، االن دیگه این کاراتون واسه چیه؟ 

 درسته مادر الیقی نبودم اما دوسِت که دارم.  -

ی کافی داغون هست با این تیاتر  زندگی نشد، ببین خانم اعصاب من به اندازه دوسِت دارم واسه من -

 ترش نکن لطفاً. ها داغون بازی کردن 

 و از کنارش گذشت و از اتاق بیرون زد. 

 *** 

یوسف که وارد حیاط بیمارستان شد با نگاهش به دنبال رها گشت اما او را پیدا نکرد و همین موضوع  

های فضای  ی توی حیاط چرخید تا باالخره رها را دید که کنار درختی روی چمن اش کرده بود، کم کالفه 

را   "گناهممن بی "ی سبز نشسته بود و سر به زانو گذاشته بود، آرام به او نزدیک شد، رها بی وقفه جمله 

 ریخت. کرد و اشک می با خودش تکرار می 
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 زد و آرام صدایش زد:  یوسف کالفه چنگی به موهایش زد و رو به رویش روی چمن زانو

 رها خانوم.  -

قرمز شده بود، با   رها ترسیده سر بلند کرد، صورتش از اشک خیس بود و چشمانش به خاطر گریه 

نزد، یوسف هم ماتش برده بود و فقط نگاهش  هایش را گرفت اما حرفی دیدن یوسف، سریع اشک 

ی  کرد که با صدای زنگ موبایلش به خودش آمد، موبایلش را از جیب بیرون کشید و با دیدن شماره می 

 جیران رد داد و دوباره نگاهش را به رها داد و گفت: 

، خودم رو  زنم، به خودم ناسزا میدم اون جمله رو من به خودم گفتم، من گاهی با خودم حرف می  -

 کنم، به خدا راست میگم، به شما نگفتم. مواخذه می 

رها آرام برخواست، یوسف هم همراه او برخواست، رها به درخت چسبیده بود و فقط به چشمان یوسف  

 کرد باز این یوسف بود که این سکوت را شکست و گفت: اش بود نگاه می ی یک قدمی که در فاصله 

 ه خودم گفتم؟ باور نکردید اون جمله رو ب  -

 رها نگاهش را به زیر انداخت و گفت: 

 باور کردم.  -

ی آستینش را گرفت که نگاه رها به عقب برگشت و متعجب به آستینش  و خواست برود که یوسف لبه 

که در دست یوسف بود دوخته شد و دوباره نگاهش در نگاه یوسف نشست، یوسف بعد از لحظاتی مردد  

 گفت: 

 بشی؟ تونی شبیه غزاله می  -

خوردند که موبایل یوسف زنگ خورد، یوسف  نگاه رها رنگ تعجب گرفت، مدتی باز در نگاه هم غوطه  

 آرام دست رها را رها کرد و گفت: 

 بهتره بریم، جیران و هیوا منتظرمون هستن.  -
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و سریع از کنار رها گذشت و رفت درحالی که سوالی را به جان رها انداخته بود که رها معنایش را  

 فهمید.مین

آمدند لبخند پهنی روی  ها می زنان به سمت آن هیوا وقتی یوسف و رها را دید که در کنار هم قدم 

که یوسف  صورتش نشست و آرام با خودش چیزی گفت، یوسف و رها تا به آنها رسیدند قبل از این 

 حرفی بزند هیوا جلو پرید و با ذوق گفت: 

 کجا رفته بودید، هان؟  -

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

 شد؟  کارتون تموم  -

 جیران سری تکان داد و گفت: 

 تر انجام بدهند. بله، داداش میشه سفارش کنی کارهای آزمایش رو سریع  -

 رفت با زهرخندی گفت: طور که به سمت رها می هیوا همین 

 میره. آرزو جونشون داره می  -

شان  جا دور شدند، جیران با غم و یوسف با حرص در نگاهشان بدرقه ن و دست رها را گرفت و از آ

 کردند، هیوا و رها به اولین نیمکتی که رسیدند نشستند و باز رها بازپرسانه اما به شوخی گفت: 

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

 رها سرد و دلزده گفت: 

 ولم کن رها، دلت خوشه.  -

 کشید و گفت: هیوا هم آهی

 بین هستم. داییم بشی خوش که زندلم که خوش نیست ولی به این  -

 تفاوت نگاهش را به شمشادها داد بود جوابش را داد:رها که بی 
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 تونه کسی غیر از غزاله رو دوست داشته باشه. وجه نمی داییت یک مرد عاشق که به هیچ  -

 هیوا با ذوق به سمتش چرخید و گفت: 

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

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

 دوستش داری، مگه نه؟  -

را   آمدند و آرام جواب هیوای هیوا نگاهش به یوسف و جیران افتاد که به سمتشان می رها از ورای شانه 

 داد:

چند سال قبل وقتی رفته بودم مالقات غزاله توی بیمارستان دیدمش، اون موقع ته دلم آرزو کردم   -

کاش به جای غزاله بودم و همچین مردی دوستم داشت، وقتی برگشتم اهواز تا یک مدت بهش فکر  

 ش؟ کم فراموشش کردم، باورت میشه وقتی توی ویالی جنوب دیدمش شناختم کردم ولی کم می 

 هیوا با حرص مشتی به بازویش زد و گفت: 

 خب پس چرا نگفتی عَبضی؟ -

 دونم، دارن میان. نمی  -

 تفاوت از کنارشان گذشت و جیران ایستاد و گفت: نگاه هیوا هم به عقب چرخید، یوسف بی 

 جا کاری نداریم. تونیم بریم دیگه این می  -

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

 هیوا جان دانشگاه هم رفتی؟   -

 نگاهی به او انداخت و گفت: هیوا نیم 

 بله رفتم.  -
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 جیران با شوق نگاهش کرد و گفت: 

 ای؟چقدر خوب، چه رشته  -

بود    که سر صحبت را باز کند، اما هیوا او را به بازی گرفتهها را پرسید صرفاً برای این جیران این سوال

 برای همین باز با شیطنت و خیلی جدی گفت: 

 ی جانورشناسی. رشته  -

 جیران باز با ذوق و عالقه گفت: 

 ی خوبیه، باید سخت هم باشه. رشته  -

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

 تا چه مقطعی خوندی؟  -

 دکترا.  -

 : زده گفتو باز جیران حیرت 

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

 شما هم جانورشناسی خوندید؟  -

تا رسیدن به ماشین با جیران صحبت کردند و جیران اصالً متوجه نشد که هیوا او را سرکار گذاشته  

ون  است، همگی سوار که شدند، یوسف بدون هیچ حرفی حرکت کرد و از پارکینگ خارج شد اما بیر

 بیمارستان جیران با دیدن ماشین همسرش گفت: 

 نگه دار یوسف، هوشنگ رسید.  -

سوی خیابان توقف کرد و مرد  باال و زیبای آن یوسف ماشین را کنار کشید و توقف کرد، ماشین مدل 

میانسال و قد بلند الغر اندام که کت و شلوار شیکی به تن داشت از ماشین پیاده شد و از خیابان گذشت،  
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یوسف و جیران سریع از ماشین پیاده شدند، رها هم به رسم ادب پیاده شد که هوشنگ با دیدنش با  

 خوشرویی گفت: 

 منون که تشریف آوردید برای آزمایش. سالم هیوا خانم، م -

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

 آقا هوشنگ ایشون هیوا نیستن، دوست هیوا، رها خانم هستن.  -

 هوشنگ ابروی باال انداخت و گفت: 

 بخشید، پس هیوا خانم.می  -

 جیران با لبخندی گفت: 

 توی ماشین.  -

ی راننده که پایین بود داخل ماشین را نگاه کرد و باز با  ه سمت ماشین آمد و از سمت پنجره هوشنگ ب

 رویی گفت: خوش 

 سالم هیوا خانم.  -

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

 سالم.  -

 گفت:  ترسالمش به قدری سرد و یخ بود که هوشنگ را ناراحت کرد و با رفتاری رسمی 

 جا خواسته بودید پرداخت شد. ی که تا این ممنونم که تشریف آوردید، حق الزحمه  -

 تشکر.  -

هوشنگ بدون هیچ حرف دیگری از کنار ماشین عقب رفت، جیران و هوشنگ از یوسف و رها  

خداحافظی کردند و رفتند، رها باز در کنار هیوا نشست و یوسف پشت ر*ل و قبل از حرکت کردن،  

 را از آینه به عقب داد و گفت: نگاهش 
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 بیا جلو هیوا.  -

 طور که نگاهش به بیرون بود گفت: هیوا همین 

 راحتم.  -

که صدای زنگ  یوسف هم بدون حرفی ماشین را به حرکت درآورد، در مسیر سکوت حاکم بود تا این 

یدن اسم  موبایل یوسف سکوت سنگین ماشین را شکست، کسی که تماس گرفته سیاوش بود، هیوا با شن 

هایش تیز شد و ناخودآگاه نگاهش به سمت یوسف برگشت، یوسف وقتی تماسش را  سیاوش گوش 

 نگاهی به عقب انداخت و ماشین را نگه داشت و گفت: قطع کرد باز از آینه نیم 

 گیرم برید خونه؟ تون تاکسی می مشکلی پیش اومده که باید برم شرکت، واسه  -

 هیوا لجوجانه گفت: 

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

 یوسف با تلخی جوابش را داد:

ها هم که ماشااهلل  مسیرها کلی از همدیگه پرته، بخوام شما رو برسونم، زمان رو از دست میدم، خیابون  -

 بینی چقدر شلوغ. می 

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

 ریم خونه. شیم و می جا پیاده می شناسم، ما همین من تهرون مثل کف دستم می  -

 و خواست در را باز کند که هیوا گفت: 

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

 یوسف عصبانی گفت: 

 طوری حرف نزن دوست ندارم.چند بار باید بهت بگم این -

 ی که دوست داری تمرکز کن دایی. ها دوست ندارن، روی چیزها دنیا پر از چیزهایِ که آدم -
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یوسف پوفی کرد و ماشین را از جا کند و حرکت کرد، لبخندی مهمان ل*ب هیوا شد، نگاهش را به  

کرد قلباً از دیدار  اختیار باال رفته بود، فکرش را نمیکه بی  کردبیرون داد و به ضربان قلبش فکر می 

 ی سیاوش تا این حد خوشحال شود. دوباره 

تمام مسیر به سکوت گذشت، یوسف به ساختمان تجاری زیبایی که رسید با ماشین وارد پارکینگ شد و  

 بعد از توقف گفت: 

 خواید پیاده بشید. رسیدیم، نمی  -

ی یازدهم  شد، دخترها هم سریع با او همراه شدند، با آسانسور خود را به طبقه و خودش از ماشین پیاده  

رساندند، یوسف به محض خروج از آسانسور به سمت واحدی رفت که کنار در روی دیوار تابلویی  

طالیی رنگی نصب بود و روی تابلو اسم شرکت حک شده بود، به دنبال یوسف وارد شرکت شدند،  

زیبایی بود به محض ورود یوسف از جا برخواست و سالم داد، یوسف سالمش را   منشی که دختر جوان و

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

 تونید همینجا بنشینید تا کار من تموم بشه. می  -

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

 ها چای و کیک بیارن. لطفاً بگید برای خانم  -

فت و وارد اتاقی شد و در را بست، منشی به دخترها سالمی داد و تعارف کرد که بنشینند، رها  این را گ

ی  های برد که در کنار دیوار بود و مقابلش میز عسلی شیشه دست هیوا را کشید و او را به سمت صندلی 

 زیبایی قرار داشت، هیوا تا نشست گفت: 

 باریکال به آق دایی، شرکت قشنگی داره.  -

 ین حرف را زد منشی با خوشرویی گفت: تا ا

 ی آقای دکتر هستید؟ شما خواهرزاده  -
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ها سفارش  هیوا یخ نگاهش کرد که لبخند روی صورت منشی جمع شد و تلفن را برداشت و برای آن 

 چای و کیک داد، رها سرش را به هیوا نزدیک کرد و گفت: 

 تو چت شده هیوا؟ انقدر یُبس نباش.  -

 که حرفی بزند صدای سیاوش را شنید: ا به جان رها ریخت و قبل از اینهیوا سردی نگاهش ر

 به به ببین کی اینجاست، خانم مارپل، چطوری دخترعمه؟ -

 که ته دلش غنج رفته بود اما ابروی در هم کشید و گفت: هیوا با این 

 پس کو کیک و چایی که سفارش داده بودیم.  -

 سیاوش ابروی در هم کشید و گفت: 

 چی؟  -

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

قدری حرکتش تند و سریع بود که هیوا ترسیده  سیاوش جنگی به سمتش آمد و به سمتش خم شد، آن

 خودش را عقب کشید و گفت: 

 هوش چته؟   -

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

 کنم. آدمت می  -

 ی زد و گفت: هیوا خنده

 برو بابا.  -

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

 مراقب این دوستتون باشید اینجا محل کاره، پارک نیست.  -
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یوسف از اتاق بیرون آمد و با ابروهای گره کرده سیاوش را صدا زد که سیاوش به سمتش رفت و با هم  

 شدند و در بسته شد. وارد اتاق 

 رها نفس راحتی کشید و گفت: 

 خواد بزنتت. ترسیدم، فکر کردم می  -

 جراتش رو نداره. -

 ی سرش را نزدیک هیوا برد و گفت: رها با خنده

 پسردایی عین هم هستید، هردو تاتون خل و دیوونه. _ولی خدایی دخترعمه -

شسته بود نگاهش را به منشی دوخته بود که  هیوا جوابی به رها نداد و همانطور که دست به سی*نه ن

 . ها بگیرد داشت تا باالخره او را مغلوب کرد و مجبور شد نگاهش را از آنها بر نمیچشم از آن 

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

 هیوا باهات حرف دارم.   -

 نگاه هیوا به سمت رها آمد و گفت: 

 شنوم. خب من می  -

که یوسف خواسته بود که تهران بمانند  مشغول صحبت شد و در را*بطه با این  ثی کرد و بعد آرام رها مک

گیرد، هیوا  و او مسئولیت پیدا کردن یک شغل خوب و محل زندگی خوب را برایشان به عهده می 

 هایش را که شنید کمی فکر کرد و بعد گفت: حرف 

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

 و چشمکی چاشنی کالمش کرد و گفت: 

 کنم شغل خوبی باشه. فکر می  -

 رها با لبخندی گفت: 
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 خوای شرکتش رو بکنی میدون جنگ با پسر داییت. می  -

 هیوا با ذوق گفت: 

 برم. از دعوا کردن باهاش لذ*ت می  -

، مرد میانسالی با سینی دو تا چای و یک بشقاب کیک دستش بود از رها خندید و باز هر دو ساکت شدند

 گذاشت که هیوا گفت: ها را مقابلشان می اتاقی بیرون آمد، داشت چای 

 شما چرا آقا؟ این پسره چرا خودش وظایفش رو انجام نمیده؟   -

 مرد متعجب گفت: 

 کدوم پسره؟  -

 ست، کاکل داره و چشاش رنگ جلبکه. همین پسره قدش مثل زرافه   -

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

 آقای مهندس داوری رو میگن.  -

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

 مورد مهندس داوری اینطوری حرف بزنید. دید در مودب باشید خانم، چطور به خودتون اجازه می  -

 منشی باز دخالت کرد و گفت: 

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

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

 ت کنی. ی اول باید این منشی رو ناک اواگر اومدی اینجا در وهله  -

 نگاهش کرد و گفت: هیوا هم 

 اگر اومدی اینجا نه، اگر اومدیم، که احتماالً حتماً میایم. -
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مشغول نوشیدن چای بودند که سیاوش باز از آن اتاق بیرون آمد نگاهی به هیوا از سر خشم انداخت و  

 کمی بلند خطاب به یوسف گفت: 

 . جاست دایی، دوستش افسارش رو محکم گرفتههنوز این   -

 هیوا هم با حرص گفت: 

 خواد گاز بگیره. دایی این وحشی که قالده پاره کرده رو یه پوزبند بزن، می  -

 سیاوش با تلخندی گفت: 

 خورم، خیالت راحت. من گوشت شغال نمی  -

 تا این را گفت هیوا با زهرخندی گفت: 

 خوای باهاش زندگی کنی. عجیبه واقعاً، پس چطور می  -

بار با  هش کرد و بعد عصبانی به سمتش آمد و دوباره به سمتش خم شد و این سیاوش لحظاتی گنگ نگا 

ی هیوا را گرفت و او را باال کشید و با چشمانی که از خشم دریده شده بود به چشمان هیوا  خشم یقه 

 کرد کنترلش کند بر سرش غرید: می  خیره شد و با صدای که سعی

 ی دزد، فهمیدی چی گفتم؟ دخترهکنی دفعه آخرت باشه به نامزدم توهین می  -

 چرخاندند که داد یوسف را شنیدند: همینطور هر دو چشم در چشم هم می 

 جا معلوم هست چه خبره؟ تمومش کن سیاوش. این  -

ی لباس هیوا را پس زد و او روی مبل دوباره رها شد، سیاوش به سمت یوسف برگشت و  سیاوش یقه 

 گفت: 

 سم. متاسفم دایی، میرم به کارم بر -

 اما هیوا واخورده و ناراحت با شتاب برخاست و از شرکت بیرون زد، رها هم بالفاصله به دنبالش رفت. 
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آمد پشت  رفت که با دیدن کسی که از رو به رو می هیوا وارد پارکینگ شد و به سمت خروجی می 

و نشده بود،  آمد برای همین متوجه اماشینی مخفی شد، آن شیدا بود که تلفنی حرف میزد و پیش می 

 هایش تیز شد. های شیدا برایش جالب بود که گوش هیوا در کنار ماشین نشست، اما شاید مضمون حرف 

است، نگران نباش عزیزم، یه ماه از عروسیمون نگذشته یه  دستش بسته  علی الحساب که با مهریه  -

ی نداره جز  محکم کاری چاره   ی بابام، بعدم که با اون همهگردم خونه ندازم و برمی دعوای مفصل راه می 

 ... اینکه 

هایش هم او را  ی حرفش را نشنید، اما همین تکه از حرف و با ورودش به آسانسور و بسته شدن در، بقیه 

و متحیر به در آسانسور خیره بود که در آسانسور دیگر باز  نگران کرده بود، از پشت ماشین برخاست 

 شد و رها بیرون آمد کمی که جلوتر آمد هیوا را دید و به سمتش آمد و شاکی گفت: 

 ذاری میری هیوا.تو کجا می  -

 نگاه هیوا به سمت رها چرخید و گفت: 

 خیلی پسته.  -

 کنه گفت: که در مورد سیاوش صحبت می رها به خیال این 

زنن، این خصلت بعضی از دفعه نیش می میارن اینخیالش عزیزم، وقتی توی حرف زدن کم ی ب  -

 مردهاست. 

 هیوا ابروی در هم کشید و گفت: 

 ی مردهاست چی شد نظرت عوض شده. گفتی این خصلت همه قبلنا می  -

 رها خندید و گفت: 

 ی مردهاست. خب بابا خصلت همه  -

 گفت: هیوا به سمت خروجی به راه افتاد و 
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 دونی کی رو دیدم؟ می  -

 نه کی؟  -

 هیوا مکثی کرد و گفت: 

 ی قزمیت. نامزد این پسره  -

 .سیاوش رو میگی  -

 هیوا ایستاد به سمتش چرخید و گفت: 

 .ی هم داریممگه قزمیت دیگه  -

 رها با شیطنت گفت: 

 آره عمو یوسفش.  -

 هیوا خندید و گفت: 

 آره خب اونم هست.  -

 ه افتاد و گفت: رها باز به دنبالش را

 کجا دیدیش؟  -

دونی داشت چی به اون  زد، می همینجا توی پارکینگ، اما اون من ندید، داشت تلفنی با یکی حرف می   -

 گفت؟ یارویی که باهاش حرف میزد می 

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

 یعنی چی؟  -

 ش کنه. خواد تلکه دایی جانم افتاده توی تله، دختره فقط می  یعنی پسر  -

 رفتند، بعد از کمی سکوت رها گفت: کامل از پارکینگ بیرون آمده بودندو به سمت خیابان می 
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 هیوا باید بهش بگی، گناه داره اگر بدبخت بشه.   -

 دونی چیه حقشه. خب بشه، به ما چه؟ اصالً می  -

ها را از  تا رها خواست حرف دیگری بزند صدای بوق ماشین و در پی آن ترمز ناگهانی کنار پایشان آن 

 جا پراند، یوسف عصبانی از ماشین پیاده شد و بر سر هردویشان داد زد: 

ی لوس  رید؟ عینهو دو تا دختر بچه که دارید می ای فکر دارید، نباید خبر بدید ای شعور، نه ذره نه ذره  -

 کنید. رفتار می 

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

 ... آقا یوسف شما  -

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

 کافیه خانم، سوار شید.  -

 هیوا اما تند گفت: 

 ری کنی باید کی رو ببینم؟ تم بزرگ من نخواسته باشم شما واسه  -

کل  شد کافی بود کسی با او کل یوسف دستانش را مشت کرد تا بلکه کمی آرام بگیرد، وقتی عصبانی می 

کرد که رها شرایط را درک کرد و دست  ی انفجار برسد، با چشمان پر غضب نگاهش می کند تا به نقطه 

 با خواهش گفت:   هیوا را کشید و به سمت ماشین بردش، وقتی در را باز کرد

 تو رو خدا کوتاه بیا.  -

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

توی ماشین نشست و بدون هیچ حرفی ماشین را از جا کند و حرکت کرد، چند خیابانی به سکوت طی  

 شد تا باالخره رها این سکوت را شکست و گفت: 

 سف... آقا یو  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

104 

 و یوسف بی رحمانه حرفش را برید و گفت: 

 خوام بشنوم خانم.هیچی نمی   -

 هیوا نیشخندی زد و آرام گفت: 

 به درک.  -

و باز به سکوت طی شد، وقتی مقابل خانه توقف کرد، دخترها از ماشین پیاده شدند، یوسف ماشینش را  

 از جا کند و رفت. 

کرد که رها  ه ایستاده بود و دور شدن ماشین را نگاه می هیوا به شدت ناراحت بود و مستاصل و واخورد

 اش گذاشت و گفت: دست به شانه 

 بهش فکر نکن.  -

 هیوا با زهرخندی گفت: 

 خواد با من رفتار کنه و تو میگی بهش فکر نکنم. رسه هر طور دلش می جالبه هر کسی از راه می  -

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

 میرم سیگار بگیرم.  -

دانست در چنین موقعیتی باید تنهایش بگذارد، خودش به  و رفت، رها چند باری صدایش زد اما می 

 در را فشرد.  سمت خانه رفت و زنگ 

فروشنده  زنان تا سر کوچه رفت اولین مغازه که دید وارد آن شد، وقتی طلب سیگار کرد، هیوا قدم 

 چشمانش شیطانی برقی زد، خواست سر صحبت باز کند که هیوا با نگاهش بر سرش غرید: 

 اگر سیگار نداری بگو ندارم.  -

 ی جوان با لبخندی و زبان بازی گفت: فروشنده

 خواهی؟ کنی عزیزم، سیگار دارم، چی میچرا اوقات تلخی می  -
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 اش بیرون زد.با گفتن فرقی ندارد یک پاکت سیگار و فندک از او گرفت و از مغازه

سه ساعتی میشد که هیوا بیرون رفته بود و رها توی حیاط منتظرش نشسته بود. کمی نگران بود با  

گفت که کاش با او رفته بودم. با باز شدن در خانه، خوشحال از جا برخاست و به سمت در  خودش می 

ما با دیدن یوسف که وارد خانه شد خشکش زد. دوباره نگاهی به ساعت مچیش انداخت. شالش  دوید ا

اش  را کمی مرتب کرد و جلوتر رفت. یوسف هم با دیدنش ایستاد و با همان اخمی که هنوز روی پیشانی 

 جا خوش کرده بود گفت: 

 برید؟ جایی تشریف می  -

 رها با کمی دلهره گفت: 

 ت میره یه کمی قدم بزنه اما هنوز برنگشته. میرم دنبال هیوا، گف -

 یوسف هم کمی نگران شد و گفت: 

 االن چقدر وقته که رفته؟  -

 رها آب دهانش را با ترس قورت داد و گفت: 

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

 یوسف کالفه دستی به موهایش کشید و گفت: 

 ریم. می  گردم با هم منتظر باشم، برمی  -

 را گفت و به داخل رفت، رها پوفی کشید و با حرص با خودش گفت:  یوسف این 

 خواد باهام بیاد و هی به جونم غر بزنه. ی ابوالهول می ای نمیری هیوا، حاال این مجسمه  -

عوض  ی مادرش از ساختمان بیرون آمد، گویی رفته بود لباس مدتی طول کشید تا که یوسف با بدرقه 

*** سفید به تن داشت. ترکیب زیبایی بود  کند چون به جای کت و شلوار، یک شلوار جین و یک تی

 های که سفید بود. ی کتونیآبی و سفید به اضافه 
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 رها محو تماشای او شده بود که وقتی نزدیکش شد بشکنی جلوی چشمانش زد و گفت: 

 بریم.  -

اش شده است ل*ب به دندان کشید و با او همراه شد،  خیره رها به خودش آمد و از اینکه او متوجه نگاه 

 از خانه که بیرون آمدند. یوسف به سمت ماشینش رفت و رها گفت: 

 کنم جای دوری رفته باشه، بهتره پیاده بریم؟فکر نمی  -

 نشست، گفت: که داخل ماشین می یوسف ضمن این 

 ی پیاده روی ندارم. حوصله  -

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

 صدایش را شنید: 

 بشین جلو.  -

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

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

 یه بار دیگه موبایلش رو بگیر.  -

 رها آرام گفت: 

 کنم گوشیش شارژ تموم کرده. فکر می  -

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

ی هیوا را گرفت اما باز هم خاموش بود که  ی چشم ناراضی نگاهش کرد و دوباره شمارهرها از گوشه 

 رها گفت: 

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

 طمئنید که شارژ تموم کرده شاید خاموش کرده. چقدر م -

 رها این دفعه عصبانی نگاهش کرد و گفت: 

 کنه.دونم باتری موبایلش خر*ابه و زود به زود شارژ خالی می مطمئنم چون می  -

 نگاه عصبانی به او انداخت و باز غزاله را به سرش زد: یوسف نیم

 رفت. وقت زود از کوره در نمی غزاله هیچ  -

 صاف نشست نگاهش را برگرداند و با تلخی گفت: رها 

 من غزاله نیستم.  -

 تر به جانش نیش زد:و یوسف تلخ 

 ش. تونه مثل غزاله باشه حتی دخترخاله حق با تو، غزاله همتا نداشت. هیچکسی نمی  -

 اش سُرید اشکی که یوسف ندید و رها خیلی سریع آن را گرفت. ی چشم رها روی گونه اشکی از گوشه 

دانست چرا این  تی به سکوت بینشان گذشت، یوسف متوجه شده بود که ناراحتش کرده است اما نمیمد

که باز سر صحبت را باز  کند، چون خودش هم قلباً از این موضوع ناراحت شده بود، برای این کار را می 

 کن،د گفت: 

 زنید، کجا رفته باشه. حدس می  -

 رها بدون اینکه نگاهش کند گفت: 

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

 یوسف آرام با خودش گفت: 

 توی این یه مورد شبیه داییشه.  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

108 

شد. پوفی  خواست عذر بخواهد اما کمی هم غرورش مانعش می رها اما شنید ولی حرفی نزد، یوسف می 

 کرد و گفت: 

 ره به اونجا سر بزنیم.یه پارک این نزدیکی هست بهت -

 کرد گفت: رها باز همانطور که به بیرون نگاه می 

 وقت پارک نمیره.هیوا هیچ   -

 چرا؟  -

 چون پارک دوست نداره. -

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

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

ی  رها عصبانی سرش را به سمت او برگرداند تا حرفی بزند اما این حرکت ناگهانیش باعث شد تا عضله 

اش را باال آورد تا روی  گردنش بگیرد و همین درد ناگهانی آخش را در آورد، با ناله دست زخمی 

بار برای اینکه دردهایش را  ی دیگر زد، این که زخم دستش هم کشیده شد و ناله گردنش بگذارد  

 حرکت ماند. یوسف اما به خنده افتاد و گفت: ساکت کند بی 

 آخ آخ چقدر درد داره این گرفتگی عضالت. دستت هم که داغون.  -

اضح حرفش را  رها سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و زیر ل*ب فحشی نثار یوسف کرد. یوسف که و

 نشنیده بود، ابروی راستش را به زیبایی باال انداخت و گفت: 

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

 خندی زد و به جان یوسف نیش زد: رها تلخ 

فهمم چرا غزاله مرگ رو به زندگی با شما ترجیح داد. شما یه مرد متکبر و از خودراضی  حاال می  -

 ید که با قدرت و پولتون فقط بلدید ترس به جون دیگران بریزید و ازش لذ*ت ببرید. هست 
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رها که این حرف را زد، یوسف محکم و ناگهانی ماشین را کنار کشید و توقف کرد. رها با ترس به او  

 چشم دوخت. 

ا در  اش رنفس میزد به جانبش چرخید و چشمان به خشم نشسته یوسف در حالی که از عصبانیت نفس 

 چشمان رها چرخاند و گفت: 

 گمشو پایین.  -

 رها بدون هیچ حرفی دستش به سمت دستگیره رفت. از ماشین پیاده شد اما قبل از بستن در گفت: 

 دیم.ما رو روزگار پیاده کرده، فکر نکن با پیاده کردنمون از ماشینتون چیزی رو از دست می  -

کرد که  یوسف زیر چشمی دور شدن او را نگاه می   و محکم در را کوبید و به سمت پیاده رو رفت.

راند. مزاحمینی که گمان بد در مورد رها برده بودند و  ی خیابان آمد و همپای رها می ماشینی در حاشیه 

خواست عصبانیتش را بر سر یک نفر  ی انفجار رسیده بود و می به دنبال شکار بودند. یوسف که به نقطه 

خراش  ا از جا کند و محکم به عقب آن ماشین کوبید. از صدای گوش خالی کند، با شتاب ماشین ر

های دیگر به آن سو کشیده شد. دو جوان تقریباً بیست و هفت هشت ساله  تصادف نگاه رها و خیلی 

خواست  شاکی از ماشین پیاده شدند و به قصد دعوا به سمت ماشین یوسف آمدند. یوسف همین را می 

از ماشین پیاده شد و اولین مشت را که به صورت یکی از آن دو جوان   یک دعوای حسابی، برافروخته

 فرود آورد، دعوایشان باال گرفت. 

 ** 

هر چند دوست نداشت کارش به کالنتری کشیده شود ولی این اتفاق افتاد. رها هم ناچاراً آمده بود اما  

رفته نبود. یوسف با سیاوش  که آن دو جوان اول مزاحمت را شروع کرده بودند، پذیشهادت او برای این 

تماس گرفته بود که سندی بیاورد تا شب را در کالنتری سپری نکند. سیاوش خیلی زود خودش را  

رساند و وارد کالنتری شد. رها هم مستاصل و ناراحت بیرون از کالنتری کنار ماشین یوسف ایستاده بود  

کرد. جایی در گذشته و  ی دیگری سیر می اش به تابلوی سر در کالنتری بود اما فکرش جا و نگاه خیره

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

110 

شاید تلخی همین خاطرات بود که اشک را روی صورتش آورده بود. در حال و هوای خودش بود که  

 ی هیوا بود. شاکیانه جوابش را داد:موبایلش زنگ خورد. شماره

 هیچ معلوم هست تو کدوم گوری رفتی؟   -

 چته رها؟  -

 بغض رها شکسته شد و گفت: 

ی اقوام تو زیادیه،  دونی وجودم توی خونه لط کردی گفتی من هم باهات بیام تهران. وقتی می اصالً غ -

 غلط کردی گفتی بیام. 

 هیوا سعی کرد آرامش کند.

چی شده رها؟ االن کجایی؟ آروم باش تو رو خدا. من اومدم خونه، مادرجون گفت تو و دایی رفتید   -

 خبر بدم اومدم خونه. دنبال من، سریع گوشیم رو زدم به شارژ که 

 رها به کالنتری پشت کرد و با گریه باز گفت: 

 خوام برگردم اهواز.هیوا من تصمیم خودم رو گرفتم می   -

 خوای خوراک گودرز بشی. دیوونه شدی. می  -

 و رها عصبانی فریاد زد: 

نوم. به  خوراک امثال گودرز بشم بهتر از این که زخم زبون دایی به اصطالح با شخصیت تو رو بش  -

هاش رو  دونه از من که به خودش اجازه میده عقدهمی  ی عمرم ازش زخم زبون شنیدم. چی اندازه همه 

 مصرفش نمرد. ی بیسر من خالی کنه. شاید هم با خودش میگه چرا به جای غزاله این دخترخاله 

 هیوا هم با تندی گفت: 

 دایی من غلط کرد، بگو کجایی دارم میام تا با هم بریم. -
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کنه من خواستم که به خواهرت کمک  خوام تو باهام بیایی. تو بیایی باز این داییت فکر می نه هیوا، نمی  -

نکنی، تو رو خدا بمون و اگر تو واجد شرایط این پیوند هستی این کار رو انجام بده. ولی به خدا من دیگه  

 های لجنی مثل رامین در موردم قضاوت کنه. رم که یه نفر با شنیدن حرف تحمل ندا

 رها فقط پرسیدم کجایی؟ -

هایش را گرفت و آدرس کالنتری را داد. وقتی گوشی را قطع کرد به سمت کالنتری چرخید  رها اشک 

به عقب  که با دیدن یوسف و سیاوش که در کنار هم نزدیک به او بودند، جا خورد. ناخودآگاه قدمی  

کرد ولی یوسف با آن صورت  هایش را شنیده بودند. سیاوش متعجب نگاهش می برداشت. هر دو حرف 

روحی داشت. مدتی فقط بعد به سمت ماشینش رفت و پشت  زخمی و کبود شده نگاهش رنگ سرد و بی 

یوسف   سویی خیابان برساند. خیال از خیابان گذر کرد تا خود را به پارک آن فرمان نشست. رها بی 

 شیشه را پایین داد و سیاوش را صدا زد، سیاوش خودش را به کنار ماشین رساند.

 جونم عمو.  -

 یوسف نگاهش را به سیاوش داد و گفت: 

 کنی بکن اما نذار برن. هر کاری می   -

 این دختره هیوا لجبازه، حرف گوش نمیده. -

 و یوسف عصبانی فریاد زد: 

 یه کاری بکن که گوش بده. -

 رسیده چشمی گفت. یوسف هم ماشینش را با شتاب از جا کند و رفت. سیاوش ت 

سیاوش کالفه پوفی کرد، به موهایش چنگی زد و در حالی که زیر ل*ب غر میزد از خیابان گذشت.  

کمی در پارک چرخید تا باالخره رها را دید که روی نیمکتی نشسته بود. نزدیکش روی نیمکت نشست.  

دانست چه بگوید به سمتش چرخید و  اهش کرد نه حرفی زد. سیاوش که نمی ش شد اما نه نگرها متوجه 

 گفت: 
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 دونم چی باید بگم ولی عمو دستور داده نذارم برید. نمی  -

 رها فقط با زهرخندی جوابش را داد. سیاوش باز گفت: 

ت. قبول  کنید بد نیس دونم عمو چی گفته که شما اینقدر شکار بودید ولی اونقدرها هم که فکر می نمی  -

 دارم زبونش تلخ ولی توی دلش هیچی نیست. 

 دفعه نگاه خشمگینش را به سیاوش داد و گفت: رها این 

شاید حق با شما باشه، ولی من که مجبور نیستم تلخی زبونشون رو به این خاطر که هیچی تو دلشون    -

ر رقمه شده راضیش  ذارم هیوا با من بیاد، ه کنم، نمینیست تحمل کنم. نگران آرزو هستید درک می 

 کنم که بمونه. می 

 اما...  -

 و سیاوش شروع کرد به فلسفه بافتن و بازی با کلمات.

 *** 

مقابل آپارتمانی شیک در شمال تهران توقف کرد. وارد ساختمان شد و با استفاده از آسانسور خود را به  

وانی همسن و سال خودش و  ی هشتم رساند. زنگ یکی از واحدها را زد که دقایقی بعد در توسط جطبقه 

 رو باز شد و به محض دیدنش گفت: خوش 

 اوو! ببین چه داغونه، بنازم شصتش رو، چه خوب زده به هدف.  -

 های دوستش تمام شد، گفت: کرد، وقتی حرف یوسف با اخم و مستاصل فقط نگاهش می 

 ی شوخی ندارم. اومدم کمکم کنی. حالم خیلی خر*ابه فریبرز، به خدا حوصله  -

 فریبرز بازویش را گرفت و گفت: 

 بیا تو ببینم چه دردته، زنگ زدی فهمیدم باز یکی گند زده به اعصابت.  -

 یوسف با فریبرز وارد خانه شد، به اولین مبل که رسید خودش را رها کرد و گفت: 
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 دونم چه مرگم شده. خیلی سردرگمم، نمی  -

 فریبرز به سمت آشپزخانه رفت و ضمن ریختن دو قهوه گفت: 

شده؟ تو که چند وقتی بود حالت مساعد شده بود. سفرت به اهواز چطور بود؟   م بگو چی دقیقاً واسه  -

 ت رو پیدا کنی. تونستی خواهرزاده

نجان قهوه  شد، وقتی فریبرز فهای رها توی سرش تکرار می یوسف خیره مانده بود با میز عسلی و حرف 

 را مقابلش گرفت به خودش آمد. 

 فنجان را گرفت، فریبرز روی مبلی نزدیکش نشست و گفت: 

 شنیدی چی گفتم؟  -

 ای از قهوه را نوشید و گفت: یوسف جرعه 

 ست. ی غزاله اسمش رهاست، دختر خاله -

 فریبرز متعجب خیره ماند به او. 

های که با رها زده بود.  چیز را حتی تمام حرف کم تمام ماجرا را برای او تعریف کرد، همه  یوسف کم 

 هایش تمام شد، فریبرز فقط گفت: وقتی حرف 

 عجب.  -

 و به فکر فرو رفت، یوسف فنجان را روی میز گذاشت و گفت: 

 فقط همین. یه چیزی بگو، یه راهی بذار جلو پام. ناسالمتی تو روانپزشکی.  -

 فریبرز به پشتی مبل تکیه زد و گفت: 

 نه که تو باز داری عاشق میشی. حقیقت ای  -

 یوسف با زهرخندی گفت: 
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 هرگز بذارم همچین اتفاقی بیفته.   -

 ای گفت: فریبرز با لبخند فهمیده

ای همین فکرته که تو رو سرگردون کرده. از یه طرف دلت داره میره، از یه طرف با عذاب خودساخته   -

کنی اگر عاشق بشی،  یوسف تو فکر می که برای خودت به وجود آوردی خودت سرگردون کردی. ببین 

اگر ازدواج کنی به عشق غزاله خیا*نت کردی برای همین داری این احساسی که داره درونت شکل  

کنی اگر بری  ست با خودت فکر می کنی و از طرفی چون این رها خانوم شبیه غزاله گیره سرکوب می می 

 دی. ست بهش دلبسته شکنه چون شبیه غزاله به سمتش فکر می 

 هایش را گوش کرد و باز منکرانه گفت:یوسف حرف 

 کنم. کنی فریبرز. من اصالً بهش فکر نمینه... نه، اشتباه می  -

 رفت گفت: فریبرز باز از جا برخاست و همینطور که به سمت آشپزخانه می 

 ها رو برگردونه. خب اگر اینطور نیست، چرا به سیاوش گفتی هر طوری شده اون  -

 واهرم و دخترش. به خاطر خ  -

که حرف دیگری بزند گوشیش زنگ خورد که سریع جواب داد، از بیمارستان با او تماس  و قبل از این 

 گرفته بودند مدتی صحبت کرد و وقتی تلفن را قطع کرد برخاست و گفت: 

 من باید برم فریبرز، خوشبختانه جواب آزمایشات مثبت شده و هیوا واجد شرایط این پیوند هست.  -

 یبرز به دنبالش رفت و گفت: فر

 موندی. خواستم شام درست کنم، می می  -

 یوسف جلوی در به سمتش برگشت و گفت: 

 یه بار دستپختت رو خوردم واسه هفت پشتم بسه.  -

 هام فکر کن و قلبت رو رها کن یوسف. رو حرف  -
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 یوسف وارد آسانسور شد و گفت: 

 اتفاقاً این قلب باید افسار زد و مهارش کرد.  -

 که فریبرز حرفی بزند درب آسانسور بسته شد. قبل از این 

ی مادرش دید و همین موضوع که دخترها برگشتند قلباً خوشحالش کرد.  ماشین سیاوش را مقابل خانه 

استند، به مادرش که  وارد خانه شد، مادرش و سیاوش توی پذیرایی بودند که با ورود یوسف هر دو برخ

 سالم داد با صدای آرام پرسید: 

 توی اتاقشون هستن؟  -

 سیاوش سری تکان داد و گفت: 

 نه دایی، نیومدن.  -

 مردد و ناباور گفت: 

 نیومدن؟  -

 سیاوش باز با تایید سری تکان داد که یوسف عصبانی فریاد زد: 

 کردی؟! پس توی بی عرضه چه غلطی می  -

 ش از ترسش فرار کرد و پشت سر مادرجون ایستاد و گفت: و به سمتش دوید که سیاو 

 دایی اجازه بده حرف بزن.  -

 و یوسف عصبانی فقط بر سرش فریاد میزد: 

خوام صد سال سیاه حرف نزنی، مگه تا االن حرف به درد بخوری هم برای زدن داشتی. یه بار، یه  می  -

 کار ازت خواستم! 
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چرخید و  ش به سیاوش برسد و سیاوش به دور مادرجون می دوید تا دست طرف و اونطرف می یوسف این 

. مادرجون هم با خنده سعی در آرام کردن یوسف داشت ولی یوسف تا  کرد حرف بزند با خنده سعی می 

 سر حد مرگ عصبانی بود و داد میزد: 

 دونستم عُرضه نداری این کار رو ازت نخواسته بودم. کاش خودم رفته بودم! اگر می  -

 خانم جون بلند داد زد: دفعهاین

 جا نرفتن. یوسف بس کن دیگه، دخترها هیچ  -

 حرف یوسف آرام گرفت و گفت:  با این 

 نرفتن.  -

 جون بیرون آمد و گفت: سیاوش از پشت سر خانم 

 با کلی بدبختی راضیشون کردم بمونن، ولی گفتن نمیان اینجا.  -

 کجا بردیشون؟  -

 .هتل   -

 نی فریاد زد: تا این را گفت باز یوسف عصبا

 تو غلط کردی که بردیشون هتل.  -

 سیاوش باز پشت سر مادرجون پناه گرفت و گفت: 

 ی ما ولی باز قبول نکردن. کردم، حتی گفتم بیان خونه خب چیکار باید می  -

 خانم جون هم نزدیکش نشست و گفت: ها رو گرداند و مستاصل روی مبلی نشست. یوسف از آن 

 بهتر نیست خودت بری؟  -
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یوسف نگاهش میخ میز عسلی ساکت مانده بود اما درونش به شدت متالطم بود. سیاوش نزدیک  

مادرجون نشست و حرفی را آرام زیر گوشش زمزمه کرد و برخاست که برود، باز یوسف عصبانی بر  

 سرش داد زد: 

 کجا میری؟  -

 تن داشت اما حرفش را چرخاند و گفت: سیاوش که قصد رف

 تون آب بیارم. میرم آشپزخونه واسه  -

 یوسف برخاست و گفت: 

 الزم نکرده، راه بیفت بریم. -

 خانم جون هم برخاست و گفت: 

 صبر کنید من هم حاضر بشم، باهاتون میام. از شما دوتا پسر آبی گرم نمیشه.  -

 و به اتاقش رفت، سیاوش بعد از رفتنش گفت: 

 ی.... البته دایی رها خانوم راضی شده بود بیاد ولی این دختره  -

 تا این را گفت یوسف با چشمان براق شده نگاهش کرد و گفت: 

 ی چی، هان؟ دختره  -

 سیاوش آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 دختر عمه راضی نشد بیاد. -

 *** 

جمع کرده بودند. هیوا بعد از مدتی  هایشان دراز کشیده بودند و دستانشان را زیر سر هر دو روی تخت 

 سکوت گفت: 
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 کنی میان دنبالمون؟فکر می  -

 دونم، شاید بیان. نمی  -

 هیوا تلخندی زد و گفت: 

 کنم بیان. فکر نمی  -

 رها چرخید پشتش را به هیوا کرد و گفت: 

 داییت که عمراً بیاد.  -

 هیوا نگاهی به او انداخت و گفت: 

 رها.  -

 چیه؟  -

 هیوا با تردید سوالش را پرسید: 

 دوستش... داری؟  -

 ی چشمش درخشید. آرام ل*ب زد: رها بغضش را فرو داد و اشکی از گوشه 

 کنم. دونم، اما با برخورد امروزش خیلی دلسرد شدم. دیگه بهش فکر نمی نمی  -

واب داد و بعد به  هیوا خواست حرفی بزند اما با زنگ خو*ردن تلفن اتاق به سمت تلفن رفت، تلفن را ج

 سمت رها چرخید و گفت: 

 از پذیرش بود، گفت سه نفر اومدن منتظر ما هستن. -

 رها به سمتش چرخید و گفت: 

 کی هستن؟  -

 پوشید گفت: هیوا همینطور که مانتو می 
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 کلی باهاشون نباشه، پاشو لباس بپوش. ی کل فقط امیدوارم این پسره  -

 رها نشست و گفت: 

 من نمیام.  -

 ا لبخند گفت: هیوا ب

 فهمه چقدر کارش اشتباه بوده. خان می اتفاقاً اینطوری بهتره، یوسف  -

شالش را روی سرش انداخت و از اتاق بیرون زد. یوسف و سیاوش و مادرجون توی البی هتل منتظرش  

 بودند. هیوا تا نزدیکی آنها رفت، مادرجون با دیدنش برخاست و گفت: 

 م، رها جان کجاست؟ هیوا خیلی از دستت ناراحت شد  -

 هیوا نگاهی روی یوسف و سیاوش چرخاند و گفت: 

 حالش خوب نیست، خوابیده بود، برای همین بیدارش نکردم.  -

کرد، خانم جون دستش را گرفت و در کنار هم نشستند. یوسف  یوسف زیرچشمی و با خشم نگاهش می 

 با غیض غرید: 

 های لوس! دختر بچه  -

 جون گفت: هد خانم تا هیوا خواست جوابش را بد

 یوسف کافیه دیگه!  -

 خیال سرگرم موبایلش بود. نگاهی به سیاوش انداخت که بی هیوا نیم 

 خانم جون باز با مهربانی گفت: 

دخترم اتفاقی که نیفتاده قهر کردید رفتید، خب یوسف غیرتیه دیده مزاحم رها جان شدن، باهاشون   -

 نتریش رو یوسف رفته، قهرش رو شما کردید. درگیر شده و بعدم کتکش رو یوسف خورده، کال
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 خندی گفت: هیوا با نیش 

 گویا یوسف خان توی تعریف کردن کمی غش داشتن. کامل تعریف نکردن.  -

 یوسف عصبی گفت: 

 من چیزی تعریف نکردم. -

 جون با مهربانی گفت: خانم

 عزیزم یوسف چیزی واسه من تعریف نکرده من از سیاوش شنیدم، سیاوش!  -

 سیاوش به خودش آمد و نگاهش را به آنها داد و گفت: 

 جونم مادرجون.  -

 مادرجون با اخم گفت: 

 توی تعریف کردن ماجرا دروغ گفتی؟  -

 سیاوش نگاهی به هیوا انداخت و گفت: 

 شنیده بودم.  چیزی رو گفتم که از افسر کالنتری من اون  -

 خانم جون باز نگاهش را به یوسف داد و گفت: 

 شما تعریف کن آقا یوسف.   -

 تر شده بود، خطاب به هیوا گفت: یوسف که اخمش غلیظ 

 ی چندمه؟ اتاقتون طبقه  -

 ی چهارم، چطور؟ طبقه  -

 شماره اتاق؟   -

 خواید؟برای چی می  -
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 کرد کنترلش کند سرش داد زد:یوسف با صدای که سعی می

 پرسیدم شماره اتاق؟  -

 هیوا آرام گفت: 

 چهار صد و پنج.  -

و خودش برخاست و با عجله به سمت آسانسور رفت و حتی به اخطار مسئول پذیرش هم توجهی نکرد،  

ی چهارم را فشرد و تا نگهبان هتل بخواهد به او برسد در آسانسور بسته  وارد آسانسور شد و کلید طبقه 

 شد. 

 و به سمت پذیرش رفت تا این موضوع را حل کند. سیاوش از جا برخاست 

 پشت در اتاق که رسید چندین بار پشت سر هم زنگ را زد، که در باز شد و بعد صدای رها را شنید: 

 چه خبرته هیوا؟  -

گویا دستگیره را کشیده بود و به داخل برگشته بود. یوسف در را هل داد و وارد اتاق شد، راهروی  

 ه اتاق رسید اما از رها خبری نبود، صدایش را از دستشویی شنید: کوتاه را پیمود تا ب 

 گفتن؟چی شد هیوا؟ چی می  -

 یوسف عصبی به در دستشویی خیره بود که باز صدای رها را شنید: 

تا با صدای کلفت و اخمش ترس به جونمون بریزه  اون دایی مغرورت هم اومده بود، حتمی باز اومده  -

 و هی تکرار کنه شیر فهم شد؟

در دستشویی باز شد و رها با دست و صورت خیس بیرون آمد و تا یوسف را دید جیغی کشید و قدمی  

پس رفت که پاش به دمپای گیر کرد و تا یوسف بخواهد خودش را به او برساند از عقب محکم زمین  

به خاطر کشیده شدن بازوش به دستگیره در و پرتاب شدنش به عقب به هوا برخاست  خورد و فریادش 

 اما وقتی زمین خورد ساکت شد، یوسف ترسیده داخل دستشویی دوید. 
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کرد، یوسف نزدیکش نشست و باز غر  هوش شده است اما رها داشت ریز آخ و ناله می کرد بی فکر می 

 زد:

 حالت خوبه؟  -

 ف نشست و با تندی گفت: رها به سختی و کمک یوس 

 اجازه اومدید توی اتاق ما؟! به چه حقی بی  -

 م باز کردی. پاشو از اینجا. اجازه نیومدم، زنگ زدم خودت در رو واسه بی  -

 و خواست زیر بازویش را بگیرد که رها به او توپید: 

 تونم.احتیاجی به کمک ندارم، خودم می  -

 ت: توجه زیر بازویش را گرفت و گف یوسف بی 

 سوخت، هر دو تاتون دست و پا چلفتی هستید. نمی تونستی که دلم اگه می  -

رها که ایستاد باز خشم در نگاهش را به جان یوسف ریخت و از دستشویی بیرون زد، یوسف هم بیرون  

 آمد و گفت: 

 ی ما. ریم خونه وسایلتون رو جمع کنید، می  -

 ی تخت نشست و گفت: رها با حرص و عصبانی لبه 

 کنم. ی هتل رو خودم حساب می محض اطالعتون هزینه  -

یوسف پر خشم نفسش رو بیرون داد و به سمتش رفت و به سویش خیز برداشت طوری که رها از 

ی رها، خودش را عقب  ترس به عقب متمایل شد، یوسف لحظاتی نگاهش دو دو زد در نگاه ترسیده

جره بزرگ اتاق رفت. مدتی به سکوت گذشت.  کشید. کالفه دستی به موهایش کشید و بعد به سمت پن

تر باشد.  رسید، آرام کرد. وقتی به سمت رها چرخید به نظر می انگار که داشت افکارش را جمع و جور می 

 هایش برد و گفت: دستانش را در پناه جیب 
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 خوام. تون کردم معذرت می که از ماشین پیادهبابت این  -

کرد. مدتی که این نگاه متقابل رد و بدل  سکوت فقط یوسف را نگاه  ابروی رها از تعجب باال پرید و در 

 شد باز اخم ساکن صورت یوسف شد و با همان خشمی که در صدایش مخفی کرده بود، گفت: 

 هیچ حرفی برای گفتن ندارید؟  -

 رها برخاست و گفت: 

 معذرت خواهی که از سر اکراه و اجبار باشه چه فایده داره. -

 شد باز خشم یوسف فوران کند.  و همین حرف باعث 

تونه من رو مجبور  چه اجبار و اکراهی؟ من اگر اینجام به میل خودمه، مطمئن باش هیچکسی هم نمی -

 به عذر خواهی کنه. 

 رها جسارتی به خودش داد. قدمی به جلو برداشت و گفت: 

دتون برای عذرخواهی  زنم مربوط به خودتونه، شاید به میل خواجبار و اکراهی که من ازش حرف می  -

 اومده باشید ولی قلباً نیست.

یوسف آن دو قدم مانده بین خودش و رها را کوتاه کرد و باز صورتش را نزدیک صورت رها برد،  

 ماند از حرف زدن. عجیب بود وقتی در چشمانش خیره میشد زبانش وامی

دانست چه باید بگویید و چه  می دلیل قورت و باز کمی صاف ایستاد. دقیقاً خودش هم نآب دهانش را بی 

شود در آن  دانست باال رفتن ضربان قلبش طبیعی نیست وقتی خیره می خواهد اما خب فقط این را می می 

 چشمان عسلی. 

 رها هم حال بهتری از او نداشت، نگاهش را گرفت و گفت: 

 پذیرم اما بهتره که ما همینجا باشیم. ببینید آقا یوسف من معذرت خواهی شما رو می  -
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این پس نشستن و کوتاه آمدن رها از جنگ، برایش قابل درک نبود. او همان دختر سرکش را  

بایست باالجبار هم شده او را به خانه ببرد. اما وقتی عقب کشید، معادالت او را به هم  خواست که می می 

 یخت. ر

 پوفی کرد و گفت: 

 ی ما. ریم خونه وسایلتون رو جمع کنید می -

 خواست.رها باز به همان قالبی برگشت که یوسف می 

 شنوید. های من رو نمی انگاری شما حرف  -

 یوسف خیره سرانه گفت: 

 شنوم اهمیتی نمیدم. می  -

 ها را منفجر کرد. و لبخند حرص درآری را همراه با چشمکی به رها تحویل داد، لبخندی که ر

 جا نمیام. من با شما هیچ  -

 میای.  -

 این را گفت و از اتاق بیرون زد. 

 *** 

ها راهی خانه شدند.  رها با اصرار مادرجون باالخره راضی شد و با هیوا وسایلشان را جمع کردند و با آن

این   کرد و یوسف در کنارش نشست. مسیر به سکوت طی میشد که مادرجونسیاوش رانندگی می 

 سکوت را شکست و خطاب به سیاوش گفت: 

 سیاوش جان؟  -

 نگاهی به عقب انداخت و گفت: سیاوش از آینه نیم 

 جونم مادرجون.  -
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ی  ها رو دعوت بگیری و بگی برای شام بیان خونه خوام یه زحمت بکشی برای فردا شب همه ی بچه می  -

 ما. 

 سیاوش با شوق گفت: 

 حتماً مادرجون، شام چی داریم؟ -

 خودتون باید زحمتش رو بکشید.  -

 اما یوسف گفت: 

 شام رو باید هیوا بپزه.   -

 هیوا شاکی گفت: 

 چرا من؟  -

 آشپزیت حرف نداره. یه غذای جنوبی محشر باید بپزی. چون شنیدم   -

 هیوا با حرص گفت: 

 دایی. باید، باید، باید! کی بایدهای شما تموم میشه خان  -

 یوسف به سمت عقب چرخید و گفت: 

 پختن شام فردا شب تنبیه کار امروزته.  -

 تا هیوا خواست حرفی بزند مادرجون گفت: 

 کوتاه بیا یوسف، شام جوجه و کباب که خودت و سیاوش باید زحمتش رو بکشید.  -

 سیاوش سریع گفت: 

 کشه. خوریم و بعدش کارمون به بیمارستان نمیدونیم که چی می م مادرجون. الاقل می من موافق -

 ی انفجار رسید و داد زد: هیوا به نقطه 
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 تو مریض خدایی هستی، نه بیمارستان بلکه جات توی تیمارستانه.  -

 ی پر حرصی زد و گفت: سیاوش قهقه 

 حرف حق تلخ داد آدم در میاره.  -

 هیوا باز داد زد: 

 خوره.خه سیرابی تو کجات به حرف حق می آ -

 خوره. البد به تو می  -

کرد، آرامشان کند  خندید و مادرجون سعی می کردند. یوسف میهیوا و سیاوش با داد لیچار بار هم می 

 اما رها ساکت بود. 

 هیوا باز با نیشخندی گفت: 

 بخت. دونی چه کالهی داره سرت میره بدفعالً یک هیچ از تو جلوم که نمی  -

 توجه به نیش کالمش گفت: سیاوش بی 

 ی پوک خودت باش خاله سوسکه. تو مراقب کله  -

 تا هیوا خواست حرفی بزند، یوسف گفت: 

 هیوا منظورت چی بود؟   -

 هیوا پرحرص نفسش رو بیرون داد و گفت: 

 هیچی.   -

 ه هیوا گفت: اش انداخت و بعد خطاب بسیاوش هم گویی تازه به فکر فرو رفته بود، نگاهی به دایی 

 منظورت چی بود؟  -
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ی هم ساکت شوند. مادرجون  هیوا نیشخندی زد و نگاهش را به بیرون داد، سکوت هیوا باعث شد بقیه 

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

 کنید؟ آخه شماها بزرگید، عاقل و بالغید، چرا با هم دعوا می -

 هیوا جوابش را داد: 

ناراحت نشید خانم، ولی این پسرها فقط هیکلشون گنده شده وگرنه بچه هستن و باید سر بچه داد زد   -

 تا حساب کار دستش بیاد. 

 و باز سیاوش به جانش نیش زد:

 تو مثالً خیلی بزرگی که زندگیت رو به گند کشیدی.  -

 ه نشه. فضولیش به تو نیومده، تو برو مراقب زندگی خودت باش که به گند کشید -

 و این بار یوسف داد زد: 

 کافیه دیگه! با هر دوتون هستم.  -

 و باز سکوت حاکم بر ماشین شد، سیاوش که مقابل خانه توقف کرد، گفت: 

 کنم. ی فرداشب خودم درست می مادرجون جوجه  -

 مادرجون با مهربانی گفت: 

 دستت درد نکنه پسرم.  -

 وش گفت: هیوا و رها که پیاده شدند، یوسف خطاب به سیا

 کل کن. کمتر باهاش کل  -

 سیاوش فقط سری تکان داد و گفت: 

 کنم اما توقع نداشته باشید، جواب پررویاش رو ندم. سعی می  -
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 یوسف و مادرجون هم پیاده شدند. 

ها وارد خانه شدند و بعد خودش وارد شد، مادرجون و هیوا جلوتر  یوسف در خانه را باز کرد و اول خانم

تر با ساک دستی کوچکش  کرد ولی رها عقب رجون داشت با مهربانی از هیوا دلجویی می رفتند و مادمی 

 داشت. یوسف خودش را به او رساند و گفت: قدم برمی 

 بینم که باالخره حرف من شد. می  -

 رها ابروی در هم کشید ولی جوابش را نداد و یوسف باز گفت: 

 آخی از دستم عصبانی هستی.  -

 یوسف ریز خندید و گفت: رها باز حرفی نزد و  

 کنم. جفتتون آدم می  -

رها ایندفعه ایستاد و با تهدید انگشتش را به سمت یوسف گرفت و تا خواست حرفی بزند یوسف  

 ی زد و گفت: خنده

 گیره. م می کار دختر خندهنکن این  -

 خودش گفت: توجه از کنارش گذشت و رفت. رها که به جای خالی یوسف خیره مونده بود آرام با و بی 

 رم. کنم و بعد می نشونت میدم، عاشقت می -

 آب دهانش را با بغضش به سختی قورت داد و به سمت داخل به راه افتاد. 

 *** 

کرد. یوسف هم توی  هیوا توی اتاقش بود و رها داشت به مادرجون برای درست کردن شام کمک می 

رفت  اش سر می از تنهایی داشت حوصله  نشست.خاست و روی مبل دیگری میپذیرایی از این مبل برمی 

باالخره از جا برخاست و به آشپزخانه رفت. رها و مادرجون مشغول صحبت بودند که با ورود یوسف  

 حرفشان را بریدند، یوسف به سمت یخچال رفت و گفت: 
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 آخ آخ! من اومدم مزاحم غیبتاتون شدم.  -

 مادرش با اخم شیرینی گفت: 

 . کردیم پسر ما غیبت نمی -

 ریخت، گفت: یوسف بطری آب را برداشت و همینطور که لیوان آبی برای خودش می 

 پس چرا تا من اومدم حرفتون رو بریدید؟  -

مادرجون استغفراللهی زیر ل*ب گفت و به سمت گاز رفت، رها با حرص یوسف را نگاه کرد اما یوسف  

 لیوان آب را نوشید. با شیطنت ابروی باال انداخت و تمام 

کشیدند که متوجه نشدند مادرجون  هر دو با چشمانشان در حال جنگ بودند و برای هم شاخه و شانه می 

 کرد که باالخره خطاب به یوسف با تشر گفت: به سمتشان چرخیده بود و متعجب به آنها نگاه می 

 بطری آب رو بذار سرجاش.  -

ت یخچال چرخید، رها هم با شرم سر به زیر انداخت و  یوسف به خودش آمد سری تکان داد و به سم 

 بعد از جا برخاست و گفت: 

 بخشید میرم یه سر به هیوا بزنم. می  -

 رها که رفت، یوسف هم خواست برود که مادرش گفت: 

 بشین باهات حرف دارم.  -

ت  یوسف پرسشگر به مادرش نگاه کرد و بعد صندلی عقب کشید و نشست. مادرجون هم مقابلش نشس

 و گفت: 

 تو برای چی با این دختر سر دشمنی برداشتی؟  -

 یوسف متعجب گفت: 

 کی؟ من؟ من چیکارش دارم؟ -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

130 

 مادرش هم اخمی به پیشانی نشاند و گفت: 

دونم رامین چی در مورد این دختر به تو گفته که آتیشی شدی و باهاش سر جنگ برداشتی اما  من نمی  -

 د از سر دشمنی بوده باشه حق نداری کسی رو قضاوت کنی. بهتره بدونی با چند کلمه حرف که شای

 یوسف سری تکان داد و گفت: 

های رامین قرار گرفتم ولی االن در موردش فکر بدی ندارم، اصالً بهش فکر  اولش تحت تاثیر حرف  -

 کنم. نمی

 و مادرش زیرکانه گفت: 

 مطمئنی؟  -

 ابروی راست یوسف به زیبایی باال پرید و گفت: 

 د؟ در مور -

 تر شد و گفت: لبخند روی ل*ب مادرش زیرکانه 

 کنی؟اینکه بهش فکر نمی  -

دانست اگر بیشتر از این بنشیند مادرش برایش لقمه خواهد گرفت برای همین فرار را بر  یوسف می 

 قرار ترجیح داد و هنگام رفتن گفت: 

 آره مطمئنم.  -

رفت که زنگ در خانه زده شد، به سمت آیفون رفت و در را برای خواهرش  داشت به سمت اتاقش می 

 جیران و شوهرش هوشنگ باز کرد. 

 *** 

حاال که جواب آزمایش مثبت بود و هیوا واجد این شرایط بود. جیران و همسرش آمده بودند تا با هیوا  

 معامله کنند. 
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ساکت بودند. موضوع بحثشان در را*بطه با آرزو بود و روندی  کرد و بقیه یوسف با هوشنگ صحبت می 

که آرزو باید برای بهبودی طی کند هر چند یوسف تخصصش سرطان نبود اما پزشک بود و تا حدودی  

 اطالع داشت. 

هیوا و رها هم در کنار هم ساکت نشسته بودند رها برای کمک به مادرجون از جا برخاست و به  

 هایش با یوسف تمام شد نگاهش را به هیوا داد و گفت: وقتی صحبت آشپزخانه رفت. هوشنگ 

 خب هیوا خانم، ما اومدیم پای قرارداد، مبلغ پیشنهادیتون رو میشه بدونم؟  -

نگاهی به مادرش انداخت، جیران با لبخند مهربانی جواب نگاهش را داد اما حرفی  هیوا سر بلند کرد نیم 

 نگ داد و گفت: نزد. هیوا نگاه مستقیمش را به هوش

 صد میلیون.  -

و باز سکوت، نگاهی بین هوشنگ و جیران رد و بدل شد. یوسف با اینکه ناراحت بود از این پیشنهاد  

 هیوا، اما با آرامش گفت: 

 هیوا جان میشه تنها با هم صحبت کنیم؟   -

 قبل از اینکه هیوا جوابی بدهد هوشنگ گفت: 

 قبوله.  -

 هیوا ابروی باال انداخت و گفت: 

 خوبه.  -

 هوشنگ باز گفت: 

آمیز  ش رو وقتی دکتر گفت که عمل پیوند موفقیت اما یک سوم مبلغ قبل از عمل میدم و دو سوم بقیه  -

 کنم. بوده پرداخت می 

 هیوا با این موضوع مخالفتی نکرد و با تکان دادن سرش تایید کرد. 
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معشان پیوست، رها به همه چای  رها با سینی چای وارد پذیرایی شد و به دنبالش مادرجون هم به ج

 تعارف کرد وقتی سینی را مقابل یوسف گرفت، یوسف ابروی راستش را کمی باال برد و گفت: 

 راضی به زحمت نبودیم خانم. -

 رها هم با لبخندی ساختگی گفت: 

 کنم، کاری نکردم. خواهش می  -

 و وقتی در کنار هیوا نشست آرام غر زد: 

 ی چش سفید. مرتیکه  -

 همه را به سمت خودش کشید.  پروا خندید و نگاهفش را فقط هیوا شنید، بلند و بی این حر 

 رها با آرنج به دستش زد، هیوا سری تکان داد و سرش را نزدیک رها برد و گفت: 

 ی داری؟ ش نقشه واسه  -

رها پشت چشمی نازک کرد و فقط لبخندی زد. هوشنگ و جیران بعد از نوشیدن چای رفتند هر چند  

خواست که برود و جیران ناچاراً با او  ف و مادرجون و جیران اصرار داشتند که بمانند اما هوشنگ می یوس 

 .رفت 

رفت که باز با یوسف رو به رو شد که تازه  های شام را شست و داشت به اتاقش می بعد از شام رها ظرف 

کرد و   ند راهش را سد از دستشویی بیرون آمده بود، خواست از کنارش بگذرد. یوسف با یه قدم بل 

 گفت: 

 پانسمان زخمتون رو عوض کردید.  -

 رها سر بلند کرد نگاه دلرباش رو در چشمان یوسف نشاند و گفت: 

 کنم. نه، فردا کالً باز می  -

 اخمی باز به پیشانی یوسف نشست و گفت: 
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 ممکنه عفونت کنه.  -

 رها نیشخندی زد و با گذشتن از کنار یوسف گفت اهمیتی ندارد. 

بخیری گفت و راهش را به   یوسف خواست دنبالش برود و جوابش را بدهد اما با دیدن مادرش شب 

 سمت اتاقش کج کرد. 

 هیوا روی تخت لم افتاده بود تا رها وارد اتاق شد گفت: 

 بگو کی رو پیدا کردم!  -

 ت و گفت: رها نزدیکش ل*ب تخت نشس

 کی؟  -

 لبخند به ل*ب هیوا نشست و گفت: 

 عمو بامداد. -

 رها تا این را شنید از خوشحالی جیغی کشید و هیوا را در آغو*ش کشید و بعد گفت: 

 چطوری پیداش کردی؟  -

کنه، شانسکی اسمش رو توی اینستاگرام سرچ زدم  قبالً گفته بود توی یه رستورانی توی تهران کار می  -

ریم ورد، بیا ببین چه پیجی به هم زده سرآشپز بامداد. اسم رستورانش هم هست. فردا می پیجش رو آ

 سروقتش. 

مشغول بگو بخند بودن که ضرباتی به در خورد و هیوا بفرمایی زد، در توسط یوسف باز شد با یک کیسه  

 وسایل پانسمان که دستش بود. 

 ی تو دستش گفت: هیوا با دیدن کیسه 

 ی مریضات رو اینجور داشتی. الً دکتر بودی هوای همه جون شما قبدایی  -

 یوسف اخمی به پیشانی نشاند و جلوتر آمد. کیسه را روی تخت رها گذاشت و گفت: 
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 خوش.  خودت زحمتش رو بکش. شب  -

 و خواست برود که هیوا گفت: 

 رجاست. جون، این پیشنهاد کار و خونه رو که به رها گفته بودی به من بگه، همچنان پاب دایی  -

 یوسف به سمتش برگشت و گفت: 

 حتماً. پس موافق موندن هستی؟  -

 تا کارش چی باشه! دوم اینکه من و رها هرجا بریم باهمیم.  -

 ی تخت رها نشست و گفت: یوسف لبه 

 کنم. تون پیدا می یه کار معقول و خوب واسه  -

 هیوا تیر آخر را زد: 

 توی شرکت خودتون یه کار بهمون بده.  -

 ی زد و گفت: یوسف خنده

 که هر روز شاهد دعوای تو و سیاوش باشم.  -

 هیوا با لبخند پرمعنی گفت:

من قول میدم با اون پسره صلح کنم، حداقل توی شرکت کاری به کارش نداشته باشم، البته شما هم   -

 باید قول بدید دوست من اذیت نکنید. 

 نفسش را بیرون داد و گفت:  یوسف عصبی

 من چیکار به ایشون دارم؟ -

نگاهی به رها انداخت و دوباره به  رها نگاهش را برگرداند و لبخند روی لبش پررنگ شد، هیوا نیم 

 یوسف چشم دوخت و گفت: 
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 خب قراره چه کاری بهمون بدید توی شرکتتون.  -

 یوسف از جا برخاست و گفت: 

 کنم. پیدا می تون کار ی واسه جای دیگه  -

 هیوا سریع جوابش را داد: 

تونیم کار پیدا کنیم، همین االنش هم از دوتا رستوران توی دبی پیشنهاد  جای دیگه خودمون هم می -

 کار داریم. 

 یوسف با تمسخر گفت: 

 حتماً قراره اونجا سرآشپز باشید.  -

 هیوا به تاج تخت تکیه زد و گفت: 

 نکن دایی.  شک   -

 ش را باور نکرده بود که با لبخندی گفت: اما یوسف گویا حرف

 های خوب ببینی هیوا جان، شب بخیر. خواب  -

 این را گفت و اتاق را ترک کرد. 

یوسف و مادرش سر میز صبحانه بودند. هیوا و رها حاضر و آماده از اتاق بیرون آمدند. رها فقط صبح  

 وی گوشی بود خندید و گفت: بخیری گفت و هر دو سر میز نشستند اما هیوا همینطور که سرش ت

 رها این رو ببین.  -

 و فیلمی را نشانش داد و هر دو با هم خندیدن. 

 کرد خطاب به هیوا گفت: یوسف که زیر چشمی نگاهشان می 

 برید. به سالمتی بیرون تشریف می  -
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 هیوا نگاهش را به او داد و گفت: 

 گردیم. تهران گردی، عصری برمی  ریمبله، می  -

متاسفم ولی باید صبحی یکی دو ساعت وقتت رو به من بدی، چون باید بریم بیمارستان یه سری دیگه   -

 . آزمایش هست انجام بدی 

 هیوا ناراحت گفت: 

 واسه چی؟  -

 ای از چاییش را نوشید و گفت: یوسف جرعه 

 الزمه، میرم حاضر بشم.  -

 و از سر میز برخاست و به اتاقش رفت. 

 ر گذاشت و گفت: رها موبایلش را کنا

 رسیم. ریم به کارمون می بعد از دادن آزمایش می  -

 مادرجون هم با مهربانی گفت: 

 هیوا جان برای ناهار خونه نمیاید؟   -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 خواهیم بریم رستوران.نه می  -

دم خروجی  وقتی یوسف برگشت دخترها هم از صبحانه دست کشیدند و با او همراه شدند. مادرجون تا 

 سالن همراهیشان کرد. 

یوسف پشت ر*ل نشسته بود که دخترها از خانه بیرون آمدند و هر دو صندلی عقب جا گرفتند، یوسف  

 از آینه نگاهشان کرد و گفت: 
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 تون هستم. این چه مدلشه، مگه من راننده -

 هیوا با شیطنت گفت: 

 ودن بهش دست نده. من جلو نمیام، رها تو برو جلو که داییم احساس راننده ب -

 ی به جان هیوا ریخت و از ماشین پیاده شد. صندلی جلو که نشست، یوسف با طعنه گفت: غره رها چشم

حاال که افتخار حضور دادید و در صندلی جلو جلوس کردید میشه لطفاً کمربندتون هم ببندید   -

 علیامخدره. 

قفل کرد، رها چند بار همینطور کشید اما   ی راهرها عصبی و با حرص کمربند را کشید که کمربند میانه 

ی بلند یوسف را در پی داشت، هیوا به  آمد، این کارش خندهکرد و جلو نمی هر بار کمربند قفل می 

 ی رها زد و گفت: شانه 

 رها آروم، آروم بکش.  -

در   یوسف با خنده ماشین را از جا کند و حرکت کرد و رها هم باالخره موفق شد کمربندش را ببندد.

طول مسیر رها در سکوت به بیرون خیره بود و هیوا یک بند سرش توی گوشی بود. باز فیلمی از  

 آشپزی را آورد و خودش از بین دو صندلی جلو کشید و گفت: 

 رها این آشپزیش رو ببین.  -

ی موبایل هیوا را دید  ی چشم صفحه رها به سمتش چرخید، یوسف هم که نزدیکشان بود گاهی از گوشه 

 زد، هیوا با خنده گفت: ی م

 ها. ریزه تو قیمه ببین تو رو خدا، داره ماستا رو می  -

 رها هم با این حرفش خندید و گفت: 

 ذاره.ت نمی زنی که زندهبیشعور، اگر بفهمه در مورد آشپزیش اینجوری حرف می  -

 هیوا نچ نچی کرد و گفت: 
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 باالخره اونم فهمید آشپزی مدرن یعنی چی؟  -

 پرش هستم. ولی من عاشق ماهی شکم -

 ی بهش رفت و گفت: غرههیوا چشم 

ش میگه ماهی شکم پر من حرف نداره خیلی عو*ضی هستی رها، عمو بامداد با اون دبدبه کبکه  -

 . اونوقت تو میگی دستپخت عمو بامداد

 را ناخودآگاه به ل*ب یوسف آورد. های که لبخند رها باز خندید، خنده

 های رها و هیوا گوش کرد و بعد سوالش را پرسید: مدتی دیگر به حرف 

 هیوا، این عمو بامداد که میگی کیه؟ عموی به این اسم نداشتی که.   -

ی که لباس مخصوص سرآشپزی به تن داشت را به یوسف نشان داد  هیوا عکس مرد چاق و سیاه چهره

 و گفت: 

 داد ایشونه. عمو بام -

 آشپزه؟  -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 بهترین سرآشپز دنیاست.  -

 با این حرفش رها خندید و هیوا بالفاصله گفت: 

 خندی؟ زهرمار چرا می  -

 رها با خنده گفت: 

 گیره. م می از این القاب تشریفاتی تو خنده  -

 یوسف باز پرسید: 
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 تی داره؟خب دقیقاً نگفتی این عمو بامداد با تو چه نسب  -

 هیوا خودش را عقب کشید و سر جایش نشست و جواب یوسف را داد: 

 استادمه.  -

 تمام حرفش همین یک کلمه بود که یوسف باز پرسید: 

 استاد چی؟  -

کاوید، یوسف متعجب از آینه نگاهش کرد و بعد با  هیوا انگاری به فکر رفته بود و نگاهش بیرون را می 

 اشاره از رها پرسید چی شد؟

 ی باال انداخت و آرام گفت: ا شانه ره

 دوباره رفته توی گذشته.  -

 یوسف کمی خود را به سمت رها کشید و آرام گفت: 

 ش چی هست که اینجوری ناراحتش کرد. مگه توی گذشته  -

 داد دوخت و آرام گفت: رها نگاهش را در نگاه یوسف که گاهی هم به جاده چشم می 

 پرسید؟ شما قوم و خویشش هستید از من می   -

 یوسف باز اخمی به پیشانی نشاند و صاف نشست. 

وارد بیمارستان شدند و باز چندین کریدور را پشت سر گذاشتند تا به بخش مربوطه رسیدند، یوسف  

کرد و بعد با همان پزشک به سمت رها و هیوا آمدند، یوسف او را دکتر  داشت با پزشکی صحبت می

حمدی پزشک آرزو معرفی کرد. دکتر احمدی سواالتی از هیوا پرسید و هیوا جوابش را داد بعد  ا

رفت، هیوا قبل از  سفارش انجام آزمایشاتی را داد و رفت. هیوا باید با پرستاری برای انجام آزمایش می 

 اش را گرفت و گفت: ی کت دایی رفتن گوشه 

 دایی جون بیا باهات کار دارم. -
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 و رفت، وقتی از رها دور شدند هیوا گفت: یوسف با ا

 خوام یه چیزی بهت بگم. دایی ارتفاعت زیاده یه کمی فرود بیا می  -

 یوسف با لبخندی خم شد و هیوا سرش را جلو برد و آرام گفت: 

های این دختر رو اشکی  خوام چشم ذارم، برگشتم نمی من دارم میرم، چند دقیقه این دختر تنها می  -

 ها. ببینم 

 یوسف ابروی در هم کشید و از همان فاصله سر برگرداند و نگاهش را به چشمان هیوا ریخت و گفت: 

 کنه به من ربطی نداره.ست زود گریه می ننه  اینکه دوست تو بچه  -

 هیوا چشم گشاد کرد و گفت: 

 رها بچه ننه نیست اما دل نازکه.  -

 یوسف با لوسی گفت: 

 ایم بریم، نگران این دوستت هم نباش کاری بهش ندارم. خوآخی، برو آزمایشت رو بده می  -

 رفت باز خطاب به یوسف گفت: که می ی زد و ضمن اینهیوا خنده

 پسر خوبی باش دایی.  -

های کنار کریدور به انتظار نشست و یوسف فرصت را مناسب دید تا کمی در مورد  رها روی صندلی

 لی نشست و بالفاصله گفت: زندگی هیوا از او سوال کند. در کنارش روی صند

 خب حاال میشه...  -

اما رها با نشستن روی صندلی دیگری، باعث شد یوسف حرفش نیمه بماند، یوسف متحیر این حرکتش  

 کرد که رها نگاهش کرد و گفت: بود و نگاهش می 

 فرمودین. خب می  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

141 

 یوسف به خودش مسلط شد و گفت: 

 م، چه موضوعی بود که هیوا رو به فکر برد؟ در مورد زندگی هیوا بدون خوامیه کمی می  -

 رها مکثی کرد و بعد گفت: 

م  دونم خودش واسه شناسمش، هر چیزی می هیوا زندگی سختی داشته، من فقط چند سالیه که می  -

تعریف کرد. از وقتی سیزده سالش بوده و پدرش مجبورش کرده بره سرکار و از درس خوندنش جا  

دونید آرزوی هیوا این بوده که پزشک بشه؟ اینجوری هم که  رسه. می خر می ش به آمونه، دنیا واسه می 

 دونم به عشق همین موضوع همیشه درسش خوب بوده و شاگرد اول مدرسه بوده. من می 

های براق  ها را شنید، نگاهش مات مانده بود روی رها. رها نگاهش را گرفت و به سنگ یوسف که این 

 لبش نشست و گفت:  کریدور داد و بعد لبخندی روی

 ها شاید آرزوش رو دارن. رسه به جایگاهی که خیلی اما خب یه روزی توی سن بیست و سه سالگی می  -

 نگاه یوسف رنگ پرسش گرفت و گفت: 

 چه جایگاهی؟  -

 نگاه رها با لبخند در نگاهش نشست و گفت: 

 ی عنوان بهترین سرآشپز آسیا شد. هیوا سه سال قبل برنده  -

 چشمان یوسف از تعجب گرد شد و ناباور گفت: 

 واقعاً؟  -

 رها سری تکان داد: 

 انداز کردن نداره.ی به پسآورد اما خب دختره عالقه هیوا به خاطر شغلی که داشت پول خوبی در می   -

 یوسف باز پرسید: 

 نه؟ کپس پوالش رو چیکار می  -
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به هر کسی که بهش رو بزنه پول قرض میده و بعد بهش پس نمیدن. اونم یادش میره پس بگیره. یا   -

 بره میده به خیریه. کنه یا می بذل و بخشش می 

لبخندی روی ل*ب یوسف جا خوش کرد و به فکر رفت. لحظاتی به سکوت گذشت و دوباره یوسف  

 پرسید: 

 پزیش بوده؟ گفت استاد آشاین عمو بامداد که می  -

وقتی هیوا سیزده سالش بوده و مجبور میشه بره سرکار، به عنوان خدمتکار توی یه رستوران درجه   -

. هیوا آشپزی رو از عمو  سه به عنوان خدمتکار مَشغول میشه. عمو بامداد اونجا یه سرآشپز معمولی بود 

ینکه بهتر و بیشتر یاد بگیره. بعد از یه  مند میشه و میره پی اگیره و بعد به این کار عالقه بامداد یاد می 

 کنه. مدتی هیوا میشه استاد عمو بامداد و با یاد داد غذاهای بیشتر به عمو بامداد زندگیش رو عوض می 

 رها خندید و گفت: 

 دونید بعدها اون رستوران درجه سه میشه بهترین رستوران اهواز. هیوا دختر جسوریه، می   -

 ف نشست: لبخند پررضایت به ل*ب یوس 

 کردم. چه خوب، در موردش بد قضاوت می  -

 رها نگاهی به انتهایی کریدور انداخت و گفت: 

دونم چرا دیگرانی که بهشون خوبی  مونه. هیوا دختر مهربونیه ولی نمی اما همیشه همه چیز خوب نمی  -

 کنن. کنه بهش ظلم می می 

 چشمان یوسف تیز شد در نگاهش و گفت: 

 چطور؟  -

 گفت:  رها برخاست و

 هیوا داره میاد. بهش نگید من در موردش با شما حرف زدم.   -
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 یوسف سری تکان داد، هیوا با توپ پر به آنها رسید و عصبانی بر سر یوسف داد زد:

 آزمایش اعتیاد؟ واسه چی؟ -

 و تا یوسف خواست حرفی بزند هیوا داد زد: 

 واسه چی؟  -

 و همزمان اشکش جاری شد و گفت: 

 ی به این آدما نمیاد. بریم رها، خوب  -

و با عجله راه خروج بیمارستان را در پیش گرفت، یوسف مانده بود چه کند؟ چند قدمی به دنبالش رفت  

 دوید.و هیوا را صدا زد اما هیوا با گریه در کریدور بیمارستان به سمت خروجی می 

 

کرد.  وارد حیاط که شدند رها خودش را به هیوا رسانده بود و سر راهش را گرفته بود و با او صحبت می 

کرد. او خواسته بود که از هیوا آزمایش اعتیاد بگیرند، اما  ها را نگاه می تر ایستاده بود و آن یوسف عقب 

شان رفت. هیوا پشتش به او و  های رها پشیمان شده بود. پا از زمین کند و به سمتبعد از شنیدن حرف 

 رویش به رها بود. رها با اخم ناراضی نگاهش کرد و گفت: 

 چطور تونستید فکر کنید که هیوا معتاده؟  -

 یوسف کالفه چنگی به موهایش زد و گفت: 

 هیوا! هیوا نگام کن.   -

 هیوا به سمتش چرخید، نگاه پر اشک و غمگینش را به او داد و گفت: 

رو دادم، وقتی جوابش اومد خیالتون راحت میشه من معتاد نیستم اما دیگه اون   چیه دایی؟ آزمایش -

 موقع من اینجا نیستم که بخوام به آرزو جونتون پیوند مغز استخوان بدم. 
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یوسف درمانده حرفی برای گفتن نداشت، فقط همان یک قدم مانده را کوتاه کرد و هیوا را در آغوشش  

 گرفت و گفت: 

 خوام.ا، معذرت می من رو ببخش هیو -

 ی به سرش زد و باز گفت: و بو*سه 

 اشتباه کردم.  -

بخشید و  اش ماند و بعد خودش را عقب کشید. زود می هیوا لحظاتی به همان حال در آغو*ش دایی 

 توانست که نبخشد. سری تکان داد و گفت: نمی

 ما باید بریم چند جا کار داریم، عصری میایم.  -

 از روی صورتش کنار زد و گفت:  که روی صورتش سریده بود، آرام   هیوا یوسف موهای مشکی 

 خوای برسونمتون؟ می  -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 خوایم بریم خرید، خداحافظ. نه، می  -

و راه رفتن را در پیش گرفت، رها که نگاهش در تعقیب هیوا بود، نگاهش به سمت یوسف برگشت و  

 گفت: 

 دیدید چه زود میبخشه؟!  -

 سف نگاهش در نگاه رها نشست و گفت: یو

 ام رو دارید؟ شماره  -

 نه!  -

 .بزن توی گوشیت، اگر کاری پیش اومد یا اتفاقی پیش اومد بهم زنگ بزنید  -
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رها سریع شماره را گرفت و برای رسیدن به هیوا که نزدیک در خروجی بیمارستان منتظرش ایستاده  

 انش غر زد: بود، وقتی به او رسید هیوا با اخمی به ج

 گفتید به هم؟ چی می  -

 رها با لبخندی بازویش را گرفت و گفت: 

 بیا بریم بهت میگم.  -

 پا از بیمارستان بیرون گذاشتند و قدم زنان در پیاده رو به راه افتادند. 

 هیوا نیم نگاهی به رها انداخت و گفت: 

 خوای بگی؟ خب، نمی  -

ش رو داد که اگر اتفاقی افتاد یا مشکلی پیش  کرد مراقب تو باشم، شمارههیچی بابا داشت سفارش می   -

 اومد بهش زنگ بزنیم. 

 دوستش داری؟  -

 رها متعجب نگاهش کرد و بعد سری تکان داد و گفت: 

ت اینه  دونم رامین در مورد من چی بهش گفته ولی خب حقیقدیگه این سوال رو ازم نپرس هیوا. نمی  -

 که... 

 هیوا عصبانی حرفش را برید و گفت: 

 خواد حال دو نفر رو جا بیارم. حقیقت اینه که تو قربونی شدی. رها حاال که اومدیم تهران دلم می  -

 رها ابروی در هم کشید و گفت: 

 و این دو نفر؟  -

ال اولی رو جا  اولیش رامین، باید تقاص کاری که با تو کرده پس بده. دومیش هم... بذار وقتی ح -

 ریم سروقت دومی. آوردیم می 
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 رها اما ناراضی گفت: 

کنم هیوا، تو رو خدا دیگه به یادم نیار. بگو دومی  خوام ببینمش، دارم فراموش می دونی حتی نمی می  -

 کیه شاید همراهیت کردم. 

 هیوا کمی سکوت کرد و بعد مردد گفت: 

 شیدا.   -

 ترسید که رها حسش را نسبت به سیاوش بفهمد. رها متعجب نگاهش کرد و هیوا از این می 

 رها اما آنقدر تیز نبود. 

 برای چی؟ بهتره همه چیز به داییت بگی.  -

خوام زندگیش رو خر*اب  کنه من می نه، اگر به دایی بگیم میره به سیاوش میگه، سیاوش هم فکر می  -

 کنم. 

د، رها همینطور که نگاهش خیابان  هر دو راهشان را به سمت خیابان برای گرفتن یک تاکسی کج کردن

 کاوید گفت: را می 

 ت چیه؟ حاال نقشه  -

فهمیدند. کار  تر از همیشه بود، اما کارهای زیادش این موضوع را نمیحوصله به شرکت که رسید بی 

کرد، کمی از کارش که  ذوق و عالقه. بیشتر از هر چیزی به هیوا و گاهی به رها فکر می کرد اما بی می 

های مقابل میزش لمیده بود و موبایلش را نگاه  وقتی برای استراحت پیدا کرد. روی مبل  سبک شد.

ی هیوا  ی رها را گرفته بود نه شماره اش را به رها داده بود اما نه شماره فکر بود شمارهکرد. چقدر بی می 

ی او باشد  ر اجازهاینکه منتظ را داشت. اما منتظر تماس آنها بود. ضرباتی به در خورد و سیاوش بدون 

 وارد اتاق شد و گفت: 

 عمو بریم؟  -

 حوصله جوابش را داد: بی 
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 دیگه باید ساعت دو تعطیل کنیم.  -

 تونید برید. می  -

 سیاوش جلوتر آمد و گفت:

 کردم امروز بیشتر از هر روزی برای رفتن عجله دارید. مونید! فکر می شما می   -

 نگاهی به سیاوش انداخت و گفت: نیم

 ی جیران دیدن آرزو. خورم، اونم رفته خونه زنگ زدم به مادرجون گفتم ناهار بیرون می  -

 سیاوش روی مبل مقابلش نشست و گفت: 

 پس هیوا و اون دختره رها چی؟  -

 اونا هم رفتن بیرون. کاش پرسیده بودم کدوم رستوران میرن.  -

 خب زنگ بزنید بپرسید.  -

 ی هیچکدومشون رو ندارم.شماره  -

 سیاوش ابروی باال برد و گفت: 

 عجب!  -

یوسف در را*بطه با کار هیوا و کسی به اسم عمو بامداد که با سیاوش صحبت کرد، سیاوش موبایلش را  

 رفت گفت: از جیب بیرون کشید و همینطور که با آن ور می 

 ا کردنش. خب، اگر توی اینستاگرام باشه خیلی سخت نیست پید -

و اسم عمو بامداد و سرآشپز بامداد را سرچ کرد تا باالخره پیدایش کرد، یوسف هم با دیدن عکسش  

 تایید کرد. سیاوش اسم و آدرس رستوران را که گفت، یوسف سریع برخاست و گفت: 

 ت هست پاشو. خب من دارم میرم این رستوران اگر تو هم گشنه  -
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 سیاوش برخاست و گفت: 

 ام.پایه  -

 یوسف متعجب گفت: 

 چه عجب یه امروز قرار نیست با شیدا جونت بری بیرون.  -

 هاشه. استثناً امروز با دوست  -

 *** 

 یوسف وقتی مقابل رستوران توقف کرد گفت: 

 گیم؟ اگر اینجا بودن و ما رو دیدن چی می  -

وز توی کفم، اگر  درسم رو حفظم دایی، میگم اتفاقی بوده. ولی در را*بطه به سرآشپز برتر آسیا هن -

 کردم ایستگاهتون کردن. اسمش توی گوگل نبود شک نمی 

 یوسف با اخمی گفت: 

 زنم تو دهنت ها، یعنی چی ایستگاهم کردن. یه بار دیگه اینجوری حرف بزنی می  -

 سیاوش با خنده از ماشین پیاده شد. 

وران بزرگتر از آن بود  هر دو به محض اینکه وارد رستوران شدند نگاهشان بین میزها چرخید ولی رست 

که با نگاه اول آنها را پیدا کنند. توسط یکی از پرسنل به میزی راهنمایی شدند، یوسف ضمن نشستن  

 گفت: 

 بخشید سرآشپز شما شخصی به اسم عمو بامداده؟می  -

 مرد جوان با لبخندی پرسشگرانه گفت: 

 بله، چطور؟  -
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 تعریف ایشون رو خیلی شنیدیم.  -

 گرفت گفت: مرد ضمن اینکه منوی را به سمتش می 

ی کاریشون استادی برترین سرآشپز آسیا رو دارن. من غذای مخصوص  خب ایشون توی کارنامه  -

 سرآشپز به شما پیشنهاد میدم.

 رفت، بعد از رفتنش سیاوش گفت:  یوسف تشکری کرد و 

 ویژه سر اون میزه.  هاشون، توی قسمتدایی اون  -

خوردند. یوسف به سمت سیاوش برگشت  یوسف چرخید تا آنها را ببیند، هیوا و رها ضمن گفتگو غذا می 

 و گفت: 

 نریم پیششون؟  -

 ی باال انداخت و گفت: سیاوش شانه 

 دونم.نمی  -

 یوسف توی فکر بود که سیاوش گفت: 

 فکر کنم خودش ما رو دید، داره میاد این سمتی.  -

 با لبخند گفت: یوسف  

 خوب شد.  -

 هیوا نزدیک میزشان شد و دلخور گفت: 

 بعد از آزمایش، نوبت به زاغ سیاه چوب زدنمون رسید؟ واقعاً که!  -

 و دستانش را روی میز گذاشت به سمت یوسف خم شد و گفت: 

 دید اینطوری با من رفتار کنید؟ کنید که به خودتون اجازه می در مورد من چی فکر می  -
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 کرد گفت: بهت زده به چشمان اشکی هیوا نگاه می یوسف  

 زدم. همینطوری اومدیم اینجا. سیاه شما رو چوب نمی  کنی هیوا، من زاغاشتباه می  -

 هیوا سریع اشکهایش را گرفت و گفت: 

 هه، یه چیزی بگو باورم بشه.   -

 رها هم که نزدیکشان شده بود آرام گفت: 

 ه. کنن، زشت هیوا مردم دارن نگامون می   -

 سیاوش برخاست و گفت: 

کردیم. اما اومدنمون اینجا اتفاقی نبود، بهتره  کنی، ما تعقیبتون نمیهیوا در این مورد اشتباه فکر می   -

 بشینی تا حرف بزنیم. 

و صندلی را برای نشستن هیوا عقب کشید، نگاه هیوا که به سمت سیاوش برگشته بود با نشستن در نگاه  

ز دست داد، رها هم که او را وادار به نشستن کرد ناچار شد بنشیند. رها هم  سیاوش قدرت مخالفتش را ا

 میز را دور زد و رو به روی هیوا نشست. 

 سیاوش دستمال کاغذی به سمت هیوا گرفت و گفت: 

 هنریت سرآشپز خوبی هستی. ی بی عمو گفت که با همه  -

نگاه سیاوش باز رنگ شیطنت و مبارزه به خودش گرفته بود. هیوا با حرص دستمال کاغذی را از دستش  

 بیرون کشید و جوابش را داد:

 کنی همه اینجورن. هنرها رفت و آمد داشتی فکر می از بس با بی  -

 سیاوش پوزخندی زد و گفت: 

مرغ رو  م اما علی الحساب بگو ببینم تخم خوره وقتی بیشتر بشناسیدر این را*بطه بعداً فکت زمین می  -

 به چند روش پختی که لقب برترین سرآشپزی آسیا رو بهت داد. 
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تا سیاوش این را گفت، چشمان پرحرص هیوا به سمت رها برگشت. رها با ترس آب دهانش را قورت  

 داد و گفت: 

 کنی؟ خب چی شده حاال؟ اینجوری نگاه می  -

 یوسف که ساکت بود، گفت: 

 یشه اگر ما این موضوع رو بدونیم. چی م -

 هیوا پرحرص جوابش را داد:

 خوشم نمیاد.  -

 سیاوش با مسخرگی گفت: 

 حاال کی خواست دستپخت تورو بخوره، من یکی که عمراً. جونم که از سر راه نیاوردم.  -

 هیوا جنگی نگاهش کرد و گفت: 

 شما بهتره توضیح بدی چه جوری اومدید اینجا؟   -

 اومدیم. خب با ماشین  -

 هیوا چشمانش را گشاد کرد و گفت: 

 قاطر سوار منظورم اینه که چطوری اینجا رو پیدا کردید؟ -

 از روی گوگل مپ پیدا کردیم.  -

 تا هیوا خواست حرفی بزند یوسف گفت: 

از طریق اینستاگرام پیدا کردیم، چون با رها خانم توی ماشین در را*بطه با عمو بامداد صحبت   -

زدیم شاید برای ناهار بیاید اینجا. اومدیم هم ناهار بخوریم هم اینکه اگر شما رو   کردید حدسمی 

 دیدیم با هم برگردیم خونه. هیچ قصد و غرضی هم در کار نبود. 
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 رها مهربان گفت: 

 کنی. جهت اوقات خودت تلخ می نگفتم هیوا جان، بی  -

 د و گفت: ی ز هیوا داشت با چشمانش با رها حرف میزد که سیاوش باز خنده 

 اوهه، چشات نیفته بیرون. -

 غرض گفت: هیوا به سمت سیاوش نگاهش را چرخاند و تا خواست حرفی بزند سیاوش بی 

 هات خیلی قشنگه. برعکس اخالق گندت چشم -

 قرارتر شد. و خودش خندید. هیوا به خوبی احساس کرد قلبش بی

 به پشتی صندلیش تکیه زد و نگاهش میخ ماند به روی میز. 

 یوسف خطاب به رها گفت: 

 عمو بامدادتون رو مالقات کردید؟  -

 ی رستوران بودیم، جاتون خالی ناهار هم خوردیم. بله، مهمان ویژه  -

 هیوا برخاست و گفت: 

 یم. ریم پیش عمو بامداد توی آشپزخونه، موقع رفتنی تماس بگیرید بیاما می  -

 یوسف باالفاصله گفت: 

 ت رو بدی؟ ه لطف کنی شماره ت رو ندارم هیوا جان، می شماره  -

 م رو نداده.ی اطالعات زندگی من داده چطور شماره رها که همه  -

 ی هیوا را به یوسف داد و به دنبالش رفت. این را گفت و رفت، بعد از رفتنش رها شماره 

 ت: بعد از رفتن رها، سیاوش با شیطنت گف 

 عمو حالت خوبه؟  -
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کرد نگاهش به جانب سیاوش برگشت، از لبخندش همه  یوسف که با نگاهش داشت رها را دنبال می 

 چیز را خواند برای همین ابروانش در هم شد و گفت: 

 منظور؟  -

 ی تسلیم باال گرفت و با خنده گفت: سیاوش دستانش را به نشانه 

 من رسماً غلط بکنم، منظوری داشته باشم.  -

 یوسف کالفه دستی به موهایش و گفت: 

ها، رو چه حسابی این  گفتی رامین آدم درستی نیست و این حرف ها می میگم سیاوش تو اون موقع -

 زدی؟ حرف رو می 

 سیاوش نگاهش رنگ تعجب پرسش گرفت و گفت: 

 کنید؟ خب چی شده االن در مورد رامین سوال می  -

 خوام بدونم. می  -

گفت آدم درستی نیست. اون  شناختش و می ش ندیده بودم ولی شهریار که می من خودم که چیزی از  -

موقع شما به شدت درگیر بیماری غزاله بودید اون یه باری هم که من از برادرش بد گفتم عصبانی  

 شدید و از کوره در رفتید. 

ها رو جلوی  رف ناراحتی من از این بابت بود که آقاجون غزاله رو با برادرش قضاوت نکنه. تو اون ح -

 آقاجون زدی من از کوره در رفتم. بعدم که دیگه حرفی به میون نیومد. 

کرد که  هایشان را آورد، همینطور داشت میز را پر می مشغول صحبت بودند که گارسونی سفارش 

 یوسف گفت: 

 ها رو ما سفارش دادیم. ی این ببخشید مطمئنید همه  -

 گارسون با احترام گفت: 
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 ی سرآشپز هستید. ژه شما مهمان وی   -

 و ظرف دیگری که غذای عجیبی بود وسط میز قرار داد و گفت: 

 ی سرآشپز هیوا برای شما. این هم غذای ویژه  -

 سیاوش متعجب گفت: 

 ووی اصالً راضی به زحمت نبودیم هیوا آستین باال بزنه.  -

 و ناخنکی به غذای ویژه زد و با تحسین آن را مزه مزه کرد و گفت: 

برترین سرآشپزی نوش جونش، عجب دست پختی داره این خاله سوسکه. عمو محشره غذاش. اسم   -

 این غذا چیه؟ 

 گارسون با لبخند گفت: 

 . "ماپوتوفو"یه غذای چینی به اسم  -

 سیاوش هنگ کرده و متعجب گفت: 

 چی؟  -

 ده افتاد و دوباره اسم غذا را تکرار کرد که سیاوش گفت: گارسون به خن

 از جانب من بهش بگو برعکس زبون و اخالق گن....  -

 که یوسف از زیر میز لگدی به پاش زد و گفت: 

 تونید تشریف ببرید. ممنونم شما می  -

 بعد از رفتن گارسون، یوسف گفت: 

 خیلی پررویی سیاوش، عوض تشکرت باید آبروش رو ببری.  -

 ای در هم گفت: مالید، با چهرهسیاوش درحالی که داشت ساق پاش را می 
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 خواستم تشکر کنم ولی شما نذاشتید. خب منم می  -

ی آن غذای چینی را خورد و از غذاهای دیگر هم کمی خورد.  ناهارشان را خوردند، سیاوش تقریباً همه 

شت جز برخاستن. یوسف در حالی که به  ای نداوقتی یوسف دست از ناهار کشید و برخاست؛ او هم چاره

خواهد شخصاً عمو  ی هیوا را گرفت و بابت اینکه می رفت شماره سمت قسمت رسپشن رستوران می 

ای گفت و تلفن را قطع کرد. یوسف  بامداد را ببیند و از او تشکر کند با هیوا صحبت کند، هیوا فقط باشه 

 متعجب به گوشی نگاه کرد و گفت: 

 ین دختر، این چه وضعشه. ست ادیوانه  -

 سیاوش فقط خندید، یوسف اخمش را به جانش ریخت که سیاوش گفت: 

 من که حرفی نزدم عمو.  -

ی بزرگ و مجهز  ی پایین که آشپزخانه منتظر هیوا بودند که گارسونی به سمتشان آمد و به طبقه 

ن و پوشاندن  رستوران بود راهنمایی کند. سیاوش و یوسف پس از پوشیدن کاور روی لباسشا 

ی شلوغ شدند. هر کسی به کاری مشغول بود اما کنار  هایشان با کاور پالستیکی وارد آشپزخانه کفش 

 و سیه چهره دور هیوا و رها را گرفته بودند.  میزی شش دختر و چهار پسر با مردی چاق و چهارشانه 

هم جلو رفتند. همان  هیوا مشغول درست کردن غذا و توضیح دادنش به بقیه بود. سیاوش و یوسف 

 کرد که سیاوش گفت: موقع هیوا داشت ماست را به موادی خورشت مانند که روی گاز بود اضافه می 

 ها؟ ریزی توی قیمه چرا ماستا رو می  -

ای به سیاوش رفت و باز خواست ماست را اضافه  غره ی بقیه برخاست، هیوا چشم با این حرفش خنده 

 کند که دوباره سیاوش گفت: 

 ها. ماستا را نریز تو قیمه  -

ی سالم برای عمو بامداد که لبخند پهنی  ای بهش زد و سری به نشانه ی جمع، یوسف سقلمه و باز خنده

 روی صورتش بود تکان داد. هیوا ماستا را به مواد دیگر اضافه کرد که باز سیاوش گفت: 
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 ها. آخر کار خودت کردی، ماستا رو ریختی تو قیمه  -

ی بلندش به هوا  خورد نتوانست خودش را کنترل کند و خندهاش را می عمو بامداد که به زور خنده

 برخاست. هیوا پوفی کشید و غری زد که باز سیاوش گفت: 

 ها. دلیلش چیه که ماستا رو ریختی تو قیمه  -

 هیوا از کوره در رفت و گفت: 

 دایی تا ندادم به سیخ بکشنش و کبابش کنن بهش بگید هی این جمله رو تکرار نکنه.  -

 یوسف با لبخندی که روی لبش بود گفت: 

 خوام کارت رو انجام بده هیوا. من معذرت می  -

 عمو بامداد با مهربانی گفت:

ریختی تو   ها رو آره دختر بهتره به کارمون برسیم، خب نگفتی برای چی توی این مرحله ماست  -

 ها؟ قیمه 

ی همه به هوا برخاست. هیوا ماهیتابه را از روی  عمو بامداد هم که این سوال پرسید موج انفجار خنده 

 شعله برداشت و کناری گذاشت و گفت: 

 ها. ریزه تو قیمه ها رو نمی این غذا رو هم برید از کسی یاد بگیرید که ماست  -

 ید و توی آغو*ش گرفتش و گفت: و خواست برود که عمو بامداد دستش را کش

ی ریختن  عمو بامداد فدای اون قهر کردنت بشه، باشه دیگه جیکمون در نمیاد، بگو بعد از مرحله  -

 ها باید چیکار کنیم. ماستا توی قیمه 

 هیوا با حرص نفسش را بیرون داد و مشغول کارش شد، وقتی غذایش آماده شد گفت: 

 کمی سرد شد سرو بشه تا طعم واقعی خودش رو نشون بده. این غذا بهتره بعد از اینکه یه   -

 بامداد کمی از غذا را چشید و گفت: 
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 نظیره.داغش هم بی  -

 سیاوش با لوسی گفت: 

 خوام بچشم. من هم می  -

و جلو رفت، عمو بامداد قاشقی به سمتش گرفت تا سیاوش خواست قاشق بگیره عمو بامداد دستش را  

 عقب کشید و گفت: 

جون منه، یه بار دیگه اذیتش کنی و حرصش رو در بیاری، یه لشکر مالقه به دست توی   این دختر -

 ها.  کنم ت بسیج می همین شهر بر علیه 

ی حرفش را به شوخی و با لبخند بیان کرد و سیاوش با ترس الکی آب دهانش را قورت  عمو بامداد همه 

 داد و گفت: 

 ها. یخته توی قیمه ها رو ر قول میدم دیگه ازش نپرسم چرا ماست  -

 و باز هر دو خندیدن، هیوا با حرص پا به زمین کوبید و گفت: 

 عمو بامداد یعنی االن تهدیدش کردی؟  -

کرد. اما در این  سیاوش قاشق را گرفت و مشغول خو*ردن شد، عمو بامداد هم داشت هیوا را قانع می 

 بود، یوسف و رها. سو و این سوی میز در هم ماندهبین نگاه دو نفر بود که در آن 

 باالخره هیوا بحثش را با عمو بامداد تمام کرد و به سیاوش که هنوز مشغول خو*ردن بود داد و گفت: 

 هوی یه چیزی هم واسه بقیه بذار.   -

 سیاوش با دهن پر گفت: 

گیرم و دیر پیدات کردم. وگرنه به خاطر دست پختت هم شده اخالق  حیف، حیف که دارم زن می  -

 گرفتم. کردم و تو رو می گندت تحمل می 
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باز این حرف شوخی سیاوش، آتش به جان هیوا زد و ماتش کرد. اما سیاوش اصالً متوجه نگاه مات  

کرد و بشقاب غذا را برای چشیدن به آنه  ی آشپزها عذرخواهی ی هیوا نشد. سیاوش از بقیه مانده

 واگذار کرد. 

دانست  کس در این بین نمییوسف و رها و عمو بامداد آخرین نفراتی بودند که غذا را چشیدند اما هیچ 

ی فکرش  کرد اما همه چرا هیوا وا رفته روی صندلی بلند کنار میز نشسته بود و فقط به آنها نگاه می 

هایش حرف زده بود و حاال  وقتی سر میز در را*بطه با زیبایی چشم های اخیر سیاوش بود حرف 

 دستپخت خوبش به مذاقش خوش آمده بود. 

های  بعد از خداحافظی از عمو بامداد وقتی از رستوران بیرون آمدند، سیاوش که هنوز داشت از حرف 

 کرد، گفت: اش را توی موبایلش سیو می خندید و شمارهعمو بامداد می 

 رد باحالیه، نه عمو؟خدایی م -

 یوسف سری تکان داد و گفت: 

 گو. مشرب و بذله  به معنای واقعی کلمه خوش  -

 سیاوش با خنده باز گفت: 

 یه پا استندآپ کمدینه واسه خودش.  -

 آمدند لبخند روی لبشان بود، رها آرام به هیوا گفت: تر می هیوا و رها که عقب 

 ه. آشناییت با عمو بامداد خودش یه امتیاز  -

هیوا سری تکان داد اما حرفی نزد، به ماشین رسیدند و سوار شدند. یوسف قبل از حرکت از آینه به هیوا 

 نگاه کرد و گفت: 

 ی امشب با خودته هیوا. جوجه  -

 عمراً.  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

159 

 سیاوش به سمت عقب چرخید و گفت: 

 نی. خواهی در راه خدمت به بشریت استفاده کتو از تنها ویژگی خوبی هم که داری نمی  -

 هیوا چشمانش را گشاد کرد و در نگاه سیاوش دوخت و گفت: 

 خواهی بگی که خودت رو بشر حساب کردی. نمی  -

 سیاوش با حرص نفسش را بیرون داد و گفت: 

 هام همیشه عالی میشن. کنم، جوجه به درک، خودم درست می -

 یوسف باز ملتمسانه گفت: 

 کنی؟ درست می  هیوا این سیاوش فاکتور بگیریم تو واسه بقیه  -

 هیوا زود گفت: 

 آره.  -

 سیاوش نگاه پر حرصش را به یوسف داد و گفت: 

 خیلی نامردی عمو.  -

 یوسف با خنده ماشین را از جا کند و گفت: 

کن بهترین آشپز دنیا رو داشته باشیم  خب تو واسه خودت جداگونه درست کن، یه درصد فکر  -

 وقت دستپخت تو رو بخوریم. اون

 سیاوش کالفه گفت: 

 ... تا قبل از اینکه این دختره بیاد من  -

 که هیوا اجازه نداد حرفش تموم بشه از عقب زد تو سرش و گفت: 

 هوی این دختره اسم داره.  -
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 سمت عقب چرخید و گفت:   با این حرکتش یوسف و رها بلند خندیدن، سیاوش باز به

 زنی؟ت دارم، من رو می به وقتش واسه  -

 ده.من محکم نزدم. طبل تو خالی صدا می  -

 خورد، فریاد زد:و باز یوسف بلندتر از قبل خندید، سیاوش که خون خونش را می 

 ذارم.گیس به سرت نمی  -

یش را روی سرش گرفته بود و  کرد هیوا را بزند، هیوا کوله پشتو روی صندلی چرخید و داشت سعی می 

کشید و هیوا جیغ میزد. یوسف هم با یه دست  به رها چسبیده بود، سیاوش موهایش را گرفته بود می 

 خندید. شان می کرد سیاوش را بنشاند و هم زمان به این شلوغ بازی بچگانه سعی می 

 پشت چراغ قرمز که ایستاد، سیاوش داد زد: 

 کشمت. می  -

طرف از روی رها رد شد و از سمت دیگر خودش را از ماشین بیرون  هیوا هم از آنو سریع پیاده شد، 

انداخت. چند بار دور ماشین چرخیدند و بعد هیوا به سمت پیاده رو فرار کرد و سیاوش هم دنبالش  

 کرد و بعد خطاب به یوسف گفت: خندید و رها متعجب نگاهشان می . یوسف داشت می دویدمی 

 کاری بکنید؟خواهید یه  نمی  -

 یوسف از آینه نگاهش کرد و گفت: 

 از دست من کاری ساخته نیست وقتی خودشون از این وضعیت راضی هستن.  -

 چراغ سبز شد و یوسف حرکت کرد و رها باز معترضانه گفت: 

 رید؟ پس هیوا چی؟کجا می  -

 خودشون بیان.  -

 د. هیوا کوله ش را جا گذاشته هیچی پول همراهش نیست چطوری بیا  -
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 رسونتش. سیاوش می  -

 اگر گذاشتش و رفت چی؟ -

 یوسف با اخمی از آینه نگاهش کرد و گفت: 

 ش رو تنها بذاره بره. غیرت نیست که دختر عمه کل دارن درست اما سیاوش اونقدری بی با هم کل  -

 *** 

گرفته بود و   مدتی در پیاده رو دنبال هیوا دوید تا باالخره از نفس افتاد و در حالی که دست به زانو

 نفس میزد، گفت: نفس

 ای تو روحت، به غیر از آشپزی دختره دست به دویدنش هم خوبه.  -

و خسته به سوی نیمکت سنگی رفت و نشست. هیوا که مسیری رفته بود، باز به سمتش برگشت،  

 نزدیکش که شد گفت: 

 چطوری پهلوون پنبه؟  -

 سیاوش نگاهش را به خیابان داد و گفت: 

 رسم. باالخره حسابت رو می  -

 هیوا نزدیکش شد و گفت: 

 خوری بزننت. کنم مردم بریزن سرت تا می بخواهی بزنی کاری می  -

 سیاوش با حرص نگاهش کرد، هیوا نزدیکش شد و در کنارش نشست و گفت: 

 حالت خوبه؟  -

 بود، سری تکان داد و گفت: سیاوش که با دو دست پهلوهایش را گرفته  

 خوبم.  -
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 تر شد و گفت: هیوا نزدیک 

 ولی انگاری خوب نیستی؟ -

 سیاوش با حرص پوفی کشید و گفت: 

 باید برم دستشویی.  -

ی هیوا برخاست، سیاوش ضمن گفتن »زهرمار« برخاست و به سوی پارکی که همان  تا این را گفت خنده 

 نزدیکی بود، دوید. 

ومی پارک قدم میزد و منتظر بود. سیاوش که از دستشویی بیرون آمد دستی  بیرون از دستشویی عم 

 برایش تکان داد، سیاوش راهش را به سمت دیگری کج کرد، هیوا به دنبالش دوید و گفت: 

 حالت خوبه؟  -

 غرض بود اما سیاوش جنگی به سمتش برگشت و گفت: سوالش بی 

 ت. آره خیلی خوبم، با اون غذای کوفتی ماست و قیمه  -

 هیوا ناراحت گفت: 

 اگر بدمزه بود پس چرا تهش رو درآوردی؟  -

 تر گفت: ناراحتی هیوا شد، کمی مالیم  سیاوش متوجه 

 خوشمزه بود، منم طوریم نیست.  -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 کنم دایی ما رو گذاشت و رفت. خوبه، فکر می  -

 ت تاکسی بگیرم. شک نکن، بیا بریم واسه   -

 نمیایی. مگه خودت  -
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 سیاوش ضمن رفتن گفت: 

 باید برم شرکت ماشینم اونجاست، شب میایم.  -

های زیر  سیاوش توی فکر بود و نگاهش سنگ و در سکوت کامل با هم به سمت خیابان به راه افتادند، 

ها با او قدم بزند و نگاهش  خواست ساعت نگاهی به او انداخت، دلش می کرد. هیوا نیمپایش را رصد می 

ی پر و بال گرفتن  اجازه کرد و او داشت به این حس ممنوعه قراری می کند. دلش یک جور خاصی بی 

. کرد ترین شکل ممکنش داشت تجربه می و حاال هم در محال اش نکرده بود داد. تا به حال تجربه می 

اجازه روی صورتش غلطید.  . باز اشک بی نگاهش را از سیاوش گرفت و به طرف دیگری چشم دوخت 

 سریع اشکش را گرفت و نفس عمیقی گرفت. 

 مقدمه گفت: از پارک که خارج شدند سیاوش بی 

 . خوامی که بهت گفتم معذرت می بابت اون جمله  -

 هیوا پرسشگر نگاهش کرد اما سوالی نپرسید، سیاوش با شرمندگی گفت: 

 ی دزد، متاسفم دیگه تکرار نمیشه. همون که گفتم دختره   -

دانست کسی که قلبش را به لرزه انداخته است، مرد درستی است.  لبخند روی ل*ب هیوا نشست، می 

ت عذر بخواهد اما قلباً راضی به این کار  خواست او هم بابت اینکه نامزدش را به شغال تشبیه کرده اس 

 نشد. چون از دید هیوا، شیدا از شغال هم بدتر بود که برای سیاوش نقشه کشیده بود. 

سیاوش عذرش را که خواست به سمت خیابان رفت و تاکسی دربستی گرفت و هیوا را که باز ماتش  

اکسی را برایش باز کرد و باز با همان  برده بود صدا زد. هیوا خودش را به او رساند. سیاوش در عقب ت

 شیطنت گفت: 

 دارم.گذرم و دست از سرت برمی البته فکر نکنی از گناهت می  -

 شد و گفت:  لبخند روی ل*ب هیوا پررنگ

 هیچ وقت یه دختر جنوبی رو تهدید نکن.   -
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 بشین کمتر شعر و ور بگو.  -

 پایین داد و گفت: هیوا توی تاکسی نشست، سیاوش در را بست. هیوا شیشه را 

 کنم بخوری. های که من درست می برای اینکه بدونی من چقدر خوبم، اجازه میدم شب از جوجه  -

 کرد جوابش را داد:سیاوش همینطور که کرایه را حساب می 

 شدی. پر من بودی انقدر بلبل زبون نمی تو دم  -

 کرایه را داد و عقب ایستاد و خطاب به هیوا گفت: 

 کنم. ه درستت میولی دیر نشد -

و خطاب به راننده گفت حرکت کند، تاکسی حرکت کرد اما هیوا سرش را از پنجره بیرون آورد و  

 حرف آخر را با داد زد: 

 هنوز من رو نشناختی.   -

کرد،  و تاکسی دور شد در حالی که سیاوش وا مانده بود و همینطور که دور شدن تاکسی را نگاه می 

 خودش گفت: لبخند روی لبش نشست و با 

 شدم. ها باهات آشنا می کاش زودتر از این  -

 و چرخید، نفس عمیقی کشید و به خودش تشر زد: 

 بد نشو سیاوش، تو عاشق شیدایی.  -

خورد. ساعت شش عصر بود،  کرد و پفک می جلوی تلویزیون لمیده بود و یک سریال ترکی را تماشا می 

 ت: رها از آشپزخانه بیرون آمد و خطاب به هیوا گف 

 ی اون چیزهای که گفته بودی آماده کردم، حاال باید چیکار کنم؟ همه   -

 هیوا کمی بو کشید و گفت: 
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 سیرش کمه، یه چندتا دیگه پوست بگیر له کن تا بیام.  -

خواند، با شنیدن این  نشسته بود و کتاب می ی خاموش ای نزدیک شومینه یوسف که روی صندلی گهواره

 حرف گفت: 

 دونی سیرش کمه، وقتی اونجا نشستی. آخه تو چطوری می  -

 مادرجون هم از آشپزخانه بیرون آمد و گفت: 

 کنی یه دونه ماهی کم باشه؟ هیوا جان فکر نمی  -

 هیوا سربرگرداند و گفت: 

 مگه نگفتید سرجمع پونزده نفر هستن؟  -

 کنه.ولی یه دونه ماهی یه نفر هم سیر نمی آره مادر،  -

 هیوا از جا برخاست کالفه پوفی کشید و گفت: 

 ماهی که غذای اصلی نیست.  -

 رها آرام گفت: 

 همیشه موقع آموزش دادن حرص میده آدم رو.   -

رفت که زنگ خانه را زدند، چون نزدیک به آیفون تصویر را نگاه کرد و  هیوا به سمت آشپزخانه می 

 گفت: 

 یه کچله.  -

 یوسف با خنده برخاست و گفت: 

 سیامکه.  -

 و نزدیکش شد و گفت: 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

166 

 برادر بزرگتر سیاوش.  -

بزرگ و یوسف به استقبال   و در را زد. هیوا وارد آشپزخانه شد، رها هم برای کمک به او رفت. اما خانم 

اما موهای جلوی سرش  اولین مهمانشان بیرون رفتند. مردی قد بلند و الغر اندام، شبیه به سیاوش بود 

کمی ریخته بود و چشمانش همرنگ سیاوش نبود. سر و وضعی نه چندان مرتب. یک شلوار جین و یک  

 *** و کت تکی که کمی خاکی بود. جلوتر که آمد یوسف با اخمی گفت: تی

 معلوم هست کجایی؟ چرا کم پیدایی؟  هیچ   -

ی خانم بزرگ، سالمی به یوسف داد و  ین نوه سیامک بود که تقریباً همسن یوسف بود، بزرگترین و اول

بزرگ را در آغو*ش گرفت و خوش و بشی با او داشت نگاهش را به یوسف داد و  بعد از اینکه خانم

 گفت: 

ی اومدن نداشتم  ها. حوصله حرف منم یه جور گرفتارم عمو، سیاوش زنگ زد گفت اینجا دعوتیم و این  -

 افتادم. راسته دختر عمه جیران اینجاست؟ ولی اینقدری زیر گوشم ور زد که راه 

 یوسف سری تکان داد و خانم بزرگ گفت: 

 کنه، باورت نمیشه بهش میگن برترین آشپز آسیا. داره با دوستش آشپزی می  -

 سیامک متعجب گفت: 

 کی؟  -

 خانم بزرگ دستش را گرفت و آرام گفت: 

 باید باهاش آشنا بشی، به گمونم ازش خوشت بیاد.  -

 شد گفت: بزرگ کشیده می نطور که به دنبال خانمسیامک همی 

 م لقمه گرفت. یا خدا بازم واسه  -
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بزرگ داشت برای آوردن هیوا به آشپزخانه   یوسف با لبخندی به دنبالشان وارد ساختمان شد، خانم

رفت که باز زنگ زده شد. این بار دخترش جیحون و همسرش رامین و تنها دخترشان رستا بودند.  می 

ها هم بیرون رفت و با شلوغ بازی رستای هیجده ساله و دایی دایی گفتنشان وارد  یوسف به استقبال آن 

یحون با اشاره سراغ هیوا را گرفت که خانم بزرگ به  های معمولی که تمام شد ج شدند. احوالپرسی 

 آشپزخانه اشاره کرد. 

یوسف وارد آشپزخانه شد، هیوا سخت مشغول بود و با مهارت با چاقو در حال خورد کردن موارد روی  

 میز بود که با دیدنش او هم ماتش برد. رها کنار گاز بود که متوجه یوسف شد و گفت: 

 ارن. هیوا جان با شما کار د  -

 هیوا که حسابی مشغول کارش بود سر بلند کرد و با دیدن یوسف گفت: 

 جونم.  -

 یوسف با لبخندی گفت: 

 خواد فقط تماشا کنه. کنی آدم دلش می اینقدری که قشنگ آشپزی می  -

 رستا وارد آشپزخانه شد و بلند سالم داد: 

 یا. ی عزیزتر از جانم، هیوا جان. برترین آشپز آسسالم بر دخترخاله  -

 اش انداخت و گفت: هیوا و رها ماتشان برد از دیدن او، یوسف دست با شانه 

 ایشون رستا خانوم.  -

 نگاهی به رها انداخت و گفت: هیوا نیم 

 خوشوقتم.  -

 رستا نگاهش را به رها داد و گفت: 

 جون باشید، دوست هیوا. ی غزاله شما هم باید دخترخاله   -
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 رها سری تکان داد و گفت:

 اییت خوشوقتم. از آشن -

با آمدن خانم بزرگ به آشپزخانه و درخواستش، هیوا و رها مدتی دست از کار کشیدند و برای آشنایی  

ها وارد پذیرایی شدند. جیحون خیلی گرم و صمیمی هم هیوا هم رها را در آغو*ش گرفت.  با مهمان 

هم از راه رسیدند. یونس   ها گرم بود که یونس و همسرش مریم ها و احوالپرسی ی آشنایت هنوز جلسه 

ای و تلخ  گو برعکس همسرش که افاده یک مرد قد بلند و چهارشانه با شکمی برآمده بود. شوخ و بذله 

بود و حسابی به سر و وضع خود رسیده بود. یونس تا از در وارد شد با صدای بلند سالمی داد و باالفاصله  

اش رفت. هیوا هم  و*ش کشید و حسابی قربان صدقه سراغ هیوا را گرفت. برخالف میل هیوا او را در آغ

اش دلگرم شده بود. یونس دست هیوا را گرفت و او را نزدیک خودش روی  از این برخورد صمیمانه 

 ی را از جیب بیرون کشید و گفت: مبل نشاند و بعد دست توی جیبش برد و گردنبند طالیی ساده 

ها نیستم. توی مسیر  جعبه معبه و این قر و غمزه  ت گرفته! قربونت برم اهلببین دایی چی واسه  -

ی هول هولکی و  اومدیم چشمم افتاد به یه طال فروشی، زدم کنار جلدی رفتم این رو خریدم. سلیقه می 

 ست ولی خیلی هم زشت نیست. مردونه 

 خوردهیوا ناباور به گردنبند ریزی که شبیه به ماهی بود و درون زنجیر ظریفی جلو چشمش تاب می 

 کردند. یونس این سکوت را شکست و گفت: کرد. همه ساکت بودند و این صحنه را نگاه می نگاه می 

 خوشت نیومد.  -

نگاهش در نگاه یونس نشست، معلوم بود سیاوش چشمانش را از پدرش به ارث برده است درست  

 شبیه به چشمان پدرش بود.

 لبخند که روی لبش نشست، یونس بلند خندید و گفت: 

 ت. ربونت برم، پس خوشت اومده. بیا ببندم واسه آ ق  -
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ی یونس دور گردن هیوا چرخید تا دو سر زنجیر را به هم  و تا هیوا بخواهد حرفی بزند دستان مردانه 

 برساند. گردنبند را به گردنش انداخت. هیوا با خجالت گفت: 

 ممنونم.  -

 یونس لپش را کشید و گفت: 

کنی، تعریفت رو که زیاد شنیدم، مادرجون میگه  فدات عزیزم. خب بگو ببینم چیکارها می  -

های شکموش ساخته، شام امشب هم دستپخت  م بهترین آشپز آسیاست، خب خدا واسه دایی خواهرزاده

 شماست. 

انه  داد هیوا حرفی بزند. مشغول صحبت بودند که باز زنگ درخیونس یکبند حرف میزد و اجازه نمی

ی سرزدن به  . این بار جیران و هوشنگ و آرزو بودند. هیوا از یونس عذر خواست و به بهانه زده شد

 غذایش به آشپزخانه رفت. رها خودش را به او رساند، نزدیکش شد و گفت: 

 اخالق هم مهربون. بازم صد رحمت به این یکی داییت، هم خوش  -

 لبخند روی ل*ب هیوا پخش شد و گفت: 

 کنم خیلی دوستش دارم. دونی احساس می قدر مهربون باشه، نمی کردم اینم فکر نمیخودم -

 رها نگاهی به بیرون انداخت و گفت: 

ولی اینطور که پیداست خیلی زبونش برای شوهرای خواهرش شیرین نیست، دیدی چقدر متلک به   -

 ندازه.نداخت االن هم داره به آقاهوشنگ متلک می ت می شوهرخاله 

 هم خندید و گفت: هیوا  

 عاشق همین کارش هستم. -

 آمد و او را صدا میزد. صدای یونس را شنید که به سمت آشپزخانه می 

 خواهی بهمون بدی؟ ت برم دایی، شام چی می هیوا، هیوا جان، قربون دست و پنجه   -
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 وارد آشپزخانه شد، هیوا با مهربونی گفت: 

 خوشتون میاد.  دونم تا حاال نخوردین و حتماًغذایی که می  -

 یونس با خنده دستی به شکمش کشید و گفت: 

 کنم واسه شام. من که با بوی غذات شکمم به غار و غور افتاده و لحظه شماری می  -

و مشغول خورد کردن کلم روی میز شد، به قدری سریع و زیبا   اش تحویل دادم هیوا لبخندی به دایی 

ی جیحون و دخترش  وا مانده بود، لحظاتی بعد سر و کله  کرد که یونس از تعجب دهانشکار را می  این

 رستا هم پیدا شد. سیامک هم که وارد آشپزخانه شد، کار هیوا تمام شد. سیامک با تحسین گفت: 

 خیلی زیبا بود، احسنت دخترعمه.  -

 پدرش یونس ادایش را درآورد: 

 احسنت، برو بچه.  -

 ت، سیامک مستاصل گفت: ی هیوا و بقیه به هوا برخاسبا این حرفش خنده 

 گویا امشب قراره حسابی من رو به فیض برسونید.  -

 کنم.ی هیوا رو می مالحظه  -

 سیامک با تسلیم دستش را باال گرفت و گفت: 

 من دارم میرم.  -

 او که رفت، یوسف وارد آشپزخانه شد و گفت: 

 باز چی گفتی بهش یونس. -

 یونس فی الفور جوابش را داد:

 نگوله. تو رو سننه ز  -
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ی بقیه را در پی داشت، هیوا  جا دم در برگشت و همین حرکتش خنده یوسف که مات شد از همان

 پرسید: 

 چرا به دایی یوسف گفتید زنگوله؟  -

 یونس با خنده کنار میز نشست و گفت: 

یوسف فقط دوماه از سیامک کوچکتره، نه اینکه خیلی دیر به جمع خانواده اضافه شده، آقاجون اسمش   -

 رو گذاشته بود زنگوله. 

 و دوباره با این حرفش هیوا و رها زدن زیر خنده، صدای بلند یوسف را از بیرون شنیدند: 

 داداش الزم نبود تعریف کنی.  -

 یونس هم صدایش را باال برد و گفت: 

 دلم خواست.  -

 ی در آشپزخانه ظاهر شد و آرام گفت: آرزو که ماسک طبی روی صورتش بود در آستانه 

 من اجازه دارم بیام توی آشپزخونه؟  -

 جیحون سریع گفت: 

 کردنی...  نه عزیزم بوی سرخ  -

 یونس حرفش را برید و گفت: 

از هر انگشت خواهرت یه هنر   کنی جیحون، بیا تو دایی، بیا اینجا بشین ببین چطوریچی زر زر می  -

 ریزه. می 

آرزو پیش آمد و نزدیک یونس روی صندلی نشست، هیوا نگاهی به او انداخت و مشغول کار شد و  

 خندید. اش می های دایی همزمان با حرف 

 گَشت وارد آشپزخانه شد و دلخور گفت: جیران که به دنبال آرزو می
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 ت خوب نیست. دنی واسه کر آرزو برای چی اومدی اینجا؟ بوی سرخ  -

 و دستش را گرفت تا او را ببرد، یونس معترض گفت: 

 اون چیزی که واسه این بچه خوب نیست دعوای مکرر تو و شوهرته.  -

 جیران با ناراحتی گفت: 

 باباش گفته بره بیرون.  -

کرد. یونس  و آرزو را از آشپزخانه بیرون برد. هیوا وامانده ایستاده بود و رفتار مادرش را نگاه می 

 نگاهش را به او داد و گفت:

 ت حرف دارم. ش رو نخور دخترم، دوتا چای بریز بیار بخوریم حسابی واسه غصه  -

اش نشست. توی همین موقع بود که صدای بلند سیاوش قبل از هیوا چندتا چای ریخت و مقابل دایی 

 خودش وارد شد: 

 ست. چطوری خاله سوسکه، شام ما آماده  -

 شپزخانه شد با اخم پدرش رو به رو شد، یونس انگشتش را زیر دماغش کشید و گفت: و تا وارد آ

 با کی بودی؟ به کی گفتی خاله سوسکه؟  -

 سیاوش با ترس الکی آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 شما هم اینجا بودید جناب دون کورلئونه؟   -

 نگاه یونس به سمت هیوا برگشت و گفت: 

 ها ریز خورد کنی تحویل بدی. مصرف رو هم مثل اون کلمگیری این بی دخترم چند می  -

 خندید، گفت: هیوا در حالی که از شوق می

 چون شمایید رایگان انجامش میدم.  -
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 سیاوش نفس عمیقی کشید و گفت: 

 م شوروند. ر علیه فقط دو دقیقه دیر کردم، ببین چطور بابام رو ب  -

 یونس نگاهی به سرتاپاش انداخت و گفت: 

 برو بچه، برو نذار دهنم باز بشه.  -

 رفت گفت: سیاوش همینطور که به سمت گاز می 

 ست. ای داره، برعکس اخالق گند و زبون درازش دستپختش معرکه دونید چه دستپخت معرکه بابا نمی  -

ش، سیاوش با آخی در قابلمه را رها کرد و به سمتشان  تا این را گفت یه خیارسبز محکم خورد تو سر 

ی الکی  ای در هم کشید و با گریه . یونس و رها و هیوا مشغول خندیدن بودند. سیاوش چهرهبرگشت 

 گفت: 

 بابا خنجر از پشت نداشتیم، قبول نیست.  -

زمین شد.   که باز یونس خیاری به سمتش پرت کرد، سیاوش خواست جاخالی بده که سُر خورد و پخش

های هیوا و رها به هوا برخاست. یوسف و سیامک و خانم بزرگ و  همزمان با فریاد سیاوش شلیک خنده 

در ادامه بقیه وارد آشپزخانه شدند که به خاطر کمبود جا نتوانستند همه وارد شوند. یوسف زیر بازوی  

 کرد، گفت: سیاوش را گرفت و همینطور که او را بلند می 

 وقتی بابات حضور داره فقط باید شنونده باشی و جیکت درنیاد.  دونیتو نمی  -

 ی الکی گفت: سیاوش با آخ و ناله 

 عمو فقط من از اینجا ببر.  -

 شیدا نگران گفت: 

 سیاوش حالت خوبه؟  -

 یونس با اخم شیرینی گفت:
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 سالمت کو عروس؟  -

 شیدا سریع با خجالت گفت:

 سالم آقاجون، خوب هستین؟  -

 ی بلند هیوا را درآورد و خودش هم با او خندید. ه تو ربطی نداره خندهیونس با گفتن ب 

 همه از آشپزخانه که بیرون رفتند، یونس گفت: 

کنم،  دونن با زبونم آبکششون می کنن؟ چون می شون از تیرراس من فرار می بینی چطوری همه می  -

 خب اگر کارتون تموم شده بریم بیرون حالشون رو بگیریم. 

 وق گفت: هیوا با ش

 جون. بریم دایی  -

 و هر سه نفر وارد پذیرایی شدند.

سمتش سیامک نشسته بود نشست. همه تقریباً  ی که یک  یونس وارد پذیرایی که شد روی مبل دو نفره 

کرد و سیامک هم  ساکت بودند و منتظر حرفی از جانب یونس بودند. یونس همینطور به سیامک نگاه می 

 تر ایستاده بودند. نگاهش به سقف بود. جا برای نشستن کم بود. رها و هیوا عقب 

 کرد، آرام گفت: نگاه می طور که به مسیر نگاه سیامک خندید، یونس همین یوسف ریز می 

 تونی سقف رو ببینی. طرف بهتر میاز اینجا خوب پیدا نیست؛ پاشو برو اون  -

 ها به هوا برخاست. با این حرفش شلیک خنده

 ی درهم از جا برخاست. یونس به هیوا اشاره کرد و گفت: سیامک با قیافه 

خوره پاشید جاتون رو بدید به رها  می بیا اینجا عزیزم. جناب آقای زنگوله شما هم اگر بهتون بر ن -

 خانوم. خجالت هم خوب چیزیه دو تا مرد نشستن و دو تا خانم ایستادن. 

 ای نداشت جز اطالعت. وقتی از جا برخاست رها با کنایه گفت: یوسف چاره 
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 راضی به زحمت نیستم میرم واسه خودم صندلی میارم.  -

زمندانه نشست. سیامک با دو صندلی که آشپزخانه  یوسف با حرصی در نگاهش عقب ایستاد؛ رها پیرو

اش به هم قالب کرد و به جمع  آورده بود به جمع بقیه پیوستند. یونس دستانش را روی شکم گنده

 ساکت گفت: 

 خب چرا ساکتید؟ با هم صحبت کنید, معاشرت کنید. -

 از مدل نشستن و حرف زدن یونس؛ هیوا خندید. خانم بزرگ گفت: 

 چه خبر یونس جان؟ از دانشگاه  -

 داد و نگاهش را به آن میخ کرده بود، گفت: های پاهایش را تکان می یونس همینطور که پنجه 

 دانشگاه هم امن و امان مادرجون.  -

 و سربلند کرد نگاهش را به مادرش داد و گفت: 

 شما خوبید؟ درد کمرتون بهتره؟   -

 خوبه خداروشکر.  -

 هوشنگ گفت: 

 ازار کار، اوضاع بورس این روزها انگاری خیلی خوب نیست. آقا یونس چه خبر از ب -

 یونس نگاهش را به هوشنگ داد و گفت: 

 بورسه دیگه یه روز خوب یه روز بد.  -

 و باز کمی سکوت؛ یونس خودش این سکوت را شکست و خطاب به رها گفت: 

 کنید؟ رها خانوم شما هم مثل هیوا آشپزی می  -

 رها با لبخندی جوابش را داد:
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 البته نه به خوبی هیوا؛ فعالً شاگرد هیوا هستم و دارم درس پس میدم.  -

 یونس نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 قربونت برم مثل داییت درس هم میدی.  -

 رها باز گفت: 

 فوق العاده هم سخت گیره.  -

 یونس سری تکان داد و گفت: 

 راضیم ازش.  -

 شیدا گفت: 

 ای رو یادمون بده. های فامیل بذاره و آشپزی حرفه هیوا جان باید یه کالس خصوصی برای خانم   -

 یونس جوابش را داد: 

مونه به یوسف بگی یه کالس خصوصی واسه فامیل بذاره و جراحی  شیدا خانوم این حرفت مثل این می   -

مت بکشی؛ یه عالمه تجربه  قلب یادتون بده. آشپزی که الکی نیست باید درسش رو بخونی؛ کلی زح

 کسب کنی، پیش اساتید مختلف درس پس بدی، دود آشپزخونه بخوری تا آشپز بشی. 

 خند گفت: شیدا با نیش 

 ولی به نظرم قیاس آشپزی با پزشکی اصالً قیاس درستی...  -

ی حرفش در دهانش ماسید. همه تقریباً در  تا این را گفت نگاه تند یونس به سمتش برگشت و بقیه 

 مقابل یونس ساکت بودند. رامین این بحث را به دست گرفت و گفت: 

کنم منظور شیدا خانم درجه سختی کار بود. خب آشپزی نسبت به پزشکی نباید به اون  البته فکر می  -

 سختی باشه. 

 یونس نفسی بیرون داد و گفت: 
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به هم نزدیک هستن.  ی خودش سخته، اتفاقاً پزشکی و آشپزی از یک لحاظ خیلی  هر کاری به نوبه   -

 ها سر و کار دارن. هر دوشون با سالمتی و زندگی آدم 

 خانم بزرگ سری تکان داد و در تایید حرف پسرش گفت: 

 حرف متین و درستیه؛ منم قبولش دارم.  -

 یونس نگاهی چرخاند و گفت: 

 بقیه چی؟  -

 یوسف با لبخند و خنده گفت: 

 همه این موضوع رو قبول داریم.   -

 ونس گفت: مریم همسر ی

خواستن  البته منظور شیدا جان از اون این حرف نبود که بخواهیم در سطح هیوا جان آشپز بشیم؛ می  -

 اگر امکانش باشه چند مدل غذایی جدید یاد بگیرن. 

 یونس باز نفس عمیقی کشید و گفت: 

 شبکه یک، برنامه خانواده؛ برنامه آشپزی هر روز یه مدل غذای جدید یاد میده.  -

 این حرفش باز هیوا خندید، مریم با اخم شیرینی گفت: و با 

 یونس!  -

 یونس به روی همسرش لبخند پهنی زد و گفت: 

م  اش رو یادت بده که واسه کنم غذاهای خوشمزهحاال چون شمایی خانوم، از هیوا جان خواهش می  -

 بپزی. 

 کرد، مهارش کند، گفت: ای که سعی می مریم در مقابل حرفش با خنده
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 توی این مورد منافع خودت در میونه.  -

 سیاوش وارد بحث شد و گفت: 

 کنم. البته مامان جان من از این پیشنهاد بابا حمایت می  -

 الفور جوابش را داد:یونس فی 

 میام. الزم نکرده حمایت کنی بزغاله. من خودم از پس همه بر -

 ی بلند هیوا به هوا برخاست و خوشحال دستانش را به هم کوبید و گفت: تا این را گفت ذوق و خنده 

 ازت راضیم دایی.  -

 و هیجان زده به سمت یونس چرخید و دست به گردنش انداخت و محکم بوسیدش. 

آن ذوق   ، اما حقیقتی که وجود داشت دلش برایی در هم کشید و زیر ل*ب غری زدسیاوش قیافه 

کرد که صدای غر زدن آرام شیدا  ها را نگاه می کردن هیوا غش رفته بود و لرزیده بود. زیر چشمی آن

 را شنید: 

 ی سیاه. شور ترکیبت رو ببرن دختره  مرده  -

ی به جانش ریخت. شیدا  غرهجا جای بروز دادنش نبود، چشم این حرف شیدا ناراحتش کرد اما آن 

 لش را نفهمید. سرش را به سمت سیاوش کشید و آرام گفت: متوجه سیاوش شد اما دلی

 کنی؟چرا اینجوری نگاه می  -

 سیاوش آرام جوابش را داد:

 کنیم. بعداً صحبت می  -

کرد و هیوا مشتاقانه  گفتگوها بین جمع گرم شده بود هر چند بیشتر از هر کسی یونس صحبت می 

 کرد. هایش را گوش می حرف 
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د و وقتی هیوا برای چیدن میز از یونس اجازه گرفت، یونس دستی به  باالخره وقت صرف شام رسی

 شکمش کشید و گفت: 

 دست بجنبون دختر که این شکم دیگه طاقت نداره.  -

کردند. یونس خودش را به کنار میز رنگین  هیوا، رها، رستا و البته جیحون در چیدن میز همکاری می 

 رساند و با شوق گفت: 

 ای جان، چقدر قشنگ.  -

صندلی عقب کشید و نشست. به هر غذا ناخنک میزد. با دعوت یوسف بقیه هم سر میز رفتند. میز   و

 چیده شده بود و همه منتظر هیوا و رها بودند. یونس صدایش را باال برد و گفت: 

 هیوا جان!   -

ا جای  اش نشست. اما رها مکثی کرد تنههیوا و رها با دوتا ظرف غذا سر میز آمدند. هیوا نزدیک دایی 

خالی کنار یوسف بود. بدون هیچ حساسیتی روی همان صندلی نشست و با کمک یوسف جای برای  

 آخرین ظرف غذا باز کرد. 

 یونس آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 اجازه میدی عزیزم.  -

 هیوا با شوق گفت: 

 کنم بفرمایین. خواهش می  -

 برساند، خودش را کشید. بالفاصله سیاوش برخاست و برای این که دستش را به ظرفی  

 یونس به او تشر زد و گفت:

 هوش چه خبرته یابو!   -

 ای عقب نشینی آن ظرف را برداشت و گفت: ها به هوا برخاست، سیاوش بدون ذره شلیک خنده
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 خوام این رو امتحان کنم.ست، اول می این غذا معرکه  -

 شیدا مشکوکانه گفت: 

 مگه شما قبال دستپخت هیوا رو امتحان کردی؟  -

 کشید گفت: سیاوش همینطور که برای خودش می 

 بله.  -

 یوسف بحثشان را جمع کرد:

 قبالً هیوا اون غذا رو درست کرده، سیاوش هم اینجا بود و ازش خورد.  -

 رها آرام گفت: 

 دروغ هم که حناق نیست. -

ی یوسف به  غره  قتی نگاه رها به سمتش برگشت، چشم ای به پایش زد و ویوسف از زیر میز ضربه 

 کسی متوجه نشد. جانش نشست. رها با حرص نگاهش را گرفت. همه مشغول شام شده بودند و هیچ 

داد. هیوا فقط پنج نوع غذا و  پرسید و هیوا برایش توضیح می کشید، اسمش را می یونس از هر غذایی می 

ی که به اعتراف همه خیلی خوشمزه شده بود و به  ی جوجه افه از هر کدام کمی درست کرده بود به اض

 خوراکش خوش آمده بود. ی خوش همذاق خانواد 

 اش را نوشید و خطاب به پدرش گفت: ای از نوشابه سیامک جرعه 

 میگم همچین آشپز محشری توی خانواده داریم چرا به فکر یه رستوران نیستیم؟ -

 بال کرد و گفت: یونس سری تکان داد، رامین هم استق 

 العادیه. پیشنهاد فوق  -

 جیحون گفت: 
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 گیره. ماشاهلل اسم و لقب هیوا جان اونقدری تو دهن پر کن هست که خیلی زود کار رستوران می  -

 خانم بزرگ هم راضی گفت: 

 من خودم که مشتری دائمیش میشم.  -

 رستا با ذوق گفت: 

 از االن بگم منم استخدامم. -

اش را نوشید و خطاب به  ای از نوشابه نگاهی به هیوا، جرعه داخت و بعد نیمیونس نگاهی به همه ان

 سیامک گفت: 

 خیال خان حاال که رستورانت افتتاح کردی اون ظرف ساالد بده اینطرف ببینم. جناب خوش  -

 سیامک که رو به روی پدرش بود ظرف ساالد را به سمتش گرفت و گفت: 

 پیشنهادم خوب نبود؟  -

 یونس ظرف ساالد را گرفت و گفت: 

پرسی آیا اصالً حاضر به  ت نمیعمه کنی اونوقت یه کلمه از دختردوزی و افتتاح می بری و می می  -

 همکاری با شما هست یا نه؟

 سیامک ابروی باال انداخت، نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 ؟ حرف حساب جواب نداره. هیوا سرمایه از من کار از تو، چطوره -

 نگاهی به یونس انداخت و بعد گفت: هیوا نیم 

تونم بخشید، اما دایی یوسف گفته برم شرکتش کار کنم، خیلی هم خواهش کرده برای همین نمی می  -

 پیشنهاد کاری شما رو قبول کنم. 

 که سیامک سوالی بپرسد و یوسف حرفی بزند، سیاوش گفت: قبل از این 
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 تخدام کردی عمو، یعنی قراره توی شرکت ناهار هم بدی؟ آخ جون باالخره برای شرکت آشپز اس -

 نگاه هیوا جنگی به جانبش برگشت و گفت: 

 نخیر، من قراره بشم مدیرداخلی شرکت.  -

یوسف متعجب خواست حرفی بزند که رها محکم پشت پایش کوبید و یوسف از درد دادی کشید. خانم  

 بزرگ نگران گفت: 

 یا قرآن چی شد یوسف؟  -

کرد به خودش مسلط باشد،  ا عقب کشید. یوسف سری تکان داد و در حالی که سعی می رها خودش ر

 گفت: 

 هیچی نشد.   -

 سیاوش با شیطنت گفت: 

 کمرش شکست.  -

 کردند. یوسف تند لیوان آبی ریخت و تمامش را یک نفس نوشید. همه متعجب نگاهش می 

 نچی کرد و با خنده گفت: یونس نچ 

 احتمالی دفع شد.  یبا یک پاتک به موقع حمله  -

 شیدا اما فکرش درگیر موضوع مدیریت داخلی شرکت بود برای همین این سوال را پرسید: 

 بخشید عمو مگه سیاوش مدیر داخلی شرکت نیست؟ می  -

 یوسف سری تکان داد و گفت: 

قراره یه سری تغییرات توی شرکت ایجاد بشه. یه مدتی هیوا جان در کنار سیاوش کار رو یاد   -

 شه. ای مشغول می ره و سیاوش بعد به سمت دیگه گیمی 
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کرد.  سیاوش با چشمان متعجب و قاشقی که از تعجب توی دهانش خشک شده بود یوسف را نگاه می 

 هیوا با شیطنت گفت: 

 مناسبت شام امشب هم به خاطر همین موضوع بود.  -

 همه ساکت بودند و یونس اولین نفری بود که با تحسین گفت: 

 گم.ین دخترم. بهت تبریک می آفرین، آفر  -

 شیدا باز پرسید: 

 اونوقت آقا یوسف سمت بعدی سیاوش قراره چی باشه.  -

 یونس جوابش را داد: 

 کنه عروس خانم، مهم کاره که داره. چه فرقی می  -

 شیدا شاکی گفت: 

 کنه سمت سیاوش نباید کمتر از این سمت باشه. خب فرق می  -

 یونس نگاهش را به برادرش داد و گفت: 

 گذرم سمت آبدارچی رو بهش ندی. یوسف ازت نمی -

 خندیدند. سیاوش با حرص گفت: ی بلند هیوا برخاست، بقیه هم می و باز شوق و خنده

 ت. آقاجون راضی به زحمت نیستم به خاطر این همه حمای -

 کنم پسرم قابلی نداشت. خواهش می  -

ها فقط شوخیه و جدیتی در کار نیست به جز شیدا که دست بردار نبود و  دانستند این بحث گویا همه می 

 زد. مدام آرام به جان سیاوش غر می 

 میز جمع شد و دوباره همه به پذیرایی برگشتند. یونس دست به آسمان بلند کرد و گفت: 
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هنر یه دختر هنرمند  شد به جای این دوتا لندهور بی می  ه ناشکر نیستم اما چی دونی ک خدایا می  -

 دادی. کدبانوی مثل هیوا به من می

 مریم رو ترش کرد، خانم بزرگ با مهربانی گفت: 

 کنه. یونس جان، هیوا هم مثل دختر خودت چه فرقی می  -

 یونس با لبخند گفت: 

 قربونش برم، معلومه که دخترمه.  -

خواست و دوست داشت  این مدت جیران فقط در سکوت شنونده بود هرچند قلباً دخترش را می و تمام 

اش برود و در آغوشش بگیرد اما به خاطر اینکه هیوا برای عمل پیوند  از او تعریف کند، قربان صدقه 

طلب پول کرده بود. دعوای مفصلی با شوهرش از سر گذرانده بود و هوشنگ غدقن کرده بود که  

 ی نسبت به هیوا داشته باشد. محبت

هیوا و رها برای درست کردن دمنوش بعد از غذا به آشپزخانه رفتند. هیوا همینطور که کارش را انجام  

 داد گفت: می 

 رها سر میز چیکار کردی با داییم که اینجوری دادش دراومد.  -

 رها با شوق گفت: 

 ی پاش. با پاشنه پا کوبیدم رو انگشت کوچیکه  -

 اش خفه شد.ندید که با صدای یوسف خندهو خودش خ

 رسه. موقع خندیدن منم می  -

 و صندلی را عقب کشید و نشست. 

 هیوا به سمتش برگشت و گفت: 

 دایی از کی باید بیایم شرکت؟  -
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کرد. هیوا هم خم شد نگاهی  یوسف جورابش را از پا درآورده بود و داشت انگشت پایش را نگاه می 

 انداخت و گفت: 

 آخ آخ کبود شده.  -

خندید. نگاه عصبی یوسف روی هیوا و بعد روی رها نشست.  رها هم که به کابیت تکیه زده بود ریز می 

 کرد گفت: همینطور که دوباره جورابش را پایش می 

 کنم. به وقتش.درستتون می  -

 و از آشپزخانه بیرون زد. بعد از رفتنش هیوا شاکی به رها نگاه کرد و گفت: 

 کردی.  ی پای راست داییم رو له ت کوچیکه انگش  -

 اش را گرفت و گفت: خندید هیوا جلو رفت و یقه رها فقط می 

 گیرم. ی پای راست داییم رو ازت میانتقام انگشت کوچیکه  -

 رها با خنده و شوخی گفت: 

 داییت فقط تقاص کاری که تو هتل با من کرد پس داد. -

 تعجب گفت: هیوا دستش را از یقه رها برداشت و م 

 تقاص چه کاری رو پس داد؟ -

 و لبخند روی لبش نشست که رها با اخم گفت: 

فکرای بیخود نکن، وقتی اومد تو اتاق از دیدنش ترسیدم، گفتم که بهت پام به دمپایی توالت گرفت   -

 محکم خوردم زمین، یه طرف پام کبود شده. تقاص اون کبودی رو پس داد. 

 هیوا بلند خندید و گفت: 

 طوره که حقشه. اگه این  -
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 ای کرد و به پشت سر اشاره کرد. هیوا سریع به سمت یونس چرخید. رها با دیدن یونس تک سرفه 

 یونس با لبخندی جلو آمد و باز پیشانی هیوا را بوسید و گفت: 

حال  کردم قراره یه دختره افسرده و ناراحت رو ببینم اما با دیدنت خیلی خوشقبل از اینکه بیام فکر می  -

ای هست. از این دخترای  شدم چون دیدم هیوا یه دختر شاد و حاضرجواب و البته محکم و خودساخته 

 لوس و ننر بدم میاد. 

 تر گفت: و با صدای آرام 

 مثل شیدا.  -

 و با این حرفش هردو خندیدند.

 رها با لبخندی گفت: 

 ربون و دلچسب باشه. کردم دایی یونسم تا این حد مهوقت فکر نمی گفت هیچ هیوا داشت می   -

 هیوا هم در ادامه گفت: 

 کردم شما هم مثل دایی یوسف هستید. اوقات تلخ و زورگو. فکر می  -

 یونس با خنده به سمت یخچال رفت و گفت: 

دفعه اذیت  این پسر چشم من رو دور دیده پرو بازی در آورده. شماره من رو بزن تو گوشیت این  -

 کشم. رو می کرد یه زنگ بزن خودم میام گوشش 

ی یونس را سیو کرد. یونس با بطری آب  هیوا سریع گوشی موبایلش را از جیبش بیرون آورد و شماره

 و لیوان سر میز نشست و گفت: 

 خوام باهات حرف بزنم. بشین هیوا جان می  -

 ها گذاشت. یونس با مهربانی گفت: رها دوتا دمنوش ریخت و مقابل آن 

 دستت درد نکنه رهاخانوم.  -
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رها با لبخندی جوابش را داد و مشغول ریختن دمنوش برای بقیه شد. یونس یک لیوان آب را یک نفس  

 نوشید و بعد گفت: 

خواد بزنه به یه کاری، چند سال قبل با دوستش یه شرکتی  ای داره می راستش این سیامک یه سرمایه  -

خواهر دوستش ازدواج کرد و یه سال بعد با همسرش به مشکل   راه انداخت که بد نبود. اما وقتی با 

 ی خانمش. خورد. سرت رو درد نیارم دخترم، تمام سهمش شرکتش شد مهریه 

ای  ها را برداشت و با ببخشیدی آشپزخانه را ترک کرد. بعد از رفتن رها، یونس جرعه رها سینی دمنوش 

 از نو*شی*دنی را نوشید و گفت: 

 این دمنوش چیه؟  -

 کنه. کتان. بعد از غذا به هضم و گوارش کمک می بهارنارنج، ترخون و تخم  -

 یونس با تحسین گفت: 

 ندازی، چی بود اسمش؟الحق که توی کارت بهترینی. من یاد این دختره تو فیلم جواهری در قصر می  -

 هیوا با خنده گفت: 

 یانگوم.  -

 آره.  -

 هیوا با لبخند مهربانی گفت:

 زدن. شد دوستام به این اسم صدام می ی که این فیلم پخش می جالبه توی دوره  -

 یونس لپش را کشید و گفت: 

 نشستی و دوستت دارم.  ی که دیدمت چقدر به دلم دونه از لحظه خدا می  -

 منم همینطور.  -

 یونس باز نفس بلندی کشید و گفت: 
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خواست دیگه  ریخت و نمی گفتم، سیامک بعد از اینکه از همسرش جدا شد حسابی به هم داشتم می  -

کار کنه. چند وقتی پیش خودم کار کرد. من دفتر کارگزاری بورس دارم اما این شغلی نبود که سیامک  

خواد مستقل باشه. پیشنهاد امشبش بابت رستوران، پیشنهاد  رو راضی کنه. پسر خودساختیه. می 

کار کنی، جدی روی این   سرسری بود اما از من خواست باهات حرف بزنم اگر موافقی که باهاش

 موضوع فکر کنه. 

خواست با جواب رد ناراحتش کند. بعد از  هیوا کمی سکوت کرد. دایی یونسش را دوست داشت و نمی 

 کمی سکوت یونس گفت: 

 شم.اصالً فکر نکن اگر جوابت منفی باشه ناراحت می  -

 هیوا با لبخند گفت: 

 بذارید فکر کنم.  -

 و گفت:  ی دمنوشش را نوشید یونس بقیه 

 ممنون.  -

 سیامک چند تقه به در زد و گفت: 

 اجازه هست؟  -

 یونس با اخم شیرینی گفت:

 لش.بیا تو تن  -

 هیوا آرام خندید، سیامک پیش آمد و گفت: 

 بابا الاقل جلوی دخترعمه آبروداری کن.  -

 اتفاقاً هیوا از خودمونه.  -

 سیامک هم صندلی عقب کشید و نشست. یونس نگاهی به او انداخت و گفت: 
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 ببینم پسر تو لباس درست و درمون نداری؟  -

 سیامک نگاهی به پیراهنش انداخت و گفت: 

 ببخشید هول هولکی از خونه بیرون زدم.  -

 با هیوا حرف زدم قراره فکراش رو بکنه جواب بده.  -

 شید: سیامک لبخندش را به روی هیوا پا 

 سپاس دخترعمه.  -

 و باز یونس ضایعش کرد و ادایش را درآورد. 

 زنی.سپاس دختر عمه. خب مثل آدم بگو ممنونم. بدم میاد لفظ قلم حرف می  -

 خندید. سیامک باز نگاهش روی سقف مانده بود و هیوا آرام می

سمت اجاق گاز   سیاوش هم وارد آشپزخانه شد. فنجان دمنوشش هم توی دستش بود. همینطور که به 

 رفت گفت: می 

 ش خوب بود.خوام. مزه ها می من بازم از این دمنوش  -

 زمان گفت: ی روی میز برداشت و به سمت سیاوش پرت کرد و هم یونس باز سیبی از توی ظرف میوه 

 بیا فنجون منم ببر یکی دیگه هم واسه من بریز.  -

 سیاوش شاکی به سمت پدرش برگشت و گفت: 

 بود از پشت خنجر زدید. ی دوم دفعه  -

 زر زر نکن، یکی دیگه هم واسه من بریز.  -

خندیدند. سیاوش بعد از ریختن دمنوش مقابل برادرش سر میز نشست و خطاب  سیامک و هیوا فقط می 

 به سیامک گفت: 
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 راضی شد؟  -

 گاهی به هیوا انداخت و گفت: سیامک نیم  

 قراره فکراش رو بکنه بهم خبر بده.  -

 را به هیوا داد و گفت:  سیاوش نگاهش 

دختر بیا برو به کاری برس که ازش سررشته داری؛ تو رو چه به کار کردن توی شرکت تجهیزات   -

 پزشکی. 

داد. اینکه جوابی به سیاوش نداد و کمی ناراحت  هیوا نگاهش را از سیاوش گرفت و به فنجان مقابلش  

زمان صدای آخ سیاوش به هوا  شد. سیاوش را هم به فکر برد. ناگهانی صدای از زیر میز آمد و هم 

رفت. سیاوش  خندید و یونس به سیاوش چشم غره می برخاست. هیوا سر بلند کرد. سیامک داشت می 

 مالید شاکی گفت: در حالی که پایش را می 

 زنی بابا؟ را می چ -

 تا تو باشی نظر ندی.  -

 هیوا به خنده افتاد. سیاوش شاکی گفت: 

 همچین خیلی دلت خنک شد.   -

 هیوا کشیده و بلند گفت: 

 خیلی.  -

 تا سیاوش خواست حرفی بزند، شیدا وارد آشپزخانه شد و گفت: 

 سیاوش جان اینجایی؟  -

 یونس سریع جوابش را داد:

 نه اینجا نیست، بیرونه.  -
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 یدا با لبخندی گفت: ش

 آقاجون.  -

ای سیاوش گذاشت که باز یونس رفتارش را  شیدا پشت سر سیاوش ایستاد و دستش را روی شانه 

 مسخره کرد: 

 خواهی یه افسار هم بنداز گردنش. فرار نکنه؟ می  -

 خندیدند. سیاوش شاکی گفت: سیامک و هیوا می 

 دا راضی به این همه محبت نیستم. کنی ها. به خآقاجون رسماً داری من رو نابود می  -

دمنوشش را نوشید. سیاوش هم که دمنوشش را نوشید از جا   "همینی که هست"یونس با گفتن 

 برخاست و گفت: 

 ای بود. العادهبااجازه من و شیدا بریم دیگه. دخترعمه جان خیلی ممنون. شام فوق  -

و سیامک هم خداحافظی کردند و از    هیوا سری تکان داد و نوش جانی گفت. سیاوش و شیدا از یونس

 آشپزخانه که بیرون رفتند. یونس سری از روی تاسف تکان داد و گفت: 

 واقعاً خاک بر سرت با این زن انتخاب کردنت.  -

 سیامک زد زیر خنده که یونس نگاهش رو به او داد و گفت: 

 و همچنین شما.  -

 خاست و گفت: پروا زد زیر خنده و از سر میز بردفعه هیوا بی و این 

 ببخشید دایی جون من االن میام.  -

 و از آشپزخانه بیرون رفت. بعد از رفتنش یونس گفت:

 قربونش برم چقدر بانمک.  -
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 و نگاهش را به سیامک داد و گفت: 

 نظرت چیه؟  -

 در مورد؟  -

ای هم داره.  هیوا. شرایطتتون مثل هم. دختر قشنگ و خوبی هم هست. تخصص و کار خوشمزه  -

 خواهی عروسم بشه؟ می 

 لبخندی به ل*ب سیامک نشست، سری تکان داد و گفت: 

 کنه؟ به نظرتون قبول می  -

افتضاح   ی درب و داغونی که واسه خودت ساختی معلومه که نه. برای اولین بار با این ریخت و قیافه  -

تونی جبران کنی. توی این مدت بیشتر بیا اینجا. بیشتر  جلو روش ظاهر شدی. ولی خب دفعات بعد می 

 زنم.باهاش صحبت کن. منم با مادرت حرف می 

 مریم وارد آشپزخانه شد و گفت: 

 کنی. در چه مورد با من صحبت می  -

در دست داشت وارد آشپزخانه شد  ی مخملی قرمز رنگ که یونس تا خواست حرفی بزند؛ هیوا با جعبه 

 و گفت: 

 دایی جون.  -

 جون دایی، اون چیه؟  -

 هیوا جعبه را مقابل یونس گذاشت و گفت: 

 این برای شماست.  -

 یونس متعجب نگاهش کرد. یوسف هم وارد آشپزخانه شد و گفت: 

 اینجا چه خبره؟ چرا نمیاید توی پذیرایی پیش بقیه.  -
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 : یونس با اخمی نگاهش کرد و گفت

 های ما زنگوله. پری وسط حرف بدم میاد می  -

 یوسف خندید، پیش آمد و گفت: 

 کنید؟ چیکار می  -

 یونس باز ضایعش کرد: 

 کنیم. داریم اورانیوم غنی می  -

 مریم گفت: 

 هیوا یه کادوی واسه داییش آورده.   -

 یوسف ابروی باال انداخت و گفت: 

 تره.خون دایی یونس از دایی یوسف رنگین  -

 باز گفت: یونس  

 شک داری که هست.   -

هیوا مهربان نگاهش را به یونس داد و تا خواست حرفی بزند جیران و جیحون هم وارد آشپزخانه  

 شدند. جیحون باز گفت: 

 اینجا خبریه؟  -

 یونس جواب او را هم داد: 

 ت رو بردار واستا ته صف. دن قابلمه آره آش می  -

 ی جمع؛ یوسف گفت: باز خنده 

 هیوا برای یونس کادو آورده.  -
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 یونس خطاب به هیوا گفت: 

 دستش درد نکنه. چی هست؟  -

 هیوا با لبخندی گفت: 

داد   ی زندگیم رو بهم دادید. توی بیست و پنج سال زندگیم اولین کسی که بهم هدیهشما اولین هدیه   -

 شما بودید. 

ی مهربان به  ی هیوا. هیوا خم شد و بو*سه یونس وا خورد از این حرفش؛ خیره مانده بود به چهره

 صورت دایی یونسش نشاند و گفت: 

 کنید؟ بازش نمی  -

 یونس مشتاق گفت: 

 حتماً.  -

نگلیسی  ی طالیی مستطیل شکلی که به صورت برجسته و به زبان ای مخملی را باز کرد. ورقه و جعبه 

چیزی روی آن نوشته شده بود درون جعبه بود. چیزی شبیه به لوح. یونس آن را برداشت و رویش را  

 خواند:

 لوح طالی جشنوارهی بزرگ آشپزی هند.  -

 هیوا در موردش توضیح داد:

ای شرکت کردم شونزده سالم بود. نفر اول شدم. مسابقات  اولین باری که برای مسابقه توی جشنواره  -

 شد. دوست دارم این لوح رو هدیه بدم به شما. ی هند برگزار می تو

 یونس که احساساتی شده بود از جا برخاست و هیوا را در آغو*ش گرفت و گفت: 

 الهی قربونت برم. چقدر تو مهربونی.  -

 و بعد پیشانی هیوا را بوسید و گفت: 
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 ی. ش دارولی هیوا جان این هدیه خیلی عزیزه، باید پیش خودت نگه  -

 خوام از من یادگاری داشته باشید. می  -

ی در آشپزخانه ایستاده بود و  و باز یونس در آغو*ش گرفتش که نگاهش به جیران افتاد که در آستانه 

 صورتش از اشک خیس بود. یونس آرام زیر گوش هیوا گفت: 

 کنی؟ دایی یه چیزی بخواد قبول می  -

 اد. یونس آرام طوری که فقط هیوا بشنود گفت: هیوا از آغو*ش یونس بیرون آمد و سری تکان د

 برو مادرت رو ب*غل کن.  -

ی نه تکان داد. یونس گردن کج کرد و مهربان  اش سری به نشانه هیوا وا خورده از درخواست دایی 

 اش گرفت. یونس دست هیوا را گرفت و گفت: نگاهش کرد که هیوا خنده 

 ر و دختری. رسه به آشتی مادخب نوبتی هم باشه نوبت می  -

و به سمت جیران به راه افتاد. هیوا مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود با یونس همراه شد. یونس  

 دست خواهرش هم گرفت و گفت: 

 زود باشید ببینم.  -

اش به هوا  هق گریه آغو*ش کشید و صدای هق باره هیوا را در  جیران که هیوا مقابلش بود. به یک 

 زد:کرد و با هیوا حرف می برخاست. گریه می 

 من رو ببخش دخترم. من ببخش قربونت برم. خدا من رو بکشه که تنهات گذاشتم.  -

توانست باالخره چشمانش خیس شد. از آغو*ش  کرد احساساتی نشود اما نمی که سعی می هیوا با این 

 د گفت: مادرش که بیرون آم

 ببخشید.  -
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کردند رو به رو  ها را نگاه می و خواست بیرون برود که با بقیه که بیرون از آشپزخانه ایستاده بودند و آن 

ی اینطرف رو به رو شد.  شد. رها جلوتر از بقیه ایستاده بود. خواست به سمت داخل برگردد که با عده 

 ا به خنده افتاد و گفت: سریع اشکش را گرفت. دوباره به سمت بیرون چرخید. ره

 راه در رو نداری.  -

 و با این حرف رها همه خندیدند البته به جز هوشنگ که از این ماجرا چندان خشنود نبود. 

بعد از رفتن مهمان ها؛ هیوا خستگی را بهانه کرد و به اتاقش رفت. خانم بزرگ هم داشت داروهایش را  

های  نه بود. یوسف هم که برای خاموش کردن چراغخورد و رها در حال کمی مرتب کردن آشپزخامی 

 حیاط بیرون رفته بود وارد سالن شد. نزدیک مادرش نشست و گفت: 

 زونه؟حالتون می  -

 خوبم مادر.  -

 یوسف نگاهی به آشپزخانه انداخت و گفت: 

 نظر سیامک چی بود؟  -

 بزرگ با لبخند رضایتمندی گفت: خانم

 ه یونس هم گفتم. استقبال کرد. فقط خدا کنه هیوا هم قبول کنه. خداروشکر از هیوا خوشش اومده. ب -

 یوسف کمی فکر کرد و گفت: 

 این دیگه هنر سیامک که چقدر خودش رو نشون بده. -

 رها از آشپزخانه بیرون آمد که خانم بزرگ با دیدنش گفت: 

 دستت درد نکنه دخترم، حسابی توی زحمت افتادی.  -

 کنم، شبتون بخیر. خواهش می  -

 خانم بزرگ جوابش را داد و بعد از رفتن رها نگاهش را به یوسف داد و گفت: 
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 خب حاال از موضوع هیوا و سیامک بگذریم و بیایم سر موضوع شما؟  -

 یوسف پرسشگر گفت: 

 چه موضوعی؟  -

 بزرگ روی دست پسرش نشست و گفت: دست خانم

. توی این شش سال تو خودت رو  گذرهیوسف تا کی قراره عزادار غزاله باشی. شش ساله که می  -

ش زحمت کشیدی کنار گذاشتی چون نتونستی واسه  ها واسه فراموش کردی. حتی کاری رو که سال 

خواهی بفهمی تو مقصر مرگ غزاله نبودی، تو پزشک خوبی بودی. حتی  قلب غزاله کاری بکنی. چرا نمی

 پروفسور عظیمی گفت از دست هیچ کس کاری ساخته نبوده. 

س عمیق و پردردی کشید؛ نگاهش مات ماند روی میز عسلی و داروهای قلب مادرش که  یوسف نف

 مقابلش بود. خانم بزرگ باز گفت: 

با هیوا بیاد پیش ما. دختر نجیبیه. البته به نظرم  ی غزاله دوست هیوا باشه و قسمت بوده دختر خاله  -

 تونه زن زندگیت باشه. دونم که می اخالقش شبیه به غزاله نیست ولی می 

 نگاه یوسف به سمت مادرش برگشت و گفت: 

شه بذارید موضوع پیوند مغز استخوون آرزو تموم بشه و حالش خوب بشه. بعد توی این  دیر که نمی -

خواد توی شرکت کار کنه. کاش راضی بشه با سیامک برای  کنه. هیوا می چیکار می فاصله ببینم سیامک 

تونه به شغل جدیدش امیدوار باشه هم اینکه این دوتا  رستوران توافق برسه اینطوری هم سیامک می 

 کنم. بیشتر به هم نزدیک بشن و امید خدا سر و سامون بگیرن. بعد منم فکرام رو می 

روهایش را برداشت و بدون هیچ حرفی به سمت اتاقی رفت. یوسف مستاصل  خانم بزرگ با اخمی دا

 گفت: 

 حرف بدی زدم؟  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

198 

خانم بزرگ با گفتن شب بخیری وارد اتاقش شد. یوسف پوفی کرد و از جا برخاست به سمت اتاقش  

عقب  رفت که باز در اتاق هیوا باز شد و رها بیرون آمد که با یوسف رو در رو شد. با ترس قدمی به می 

 برداشت. 

 ابروان یوسف در هم گره شد و گفت: 

 خواهی بابتش عذرخواهی کنی؟ کنه نمیانگشت پام هنوز درد می  -

 رها براق شد به چشمانش و گفت: 

 نه.  -

 یوسف ابروی در هم کشید و سری تکون داد: 

 شی. خیلی غدی دختر، اما خب درست می  -

، خودتون اومدید هتل توی اتاق به پام افتادید،  به همین خیال باش. بعدم ما که رفته بودیم هتل  -

 تون. التماسم کردید برگردم خونه

 یوسف نفسش رو با حرص بیرون داد و تا خواست حرفی بزند؛ هیوا هم از اتاق بیرون آمد و گفت: 

 اینجا چه خبره؟  -

 رها با شیطنت گفت: 

شون درست کردیم از من  واسه ای که با هم هیچی هیوا جان، آقا یوسف داشتن بابت شام خوشمزه  -

 کردن. تشکر می 

 هیوا با لبخند به یوسف چشم دوخت و گفت: 

 نوش جون دایی؛ ما که کاری نکردیم.  -

 یوسف زیر زبانی چیزی گفت و از کنارش گذشت و وارد اتاقش شد. بعد از رفتنش هیوا گفت: 

 کمتر داییم رو اذیت کن دختر.  -
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مت دستشویی رفت. هیوا به چهارچوب در تکیه زد و با خودش  رها زهرخندی تحویل هیوا داد و به س

 گفت: 

 خدا عاقبتمون رو به خیر کنه.  -

شد.  بایست برای انجام پیوند بستری می هیوا در حال حاضر شدن برای رفتن به بیمارستان بود. چون می 

 کرد. پوشید با رها هم که در حال حاضر شدن بود صحبت می همینطور که لباس می 

خواهیم. دست بزنش هم  بهت سفارش نکنم ها. به عمو بامداد بگو یه آدم حسابی و کار بلد می  باز  -

 ش کردن بتونه از پس خودش بربیاد. خوب باشه که یه جا تله 

 رها کالفه و عصبی گفت: 

 وای چقدر گفتی، حواسم هست هیوا.  -

 ا چرخید: هیوا مقابل آینه قرار گرفت و رژ ل*ب قرمزی روی لبش زد و به سمت ره

 چطور شدم؟  -

 رها با شیطنت گفت: 

 جووون.  -

اتاق بیرون زد. رها بعد از رفتنش جلوی آینه قرار  تر کرد و از هیوا با گفتن زهرماری رژش رو کمرنگ 

گرفت. نگاهش روی وسایل آرایشی چرخید. اینطور که یوسف را شناخته بود غیرتی بود و حاال باید  

زد تا ببیند حسی به او دارد یا نه. برای همین در آرایش کردن کمی افراط کرد و برای زدن  محکش می 

تر برد  . نگاهی به خودش توی آینه انداخت. شالش را کمی عقب ر*ژ، همان ر*ژ جیغ را انتخاب کرد

موهایش را با وسواس بیشتر درست کرد و بیرون ریخت. کیف کوچکی که داشت برداشت و از اتاق  

بیرون رفت. همه سر میز صبحانه بودند که رها هم صبح بخیری گفت و نشست. خانم بزرگ کمی از  

اما حرفی نزد. یوسف هم با دیدنش خشکش زده بود. هیوا که همه  آرایش تند و زیاد او جا خورده بود 

را زیر نظر داشت. نگاهش بین یوسف و رها در جریان بود. رها تیرش به هدف خورده بود. یوسف به  

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

200 

ی لباس پوشیدن از سر میز برخاست و  ای از چاییش به بهانه وضوح ناراحت شد و بعد از نوشیدن جرعه 

 خودش را به سمت رها کشید و آرام گفت:   به اتاقش رفت. هیوا کمی 

 خواهی دقش بدی؟ می  -

 رها زیر چشمی نگاهی به خانم بزرگ انداخت و گفت: 

 نظر خودت چیه؟  -

 خانم بزرگ خطاب به رها گفت: 

 خواهی توی بیمارستان پیش هیوا جان بمونی؟ عزیزم شما می  -

 مونم.رو هم پیشش می  رم بیمارستان پیش هیوا. شبمن یه چندجا کار دارم بعد می  -

یوسف که از اتاقش بیرون آمد. از خانم بزرگ خداحافظی کردند و همگی از خانه بیرون زدند. یوسف  

ی قبل یوسف  بدون هیچ حرفی با اوقاتی تلخ سوار ماشین شد. هردو صندلی عقب نشستند اما مثل دفعه 

 ا کند و حرکت کرد. هیچ اعتراضی به عقب نشستنشان نکرد و خیلی سریع ماشین را از ج

 هیوا باز آرام به رها گفت: 

 خیلی اوقاتش رو تلخ کردی ها.  -

 از کجا معلوم از این موضوع ناراحت باشه.  -

 قبل از اینکه تو بیای سر میز، چیزیش نبود. تو رو این ریختی دید اعصابش خورد شد.  -

 رها نیشخندی زد و نگاهش را به بیرون داد. هیوا خطاب به یوسف گفت: 

 شه اول رها رو برسونید رستوران عمو بامداد. دایی جون می  -

 یوسف از آینه نگاهی به عقب انداخت و گفت: 

 ها هستن که برسوننشون.طرفی نیست. رها خانوم بخوان برن خیلیمسیرم اون  -
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 تا این را گفت رها عصبانی گفت: 

 منظورتون چیه؟  -

 پروا گفت: یوسف بی 

خواهید پیاده بشید ببینید چند نفر جلو  فهمید. می ون بندازید منظورم رو می یه نگاه از آینه به خودت -

 زنن.پاتون ترمز می 

 رها عصبانی مشتی به در ماشین کوبید و فریاد زد: 

 نگه دار.  -

 یوسف ماشین را کنار کشید و به سمت عقب چرخید و فریاد زد: 

 ی کولی. صدات ننداز رو سرت دختره  -

 اش غر زد: بی به جان دایی هیوا مداخله کرد و عص

 گی؟فهمی چی داری می دایی می  -

ی  هیوا هم به دنبالش پیاده شد. رها با گریه در حاشیه ی در را کشید و از ماشین پیاده شد.  رها دستگیره 

 دوید. هیوا خودش را به او رساند و دستش را کشید. رها به سمتش برگشت و فریاد زد: خیابان می 

 ولم کن هیوا. بذار برم.  -

لرزید در  هیوا دستش را کشید و در آغو*ش گرفتش. رها عصبی و در حالی که بدنش از حرص می 

های کنار  ی خیابان روی جدول کرد. هیوا بعد دستش را گرفت و او را در حاشیه گریه می آغو*ش هیوا 

خیابان نشاند. در کنارش نشست و دستش را گرفت. یوسف کالفه؛ عصبی و مغرور کنار ماشینیش  

 کرد. ها را نگاه می ایستاده بود و از همان فاصله آن 

 ت و خطاب به رها گفت: هیوا هم از همان فاصله خشمش را به جان یوسف ریخ 

 حالت خوبه؟  -
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 لرزید با بغض گفت: رها در حالی که بهت زده به آسفالت زیر پایش چشم دوخته بود و هنوز دستش می 

 منظور حرفش این بود من خرابم.  -

و محکم پشت دستش را روی لبش کشید تا رژش را پاک کند. رژ روی صورتش کشیده شد و از روی  

کرد  مال کاغذی از کیفش بیرون کشید و همینطور که صورت رها را تمیز می لبش پاک شد. هیوا دست

 گفت: 

 کنه. گم خیلی داره باهامون بدرفتاری می رسم. به دایی یونس می خودم حسابش رو می  -

 رها بغضش رو فرو داد و باز گفت: 

 تونم. کنم قوی باشم اما نمیحالم بده هیوا. همش سعی می  -

اش روی سر هردویشان افتاد. با غرور و  افتاد. نزدیکشان که رسید سایه  یوسف به سمتشان به راه

 سردی گفت: 

 ده؟این رفتار عصبی و بچگانه چه معنی می  -

 رها تا این را شنید عصبی برخاست و بر سر یوسف داد زد:

 اونی که روانی و عصبیه شمایید.  -

 یوسف نیشخندی زد و گفت: 

دی یه بار هم  ه بار اونقدری خودت رو نجیب و سر به زیر نشون می اصالً توی رفتارت ثبات نداری. ی  -

کنی یه بار هم اینجوری کولی بازی در میاری و عصبی  این ریختی. یه بار اونقدری آروم و متین رفتار می 

 شی. به نظرم شما به یه دکتر روانپزشک احتیاج دارید. می 

 هیوا هم که ایستاده بود گفت: 

 اینه که شما و رها هردوتون به دکتر روانپزشک احتیاج دارید و البته شما بیشتر.  آره دایی، منم نظرم  -

 یوسف به سمت ماشین به راه افتاد و گفت: 
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 بیاید سوار بشید.  -

 رها به سمت هیوا چرخید و گفت: 

 زنم.رم. بهت زنگ می هیوا من می   -

توی تاکسی نشست شالش را روی   و به سمت خیابان رفت و اولین تاکسی که ایستاد سوار شد و رفت. تا 

سرش مرتب کرد و جلو کشید. آرایشش هم کامالً با دستمال کاغذی پاک کرد. بعد سرش را به شیشه  

های یوسف  گذاشت و چشمانش را بست. قطرات گرم اشک روی صورتش دوید و با یادآوری حرف 

 لبش را گزید و بغضش را خفه کرد. 

تر ماشین را از و نشست و در را به هم کوبید. یوسف هم عصبانی هیوا ناراحت در کنار یوسف صندلی جل

زد. یوسف ناراحت بود از رفتار  جا کند و حرکت کرد. سکوت بینشان حاکم بود و هیچکدام حرفی نمی 

خودش و رفتار رها، ناراحت بود اما غرورش بیشتر از آن چیزی بود که بخواهد اعتراف کند به کار  

م از دست رها عصبانی بود به خاطر آن ظاهری که برای خود ساخته بود. هیوا  اشتباهش، هر چند هنوز ه 

ای را گرفت اما پشیمان شد از برقراری تماس. موبایلش را  اش را از جیب بیرون کشید و شماره گوشی 

نگاهی به او انداخت و  کرد با سکوت عصبانیتش را مهار کند. یوسف نیم فشرد و سعی می در دست می 

 گفت: 

 ا رفت؟ کج -

 و هیوا فوران کرد عصبانیتش بر سر یوسف. 

چرا باید شما بدونید که کجا رفت؟ چرا اینطوری باهاش حرف زدید؟ هان؟ شما چی در مورد رها   -

 دید اینجوری باهاش رفتار کنید. دونید که به خودتون اجازه می می 

 تر گفت:یوسف هم عصبانی 

های دو رو، بدم  داد، هیوا بدم میاد از آدم این وضعی که امروز واسه خودش ساخته بود چه معنی می  -

 میاد. 
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 و عصبی با کف دست روی فرمان کوبید. هیوا او را زیر نظر گرفته بود. یوسف باز با حرص گفت: 

 رفت دیدنش؟امروز با کی قرار داشت که اینجوری داشت می  -

 کرد.وی صورتش یوسف را نگاه می هیوا با لبخند پهن ر

 نگاهی به هیوا انداخت و با دیدن لبخندش گفت: یوسف نیم

 خندی؟ هان چیه؟ به چی می   -

 هیوا نگاهش را چرخاند و گفت: 

 رفت دیدن عمو بامداد. رها داشت می  -

 یوسف پوزخندی زد و گفت: 

 باشه باورم شد.  -

 هیوا باز تند نگاهش کرد و گفت: 

 یه سوالی ازتون بپرسم.  تونمدایی، می  -

 یوسف سری تکان داد و هیوا کمی فکر کرد و بعد گفت: 

 خیالش. هیچی، بی   -

 تر شد و گفت: یوسف اخمش غلیظ 

 سوالت رو بپرس هیوا.  -

خواستم بدونم برای چی وقتی رها رو این تیپی دیدید عصبانی شدید و از اینکه فکر کردید ممکنه  می  -

 بانی شدید؟ با کسی قرار داشته باشه عص

دانست دلیلش این حسی بود که داشت نسبت  دانست چه باید بگوید اما می یوسف خودش هم دقیقاً نمی

 گرفت. دستی به موهایش کشید و گفت: به رها در درونش شکل می 
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 سوالت جوابی نداره، فقط خوش ندارم دختری این تیپی بگرده.  -

 نهایت جلف لباس پوشیده بود گفت: دختری که بی  را نگاه کرد و بعد با دیدن هیوا لحظاتی اطراف 

 دایی اون دختره رو.  -

 یوسف نگاهی انداخت و گفت: 

 خب که چی؟  -

 تره. خواهید برید سرش داد بزنید. اون که بدتر از رها لباس پوشیده، آرایشش هم جلف نمی  -

 ا گفت: یوسف زیر ل*ب غری زد و نفسش را عصبی بیرون داد. از آن دختر که گذشتند هیو

 فهمم گلوت پیش رها گیر کرده. کنی نمیکنی من خرم، فکر می دایی فکر می  -

 یوسف حرفش را انکار نکرد. حتی نگاهش هم نکرد. فقط بعد از مدتی سکوت گفت: 

 تو جواب سوال من رو بده، چرا این ریختی از خونه اومد بیرون؟  -

 هیوا ابروی باال انداخت و گفت: 

 خواست حرص شما رو در بیاره. می  -

 یوسف متعجب گفت: 

 چی؟  -

 اش انداخت و گفت: هیوا نگاهی به گوشی 

 زدید؟دایی نباید اون حرف بهش می  -

 حقشه تا اون باشه، اینطوری غیرت من رو غلغلک نده. -

 هیوا با لبخندی نگاهش کرد و گفت: 

 پس دوستش داری؟  -
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 ی چشم نگاهش کرد و گفت: ف از گوشه یوس 

 بهش زنگ بزن ببین کجاست؟  -

 هیوا نفس عمیقی کشید و گفت: 

 ره پیش عمو بامداد.گفتم که می  -

 واسه چی؟  -

 یه کاری داشت دیگه.  -

یوسف با انگشتانش روی فرمان ریتم گرفت. عصبی بود و نگران. وقتی توی پارکینگ بیمارستان توقف  

 رخید و گفت: کرد به جانب هیوا چ

 کنه؟ گم رها دوباره قهر می هیوا، می   -

که جوابش را بدهد از ماشین پیاده شد. یوسف عصبی روی  هیوا لحظاتی نگاهش کرد و بعد بدون این 

 فرمان کوبید و با خودش گفت: 

 لعنت به تو یوسف، لعنت به تو!  -

ی تختی  لباس بیمارستان لبه هیوا توسط پرستاری به اتاقی راهنمایی شد. بعد از تعویض لباسش با 

نشست. پرستار سوزنی را برای وصل کردن سرم به دستش وصل کرد و از اتاق خارج شد. بعد از 

 ی رها را گرفت که با دومین زنگ جوابش را داد: رفتنش هیوا موبایلش را برداشت و شماره 

 سالم.  -

 از همین یک کلمه فهمید که گریه کرده است: 

 دی؟ سالم، باز گریه کر -

 ای گفت: رها با صدای گرفته 

 نه، بستری شدی؟  -
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 دونم کی قراره عملم کنن. تو چیکار کردی؟ آره، فقط نمی  -

 رم پیش این پسره که عمو بامداد معرفی کرده. کارم تموم شد میام بیمارستان پیشت. دارم می  -

 هیوا سعی کرد دلداریش بدهد و کار یوسف را توجیه کند برای همین گفت: 

 کنم... . من با دایی یوسف صحبت کردم. فکر می  -

 رها عصبانی حرفش را برید و گفت: 

کنم دیگه حتی در موردش حرف نزن. با عمو بامداد صحبت کردم گفت یه سوییتی  هیوا خواهش می   -

 ذارم.ی مادربزرگ تو نمی مم پام رو توی خونه ده به ما. دیگه بمیرداره که می 

 هیوا نفس عمیقی کشید و گفت: 

 توی سوییتت برای منم جا هست.  -

 کنیم. اومدم بیمارستان باهم صحبت می  -

 ی در اتاق ایستاده بود. جلوتر آمد و گفت: و تلفن را که قطع کرد متوجه یوسف شد که در آستانه 

 دفعه حسابی قهر کرده، نه؟ این  -

 تر نشست و گفت: هیوا سری تکان داد و کمی صاف 

 دلش رو شکستی دایی.  -

 های شلوارش برد و با غرور گفت: یوسف دستانش را به جیب 

 اومد. نباید اون ریختی بیرون می -

 هیوا خودش را عقب کشید و بالش را پشت سرش مرتب کرد و گفت: 

 رفته یه سوییت گرفته.  -

 مدتی فکر کرد و بعد گفت:  یوسف کالفه سر به زیر انداخت،
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 کجا سوییت گرفته؟  -

 ی باال انداخت و گفت: هیوا همینطور که نگاهش به موبایلش بود شانه 

 گفت سوییت واسه عمو بامداد. اینطور که می  -

 دونی؟ش چقدر می هیوا، در مورد خانواده  -

 هیوا نگاهش را از موبایلش گرفت و گفت: 

ای کار ولی اینطور که پیداست اونجا ازدواج کرده. برادرش هم  مادرش مرده، پدرش رفته دبی بر -

 ازدواج کرده و زندگی خودش رو داره. 

 گیرن؟ چرا برادر و پدرش سراغی ازش نمی  -

 هیوا نگاهش را دوباره به موبایلش داد و گفت: 

 ها مادر من سراغی از من نگرفت. ی این سال به همون دلیلی که توی همه -

 کرد و گفت:  و دوباره سر بلند

که زندگی  یه بار هم رها رفت دبی به پدرش سر بزنه؛ نامادریش دعوا راه انداخت و رها برای این  -

 پدرش خر*اب نشه برگشت ایران. 

 و زهرخندی به لبش نشست و گفت: 

 کنم. من هم این کار رو کردم. درکش می  -

 ابروان یوسف در هم شد و پرسشگر گفت: 

 تو چیکار کردی؟  -

 هیوا بغضش را خورد و جواب داد: 
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هفده سالم بود با بدبختی خودم رو رسوندم تهرون تا مادرم رو ببینم و ازش بخوام اجازه بده پیشش    -

اومدم  بمونم. اما پدر شما چیکار کرد، یه سیلی خوابوند توی صورتم و بهم گفت از همون راهی که 

 برگردم. 

 یوسف ناباور گفت: 

 گی. شه، داری دروغ می باورم نمی  -

 مادرت شاهد بود. ازش بپرس.  -

 و نفس بلندی کشید و گفت: 

 شه؟ گن کی انجام می این عملی که می  -

ی تخت  یوسف اما سر به زیر داشت و به فکر فرو رفته بود. هیوا خودش را جلو کشید و پاهایش را لبه 

ه سمت یوسف خم شد و بشکنی مقابل چشم یوسف زد. یوسف سر بلند کرد و هیوا  آویزان کرد. ب

 دوباره سوالش را پرسید. یوسف گفت: 

 برنت اتاق عمل. عصری می  -

 این عمل چطوریه؟  -

 خیلی سخت نیست ولی بعد از عمل تا بیست روز باید استراحت کنی.  -

ه برادرش سالمی داد و تا نزدیک تخت  هیوا خواست سوال دیگری بپرسد که جیران وارد اتاق شد ب

 آمد، هیوا را بوسید و گفت: 

 قربونت برم عزیزم، خوبی؟ -

 هیوا سری تکان داد، جیران نگاهش را به یوسف داد و گفت: 

 چته داداش؟ چرا تو فکری؟  -

 گردم. رم یه کاری دارم، عصری قبل از عملت برمی من می  -
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رستان توقف کرد و خیلی زود از ماشین پیاده شد و خود را  مقابل ساختمانی شیک در نزدیکی همان بیما

 ی هفتم رساند. وارد که شد منشی با دیدنش سریع ایستاد و گفت: به طبقه 

 سالم آقای دکتر.  -

 ابروی در هم کشید نزدیک میزش شد و گفت: 

 فریبرز هستش؟  -

 منشی سری تکان داد و گفت: 

 مراجع دارن.  -

 و ضمن نشستن گفت:  یوسف کالفه به سمت صندلی رفت

 آخریشه؟  -

 منشی با لبخندی جوابش را داد:

 خیر، ولی هنوز مراجع بعدیشون نیومدن.  -

توانست کمی  با بهترین رفیقش فریبرز می زیر ل*ب آرام گفت کاش نیاد. در این شرایط فقط صحبت 

حال او را بهتر کند. در این فاصله موبایلش را از جیب بیرون آورد و سعی کرد خودش را سرگرم کند.  

خیلی طول نکشید که با باز شدن در اتاق فریبرز و بیرون آمدن خانمی سریع از جا برخاست و به سمت  

د که او از کنارش گذشت و وارد اتاق شد. فریبرز از ورود  اتاقش رفت. هنوز آن خانم در را نبسته بو

 ناگهانی او دستش را روی قلبش گذاشت و با لودگی گفت: 

 ی خر؟ این چه طرز وروده؟ یا صاحب روز وحشت. چته مرتیکه  -

یوسف عصبی روی مبلی نشست، لحظاتی همینطور که با ضربات عصبی پایش روی زمین ریتم گرفته  

 کرد بدون هیچ حرفی. فریبرز از جا برخاست و گفت: اه می بود به فریبرز نگ
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های که مچ شوهرشون هنگام خیا*نت گرفتن داغ کردی و داری خرناسه  هان چته؟ چرا عینهو این زن  -

 کشی. می 

 یوسف عصبی نفسش را بیرون داد و گفت: 

 رفت رو اعصابم. تقصیر خودش بود. چشمش کور دندش نرم، نمی  -

چ یک لیوان آب ریخت و نزدیکش روی مبل دیگری نشست، لیوان را مقابلش  فریبرز از توی پار

 گذاشت و گفت: 

 یه کم آب بریز سر رادیاتت تا موتور نسوزوندی.  -

 یوسف لیوان آب را برداشت و یک نفس تمامش را نوشید. بعد به عقب تکیه زد و گفت: 

 . دونم حرفم اشتباه بود ولی تقصیر خودش بوددونم، خودم می می  -

 فریبرز با لبخند پهنی که روی صورتش بود گفت: 

 باز کی روی اعصابت غیغاج رفته که اینطوری جوش آوردی؟  -

یوسف دو دستش را به موهایش کشید و بعد از نفس عمیقی شروع کرد به حرف زدن. همه چیز را  

ز، فریبرز  کرد. با زنگ خو*ردن تلفن روی میهایش گوش می گفت. فریبرز هم در سکوت فقط به حرف 

 از جا برخاست و تلفن را جواب داد و دوباره به سمت یوسف برگشت و گفت: 

ش پیش اومده  تونم با عرایضم به فیض برسونمت چون مراجعم کاری واسه شانس آوردی حسابی می  -

 تونه بیاد. نمی

 یوسف سری تکان داد و گفت: 

 خداروشکر.  -

 ه سمتش به راه افتاد و گفت: هایش را باال میزد ب فریبرز همینطور که آستین 
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ی یابو تو رو باید برد بست به تخت تیمارستان، یه کاره برگشتی هر چی از دهنت در اومده به  مرتیکه  -

دلیل بیاد تر بزنه به  اون دختر گفتی بعدم برگشتی بهش گفتی ثبات رفتاری نداره. یکی توی خیابون بی 

 زنی.ت داری وامیستی به روش لبخند می شخصیت تو برای اینکه بهش ثابت کنی ثبات شخصی 

 یوسف عصبانی گفت: 

 این چه طرز حرف زدنه فریبرز، تو مثالً روانپزشکی، کمکم کن.  -

 گشت گفت: فریبرز همینطور که پشت میزش به دنبال چیزی می 

 خوام کمکت کنم، فقط نمی دونم این چماقم رو کجا گذاشتم. خب منم می  -

 ، فریبرز به سمتش برگشت: یوسف باالخره به خنده افتاد

 خنده.زهرمار، می  -

 تو رو خدا بیا اینجا بشین بگو چیکار کنم؟ بیا بگو من چه دردمه؟  -

 فریبرز دوباره روی همان مبل نشست و گفت: 

 ی من خارج.ش هم از عهده ت مفصال تشریح کردم. بقیه درد تو رو قبالً من واسه  -

یوسف کمی با خودش کلنجار رفت تا باالخره موضوع دیگری که این مدت مثل خوره فکرش را  

های که از رامین برادر غزاله شنیده بود و موقعیتی که برای اولین بار رها را  خورد بیانش کرد. حرف می 

ها  رف دیده بود. موضوع زخمی شدنش توسط مردی به اسم گودرز را هم گفت. فریبرز با شنیدن این ح

 کمی فکر کرد و بعد گفت: 

هاش اعتباری نیست در  ها تو حق نداری قضاوتش کنی. به قول خودت به رامین و حرف ی این با همه  -

 گی دلیلی بر بد بودن کسی نیست. ثانی این چیزهای که تو می 

 یوسف مستاصل گفت: 
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م با دختری وارد را*بطه  م مهمه. دست خودمم نیست. دوست نداردونی که چقدر این موضوع واسه می  -

 بشم که قبل از این... 

 ی حرفش را خورد. بقیه 

 فریبرز کنار ابرویش را خاراند و گفت: 

 توی این زمینه اصالً به روز نیستی.  -

 یوسف با نیشخندی گفت: 

ی گم دوست ندارم با دختری ازدواج کنم که سابقه غیرتی اسمش به روز بودن نیست. من فقط می بی  -

 دونم دست کسی بهش خورده باشه. شته باشه یا چه میازدواج دا

 فریبرز با اخمی گفت: 

 گم تعصب کور. خواهی بگی غیرته، باشه ولی من بهش می اسمش غیرت نیست حاال تو می  -

کنم برگرده. مادرمم بفهمه برای چی  دفعه فکر نمی تو بگو من االن چیکار کنم؟ باز قهر کرده. این  -

 کنه. ام قهر می گذاشته رفته اونم باه

 فریبرز به عقب تکیه زد و پا رو پا چرخاند و گفت: 

 برو خیلی رسمی و محترمانه ازش عذرخواهی کن.  -

 یوسف هم پا روی پا چرخاند و محکم گفت: 

 عمراً.  -

 جناب این همه تکبر هم خوب نیست ها.  -

 یوسف کمی فکر کرد و گفت: 

 رو ببینه.  اصالً چرا باید همچین کاری بکنه تا واکنش من -
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 فریبرز با لبخند پر معنی گفت: 

مند شده. خواسته محکت بزنه  دونم شاید عقلش پاره سنگ برداشته یا شایدم به توی خر عالقه چه می  -

کنم تا آخر عمرش  ببینه چقدر نسبت بهش حساسی که تو حساسیتت رو خوب نشونش دادی. فکر می 

 ت تو رو انگولک کنه. حتی دیگه به این موضوع فکر نکنه که بخواد غیر 

 اش را خاراند و گفت: یوسف چانه 

 مند شده. کنی به من عالقه یعنی فکر می  -

 شاید اما اینجور که تو باهاش رفتار کردی، از االن ازت متنفره.   -

یوسف با لبخند ابروی راستش را به زیبایی باال برد. اما خیلی زود لبخند روی صورتش جمع شد و به فکر  

 دوباره برخاست و گفت:  رفت. فریبرز 

 م گز آورده. ها واسه یکی از مراجع  -

ی را از کشوی میزش برداشت و به کنار یوسف برگشت؛ به یوسف تعارف کرد. یوسف گزی  و جعبه 

 برداشت و گفت: 

 های رامین درست باشه، چی؟ اگر به فرض حرف  -

 فریبرز با دهان پر گفت: 

 تو که هنوز قول و قراری باهاش نداشتی که اینجوری ریختی به هم؟  -

 یوسف عصبی گفت: 

 خب لعنتی قول و قرار که نذاشتم، اما دلم که رفته.  -

 فریبرز خوشحال بشکنی زد و با خنده گفت: 

 خواستم بشنوم. همینه، همین رو می   -
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یگری مستاصل بود. مدتی باز به  یوسف گز را باز نکرده داخل جعبه انداخت. بیشتر از هر زمان د 

 سکوت گذاشت، فریبرز دومین گز را هم داخل دهانش گذاشت و گفت: 

گم یوسف یادته یه بار در را*بطه با یه دختره باهام حرف زدی که باهاش توی را*بطه بودی و  می  -

 حتی... 

 وقتی یوسف با اخم نگاهش کرد، فریبرز سکوت کرد اما لبخند روی لبش بود. 

 ه چی؟ خب ک  -

 کرد گفت: اش را باز می فریبرز سومین گز را هم برداشت و همینطور که بسته 

تر که بودی همچین طیب و طاهر نبودی. یعنی هر کسی  بدت نگیره رفیق؛ اما تو خودت هم جوون  -

شه مطلقاً آدم بدی باشه. تو از یه زمانی به  های داره یا داشته و این دلیل نمیتوی زندگیش یه شیطنت 

عد اراده کردی زندگی سالمی داشته باشی. خب این فرض رو در نظر بگیریم که رامین راست گفته. یه  ب

دختر شونزده هفده ساله پر از هیجان و سرخوشی، دنبال ماجراجویی و عشق. شاید یه اشتباهی هم  

خدا، خدا هم   شه که تا ابد زندگیش تحت شعاع یه اتفاق قرار بگیره. واال بهکرده باشه. این دلیل نمی 

 کنه. آدماش رو اینجوری قضاوت نمی 

های فریبرز. فریبرز دوتا گز برداشت و  ی گز روی میز بود و فکرش درگیر حرف یوسف خیره به جعبه 

 به سمتش گرفت و گفت: 

 برو ازش معذرت خواهی کن.  -

 یوسف گزها را گرفت و ضمن برخاستن گفت: 

 باید بهش فکر کنم.  -

 ریبرز باز گفت: و به سمت در رفت که ف 

 ی بعد تولدمه؛ یه کادوی خوب بگیر و بیا. دوست داشتی با رها خانوم بیا. راستی یوسف آخر هفته  -

 پروای فریبرز را در آورد و از اتاق بیرون زد. ی بلند و بی یوسف زیر ل*ب فحشی به فریبرز داد و خنده
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د. تمام این مدت فقط به  چندساعتی وقتش را در شرکتش و برای رسیدگی به کارهایش گذران

توانست انکار کند که به رها احساسی داشت، احساسی شبیه  کرد. نمیهای فریبرز و به رها فکر می حرف 

به عشق. ولی هنوز مردد بود برای اینکه اجازه دهد این عالقه در دلش پر رنگ شود. از طرفی  

بیاید. غزاله دختری بود که برای اولین    ها در ذهنش ساخته بود کنارتوانست با آن تعصباتی که سال نمی

ها از شرم حتی  بار در مطب دکتر یاوری با او آشنا شده بود. یک دختر نجیب و مقید، دختری که تا مدت 

کرد. یک  کرد. دختری که در حرف زدن محتاط بود و متین و موقر رفتار می به چشمان یوسف نگاه نمی 

ها تالش کرد تا توانست قلب او را  برده بود. یوسف مدت   سادگی دوست داشتنی داشت که دل یوسف را

خواست به یوسف جواب مثبت بدهد اما  به دست بیاورد. هر چند خودش به خاطر وضعیت قلبش نمی

یوسف به خوب شدن و پیدا شدن قلب پیوندی امیدوار بود. هر چند غزاله پیوند قلب را انجام داد اما  

ترس شدید دوباره کارش به بیمارستان کشید. یوسف نتوانست قلب  یک ماه بعد به خاطر یک حادثه و 

ی کاریش بود.  ی غزاله را به طپش وادارد و همین بزرگترین شکست زندگیش در حرفه از طپش افتاده 

از دست دادن غزاله برایش داغ سنگینی بود که هرگز نتوانست با آن کنار بیاید اما بعد از شش سال  

ای از او نداشت پا درون زندگیش  ه که او را ندیده بود جز یک بار و خاطره ی غزالدیدن دختر خاله 

گذاشته بود. آمده بود و به خاطر شباهتش به غزاله، او را بارها به خاطرات خودش با غزاله برده بود. اما  

فکر  رفتار رها با غزاله از زمین تا آسمان فرق داشت و از طرفی عذاب وجدانی گریبانش را گرفته بود. 

 کرد اگر عشق دیگری جایگزین عشق غزاله کند به عشقش خیا*نت کرده است. می 

 *** 

بردند. ساعت سه  بایست برای نمونه برداری از مغز استخوانش به اتاق عمل می ساعت چهار هیوا را می 

 دانست به موقع نخواهد رسید. از شرکت بیرون زد. برای رفتن دیر اقدام کرده بود و می 

رد بیمارستان شد و خودش را به اتاق عمل رساند. فقط خواهرش جیران و مادرش و رها پشت  با عجله وا

در اتاق عمل به انتظار نشسته بودند. جلو رفت و سالمی داد. مادرش و خواهرش جوابش را دادند اما رها  

 و گفت:   رفت اصالً سر بلند نکرد. یوسف در کنار خواهرش نشستسر به زیر داشت و با موبایلش ور می 

 کی بردنش اتاق عمل؟  -
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 ی قبل. همین چند دقیقه   -

 نگاهی به رها انداخت و خطاب به یوسف گفت: خانم بزرگ نیم 

 کشه؟ عملش چقدر طول می  -

 یوسف ساعتش را نگاه کرد و گفت: 

 فوقش بیست دقیقه.  -

 ها فاصله گرفت بعد از رفتنش خانم بزرگ شاکی گفت: رها از جا برخاست و برای تماسی از آن 

 باز امروز صبح چه اتفاقی افتاده؟  -

 یوسف سری تکان داد و گفت: 

 هیچی، هیوا چیزی بهتون گفته؟   -

 خانم بزرگ با اخم جوابش را داد:

اصالً جواب سالمت رو نداد. معلومه از   شناسم. این دخترنخیر، اما من که پسر خودم رو بهتر می  -

گی. آخر نتونستی  دستت ناراحت. صبحی یه کم آرایشش زیاد بود فهمیدم حتمی یه چیزی بهش می

 ترمز زبونت رو بگیری و ناراحتش کردی. 

 یوسف نگاهش را به رو به رو داد، دست به سی*نه نشست و گفت: 

 ی لوس نیستم. ی دوتا دختر بچه نه خیال مادرجون. من که مسئول رفتارهای بچگابی  -

 تر گفت: خانم بزرگ شاکی 

 ولی مسئول رفتارهای خودت که هستی.  -

 جیران نیم نگاهی به رها انداخت و گفت: 

 خوای؟ ولی یوسف، دختر خوبیه ها. شبیه غزاله هم که هست دیگه چی می  -
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 یوسف اخمش را به جان خواهرش ریخت: 

 ی دخترها فرق داشت. ا همه شبیه غزاله نیست. غزاله خیلی ب  -

ها ایستاده بود و تلفنی با کسی حرف میزد  و عصبی برخاست و رفت. رها در وسط کریدور پشت به آن 

تا عقب گرد کرد یوسف به او رسید. خواست خود را کنار بکشد اما همزمان با او یوسف هم همان کار را  

هردو با هم برخورد. رها دوباره خواست کنار   کرد و دوباره هردو مقابل هم قرار گرفتند. خشم در نگاه

برود و یوسف هم به همان سو قدم برداشت که مثالً او کنار رفته باشد و باز دوباره این تقابل صورت  

 گرفت. یوسف عصبانی گفت: 

 ها چیه؟ از سر راهم برو کنار. این بچه بازی  -

 رها هم عصبانی بر سرش غرید: 

 ه شما رو نگرفتم. این شمایید که سر راه من رو گرفتید. توهم ورتون داشته؟ من سر را -

 ی عصبی زد: یوسف خنده

 حتمی فکر کردی خیلی... خیلی...  -

 زد گفت: نفس می دانست چه بگوید؛ رها که با حرص نفس نمی

 های خودشیفته بدم میاد. از آدم  -

را با حرص توی مشت  یوسف با نیشخندی از کنارش گذشت و رفت. رها سر به زیر داشت و موبایلش 

 داد. خانم بزرگ نگران سری تکان داد و گفت: فشار می 

 کنه؟ این پسر چرا اینجوری می -

 جیران دست مادرش را گرفت و گفت: 

شه.  حرص نخور مادرجون، یوسف اگر دختری رو دوست نداشته باشه اینجوری روش حساس نمی  -

 باشی.  کنه یعنی باید امیدوارکل میاینکه با این دختر کل 
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 کنن. آخه اینجوری که دارن گوشت تن همدیگه رو می  -

 هایش را نبینند. رها مدتی همانطور آنجا ایستاد و بعد رفت تا مادر و خواهر یوسف اشک 

 *** 

نگاهی توی حیاط بیمارستان چرخاند. به  خودش را به حیاط رساند. اشک روی صورتش را گرفت و 

گشت. خودش را به فضای سبز رساند و در کنار درختی بر روی  دنبال جای خلوتی برای نشستن می 

ها نشست. دستانش را دور زانوهایش حلقه کرد و خیره ماند به درختی که رو به رویش بود. اشک  سبزه 

 ر گوشش اکو شد: باز آرام روی صورتش سر خورد و صداهای از گذشته د

 گناهم. دخترم مرد، رهای من مرد/ رها تو چیکار کردی؟ / مامان من بی  -

هق  اش به هق کم گریه ریخت و کم وقفه می هایش بی بغضش شکسته شد و سر روی زانو گذاشت. اشک 

 اش نشست و صدای پیرزنی را شنید: تبدیل شد. دستی آرام به شانه 

 کنی؟ ی چی شده دخترم؟ چرا داری گریه م  -

هایش را پاک  سر بلند کرد. پیرزنی که چادر مشکی به سر داشت در کنارش نشسته بود. تند تند اشک 

 کرد. پیرزن باز مهربان گفت: 

 کنی؟ مریض داری؟ به خاطر مریضت گریه می  -

 فقط سری تکان داد. پیرزن هم آهی کشید و گفت: 

شه. مریض شما چه بیماری  گه خوب می ی دختر منم تصادف کرده، توی آی سی یو بستریه. دکترش م  -

 داره؟

 هایش را گرفت و با لبخند مهربانی گفت: رها اشک 

 خواهر دوستم بیماری سرطان خون داره.  -

 پیرزن دلسوزانه آهی کشید و گفت: 
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 شه به لطف خدا.خوب می  -

ش را به  گشت برای درد و دل کردن. رها هم دلپیرزن خوش صحبت و مهربانی بود و دنبال گوشی می

ی پر میوه را از زد کیسه هایش شده بود. پیرزن همینطور که حرف می او سپرده بود و مونس درد و دل

داد. در حال و هوای  گرفت و به دست رها میکیفش بیرون کشید و ضمن حرف زدن میوه پوست می 

یره کرده بود. از  ی بود که به نام آقا پیمان ذخهای پیرزن بود که موبایلش زنگ خورد. شمارهصحبت 

پیرزن خداحافظی کرد تا هم به تلفنش جواب بدهد هم اینکه خود را به بخش برساند. حدس میزد که  

رفت تماسش را جواب داد. وقتی  عمل نمونه برداری باید تمام شده باشد. همینطور که به سمت داخل می 

وا کشید. او را از به اتاقش  به بخش رسید که تماس تلفنیش هم تمام شده بود. سرکی داخل اتاق هی

خواست وارد اتاق  آورده بودند. یوسف و جیران و خانم بزرگ توی اتاق بودند. اما با بودن یوسف نمی

 شود. 

های کف بود که با صدای  های کنار کریدور رفت و نشست. نگاهش میخ سرامیک به سمت صندلی 

 پرستاری به خودش آمد: 

 د؟ خانم شما همراه کدوم بیمار هستی -

 سر بلند کرد و اسم هیوا را که برد، پرستار با اخمی گفت: 

این بیمار چندتا همراه داره؟ االن سه نفر توی اتاق هستن شما هم چهارمی. حاال چون از اقوام دکتر   -

 گیرن. یاوری هستن قوانین ندید می 

 رها جنگی از سرجایش برخاست و گفت: 

 مونن، مطمئن باشید میرن. سه نفر دیگه هم نمی من هیچ نسبتی با دکتر یاوری ندارم. اون  -

ی کافی عصبانی و ناراحت بود. بعد از  پرستار با نیشخندی زیر ل*ب حرفی زد و رفت. رها به اندازه

رفتنش دوباره روی همان صندلی نشست. یوسف از اتاق خارج شد و با دیدن او ایستاد. رها نیم نگاهی  

موبایلش داد. یوسف کمی این پا و آن پا کرد تا وقتی به سمتش آمد   به او انداخت و دوباره نگاهش را به

زد. او بود که  و با یک صندلی فاصله در کنارش نشست. به هم ریخته و مستاصل بود. باید حرفی می 
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اشتباه کرده بود اما غرورش در مقابل این دختر کوتاه آمدنی نبود. اینطور نبود اما خودش هم  

 ی که دلش برایش رفته بود سر جنگ داشت. دانست چرا با رهانمی

 حرفش را کمی مزه مزه کرد و بعد آرام گفت: 

 من...من منظورم این نبود که شما دختر بدی هستید. اما خب اون ظاهر و قیافه ممکن بود...  -

رها اجازه نداد حرفش تمام شود. برخاست و وارد اتاق شد. یوسف از عصبانیت دستانش را مشت کرد.  

تر و البته ناراحت  شد. این رفتار رها و کم محلی هم او را عصبی یش را با حرص دم و بازدم می ها نفس

 کرده بود و هم به او فهماند که این بار به سادگی بخشیده نخواهد شد. 

 رها تا وارد اتاق شد خانم بزرگ با دیدنش گفت: 

 گرفت. رها جان، چه خوب شد اومدی؛ هیوا مدام سراغت رو می  -

هیوا کمی عرق کرده بود و درد داشت. نمونه را از استخوان لگنش برداشته بودند و برای همین ک*مر  

درد شدیدی داشت. با اینکه مسکنی برایش تزریق کرده بودند اما این درد امانش را بریده بود. رها به  

 تختش نزدیک شد و دستش را گرفت. هیوا با ناله و آرام گفت: 

 م. رها خیلی درد دار -

 اش نشاند و گفت: ای به پیشانی رها مهربانانه بو*سه 

 شی. موقت عزیزم، زود خوب می  -

 ی بر دست دیگر هیوا که در دست داشت زد و گفت: های روی صورتش را گرفت و بو*سه جیران اشک 

 الهی قربونت برم. من رو ببخش عزیزم.  -

 رها مهربان گفت: 

 شه. طوریش نشده که، زود زود خوب می  -
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نم بزرگ و جیران مدتی دیگر پیش هیوا ماندند و بعد خانم بزرگ با یوسف رفت و جیران به پیش  خا

 آرزو که در بخشی دیگر بستری بود رفت. 

 *** 

گذشت. هیوا دردش بهتر شده بود. با رها روی تخت نشسته بودند و مشغول  ساعت از نه شب می 

دو یک قوطی کمپوت در دست داشتند و همینطور  تماشای فیلم سینمایی از تلویزیون اتاقشان بودند. هر 

 زدند. هیوا آب کمپوتش را هورت کشید و گفت:خوردند با هم حرف می که می 

 بهش سفارش کردی یه وقت سوتی نده.  -

 رها با دهان پر سری تکان داد و بعد از قورت دادن کمپوتش گفت: 

 آره بابا. چقدر پرسیدی هیوا؟  -

 . دایی یوسف دیگه حرفی نزد -

 دم. نه بابا. دیگه جواب سالمش هم نمی  -

 و بغضش را قورت داد و گفت: 

 سنگ داره.ش یه قلوه کردم مرد خوش قلبیه. ولی حاال فهمیدم توی سی*نه فکر می  -

تا هیوا خواست حرفی بزند، ضرباتی به در خورد که رها سریع شالش را که روی گردنش افتاده بود  

 و یوسف با سه جعبه پیتزا وارد اتاق شد. روی سر کشید. در اتاق باز شد 

 سالم؛ شام که نخوردید؟  -

 هیوا با لبخند گفت: 

 یه درصد فکر کنید شام بیمارستان بخورم.  -

 یوسف جلوتر آمد و گفت: 

 آره زنگ زدم پرسیدم، گفتن شام نخوردید. پیتزا گرفتم.  -
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 گفت:  های پیتزا را روی میز پایین تخت قرار داد و خطاب به رهاو جعبه 

 تون توضیح بدم که منظورم... خواستم عصری واسه رها خانوم من می  -

 رها اما خطاب به هیوا گفت:

 م بخوره. رم بیرون یه کمی باد به کله هیوا من می   -

هایش  از تخت پایین آمد. مشغول پوشیدن کفش و با این حرفش، حرف یوسف را برید. این را گفت و 

 شد. هیوا نگاهی به یوسف انداخت و خطاب به رها گفت: 

 ریم بیرون. دایی یوسفم زحمت کشیده شام گرفته، بعد از شام با هم می  -

 اما رها در جوابش گفت: 

 رم یه سیگار بکشم. م نیست، می گرسنه  -

ستانش که روی میز قرار داشت مشت کرد. اما  و همین حرفش باز خون یوسف را به جوش آورد. د 

 حرفی نزد. رها که از اتاق بیرون زد. یوسف عصبی نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 قدر مغروره؟چرا این  -

 هیوا رک جوابش را داد: 

 اونی که مغروره شمایید دایی.  -

 و تاملی کرد و بعد آرام گفت: 

 زخمش.دایی روح رها زخمیه، شما نمک پاشیدی روی  -

 چشمان یوسف از این حرفش تیز شد و پرسشگر نگاهش کرد: 

 منظورت چیه؟  -

 هیوا نگاهش را به تلویزیون داد و گفت: 
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 اش چیزی بدونه.دوست نداره کسی در مورد گذشته  -

 اش را گرفت و به سمت خودش برگرداند و گفت: یوسف به سمتش رفت. چانه 

 خوام بدونم. اما من می  -

 اش کنار زد و پرسید: ا از چانه هیوا دست یوسف ر

 دایی واقعنی دوستش داری؟  -

هایش برد. جواب این سوال هنوز برای خودش هم روشن نشده بود. اما  یوسف دستانش را در پناه جیب 

حقیقت این بود که نسبت به رها حساس شده بود. یک حساسیتی که از سر عالقه بود. بهتر دید حرفش  

ها و تعصباتی که  های فریبرز فکر کرده بود و آخر نتوانسته بود که قانون را رک بزند. خیلی به حرف 

خواست رها را بیشتر بشناسد که اگر آن  ها در ذهنش ریشه دوانده بود بکند و دور بیندازد. پس می سال 

 کسی نیست که با قانون او بخواند تا دیر نشده است فراموشش کند. 

ی واسه زندگیم دارم. غزاله دختر خیلی آرومی بود. نجیب و آروم و  ها ببین هیوا؛ من یه قاعده و قانون  -

 پاک و دست نخورده. 

دزدید. هیوا  زد نگاهش را چشمان هیوا می کرد. وقتی حرف می هایش را با صدای آرام بیان می حرف 

کرد. بعد از بیان این کلمات در مورد غزاله، مدتی سکوت کرد و بعد نگاهش را به  فقط نگاهش می 

 مان سیاه هیوا داد و گفت: چش

 قبالً ازدواج کرده؟  -

های متحجر و  اش تا این حد قانون کرد دایی تحصیلکرده کرد. فکرش هم نمیهیوا اما فقط نگاهش می 

تواند زندگی زخمی رها را مرهم بگذارد  کرد یوسف، مردی است که می قدیمی داشته باشد. هیوا فکر می 

ی تصوراتش باطل شده بود. سکوت هیوا که طوالنی شد. یوسف باز  مه و او را خوشبخت کند. اما حاال ه

 گفت: 
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خوام قبل از اینکه اتفاقی بیفته تکلیف خودم رو  گم از رها خوشم اومده ولی می ببین هیوا، دروغ نمی  -

 بدونم تا بعداً دلی شکسته نشه. 

 های پیتزا برگشت خورد و گفت: هیوا نگاهش به جعبه 

 ردتون فکر می کردم. ای در موجور دیگه  -

 و باز نگاهش را به چشمان یوسف داد و گفت: 

 اگر قاعده و قانون زندگیتون اینه فراموشش کنید. اما تو رو خدا دیگه اونجوری باهاش حرف نزنید.  -

حس تلخی داشت. دستی به پشت گردنش  یوسف خودش هم وا خورد و چیزی در درونش فرو ریخت. 

 کشید و گفت: 

 برای چی از شوهرش جدا شده؟ -

 آمد گفت: هیوا در حالی که از تخت پایین می 

 کنه. چه فرقی می  -

 هایش را پوشید و گفت: دمپایی 

 از بابت پیتزاها ممنون؛ اما منم اشتهایی ندارم. -

 های براق کف اتاق. اند به سنگ ی تخت وا رفت و خیره مو از اتاق خارج شد. یوسف لبه 

 *** 

ها  های پیتزا روی میز بود. هیوا یکی از جعبه وقتی به اتاق برگشتند از یوسف خبری نبود اما هنوز جعبه 

 را برداشت و روی تخت نشست. 

 بینم شکمم قهر حالیش نیست، پس بهتره بخوریم. کنم می ببین رها هر چی فکر می  -

هایش را از پا کند و دراز کشید. هیوا باز از روی  ال تختخواب در آید. کفشرها مبلش را باز کرد تا به ح

 تخت پایین پرید و در کنار رها نشست. یک قاچ از پیتزا را به سمت رها برد و گفت: 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

226 

 جون هیوا بخور، ظهرم ناهار نخوردی.  -

 رها دستش را پس زد و گفت: 

 خوردم. اگر داییت نگرفته بود می -

 اش انداخت و گفت: ی جعبه هیوا پیتزا را تو

 خورم. پس منم نمی  -

 دونم تو چقدر گشنته. دختر مدیون شکمت نشو. من که می  -

 هیوا نوچی کرد و با قهر رویش را برگرداند. رها باز سرجایش نشست و گفت: 

 چه گیری افتادم. به خدا خانوادگی مشکل دارید.  -

 پر گفت: و یک تکه از پیتزا را برداشت. گازی زد و با دهان 

 خب بردار کوفت کن، خوردم.  -

هیوا هم مشغول خو*ردن شد. با خوشحالی و خنده دوتا از پیتزها را مشترکاً با هم خوردند وقتی سیر  

 رفت گفت: شدند. هیوا چراغ اتاق را خاموش کرد و همینطور که به سمت تختش می 

گن بستری شدن.  رمی. اَه به اینم می م داشتن. نه آمپولی، نه قرصی، نه سدونم برای چی نگه من نمی  -

 کپیدیم.مون می رفتیم خونه خب اگر به کپیدن بود که می

 رها پتو را روی سرش کشید و گفت: 

 انقدر ور نزن بذار بخوابم. -

 هردو در سکوت دراز کشیده بودند. که دستگیره در پایین رفت. هیوا آرام گفت:

 رها خودمون بزنیم به خواب.  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

227 

ها پیش آمد. با دیدن  باز شد. هردو مثالً خوابیده بودند. یوسف آرام تا نزدیکی تخت  در اتاق آرام 

های خالی پیتزا لبخندی روی لبش نشست. آرام تخت هیوا را دور زد و نزدیک رها شد. هیوا یک  جعبه 

چشمش را باز کرد و داییش را نگاه کرد. یوسف یک شاخه گل و یک برگه روی میز کنار تخت گذاشت 

بعد آرام برگشت و از اتاق بیرون رفت. رها با اینکه سرش زیر پتو بود از بوییدن عطر خوش بویی  و 

 یوسف قلبش به طپش افتاده بود. در اتاق که بسته شد. هیوا آرام گفت: 

 رها، رها رفتش.  -

رها پتو را از روی سرش کنار زد و نفس راحتی کشید. هیوا خودش را به سمت شاخه گل و نامه کشید و  

 گفت: 

 فکر کنم برای تو آورده. بذار بخونمش.  -

و مهتابی کم نور باالی تخت را روشن کرد. اولش با شوق نگاهش به برگه بود اما بعد لبخند روی  

تفاوت نشان بدهد. هیوا نگاهی به  کرد خود را بی اما سعی میصورتش جمع شد. رها با اینکه شوق داشت 

 رها انداخت و رها گفت: 

 چی نوشته؟  -

 و خودش برخاست و کاغذ را از دست هیوا گرفت و نگاهش روی خطوط چرخید.

) رهاخانوم امروز خیلی شما رو ناراحت کردم، زخم زبونم، زخمی به دلتون زد که حتی حاضر نیستید با  

 خوام. امیدوارم من رو ببخشید. نید. بابتش معذرت می من حرف بز

های من هستید. این شاخه گل هم به رسم ادب و عذرخواهی از من  شما و هیوا هردوتون مثل خواهرزاده

 بپذیرید. دایی یوسف(

را هضم کند. هیوا اما   "های من هستید شما و هیوا هردوتون مثل خواهرزاده"ی توانست جمله رها نمی 

توانست داشته باشد جز اینکه غیر مستقیم به رها  اش را فهمیده بود. این جمله چه معنی می دایی منظور 

 ی تلخ گفت: بفهماند اگر دلبستگی به او دارد فراموش کند. رها بغضش را خورد و با خنده 
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 تیپ شدم. نمردم و باالخره منم صاحب یه دایی جوون و خوش  -

سمت سطل زباله رفت. هیوا دستانش را دور زانوانش حلقه کرده  کاغذ را توی مشتش مچاله کرد و به 

اش برگشت. دراز کشید و پتو را روی سرش  کرد. رها به سمت تخت مبلی بود و ماتم زده رها را نگاه می 

 توانست آن غوغا را آرام کند. کشید. در ذهن و قلبش غوغایی بر پا بود که فقط خودش می 

 

 *** 

توانست به خانه برود. مادرش جیران آمده بود تا کارهای  مرخص کردند و می ساعت ده بود که هیوا را 

ترخیصش را انجام دهد اما قرار بود برای بردنشان به خانه سیامک و خانم بزرگ بیایند. هیوا حاضر  

کرد فکرش درگیر رها بود. جیران  طور که به تاب دادن پاهایش نگاه می ی تخت نشسته بود و همینلبه 

م مشغول صحبت با هم بودند. موضوع صحبتشان بیماری آرزو و درمانش بود. با ورود خانم  و رها ه

بزرگ و سیامک حرفشان تمام شد. سیامک این بار با تیپ و ظاهر بهتری آمده بود. خانم بزرگ؛ هیوا را  

 بوسید و به سمت رها رفت. بعد از خوش و بشی با دخترها خطاب به جیران گفت: 

 آرزو چطوره؟  -

 شه خیلی نگرانم مادرجون. خوبه، فردا عمل پیوند انجام می  -

 شه. توکل کن به خدا، درست می  -

 اش نشاند و گفت: ی به گونه سیامک نزدیک جیران شد و بو*سه 

 ی خوبی داشته باشید. بیشتر از هر چیزی امید و انرژی مثبت کارسازه عمه جان. سعی کنید روحیه  -

 جیران با لبخند گفت: 

 قربونت برم، چشم عزیزم. ممنون که زحمت کشیدی اومدی. الهی  -

 کنم. کاری نکردم. خواهش می  -
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 و بعد خطاب به هیوا که حسابی توی فکر بود گفت: 

 دختر عمه بقیه فکرات رو بذار واسه تو خونه.  -

لودگی ی سیاوش کرد به اندازههیوا سر بلند کرد و نگاهش را به او داد، سیامک هم اگر کمی رو پیدا می 

 های او را نداشت. ی جواب دادن به لودگیدانست چرا حوصله داشت. اما نمی 

از تخت آرام پایین آمد؛ چون هنوز جای که نمونه برداری را انجام داده بودند درد داشت. رها نزدیکش  

 شد و گفت: 

 تونی راه بری؟ می  -

 هیوا با خنده گفت: 

 آره بابا چالق که نشدم.  -

جیران تا حیاط همراهیشان کرد و بعد با اصرار مادرش پیش آرزو برگشت. ماشین سیامک به زیبایی و  

گران قیمتی ماشین یوسف نبود اما اتومبیل زیبا و به روزی بود. در طول مسیر همه ساکت بودند. سیامک  

 از آینه نگاهی به هیوا انداخت و گفت: 

 تونم بپرسم؟ سوالی می   دختر عمه یه -

 نگاه هیوا به سمت سیامک برگشت و گفت: 

 بله.  -

 ای؟چی شد که رفتید سراغ آشپزی؟ اونم به صورت حرفه  -

 نگاهی به رها انداخت و جوابش را داد: هیوا نیم 

عالقه داشتم، چندسال به صورت تجربی کار کردم و بعد به صورت تخصصی پیش چندتا استاد   -

 درسش رو خوندم. 

 خانم بزرگ کمی به سمت عقب چرخید و گفت: 
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 راستی هیوا به پیشنهاد سیامک فکر کردی؟  -

هیوا مغزش هنگ کرده بود. به قدری فکرش درگیر موضوع رها و آمار درآوردن شیدا شده بود که  

 فراموش کرده بود برای همین گیج گفت: 

 پیشنهاد؟ کدوم پیشنهاد؟ -

 زد و گفت: سیامک از داخل آینه به رویش لبخند 

 همون رستوران دیگه.   -

خواست  ها را زده بود نمی هیوا آهانی گفت و نگاهش را به بیرون داد. حاال که دایی یوسف آن حرف 

دانست رها مایل  دیگر حتی در مورد کار کردن در شرکتش هم حرفی بزند. از طرفی با آن شرایط نمی

درگیر شده بود. درگیر مردی که مراسم   به ماندن هست یا نه؟ اما از طرفی دیگر خودش هم دلش

تواند دل دانست می های شومی کشیده بود. نمیعروسیش نزدیک بود. آن هم با زنی که برایش نقشه 

ترسید از اینکه  ترسید از اینکه سیاوش هم مثل یوسف فکر کند. می سیاوش را به دست بیاورد یا نه؟ می 

. به فکر رفته بود که رها دست روی دستش گذاشت و  های سیاوش هم مثل یوسف باشدقاعده و قانون 

 صدایش زد:

 هیوا.   -

 نگاهش به سمت رها برگشت و رها آرام گفت: 

 زنن؟دارن با شما حرف می  -

 نگاه هیوا متوجه سیامک شد و گفت: 

 ببخشید نشنیدم.  -

 سیامک با لبخند گفت: 

 د کار دارید؟ اشکال ندارم. عمو یوسف گفت از دوتا رستوران توی دبی پیشنها -
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 بله، اما هنوز تصمیمی برای رفتن نگرفتم.  -

 خانم بزرگ باز گفت: 

ی رستوران دبی نباشه اما وقتی جا بیفتید مطمئناً  دخترم شاید توی شروع کارت درآمد اینجا به اندازه -

 درآمد خوبی بهتون میده. 

 هیوا باز کمی فکر کرد و گفت: 

 شما خیلی عجله دارید؟   -

 ن داد و گفت: سیامک سری تکا

 خواستم اگر قطعیه همکاریمون دنبال کاراش رو بگیرم. نه، فقط می  -

 من برای اینکه جواب قطعی به شما بدم به دو هفته وقت احتیاج دارم.  -

 سیامک نیم نگاهی به خانم بزرگ انداخت و گفت: 

 باشه.  -

 اش را نگاه کرد و آرام چیزی را به هیوا گفت و بعد خطاب به سیامک گفت: رها گوشی 

 شه همینجاها نگه دارید من یه کاری دارم که باید برم انجام بدم. بخشید آقا سیامک، میمی  -

ی خیابان توقف کرد. رها خداحافظی کرد و خواست پیاده شود که هیوا  سیامک چشمی گفت و در حاشیه 

 حافظی کرد و از سویی دیگر پیاده شد. رها شاکی به سمتش رفت و گفت: هم خدا

 تو کجا میای؟  -

 خوام بیام. منم می  -

 خانم بزرگ هم پیاده شد و گفت: 

 هیوا دخترم تو باید استراحت کنی.   -
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  رها در ماشین را باز کرد و به زور هیوا را توی ماشین نشاند و خیلی زود از خیابان گذشت. اولین تاکسی

 که توقف کرد سوار شد. آدرسی را به راننده داد و خواست سریعاً او را به آنجا برساند. 

 

ای ایستاد و نگاهش داخل کافی شاپ  شاپ که شد، لحظه شاپی از تاکسی پیاده شد. وارد کافی مقابل کافی 

وان به  چرخاند. پسر جوانی که شاید بیست و دو ساله بود برایش دستی تکان داد. نزدیکش که شد ج

 احترامش برخاست و گفت:

 سالم خانوم، خوب هستین؟ -

رها جوابش را داد و هردو نشستند. آن جوان پیمان بود، جوانی قد بلند که هی*کل ورزیده و متناسبی  

اش باز کرد و به سمت  داشت. روی میز یک کاله کاسکت هم بود. تا رها نشست عکسی را روی گوشی 

 رها گرفت و گفت: 

ط تونستم این عکسا رو شکار کنم. بعد از اینکه از نامزدش جدا شد رفت به یه پاساژ، اونجا  امروز فق -

ی بعد این پسره اومد. با هم چرخی زدن و  مدتی چرخید انگاری با یه نفر قرار داشت. یه بیست دقیقه 

ون رفتم  فرستم. دنبال سرشتون می بعد با هم رفتن به یه آپارتمانی طرفای الهیه. آدرسش هم واسه 

ی هشتم. توی هر طبقه چهارتا واحد اما کدوم واحد  داخل. از روی شماره آسانسور فهمیدم رفتن طبقه 

 دونم.نمی

 رها گوشیش را به او برگرداند و گفت: 

خوام ته و توی این پسره هم  ی این عکسا رو توی واتس آپ واسه م بفرست در ضمن، می همه   -

مون بسازه. بهش بگو دست به کار بشه.  تونه یه شنود واسه اری می دربیاری. در ضمن گفتی یه رفیقی د

 ش هم مهم نیست. هزینه 

 پیمان با لبخند سری تکان داد و گفت: 

 چشم خانم. عمو بامداد گفته این دختره برای ثروت بهترین رفیقش دام پهن کرده.  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

233 

 رها ابروی در هم کشید و گفت: 

 وبامداد.عجب، چه زود سیاوش شد بهترین رفیق عم  -

ای تلخ سفارش داد و  پیمان برای رسیدن به کارش زود خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتنش رها قهوه

های یوسف درون آن کاغذ روحش را بدجور آزار داده بود اما  باز نگاهش خیره ماند به میز. حرف 

کرد که او گمان   دانست این دل بستن سرانجامی نخواهد داشت. یوسف چه کار خودش هم از ابتدا می 

تواند عاشقش باشد. دست زیر چانه زده بود و نگاهش میخ میز بود که گارسون فنجان قهوه را  کرد می 

ای از قهوه را که نوشید از تلخی  مقابلش گذاشت. از عالم خیال یوسف کنده شد و تشکر کرد. جرعه 

نفهمیده بود که چرا قهوه  زیادش چهره در هم کشید. از طعم تلخ همیشه بیزار بود اما خودش هم 

خندی روی لبش  اش اضافه کرد اما باز افاقه نکرد. تلخ سفارش داده است. چند قاشق شکر به قهوه 

 نشست و با خودش گفت: 

 شه، چون ذاتش تلخ. مونه با هیچی شیرین نمیخوش خیالی رها، این قهوه هم مثل زندگیت می  -

شاپ بیرون  اش را پرداخت کرد و از کافی ی قهوههزینه قهوه را نخورده پس زد و از سر میز برخاست. 

ی کرد که به مغازه ها را نگاه میزد و مغازه هدف در خیابان قدم می زد. جای برای رفتن نداشت. بی 

پوشاک فروشی مردانه رسید. با دیدن کت و شلواری زیبا و گران قیمت لبخندی به لبش نشست، بیشتر  

اش را جلب کرده بود. وارد مغازه شد. هنوز نگاهش دور بود که  توجه  از هر چیزی کراوات آن مانکن

 جوانکی نزدیکش شد و خوش آمد گفت و خواست تا راهنماییش کند گیج و گنگ گفت: 

 تونم کراواتاتون رو ببینم؟ می  -

ها در طرح و نقش و مدل و سایزهای  جوانک با گفتن حتماً او را به سمتی دیگر که دنیای از کراوات 

ختلف بود راهنمایی کرد. از دیدن آن همه طرح و نقش گیج شده بود. اما او همیشه خوش سلیقه بود و  م

 کرد بعد از انتخابش فروشنده با تحسین گفت: بهترینش را انتخاب می 

 براوو بهترین رو انتخاب کردید.  -
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زبانی فروشنده قیمتش را پرسید. برای یک کراوات قیمت سنگینی بود. اما  توجه به این خوش رها بی 

بزرگ  ی خانمخواست. قصد خرید نداشت اما حاال که قرار بود از خانه خب او هم چیز ارزان و کمی نمی

ی به او بدهد. اما  های که یوسف در اهواز برایش خریده بود او هم هدیه خواست به جبران لباس برود می 

خواست حداقل به مردی که اجازه نداد عاشقش باشد هدیه  بیشتر از هر چیزی این هدیه دلی بود. می 

 ی زیبا و پاکت کادویی گرفت و از مغازه بیرون آمد.داده باشد. کراوات را با جعبه 

تاکسی که مقابل  ی خانم بزرگ شد. کار دیگری نداشت برای همین تاکسی دربستی گرفت و راهی خانه 

خانه متوقف شد او یوسف را دیده بود که در کنار ماشین دیگری مشغول صحبت با مردی بود. مردی که  

اش نشست و خشکش زد. راننده کمی به  برای او آشنا بود. با دیدن آن مرد بود که عرق سرد به پیشانی 

 سمت عقب چرخید و گفت:

 خانم رسیدیم دیگه.  -

اننده گرفت و دستان لرزانش به سمت دستگیره رفت. ضربان قلبش باال رفته  رها اسکناسی به سمت ر

ی از خاطرات گذشته به  بود. چون یوسف و آن مرد هم او را دیده بودند. از ماشین که پیاده شد. هجمه 

ی درون سرش اکو شد. سرش به دوران افتاد.  های دختر بچه ذهنش هجوم آورد. صدای جیغ و گریه 

ماشین گرفت. آن مرد به همراه یوسف چند قدمی به سوی تاکسی آمدند و آن مرد با    دستش را به در

 لبخندی گفت: 

 سالم دخترخاله.  -

دختر خاله این فقط یه   "رها با چشمانی یخ زده نگاهش کرد و صدای دیگری درون گوشش پیچید  

 "بازیه

 اه افتاد و گفت: رنگش به وضوح پریده بود و همین یوسف را نگران کرد که به سمتش به ر

 رها خانوم.  -

 نگاهش به سمت یوسف برگشت اما چشمانش تار شد و کنار تاکسی نقش زمین شد. 
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 *** 

روی تخت خودش توی اتاقی که در این مدت مشترکاً با هیوا داشت دراز کشیده بود. یوسف هم  

ت نشسته بود.  ی تخ گرفت. هیوا رو به رویشان لبه نزدیکش روی صندلی نشسته بود و فشارش را می 

هایش را به زانوهایش تکیه داده بود و نگران به رها چشم دوخته بود که به هوش بود اما  آرنج 

 کرد. تر ایستاده بود و نگران نگاهشان میچشمانش را بسته بود. خانم بزرگ هم عقب 

ی بود که  یوسف فهمیده بود این تغییر حالت و افت شدید فشار به صورت ناگهانی به خاطر شوک ناگهان

اش دچار این وضعیت شده بود. با اینکه  دانست چرا رها با دیدن پسر خاله به او دست داده بود. اما نمی

با خود قول و قرار گذاشته بود که این دختر را فراموش کند اما وقتی رها نقش زمین شد دل او هم از جا  

دش این کار را کرد. وقتی بازوبند فشار را از  کنده شد. به رامین اجازه نداد که او را به داخل بیاورد و خو

 دستش باز کرد. خانم بزرگ گفت: 

 چطوره یوسف؟  -

 داد. نگاهش به سمت او برگشت و گفت: باید جوابی به مادرش می 

 شه یه لیوان آب میوه واسه ش بیارید. به خاطر ضعف فشارش افتاده، طوریش نیست. می  -

د. بعد از رفتنش یوسف دوباره نگاهش را به رها داد. این  خانم بزرگ چشمی گفت و اتاق را ترک کر

اش بیفتد. چسب  زمین خوردنش و برخورد سرش با در ماشین باعث شده بود خراشی روی پیشانی

 زخمی برداشت و آن را به زخم پیشانی اش زد و بعد صدایش زد:

 رها خانوم.  -

قرار شده بود و از طرفی از اینکه  قلبش بی رها آرام چشم باز کرد. از این همه نزدیکی یوسف به خودش  

 که یوسف رازش را بفهمد. ترسید از این جلوی او وا داده بود و از رامین ترسیده بود دلخور بود. می 

 رها شرمگین نگاهش را دزدید و گفت: 

 ممنونم، حالم خوبه.  -
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که باال رفته بود. از   ترسید از این همه نزدیکی و ضربان قلبی یوسف از کنار تخت برخاست. او هم می 

ی تختش نشست و آرام  ها فاصله گرفت اما از اتاق بیرون نرفت. هیوا برخاست و در کنار رها لبه آن 

 گفت: 

 خوبی رها؟  -

های خصوصیشان را نجوا گونه با هم  رها با پلک زدن جوابش را داد. هیوا سرش را جلو برد و حرف 

هایش برده بود و  ر ایستاده بود و دستانش را در جیب گفتند. هیوا نگاهش به سمت یوسف که نزدیک د

کرد چشم دوخت. ناراحت بود و توی فکر. هیوا او را خطاب قرار داد و از افکارش  ها را نگاه می فقط آن 

 بیرونش کشید: 

 دایی.  -

 اش به سوی هیوا کشیده شد و هیوا باز گفت: توجه 

 شه تنهامون بذاری. می  -

را ترک کرد و در را بست. بعد از رفتنش اشک روی صورت رها سر  یوسف بدون هیچ حرفی اتاق 

 خورد و گفت: 

 کردم تا این حد نامرد باشه. دونم از عمد گفته رامین بیاد اینجا، فکر نمی من می  -

 هایش را گرفت و گفت: هیوا اشک 

 شاید اینطور نباشه، شاید خودش اومده باشه.   -

اصالً به چه حقی باید زنگ بزنه به اون در مورد من سوال کنه. به اون چه مربوط که در مورد من پرس   -

 ی غزاله هستم.کنه. کاش روز اول الل شده بودم و نگفته بودم دختر خاله و جو می 

زند که در اتاق باز شد. خانم بزرگ با لیوان بزرگ  هایش را پاک کرد خواست حرفی ب هیوا دوباره اشک 

 ی که در دست داشت وارد اتاق شد و گفت: آب میوه 

 خوری که اینجوری ضعف کنی. الهی قربونت برم، آخه چرا چیزی نمی  -
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 و روی صندلی نشست و گفت: 

 پاشو عزیزم، پاشو یه کمی از این آب سیب رو بخور جون بگیری.  -

ا از دست مادربزرگش گرفت و رها را مجبور کرد تا بنشیند. رها کمی از آب میوه  هیوا لیوان آب میوه ر

 را خورد و لیوان را پس زد. خانم بزرگ با دلخوری گفت: 

 کردم. االن می رم واسه هردوتون میارم. بخور جون بگیری. داشتم با واسه هیوا معجون درست می  -

 *** 

ند. یوسف هم به جمعشان اضافه شد و تا نشست  سیامک و رامین توی پذیرایی مشغول صحبت بود

 رامین گفت: 

 حالش چطوره؟  -

گونه فکر  یوسف نگاهش را به رامین داد، نمی دانست رامین نگاهش زهرخند و تمسخر داشت یا او این 

 می کرد. 

 خوبه، فشارش افتاده بود. -

 رامین با لبخند پر معنی گفت: 

 شناختمش. مش. اگر شبیه غزاله نبود اصالً نمی شه دوازده سیزده ساله که ندید باورت می  -

 یوسف مکثی کرد و بعد گفت: 

 اما انگاری اون تا تو رو دید شناختت؟  -

 داد.شد و همین داشت یوسف را آزار می این لبخند آزار دهنده از ل*ب رامین دور نمی 

 خب دیگه هر چی نباشه فامیلیم.  -

اقتی داشته باشد حتی آن زمان که غزاله زنده بود. اگر هم  هیچ وقت آنطور که باید نتوانست با رامین رف

ای داشت به خاطر غزاله بود و حاال سرزده آمدنش آن هم بعد از شش سال به  ی دوستانه با او را*بطه 
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دانست به خاطر رها آمده است. اما دلیلش را  ی دیدنش و احوالپرسی دروغ بود و به خوبی می بهانه 

اش به آنجا آمده بود.  ی متاهل چرا به هوای دیدن دختر خاله و شش ساله دانست. یک مرد چهل  نمی

کرد که چرا اول بار با او تماس گرفت و در را*بطه با رها با او صحبت  کمی هم خودش را سرزنش می 

 کرد. توی فکر بود که دوباره با صدای رامین به خودش آمد: کرد. شاید هم باید خودش را سرزنش می 

 شه. ببینمش، مادرم بفهمه اومده تهران به اون سر نزده خیلی دلخور می رها نمیاد  -

 قبل از اینکه یوسف جوابی بدهد صدای هیوا را شنید: 

 ی هم ندارم که دوستم رو بیدار کنم. رها خوابیده. هیچ عالقه  -

یک به  نگاه رامین به سمت هیوا چرخید و سالمی داد. هیوا بدون اینکه جوابش را بدهد روی مبلی نزد

 یوسف نشست و خطاب به یوسف گفت: 

 ی کادویی دستش بوده، اون چی شد؟ دایی رها گفت یه جعبه  -

 گویا جعبه کادو و کیف رها را رامین داخل آورده بود، آن را از کنارش برداشت و گفت: 

 اینجاست. زحمت آوردن رها رو که آقا یوسف کشید وسایلش هم من آوردم.  -

هیوا برخاست و آنها را تقریباً از دستش کشید و دوباره سر جایش نشست. مشغول وارسی کیف رها  

 شد. یوسف ابروی در هم کشید و گفت: 

 گردی توی کیف دوستت؟ دنبال چی می  -

 پروا جواب داد: هیوا بی 

 کنم یه وقت چیزی کم و کسر نشده باشه. گردم دارم چک می می دنبال چیزی ن -

 رامین دلخور گفت: 

 منظورتون چیه خانم؟ -
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هیوا نگاه پر خشمش را به جان رامین ریخت و بدون هیچ حرفی از جا برخاست و با وسایل رها پذیرایی  

 را ترک کرد. بعد از رفتنش رامین هم برخاست و گفت: 

 ن.برم تا اینجا دزدم نکرد -

یوسف و سیامک هم برخاستند. سیامک سعی کرد درستش کند اما رامین دلخور شده بود. یوسف اما  

 اصرار زیادی به نگه داشتنش نداشت. هر چند بابت رفتار هیوا از او عذرخواهی کرد. 

رامین رفت و یوسف تا دم در همراهیش کرد. وقتی به داخل برگشت و در را بست. فکرش به قدری  

زنی بود که سیامک وارد حیاط شد  ی رفتن به داخل را نداشت. در حالی قدم بود که حوصله   مشغول شده

 و صدایش زد. 

 عمو یوسف.  -

 نگاهش به سمت سیامک کشیده شد. سیامک به او نزدیک شد و گفت: 

 برای چی اومده بود؟  -

 گفت از اینطرفا رد می شده اومده احوالی بپرسه. دونم خودش می نمی  -

 ر ابرویش را خاراند و برای کنکاش بیشتر ماجرا گفت: سیامک کنا

 اومد. اون طرز رفتارش عمدی بود، نه؟ انگاری هیوا، خیلی از رامین خوشش نمی  -

 ای باال انداخت و گفت: یوسف شانه 

 دونم، خودمم توی رفتار این دوتا دختر موندم. چه می  -

 لبخند پر معنی به ل*ب سیامک نشست و گفت: 

 پیداست باید امیدوار باشیم باالخره شیرینی عروسی عمومون رو بخوریم. اینطور که  -

 ابروان یوسف در هم شد و گفت: 
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ست من ازش خوشم اومده و به فکر  کنید حاال که رها شبیه غزاله تون فکر می دونم چرا همه من نمی  -

 ازدواج با این دخترم. 

دهد و اوقاتش تلخ است. خواست حرفی  می  از این رفتار عمویش جا خورد. فهمیده بود موضوعی آزارش

دانست چه باید بگوید. خانم بزرگ وارد حیاط شد و هردو را برای  بزند که درستش کند اما نمی

 خو*ردن ناهار صدا زد. 

ناهار را خانم بزرگ درست کرده بود. ناهار دخترها را به اتاقشان برده بود و میز را برای سیامک و  

 مقدمه گفت: نفر که سر میز نشستند خانم بزرگ بی یوسف چیده بود. هر سه 

ش بده، انگاری روابط خانوادگیشون خیلی خوب  موندم چرا این دختر حتی نیومد یه سالم به پسر خاله -

 شون اصالً نبود. نیست. آخه توی مراسم نامزدی یوسف و غزاله این خاله 

 سیامک جوابش را داد: 

ش همین آقا هوشنگ و بابا که چند وقتی  ها هست. نمونه خانوادهی مادرجون اختالف و دعوا توی همه  -

 با هم قهر بودن. 

 چی بگم واال؟  -

 و نگاهش را به سیامک داد و گفت: 

 شما دو تا باید کم کم سر و سامون بگیرید و کی بهتر از این دوتا دختر.   -

 سیامک با لبخندی که به ل*ب داشت برای خودش کمی پلو کشید و گفت: 

 من که حرفی ندارم مادرجون اما باید یه زمانی به خودمون بدیم که بیشتر هم رو بشناسیم.  -

 خانم بزرگ ابروی در هم کشید و گفت: 

ی شد؟ کاله  ی چشم سفید توی را*بطه نبودی که بشناسیش، آخر چببینم مگه یه سال با اون دختره  -

ی  گم ازدواج سنتی خیلی بهتره. تو و هیوا هردوتون سابقه سرت گذاشت به چه گشادی. به من باشه می 

 دونید.یه شکست رو داشتید برای همین بهتر قدر زندگی رو می 
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 اش را قورت داد و گفت: سیامک چون دهانش پر بود سری تکان داد. لقمه 

ذارم قسر در بره اول عمو بعد  دفعه نمی من بعد اون، ولی این   ترم اولدفعه عمو گفت چون بزرگ اون  -

 من. 

و خودش خندید. اما یوسف نگاهش به بشقابی بود که هنوز یک قاشق از آن را نخورده بود. خانم بزرگ  

متوجه حال او شد و صدایش زد ولی یوسف به قدری توی فکر بود که صدای مادرش را هم نشنید.  

اش نشست از افکارش بیرون آمد. نگاهش اول روی سیامک و بعد به سمت  دست سیامک که به شانه 

 مادرش کشیده شد. 

 چته یوسف؟ چرا انقدر توی فکری؟  -

تا یوسف خواست جوابی به مادرش بدهد صدای زنگ خانه بلند شد. سیامک آیفون را جواب داد و  

 همینطور که به سمت میز برمی گشت گفت: 

 ه. باباست؛ خدا بهمون ر*حم کن  -

ی بزرگ شکالتی که گرفته بود وارد شد.  خانم بزرگ به استقبالش رفت. دقایقی بعد یونس با جعبه 

 ها صدایش را باال برد و گفت: یوسف و سیامک هردو سالمی دادند اما یونس به جای جواب دادن به آن 

 کجاست عزیز دل دایی؟ سرآشپز هیوا بیا ببین داییت اومده.  -

 ایی یونس خوشحال از اتاق بیرون آمد و با شوق گفت: هیوا با شنیدن صدای د

 سرآشپزهیوا قربونتون بره.  -

 یونس به سمتش رفت و گفت: 

 چطوری خوشگل خانم؟  -

 هیوا گفت: 

 هی خوبم، نامردا نگفتن اینقدر درد داره.   -
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 یونس بلند باز خندید و جعبه شکالت را به سمتش گرفت و گفت: 

 شکالت دوست داری؟   -

 عاشقشم.  -

 انم بزرگ که برای آوردن بشقابی به آشپزخانه رفته بود بیرون آمد و گفت: خ

 یونس ناهار که نخوردی.  -

 نگاه یونس به سمت مادرش چرخید و گفت: 

 ام نخوردم. ناهار که نخوردم هیچ، صبحونه  -

 هیوا و یونس هردو سر میز نشستند و یونس به محض نشستن با اخمی خطاب به سیامک و یوسف گفت: 

 شما دو تا ادب یادتون رفته، نباید به بزرگترتون سالم کنید.   -

 سیامک مستاصل گفت: 

 آخه بابا جون...  -

 یونس مهلتش نداد و گفت: 

 آخه باباجون و زهرمار، اول سالم کن بعد حرف بزن.  -

 بزرگ همینطور که برایش غذا می کشید گفت:  خانم

 یونس جان، سیامک و یوسف سالم دادن؛ تو بودی که اصال توجه نکردی.  -

 مادر من، بیخود طرفشون رو نگیر، این ها سالم یادشون رفته می خواهی بگی من نشنیدم.  -

 سیامک با چهره ی در هم گفت: 

 سالم آقاجون.  -
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ه فایده نداره. واال بخدا دلم خوشه پسر بزرگ کردم عصای دستم باشه  سالم و زهرمار. این سالم دیگ  -

 اونوقت زورش میاد یه سالم به باباش بده. 

 و نگاهش را به یوسف داد و گفت: 

 تو چته زنگوله؟ چرا مثل کاغذ مچاله شده قیافه ت در هم.  -

 عد گفت: یونس حرف می زد و هیوا فقط می خندید، یوسف نیم نگاهی به هیوا انداخت و ب 

 طوریم نیست داداش.  -

 یونس بشقاب خورشت را برداشت و همینطور که روی برنجش خالی می کرد گفت: 

 این یعنی اینکه یکی زده تو برجکت.  -

 قاشقش را برداشت و قبل از خو*ردن دوباره نگاهش را به یوسف داد و گفت: 

 مثل بچه ی آدم تعریف کن ببینم چی شده؟  -

 و خطاب به هیوا گفت: 

 تو چرا نمی خوری سنجاب کوچولوی دایی.  -

 هیوا با لبخند گفت: 

 من ناهار خوردم، شما بفرمایین.  -

رها هم با سینی غذاهایشان از اتاقشان بیرون آمد. به یونس سالمی داد که یونس با دهان پر سری تکان  

اهش به دنبال  داد. رها وارد آشپزخانه شد و یونس بعد از قورت دادن غذایش خطاب به یوسف که نگ 

 رها رفته بود گفت: 

 هووش چخه.   -

هیوا ترکید از خنده، سیامک و خانم بزرگ هم لبخند به ل*ب داشتند. یوسف عصبی بشقاب را عقب زد  

 و گفت: 
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 داداش من هیچیم نیست، االن هم فقط خسته م می خوام برم بخوابم. اجازه می فرمایین.  -

 و یونس رک گفت: 

 نه.  -

و باز خنده ی هیوا و سیامک برخاست. یوسف مستاصل دستی به موها و پشت گردنش کشید. یونس  

 همینطور که می خورد گفت: 

 سیامک از اون برادر تن لشت خبر نداری؟  -

 سیامک سری تکان داد و گفت: 

 نه. از پریشب تا حاال ندیدمش.  -

 یوسف گفت: 

 صبحی که شرکت بود.  -

 گفت:  یونس جرعه ای دوغ نوشید و

 خب شما می فرمودین جناب اخمو خان اعظم.  -

 چی رو می فرمودم داداش؟  -

 یونس باز با دهان پر به سختی گفت: 

 همون چیزی که باید بگی.   -

مدتی به سکوت طی شد. نگاه های بین سیامک و خانم بزرگ رد و بدل شد. یوسف نمی خواست حرفی  

یالش نخواهد شد. موضوعی نبود که بتواند راحت در  بزند و از طرفی می دانست یونس تا آنجاست بی خ

موردش حرف بزند. یونس هم به خواست مادرش آمده بود تا یوسف را به ازدواج راضی کند چون  

 خودش نتوانسته بود که یوسف را راضی کند. 

 این سکوت که طوالنی شد یونس باز گفت: 
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 هیوا جان تو بهتری دایی؟  -

 ز ک*مر درد دارم. خوبم دایی، فقط یه کمی هنو -

 یونس ابروی در هم کشید و خطاب به یوسف گفت: 

 زدن ناکارش کردن.  -

 یوسف جوابش را داد: 

 طبیعیه، چهار پنج روز دیگه دردش خوب می شه. فقط باید حسابی تقویت بشه. -

 رها از آشپزخانه بیرون آمد و به اتاقش برگشت. هیوا مکثی کرد و بعد خطاب به خانم بزرگ گفت: 

 مادرجون با اجازه تون من و رها امروز می ریم خونه ی خودمون.  -

 این حرف را که زد یونس با اخم نگاهش کرد و گفت: 

 خونه ی خودتون؟ خونه ی خودتون کجاست؟  -

 هیوا جا خورد از اخم دایی یونسش، کمی پس نشست و آرام گفت: 

 رده. منم می رم پیش رها که تنها نباشه. حاال که تصمیم گرفتیم تهران بمونیم، رها یه سوییتی اجاره ک -

 یونس باز کمی دوغ نوشید تا دهانش خالی شود و بعد گفت: 

 خب اینجا چه اشکالی داره مگه، همینجا باشید.  -

 خانم بزرگ هم گفت: 

 اره دخترم، همینجا بمونید. دوست ندارید پیش من باشید.  -

اینجا خیلی خوبه، ولی رها اینجا معذبه. دایی یوسف هست نه دایی راحته نه رها. بعدم اگر تنهاش   -

 بذارم بی معرفتیه. 

 یونس همینطور که نگاهش به هیوا بود با قاشق به سمت یوسف اشاره کرد و گفت: 
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 خب یوسف از خونه می ندازیم بیرون. گورشو گم کنه بره آپارتمان خودش.  -

فش باز سیامک و هیوا خندیدند. خانم بزرگ هم لبخندی به ل*ب داشت. یوسف با حرص  با این حر 

 گفت: 

 داداش واقعا از این همه محبتی که نسبت به من دارید ممنونم.  -

 خواهش می کنم.  -

 و خودش خندید. یونس باز خطاب به هیوا گفت: 

 حاال کجا رو اجاره کرده، جای خوبی هست؟  -

 هیوا سری تکان داد: 

 عمو بامداد یه سوییتی داشت در اختیارمون گذاشته. جای خوبیه.  -

 یونس برایش سوال شد که عمو بامداد کیست و هیوا بعد از اینکه در مورد او صحبت کرد گفت: 

 قراره رها بره رستوران عمو بامداد مشغول بشه. منم یه مدتی می رم اونجا.  -

 شم دوخت و گفت: یونس نگاهی به یوسف انداخت و دوباره به هیوا چ 

 می گفتی قراره توی شرکت یوسف کار کنی.  -

 خوب که فکر کردم دیدم من آدم کار توی شرکت تجهیزات پزشکی نیستم.  -

سیامک خیره مانده بود به هیوا، از اینکه می شنید می خواهد در رستوران دیگری کار کند کمی ناراحت  

 شده بود اما حرفی نزد تا یونس گفت: 

 ر نتیجه بگیرم که نمی خوای با سیامک کار کنی. یعنی اینطو -

 هیوا با لبخند مهربانی گفت:
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من به آقا سیامک هم گفتم. دو هفته دیگه بهشون جواب می دم. یه سری کار دارم که باید انجامشون   -

ی آموزشیه که یه چیزای رو به آشپزهای  بدم. کار منم توی این مدت برای رستوران عمو بامداد یه دوره

 مو یاد میدم. اصرار کرد نتونستم بهش نه بگم، هر چی باشه استادمه. ع

یونس یه دفعه محکم لپش را کشید که هیوا آخ بلندی گفت و صورتش را مالید. همین موضوع باالخره  

 خنده ی یوسف را درآورد. سیامک که کمی نگران شده بود گفت: 

 امداد دائم الکار بشی. یعنی دختر عمه کارمون که اوکیه. نری رستوران عمو ب  -

 قبل از اینکه هیوا جوابی بدهد یونس گفت: 

 رفتم که رفت. پسر خوب، آدم که نباید فقط به خاطر کار دختر عمه ش رو بخواد.  -

و این حرفش را منظور دار بیان کرد، سیامک منظور پدرش را گرفت که با لبخند نگاهش را به بشقابش  

د که رها صدایش زد. از جمع عذرخواهی کرد و به اتاقش رفت. بعد از  داد. اما هیوا گیج نگاهشان می کر

 رفتنش یونس خطاب به سیامک گفت: 

 یعنی پسر خاک بر سر اون کچلت بکنن.  -

 سیامک شاکی گفت: 

دارید بهم تلقین می کنید که ریزش موهام بیشتر  ا بابا نگو کچل، فقط یه کم توی موهام خالی شده.  -

 شده. 

 خانم بزرگ با لبخندی گفت: 

 شامپوت رو عوض کن پسرم، اینجوری پیش بره کامل جلو سرت خالی می شه.   -

 یونس خطاب به یوسف که تمام مدت ساکت بود گفت:

 شما هم یه عرضی بفرمایید جناب اخم الممالک.   -

 چی بگم داداش؟  -
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 در رفت و با تشر گفت:  یونس از کوره 

 چی بگم و زهرمار؟ فکر کردی خبر حرفها و کارات ندارم. اینجوری مهمون داری می کنن.  -

 چیکار کردم مگه؟  -

ی جمع کردن میز چندبشقاب خالی را  خانم بزرگ که فهمید دستش برای یوسف رو می شود به بهانه 

 برداشت و رفت. بعد از رفتنش یوسف گفت: 

 همه چیز گذاشته کف دست شما؟   باز زنگ زده -

 آرزو داره واسه ت بدبخت، چرا اذیتش می کنی؟  -

ی غزاله رو بگیرم خب منم رک و پوست  مگه من چیکار کردم؟ پیله کرده به من که باید دخترخاله  -

 کنده گفتم نمی خوام. 

 چرا؟  -

 یوسف ضمن برخاستن گفت: 

 چراش به خودم مربوطه، با اجازه.  -

 نایستاد و به اتاقش رفت.  ای دیگرو لحظه 

 *** 

ی  کرد. رها هم رو به رویش لبه ی تخت نشسته بود و به کراواتی که رها خریده بود نگاه می هیوا لبه 

 تفاوت رها داد و گفت: تخت خودش نشسته بود. هیوا سر بلند کرد نگاهش را به نگاه بی 

 دی؟چرا خودت بهش نمی -

ی حقیقت رو نگفته چون واسه  رد من چی بهش گفته ولی خب همه دونم رامین در موشه. نمی روم نمی -

 شه. خودش بد می 

 هیوا در جعبه را گذاشت و با حرص گفت: 
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ش کنم. مرتیکه از چشاش معلومه آدم عو*ضی و بدذاتیه. این بد رو نباید  خواست خفه دلم می  -

 جوری ولش کرد. همین 

 و گویا چیزی یادش آمده باشد با هیجان گفت: 

تی دایی دعوتش نکرده بودا، خودش اومده بود. اینطور که مشخص بود دایی یوسف هم خیلی  راس -

 ازش خوشش نمیاد. 

ی  اش ریخت. دوباره لبه خندی به ل*ب زد و از جا برخاست. وسایلش را توی کوله پشتی رها فقط تلخ 

کراوات یوسف که    تخت نشست و از توی کوله پشتی پیراهن تا خورده یوسف که روز اول پوشیده بود و

 به موهایش بسته بود را از کوله پشتی بیرون آورد و روی تخت گذاشت و گفت: 

 اینا رو هم بهش بده.  -

 رها!  -

 روح روی لبش نشست و گفت: نگاه رها به سمتش چرخید و لبخندی هر چند بی 

 شون داشته بودم. ولی حاال بهتره بهش برگردونی. از لجش نگه  -

 زیپ کوله را کشید و گفت: 

 من میرم، تو هم که شب میای.  -

بزرگ توی پذیرایی بودند. رها به  و هردو برخاستند و از اتاق بیرون رفتند. یونس و سیامک و خانم 

 همراه هیوا وارد پذیرایی شد و خطاب به خانم بزرگ گفت: 

 وی این مدت خیلی بهتون زحمت دادم. ت -

 خانم بزرگ به سمتش آمد و در آغو*ش گرفتش و گفت: 

 دوست داشتم پیشمون باشید.  -

 رفتیم. ممنون. ولی خب باالخره که باید می  -
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 و از یونس و سیامک هم خداحافظی کرد. خانم بزرگ باز گفت: 

 بذار یوسفم صدا کنم بیاد. -

تقه به در زد و وارد اتاق شد. یوسف روی تختش دراز کشیده بود و   و به سمت اتاق یوسف رفت. چند

ساعد دستش را روی پیشانی گذاشته بود. مادرش چندباری صدایش زد اما وقتی جوابش را نداد  

 نزدیکش شد. چشمانش بسته بود. خانم بزرگ با اخمی گفت: 

 ی مثل تو بعیده. کرده دونم که خواب نیستی ولی این رفتارت خیلی زشته، از آدم تحصیلمی  -

 گشت که یوسف نشست و گفت: و داشت به سمت در برمی 

 مادرجون...  -

 خانم بزرگ به سمتش چرخید، یوسف نزدیکش شد. رو در رویش قرار گرفت و گفت: 

دونم واسه خودت کلی رویا پردازی کردی و من و رها رو توی رویاهات زن و شوهر دیدی اما خب  می  -

ا نیست. رها دختر خوبیه، خانم و نجیب اما کسی نیست که من برای زندگیم  ش رویزندگی که همه 

خوام یه رفتاری نشون بدم که  خوام. توی این مدت این دختر ظاهراً یه عالقکی به من پیدا کرده. نمی می 

 فکر کنه من هم.... 

 و کالفه پوفی کشید و گفت:

 نبینم همدیگه رو بهتره، بگید یوسف خواب بود.  -

زرگ فقط سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت. وارد پذیرایی شد و با لبخندی که به زور روی  خانم ب

 لبش نشانده بود گفت: 

 چه خوابی هم رفته این پسر، مادرم دیگه دلم نیومد بیدارش کنم.  -

 رها مهربان و با لبخند گفت: 

 یم تشکر کنید. کار خوبی کردید. از طرف من بابت این مدت که حسابی بهشون زحمت داد -
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 پوشید گفت: هایش را می رها با همراهی هیوا از سالن بیرون آمد. همینطور که کفش 

 این پسره پیمان، یه سری عکس و فیلم برام فرستاده. -

 و صاف ایستاد و گفت: 

 هیوا این دختره شیدا انگاری با بدجور آدمایی در ارتباط.   -

 هیوا که حسابی نگران شده بود گفت: 

 به نظرت به دایی یونس بگم؟ -

 و با هم به سمت در خروجی حیاط به راه افتادند. 

 به نظرم چند روز دیگه دست نگه دار، راستی سیاوش و شیدا نامزد هستن یا عقد کردن؟  -

 کنه؟ دونم چه فرقی می نمی  -

 د و رها گفت: به در حیاط رسیدند و باز رو در روی هم ایستادن

ش رو مطالبه کنه ولی  تونه مهریه کنه، اگر عقد کرده باشن عروسی هم نگیرن دختره می خب فرق می  -

 تونه سر و ته قضیه رو ببنده. اگر نامزد باشن می 

 تر از قبل گفت: هیوا نگران 

 خب اگر عقد کرده باشن چی؟  -

 اش زد و گفت: رها دست به شانه 

 م. باید حسابی مدرک جمع کنی -

کرد طوری  ها را نگاه می ی پرده را کنار زده بود و آن ی اتاق یوسف افتاد که گوشه و نگاهش به پنجره 

 ی سفید اتاق مشخص بود. اش روی پرده ها متوجه نشوند اما سایه که آن 

 خوابه. گم هیوا، دایی یوسف همیشه ایستاده پشت پنجره می می  -
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 پرده را رها کرد و عقب رفت. هیوا با حرص گفت:  نگاه هیوا که به سوی پنجره برگشت، یوسف

 در مورد تو بزرگترین اشتباه زندگیش رو کرد.  -

 ته و توی قضیه رو در بیار، خداحافظ.  -

 و در را باز کرد و از خانه بیرون زد. 

 *** 

 هیوا به داخل برگشت و یونس به محض دیدنش گفت:

 زنیم.هیوا جان بیا اینجا بشین یه خورده با هم حرف ب  -

 ی نشست و خطاب به خانم بزرگ گفت: اش روی مبل تک نفره هیوا چشم بلندی گفت و نزدیک دایی 

 خوابه؟ گم مادرجون دایی یوسف همیشه ایستاده پشت پنجره می می  -

 خانم بزرگ متعجب گفت: 

 چی؟  -

 آخه پشت پنجره بود گفتم نکنه عادت داره ایستاده بخوابه.  -

 بلند یونس به هوا برخاست و گفت: ی این حرف را که زد خنده

 خوابه. لیاقتیشه که ایستاده پشت پنجره می هیوا جان ولش کن، از بی  -

 بزرگ سری تکان داد و گفت: و باز همگی خندیدن و خانم

 کنه. فهمیدم چه دردشه؟ گاهی اوقات من رو هم عصبی می کاش می  -

 یونس گفت: 

 چون از بچگی لی لی به الالش گذاشتی پررو بار اومده. -

 چی بگم واال، من برم یه چندتا چای بیارم.  -
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 یونس با لبخندی نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 ت واسه زندگی چیه؟ خب هیوا جان تو بگو ببینم برنامه  -

 آید خوش آید. ی برای زندگیم نداشتم. هر چی پیش  برنامه؟ راستش هیچ وقت هیچ برنامه  -

 نه دخترم آدم موفقی مثل تو نباید اینطوری حرف بزنه. ببینم قصد ازدواج نداری؟  -

 هیوا کمی کنار ابرویش را خاراند و بعد گفت: 

 نه.  -

 یونس پس نشست و گفت: 

 وای چه رک و صریح.  -

ه محبت این  هیوا باز خندید. سیامک هم نگاهش به او بود و لبخندی روی لبش نقش بسته بود. انگار ک

نشست. هیوا به معنی واقعی  کم داشت به قلبش می ی سرآشپز و شیطون و بازیگوشش کمدختر عمه 

هایش برای یونس جالب  کرد هم حرف کلمه برای یونس هم صحبت خوبی بود. هم با حوصله گوش می 

های  و با متلک کرد ی به او ر*حم نمیزد هر چند یونس ذره بود. در این بین گاهی سیامک هم حرفی می 

 آورد. یونس با زیرکی بحث را به عالقه کشاند و گفت: ی هیوا و خانم بزرگ را در می خنده

 راستی هیوا تفریحاتت بیشتر چیه؟ دوست داری برای تفریح چیکار کنی؟  -

 هیوا کمی فکر کرد و بعد گفت: 

 دن کنار دریا. رفتیم جت اسکی سواری. غیر از این گاهی سینما و قدم ز گاهی با رها می  -

 پرواز چی؟ پرواز دوست نداری؟ -

 هیوا خیلی ساده گفت: 

دوست دارم ولی فقط سه بار سوار هواپیما شدم. یه بار که رفته بودم هند یه بار هم رفتیم ژاپن. این   -

 اومدیم تهران با هواپیما اومدیم.دفعه آخری هم که می 
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 یونس باز بلند خندید و گفت: 

 ینه که خودت پرواز کنی. دوست داری؟نه دخترم منظورم ا -

 اگر بال داشتم دوست داشتم.  -

 دفعه همگی خندیدن و سیامک گفت: این

 پاراگالیدر رو تا حاال امتحان کردی؟  -

 هیوا نگاهش را به سیامک داد و خیلی کشیده گفت: 

 انگیزه.ست. خیلی هیجان وای؛ فوق العاده  -

 سیامک مشتاق گفت: 

 پس امتحان کردی؟  -

 هیوا خیلی عادی گفت: 

 نه، فقط دیدم اونم توی تلویزیون.  -

 خندید گفت: یونس همینطور که می 

 ی پاراگالیدر معرفی کنم. العادهخب پس باید امتحان کنی؛ بذار تو رو به یه مربی فوق  -

 هیوا با شوق گفت: 

 واقعاً؟  -

 و به سمت سیامک اشاره کرد و گفت: 

 ست. ربی این رشته لش خودمون، مآره دیگه همین تن  -

 ی در هم گفت: سیامک با چهره 

 لش.گن تن بابا به خدا به یه مربی پاراگالیدر نمی -
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 بری هیوا رو صفر تا صد این رشته رو به هیوا یاد میدی. گم. می من می  -

 سیامک دست روی سی*نه گذاشت و گفت: 

 با کمال افتخار.  -

 یونس ابروی در هم کشید و گفت: 

 خوای ببری چیکار؟ چقدر خری تو. وصی. کمال و افتخار می نخیر، کالس خص  -

ی که روی لبش بود باز به سقف خیره  گفت و هیوا غش رفته بود از خنده، سیامک با خنده یونس می 

 مانده بود. 

مشغول صحبت بودند که باز زنگ در خانه زده شد، سیامک آیفون را جواب داد و با گفتن سیاوش است  

 ت. سیاوش تا وارد شد با صدای بلند داد زد: دوباره سر جایش نشس 

 سالم بر همه. خوشحال باشید که من اومدم.  -

 و تا وارد پذیرایی شد پدرش بالفاصله گفت: 

 ها خونه نمیایی؟ تو هیچ معلوم هست کجایی که شب  -

سیاوش همانجا خشکش زد. سیامک با چشم و ابرو به او اشاره کرد. سیاوش گویی حرف سیامک را  

 د و گفت: خوان

 ی فرهاد بودم. دیشب خونه  -

 نگاهی به سیامک انداخت و گفت: یونس نیم 

 زنت کجاست؟  -

 اجازه هست بشینم؟  -

 یونس با حرکت سر اجازه داد بنشیند. سیاوش روی مبلی نزدیک هیوا نشست و گفت: 
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 شونه. شیدا خونه   -

 و نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 چطوری سرآشپز یانگوم؟ همچین مغز استخوونت رو کشیدن خیلی درد کشیدی، آخی بمیرم.  -

 هیوا با حرص نگاهش کرد و گفت: 

 کی؟  -

 چی کی؟  -

 خواهی بمیری، خیلی هو*س حلوا کردم. کی می  -

 هیوا که جوابش را داد یونس و سیامک خندیدند. اما خانم بزرگ با لبخند مهربانی گفت: 

 ترم. خدا نکنه دخ  -

 یونس گفت: 

 میره که. این پسر هفت تا جون داره، تا من رو دق نده نمی  -

 سیاوش با حالت ناراحتی گفت: 

 بابا آخه این چه حرفیه، چیکار کردم؟  -

 یونس دلخور جوابش را داد:

راضی به این انتخاب تو نبودم پات رو کردی توی یه کفش مثل این برادر کم عقلت گفتی اال و بال این   -

تر، رضایت دادم به ازدواج به شرط اینکه مثل این برادر شاسکولت مهر زیاد نکنی. اما باز توی شنقل  دخ

هاش رو قبول نکن  ی خواسته ی باال رو قبول کردی. بعد گفتم حداقل بقیه ت رو گاز گرفت مهریه خر کله 

شتی ساقط کردی.  ی حقی که داکنه خودت رو از همه دوباره برگشتی گفتی شیدا با هر کسی فرق می 

 خواهی یه دفعه حامله هم بشو. خجالت نکش می 

 با حرفش فقط هیوا خندید. اما سیاوش نیم نگاهی با حرص به هیوا انداخت و گفت: 
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 هه هه هه.   -

 سیامک گفت: 

 رسونه. به خاطر تو هر بار بابا من رو هم به فیض می  -

 یونس خطاب به سیامک گفت: 

 رسونم. می تو رو که تا آخر عمر به فیض   -

 حتی اگر دوباره ازدواج کنم؟ -

 یونس با کنایه گفت: 

 دارم.خوام ازدواج کنی، دست از سرت برمی اگر با اونی که من می  -

 سیامک باالفاصله گفت: 

 باشه قبوله.  -

 سیاوش گفت: 

 صبر کنید ببینم مگه سیامک قراره ازدواج کنه؟  -

 یونس جوابش را داد: 

 تو فضولی مگه.  -

و باز هیوا با ذوق خندید. سیاوش پوفی کرد و فنجان چای هیوا را برداشت که بخورد اما یونس بر  

 سرش داد زد: 

 هوش یابو، مگه اون چای واسه تو؟   -

 اما سیاوش تمام چای را تلخ نوشید و بعد گفت: 

 دلم خواست.  -
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 و خطاب به سیامک گفت: 

 ت لقمه گرفتن؟کی رو واسه  -

 گفت: خانم بزرگ در جوابش 

 از فامیل.  -

 سیاوش کمی فکر کرد و بعد گفت: 

 کشه، خودتون بگید. من که عقلم نمی  -

 یونس گفت: 

 تو کی عقلت کشیده که دفعه دومت باشه.  -

 هیوا هم گفت: 

 با این مورد موافقم.  -

 سیاوش باز نگاهش کرد و گفت: 

 بونی کردن یادت بره. دادم که بلبل ز شانس آوردی بابام اینجاست، وگرنه چنان جوابت رو می   -

 یونس جوابش را داد: 

 کنی. هیوا در نبود من هم این بزغاله حرفی بهت زد فقط بهم زنگ بزن. تو خیلی بیجا می  -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 زنه. چشم دایی، ولی نگران نباشید من از پسش برمیام. تاکسی خالی بوق زیاد می  -

 ا به همراه داشت. ی بلند سیامک و یونس راین حرفش خنده 

 یونس در میان خنده گفت: 

 ی من خالیه. به خدا جای تو توی خانواده -
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این حرف را که زد سیاوش خیره ماند به پدرش، او منظور حرف پدرش را گرفت. سیاوش به سیامک  

نگاه کرد و با ابرو به هیوا اشاره کرد و سیامک سری به عالمت مثبت تکان داد. سیاوش خودش هم  

د چرا از این موضوع خوشحال نشد. یک جوری واخورده بود و ماتش برده بود. نگاهی به یونس و  نفهمی

 هیوا که مشغول صحبت و خندیدن بودند انداخت و بعد گفت: 

 ببخشید.  -

ی رفتن به دستشویی جمعشان را ترک کرد. از پذیرای که بیرون رفت و وارد راهرویی شد که  و به بهانه 

دانست چرا این حس و حال را دارد. مدتی  ود. مدتی ایستاد و به دیوار تکیه زد. نمیمنتهی به دستشویی ب

خیره ماند به دیوار رو به رویش و بعد وارد دستشویی شد. شیر آب را باز کرد و مشتی پر آب به  

 صورتش زد. به چشمان سبز خودش خیره شد و با خودش گفت: 

 کنی، تو مگه عاشق شیدا نیستی؟ ازدواج می  تو دیوونه شدی سیاوش، حالت خوبه؟ تو داری  -

 و باز مشتی دیگر آب به صورتش پاشید. 

خواهد برود سیامک را کنار کشید و به او  می دانست هیوا غروب خواست برود اما چون می یونس می 

اش کند هم اینکه خانه گفت تا بماند و او را برساند. اینطوری هم فرصتی برای حرف زدن با هیوا پیدا می

اش دعوت کرد از  گیرد. یونس بعد از اینکه هیوا را برای یک مهمانی به همراه دوستش به خانه را یاد می 

 د و رفت. سیاوش هم کارش را بهانه کرد و رفت. مادرش و بقیه خداحافظی کر

ی کمی دراز کشیدن و جمع کردن وسایلش به اتاقش رفت. روی تخت دراز کشید و به  هیوا هم به بهانه 

فکر فرو رفت. هنوز کمرش درد داشت اما او کسی نبود که این دردها را نتواند تحمل کند. اما چیزی که  

کرد و از  ی دوستش فکر می سیاوش بود. از طرفی به دل ترک خورده فکر او را مشغول کرده بود رها و 

طرفی به دل خودش که به پسر داییش باخته بود. نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست. به قدری  

خسته بود که خوابش برد. اما این خواب خیلی طوالنی نشد که با صدای زنگ موبایلش بیدار شد. شاید  

 دیدن اسم رها سریع جواب داد:   نیم ساعت خوابیده بود. با 

 الو رها.  -
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 سالم کجایی؟  -

 افتم. اتفاقی افتاده؟ ی مادرجون هستم، کم کم دارم راه می هنوز خونه   -

 خوام برم بیرون، کلید نداری.خب پس زود بیا که می  -

اش  ی ی گفت و تلفن را قطع کرد. از جا برخاست و لباس پوشید. وسایلش را درون کوله پشتهیوا باشه 

ها  ریخت و کادو و لباس و کراوات یوسف را برداشت و از اتاق بیرون زد. اتاق یوسف نزدیک به اتاق آن 

بود قبل از اینکه وارد پذیرایی شود به سمت اتاق یوسف رفت و ضرباتی به در زد. در اتاق توسط یوسف  

 برایش باز شد. کمی گرفته و ناراحت بود. هیوا با لبخندی گفت: 

 هست. اجازه  -

 یوسف از مسیرش کنار رفت و هیوا وارد اتاق شد. یوسف در را پشت سرش بست و گفت: 

 داری میری؟  -

 باید برم، آدمی نیستم رفیقم رو تنها بذارم.  -

 و به سمت تخت یوسف رفت و لباس و کراواتش را روی تخت گذاشت و گفت: 

 این امانتی شما، تمیز و مرتب.  -

ی کادوی را به  ات قفل شد و حرفی نزد. هیوا به طرفش آمد و بسته یوسف نگاهش روی لباس و کراو

 سمتش گرفت و گفت: 

 اینم برای شماست، فقط برای تشکر.  -

 نگاه یوسف به سمت کادو چرخید و گفت: 

 تشکر بابت؟  -

 کنید؟ بازش نمی  -
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رخاست و  یوسف کادو را گرفت و از پاکت بیرون آورد. در جعبه را برداشت. نگاهش از روی کراوات ب

 در چشمان هیوا نشست و گفت: 

 واسه من گرفتی؟  -

 مون داشتید. من نگرفتم، رها گرفته. فقط به خاطر تشکر برای خریدهای که واسه  -

خواست انکار کند ولی قلبش این را  و به سمت در رفت. اما یوسف ماتش برده بود. حقیقتی بود که می 

دستگیره مات ماند. کمی فکر کرد و بعد به سمت یوسف  پذیرفت. هیوا در را باز کرد. دستش روی نمی

 چرخید و گفت: 

روزی که با هزار جور سختی خودم رو رسوندم تهرون تا مادرم رو ببینم اما پدرتون بدون اینکه  اون  -

اجازه بده حتی یه بار ببینمش، من رو مجبور کرد از همون راهی که اومدم برگردم. توی مسیر برگشت  

شم؟ سنگ صبور یه دختر غیر از مادرش کی  کردم به چه گناهی دارم محاکمه میر می فقط به این فک 

تونه باشه. اما پدرتون به خاطر زندگی دخترش، مادرم رو ازم گرفت. ازش ناراحت نیستم. توی  می 

تره. پدر شما دخترش دوست داشت من مادرم  شه که قدرتمندهها اونی برنده می جنگ دوست داشتن 

 نده شد چون قدرتمندتر بود. رو. اون بر

شما هم چون قدرت بیشتری داشتید چون قاعده و قانون داشتید برنده شدید. دل ما ضعیفا هم بمونه با  

کنید نباشه.  دفعه انقدر زود حکم نده شاید اونجوری که فکر می خود خدا. اما قربونت برم دایی این 

 خداحافظ.

 *** 

بزرگ راضی شد تا با سیامک برود. در  رابر اصرارهای خانم خواست خودش برود؛ اما در ب هر چند می 

کشید.  صندلی جلو کنار سیامک نشسته بود و به خیابان چشم داشت؛ اما سیامک مرتب او را به حرف می 

 مدتی که به سکوت طی شد، سیامک باز گفت: 

 هیوا اهل موسیقی هم هستی؟   -
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 نگاهش را به سیامک داد و گفت: 

 دم. کنم، موسیقی هم گوش میآره، موقعی که آشپزی می -

 سیامک لبخندی به او تحویل داد و گفت: 

زنم. البته نه خیلی خوب؛ ولی بلدم کمی صداش رو در بیارم.  منم یه دستی به موسیقی دارم، گیتار می  -

 راستی کی بریم برای پرواز؟

 هیوا کمی فکر کرد و گفت: 

 ه، بیاد؟ توندونم. رها هم می نمی  -

 بله، چرا که نه. آخر هفته خوبه؟  -

 های فامیل چی، اونا هم میان؟ ی بچه گه. بقیه با رها صحبت کنم، ببینم چی می  -

 آید یا نه؟ سیامک سری تکان داد و گفت: خواست، بداند سیاوش هم می او فقط می 

 گم.بهشون می  -

برداشتی از این صمیمت نداشت و فقط    سیامک سعی داشت صمیمتش را با هیوا بیشتر کند و هیوا هیچ

دایی یونسش بود با او راحت بود، همانطور که با سیاوش راحت بود؛ اما حسش به سیاوش   چون پسر 

 یک حس عاشقانه بود. 

 پشت چراغ قرمز که توقف کردند، سیامک نگاهی به چراغ قرمز انداخت و گفت:

 کتاب خوند. شه، یه پشت چراغ قرمز اونقدری زمان داریم که می  -

 پس معطل چی هستید؟ شروع کنید.  -

 سیامک باز خندید و گفت: 

 صحبت خوبی مثل تو دارم؛ چرا باید کتاب بخونم؟ یه سوالی بپرسم؟ یه حرفی زدم، هیواجان. وقتی هم  -
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 بفرمایین.  -

 موضوع عمویوسف و رهاخانوم چقدر جدی بود؟  -

 دیگر نگاه کرد و گفت: هیوا با شنیدن این سوال، نگاهی چرخاند و به سمت 

 موضوعی نبوده که بخواد جدی باشه یا شوخی.  -

 سیامک متوجه ناراحتی هیوا شد و سرش را نزدیک هیوا برد و آرام گفت: 

 ببخشید.  -

هیوا که سر برگرداند، نگاهش در نگاه سیامک که نزدیکش شده بود، نشست. کمی خود را عقب کشید.  

 سیامک هم صاف نشست و باز گفت: 

دونید که عمو چه دوران سختی رو  مند شده. شما نمی خه فکر کردم، شاید عمو به رهاخانوم عالقه آ -

تونستیم  پوش غزاله بود. وای! روز خاکسپاری غزاله چقدر بد بود. مگه می گذروند. چهار سال تموم سیاه

 عمو رو آروم کنیم! 

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 مون تعریف کردن. ه بزرگ یه بار مفصل واس بله، خانم  -

ی سیامک زد. نگاه سیامک به سمتش برگشت و شیشه را پایین  به شیشه  گلای با بغلی پر از  دختربچه 

های رُزش خرید. همان لحظه چراغ سبز شد. سیامک در حین حرکت دادن  داد و یک شاخه از گل 

 ی گل را به سمت هیوا گرفت و گفت: ماشین، شاخه 

 خوبم. ی اینم برای دخترعمه  -

 ی گل را گرفت و گفت: هیوا شاخه 

 خیلی ممنون.  -

 سیامک در جوابش فقط با لبخندی مهربان پلک زد. 
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 هیوا باز فکرش به سمت سیاوش کشیده شد و بهتر دید، کمی از سیامک اطالعات بگیرد: 

 راستی عروسی سیاوش و شیدا کِیه؟  -

ذاره. سیاوش  به امید خدا! آخر همین ماه. شیدا واقعاً برای عروسیش داره خرج رو دست سیاوش می  -

 گه چشم. البته خودمم اینطور بودم؛ اما امیدوارم شیدا مثل تینا نباشه. گه فقط می هم عاشق، هر چی می 

 و باز نگاهی به هیوا انداخت و گفت: 

ی وجودت رو بذاری پای یه زن و اون با  اد. خیلی سخته همه تینا اسم زن سابقم بود. خیلی آزارم د -

ی تصاحب سهامم از شرکت نزدیکم شده،  نامردی تموم باهات رفتار کنه. وقتی فهمیدم از ابتدا با نقشه 

 ازش متنفر شدم! 

کرد. شوهر او هم همینطور بود، هر چقدر از کارش  این را گفت و سکوت کرد. هیوا حالش را درک می 

 گرفت. اشت، حمید با زیرکی و دوزوکلک از او می درآمد د

 سیامک به خودش آمد و بعد از نفسی عمیق گفت: 

 خیالش.بی  -

 هیوا با لبخند نگاهش کرد و گفت: 

 ای بساز که تینا، اگر یه روزی تو رو دید به خاطر از دست دادنت، افسوس بخوره. زندگی  -

 برقی زد و گفت: لبخند روی ل*ب سیامک از عشق جانی گرفت و نگاهش 

 کنم که تینا در برابرش هیچی نیست. . من برای زندگیم زنی رو انتخاب می چشم دخترعمه  -

 خیلی خوبه.  -

 و باز صحبت را به سیاوش کشاند و گفت: 

 راستی سیاوش و شیدا نامزد هستن یا عقد هم کردن؟ -

 چطور؟  -
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 پرسم. همینطوری می   -

 سیامک وارد خیابان دیگری شد و گفت: 

گفت درست نیست که نامحرم باشن، با هم  عقد کردن، یعنی پدر شیدا اصرار داشت که عقد کنن. می  -

 رفت و آمد دارن. 

 این را گفت و خودش خندید که هیوا متعجب گفت: 

 خندی؟ چرا می  -

ی  دار بود. بین خودمون باشه؛ اصالً خانوادهای که پیش کشید، خندهآخه حرف محرم و نامحرمی  -

 شون مهم باشه. یستن که این مسائل واسه مقیدی ن

 های هیوا باال رفت و گفت: ابرو 

 که اینطور.  -

های اروپایی داشت،  ی زیبای جنوبی که نمایی به سبک خانه ی دو طبقه بعد از چهل دقیقه مقابل خانه

 توقف کرد. سیامک با تحسین گفت: 

 ی قشنگیه. خونه  -

 ی دوم سوئیت ماست. خب، ممنونم که من رو رسوندی، با اجازه. طبقه  -

 سیامک زود صدایش زد و هیوا که قصد پیاده شدن داشت به سمتش برگشت و گفت: 

 بله؟  -

 تونم شمارت رو داشته باشم؟ می  -

اش را  اش شمارههیوا لحظاتی گنگ نگاهش کرد و با خود فکر کرد، مشکلی نیست که اگر پسر دایی

 کرد که سیامک گفت: داشته باشد؟ داشت همانطور نگاهش می 

 های پاراگالیدر رو باهات هماهنگ کنم. خوام برنامه می  -
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اش را داد و بعد از ماشین پیاده شد. سیامک تا باز شدن در خانه توقف کرد و  هیوا آهانی گفت و شماره

 وقتی هیوا وارد خانه شد، رفت. 

 تی زد و گفت: تا وارد سوئیت شد با دیدنش سو

 ی قشنگی! بابا ایول به عموبامداد! دَمِش تنوری، چه خونه  -

 گلی در دستش گفت:  رها با یک لیوان چای از آشپزخانه بیرون آمد و با دیدن شاخه 

 گل از کجا؟  -

 هیوا در حال چرخیدن و دیدن خانه جوابش را داد: 

 ها خرید. پشت چراغ قرمز سیامک از یکی از این بچه  -

 برویی باال برد و گفت: رها ا

 خب، دیگه چی؟  -

 هیوا به سمتش برگشت و گفت: 

 دیگه هیچی.  -

 با سیامک اومدی؟  -

م حرف زد. یه پرروییه مثل سیاوش.  آره، اصرار کرد و منم قبول کردم. تو راه هم یه بند واسه  -

 دونی مربی پاراگالیدرِ؟ قراره خصوصی یادم بده. می 

 های شکالتی داشت رها کرد و گفت: که کوسن  های کرمی و خودش را روی مبل 

 منم گفتم اگه رها قبول کرد با هم میاییم.  -

 رها روی مبل مقابلش نشست و گفت: 

 خوبه، پسر خوبیه.  -
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 اما هیوا منظورش را نگرفت و حرفش را تایید کرد: 

 آره، پسر خوبیه. خیلی با شخصیت و مهربونه.  -

 تر شد و گفت: لبخند رها پهن 

 شی؛چون خیلی دوست داره. کنم تو عروس محبوب داییت می فکر می  -

 اخم مهمان صورت هیوا شد و گفت: 

 یعنی چی این حرف؟  -

 کنید. یعنی همین دیگه؛ انتخاب خوبیه برای زندگیت، شرایطتتون هم مثل هم، همدیگه رو درک می  -

 هیوا که تحمل این حرف را نداشت، عصبانی شاخه گل را به سمتش پرت کرد و گفت: 

خود نزن. با خودت چی فکر کردی؟ که حاال دو کلوم از سیامک تعریف کردم؛ یعنی ازش  حرف بی  -

 خوشم میاد و می خوام زنش بشم؟ 

 رداشت و گفت: ی گل را که کنار پایش افتاده بود، ب برخاست و به سمت پنجره رفت. رها شاخه 

 خوام؛ اما خب، این که فقط فکر من نیست. معذرت می  -

 هیوا باز به سمتش برگشت و گفت: 

 یعنی چی؟  -

 یعنی اونقدری خری که نفهمیدی، تو رو واسه سیامک لقمه گرفتن.  -

 هیوا جلوتر آمد و ناباور گفت: 

 کی؟  -

های مادرجون فهمیدم سیامک  و حرف  مادرجون؛ البته داییت هم راضیه. اینطور که من از رفتاراشون -

 هم از تو خوشش اومده. 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

268 

 ای رنگی رویش بود. ی قهوه هیوا ماتش برد. روی مبل نشست و خیره ماند به عسلی طالیی که شیشه 

 رها لیوانش را روی عسلی قرار داد و در کنار هیوا نشست و گفت: 

 حاال از چی ناراحتی؟  -

تن این خانواده بدون اطالع من، نباید ناراحت باشم؟ اصالً به چه  نباید ناراحت باشم؟ از بریدن و دوخ -

 حقی به خودشون اجازه میدن واسه من تصمیم بگیرن؟

 وای هیوا! حاال تو رو که واسه سیامک عقدت نکردن، فقط یه پیشنهادی به همدیگه دادن.  -

 اش نشاند و گفت: هیوا سرش را میان دستانش گرفت. رها دست به شانه 

 ستراحت کن، من باید برم پیمان رو ببینم. تو ا -

 منم میام.  -

 رفت، گفت: رها برخاست و همینطور که به سمت اتاق می 

 خوام بیای، انگار نه انگار که باید استراحت کنه. زخمت هم باید پانسمانش عوض بشه. نمی  -

 بیرون آمد، گفت: زد. وقتی از اتاق  رها داخل اتاق در حال حاضر شدن، بلندبلند با هیوا حرف می 

 گی، خانوادگی برای سیاوش نقشه کشیدن. پس اینطور که می  -

 هیوا با حرص دستانش را مشت کرد و با خودش گفت:

 شون رو عملی کنن. ذارم نقشه اگه بمیرمم، نمی -

ی رفتار هیوا موقعی که حرف  رها نگاهش روی هیوا تیز شد که به میز خیره مانده بود. گویی تازه متوجه 

 شد، شده بود. حدسی مثل برق از ذهنش گذشت. نزدیک هیوا نشست و گفت: سیاوش می  از 

 هیوا؟   -

 نگاه هیوا در نگاهش نشست و او سوالش را پرسید: 
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 دوستش داری؟  -

 ای به سیامک ندارم.نه! یه بار حرف زدیم، تموم شد. گفتم که هیچ عالقه  -

 رها دست هیوا را گرفت و بدون اینکه چشم از نگاه هیوا بردارد، گفت: 

 گم، دوستش داری؟ سیاوش رو می  -

هیوا از اینکه دستش برای رها رو شده بود، کمی خجالت کشید. دستش را از دست رها بیرون کشید و  

 برای فرار از نگاه او به سمت آشپزخانه رفت و گفت: 

 اید برگشتنی بگیریم؟ چیزی تو یخچال داریم یا ب -

کرد.  ترسید، فرار می رها مطمئن شد که حدسش درست بوده است. هیوا همیشه وقتی از گفتن چیزی می

 رها به دنبالش رفت و گفت: 

 چرا به من نگفتی؟  -

 کرد. ها را چک می چرخید و خوردنی هیوا نگاهش در یخچال می 

 خودت گرفتی؟  -

 رها باز محکم و قاطع گفت:

 ا به من نگفتی؟ گم چرمی  -

 هیوا به سمتش برگشت و گفت: 

گفتم؟ مگه تو به من گفتی؟ من خودم حرف دلت رو فهمیدم، تو هم اگر زرنگ بودی،  چی رو باید می  -

 فهمیدی. می 

و مشغول پوست گرفتن موزی در دستش شد. نگاهش را به موز داده بود؛ چون از نگاه رها خجالت  

 های هیوا گذاشت و گفت: را روی شانه  کشید. رها نزدیکش شد و دستانشمی 

 کنی. اینکه خجالت نداره که نگام نمی  -
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 هیوا سر بلند کرد، نگاه پر تالطم و نگرانش در نگاه رها نشست و گفت: 

 آخه من یه بار ازدواج کردم.  -

 رها با این حرفش بلند خندید و گفت: 

 شید مثل هم. خب، اونم یه بار ازدواج کرده؛ وقتی شیدا رو طالق بده، می  -

 لبخند روی ل*ب هیوا نشست؛ اما زود لبخندش جمع شد و گفت: 

اگه اون من رو نخواد، چی؟ اگر مثل دایی یوسف فکر کنه، چی؟ اگه اونم قاعده و قانون واسه   -

 زندگیش داشته باشه، چی؟ اگه اونم بگه از زنی که دست خورده شده، خوشش نمیاد؛ چی؟ 

 ون اینکه بفهمد حرف آخرش را نباید بزند. رها متحیر گفت: زد. بدهیوا همینطور حرف می 

 داییت چی گفته؟  -

هیوا به خودش آمد و دستش را جلوی دهانش گذاشت. چشمانش از ترس گشاد شد؛ چون نباید این  

 زد.حرف را می 

 ی هیوا بر روی بازوهایش سرید و او را تکانی داد و با داد، گفت: دستان رها از روی شانه 

 داییت چی گفته؟  گفتم -

 هیوا ترسیده، گفت: 

 هیچی! اون هیچی نگفته.   -

 صدای رها از بغض لرزید و اشک روی صورتش دوید. 

غلط کردی، خودش گفته. یوسف گفته از دختری که دست خورده شده، خوشم نمیاد. برای همین اون   -

 نامه رو نوشت. 

لرزید. با زانو روی زمین نشست. خم شد و سرش را  رویش را از هیوا برگرداند. بدنش باز داشت می 

 روی زمین گذاشت. هیوا موز در دستش را روی کابینت انداخت و کنارش نشست. 
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 رها به خدا اینجوری نگفته، رها؟ رها تو رو خدا گریه نکن.  -

 کرد، گفت: هیوا همینطور که خودش هم گریه می 

 رها گوه خوردم، به خدا دایی اینطوری نگفت. رها؟ ببین من رو.  -

 هق افتاده بود گفت: رها نشست، نگاهش را به هیوا داد و درحالی که به هق

 چرا هیوا؟ چرا بهش گفتی؟ -

 هیوا در آغو*شش گرفت و گفت: 

 به قرآن هیچی نگفتم. خودش فکر کرده تو هم مثل من؛ قبالً یه بار ازدواج کردی.  -

 وقتی تفکرش به ازدواج اینجوری باشه، وای به روزی که بفهمه... .  -

 ی حرفش را از درد خورد و با گریه خود را خفه کرد. بقیه 

 *** 

ای که برای  روی هم نشسته بودند و با بستنی شاپی روبه ساعت تقریباً نه شب بود و هر دو در کافی 

 کردند.خو*ردن سفارش داده بودند، بازی می 

دانست قلب رها را دوباره  وز هم در فکر بود و هیوا از اینکه آن حرف را زده، ناراحت بود. می رها هن 

 شکسته است. 

سر بلند کرد تا حرفی بزند؛ اما همان موقع پیمان که تازه رسیده بود، نزدیک میزشان شد و خطاب به  

 رها گفت: 

 سالم خانوم.  -

ان هم شد. سالمش را جواب داد و تعارف کرد که  روحش قسمت پیم رها سربلند کرد و نگاه سرد و بی 

 بنشیند. پیمان تا نشست به هیوا هم سالم داد. هیوا سری تکان داد و گفت: 

 سالم، من هیوام. کسی که خواسته بود این ماموریت رو انجام بدی.  -
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 خوشوقتم.  -

 هیوا نشان بدهد، گفت: موبایلش را از جیب بیرون کشید و همینطور که با آن مشغول بود تا چیزی را به  

 این پسره که باهاش در ارتباطم، کسیه به اسم شایان. با یه بدبختی آمارش رو درآوردم.  -

تیپ و  و عکسی را روی موبایلش باز کرد و مقابل هیوا قرار داد. مرد جوانی تقریباً سی ساله، خوش 

 چهره هم بود. خوش 

 عکس بعدی رو ببینید، خانوم.  -

 دیدن عکس حسابی جا خورد. عکسی از شایان و شیدا بود.  هیوا ورق که زد از 

 هیوا گوشی را به سمت رها گرفت، رها با زهرخندی گفت: 

 ی با غیرت داییت باید ببینن. این رو خانواده -

 هیوا نگاهش را به پیمان داد و گفت: 

 چطوری این عکس رو گرفتی؟  -

شدن. یهویی شد  دقت کنید تو پارکینگ آپارتمان همین پسره هستن، موقعی که داشتن از هم جدا می  -

 ها. گن شکار لحظه دیگه، بهش می 

 رها گفت: 

 خوری؟ چی می  -

 باید زود برم. رفیقم رو کاشتم تا مراقبشون باشه.  -

 هیوا پرسشگر نگاهش کرد و گفت: 

 جایی برنامه دارن؟  -

 برداشت و گفت:  اش راپیمان گوشی 
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 پیچونه. این دختره زیاد شوهرش رو می  -

 هیوا خطاب به رها گفت: 

 رها این مدارک خوبه برای اینکه نتونه از سیاوش مهریه بگیره؟  -

 ی باال انداخت و گفت: رها شانه 

 دونم.نمی  -

 پیمان در جوابش گفت: 

 صبر کنید یه جستجویی تو اینترنت بکنم.  -

 فت:پیمان بعد از جستجو، گ

 ش رو بگیره؛ حتی اگر خیا*نت کرده باشه. تونه مهریه نه! خوب نیست. در هر صورت این زنه می  -

 کردند که پیمان با شیطنت گفت: هیوا و رها کالفه یکدیگر را نگاه می 

 ای دارم.من یه فکر دیگه  -

 هیوا سریع گفت: 

 چه فکری؟  -

دنگ و فنگ داره؛ ولی شدنیه. اینطور که من  باید یه کاری کنیم خودش مهرش رو ببخشه. یه خورده  -

این شایان رو شناختم، آدم خالفیه. باید یه مقداری مدرک از شایان به دست بیاریم بعد با این مدارک 

 شیدا رو تحت فشار بذاریم که با پای خودش بیاد دفترخونه. 

 رو کنم.  خوام قبل از عروسی دست کثیفش رو واسه سیاوشآخر این ماه عروسیشونه، می  -

 پیمان ضمن برخاستن، گفت: 

 زنم.تونم، بکنم. بهتون زنگ می ببینم چیکار می  -
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 قبل از اینکه برود، هیوا گفت: 

 م بفرست تا پولت رو به حسابت بریزم. ی کارتت رو واسه شماره  -

 شاپ را ترک کرد. بعد از رفتنش، هیوا گفت: ای گفت و کافی پیمان باشه 

 رم سراغ رامین. حساب شیدا رو که رسیدم، می  -

 رها متعجب گفت: 

 چی؟  -

 هیوا با خشمی که درون صدایش بود، گفت: 

 دونی یه دختر داره؟ باید تقاص پس بده. می  -

 رها ناباور گفت: 

 دیوونه شدی هیوا؟ -

های امروز تو شاید دایی یوسف من باشه؛ اما دردی که  ی زندگیمه. مقصر گریه ه یه لحظه دیوونگی واس  -

کنی و بغضی که همیشه تو گلوت خفه کردی، مقصرش اون آشغاله؛ پس سعی  چهارده ساله تحمل می 

 نکن که منصرفم کنی، من پی همه چیزش رو به تنم مالیدم. 

 هایشان آب شده بود و هیچکدام نخورده بودند. ی رها فقط ساکت به هیوا خیره مانده بود. بستن 

شاپ که بیرون زدند، خود را به رستوران عموبامداد رساندند. تا هم شام بخورند و هم در مورد  از کافی 

 کار با او صحبت کنند. 

 *** 

  تمام روز بعد را درون خانه بودند. آشپزی کردند، کتاب خواندند و فیلم تماشا کردند. یونس دو بار با

آید. هر  هیوا تماس گرفته بود تا مهمانی را به او یادآوری کند و گفته بود که سیامک برای بردنشان می 
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ای تنها باشد؛ اما مقابل  خواست با سیامک لحظه چند از وقتی که فهمیده بود چه هدفی دارند، دیگر نمی

 توانست مخالفتی داشته باشد. یونس نمی 

کشید. هیوا مقابلش روی مبل  د. روی مبلی لمیده بود و سیگار می رها راضی نشده بود که با او برو

 نشست و گفت: 

 خفه کردی خودت رو، انقدر نکش.  -

 نیم نگاهی به هیوا انداخت و سیگار نیمه تمامش را داخل زیر سیگاری خاموش کرد و گفت: 

 هیوا ما کی سیگاری شدیم؟  -

 هیوا کمی فکر کرد و بعد گفت: 

رو تو اتاقش حسابی کتک زدیم و فرار کردیم. وقتی به خونه رسیدیم، پاکت  اون شبی که محمودی  -

 سیگار ژاله رو برداشتیم و خواستیم سیگار بکشیم؛ ولی فقط یه عالمه سرفه کردیم. 

 و خودش خندید و گفت: 

 بلد نبودیم آخه.  -

 رها نشست، پاهاش را روی مبل جمع کرد. دستانش را دور زانوهایش حلقه کرد و گفت: 

من و تو برای اینکه دست خورده نشیم، جنگیدیم. محمودی رو اونقدری بد کتک زدیم که آدم   -

ش فراری بودیم؛ هیچ جا حتی سرکار هم نمی تونستیم، بریم؛ چون  فرستاد تا پیدامون کنن. همه 

محمودی کم آدمی نبود. دوتا هتل بزرگ داشت و کلی ثروت. از بیکاری مونده بودیم که چیکار کنیم  

ت مجبور شدی تو رستوران پیزوری گودرز کار کنی. اونجا هم اون گودرز  ه تو با اون دبدبه و کبکه ک

 خواست، اذیتت کنه. عو*ضی می 

 نگاه پر اشکش را به هیوا داد و گفت: 

 ی گودرز نشدم. من چاقو خوردم؛ اما دست خورده  -
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 هیوا نزدیکش نشست و سرش را در آغو*ش گرفت و گفت: 

 کنی که چی بشه؟ کاش الل شده بودم. برم. بهش فکر نکن رها. هی تو ذهنت مرور می   الهی قربونت -

 خوام ببینمش. دیگه هیچ وقت نمی  -

 زنگ خانه که زده شد، رها خودش را عقب کشید و گفت: 

 پاشو برو. فکر کنم سیامکه.  -

 رفت، گفت: هیوا برخاست و همینطور که به سمت آیفون می 

 ذارم.گم، نمیام. تنهات نمی بهش می  -

 رها با عجله خودش را به او رساند و گفت: 

 ی شیدا رو گیر بیاری. دیوونه شدی دختر؟ تو باید بری. قراره بری اونجا و یه جوری شماره -

 تو حالت خوب نیست.  -

 کنم و از فکر و خیال بیرون میام. یه فیلم نگاه می شینم من چیزیم نیست. می  -

 باز زنگ زده شد. هیوا به تصویر سیامک نگاه کرد و گفت: 

 با سیامک چطوری رفتار کنم؟  -

 یه کمی خودت رو بگیر. باهاش صمیمی نشو.  -

 هیوا به سمت مبل برگشت. کیفش را برداشت و گفت: 

 پس مراقب خودت باش.  -

د. رها را بوسید و از خانه بیرون رفت. سیامک نزدیک ماشینش ایستاده بود با  و بعد به آیفون جواب دا

 خروج هیوا از خانه به سمتش آمد و گفت: 

 سالم، چطوری هیوا؟ -
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 سالم، خوبم.  -

 پس دوستت رهاخانوم کو؟ -

 کنه. نمیاد، حالش خوش نیست، داره استراحت می  -

د دارد که با استراحت خوب می شود. به سمت  سیامک نگران علتش را پرسید و هیوا فقط گفت سردر

 ماشین رفتند، سیامک در جلو را برای هیوا باز کرد. هیوا مکثی کرد و بعد گفت: 

 کردم. خودم باز می  -

 کرد، گفت: سیامک به در تکیه کرد و همینطور که با لبخند نگاهش می 

 شه؟ ت باز کنم، چی می خب من در رو واسه  -

ه ل*ب نشاند و با تشکر کوتاهی داخل ماشین نشست. سیامک در را بست و  هیوا به سختی لبخندی ب 

 کرد، لبخندی به لبش نشسته بود. ماشین را دور زد تا سوار شود. رها که از پشت پنجره نگاهشان می 

 سیامک ماشین را که از جا کند، گفت: 

 بوی عطرت چقدر خوبه!  -

 هیوا نیم نگاهی به او انداخت و گفت: 

 شه، گفت با عطر دوش گرفتم. ی تقریباً م -

 سیامک خندید و گفت: 

 آره، مشخصه.  -

 هیوا نیم نگاهی به او انداخت و گفت: 

 دادم، خواستم بوی سیگار رو از بین ببرم. امروز چند نخ سیگار کشیده بودم و برای همین بو سیگار می  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

278 

این حرف را زد تا بلکه سیامک با شنیدن این موضوع از او ناامید شود و پا پس بکشد. چون به گمانش  

ست؛ اما  این موضوع برای یک مرد خیلی سنگین بود که بداند دختری که به او دل بسته است، سیگاری 

 سیامک با لبخند نگاهی به او انداخت و گفت: 

 ولی چندان عطره کارساز نبوده.  -

ی ادکنی از داشبورد بیرون کشید و به سمت هیوا گرفت  را دراز و در داشبورد را باز کرد. شیشه  دستش

 و گفت: 

 یه کمی از این رو امتحان کن.  -

 هیوا ناچاراً ادکلن را گرفت. کمی بویید و با تحسین گفت: 

 ست. العادهفوق  -

 گیره. ست؛ ولی بوی سیگار رو می مردونه  -

 انداخت و گفت: هیوا نیم نگاهی به او 

 فکر کنم ترکیبش با عطر خودم چندان جالب نباشه.  -

 گیره.تو امتحان کن، بوش به قدری خوبه که بوی عطر خودت رو هم می  -

 هیوا احساس کرد که گیر افتاده است. هیچ وقت برای دست به سر کردن کسی موفق نبود. 

ت که انکار کند بوی خوبی دارد. کمی به  توانسکمی از ادکلن را کف دستش اسپری کرد و بو کشید. نمی

ی ادکلن را سر جایش برگرداند. ساکت بود که باز سیامک این سکوت را شکست و  لباسش زد و شیشه 

 گفت: 

کشم؛ ولی عمویوسف به کل  روم نمیاره، منم جلوش نمیدونه؛ ولی به کشم. بابا می منم گاهی سیگار می  -

 مخالف سیگار کشیدنه. 

 لی اخالق زمخت و بدی داره. یوسف خیدایی  -
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 نگاهی پر سوال به او انداخت و گفت: سیامک نیم 

 کنم، اتفاقاً مرد خوش مشرب و خوبیه. فکر نمی  -

خواست این مسیر بیشتر به سکوت بگذرد؛ اما سیامک  هیوا با گفتن شاید، نگاهش را به بیرون داد. می 

 فت: فهمید. سیامک به سمتش بشکنی زد و گاین موضوع را نمی

 کنی؟ به چی فکر می  -

خواست ناراحتش کند. به سختی لبخندی روی لبش نقش بست و  نگاه هیوا باز به سمتش برگشت، نمی 

 گفت: 

 کردم. ها رو نگاه می به هیچی، همینطوری داشتم مغازه -

 اهل خرید هستی؟  -

 بره، خرید. نه زیاد، همیشه رها به زور من رو می  -

 سیامک نشست و گفت:  باز لبخندی پر معنی بر ل*ب

 چقدر خوب.  -

 هیوا اخمی به روی سیامک ریخت و گفت: 

 منظور؟  -

 پروا خندید و گفت: سیامک با دیدن اخم هیوا بلند و بی 

 اخمت چقدر بانمکه دختر.  -

شد؛ اما از این  کرد و خوشحال می میزد، ذوق می هیوا سر به زیر انداخت، شاید اگر این حرف را سیاوش 

 ترسید. سیامک با خنده گفت: های سیامک می حرف 

 خندم. ناراحت شدی؟ خیلی خب بابا، دیگه نمی  -
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 هیوا تند نگاهش کرد و گفت: 

 خندم؟گی، نمی خندی. بعد می داری می  -

ن مادرمه جواب داد. وقتی  سیامک سری تکان داد. خواست حرفی بزند که موبایلش زنگ خورد. با گفت

 تلفن را قطع کرد، گفت: 

 ش رو که داری؟توفیق اجباری خرید، داریم. حوصله  -

هیوا فقط سری تکان داد. سیامک نگاهش در خیابان چرخید و با دیدن فروشگاه بزرگی توقف کرد.  

نگاه کرد و   هردو وارد فروشگاه شدند. سیامک به لیست بلندی که مادرش برایش اس ام اس کرده بود، 

 گفت: 

 خواست؟ اوهه! چه خبره؟ این همه چیز می  -

زد،  ی طول کشید؛ اما اگر سیامک در طول خرید، آنقدر حرف نمیاپنج دقیقه وخریدشان تقریباً چهل 

 شد. فقط چند مدل سس و نوشابه، دوغ و کمی تنقالت بود. زودتر کارشان تمام می 

 گفت:  وقتی به ماشین برگشتند، سیامک تا نشست،

 بندم، این لیست رو سیاوش نوشته و فرستاده.شرط می   -

 هیوا متعجب گفت: 

 دونی؟از کجا می  -

زنه. از بچگیش  به خاطر این تنقالتی که توی لیست بود. نامرد همیشه اینطوری به جیب من پاتک می  -

 همینطور بود، سواستفاده گر و شیطون. 

 در مورد سیاوش سر ذوق آمده بود، گفت: ها و حرکت کرد، هیوا که از شنیدن این حرف 

 خب دیگه برادر بزرگش هستی، باید هواش رو داشته باشید.  -
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شم. اگه غم داشته باشه انگاری  ما یه روحیم در دو بد*ن. یه وقتی اگه ناراحت بشه، منم ناراحت می  -

ا خیلی بهش سخت  ی عاشق شدنش، بابکنه. سر قضیه که منم غم دارم. ولی خب خیلی شیطونه، اذیت می 

 گرفت، اونقدر زیر گوش بابا خوندم تا باالخره راضیش کردم. دوست دارم همیشه شاد باشه. می 

 هیوا ابرویی باال انداخت و گفت: 

 چقدر خوب.  -

ایه؟ پارگالیدر سواریش هم حرف نداره. تو یکی. دوتا مسابقه شرکت  دونی یه موتور سوار حرفیه می  -

ای دنبال کنه. بیشتر عاشق سرعت و هیجانه. دوتا موتور  ولی نخواست حرفه کرد که مقام خوبی گرفت؛  

 خیلی قشنگ داره، امشب نشونت میدم. 

 هیوا با شوق گفت: 

 کنید؟ چقدر شما کار بلدید، چطور وقت می  -

 سیامک با لبخند گفت: 

ت کمتری  کرد. دانشگاه که رفتیم، وق از بچگی تفریح ما دوتا ورزش بود. بابا هم حمایتمون می  -

 دادیم. خب دیگه رسیدیم. داشتیم؛ ولی بازم ادامه می 

ی زیبا و بزرگی که در یکی از بهترین مناطق تهران بود، پیچید. در را با ریموت باز کرد و با  و مقابل خانه 

 ماشین وارد خانه شد. 

تر و زیباتر از  ی که بیشتر شبیه به عمارت بود، چشمانش گشاد شده بود. خیلی بزرگ اهیوا با دیدن خانه 

 شد، گفت که دایی یونسش یک مرد ثروتمند بود. بزرگ بود. به معنی واقعی کلمه می ی خانمخانه 

قالب شده روی  نزدیک پلکان زیبا و سنگی توقف کرد. یونس باالی پلکان ایستاده بود و با دستان 

 کشید. سیامک با دیدنش خندید و گفت: ها را می شکمش انتظار آن 

 تو رو خدا ببین با چه فیگوری منتظرته.  -

 هیوا سریع از ماشین پیاده شد و بلند داد زد: 
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 سالم بر بهترین دایی دنیا.  -

 فت: ها باال رفت و در کنار یونس جای گرفت. بعد از اینکه احوالش را پرسید، گ از پله

 پس رها خانوم کو؟  -

 کرد، خیلی هم عذرخواهی کرد بابت اینکه نتونسته بیاد. سردرد شدیدی داشت، باید استراحت می  -

 دانست این یک بهانه است، سری تکان داد و گفت: یونس با اینکه می 

 درد سرش بخوره تو فرق سر یوسف.  -

 با این حرفش هیوا بلند خندید. یونس دستش را گرفت و گفت: 

 شه. بیا بریم دخترم. بین خودمون باشه، امشب شام کوفتمون می  -

 هیوا با لبخندی گفت: 

 چرا؟  -

 یونس آرام گفت: 

 چون شیدا درست کرده.  -

و دستی به پیشانی گذاشت و الکی گریست. هیوا باز هم خندید. وارد سالن بزرگ و زیبای خانه شدند.  

و خوش آمد، گفت. جیحون و خانواده، یوسف و  مریم به استقبالش آمد، او را در آغو*ش کشید 

 ها گرم شد. بزرگ هم حضور داشتند. با ورود هیوا بازار احوالپرسی خانم

یوسف که انگار انتظار دیدن رها را داشت و با شنیدن اینکه سردرد داشته و نتوانسته، بیاید کمی دلخور  

ببیند و از طرفی دیگر اگه به این   خواست او راشد. حسابش با خودش هم روشن نبود. از طرفی نمی

 مهمانی آمده بود، برای دیدن او بود. 

 هیوا تا نشست خطاب به یونس گفت: 

 ی قشنگی دارید.دایی خونه  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

283 

 یونس باز با شیطنت گفت: 

 ی امیدت. ی خودت، خونه قابل تو رو نداره عزیزم؛ اینجا هم خونه  -

که در   فهمید. نگاهش به سمت دایی ها را بهتر می ه دانست، گوشه و کنای هیوا که حاال همه چیز را می

 کنارش نشسته بود، برگشت و گفت: 

 ی داییمه. اینجا فقط خونه  -

 یونس با لبخند سری کج کرد و گفت: 

 شیطون.   -

هایی پر از خرید،  و دوباره دستانش را روی شکمش قالب کرد و نگاهش را به بقیه داد. سیامک با دست 

 وارد شد و گفت: 

 خواد به من کمک کنه؟ هیشکی نمی   -

 سیاوش ضمن برخاستن، گفت: 

 آمدم برادر.  -

 ها را از دست سیامک گرفت و گفت: ی خوراکی و فقط کیسه 

 ش رو خودت ببر آشپزخونه. بقیه  -

 مرده شور این برادریت رو نبرن، فقط واسه تو نیست، به بقیه هم بده.  -

ای که به هیوا ع برگشت و ایندفعه روی مبل تک نفره ی پر از خوراکی به سمت جم سیاوش با کیسه 

 کرد، گفت: بزرگ که با لبخند نگاهش می نزدیک بود، نشست. خانم

 خوری؟ ها می هنوز هم مثل بچگیات از این آت و بد   -

 یونس زود گفت: 
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 از بس بد خورده مادرجون؛ اصالً همیشه همینطور بود، بد خور.  -

 خندیدند. جیحون با مهربانی گفت: ی جمع می د. بقیه سیاوش مستاصل به پدرش نگاه کر

 کنی. داداش انقدر اذیتش نکن، زشته جلو زنش غرورش رو خورد می  -

 اما یونس قصد کوتاه آمدن، نداشت. 

 حاال انگاری زنش کی هست؟ یکی مثل خودش.  -

 آمد، تقریباً این حرف را شنید و گفت: شیدا که داشت از آشپزخانه بیرون می 

 ون مگه من و سیاوش چمونه؟ آقاج -

 روی مبلی نشست و باز با گالیه گفت: 

 خداییش هر کسی آرزو داره یه عروسی مثل من داشته باشه.  -

داد؛ اش قرار داده بود و تکان تکان می های روفرشی پاهایش که روی دمپایی  ی یونس همینطور به پنجه 

 کرد، گفت: نگاه می 

 ها شوخیه. عروس خانوم این حرف  -

 گاهش را به شیدا داد و گفت: ن

خوای به هیوا جان سالم بدی؟ تازه  ما خانوادگی اینجوری هستیم و باید تحمل کنی، بعدشم نمی -

 رسیده. 

خورد با ظاهری آرام نگاهش را به هیوا  با این حرفش باز همه ریز خندیدن. شیدا که خون خونش را می 

 داد و گفت: 

 جون، خوش اومدی. سالم هیوا -

 ون. دایی گفتن زحمت شام امشب رو شما کشیدید. ممن  -
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 به خوبی دستپخت شما که نیست؛ ولی دستپخت منم بدم نیست.  -

 یونس سرش را نزدیک سر هیوا برد و آرام گفت: 

 اسهال نشیم خوبه.  -

 کرد. رستا با شیطنت گفت: نگاهشان می هیوا این را که شنید، از خنده ترکید. شیدا با حرص 

 جون درِگوشی تو جمع زشت نیست؟ دایی  -

 یونس نگاهش را به رستا داد و گفت: 

 چقدر تو حسودی دختر، من کم تو رو دوست دارم؟ -

های سلطنتی  سیامک که به آشپزخانه رفته بود، وارد پذیرایی شد و ضمن نشستن روی یکی از آن مبل 

 نفتی داشت، گفت: های مخملی آبی کاری زیبا و رویه که اسکلت چوبی منبت 

شه هیوا چقدر اطالعات خوبی در مورد محصوالت غذایی داره. قرار شده سس  مادرجون باورتون نمی -

 ساالد امشب رو هم خودش درست کنه. 

 شیدا معترض گفت: 

 ان. جانگاری قراره امشب با همین یه سس ساالد، میدون داری رو از من بگیری هیوا -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 کنم.من سیامک رو سرکار گذاشتم؛ وگرنه اصالً تو میدون شما بازی نمی  -

 سیامک شاکی گفت: 

 داشتیم دخترعمه؟  -

 خورد، گفت: سیاوش همینطور که پفک می 

 شه.دستپخت شیدا حرف نداره؛ بعداً بهتون ثابت می  -
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 یونس نگاهش کرد و گفت:

 کنی. داری با پفک خودت رو سیر می بینم چطوری آره، می  -

ای که درون کالمش بود  ها به هوا برخاست. شیدا که باز کنف شده بود با حرص و کنایه باز شلیک خنده 

 و فقط هیوا آن را متوجه شد، گفت: 

اینکه دستپخت من حرف نداره، یه حقیقت انکار نکردنیه؛ اما خب من بیشتر از هر چیزی تو پختن   -

 دارم. آش استعداد 

 جیحون با ذوق گفت: 

کنم؛ ولی  های متنوع رو هم خوب درست می جان؟ چقدر خوب. منم عاشق آش هستم، آش واقعا شیدا -

 رامین زیاد دوست نداره. 

ها و انواع آن باال گرفت، یونس و هیوا فقط در سکوت شنونده بودند. در آخر  بحث در مورد آش 

 سیامک گفت: 

پزه بی نظیرن، آخر هفته باید یه آش مشتی درست کنه و با هم  ی که می های گه آش حاال که شیدا می  -

 خوریم. سواری و بعد از یه تفریح حسابی، آش می ریم پاراگالیدر همگی می 

 رستا خوشحال دستانش را به هم کوبید و گفت: 

 جون! من که موافقم. آخ  -

 هیوا این سکوت را شکست و خطاب به شیدا گفت: 

به آش خیلی عالقه داری، من دستور پخت یه آش فوق العاده رو دارم، دوست داری    جان حاال کهشیدا  -

 ت بفرستم؟ واسه 

 شیدا مشتاق گفت: 

 شم. حتما عزیزم، خوشحال می -
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 فرستم.ت می آپ واسه ت رو بده، تو واتسپس شماره -

 اش ذخیره کرد و بعد گفت: اش را گفت و هیوا در گوشی شیدا شماره 

 ها. مطمئنم از این آش خیلی خوشت میاد، فقط این نوع آش خیلی پر روغنه  -

 فهمد، گفت: کرد، فقط خودش معنی آن را می ای که فکر می شیدا باز با کنایه 

 های پر روغن هستم. من عاشق آش  -

 یونس باز زمزمه وار گفت: 

 رای همین یه آشی برای سیاوش پخته که یه وجب روغن روشه. ب  -

 اش انداخت و آرام گفت: هیوا نیم نگاهی به دایی 

 چطور؟  -

 یونس هم سرش را نزدیکش برد و گفت: 

این سیاوش خر! هزار تا سکه و یه ویال تو شمال مهرش کرده، حق طالق هم ازش گرفته. آش پر   -

 روغن تر از این؟ 

 تعجب باال رفت، یوسف خطاب به آنها گفت: ابروهای هیوا از 

 گید دایی و خواهرزاده به هم؟ چی می  -

 یونس صاف نشست و گفت: 

 کنم که چشم و گوشش رو تو زندگی خوب باز کنه که کاله سرش نره. دارم نصیحتش می  -

 خندید، یونس آرام به دستش زد تا نخندد. زیر و آرام می هیوا سربه 
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 حوصله بود و ضمن خو*ردن میوه مشغول صحبت بودند؛ اما تنها کسی که بی هایشان گل انداخته صحبت 

بود، یوسف بود. یونس بعد از مدتی حرف زدن با شوهرِ خواهرش جیحون و بقیه نگاهش را به یوسف  

 داد و گفت: 

 هوی زنگوله، چته تو؟   -

 جا شد و گفت: به یوسف کمی روی مبل جا 

 کاش آبجی جیران هم اینجا بود.  -

 سری تکان داد و گفت:  یونس

 دیم. تو جواب سوال من رو بده.حاال وقتی آرزو خوب شد، یه مهمونی مفصل می  -

گفت که  یوسف با این بهانه هم نتوانست از زیر بار جواب دادن به یونس فرار کند، باید دروغی می 

 داند.دانست یونس همه چیز را می یونس باورش شود. هر چند می 

 کرم مشغول آرزو هستش، نگرانشم!این روزا خیلی ف  -

گفت سه تا چیز رو باید  دونی برادر من؟ یه بزرگی همیشه می آره خب، دروغ هم که حناق نیست. می  -

ت رو می  به بند کشید، اولیش سگِ ول، دومیش تنبونِ ول، سومیش زبونِ ول. اولی اگه ول باشه، پاچه 

ده. برای  وقتی ول باشه، سر و دلت رو به باد می بره؛ سومی گیره؛ دومی اگر ول بشه، آبروت رو می 

 گن باید بند این سه تا چیز رو محکم بست. همین می 

 سیامک با خنده گفت: 

 گید، کیه؟ آقاجون این بزرگی که می -

 یونس جدی نگاهش کرد و گفت: 

 ببند نیشت رو، اون بزرگم خودمم.  -

 سیاوش با خنده گفت: 
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 خوبت شد؟  -

 تو هم خفه.  -

 یوسف پوفی کرد و گفت: 

 االن منظورتون چیه از این سخن گهربار؟  -

 یونس از جا برخاست و ضمن رفتن، گفت: 

 خودت بشین و فکر کن، ببین منظورم چیه؟ هیواجان دایی با من بیا.  -

یوا  اش رفت. یونس در چوبی بزرگی را باز کرد و وارد اتاق شد. ه هیوا چشمی گفت و به دنبال دایی 

 کنجکاوانه داخل اتاق سرکی کشید و وارد اتاق شد. به خواست یونس در را پشت سرش بست. 

یک اتاق بزرگ با دکوراسیونی فوق العاده و لوکس جلوی او بود. نزدیک به پنجره یک میز بزرگ  

 ای سوخته قرار داشت. چوبی به رنگ قهوه

ی  تعددی قرار داشت که از بین آنها یک کرهمیزی که ظاهری ساده داشت؛ اما زیبا بود. رویش وسایل م

 اش را جلب کرد. ای توجه زمین شیشه 

 های مخملی سبز رنگ نشست و گفت: یونس روی مبل 

 بیا بشین دخترم.  -

کرد.  هیوا جلوتر رفت و روی مبلی مقابل یونس نشست؛ اما هنوز داشت با نگاهش اتاق را آنالیز می 

کاری شده، قرار  فرش زیبایی با یک قاب سلطنتی چوبی منبت درست پشت سر یونس روی دیوار تابلو 

ی چوبی به رنگ همان میز قرار داشت که چندتایی کتاب و لوح در  تر یک قفسه داشت. کمی آن طرف 

 آن چیده شده بود. 

 ای نشسته بود. ای شیشه اش هدیه داده بود، روی پایه ی میانی آن، لوحی که او به دایی در طبقه 
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ی  ای دست بافت با زمینه ی چوبی روی زمین قالیچه راق و سفید بود، جلوی آن قفسه های کف ب سنگ 

های چوبی بود و رویش یک  ای با پایه سبز رنگ پهن بود. میز عسلی مقابلشان یک میز شیشه 

 کرد. خوری به شکل قو و به رنگ طالیی خودنمایی میشکالت 

 اش نشست و گفت: کرد. نگاهش در نگاه دایی یونس با لبخند نگاهش می 

 اتاقتون خیلی قشنگه!  -

 شد. خواستم یه سوال ازت بپرسم که تو جمع نمی بینه. میاتاق کارمه عزیزم. البته چشمات قشنگ می  -

 من در خدمتم دایی. -

خوری را برداشت و بد*نِ قو نصفه شد، درونش از یونس کمی به سمت جلو خم شد و در شکالت 

 شکالت پُر بود. 

 دخترم.  شکالت بخور  -

 کرد، گفت: ها را برداشت. یونس همینطور که شکالتش را باز می هیوا یک دانه از شکالت 

 یوسف گاهی زبونش خیلی تلخه؛ اما تو دلش هیچی نیست.  -

 خندید و گفت: 

 البته گاهی تو مغزش هم هیچی نیست.  -

 با این حرفش هیوا خندید. شکالت را در دهانش گذاشت و گفت: 

 ست! دونم. چه خوشمزه ی بله، این رو م -

 جون. نوش  -

 یونس به پشتی مبل تکیه زد و گفت: 

ش پدری کنم؛ ولی خود  خوام واسه ی من مثل پسر خودمه. برادری که نه، می این داداش کوچیکه  -

 فهمه. خرش نمی 
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 هیوا باز خندید و یونس گفت: 

دونم دلبسته شده. یعنی اطالعاتی که بهم رسیده و  دونم؛ ولی می خواد انکار کنه، دلیلش رو نمی می  -

گه. خواستم بیای اینجا تا از تو بپرسم دوستت رها برای چی زده تو  رنگ و رخ خودش هم همین رو می 

این نداره. یوسف   گفت اون عالقه داره، پَرش و پَرپَرش کرده؟ نامزدی، چیزی داره؟ البته مادر می 

 م بگی. خوام تو واسه خواد. من که سر در نیاوردم! می خواد، اون می نمی

زیر انداخت و شکالت را در دهانش چرخاند و قورت داد که به سرفه افتاد. یونس خود را   هیوا سر به 

 جلو کشید و گفت: 

 چی شدی عزیزم؟  -

 صدایش را باال برد و با فریاد سیامک را صدا زد: 

 لش؟های سیامک، سیامک، تنِآ  -

در اتاق یک دفعه باز شد و سیامک، سیاوش و یوسف خود را داخل اتاق انداختند. در ادامه بقیه هم وارد  

 خندید. سیامک نزدیکشان شد و گفت: کرد، می اتاق شدند. هیوا در حالی که سرفه می 

 چی شده؟ هیوا حالت خوبه؟  -

 یونس به او تشر زد: 

 وان آب بیار، خفه شد. بپر، برو یه لی -

سیامک با هول و وال خود را باالی سر هیوا رسانده بود و سیاوش همانجا دم در خشکش زده بود. حال و  

ای ندارد، باید این عالقه را فراموش کند  دانست چاره روزش انگار از دیدن این صحنه خوش نبود؛ اما می 

ر به خواهرش. نباید از این به بعد هیوا را  ی یک براد یا به چیز دیگری تبدیلش کند؛ مثل عالقه 

شود، دزدکی عاشقش بود، دوست داشت؛ بلکه باید به چشم همسر برادرش ببیند.  ای که می عمهدختر 

زیر  دانست برای دوست داشتن هیوا دیر شده است؛ اما این دلدادگی دست خودش نبود. سر به  می 

 انداخت و اتاق را ترک کرد.

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

292 

رویشان  تر شد و روبه ا نشسته بود، سیامک زود از اتاق بیرون رفت، یوسف نزدیک یونس در کنار هیو

 نشست و گفت: 

 چی شد مگه؟ چی خوردی؟  -

 یونس جوابش را داد: 

 یه دونه شکالت.  -

 هیوا حالش جا آمد و گفت: 

 خوبم دایی.  -

ه سمت هیوا گرفت  سر بسیامک با لیوان آب وارد اتاق شد و تا نزدیکشان پیش آمد و لیوان را از پشت 

 و گفت: 

 یه کمی آب بخور.  -

 نوشید که یونس باز گفت: هیوا لیوان را با تشکر از دستش گرفت و داشت می 

 خب حاال گمشید بیرون.  -

هیوا در حال نوشیدن آب باز هم به خنده افتاد و آب در گلویش پرید و به سرفه افتاد. یونس  

 هایش را مالید و گفت: شانه 

 کنه. نمیریا! این پسرم دق می  ای وای دخترم  -

 سیامک خندید و یونس به او توپید: 

 خفه شو. همش تقصیر توئه.  -

 اِ، به من چه بابا؟  -

. هیوا چند ورق  و به سمت هیوا گرفت یوسف برخاست و از روی میز دستمال کاغذی را برداشت 

 دستمال بیرون کشید و صورتش را از آبی که به صورتش ریخته بود، خشک کرد.
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 روی هیوا نشست، هیوا نفس عمیقی کشید و گفت: همگی اتاق را ترک کردند. یونس دوباره روبه 

 دایی هم صحبتی با شما خیلی خوبه.  -

 رو خفه نکنی.  ممنون عزیزم، فقط به این شرط که خودت -

 مدتی به سکوت طی شد تا اینکه یونس گفت: 

اینقدر دوست داشتم یه دختر داشته باشم؛ وقتی این دوتا به دنیا اومدن با خودم گفتم، سومیش حتماً   -

گفتم دوتا عروس میارم مثل دختر  دار بشه. با خودم می دختره؛ اما مریم مریض شد و نتونست دیگه بچه 

اومد، راضی هم نبودم؛ ولی مریم  ت گذاشت روی دختری که اصالً ازش خوشم نمی خودم؛ اما سیامک دس 

ی بز  گفت علف باید به دهن بزی شیرین بیاد و کلی حرف دیگه تا باالخره راضی شدم این پسره 

 خور بشه. علف 

 خندید، یونس آهی کشید و گفت: هایش می هیوا با حرف 

گیره که دخترم باشه؛ اما این یکی  وش دختری رو می وقت نشد، دخترم. گفتم حداقل سیا تینا هیچ  -

دونم چرا مثل دخترم باهاش راحت نیستم، اونم  دیگه خرتر از برادرش شده. شیدا دختر خوبیه؛ ولی نمی

نچسب بازی در میاره! شاید چون از فامیلمون نیست و با روحیات و اخالقیات ما آشنا نیست. امیدوارم  

 . چند سال که بگذره بهتر بشه

کرد. یونس مکثی کرد و بهتر دید اول موضوع یوسف را  اش را نگاه می هیوا ساکت بود و فقط دایی 

 مطرح کند. 

و روز یوسف  دونی موضوع چیه؟ انگاری حال  کردیم. تو می خب، داشتیم در مورد یوسف صحبت می  -

 خیلی خوب نیست. 

دانست چه باید بگوید. دلش  نمی خوری روی میز گرفت و به یونس داد. هیوا نگاهش را از شکالت 

توانست  گفت، می خواست کاری برای رها بکند؛ شاید اگر حقیقت زندگی رها را برای کسی می می 

 کمکش کند. مدتی با خودش در حال کلنجار بود تا اینکه یونس دوباره گفت: 
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 خوای به من بگی؟ نمی  -

 هیوا مدتی فقط یونس را نگاه کرد و بعد با تردید گفت: 

ایی یوسف تو شرایطی ما رو پیدا کرد که اصالً خوب نبود. رها با چاقو زخمی شده بود و من به خاطر  د -

کردم؛ البته کارم قبل از اون خوب  وضع مالی بدی که داشتم تو یه آپارتمان ناجور تو اهواز زندگی می

امه بدیم و حتی تو  بود، درآمد خوبی هم داشتم؛ اما اتفاقاتی پیش اومد که نتونستیم به کارمون اد

 ی مشغول به کار بشیم. ادیگه  رستوران 

 های هیوا برای یونس کمی گنگ بود، برای همین گفت: حرف 

 تر توضیح بدی؟ شه واضح شم، می هیواجان من متوجه نمی   -

 هیوا نفس عمیقی کشید و گفت: 

اینکه این محمودی رییس  کردیم. کار و درآمدمون خوب بود تا من و رها تو یه هتل پنج ستاره کار می  -

هتل، رها رو دید. اولش خواست از در دوستی وارد بشه؛ ولی رها زیر بار نرفت و بعد پیشنهاد ازدواج  

داد و رها بازم قبول نکرد؛ آخه یارو خیلی پیر بود. یه بار رها رو به اتاقش تو هتل خواست، من تو  

دختر حساسیه. بعد رفتنش یه پیامکی   آشپزخونه بودم. رها بهم گفت گوشیت دم دستت باشه. رها

دونم چه  م اومد که هیوا زود خودت رو برسون. با عجله خودم رو به اتاق محمودی رسوندم. نمی واسه 

ریخت. منم عصبانی با ساتور باالی سرش رفتم، مرتیکه  حرفی بهش زده بود که مثل ابر بهار اشک می 

خواسته رها رو وادار به دوستی و را*بطه کنه،  تهدید می ترسیده بود. وقتی فهمیدم قصد بدی داشته و با 

ی پیر بودنش رو نکردم و دوتایی با رها حسابی کتکش زدیم و بعد از هتل  خونم به جوش اومد. مالحظه 

 بیرون زدیم. 

 هیوا مکثی کرد، یونس گفت: 

 خب، بعدش چی شد؟  -
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قام بگیره. به خاطر نفوذی که داشت  محمودی شکایت نکرد؛ ولی بدجور دنبالمون بود که اََزمون انت -

تونستیم تو هیچ رستورانی مشغول به کار بشیم. چندباری به سرمون زد از اهواز بریم؛ ولی رها  نمی

گفت؛ نمی خوام فرار کنم. باید بمونیم و حقش رو کف دستش بذاریم. باالخره بعد از کلی دنگ و  می 

ل شدیم. این رستوران واسه یه کسی بود به اسم  فنگ با اسم مستعار تو یه رستوران درجه سه مشغو

گودرز، آدم خالفی بود. این گودرز اولش خواستگار من بود، بعد وقتی رها رو اونجا برای کار بردم، به  

 رها پیله کرد. 

 هایش را ادامه داد: هیوا نفس عمیقی کشید و حرف 

ی محمودی دنبالمون بودن و از یه  مجبور شدیم از اون رستوران هم بیرون بیایم. از یه طرف آدم ها  -

تایی  کردیم تا اینکه ژاله یکی از دوستامون که سه طرف آدم های گودرز. ما هم با این فرار زندگی می 

روز که دایی به خونمون اومده بود، گویا آدمای  کردیم جای ما رو به گودرز لو داد. اونباهم زندگی می 

شه و  خواستن به زور ببرنش. رها باهاشون درگیر می ودن و می گودرز تو خیابون سر راه رها رو گرفته ب 

 مون بیرون زدیم. بازوش زخمی شده بود و بعد با کمک دایی یوسف و سیاوش از خونه 

 اش را خاراند و نگاهی به موبایلش انداخت. پیامی برایش آمده بود. خطاب به یونس گفت: پیشانی 

 بخشید دایی. می  -

 و بعد موبایلش را روی میز عسلی قرار داد و گفت: هیوا پیام را نگاه کرد 

دایی یوسف ما رو تو اون وضع و حال که دید فکرای خوبی درموردمون نکرد؛ البته منم مقصر بودم و   -

 به این فکرای بدشون دامن زدم. 

 هایش سری تکان داد و گفت: یونس بعد از شنیدن حرف 

 ی رها بگو، اونم فرزند طالقه؟ در مورد خانواده -

 هیوا سر به زیر انداخت و گفت: 

 ش بعد یه اتفاق از هم متالشی شد. نه؛ اما خانواده -
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 چه اتفاقی؟  -

 هیوا سر بلند کرد و گفت: 

دونم باید چطوری کمکش کنم،  ی بدونه؛ اما نمیخواد کسدید بین خودمون بمونه؟ رها نمی قول می  -

 ده.دیگه دلداریام جواب نمی

 اشکی از چشمش سر خورد که سریع آن را گرفت و گفت: 

خواستم بگم از دایی یوسف حرف بدی زد، منِ خرم نفهمیدم و برای رها تکرارش کردم؛ یعنی نمی -

دونم تو خونه نشسته،  شه. االن هم می نمی دهنم پرید، از وقتی اون حرف رو شنیده یه دقیقه هم آروم 

 کنه. داره گریه می 

 و باز اشکش را گرفت و بغضش را خورد. یونس ناراحت گفت: 

 یوسف چی گفته؟  -

 خوام یه طوری بشه که چُغلیش رو بکنم یا شما دعواش کنید. نمی  -

 یونس با اطمینان گفت: 

گم. چه اتفاقی برای  ش هم به کسی نمیه کلمه زنی رو ی هایی که به من می ی این حرف هیواجان همه   -

شون رو متالشی کرده؟ یوسف چی گفته که اشک چشم اون دختر خشک  گی خانوادهرها افتاده که می 

 نمی شه؟ 

 ی آن را نوشید و بعد گفت: هیوا لیوان آب روی میز را برداشت و همه 

اله تقریباً همسن و سال، هم بازی و دوست  ماجرا مربوط به زمانیه که رها سیزده سالش بوده. رها و غز -

ی اونا.  رفته خونه ش برای بازی یا رها می ی خاله رفته خونه ها هم یا غزاله می همدیگه بودن. اکثر موقع 

ی  برادر بزرگ غزاله، رامین اون موقع یه مرد سی و سه ساله بوده که ازدواج کرده بود و یه دختر بچه 

گه غزاله باهات کار داره و  بینه و به دروغ می رفته خونه تو کوچه رها رو می یدو ساله داشته. یه روز که م 
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ی مادرش اینا به  شه؛ اما به جای اینکه رها رو ببره خونه رها هم از سر سادگیش سوار ماشینش می 

 بره و بعدم که... . ش می ش چیزی برداره، رها رو با خودش به مغازه ی اینکه باید از مغازه بهانه 

 نس عصبی با دو دستش چنگی به موهایش زد و گفت: یو

 کافیه هیوا، کافیه، وای، وای!  -

 هیوا اشک روی صورتش دوید و گفت: 

کنه و  زده، بعدم که زبون باز می بینه و تا یه مدت با کسی حرف نمی رها تو اون ماجرا آسیب بدی می  -

زنه؛ اما  پدر رها به قصد کشت رامین رو می گیره و گه کار کی بوده، بین دوتا خونواده دعوا باال می می 

کنه؛ حتی یه بار خواهر  کنه که مقابله به مثل میپدر رامین به دفاع از پسرش در میاد. پدر رها تهدید می 

شه  کشه. رامین هم محاکمه می گیرنش و کار پدرش به زندان می دزده؛ اما پلیسا می بزرگتر غزاله رو می 

ش رو  شه. پدر رها خانوادهرضایت مقابله به مثل این دوتا پرونده مختومه می شه. با و اونم زندانی می

کنه و  کنه. رها تعریف می ش رو رها می داره و برای همیشه به اهواز میرن؛ ولی بعد از اون خانوادهبرمی 

سنی  کنه. برادرش هم به یه گه بابام دیگه هیچ وقت نگام نکرد. مادرش بعد از چندتا سکته فوت می می 

کنه و  رسه، ازدواج می کنه و میره دنبال زندگیش. باباهه هم میره دبی با یه زن دیگه ازدواج می که می 

کرد، با هم که  کار می  مونه. اوایل به عنوان خدمه تو هتل رها با یه روح زخمی و با یه دنیا درد تنها می 

 شدیم. آشپزخونه پیش خودم آوردمش و بعد با هم همخونه   رفیق شدیم تو 

ی  اشک صورت یونس را هم خیس کرده بود. یونس از جا برخاست و به سمت میز کارش رفت. بسته 

ای رو به پنجره ایستاده بود و در  سیگار برگش را برداشت و آن را روشن کرد. مدت نسبتاً طوالنی 

 کرد. بعد از مدتی به سمت هیوا چرخید و گفت: اش نگاه می سکوت به حیاط زیبای خانه 

 یوسف چی گفته؟  -

 زیر انداخت و گفت: به هیوا سر 

گفت اولین باری که دایی یوسف رو دیده؛ وقتی بوده که برای  مند شده بود، می رها به دایی عالقه  -

دیدن غزاله به تهران اومده بود. اون موقع که غزاله تو بیمارستان بستری بود، اونجا یه بار دایی یوسف  
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ش بود، فراموشش کرد. بعد از این همه  د شده؛ اما چون نامزد دخترخاله منرو دیده بود و بهش عالقه 

خوام زنی مدت دوباره دایی رو دید؛ اما دایی یوسف گفت من برای زندگیم قاعده و قانون دارم؛ گفت می 

 کنم، پاک و دست نخورده باشه. که برای زندگیم انتخاب می

 یونس با حرص زهرخندی به ل*ب زد و گفت: 

 ور ترکیبش رو ببرن با این قاعده و قانونش. شمرده  -

 ای به در خورد. یونس به تندی گفت: ضربه 

 بفرمایین.  -

 در اتاق توسط یوسف باز شد و وارد اتاق شد و گفت: 

 م پیش اومده، خواستم خداحافظی کنم. داداش من دارم، می رم. کاری واسه  -

 یونس؛ اما خیلی جدی گفت: 

 ری. شینی توی پذیرایی و تا وقتی من نگفتم، هیچ قبرستونی نمی ری، می می  -

 یوسف جا خورده از این رفتار برادرش نگاهی به هیوا و بعد به یونس انداخت و گفت: 

 برای چی انقدر عصبانی هستید؟ اشتباهی کردم که ناراحتتون کرده؟  -

 ت بگم؟ی زندگیت اشتباهه، کدومش رو واسه تو همه  -

 هایش برد و گفت: یوسف جلوتر آمد، دستانش را در جیب 

 اون چیزی که االن شما رو عصبانی کرده.  -

 یونس عصبانیتش را خورد و از او رو برگرداند و گفت:

 خوای، می تونی بری. خداحافظ. هر کجا می   -
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ور داشته  دید، بهتره مجرمم تو جلسه حضکنید و حکم می داداش، اگه دارید در مورد من صحبت می  -

 باشه؛ شاید حرفی برای دفاع از خودم داشته باشم. 

 کرد، یونس پُک دیگری به سیگارش زد و گفت: زیر داشت و به یوسف نگاه نمی به  هیوا سر  

 فعال حالم خوب نیست یوسف؛ شاید بعداً با هم حرف زدیم.  -

 یوسف سری تکان داد و با خداحافظی کوتاهی اتاق را ترک کرد. 

 نش، هیوا با خواهش گفت: بعد از رفت 

دایی تو رو خدا به دایی یوسف هیچی نگید. رها بفهمه من ماجرای زندگیش رو واسه شما گفتم، دیگه   -

 خوام راهنماییم کنید که چیکار کنم تا حالش بهتر بشه. زنه. من فقط می حتی باهام حرف نمی 

 رد و دوباره مقابل هیوا نشست. ای که روی میزش بود، خاموش کیونس سیگارش را داخل زیر سیگاری 

 م غیر قابل باوره. خیلی ناراحت شدم؛ اصالً واسه  -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

بدتر از اون اینکه بعد از اون اتفاق پدر و برادرش طردش کردن، رها فقط مادرش رو داشت که   -

ه کرد و فوت شد. رها هنوز  ی خدا هم از غصه چندبار سکتتونست باهاش درد و دل کنه؛ اما اون بنده می 

کنه؛ اما بازم سعی  ها تو خواب گریه می نتونسته اون موضوع رو برای خودش حل کنه، بعضی شب 

 ای باشه. کنه، دختر قوی می 

 یونس نفس عمیقی کشید و گفت: 

 تونی راضیش کنی و ببریش پیش روانشناس؟ می  -

 کنم.سعی خودم رو می  -

کنم رها بتونه باهاش راحت  و کارش وارده، یه خانم روانشناس. فکر می شناسم که خیلی ت یه نفر رو می  -

 باشه. 
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 و از خشم دستش را مشت کرد و گفت: 

 همیشه از اون رامین عو*ضی متنفر بودم، مردک بد!  -

دونم برای چی؛ اما به رامین زنگ زده بود و  ست، نمی ی غزاله دایی یوسف وقتی فهمید رها دختر خاله  -

بهش گفته بود که رها با من اومده تهران. حاال رامین معلوم نیست چی به دایی یوسف    این موضوع رو

 گفته که خیلی ذهنیتش رو نسبت به رها مسموم کرده بود. چرا دایی یوسف اینقدر متعصبه؟ 

 یونس لبخند تلخی به لبش نشست و گفت: 

تر هم شده بود. یوسف هم این  تر که شده بود، متعصب یوسف یه کمی شبیه آقاجونه. آقاجون مسن  -

بازی بودن، سه.چهار ساله که بودن، یوسف هم  ها رو از پدرمون یاد گرفت. یوسف و سیامک هماخالق

کرد،  عوا می رفت و بچه رو دشنید از کوره در می گفت بابا! آقاجون هم وقتی می مثل سیامک به من می 

کرد. اعتقادات خاص خودش رو داشت. حتی یه مدت  فهمه، قبول نمی ست، نمی گفتم بچه هر چقدر می 

شون بریم تا از سر یوسف این حرف بیفته. از کار بازنشست شده بود و  قدغن کرده بود که ما خونه 

. همش حرفش این بود،  کرد خونه رو برای یوسف پادگانش کرده بود و عینهو یه سرباز باهاش رفتار می 

کنه، بده؛ زنی که ناخنش رو بلند بذاره، بده؛ زنی که طالق بگیره، بده؛ زنی که جواب  زنی که آرایش می 

شوهرش رو بِده، بَده؛ زنی که بلند بخنده، بده و یه عالمه حرف دیگه. یوسف دانشگاه که رفت، اخالقش  

کرد که  ، خودش رو خالص کنه؛ یه کارهای می بهتر شد. یه مدتی هم برای اینکه از دست این تعصبات

در شأن خانواده نبود؛ ولی باز سر عقل اومد. این سر عقل اومدنش هم برای این بود که نتونست  

 تعصباتش رو کنار بذاره. 

 هیوا با زهرخندی به میزعسلی خیره ماند؛ اما یونس لبخندی مهمان لبش شد و گفت: 

ش نجات بده،  تونه یوسف رو از دست این تعصبات کورکورانهی ولی من امیدوارم، تنها چیزی که م -

 عشقه! 

 هیوا متعجب نگاهش کرد و یونس گفت: 
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بندم که به غلط کردن، میفته و  زنه؟ برای همینه. باهات شرط می بینی مثل مرغ سرکنده بال بال می نمی  -

 خودش میره سراغ رها. 

 خواد ببینتش. نه، نه دایی! رها دیگه نمی -

 باز دستانش را روی شکمش قالب کرد و گفت: یونس  

 ای از پدرش داری؟ ی تلخی از سرش گذرونده، شماره قصه  -

 ی برادرش رو دارم. نه؛ ولی شماره  -

 فرستم. ت می ش رو واسه کنم و بعد شمارهاول ببرش پیش این روانشناس، خودم باهاش صحبت می  -

 هیوا لبخند مهربانی به یونس تحویل داد و گفت: 

 ممنون دایی.  -

ت. پاشو بریم  شه و هم حال این دایی یوسف دیوونه شه. هم حال رها خوب می همه چیز درست می   -

 پیش بقیه. 

 هردو با هم اتاق را ترک کردند. تا وارد جمع شدند، سیاوش گفت: 

 بابا حسابی نصیحتش کردید که احترام من رو نگه داره؟ -

 هیوا تا نشست، گفت: 

 دونم، کافیه اراده کنم تا پودر بشی. هات رو دیگه می ضعف  آره، تموم نقطه -

 با این جواب همه خندیدن و سیاوش گفت: 

 هه هه! من هیچ نقطه ضعفی ندارم.   -

 هیوا با زیرکی گفت: 

 حتی اون دوتا موتور قشنگا؟  -
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 سیاوش شاکی گفت: 

 تراشم. می   هیوا! در مورد اون دوتا حتی اشتباهی هم فکر نکن؛ وگرنه موهات رو از ته  -

 سیامک در جوابش گفت: 

 جرأتش رو داری؟  -

 با این حرف باز همه خندیدن. شیدا گفت: 

هیوا اگه من رو پوست بکنی؛ شاید سیاوش واکنشی نشون نده؛ ولی به اینکه روی موتوراش حتی خط    -

 بندازی هم فکر نکن. 

 سیاوش هم عادی گفت: 

 گه. بله، شیدا راست می  -

 شیدا عصبانی داد زد: 

 سیاوش! خیلی عو*ضی هستی.  -

ای پاهایش را روی مبل جمع کرد و با مظلومیت  ی جمع بلند شد، سیاوش با ترس ساختگی باز خنده 

 گفت: 

 خواد من رو بخوره.بابا می  -

 شیدا با حرص گفت: 

 شعوری سیاوش!خیلی بی  -

خندیدند. یونس با خنده و حرکت دست آرام به سیاوش  فت، بقیه فقط می و با حالت قهر به آشپزخانه ر

 گفت: 

 خاک بر سرت کنن با این زن گرفتنت.  -
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 بابا؟  -

 بابا و زهرمار.  -

 سیامک صدایش را باال برد و گفت: 

 کنه. زن داداش؟ زن داداش بیا ببین چطوری پدرشوهرت داره ازت طرفداری می  -

 شیدا از آشپزخانه بیرون آمد و متعجب گفت:  رفت.  یونس به سیامک چشم غره

 کنم. باور نمی  -

 یونس با حفظ ظاهر به سیاوش گفت: 

 زنه؟ادبی پسر، آدم با زنش اینطور حرف می خیلی بی  -

 شیدا با ذوق گفت: 

 شه! آقاجون باورم نمی -

 یونس باز گفت: 

 متاسفم، این پسر منه؟  شد که پسرم تا این حد احمق باشه؛ واقعاً واسه خودممنم باورم نمی  -

 سیاوش با ناله گفت: 

 بابا؟  -

بابا و زهرمار، این همه دختر خوب تو فامیل داشتیم، رفتی این رو گرفتی؟ نه، نه! اشتباه شد، این رو   -

 خواستم بگم. نمی

شیدا باز دلخور به آشپزخانه برگشت و مریم با نگاه سرزنشگری که به یونس داشت، از جا برخاست و  

 ال شیدا رفت. به دنب

 یونس باز دستانش را روی شکمش به هم قالب کرد و گفت: 
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گه، دُمتون رو بگیرم و از  لش، من باید با همسرم بحثم بشه. شیطونه می همش به خاطر شما دو تا تنِ   -

 خونه بیرون بندازمتون. 

اش اِشغال بود،  برای اینکه تلفنی با رها صحبت کند به حیاط آمده بود. چندباری که تماس گرفت، گوشی 

 برای بار سوم باالخره رها جواب داد: 

 الو، هیوا؟  -

 خوبی رها؟ چرا تلفنت اِشغال بود؟  -

 دادم.یه عو*ضی زنگ زده بود، داشتم جوابش رو می  -

 هیوا با اخم و نگرانی پرسید:

 کی؟  -

 ژاله.  -

 هیوا با شنیدن این اسم متعجب گفت: 

 گفت؟ بد! چی می  -

 گذره؟گم. خوش می حاال وقتی اومدی، بهت می -

 بدون تو، نه! بهتر شدی؟  -

 رها بعد از مکثی گفت: 

 ی شیدا رو بگیری. پیمان هم زنگ زده بود، تونستی شماره  -

کنه. باورت  رو کم کنه، داره آشپزی می  دونی رها چقدر حسوده، امشب برای اینکه روی منآره، نمی  -

 شه؟ می 

 رها خندید و هیوا گفت: 
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 کنه. ای بهش ر*حم نمیدایی یونس هم قربونش برم، ذره  -

 حقشه، اینطور که پیداست؛ اصالً این عروسش رو دوست نداره. -

 هیوا باز به فکر رفت و گفت: 

 گفت؟ پیمان چی می  -

 زنه، خودش آشپزخونه داره. پولدارای شَهره. پیمان حدس می انگاری این شایان سا*قی مواد بچه  -

 هیوا گیج گفت: 

 آشپزخونه داره؟ یعنی آشپزه؟  -

 رها بلند خندید و گفت: 

زنم اگه کنه. گفت یکی دوتا دوست تیز و بز دارم، باهاشون حرف می نه دیوانه؛ یعنی خودش تولید می  -

 به دست میاریم.  شیم و یه مدرک حسابی ازشونبشه بهشون نزدیک می 

 هیوا با دیدن سیامک خطاب به رها گفت: 

 زنیم.اومدم خونه باهم حرف می -

و با رها خداحافظی و تلفن را قطع کرد. سیامک که دوتا لیوان نو*شی*دنی داغ دستش بود به سمتش  

 آمد و گفت: 

 ماکیاتو دوست داری؟ سیاوش درست کرده.  -

 هیوا با لبخند گفت: 

 توش که زهر نریخته؟  -

 سیامک بلند خندید، هیوا لیوان را گرفت و کمی نوشید و گفت: 

 هوم، بدک نشده!   -
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 سیامک با لبخند گفت: 

 ها استعدادش بد نیست. بریم قدم بزنیم؟ تو درست کردن اینجور نو*شی*دنی  -

رت نه گفتن  گفت، کاش قدهیوا متعجب نگاهش کرد، باز هم گیر سیامک افتاده بود. با خودش می 

 داشت. با هم به راه افتادند و هیوا گفت: 

 تون یه پا پارکه واسه خودش. حیاط خونه  -

 اش را نوشید و گفت: ای از نو*شی*دنی سیامک جرعه 

ی قبلیمون به  منم حیاطش رو خیلی دوست دارم؛ تقریباً ده سالی هست که بابا اینجا رو خریده. خونه  -

 د. ی مادرجون اینا نزدیک بوخونه 

 قرار بود موتورهای سیاوش رو نشونم بدی.  -

 سیامک باز کمی نوشید و گفت: 

 ریم که نشونت بدم. خب داریم می  -

های دوشاخه  ی را پایین رفتند. تمام حیاط با تیرچراغ ااز کنار استخر بزرگ پر آب گذشتند و چند پله 

اً بزرگ با در ریلی فلزی بود.  حسابی روشن شده بود. نزدیک به در کوچک خانه، اتاقک نسبت پارکی 

 سیامک در را عقب کشید، کلید برق را زد و گفت: 

 اینم از موتورهای سیاوش و تنها موتور من.  -

 های مشکی، قرمز و آبی. مجموعاً سه تا موتور داخل پارکینگ بود. به رنگ 

 هیوا نزدیک موتورها شد و با تحسین گفت: 

 چقدر قشنگن!  -

 نیش را نوشید و گفت: سیامک باز کمی از نوشید

 زنی کدومش واسه منه؟ حدس می  -
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ای باال انداخت و نگاهش روی موتورها چرخید. فکر کرد؛ شاید موتوری که قرمز رنگ است،  هیوا شانه 

*** قرمز به تنش دیده بود. به موتور مشکی رنگ نگاه کرد  متعلق به سیاوش باشد. زیاد پیراهن و تی 

دانست چقدر  ار از او شنیده بود که رنگ سیاه را دوست دارد. نمیو لبخندی روی لبش نشست، یکب

حدسیاتش درست است و چقدر سیاوش را شناخته است، برای اینکه مطمئن شود، نگاهش را به سیامک  

 داد و گفت: 

 آبیه.  -

 سیامک این را که شنید، لبخندش پهن شد و گفت: 

 براوو دختر! چطور فهمیدی؟  -

اش به نام او در  ی او را نفهمیده؛ بلکه عالیق سیاوش را جدا کرده و ته ماندهخواست بگوید عالقه نمی

 گوید، گفت: داد. بدون اینکه بداند که چه می آمده؛ اما باید جوابی به سیامک می 

 آبی رنگ آرامشه، شما هم خیلی آرومی.  -

. سیامک سرش را  ی یک قدمیش ایستاد، هیوا از این فاصله جا خوردسیامک نزدیکش شد و در فاصله 

 کمی پایین آورد و گفت: 

 سنج و دقیقی. خوشحالم که انقدر نکته  -

گرد کند که پایش به جک موتور گرفت و  عقب ی دیدن موتورها پا عقب گذاشت و خواست هیوا به بهانه 

به سمت جلو پرت شد. جیغی کشید و لیوان و محتویاتش روی موتور ریخت؛ اما قبل از اینکه زمین  

 بخورد و روی موتور سقوط کند، سیامک بازویش را گرفت و او را عقب کشید. در همان حال با خنده 

 زیر گوشش گفت: 

 مواظب باش عزیزم.  -

الت و شرم عقب رفت. از نگاه کردن به سیامک شرم داشت، چرخید؛ اما با دیدن موتور  هیوا با خج

 اش روی آن ریخته شده بود، تو صورتش زد و گفت: سیاوش که تمام نو*شی*دنی
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 کشه من رو . می  -

 سیامک نزدیکش شد و گفت: 

 شورنش. بره کارواش و می کنه. فردا می غلط می  -

 به خودش نگاه کرد و گفت: 

 البته منم لباسام رو میدم خشکشویی.  و -

هیوا به سمتش برگشت، به سرتاپای سیامک هم نو*شی*دنی خودش ریخته شده بود. هیوا دستش را  

 جلوی دهانش گرفت و گفت: 

 خیلی بد شد.  -

 فدا سرت عزیزم، بیا بریم. -

مباالتی  ن بی گفت عزیزم، احساس خوبی نداشت. از دست خودش و ایهیوا از اینکه سیامک به او می 

 عصبانی بود که باعث شده بود، سیامک تا این حد با او صمیمی شود. 

 تا هردو با هم وارد سالن شدند، سیاوش بلند خندید و گفت: 

 انگاری حسابی زدید به تیپ و تاپ هم. دخترعمه چیکار کردی با برادرم، نامرد؟ -

 هیوا ابرویی در هم کشید و در جوابش گفت: 

 تو دست و پا چلفتیه، به من چه مربوط؟  برادرت هم مثل  -

 سیامک متعجب به سمت هیوا برگشت و گفت: 

 کنی؟ خوای جوابش رو بِدی، بِده؛ اما چرا من رو نابودی می هیوا می   -

 یونس با خنده گفت: 

 ی آبروریزی هستن، تو به خوبی خودت ببخششون. دونم این دوتا پسر مایه دخترم می  -
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ی یونس به هوا  نزدیک یونس نشست و آرام حرفی را به یونس زد که خنده  هیوا جلو رفت و روی مبلی 

 برخاست و گفت: 

 گیره. بفهمه، آتیش می  -

 پس بذارید؛ وقتی من رفتم، بهشون بگید.  -

 سیاوش که نگاهش را روی آنها تیز کرده بود، ضمن برخاستن، گفت: 

 وای به حالت هیوا، اگه بالیی سر موتورم آورده باشی.  -

ی یونس و هیوا به هوا برخاست. شیدا که مرتب  را گفت و از سالن بیرون زد. بعد از رفتنش، خنده این 

 زد و تمام اوقات در آشپزخانه بود. وارد سالن شد و گفت: به غذاهایش سر می 

 پس سیاوش کو؟  -

 تا جیحون خواست جوابش را بدهد، یونس گفت: 

 رفت دستشویی.  -

خندیدن. هیوا با زنگ خو*ردن موبایلش نگاهی به شماره انداخت و  زیر و آرام می هیوا و بقیه سربه 

خنده از روی صورتش محو شد. شماره را رد داد و به فکر فرو رفت. یونس هم مشغول صحبت با  

نیم  رامین، شوهرِ خواهرش بود و متوجه او نشد؛ اما دوباره موبایلش زنگ خورد و این دفعه یونس 

 نگاهی به او انداخت و گفت: 

 خوای جواب بدی، هیواجان؟ نمی  -

هیوا سری تکان داد و با گفتن ببخشید سالن را ترک کرد. تا وارد حیاط شد، تماس را وصل کرد و شاکی  

 گفت: 

 الو؟  -

 صدای مردی درون گوشی پیچید: 
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 هیوا! خوبی دختر؟   -

 فکر کن خوبم، چی شده به من زنگ زدی؟  -

 ز مکثی گفت: مرد بعد ا

 خوام ببینمت. تو کجایی؟ می  -

 اهواز نیستم.  -

 رفت. زد، قدم زد و به سمت استخر  هیوا همینطور که با او حرف می 

 پس کجایی؟  -

 دانست باید چه بگوید؛ اما ترجیح داد، راستش را بگوید.ای سکوت کرد، نمی لحظه 

 وتم کرده. ی دایی یونس هستم، برای شام دعاالن؟ االن دقیقاً خونه  -

 مرد متعجب و ناباور گفت: 

 تو رفتی تهران؟ رفتی پیش مادرت؟  -

 اومدم؟ خیلی وقته که دیگه اختیار خودم رو دارم.نباید می  -

گرده، امروز  چیکار کردی با این مرتیکه محمودی که آسایش رو از من و زندگیم گرفته؟ دنبالت می  -

 م رو کتک زدن. م رو به هم ریختن و پسرآدماش اومدن و مغازه 

 ی استخر و رو به آب ایستاد. هیوا درست لبه 

 آخی! پسرت کتک خورده؟ همون پسرت که ورزشکار بود؟  -

آمد با دیدن  هیوا با پدرش مشغول صحبت بود. سیاوش که از سمت اتاقک نگهداری موتورهایش می 

راه افتاد. بدون اینکه او را   ی استخر، لبخندی شیطانی به لبش نشست و با احتیاط به سمت او بههیوا لبه 

متوجه خود کند، نزدیکش شد. صحبت هیوا با پدرش که تمام شد، موبایلش را قطع کرد و در جیبش  

گذاشت. همان لحظه سیاوش که درست پشت سرش بود، زیر گوشش فریاد بلندی کشید. هیوا از ترس  
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ه سمت عقب پرت شد. دستش را  ی استخر سرید و ب جیغی کشید و به سمت عقب چرخید؛ اما پایش لبه 

ی  دراز کرد تا سیاوش را بگیرد، سیاوش هم به سمتش خیز برداشت تا او را بگیرد، دست هیوا به یقه 

لباس سیاوش قفل شد و ضمن پرتاب شدن در آب، سیاوش را هم به دنبال خودش به داخل آب کشید.  

ک*مر هیوا را گرفت و با پا کوبیدن   هردو از شدت فشار و سنگینی وزنشان زیر آب رفتند؛ اما سیاوش

به کف استخر خودشان را به روی آب کشید. هیوا تا نفسی گرفت به خاطر آبی که به گلویش رفته بود،  

 چندباری سرفه کرد و بعد فریاد زد: 

 روانی! دایی یونس؟  -

ند به  اما سیاوش مبهوت محو تماشایش شده بود. هیوا هم ساکت شد و در زیر پرتوی نور خیره ما

کرد. بقیه سراسیمه خودشان را به حیاط رسانده بودند، سیامک  هایی که مشتاقانه نگاهش می چشم

ی بلندی  هزودتر از بقیه خود را نزدیک استخر رساند. سیاوش با دیدن سیامک به خودش آمد و با خند 

 گفت: 

 رسم. گفته بودم به موتورم چپ نگاه بکنه، حسابش رو می -

 ی استخر شنا کرد. یونس با اخم شیرینی گفت: هیوا به سمت لبه 

 کنی؟ پس خودت تو استخر چیکار می  -

 هیوا خودش را از آب بیرون کشید و گفت: 

تونه به من رو دست بزنه؛ اگه کسی بخواد من رو غرق کنه، خودش هم با من غرق  فکر کرده که می  -

 شه. می 

 سیامک نزدیکش نشست. از این کار برادرش دلخور بود؛ اما حرفی نزد. 

 ها. خوری زود بیا بیرون تا بریم داخل، سرما می  -

 سیاوش هم خودش را از آب بیرون کشید و گفت: 

 نگرانش نباش، این دختره هفت تا جون داره.  -
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 شیدا که باز دیر رسیده بود با دیدن آن وضعیت با دلخوری گفت: 

 ت رفته، بودی شنا؟ عمهچه وضعیه سیاوش؟ با دختر این  -

این حرفش پر از منظور و کنایه بود، سیامک با خشم نگاهش کرد، یونس هم استغفرالهی گفت و خطاب  

 به مریم گفت: 

 هیوا رو ببر داخل، ممکنه سرما بخوره.   -

 *** 

ها خاموش و خانه در  چراغ چون دیر وقت بود، سعی کرد بی سروصدا وارد خانه شود تا رها بیدار نشود.

تاریکی فرو رفته بود. برای همین اولین کلید برق را زد که چراغ پذیرایی روشن شد. رها را دید که  

روی مبل خوابش برده و از سرما خودش را مچاله کرده بود. سری از روی تاسف تکان داد، کیفش را  

ا خودش آورد، پتو را که روی رها کشید از  روی مبل انداخت و به سمت تنها اتاق سوئیت رفت و پتویی ب

 خواب بیدار شد. با دیدن هیوا گفت: 

 اومدی؟  -

 ببخشید، خیلی دیر شد.  -

 رها نشست و گفت: 

 هات عوض شده؟ رفته بودی خرید؟چرا لباس  -

 هیوا در کنارش نشست و گفت: 

 های زن داییمه. این سیاوش دیوونه هلم داد تو استخر. نه بابا! لباس  -

 با لبخند گفت: رها  

 برای چی؟  -

 ی ماجرا را برایش تعریف کرد. رها سری تکان داد و گفت: هیوا همه 
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 پس امشب مهمونی پرماجرایی داشتی.  -

 اما هیوا ناراحت نگاهش را به میز عسلی داد و گفت: 

گیره. همچین عزیزم عزیزم  هر دوتا اتفاقش فقط یه اتفاق بود. بیشتر از دست سیامک حرصم می   -

 گه، یکی ندونه، فکر می کنه ده ساله زنش هستم. می 

 و با حرص دو دستی مشتی به سر خود کوبید و گفت: 

 گفتم؛ اینقدر به من نگو عزیزم. بمیرم من که نمی تونم، راحت حرفم رو بزنم. باید بهش می  -

 اش انداخت و او را در آغوشش کشید و گفت: رها دست به دور شانه 

 جوابش رو بدم؟   خوای من به جای تومی  -

 دونم، دایی ناراحت نشه. نمی  -

 رها نفس عمیقی کشید و گفت: 

ای به سیامک نداری، از طرفی سیامک  کنی. تو عالقه نباید به خاطر ناراحتی دیگران زندگیت رو نابود   -

پردازی کنه، بهش  شه و این خیلی بده، باید قبل از اینکه برای خودش رویا مند می داره بهت عالقه 

 ای بهش نداری.بفهمونی که عالقه 

 ی رها گذاشته بود، چشمانش را بست و آرام گفت: هیوا که سرش را روی شانه 

 خواست تا ابد زیر آب بمونیم. تخر، دلم می وقتی افتادیم تو اس -

 رها خندید و هیوا مشتی آرام به شکمش زد و گفت: 

 خندی؟ زهرمار، برای چی می  -

 شیدا چی گفت؟   -

 هیوا با حرص گفت: 
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کلی با سیاوش ج*ر و بحث کرد؛ یعنی سیاوش رفته بود تو اتاقش تا لباس عوض کنه که اونم تو اتاق   -

 اومد. حثشون تا پایین می بود؛ ولی صدای ج*ر و ب 

 شون دوبلکسه؟ خونه  -

ی دایی یونس خیلی بزرگ و قشنگه. بیخود نیست که شیدا برای سیاوش تور  دونی رها، خونه آره، نمی  -

 دونی اونجا که بودم کی زنگ زده بود؟ ش حساب باز کرده. راستی می پهن کرده، حسابی روی مهریه 

 ز این تماس خبر داشت. رها خیلی عادی جوابش را داد، گویا ا

 پدرت؟  -

 هیوا صاف نشست و گفت: 

 دونی؟تو از کجا می  -

ژاله که زنگ زده بود، گفت آدمای محمودی رفتن سراغ پدرت، اون رفته سراغ محمودی و آدرس   -

 کنه که ما رو پیدا کنه، منم پیچوندمش. ی پدرت رو به محمودی داده. فقط داره تالش میمغازه

 خاراند و آرام گفت:  اش راهیوا چانه 

 من لو دادم.  -

 چی؟  -

 ی داییم هستم. بابام که زنگ زده بود، بهش گفتم خونه  -

 رها عصبانی فریاد زد: 

 هیوا!   -

 و هیوا با خنده از زیر دستش فرار کرد و به اتاق پناه برد. 

 *** 
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، هر دو روی  با صدای زنگ در خانه از خواب بیدار شد، غلتی سر جایش زد، رها هم هنوز خواب بود

ی داخل اتاق خوابیده بودند. نگاهی به ساعت روی میز کنار تخت انداخت، تقریباً ساعت  تخت دونفره 

یازده صبح بود. خمیازه کشان و خواب آلود خود را به آیفون رساند و با دیدن تصویر سیامک پا به زمین  

 کوبید و گفت: 

 بازم سیامک. رها، رها؟  -

 را تکانی داد و گفت: و به داخل اتاق رفت، او 

 پاشو، سیامکه.  -

 رها چشم باز کرد و گفت: 

 خب، به من چه؟  -

کشید و از خانه بیرون رفت. سیامک آن سوی  اش را پوشید و کالهش را روی سرش هیوا ناچاراً هودی 

ای خانه در حال قدم زدن بود و تا خواست دوباره زنگ را بزند، هیوا را دید. یک شلوار گشاد  در نرده

ی صورتی به تن داشت، موهای بلندش پریشان از دو سوی کاله بیرون  عروسکی و یک هودی دخترانه

 کشید و گفت:  ایریخته بود. به پشت در که رسید، خمیازه

 رن مهمونی؟ دایی، کله سحر می پسر  -

کند. با لبخند از آن سوی در،  دانست همین رفتارهای معمولی او سیامک را عاشق تر می و شاید هیوا نمی 

 مقابلش ایستاد و گفت: 

 ت آوردم. نیم شده عروسک خانوم، بعدشم من نیومدم مهمونی، گوشیت رو واسه وساعت یازده  -

وا را که خر*اب شده بود و او برده بود تا درستش کند، به سمتش گرفت. هیوا چشمانش را  و موبایل هی 

 مالید و گوشی را گرفت، خواست روشنش کند؛ اما روشن نشد. متعجب به سیامک نگاه کرد و گفت: 

 شه؟ شه، بگی چرا دیگه روشن نمیممنون که درستش کردی. فقط می  -

 ی به سمتش گرفت و گفت: ی موبایل سیامک بلند خندید و جعبه 
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 شه. این رو هم به سفارش سیاوش برات گرفتم. برای جبران خسارتش. چون دیگه درست نمی  -

 هیوا موبایل را گرفت و گفت: 

 کاش بازم بهم خسارت بزنه وقتی قراره اینجوری جبران کنه. ممنون، خب من دیگه برم بخوابم.  -

را گرفت. هیوا به سمت عقب چرخید و سیامک با  ها دستش خواست برود که سیامک از میان نرده 

 چشمکی گفت: 

 این تیپت رو خیلی دوست دارم.  -

 هیوا مات شد و بعد نگاهی به خود انداخت. 

 تونیم باهم باشیم؟عصری می  -

 هیوا آرام دستش را از دست سیامک بیرون کشید و گفت: 

 گفته بودم که باید برم رستوران عمو بامداد.  -

 ن داد و گفت: سیامک سری تکا

 آهان باشه. خب دیگه کی وقتت خالیه؟  -

 ی موبایل در دستش ماند و بعد گفت: هیوا نگاهش روی جعبه 

 تا آخر هفته خیلی کار دارم.  -

 کنیم. برو بخواب. زنم و صحبت می باشه، بهت زنگ می  -

 و به سمت ماشینش برگشت. 

 *** 

کرد. هیوا وارد خانه شد و باز ماتم زده روی  می رها هم بیدار شده بود و داشت بساط صبحانه را حاضر 

 مبل رها شد. رها از آشپزخانه بیرون آمد و گفت: 
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 چیکارت داشت؟  -

 موبایلش را نشانش داد و گفت: 

 م گرفته. این رو آورده بود. موبایل خودم درست نشده و سیاوش این رو واسه  -

 اش بیرون آورد. با تحسین گفت: رها خودش را به او رساند و گوشی را از دستش گرفت و از جعبه 

 دایی دست و دلباز. آفرین به این پسر  -

 رفت؛ گفت: هیوا از جا برخاست و همینطور که به سمت دستشویی می 

 باید رفت و ادرار کرد به این شانس.  -

 ا باال برد و گفت: و وارد دستشویی شد. رها با خنده صدایش ر

 ت گرفته. خب چه مرگته؟ اونی که دوستش داری واسه  -

اش خشک می  و به سمت آشپزخانه رفت، میز را مفصل چید، هیوا در حالی که دست هایش را با هودی 

 کرد، وارد آشپزخانه شد و گفت: 

 تونمم دوستش داشته باشم.من نمی خوام سیامک رو ناراحت کنم؛ ولی خب نمی  -

 ز نشست، رها فنجان چایی را مقابلش گذاشت و او هم آنسوی میز نشست و با شیطنت گفت: سر می

 ت؟ سیامک رو جلد خودم کنم و بعد دوتایی بشیم جاری همدیگه. خوای من فداکاری کنم واسه می  -

 هیوا متعجب و با چشمان گرد شده، نگاهش کرد و گفت: 

 کنی ؟ رها، واقعا این کارو می  -

 ا درهم کشید و گفت: اش ررها چهره

 ت رو کوفت کن. خفه شو و صبحونه  -

 هیوا شیطنت رها را ادامه داد:
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شه. سیامک مثل دایی یوسف اونقدر متعصب نیست،  خان هم گرفته می اتفاقاً اینجوری حال این یوسف  -

 مهربون تر هم هست، دایی یوسف هم بره، غازش رو بچرونه. 

 ای به جانش ریخت و گفت: رها چشم غره 

 ت رو سق بزن، باید بریم. صبحونه  -

 هیوا کره را روی نونش مالید و گفت: 

گه این تیپت  این تیپی رفتم بیرون؛ بلکه سیامک من رو این ریختی ببینه و پشیمون بشه. اون وقت می  -

 خواستم همچین بزنم تو فکش که نیشش بسته بشه. رو خیلی دوست دارم. می 

 د و باال آورد و گفت:و پایش را از زیر میز بیرون کشی

 تو رو خدا این تنبون من رو ببین، عاشق این شده!  -

 رها به خنده افتاد و جوابش را داد:

 اید.گم که شما فامیلتن دیوونه می  -

یوسف وقتی فهمید حالت خوشت نیست، چطوری  دونی دایی هه هه هه! دیوونه خودتی؛ ولی رها نمی  -

 عدشم که زود رفت؛ اصالً نموند شام بخوره. زد، بمثل مرغ سر کنده بال بال می 

 رها بحث را عوض کرد: 

 نگفتی این شامی که درست کرده بود، چطوری بود؟  -

ای  که فهمیدم؛ وقتی اوقاتش تلخ باشه یا ناراحتی معمولی؛ ولی سیاوش چند لقمه بیشتر نخورد. اینجور  -

 داشته باشه غذا نمی تونه، بخوره. 

 ای شد و گفت: رها لحظاتی فقط مات نگاهش کرد و بعد دوباره مشغول درست کردن لقمه 

 شی. خوبه؛ وقتی یه کسی یا یه چیزی رو دوست داشته باشی، خوب روش دقیق می  -

 هیوا آهی کشید و گفت: 
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 ای داشته، حسابی داغون می شه.ش چه نقشه ی بفهمه این دختره واسه طفلی وقت -

 شه. کنی و حالش خوب می نگران نباش، تو سریعاً جای اون دختره رو پُر می  -

 شد؛ اما... . اگر سیامک نبود، می  -

اش را در بشقاب  ی حرفش را خورد و از سر میز برخاست و آشپزخانه را ترک کرد. رها هم لقمهبقیه 

 نداخت و به سفره خیره ماند.ا

 *** 

کدام از اعضای فامیل را ببیند، طی کرد؛ البته در این دو روز مادرش، مادرجون  دو روز را بدون اینکه هیچ 

گرفت.  و یونس برای احوالپرسی چندباری با او تماس گرفتند؛ اما سیامک بیشتر از هر کسی تماس می 

داشت  هایش او را به خنده وا می دهد؛ اما باز سیامک با حرف کرد، سرد جوابش را بهیوا هر بار سعی می 

 کرد. ای پیشنهادش را رد می و مرتب اصرار داشت تا وقتی را برای او خالی کند؛ اما هیوا هر بار با بهانه 

عصر روز دوم با رها پیاده در حال برگشتن به خانه بودند. در کوچه که پیچیدند، هیوا ماشین یوسف را  

 شان دید. چشمانش برقی زد و خطاب به رها گفت: خانه مقابل در 

 رها اونجا رو.  -

 رها سربلند کرد و با اینکه ماشین یوسف را شناخت؛ اما خود را بی تفاوت نشان داد و گفت: 

 چیه؟  -

 شناسی؟ خوای بگی، نمی اون ماشین دایی یوسفه دیگه می  -

 رها برگشت و گفت: 

 و وقتی رفت به من زنگ بزن تا بیام.  خوام ببینمش. برو خونهاصالً نمی  -

و در مسیر مخالف به راه افتاد. هیوا به دنبالش دوید و بازویش را کشید؛ اما همان بازوی زخمی را که  

 رها از درد آخ بلندی کشید و گفت: 
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 چه خبرته یابو؟  -

 ره این دستت زخمه. اوخ! ببخشید، هی یادم می -

 رها با خشم نگاهش کرد و گفت: 

 م همین پارک نزدیک خونه؛ وقتی رفت، زنگ بزن تا بیام. رمی  -

 هیوا باز دستش را گرفت و گفت: 

 گیره. اصالً بیا، بریم؛ ولی محلش نذار. اینجوری بیشتر آتیش می  -

 رها با تهدید گفت: 

 ها؛ بعداً نگی نگفتم.هیوا جواب سالمش رو هم نمیدم  -

 باشه. بیا تا بریم.  -

افتاد. نزدیک خانه رسیدند، یوسف  داشت قلبش بیشتر به تالطم می نه برمی هر قدمی که رها به سوی خا

 که درون ماشینش به انتظارشان نشسته بود از ماشین پیاده شد. هیوا با دیدنش گفت: 

 سالم دایی.  -

 گیرمت، جواب نمیدی؟ سالم، چرا هر چی می  -

 اش بیرون کشید و گفت: اش را از کوله هیوا گوشی 

 اوخ! ببخشید، از رستوران که راه افتادیم، دیگه گوشیم رو نگاه نکردم، سایلنت بوده.  -

 یوسف بدون توجه به حرف هیوا نگاهش را به رها داد و گفت: 

 سالم رها خانوم.  -

رد و وارد شد، بدون اینکه حتی نگاهش کند.  توجه به او در خانه را باز کاما رها همانطور که گفته بود بی 

 هر چند دلش به تالطم عجیبی افتاده بود. هیوا ابرویی باال برد و گفت: 
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 فکر کنم ناراحته.  -

 یوسف نیشخندی زد و گفت: 

 تونم بیام تو؟ جای خوبی اجاره کردید. می  -

 آره، بفرمایین.  -

بود، برداشت و باز برگشت. به همراه هیوا  ای که گرفته  یوسف به سمت ماشین برگشت و جعبه شیرینی 

ی دوم پشت سر گذاشتند. درِ سوئیتشان باز  ها را برای رسیدن به طبقه ی همکف گذشتند و پله از طبقه 

بود. هیوا تعارف کرد و یوسف وارد خانه شد. رها که داخل آشپزخانه بود و به در دید نداشت با شنیدن  

 بسته شدن در گفت: 

هیوا؟ واسه چی اومده بود؟ اومده بود، ببینه خونه و زندگیمون چه جوره؟ با نااهل    رفت دایی جونت -

 ی خر*اب اجاره کردیم! پریم یا نه؟ شایدم فکر کرده یه اتاقک سقف ریخته، وسط یه محله می 

هیوا به سمت آشپزخانه به راه افتاد که یوسف بازویش را کشید و اشاره کرد، ساکت باشد. جعبه  

 به دست هیوا داد و خودش به سمت آشپزخانه رفت. شیرینی را 

رها پشت به ورودی آشپزخانه در حال درست کردن قهوه بود و دستانش از استرس و اضطراب زیاد  

 لرزید. وقتی صدای هیوا را نشنید با گریه گفت: می 

ری  ی متعصب، فکر کرده خودش پیغمبر خداست؟ معصوم و بی گناه؟ امیدوارم با یه دخت مرتیکه  -

 ازدواج کنه که هر روز بهش خیا*نت کنه و حالش جا بیاد. 

یوسف به پشت سرش رسیده بود. رها اشکش را با پشت دست گرفت و چرخید تا به سمت شیرآب  

 اش از دستش رها شد. برود؛ اما با دیدن یوسف جیغی کشید و فنجان قهوه

و با صورت خیس از اشک و بهت زده،  با ترس به کابینت چسبیده بود. بدنش باز به لرزش افتاده بود 

 کرد. خواست به سمت پذیرایی فرار کند که یوسف با یک قدم سد راهش شد و گفت: یوسف را نگاه می 

 رها... .  -
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داد بر سرش فریاد  ی یوسف گذاشت و در حالی که به عقب هلش می رها دو دستش را تخت سی*نه 

 کشید: 

 خوام ببینمت. نمی  -

 ش بگذرد که یوسف دستش را گرفت و گفت: و باز خواست از کنار 

 زنیم. رها... . وایسا، باهم حرف می  -

 اما رها عصبی و مضطرب فریاد زد: 

 دستم رو ول کن، ممکنه آلوده بشی.  -

ی در آشپزخانه ایستاده بود به  با شتاب دستش را از دست یوسف بیرون کشید و هیوا را که در آستانه 

 ار کرد و در را پشت سرش بست. طرفی هل داد و به سمت اتاق فر

گونه این دختر را پریشان کرده بود.  ی داغون و خرابی که این یوسف متحیر مانده بود از این روحیه 

 مستاصل و ماتم زده روی صندلی آشپزخانه رها شد. 

ی شیرینی را روی اُپن گذاشت و به سمت یخچال رفت. لیوان آبی برداشت و به سمت یوسف  هیوا جعبه 

 اش به کف آشپزخانه را در نگاه هیوا گذاشت و گفت: یوسف نگاه میخ شده رفت. 

 من که معذرت خواهی کردم.  -

 زیر انداخت و گفت:  هیوا سر به 

 زدم.تقصیر منم هست، نباید اون حرف می  -

 چه حرفی؟  -

 از دهنم پرید.  -

 ابروهای یوسف در هم شد و گفت: 

 چی؟  -
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هیوا روی صندلی نزدیک به یوسف نشست و لیوان آب را مقابل یوسف گذاشت و آن حرفی که زده بود  

 را آرام گفت. یوسف با شنیدنش عصبی چنگی به مویش زد و گفت: 

لعنت به من؛ ولی هیوا، رها نباید اینطوری باشه. اون شوهر عوضیش چیکار کرده باهاش که اینطوری   -

 شده؟

 ایی. یه کمی آب بخور د -

 هیوا؟   -

 هیوا محکم به چشمانش نگاه کرد و گفت: 

خواید، قاعده و قانون دارید واسه زندگیتون، پس  تونم بگم، شما که گفتید چنین دختری رو نمی نمی  -

 برای چی اومدید اینجا؟ باور نمی کنم؛ اگه بگید که اومدید من رو ببینید. 

 گفت:  های کف آشپزخونه داد ویوسف باز نگاهش را به سنگ 

خواهی کنم؛ اما  دونم. فکر کردم من رو نبخشیده، شیرینی گرفتم تا بازم بیام و ازش معذرت نمی  -

ریزه. نباید اون  بینم نه تنها نبخشیده؛ بلکه چنان از من بیزار شده که اینجوری با دیدنم به هم می می 

 گفتی. حرف رو بهش می 

 خوام، ناخواسته بود. معذرت می  -

 زدم.الً اون حرف می منم نباید اص -

 از جا برخاست و گفت: 

 پرسم. خداحافظ. زنم و حالش رو می فکر کنم اگر اینجا نباشم بهتره، بعداً زنگ می  -

یوسف که رفت او هم لیوان آبی برداشت و به سمت اتاق رفت. آرام دستگیره را فشرد و وارد اتاق شد.  

کرد؛ وقتی  ر ب*غل گرفته بود و سر به زانو گریه می ای از اتاق کِز کرده بود و زانوانش را درها گوشه 

گرفت. نزدیکش روی زمین نشست و دست روی  ی دیوار پناه می شد همینطوری گوشه حالش بد می 

 موهای پریشانش گذاشت و صدایش زد: 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

324 

 رها، رها؟  -

رها   سربلند کرد، صورتش از اشک خیس بود. اشک هایش را گرفت و لیوان اب را تا نزدیکی لبش برد،

 ای گفت: ای نوشید و با صدای گرفته جرعه 

 زدم. ها رو می خیلی بد شد، نباید اون حرف  -

 دایی ناراحت نشد.  -

 دست به پیشانی گذاشت و سرش را عقب برد و نالید: 

ی قبل که عصبانی شدم و  کنه که من دیوونه هستم؛ مثل دفعه دونم. حتماً باز فکر می ناراحت شد، می  -

 رفتاری نداری. بهم گفت ثبات 

 هیوا دستی به صورتش گذاشت و گفت: 

اینطور نیست، فقط به خودش بد و بیراه گفت و بعد رفت. از اینکه اون حرف رو زده بود و منِ خر   -

 زدم، نگرانت بود. گفت نباید اون حرف رو می نفهمیدم و تکرارش کردم، ناراحت بود. می 

 رها سرش را صاف کرد، نگاهش در نگاه هیوا نشست و گفت: 

 خوام ببینمش.م مهم نیست، به درک که ناراحت شد. من که دیگه نمی اصالً واسه  -

اش بیشتر برای از دست دادن یوسف بود. دوگانگی دردناکی را  خواست انکار کند؛ اما ناراحتی رها می 

خواست انکار سف را دوست داشت و از طرفی دیگر می ی وجودش یو کرد، از یک طرف با همه تحمل می 

کند. درست شبیه به همین وضعیت را یوسف هم داشت؛ هردو گرفتار روح ناآرامی بودند که آرام و  

 قرار را از هردویشان گرفته بود. 

 هیوا به دیوار کنارش تکیه زد و گفت: 

ریم پیش یه روانشناس. به خدا یه  دونم چه جوری؟ قبول کن که ب خوام کمکت کنم؛ اما نمی رها می  -

کنی رها میشی. دیشب بازم  گیری. از این عذابی که چهارده ساله تحملش می کنن که آروم می کاری می 

 کردی. تو خواب گریه می 
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 من به هیچکس اعتماد ندارم. -

 هیوا باز مصرانه گفت: 

 باهاش راحت باشی، باشه؟ کنم که  ها قابل اعتمادن؛ اصالً یه روانشناس زن پیدا می روانشناس  -

ی دیگر اتاق که در تاریکی فرو رفته بود، هیوا دستش را باز گرفت و  رها مدتی خیره ماند به زاویه 

 گفت: 

 باشه؟ قبوله؟  -

 هایش را گرفت و گفت: رها فقط سری به عالمت مثبت تکان داد. با زنگ خو*ردن موبایل رها اشک 

 موبایل منه.  -

 ه رساند. با دیدن اسم پیمان روی گوشی خودش تماس را جواب داد: هیوا خودش را به آشپزخان 

 الو، سالم پیمان.  -

 سالم خانوم، باالخره یه مدرک مشت از این پسره گیر آوردم.  -

 هیوا خوشحال گفت: 

 راست میگی، چه جور مدرکی؟  -

ونقدری معتبره  یه فیلم از تولید موادشون، خیلی سخت بود. دهن مَهَنِمون سرویس شد؛ ولی مدرکه ا -

تونه ده. بیست سالی پسره رو بفرسته آب خنک خوری؛ البته این فیلم رو که رو کردید، بولوف  که می 

 کنه. ی هم داریم که این فیلم رو تایید می بیاید که مدارک دیگه 

 هیوا راضی و خشنود گفت: 

 بفرست رو موبایلم.  -

 چشم خانوم.  -
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ی دنج اتاق نشسته بود.  اق رساند. رها هنوز همانجا گوشه هیوا تلفن را قطع کرد و خودش را به ات

آپ برایش فرستاده  های پیمان را گفت و بعد فیلمی که پیمان از واتسنزدیکش نشست و موضوع حرف 

 بود را سریع باز کرد. هیوا با دیدن فیلم گفت: 

فیلم رو بفرست   ت بفرستم شیدا خانوم. رها اینخواستم واسه این همون دستور پخت آشیه که می  -

 روی گوشی من. 

 و سریع دوباره برخاست تا گوشی خودش را بیاورد. 

آپ بدون هیچ توضیح و حرفی برای شیدا فرستاد.  هیوا فیلم را با گوشی خودش و با استفاده از واتس

هردو در تاریکی با شوق به گوشی موبایل هیوا چشم دوخته بودند، کمی هم اضطراب داشتند. هیوا نفس  

 قی کشید و گفت: عمی

 چرا انقدر مضطربم؟  -

 کنه؟ کنی که چیکار میفکر می  -

 دونم.نمی  -

 هیوا اگه زنگ زد، تموم مکالماتتون رو ضبط کن.   -

 پیام ارسالی که تیک آبی خورد، هیوا گفت: 

 کنه. الین شد. فکر کنم که داره فیلم رو نگاه می آن  -

 "شما؟  "دقایقی بعد پیامی با این مضمون برایش آمد  

 رها گفت: 

 ت رو نداره؟شماره  -

 ش. نه، چی بنویسم واسه  -

 رها کمی فکر کرد و گفت: 
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 گفتم. ت می بنویس این همون دستور پخت آشیه که واسه  -

ام تیک آبی خورد، دقایقی بعد گوشی زنگ خورد. هیوا دستش را روی  هیوا همین را تایپ کرد؛ وقتی پی

 قلبش گذاشت و گفت: 

 وای خدا! چرا ترسیدم؟  -

 سعی کن آروم باشی و قوی جوابش رو بده.  -

 هیوا سری تکان داد و تماس را وصل کرد. 

 الو، بفرمایین.  -

 صدای شیدا درون گوشی پیچید: 

 من فرستادی؟ هیواجان شمای؟ این فیلمه چیه واسه    -

 هیوا چشمکی به رها زد و گفت: 

 شناسی؟ دونی، چیه؟ اون آدمای تو فیلم رو هم نمی خوای بگی تو نمییعنی می  -

 شناسم. زنی؟ خب معلومه که نمیچرا اینجوری حرف می  -

 ای گفت: پر معنی  "هه "هیوا بعد از 

فیلم کلی مدرک دیگه هم دارم، این  دونم، به غیر از این ببین شیدا، من همه چیز رو در مورد تو می  -

 شناسم، سوتی رو خودت دادی و منم دنبالش کردم. شایان رو هم خوب می 

 ها را که شنید، تلفن را قطع کرد. هیوا متعجب گفت: شیدا این حرف 

 قطع کرد.  -

 خواد فکر کنه و ببینه، چیکار باید بکنه؟ ترسیده. می  -
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دفعه یوسف بود. هیوا  اش زنگ خورد؛ اما این باز گوشی  هیوا از شوق و ترس رها را ب*غل گرفت که

 نگاهی به رها انداخت، رها گفت: 

 گه. ذاری رو بلندگو؟ می خوام بشنوم چی می می  -

 هیوا با اینکه مردد بود؛ اما کاری که رها خواسته بود را انجام داد. 

 الو، دایی؟  -

 هیوا، رها بهتره؟   -

 هیوا با لبخند به رها نگاه کرد و گفت: 

 آره، حالش خوبه، طوریش نیست.  -

 خب، پس من دیگه میرم خونه.  -

 هیوا متعجب گفت: 

 مگه شما هنوز نرفتید؟  -

دونم، بودنم اینجا الزم باشه، برای  نه! جلو درم. گفتم شاید الزم باشه که برید پیش دکتر یا چه می  -

 همین منتظر موندم. 

ی اتاق رفت و پرده را کنار زد. هیوا همینطور که به سمت رها  از جا پرید و به سمت پنجره رها سریع 

 رفت، گفت: می 

 گم دایی، شما شام خوردید؟می  -

بخشه و بعدش یه شام  شام سرم رو بخوره، کوفت خوردم. به خیالم گفتم، میام اینجا و رها من رو می   -

 نطوری شد. خوریم. اینم که ای کنی با هم می درست می 

 لبخندی بر روی ل*ب رها نشست. هیوا خطاب به یوسف گفت: 

 گم تا حاال پارپادال خوردی؟ می  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

329 

 نه! چی هست؟  -

رها با تهدید انگشتش را به سمت هیوا گرفت و هیوا با التماس سرش را کج کرد تا اجازه دهد که حرف  

 بعدیش را بزند.

 داند. هیوا خطاب به یوسف گفت: رها با حرص نفسش را بیرون داد و رویش را برگر

 پس بیاید باال تا بفهمید، چیه؟  -

 یوسف مدتی سکوت کرد و بعد گفت: 

 اجازه داده؟ -

 های خوبی باشید، باشه؟ دیگه تیکه بار هم نکنید، باشه؟ آره، فقط دوست  -

 خیلی خب، دیگه کارم به کجا کشیده که تو باید نصیحتم کنی! در رو بزن.  -

 قطع کرد، رها با حرص گفت:  هیوا تلفن را که

 پارپادال و کوفت. پارپادال و زهرمار. خیلی خری تو.  -

 هیوا با خنده به سمت در رفت و گفت: 

 به قول دایی یونس، دلم خواست.  -

ی در به انتظارش ایستاد.  از اتاق بیرون رفت و در را بست. در را برای یوسف باز کرد و در آستانه 

 اش گفت: . نزدیک هیوا که رسید با همان اخالق همیشگی ها را باال آمدیوسف پله 

زنمت که یکی از من بخوری، یکی از ببین بچه، یه بار دیگه واسه من تعیین تکلیف کنی، همچین می  -

 دیوار. 

 اش زد و بعد گفت: ای بر پیشانی پروا خندید، یوسف سرش را جلو کشید و بو*سه هیوا بلند و بی 

 تونم بیام تو؟ ی االن وضعیت سفیده و م -
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 خواهی هم نکنید. آره، فقط دیگه در اون مورد اصالً حرف نزنید؛حتی معذرت  -

 یوسف نیشخند شیرینی به ل*ب زد و گفت: 

 خواهی بکنم. عمراً دیگه ازش معذرت  -

 رفت، گفت: همینطور که به سمت آشپزخانه می اش وارد خانه شد.  هیوا تعارف کرد و بعد از دایی

 ذارم.بخش هم دم می االن یه دمنوش آرام  -

 یوسف چرخی درون پذیرایی زد و گفت: 

 جا رو چقدر اجاره کردید؟این  -

 هیوا از داخل آشپزخانه گفت: 

 جا پول بگیره. یه درصد فکر کنید که عمو بامداد از من بابت این  -

 که ایستاده بود به سمتش برگشت و گفت: یوسف همانجا نزدیک پنجره 

 خواد؟چطوریاست اینقدر خاطرت رو می  -

 هیوا به رویش لبخندی زد و همینطور که مشغول کار بود، گفت: 

ای قراره به آشپزاش  گه که مدیون منه. در ثانی من دو هفته ای که االن داره رو می چون زندگی  -

 آموزش بدم. 

 حسین گفت: یوسف ابرویی باال برد و با ت 

 کنم.آفرین، بهت افتخار می  -

 ی شیرینی آمد و گفت: هیوا به سمت جعبه 

ذارم تو یخچال، عوضش کیکی که دیروز رها پخته رو میارم تا بخورید. هنرش  ها رو می این شیرینی  -

 تو شیرینی و کیک حرف نداره.
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 وسف نزدیکش شد و آرام گفت: یوسف با اشاره پرسید؛ کجاست که هیوا با ابرو به اتاق اشاره کرد و ی 

 نمیاد بیرون؟  -

 لباس عوض کنه، میاد.  -

و به سمت کتری برقی برگشت و آن را خاموش کرد و دمنوش را دم گذاشت و بعد به سمت یخچال  

ای از کیک را  رفت و ظرف کیک را بیرون آورد و روی اُپن گذاشت. یوسف در ظرف را برداشت و تکه 

 به دهان گذاشت. 

 چطوره؟  -

 یوسف با تحسین سری تکان داد و گفت: 

 اوم! عالی شده. بعداً یه خورده هم بذار واسه مادرجون ببرم.  -

گذاشت،  ی شام را روی میز وسط آشپزخانه می هیوا باز به سمت یخچال رفت و همینطور که مواد تهیه 

 گفت: 

 امروز آرزو رو دیدید؟  -

 مالقاتش.  گفت دیروز رفتی آره، بیمارستان بودم. مادرت می  -

 هیوا لبخندی به روی یوسف زد و گفت: 

کنم که آرزو به غیر از موضوع بیماریش از یه چیز دیگه هم  آره، با رها یه سری زدیم؛ اما احساس می  -

 ناراحته. 

 ای دیگر در دهانش گذاشت و بعد از خو*ردن کیکش، گفت: یوسف سری تکان داد و باز تکه 

 مادرت و شوهرش زیاد با هم دعوا دارن، اینم قسمت جیران بود که از شوهر شانس نیاورد.  -

 ش یه جوریه که انگاری طلبکاره. تره. همیشه قیافه آره، این هوشنگ از بابای منم عصبی  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

332 

اش انداخت و موبایل هیوا که روی اُپن و نزدیک به یوسف بود، زنگ خورد. یوسف نگاهی به صفحه 

 گفت: 

 نوشته شیدا، شیدا زن سیاوش؟  -

 هیوا ماتش برد؛ اما سعی کرد خودش را حفظ کند. به سمت موبایلش آمد و با لبخندی زوری گفت: 

آره، زنگ زده دستور پخت یه آشی رو بگیره. من برم تو اتاق تا دستورش رو که اونجا نوشتم رو   -

 بهش بگم. 

با نگاهش دنبالش کرد. هیوا خود را داخل اتاق  گوشی را برداشت و به سمت اتاق دوید، یوسف متعجب 

 انداخت و در را پشت سرش بست. رها که جلوی کمد لباسها بود، ترسیده به سمتش برگشت و گفت: 

 چته هیوا؟ -

 اش را به رها نشان داد و گفت: هیوا گوشی 

 شیدا زنگ زده.   -

خواد،  ی گانگسترها رو هم می خب؟ زنگ زده که زده، بده من جوابش رو بدم. با این همه ترسش ادا -

 درآره. 

 و گوشی را از دست هیوا گرفت، قبل از اینکه جواب بدهد، هیوا گفت که روی بلندگو بزند. 

 تماس که وصل شد، رها گفت: 

 شده شیدا خانوم؟ دستور پخت آش واضح نبود؟ چی  -

 صدای عصبی شیدا را هردو شنیدند:

 تو رهایی؟  -

 کنه. خب سوالی، مشکلی دارید از من بپرسید. آشپزی می  آره، هیوا دستش بنده و داره -

 شیدا عصبانی غرید: 
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 خواید؟ چی می  -

 آهان! پس اهل معامله هستی. خب من و هیوا باید روی این موضوع فکر کنیم. -

 شیدا گفت: 

 خفه شو بد!  -

 کرد که کنترلش کند، گفت: رها با تندی و صدایی که سعی می 

هایی  یی که برای زندگی یه جوون نقشه ریختی، بد! کافیه این فیلم و عکس اونی که باید خفه بشه تو -

 که ازت دارم رو بذارم کف دست سیاوش تا ببینی چطوری دودمانت رو به باد میده.

کرد.  زد، نگاه می و عصبانی موبایل را قطع کرد. هیوا با چشمان گشاد شده به رها که نفس نفس می 

 ن کشید و گفت: موبایل را آرام از دستش بیرو

 الهی قربونت برم. سعی کن، آروم باشی و لباس بپوش بیا بیرون.  -

 خیلی خب. تو برو منم میام.  -

رفت. یوسف در پذیرایی روی مبلی نشسته بود و  هیوا با ترس آب دهانش را قورت داد و از اتاق بیرون 

در فکر فرو رفته بود. هیوا نفس عمیقی کشید و به سمتش رفت و بشکنی مقابل چشمانش زد. یوسف به  

 خودش آمد و گفت: 

 هنوز عصبانیه؟   -

 خواید تو آشپزی به من کمک کنید؟ پوشید. نمینه! داشت لباس می  -

  انداخت و گفت: یوسف ابروی راستش را به زیبایی باال 

 بدمم نمیاد.  -

خواست  هردو با هم وارد آشپزخانه شدند. یوسف نشسته بود و هیوا داشت در مورد غذایی که می 

دار پوشیده بود و  داد. رها که یک شلوار لی آبی و یک تونیک هندی طرحدرست کند، برایش توضیح می 
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 سرش انداخته بود، وارد آشپزخانه شد و   اسبی بسته بود و شالی حریر آبی رنگ روی موهایش را دُم 

 شرمگین گفت: 

 سالم.  -

دانست چه سِرّی در آن دختر  نگاه یوسف به سمتش برگشت با دیدنش دوباره دلش به تپش افتاد. نمی 

 کرد. آرام جوابش را داد و بعد گفت: قرار می گونه بی و قدوقامتش بود که او را این

 پیرهنتون خیلی قشنگه.  -

 کوتاهی کرد و همانجا نزدیک اُپن ایستاد، هیوا در جواب یوسف گفت:رها تشکر 

 بازم دیروز زوری من رو برد، خرید. هر چقدر رها خرید کردن رو دوست داره، من فراریم.  -

 یوسف با لبخند نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 چیز عجیبیه.  -

 چرا؟  -

 آخه دخترها عاشق خریدن. -

 ی آن را روشن کرد و گفت: له هیوا به سمت گاز رفت و شع

 کنی؟ها رو خرد می رها قارچ  -

ها بود و از نگاه کردن  رها نزدیک میز شد و روی صندلی دیگری نشست و مشغول شد. نگاهش به قارچ

کرد. هیوا به  کرد. یوسف هم وقت را غنیمت شمرده بود و داشت سیر نگاهش می به یوسف فرار می 

 اش را خطاب قرار داد و گفت: ی سمتشان چرخید و با شیطنت دای

 کنید؟ ها رو رنده می دایی شما گوجه  -

 ها را برداشت و گازی زد و گفت:یوسف یکی از گوجه 

 با نمکم، نمکدون رو بده.  من عاشق گوجه  -
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 هیوا متعجب گفت: 

 دایی!  -

 یوسف ابروی درهم کشید و گفت: 

 ست. کار خونه، واسه زن خونه  -

اش زد و نگاهش به چشمان  ا حرص نگاهش کرد. یوسف نمک را به گوجه رها سر بلند کرد و فقط ب

درآر ابرویی برایش باال انداخت. رها نگاهش را گرفت و  دریده از حرص رها افتاد، با لبخندی حرص 

خدایی گفت.  ی موبایل هیوا، هیوا از ترس یا ها خالی کرد. با زنگ خو*ردن دوباره حرصش را سر قارچ 

 یوسف متعجب گفت: 

 چیه؟ چرا ترسیدی؟  -

 موبایل روی میز بود که یوسف آن را به سمت خودش چرخاند و گفت: 

 سیامک.  -

 هیوا نفس راحتی کشید و گفت: 

 خب خداروشکر.  -

 خوای جوابش رو بدی؟ نمی  -

 اش را از حرص درهم کشید و آرام با خودش گفت: هیوا به سمت گاز چرخید و قیافه 

 مرده شورم رو ببرن.  -

 یوسف باز گفت: 

 خودش رو کشت؛ چرا جوابش رو نمیدی؟  -

 خواد سه ساعت فک بزنه، ولش کن دایی. بازم می  -
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 یوسف با اخم شیرینی گوشی هیوا را برداشت و گفت: 

 پس من جوابش رو میدم. -

 تا تماس را وصل کرد و نزدیک گوشش گرفت، سیامک گفت: 

 ولو؟ سالم، چطوری خرگوش کوچ -

 یوسف با لبخندی در جوابش گفت: 

 ی خر! تره، مرتیکه همچین کوچولو هم نیستم، قدوقوارمم از تو گُنده    -

 هیوا ل*ب به دندان گزید، سیامک خندید و گفت: 

 هیوا رو گرفته بودم، عمو.  -

 ذاری به کارش برسه. بله درسته، چیکار داری دم به دقیقه مزاحمش میشی؟ نمی -

 د و گفت: سیامک باز خندی

 زنم تا بلکه دِلَکی به دست بیاورم. زنگکی می  -

 لش. ِ هه هه هه! پس باید به عرضت برسونم که تا اینجای امر چندان هم موفق نبودی تن   -

 سیامک مکثی کرد و بعد گفت: 

 گید؟جدی که نمی  -

نداخت و  یوسف نگاهی به هیوا که پشت به آنها در حال سرخ کردن گوشت کنار گاز ایستاده بود، ا

 گفت: 

 کنه. نمی دونم، یه چیزی گفتم که گفته باشم. دستش بنده، داره واسه من پارپادال درست می  -

 ی مادرجون هستید؟ من عاشق پارپادال هستم، خونه  -

 ی خودشون هستم، منظور؟ نه. خونه  -
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 قطع کرد. یوسف موبایل را روی میز گذاشت و گفت: تلفن را  "هیچی، خداحافظ"سیامک با گفتن 

 شه سرت. آب دیگت رو زیاد کن هیوا، داره خر*اب می  -

 هیوا متعجب به سمتش چرخید و گفت: 

 داره میاد اینجا؟  -

خندید. هیوا با حرص دوباره به سمت گاز چرخید. یوسف مشکوکانه هردو را  زیر و آرام می رها سربه 

 نگاه کرد و بعد گفت: 

کشید؛ االن کم از  ش رو زن سابقش باال نمیای داره و اگر سرمایه بی پسر خوبیه، فوق لیسانس ام -

تونست دوباره  اندازی شرکت منم خیلی کمکم کرد. می پدرش نداشت، مخ اقتصادی خوبیه، تو راه 

هم    ی درست و حسابی نداشت. االنشرکت خودش رو داشته باشه؛ ولی بعد اون اتفاقات حال و حوصله 

دونم تو این کار هم موفق  شناسمش، می که به سرش زده رستوران بزنه و از اونجایی که من خوب می 

 شه. می 

 هیوا بدون اینکه به سمت یوسف برگردد، گفت: 

 گید؟حاال چرا دارید اینها رو به من می  -

 همینجوری.   -

رفت، آرام چیزی به او گفت که   شد. از سر میز برخاست و به کنار هیوااما لبخند رها از لبش دور نمی

 هیوا عصبی غر زد: 

 ها. کنمزنم ناکارت می رو اعصابم نرو رها، می  -

 کرد، گفت: یوسف که کنجکاوانه نگاهشان می 

 تو هم فهمیدی کالً میره رو اعصاب؟  -
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خیالی زد. رها با حرص و هیوا متعجب به سمتش برگشتند. رها دست به  این را گفت و خود را به بی 

 *نه شد و گفت: سی

 رو اعصاب تر از شما که نیستم.  -

 درآری گفت: ی حرص یوسف با خنده 

 کنی دختر، از بس که خونسرد هستم. آرومتر از من پیدا نمی  -

 رها خطاب به هیوا گفت: 

 های خوب داییت، خودشیفتگی کاذب و اعتماد به سقف هم اضافه کن، هیواجان. ی ویژگی به همه  -

 و انداخت و تا خواست حرفی بزند، زنگ را زدند. هیوا نگاهی به هر د

 کرد، گفت: یوسف خطاب به هیوا که مستاصل نگاهشان می 

 خوای در رو باز کنی؟نمی  -

 ی همدیگه رو نگیرید؟ دید تا من میرم در رو بزنم، یقه قول می  -

یوسف به  ای بهش رفت و هیوا با ترس آشپزخانه را ترک کرد. بعد از رفتنش نگاه یوسف چشم غره 

کرد. چنان جنگی از روی  سمت رها چرخید که دست به سی*نه به کابینت تکیه زده بود و نگاهش می 

خیال ایستاده بود. رها نیشخندی تحویلش داد  اش برخاست تا رها را بترساند؛ اما رها همانطور بی صندلی

 و گفت: 

 خیلی ترسیدم.  -

خم شد و در حالی که چشم در چشم رها   یوسف نزدیکش شد، سرش را پایین گرفت و روی صورتش

 ی اخمو انتظار نداشت، گفت: چرخاند با لحنی که رها اصالً از آن قیافه می 

 خوام کمکت کنم. با من حرف بزن، بهم بگو اون چیه که داره روحت رو آزار میده دختر؟ می  -
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هیوا وارد آشپزخانه   رها با ترس آب دهانش را قورت داد. با شنیدن صدای هیوا، یوسف صاف ایستاد.

 شد و وقتی آنها را در آن وضعیت دید، پا عقب گذاشت و گفت: 

 خودم میرم استقبالش.  -

کند؛ اما  گرد می فکر می کرد با آمدن هیوا، یوسف عقب و دوباره بیرون رفت. رها واقعا گیر افتاده بود،  

 هایش بود. هنوز هم نزدیک به او ایستاده بود و منتظر حرف 

اش گذاشت؛ اما رها  نگاهش به زیر افتاده بود و روی پاهای یوسف در گردش بود. یوسف دست به شانه

 باز هم مهربان گفت:  ها از جا جهید و نگاهش در نگاه یوسف نشست؛ اما یوسفمثل برق گرفته 

 بهم اعتماد کن، رها.  -

رها سری تکان داد و با استرس زیادی که به جانش نشسته بود از کنارش گذشت و از آشپزخانه بیرون  

 زد.

گفت که باالخره در اولین و تنها  ها منتظر سیامک ایستاده بود و ارام به خودش بد و بیراه می هیوا در پله 

 . ها او را دیدپاگرد پله 

دید هیوا به انتظارش ایستاده است،  سیامک هم با دیدنش لبخندی روی لبش جا خوش کرد، از اینکه می 

دلگرم شد که شاید هیوا هم به او عالقه دارد؛ اما هیوا برای موضوع دیگری بیرون آمده بود. با دیدن  

 رویی گفت: سیامک باالجبار با خوش 

 دایی. سالم، خوش اومدین پسر -

ای که پایین تر ایستاده بود، تازه هم قد هیوا شده بود. با احترام و  باال آمد با آن دو پله   سیامک وقتی

 شوق گفت: 

 سالم سرآشپز کوچولو.  -

 چرا به من میگی کوچولو؟ -
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روی هیوا ایستاد؛ اما  ای که هیوا ایستاده بود، درست روبه سیامک همان دو پله را طی کرد و در همان پله 

گرفت. سیامک به روی صورتش خم شد و با لبخند  ای دیدنش باید سرش را باال می این بار هیوا بر

 گفت: 

 به این دلیل.  -

 هیوا جدی دست به سی*نه زد و گفت: 

 دایی.اصال خوب نیست که قد کوتاه دیگران رو مسخره کنی پسر  -

ش برگشت و  و خواست با قهر برود که سیامک دستش را گرفت، هیوا دوباره یک پله باالتر به سمت 

 سیامک گفت: 

 تو قدت کوتاه نیست هیوا. -

 هیوا اجازه نداد، حرفش تمام شود و سریعاً گفت: 

 آهان! این شمایید که زیادی قدتون بلنده.  -

سیامک باز خندید و کمی بیشتر دست هیوا را کشید تا به سمتش خم شد و بعد به صورتش زل زد و  

 گفت: 

 دارم.  من این اختالف رو خیلی زیاد دوست -

و ابروی راستش را با شیطنت باال برد. هیوا دستش را بیرون کشید و بدون اینکه جوابش را بدهد، جلوتر  

 به راه افتاد. جلوی در توقف کرد. سیامک به او رسید و گفت: 

 ای بیام دیدنت؟ عمو باعث خیر شد. دونستم به چه بهونه اینقدر دلم تنگ شده بود که نمی -

 نداخت و گفت: هیوا سر به زیر ا

 بفرمایین.  -
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اما سیامک متوجه ناراحتیش نشد. تا سیامک وارد شد با حرص مشتی به سر خودش کوبید و با خودش  

 گفت: 

 ای بمیری هیوا که زبونت فقط واسه دیگران درازه.  -

 *** 

 سیامک تا وارد شد، یوسف که روی مبلی لمیده بود و کیک می خورد، گفت: 

 تو اومدی اینجا چیکار؟  -

 سیامک با خنده نشست و گفت: 

 اومدم دیگه.  -

 یوسف ادایش را در آورد و خطاب به هیوا گفت: 

 غذات نسوزه، این دختره باز رفت تو اتاق.  -

 به خانه انداخت و گفت: هیوا خودش را به آشپزخانه رساند. سیامک نگاهی  

 سوئیت خوبیه، شما هم مثل من اومدید احوال هیوا رو بپرسید دایی؟  -

یوسف با نگاهش به او تشر زد و سیامک با لبخند سر به زیر انداخت. دقایقی بعد رها با یک پیراهن  

شده  قرمز که روی آن سارافون بلند مشکی تا پشت پایش پوشیده بود و شالش دور سرش بیشتر جمع  

 بود تا گردنش را بپوشاند، از اتاق بیرون آمد. 

کرد که چرا رها مقابل  ای ماتش برد. داشت برای خودش تجزیه و تحلیل می یوسف با دیدنش لحظه 

چشم او یک جور دیگر لباس پوشیده بود و حاال که سیامک آمده بود، لباسش پوشیده تر شده بود؟!  

 سید. رها هم مودبانه جوابش را داد و به آشپزخانه رفت. سیامک با دیدن رها برخاست و احوالی پر
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هایی که مرتب در دیس چیده بود به پذیرایی  دمنوش هیوا آماده بود، چهارتا فنجان ریخت و با کیک 

برگشت. هردو را روی میز عسلی گذاشت و برای آوردن پیش دستی به آشپزخانه برگشت؛ اما در این  

 ای به دهان گذاشت، تا نشست یوسف گفت: ناخنکی زد و تکه  ها فاصله سیامک حریصانه به کیک 

 اش رو خورد.خواست که، سیامک همه پیش دستی نمی  -

 عمو، من فقط یه تکه خوردم.  -

 ت بیارن، پسر که نباید انقدر بی ادب باشه. کردی پیش دستی واسه خب، صبر می  -

 رها ارام گفت: 

 این ادب رو از عموشون یاد گرفتن.  -

 ای نثارش کرد و سیامک برای فرار از این چشم غره گفت: ندید، یوسف چشم غرهسیامک خ

 خواد.من برم، ببینم هیوا کمک نمی -

 رها با نگاهش سیامک را دنبال کرد و آهی کشید که یوسف ارام گفت: 

 دلیلش چی بود؟  -

 رها متوجه یوسف شد و گفت: 

 دلیل چی؟  -

 این آه عمیق.  -

 رداشت و آرام گفت: رها یک فنجان دمنوش را ب 

 پرسیدید. گرفتید، نظر هیوا رو هم می بهتر بود، قبل از اینکه هیوا رو برای سیامک لقمه می -

و به عقب تکیه زد و مشغول نوشیدن شد. یوسف سریع مبلش را عوض کرد و در کنار رها نشست. رها  

 متعجب به سمتش برگشت و یوسف گفت: 
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 منظورت چیه؟  -

 کشید و نیم نگاهی به آشپزخانه انداخت و گفت:  رها خودش را کمی عقب 

 س. به سیامک بگید به هیوا دل نبنده، هیوا دلش جای دیگه  -

زد. سیامک از مانده بود به رها و حرفی نمیاین حرف را که زد، یوسف ماتش برد. همینطور خیره 

 آشپزخانه خطاب به یوسف گفت: 

 عمو؟ این دختره دست بزن داره.  -

 رها به سمت آشپزخانه چرخید و گفت: 

 کنه به غذاش ناخنک نزنید تا کتک نخورید. موقعی که آشپزی می  -

 : مالید از آشپزخانه بیرون آمد و گفتسیامک در حالی که پشت دستش را می 

 چقدر خشنه موقع آشپزی.  -

 رها خندید و در جوابش گفت: 

 خواست با ساتور بزنه پشت دست من. حاال خوبه االن تو دستش قاشق بود، یه بار می  -

 یوسف به خودش آمد و او هم یک فنجان دمنوش برداشت و گفت: 

 چایت رو بخور. ی خوب بشین و جا سرک بکشن. مثل بچه افتن همه بچه، مهمونی که میرن راه نمی -

ی پر شیطنتی گفت و فنجان دمنوش را برداشت. رها با شنیدن زنگ موبایل هیوا از  سیامک باشه 

آشپزخانه، ببخشیدی گفت و خود را به آشپزخانه رساند. هیوا نزدیک میز ایستاده بود و به موبایلش  

 کرد. رها که رسید گوشی را نشانش داد. باز شیدا تماس گرفته بود. نگاه می 

 رها گوشی را گرفت و تماسش را رد داد و آرام گفت:

 باید فکر کنیم و ببینم چطوری باید بکشونیمش پای قرار. نباید نقطه ضعف نشون بدیم.  -
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 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 ست. اینجا رو مرتب کن تا میز رو بچینیم. غذا تقریباً آماده  -

داد، رها خیلی با سلیقه  ای پایانی غذایش را انجام می رها هم مشغول به کار شد. در حینی که هیوا کاره

 گذاشت. هیوا ظرف غذا را وسط میز گذاشت و گفت: چید و وسایل اضافی را در یخچال می میز را می 

 شام حاضره.   -

 سیامک با شوق برخاست و گفت: 

 آخ جون! عمو پاشو.  -

هارنفره که دو به دو مقابل هم  یوسف آخرین کسی بود که سرمیز مقابل رها نشست. یک میز مربعی چ

 کرد، گفت: نشسته بودند. سیامک در حالی که با نگاهش غذا را برانداز می

 به نظرم باید خیلی خوشمزه باشه.  -

کرد، از اینکه مامور شده بود تا حرف رها را به او بگوید؛  یوسف که رفتار خوشحال سیامک را نگاه می 

وسف و بعد سیامک از غذا کشیدند. سیامک اولین لقمه را که خورد با  اصالً خشنود نبود. با تعارف هیوا، ی

 تحسین گفت: 

 ست. فوق العاده  -

 اما هیوا ناراضی گفت: 

 شد. ترکیب سسش باید بهتر از این می  خیلی هم خوب نشده -

اش را برداشت،  پایید و رها زیر چشمی او را. تا لیوان نوشابه یوسف زیر چشمی هردویشان را می 

 ش در نگاه رها نشست که سریع نگاهش را گرفت. نگاه

شد که بازهم موبایل هیوا که روی کابینت بود، زنگ خورد. هیوا نگاهش به دنبال  شام در سکوت طی می 

 موبایل رفت؛ اما رها برخاست و تماس را رد داد و دوباره سر جایش نشست. 
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 یوسف پرسشگر پرسید: 

 اون موبایل هیوا نبود؟  -

 رها نگاهش را به او داد و گفت: 

 آره بود. چطور؟  -

 چرا شما تماسش رو رد دادید؟ -

 رها نیم نگاهی به هیوا انداخت و گفت: 

خواست بده، برای همین  دونستم جواب این آدمی که زنگ زده بود رو نمیمن و هیوا نداریم؛ چون می -

 منم تماسش رو رد دادم. 

 کرد. هیوا در تایید حرف رها گفت:می نگران و پرسشگر نگاهشان می سیامک ک

 آره دایی، مزاحم بود.  -

 مزاحم داری مگه؟  -

 سیامک هم گفت: 

 ش رو بده، بدم دهنش رو سرویس کنن. شماره  -

 رها خندید که سیامک گفت: 

 خندید؟ جدی گفتم، آشنا دارم. چرا می  -

 یوسف هم گفت: 

 زنم، ببینم حرف حسابش چیه؟ ش رو بده خودم بهش زنگ می شماره  گه؛ اصالًسیامک راست می  -

 هیوا که مانده بود، چه بگوید؟ نگاهش بین سیامک و یوسف در گردش بود که رها در جوابشان گفت: 

 خودمون از پسش برمیایم. -
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 یوسف کمی عصبی گفت: 

میتون کرده بوده؟ آره  یعنی چی خودمون از پسش برمیایم؟ نکنه اون یارو گودرز که تو اهواز زخ -

 هیوا؟ 

 رها این را که شنید گفت: 

 شه. خیال می ده بار که زنگ زد و جوابش رو ندادیم، خودش بی  -

 نه اتفاقاً می خوام ببینمش، مردک بد! فکر کرده شهر هرته که چاقو کشی کنه و در بره؟  -

 و از جا برخاست و موبایل هیوا را برداشت به سمتش گرفت و گفت: 

 رمز گوشیت رو ببینم.بزن  -

کرد که باز موبایل زنگ خورد و دوباره اسم شیدا روی گوشی  هیوا همینطور داشت یوسف را نگاه می 

 نقش بست. یوسف با دیدن اسم شیدا گفت: 

 ی اون یارو رو به من بده. شیداست، بگیر جوابش رو بده، بعد شماره   -

 ا از دستش کشید و تماس شیدا را رد داد و گفت: هیوا گوشی را گرفت. به رها نگاه کرد که رها گوشی ر

 زنه.خواد. بعداً بهش زنگ می فکر کنم بازم دستور پخت آش رو می  -

 تر از قبل مقابل رها نشست و گفت: دفعه گوشی را خاموش کرد. یوسف عصبانی و این 

 گید موضوع چیه یا... . یا همین االن به من می  -

 رها زود گفت: 

 یا چی؟  -

 سیامک مداخله کرد و گفت: 

 عمو آروم باشید.  -
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یوسف به پشتی صندلی تکیه زد و دست به سی*نه به آن دو چشم دوخت. رها هم متقابال مثل خودش  

 همانطور نشست و با کنایه گفت: 

رد خونسردی هستم. ببین با دوتا رد تماس دادن، چطوری از کوره  گفت من مدونم کی بود که می نمی  -

 در رفته. 

 تا یوسف خواست جوابش را بدهد، هیوا سریعاً گفت: 

 گم موضوع چیه. خیلی خب، دایی من می  -

 رها شاکی گفت: 

ره هوا؛ چون اینا همه چیز رو به هم  شه و می هات دود می ی نقشه اگر یه کلمه حرف بزنی، همه  -

 زه. ریمی 

 هیوا ملتمسانه به رها نگاه کرد و گفت: 

 یاییم. رها قبول کن که این آدما خطرناکن، ما به تنهایی از پسشون برنمی  -

 یوسف با حرص نفسش را بیرون داد و گفت: 

 پس حدسم درست بود، اون مرتیکه گودرز مزاحمتون شده؟  -

 نه دایی. موضوع مربوط به شیداست، همسر سیاوش. -

ه از حرفش هم سیامک و هم یوسف را متعجب کرد. هیوا شروع کرد به تعریف ماجرا از  همین یک جمل

هایش تمام شد،  شدند. وقتی حرف تر می گفت یوسف و سیامک عصبانی ای که می همان ابتدا و هر کلمه 

 ها را به آنها نشان داد. یوسف ناباور گفت: ها و فیلم عکس 

 شه؛ چرا زودتر نگفتی؟ باورم نمی  -

 جوابش را داد: رها 

 همون روز هیوا خواست که بگه؛ اما شما نخواستید که بشنوید.   -
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 سیامک عصبی مشتی روی میز کوبید و گفت: 

 بد، هر*زه! -

توانست جلوی  قدری ناراحت شده بود که نمیو ناراحت از سر میز برخاست و آشپزخانه را ترک کرد. به 

 ی هیوا گریه نکرده باشد. هایش را بگیرد. پس به پذیرایی رفت تا جلو اشک 

 یوسف کمی فکر کرد و بعد گفت: 

 ی کشیده بودید؟ اشما دوتا چه نقشه   -

 هیوا با ترس گفت: 

تونه، بگیره. دایی  ش رو می باشه، بازم مهریه پرس و جو کردیم و دیدیم حتی اگر خیا*نت هم کرده  -

مون این اطالعات رو جمع  ش باالست. اون پسری که بهش پول دادیم تا واسه گفت مهریه یونس هم می 

 ش رو ببخشه. شه تهدیدش کرد که خودش بیاد تموم مهریه گفت با اینا می کنه، می 

زد؛ اما سعی داشت خودش را کنترل  ی ی اشک برق مسیامک به آشپزخانه برگشت. چشمانش از هاله 

 کند. باز سر جایش نشست و گفت: 

 عمو باید چیکار کنیم؟  -

 رها در جوابش گفت: 

گیره؛ اما ما هنوز بهش نگفتیم که  شیدا االن این فیلم رو دیده و ترسیده، پشت سر هم داره تماس می   -

 خوایم. چی می 

 یوسف گفت: 

 ، دیگه چی دارید؟به غیر از این فیلم و این چندتا عکس  -

 رها گفت: 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

349 

ی تولید موادشون تو یه  کنه که دستمون پُر تر از این حرفاست. آشپزخونه هیچی؛ ولی اون فکر می   -

ی خرید بلدرچین رفتن  ی پرورش بلدرچینه که چندتا سوله داره. پیمان و رفیقاش هم به بهونه مزرعه 

ی بلدرچین بوده رو به حرف گرفتن و یکیشون  هاونجا. دوتاشون اون یارویی که مثالً نگهبان و فروشند

ها شده. از  ی بلدرچین داده که متوجه یه اتاقک، پشت اتاقک نگه داری آذوقه می هم سر و گوشی به آب  

 کنن و یواشکی ازشون فیلم گرفته. بینه، دارن مواد صنعتی تولید می پنجره سرک کشیده که می

 یوسف مستاصل گفت: 

 گرفتید. یلم رو برای شیدا بفرستید یه مشورت از ما می کاش قبل از اینکه ف -

 سیامک هم سری تکان داد و گفت: 

 حتماً تا االن اونجا رو جمع کردن.  -

 و ناراحت سر به زیر انداخت: 

 خوام غمش رو ببینم. شه، بمیرم برای برادرم؛ اصالً نمیسیاوش بفهمه داغون می  -

 ابی تو فکر بود گفت: یوسف که به پشتی صندلی تکیه زده بود و حس

گم. باید  رم پیش آقای حسنی و همه چیز رو بهش می اما به نظرم بهتره بهش بگیم. فردا صبح می  -

 قانونی اقدام کنیم. 

 و باز اخمش را به جان هیوا ریخت و گفت: 

 این همه گانگستر بازی رو از کی یاد گرفتید؟ -

ی دهنمون، در ثانی قصد داشتم به دایی یونس  اومد تو گانگستر بازی چیه دایی؟ قلبمون داشت می  -

 بگم. 

 سیامک سریع گفت: 
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نه! فعالً بابا نباید چیزی بفهمه. از اولش مخالف این ازدواج بود، اگه بفهمه سیاوش هم مثل من افتاده   -

 .کنه تو تله خون به پا می 

 رها گفت: 

 فهمن. باالخره که می  -

 رو ختم به خیر کردیم، بفهمه. فهمه؛ اما بهتره وقتی همه چیز آره، می  -

رها از سر میز برخاست و مشغول جمع کردن میز شد. باز موبایل هیوا زنگ خورد و دوباره اسم شیدا  

 روی آن نقش بست. یوسف گوشی را برداشت که هیوا سریع مچ دستش را گرفت و گفت: 

 نه دایی، شما جواب نده.  -

 سیامک گفت: 

 آره دایی، فعالً بهتره اصالً جوابش رو ندیم.  -

 هیوا دوباره گفت: 

کنه فقط  دونید، فرار کنه و دیگه دستمون به جایی بند نباشه. اون فکر می شاید اگه بفهمه شما هم می   -

السکوت بگیریم، بذارید همینجوری فکر کنه تا یه تصمیم بهتر  دونیم و قراره ازش حقمن و رها می 

 بگیریم. 

 ** * 

 داخل پذیرایی هر چهار نفر نشسته بودند و ساکت بودند. یوسف این سکوت را شکست و گفت: 

 دیگه زنگ نزد. یعنی چی شده؟  -

 سیامک نفس عمیقی کشید و گفت: 

 البد فهمیده نباید ضعف نشون بده.  -

 موبایلش زنگ خورد شماره را نگاه کرد و گفت: 
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 سیاوشه.  -

 و جوابش را داد: 

 ش. الو سالم دادا -

 سالم، کجایی؟  -

 سیامک نگاهی به یوسف انداخت و گفت: 

 ی هیوا. با عمو یوسف اومدیم خونه -

 سیاوش شاکی گفت: 

 نامردا، شما رفتید شام خوشمزه بخورید اونوقت من باید اینجا نون خشک سق بزنم.  -

 سیامک خندید و گفت: 

 کجایی مگه؟  -

یه چیزی گفته مامان ناراحت شده شام بردتش بیرون از   خونه، بابا و مامان هم نیستن. فک کنم باز بابا  -

 دلش دربیاره. 

 یوسف اشاره کرد که بخواهد بیاید آنجا، سیامک خطاب به سیاوش گفت: 

 خواهی بیا اینجا. می  -

 نه بیام دیگه چیکار؟ شام یه چیزی می خورم.  -

 پاشو بیا عمو باهات کار داره. راستی شیدا کجاست؟ -

 خواد استراحت کنه. بهش زنگ زدم بریم بیرون گفت سردرد داره می   چه میدونم؛ عصری -

 سیامک مشکوک شد و گفت: 

 حرفی بینتون پیش اومده. -
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 نه چه حرفی؟  -

 سیامک مدتی دیگر با سیاوش صحبت کرد و بعد وقتی تلفن را قطع کرد گفت: 

 انگاری حالش گرفته بود. -

 یوسف نگاهش را به او داد و گفت: 

 میادش.  -

 آره.  -

هیوا که این را شنید از جا برخاست و به آشپزخانه رفت. رها هم بعد از مدتی برخاست و به دنبالش  

 رفت. هیوا داشت داخل یخچال را نگاه می کرد که رها نزدیکش شد و گفت: 

 از پارپادال که یه کمی مونده، همون گرم کن واسه ش.  -

 ا نیم نگاهی به او انداخت و گفت: هیو

 اونقدری نیست که یه مرد سیر کنه. بهتره یه چیز دیگه درست کنم.  -

 رها دست به سی*نه به کابینت تکیه زد و گفت: 

 حاال چی می خواهی درست کنی؟  -

 هیوا چشم غره اش را به جانش ریخت و گفت: 

ا جلو چشم دایی من یه جوری لباس می پوشه  فهمم چررها یه چیزی بهت می گما. حاال انگاری من نمی  -

 جلو چشم بقیه یه جور دیگه . 

هیوا که این را گفت، رها نگاهش را به سرامیک های کف آشپزخانه داد و به فکر فرو رفت. هیوا  

 مشغول کار شد و خطاب به رها گفت: 

 یه کم میوه ببر رها.  -
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لفنی مشغول صحبت با کسی بود و داشت  ظرف میوه را با چند پیش دستی به پذیرایی برد. یوسف ت

ماجرا را برایش توضیح می داد و سیامک متفکرانه به میز خیره بود. وقتی رها ظرف میوه را روی میز  

 قرار داد سر بلند کرد و گفت: 

 ممنونم، امشب حسابی بهتون زحمت دادیم.  -

 خواهش می کنم.  -

 اخت و گفت: و روی مبلی نشست. سیامک نگاهی به سمت آشپزخانه اند

 هیوا داره چیکار می کنه؟   -

 کنه برای سیاوش. یه شامی درست می  -

 طفلی دوباره به زحمت افتاد.  -

 رها با لبخند گفت: 

 هیوا آشپزی رو دوست داره.  -

 و سرش را نزدیک سیامک برد و گفت: 

 با کی صحبت می کنن؟  -

 آقای حسنی، وکیل بابا.  -

نیم ساعتی طول کشید. وقتی تلفن را قطع کرد سیامک  صحبت های یوسف با آقای حسنی تقریبا 

 باالفاصله گفت: 

 گفت؟ چی می  -

 یوسف نفس بلندی کشید و گفت: 

تا شیدا فکر کنه مدارک زیادی داریم. همون میگه چون دستمون خیلی پر نیست باید نقش بازی کنیم  -

کاری که هیوا و رها می گن انجام بدیم. هر طوری شده بکشونیمش پای قرار، هر چقدر می شه ازش  
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مدرک جمع کنیم. می گفت اینکه مدام تماس می گرفت ترسیده بوده و نمی خواسته خبر به گوش اون  

 یارو شایان برسه. 

 یوا را صدا زد که رها گفت: و صدایش را کمی باال برد و ه

 داره آشپزی می کنه، تمرکزش رو به هم نزنید.  -

 آشپزی می کنه، واسه چی؟ -

 واسه پسر داییش که داره میاد.  -

 یوسف ابروی باالبرد و گفت: 

 سیاوش حتمی شام خورده. -

 رها باز گفت: 

 ارومش کنه.  بذارید درست کنه، اونقدری استرس و اضطراب داره که فقط آشپزی می تونه  -

شد. سیامک و یوسف موضوع صحبتشان این بود که چطوری شیدا پای قرار  لحظات به کندی سپری می 

کردند ریختند. رها داخل آشپزخانه پیش هیوا بود و با هم صحبت می یک جور نقشه می  ببرند هر دفعه 

ز کرد. هیوا از آشپزخانه  تقریبا کار هیوا تمام بود که زنگ در زده شد. سیامک در را برای برادرش با

 بیرون آمد و گفت: 

 گم میشه هیچی بهش نگید. می  -

 یوسف اما گفت: 

 نه، باید بدونه.  -

 هیوا هر چند مردد بود اما باز گفت: 

 حداقل بذارید بعد از اینکه شامش رو خورد بهش بگید.  -

 یوسف لحظاتی همینطور هیوا را نگاه کرد و بعد گفت: 
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 باشه.  -

تقبالش بیرون رفته بود با سیاوش وارد شدند. سیاوش یک لباس اسپورت مخصوص  سیامک که به اس 

موتورسواری تنش بود و کاله کاسکتی که به دست داشت نشان از این داشت که با موتور آمده است تا  

 وارد شد با صدای بلند هیوا را خطاب قرار داد و گفت: 

 داغون؟ معرفت چرا من رو دعوت نکرده بودی هوی سرآشپز بی   -

هیوا که نزدیک گاز ایستاده بود با شنیدن صدای سیاوش ذوقی به قلبش چنگ زد و لبخندی به لبش  

 نشست. اما به خود تشری زد و جواب او را داد: 

 دایی و داداشت رو من دعوت نکردم، داغون هم خودتی!  -

 سیاوش وارد آشپزخانه شد و گفت: 

 هنوز شام نخوردید. معلومه داغون کیه؟ خب اینطور که پیداست  -

 و به رها سالم داد، رها جوابش را داد و گفت: 

 تون شام درست کنه. ما شام خوردیم، هیوا فهمید شما دارید میاید دست به کار شد واسه  -

 سیاوش با شوق به سمت گاز رفت و گفت: 

 بری. خوشم میاد حساب کار دستت اومده ازم حساب می  -

 و نزدیک هیوا ایستاد و با دیدن محتویات داخل ماهیتابه گفت: 

 ظاهرش که خوبه.  -

 هیوا جنگی به سمتش برگشت و گفت: 

 ت بیارم. ی خوب برو بشین پیش داداشت تا اماده بشه واسه هم ظاهرش خوبه، هم باطنش. مثل بچه   -

 ا باال گرفت و گفت: سیاوش دستانش ر
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 کنی. هوش چرا افسار پاره می   -

 هیوا عصبانی نمکدان کنار گاز را برداشت و فریاد زد: 

 االغ هم خودتی بیشعور.  -

سیاوش با خنده از کنارش فرار کرد و با خنده خودش را به پذیرایی رساند اما نمکدانی که پشت سرش  

 خوشبختانه نشکست. سیاوش متعجب گفت:  شوت شد از کنارش گذشت و وسط پذیرایی افتاد اما 

 ها! گوسفندی  -

 سیامک با خنده و اخم شیرینی گفت: 

 با کی بودی؟  -

 سیاوش نزدیکش نشست و با لبخند آرام گفت: 

 م.با زن داداش آینده  -

این حرف به مذاق سیامک خوش آمد که لبخندی به لبش نشاند اما یوسف مات شد با شنیدن این  

 ا نزدیک سیامک برد و گفت: حرف. سیاوش سرش ر

 تا کجا پیش رفتی؟  -

 هنوز هیچی. تو نگفتی چرا دمغ بودی؟   -

 سیاوش با گفتن موضوعی نبود نگاهش را به یوسف که حسابی توی فکر بود داد و گفت: 

 دایی اتفاقی افتاده؟  -

 نه، هیچی.  -

 سیاوش باز صدایش را باال برد و گفت: 

 دید به مشتری. ران خوبی نیست، دیر سرویس می غذای ما چی شد خانم، اصالً رستو -
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 هیوا از همانجا جوابش را داد:

 شد. اگر نمکدونه خورده بود تو سرت زبونت کوتاه می  -

 سیامک هم گفت: 

 .زنمشخوره می فقط امر کن هیوا، اینجا زیر دست خودمه، تا می  -

 سیاوش با تاسف سری تکان داد و گفت: 

 برادر فروش خائن.  -

هیوا با سینی که دستش بود به همراه رها از آشپزخانه بیرون آمدند. هیوا سینی را به سمت سیاوش  

 گرفت و گفت: 

 بگیر کوفت کن.  -

 سیاوش با خنده از دستش گرفت و گفت: 

 بخشمت. ادبی اما چون شمایی می خیلی بی  -

 و نگاهی به محتویات سینی انداخت و گفت: 

 دو مدل غذا.به به،  -

 هیوا که در کنار رها نشسته بود گفت: 

اون پارپادالست غذایی که ما خوردیم اون یکی هم یه مدل غذای چینیه که مخت کشش نداره اسمش   -

 رو بهت بگم. 

 اش را قورت داد گفت: سیاوش با دهان پر سری تکان داد و وقتی لقمه 

 . گم هم آبت بشه هم نونتببین دختر یه چیزی بهت می  -

 خواد به فکر نون و آب من باشی. شما نون و آبت رو بخور نمی  -
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و کنترل تلویزیون را برداشت و آن را روشن کرد.یک فیلم سینمایی هندی در حال پخش بود. همه  

نگاهشان را به فیلم داده بودند اما فکرشان جای دیگری بود. سیاوش هم ضمن شام خو*ردن زیر  

 را کامل نخورده سینی را روی میز گذاشت و گفت: پاید. غذایش چشمی همه را می 

 جا چه خبره؟خب بگید این  -

 یوسف نگاهش را به او داد و گفت: 

 چه خبری باید باشه.  -

 هیوا متعجب گفت: 

 خوب نبود؟  -

 سیاوش پا روی پا چرخاند و گفت: 

 عالی بود دختر عمه. من هم سیر شدم.  -

 سیامک نگاهی به یوسف انداخت و گفت: 

 کجاست؟  شیدا  -

 سیاوش عصبی به سیامک نگاه کرد و گفت: 

 . شونه گفتم که خونه  -

 یوسف گفت: 

 حرفتون شده؟ -

 سیاوش سری تکان داد و گفت: 

 کنه. چند روز دیگه خودش آشتی می  -

 اما یوسف باز گفت: 
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 برای چی قهر کردید؟  -

 شه. دعوا زن و شوهریه دیگه، درست می  -

 و یه دفعه بشکنی زد و گفت: 

 فهمیدم، شیدا زنگ زده از شماها خواسته پادرمیونی کنید تا من ببخشمش.  -

 و خندید و گفت: 

 ی دیوونه. کافی بود به خودم زنگ بزنه. تونه دوریم تحمل کنه. دختره دونستم نمیدونستم، می می  -

 ش بیرون کشید و گفت: و موبایلش را از جیب

 گم بخشیدمش. زنم بهش میاالن زنگ می  -

 یوسف گفت: 

 سیاوش صبر کن.  -

 سیاوش نگاهش را به یوسف داد و گفت: 

 چرا؟  -

 سیامک گفت: 

 کنی نیست. موضوع در را*بطه با شیدا هست اما اون چیزی که تو فکر می  -

 سیاوش نگران گفت: 

 یعنی چی خب؟ واسه شید اتفاقی افتاده؟  -

 هیوا با زهرخندی باز نگاهش را به تلویزیون داد و یوسف در جوابش گفت: 

 نه، شیدا طوریش نشده ولی... .  -

 و باز نتوانست حرفش را بزند که سیاوش کالفه و عصبی گفت: 
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 ولی چی؟  -

 سیامک گفت: 

 کنی نیست... . ببین سیاوش، شیدا اونجور که فکر می  -

 ه در رفت و با تندی گفت: و باز او هم سکوت کرد، سیاوش از کور

 زنید؟یعنی چی؟ چرا درست حرف نمی  -

 یوسف نفس عمیقی کشید و گفت: 

 ی حرفامون رو گوش کنی، داد بیداد راه ننداز و به کسی زنگ نزن. خوام همه ازت می  -

 چشم عمو، حرفتون بزنید. جون به لبم کردید.  -

 یوسف به سیامک نگاه کرد و گفت: 

 تو بگو سیامک.  -

 سیامک سری تکان داد که هیوا گفت: 

کنید، مرگ یه بار شیون هم یه بار. سیاوش، شیدا بهت خیا*نت کرده، با یه  اه چرا دارید عصبیش می  -

و   ت نقشه کشیدن. عشق و عاشقیی خالفکار به اسم شایان که توی کار تولید مواد مخ*در واسه پسره

 ازدواجش با تو هم تمومش نقشه بوده تا با گرفتن مهریه پولی به جیب بزنن. 

 حرکت در نگاه هیوا قفل شده بود. سیاوش نگاهش در دهان هیوا خشک مانده بود و ناباور چشمانش بی 

مدتی طول کشید تا سیاوش به خودش آمد، اخمی به پیشانی نشاند و انگشتش را به حالت تهدید به  

 گرفت و گفت: سمت هیوا 

ببین هیوا، قبال هم یه بار بهت گفته بودم. من و تو با هم شوخی داریم درست، اما قرار شد دیگه در   -

 گیرم. ات هم نشنیده می های مسخرهمورد شیدا با من شوخی نکنی. این حرف 

 هیوا از جا برخاست و عصبی و عصبانی گفت: 
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 ی خیانتش رو ببینی تا باور کنی . ها ای! حتما باید عکس شوخی؟ هه چقدر تو ساده  -

 سیاوش عصبانی زیر سینی که جلویش روی میز عسلی بود کشید و فریاد زد: 

 خفه شو!  -

ی غذاها به سر و روی لباسش  با این حرکتش تمام محتویات سینی به سمت هیوا پرت شد و ته مانده

ینکه حرکت باالفاصله بر سر  ریخته شد و یکی از بشقاب ها هم پشت پایش خورد. سیامک هم بعد از ا

 سیاوش فریاد زد: 

 چیکار می کنی احمق؟ -

 سیاوش به سمت سیامک برگشت و فریادش هم بر سر برادرش ریخت: 

دونی من چقدر روی این موضوع حساسم، که این بازی رو راه  دونه تو هم نمیی دیوونه نمی این دختره -

 انداختید، من دست بندازید.

 ست بهتر حالیش کند: یوسف هم با داد خوا

گیم  شناسیم. چیزی که داریم می خواد تو رو دست بندازه، توی غیرتی دیوونه رو خوب می کسی نمی  -

 متاسفانه حقیقت داره. 

سیاوش باز ساکت شد؛ بهت زده سر به زیر انداخت. نگاهش روی عصبانیتی که حاال روی زمین و میز  

تی داشت بغضش را کنترل می کرد. با گریه از کنارشان  ریخته شده بود نگاه می کرد. هیوا که به سخ

گذشت و خود را به تنها اتاقشان رساند. به دنبالش رها هم رفت. سیامک بشقاب ها و سینی را از روی  

زمین برداشت و به آشپزخانه برد و با یک لیوان آب برگشت.نزدیک سیاوش که حاال وا خورده روی  

 ب را به سمتش گرفت و گفت: مبلی افتاده بود نشست و لیوان آ 

 داداش.  -

 چشمان پر اشک سیاوش در نگاه برادرش نشست: 

 موضوع چیه؟  -
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 یوسف در جوابش گفت: 

من و سیامک هم همه چیز رو همین امشب فهمیدیم و مثل تو واقعا شوکه شده بودیم. حقیقتش اینه   -

ه می شنوه. گویا موضوع مکالمه ش در  که یه بار اتفاقی هیوا مکالمه ی شیدا رو با یه نفری که نمی شناخت

مورد مهریه ش و اینکه می خواد بعد از مراسم عروسی درخواست طالق بده و ازت جدا بشه بوده. هیوا  

 و دوستش رها پیگیر ماجرا می شن و یه چیزهای دیگه رو می فهمن. 

به میز عسلی  و کم کم تمام آن چیزی که می دانست برای سیاوش گفت و سیاوش تمام مدت بهت زده 

 خیره بود. 

بعد از مدتی سیامک از جا برخاست و به سمت اتاق هیوا و رها رفت. ضرباتی به در زد که در اتاق توسط  

 رها برایش باز شد. 

 بله.  -

 هیوا چطوره؟   -

 خوبه، طوریش نیست.  -

 می تونم باهاش صحبت کنم.  -

رها از ورای شانه ی سیامک به یوسف که نگاهش به سمت آنها بود انداخت و از سر راهش کنار رفت.  

از اتاق بیرون آمد. سیامک وارد اتاق شد. هیوا با لباسی دیگر نزدیک پنجره ایستاده بود و گویا داشت  

 گریه می کرد. سیامک در را پشت سرش بست و گفت: 

 هیوا.   -

 ت، سیامک با لبخندی گفت: نگاه هیوا به سمتش برگش 

کرد ولی خب وقتی عصبانی می  خب یه کمی بهش حق بده عصبانی بشه. البته نباید سینی رو پرت می  -

 شه دیگه هیچی حالیش نیست. 
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و نزدیک هیوا شد، آنقدر نزدیک که هیوا به شدت معذب شده بود؛ نگاهش را به سمت پنجره  

اما سیامک آمده بود تا به جای سیاوش از دلش دربیاورد.   برگرداند. از بودن سیامک آنجا ناراضی بود

سیامک خیره مانده بود به نیم رخ ناراحت و دوست داشتنی هیوا بعد آرام موهای سیاه هیوا را خواست  

پشت گوشش براند تا چهره اش را بیشتر و بهتر ببیند اما هیوا عصبانی به سمتش برگشت و نگاه  

 خت. سیامک با لبخند دستانش را با حالت تسلیم باال برد و گفت: پرخشمش را به چشمان سیامک ری 

 ببخشید.  -

 و به پنجره نزدیک تر شد و به خیابان نگاه کرد و گفت: 

 سیاوش خیلی حال خوبی نداره. -

 هیوا با تردید و نگرانی گفت: 

 خیلی شیدا رو دوست داره؟ -

 کل کل کرد.  خیلی... اونقدری که به خاطرش تا مدتها با پدر سر شیدا -

هیوا ناامید رد نگاه سیامک را به خیابان دنبال کرد و بر روی موتور سیاوش که جلوی خانه پارک شده  

بود نشست. قلبش در تالطم بود و شاید کمی به شیدا حسودی می کرد که سیاوش تا این حد او را  

ه لبه ی پنجره تکیه داد و  دوست دارد که نمی خواهد حتی خیانتش را باور کند. سیامک پشت به پنجره ب

 این کار او را کمی پایین آورد تا هم قد هیوا شود. 

 خوای چیزی بگی؟ نمی  -

هیوا آب دهانش را به سختی قورت داد انگار که بغضی که سر راه گلویش بود مانع از این می شد که  

 چیزی از گلویش پایین برود.

 من حالم خوبه، احتیاجی هم به دلداری ندارم. -

 اتی به در خورد و رها با موبایل هیوا که در حال زنگ خو*ردن بود وارد اتاق شد و گفت: ضرب

 هیوا موبایلت؟   -
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 هیوا ترسیده گفت: 

 شیداست؟   -

 رها سری تکان داد و گفت:

 محمد.  -

سیامک این اسم را که شنید نگاهش رنگ پرسش گرفت اما حرفی نزد. هیوا به سمت رها رفت و  

ت. رها سرش را نزدیک گوش هیوا برد و چیزی گفت. هیوا مدتی متعجب  گوشی را از دستش گرف 

 نگاهش کرد و بعد گوشی را گرفت و جواب داد: 

 الو سالم محمد.  -

 سیامک که نگاهش میخ زمین مانده بود بعد از لحظه ی اتاق را ترک کرد. 

 

ه محمد نامی بود  سیامک که از اتاق بیرون آمد، کمی توی فکر بود و چیزی که فکرش را مشغول کرد

که با هیوا تماس گرفته بود. سیاوش به کل داغون شده بود. سیگاری بین انگشتانش روشن بود و  

مبهوت خیره به تلویزیونی که صدای نداشت بود. یوسف هم ساکت بود و هر چند از سیگار کشیدن  

 خواست چیزی بگوید. سیاوش راضی نبود اما در آن شرایط نمی 

 رفت که یوسف طلبکارانه از او سوال کرد: رون آمد و داشت به سمت آشپزخانه می رها هم از اتاق بی

 محمد کیه؟  -

 رها متعجب ایستاد و گفت: 

 بله.  -

 پرسیدم محمد کیه؟  -

 رها دستانش را از حرص مشت کرد اما آرام در جوابش گفت: 
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 تونید از خود هیوا این سوال رو بپرسید. می  -

و وارد آشپزخانه شد. سیاوش ته سیگارش را داخل زیر سیگاری خاموش کرد. چشمانش به خون و  

اش را در بر گرفته بود که از غیرت و تعصب بود. سیامک هم ساکت و  اشک نشسته بود و خشمی چهره

بود. هیوا هم باالخره از اتاق خارج شد و زیر نگاه   اش تغییر کرده توی فکر بود و به وضوح رنگ چهره 

پر خشم یوسف به سمت آشپزخانه رفت. نزدیک رها که در حال درست کردن یک دمنوش آرامبخش  

 بود ایستاد و گفت: 

 کنن؟ اینا چرا اینطوری من رو نگاه می  -

 رها با لبخند آرام گفت: 

زنگ زد داییت اسمش رو دید. حاال فکر  کنی؟ گوشیت روی میز بود محمد که خودت چی فکر می  -

 کنه رو این پسر کرا*ش داری. می 

 هیوا با حرص گفت: 

 ببینم تو حرفی زدی که دایی همچین فکری کرده.  -

 رها نیم نگاهی با لبخند به او داد و گفت: 

 ی به سیامک نداره. من فقط بهش گفتم هیوا عالقه  -

 اش زنگ خورد. با دیدن اسم شیدا آرام گفت: گوشی  هیوا سر به زیر انداخت و توی فکر بود که باز 

 شیداست، چیکار کنم؟   -

 رها کمی صدایش را باال برد و گفت: 

 باز تماس گرفته، چیکار کنیم؟  -

تا رها این را گفت، سیاوش عصبانی و بر افروخته برای گرفتن موبایل هیوا خودش را به آشپزخانه  

 زمان فریاد زد: رساند و هم 
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 جواب بدم اون بد رو. بده به من  -

به دنبالش سیامک و یوسف هم راه افتادند. هیوا گوشی را پشت سرش گرفت اما سیاوش به او رسیده  

کشید. تا  طرف می طرفت و آن بود و سعی می کرد گوشی را بگیرد و در این گیر و دار هیوا را این 

یوسف از دستش قاپید و بر سر  باالخره مچ دستش را گرفت و خواست موبایل را بگیرد که موبایل را 

 سیاوش داد زد: 

 باز که وحشی بازی راه انداختی، گفتم آروم باش ببینم چیکار باید بکنیم.  -

 و صندلی را عقب کشید و گفت: 

 بشین.  -

سیاوش بهت زده روی صندلی رها شد. سرش را میان دستانش گرفت و بغضش شکسته شد. بقیه هم  

ف تماس را رد داد و گوشی هیوا را توی جیب شلوارش گذاشت. هیوا  کردند. یوسساکت او را نگاه می 

ای در ضلع دیگر میز که نزدیکش بود نشست و  ها را نداشت برای همین روی صندلی طاقت این گریه 

 دارانه گفت: دل

 به خدا من قصد نداشتم زندگیت رو خر*اب کنم، من فکر کردم نباید این اتفاق بیفته.  -

ی از اشک  ساده و مهربان بود که سیاوش سر بلند کرد. نگاه سبزش در هاله هایش به قدری  حرف 

 هایش را گرفت و گفت: محصور شده بود. اشک 

 خوام سرت داد زدم.معذرت می  -

 یوسف هم در ضلع دیگر میز نشست و گفت: 

گرفت و دستت به هیچ جا بند  سیاوش به این فکر کن اگر بعد از مراسم عروسی و وقتی ازت طالق می  -

شنیدی چقدر بد بود. تو االن دستت پره، باید نشونش بدیم، غلطی که با زندگی  نبود این چیزها رو می 

 تونن با زندگی تو بکنن. سیامک کردن نمی 

 سیاوش آهی کشید و گفت:
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که چرا با هیوا شوخی دارم با من دعوا کرد. بهش گفتم ما خانوادگی  ی اینقضیه   امروز ظهر سر -

اینجوری هستیم. قرار نیست حاال اگر من با هیوا شوخی داشتم، منظوری داشته باشم. بعدم یه خورده  

 چرت و پرت گفت و قهر کرد گذاشت رفت. 

 ابل سیاوش نشست و گفت: هیوا نگاهی به رها انداخت و بعد سر به زیر انداخت. سیامک مق 

ذاره. باید مدارک بیشتری ازش داشته  گیره، باهاش قرار می برنامه اینه که هیوا با شیدا تماس می  -

های که قراره ضبط بشه یه جوری شیدا رو وادار به اعتراف کنه. بعد بهش میگه اگر  باشیم و توی صحبت 

 بشی. خوای اتفاقی واسه شایان نیفته باید از سیاوش جدا می 

 سیاوش با زهرخندی گفت: 

 ش همین نبود؟ که از خداشه، مگه برنامه اون  -

 یوسف گفت: 

 ش رو تماماً ببخشه و کارهای طالقش رو انجام بده. درسته ولی باید خودش بره مهریه  -

 سیاوش در جوابش گفت: 

 به همین سادگی، بذارم بره.  -

 سیامک گفت: 

ی حسنی گفت در را*بطه با این موضوع با افسر آگاهی صحبت  نه بعد از اون باهاشون کار داریم. آقا  -

ش هم  کنیم و پدرشون در میاریم. نه تنها خودش بلکه خانواده کنه تا پیگیری کنن. اعالم جرم می می 

 باید جواب پس بد*ن. 

سیاوش باز به عقب تکیه زد و نگاهش مات میز ماند. رها سینی دمنوش را وسط میز گذاشت و خودش  

 برداشت و عقب ایستاد. یوسف نگاهش را به رها داد و گفت: فنجانی 

 ممنون.  -
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 کنم. خواهش می  -

 سیاوش فنجانی از آن دمنوش را برداشت و گفت: 

 هیوا این چیه؟   -

اما هیوا به قدری توی فکر بود که صدایش را نشنید. نگاه همه حاال معطوف هیوا شده بود. سیاوش  

به خودش آمد. سربلند کرد نگاهش اول در نگاه سیاوش و بعد    دستی جلوی صورتش تکان داد که هیوا

 روی بقیه چرخید و از همانجا نگاهی به ساعت دیواری پذیرایی که در دیدش بود انداخت و گفت: 

 خواهید برید خونه تون؟ ساعت یک شب، شما نمی -

 این حرفش نه شوخی بلکه خیلی جدی بود. دستش را به سمت یوسف گرفت و گفت: 

 یی موبایل من رو بده. دا -

 یوسف با اخمی گفت: 

 صبح بیشتر بخواب.  -

 سیامک با دلخوری که در صدایش مشخص بود گفت:

 گه امشب خیلی بهشون زحمت دادیم. راست می  -

زحمتی نبود پسر دایی. ولی خب بهتره شما برید استراحت کنید. فردا بیشتر در مورد این مسائل   -

 کنیم. صحبت می 

 رها باز با شیطنت خطاب به هیوا گفت: 

 گفت؟هیوا؛ محمد چی می   -

 هیوا خشم در نگاهش را به جان رها ریخت و گفت: 

 فضولی تو مگه؟  -
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رها سر به زیر انداخت و لبخندی به لبش نشست. یوسف حرصی نگاهی به رها و بعد به هیوا انداخت و  

 گفت: 

 راستی، محمد کیه؟  -

 چشمان یوسف داد و گفت:هیوا با حرص نگاهش را به 

 چرا من باید برای هر چیزی به شما توضیح بدم.  -

 یوسف عصبی چنگی به موهایش زد و گفت: 

 چرا تو همیشه باید توی شرایط بد بری روی عصاب من؟  -

 خندی به ل*ب زد و گفت: هیوا تلخ 

 دایی موبایل من رو بده.  -

گرفت. هیوا هم بعد از گرفتن موبایلش از  یوسف موبایل را از جیبش بیرون کشید و به سمت هیوا 

 بخیری گفت. رفت شب آشپزخانه بیرون زد و ضمن اینکه به سمت اتاق خوابش می 

 بعد از شنیدن صدای بسته شدن در اتاق، یوسف نگاه تندش را به رها دوخت و گفت: 

 محمد همونیه که گفتید؟  -

دوخته بود داد و در جواب یوسف با شیطنت    نگاهی به سیامک که حرصی بود و نگاهش را به میزرها نیم 

 گفت: 

 ی زیادی به محمد داره اما... دونم هیوا عالقه خب من فقط این رو می  -

سیامک این را که شنید نگاهش به رها دوخته شد. سیاوش هم نگاهش قفل میز بود اما از چیزی که  

 : شنید کمی حالش دگرگون بود. سیامک برخاست و خطاب به یوسف گفتمی 

 دایی، با اجازه من برم!  -

 یوسف خطاب به سیاوش گفت: 
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 پاشو با سیامک برو.  -

اش زد و او را متوجه  سیاوش اما به قدری توی فکر بود که صدای یوسف را نشنید، یوسف دستی به شانه

 خودش کرد. سیاوش با شنیدن حرف یوسف گفت: 

 با موتور اومدم.  -

 غونت با موتور بری. یه درصد فکر کن بذارم با این حال دا -

 سیامک اما گفت: 

برم. سیاوش هم با شما  تونه بذاره بره ممکنه بدزدن. سوییچ موتورت رو بده من می موتورش رو نمی -

 برم. بیاد دایی. ماشین من همینجا باشه فردا میام می 

ا به رها  تصمیماتشان را که گرفتند. سیاوش سوییچش را به سیامک داد و سیامک قبل از رفتن نگاهش ر

 داد و گفت: 

 امشب خیلی بهتون زحمت دادیم، ممنون بابت شام. -

ی محمد هم  کنه غذای موردعالقه شام رو که هیوا درست کرده بود، پارپادالی که هیوا درست می   -

 هست. 

 سیامک حرصی سوییچ را توی مشتش فشرد یوسف عصبی بر سرش غر زد: 

 حاال گفتن این حرف چه لزومی داشت.  -

 تر از قبل گفت: رها اما پر شیطنت 

ش پارپادال درست  کرد واسه اومد به هیوا سر بزنه مجبورش می همینجوری، آخه هر دفعه محمد می   -

 کنه. 

اش با رها کم بود به سمتش خیز برداشت و با  دفعه یوسف عصبانی و جنگی برخاست و چون فاصله این

 ریده بر سرش فریاد کشید: چشمانی د
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 چه قصدی داری از عصبانی کردن ما؟  -

 رها که ترسیده نگاهش را به زیر انداخته بود بدون اینکه سر بلند کند به گریه افتاد و گفت: 

کنن بدون اینکه چیزی بدونن.  بدم میاد از آدمایی که با توهمات کثیف ذهنشون همه رو قضاوت می  -

 محمد برادر هیواست. 

ی آخر آبی بود بر آتشی که به جان  را گفت و از کنار یوسف دور شد و از آشپزخانه بیرون زد. جمله این 

 ی اپن تکیه زد و گفت: سیامک نشسته بود. با خیالی راحت به دیواره

 گفتن. خب چرا باید یکی رو زجر بد*ن، این رو همون اول می  -

صدای فریاد دردش درآمد. سیاوش و   یوسف عصبانی مشتی روی کابینت کوبید که از شدت ضربه

سیامک هردو خودشان را به کنار او رساندند اما یوسف خم شده بود و سر روی کابینت گذاشته بود و با  

های بلند پی در پی سعی در خاموش کردن عصبانیت خود داشت. از دست شیدا عصبانی بود و رها  نفس

ز طرفی حرف رها مبنی به عالقه نداشتن هیوا به سیامک  و هیوا این عصبانیت او را بیشتر کرده بودند و ا

 او را به هم ریخته بود چون سیامک واقعاً به این دختر عالقه داشت و به او دلخوش کرده بود. 

رها تا وارد اتاق شد. در طرف دیگر تخت دراز کشید. هیوا همینطور که نگاهش را به سقف داده بود  

 گفت: 

 .باز داییم اشکت رو درآورد -

 رها به سمتش چرخید، اشکش را گرفت و گفت: 

 مهم نیست.  -

 رفتن؟  -

 هنوز اینجان.   -

 نگاه هیوا به سمت رها چرخید و گفت: 
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 شنیدی سیاوش چی گفت؟   -

 رها چشمانش را بست و گفت: 

 گفته بودم که من و تو از عشق هم شانس نداریم.  -

 در آمد، رها گفت: هیوا پتو را روی صورتش کشید. دقایقی بعد صدای بسته شدن 

 فکر کنم رفتن.  -

هایش را از تن کند و بعد از پوشیدن یه تاپ و  مدتی دیگر صبر کرد و بعد از جا برخاست. لباس 

شلوارک موهاش را هم باز کرد و برای رفتن به دستشویی از اتاق بیرون زد. از دستشویی که بیرون آمد  

آمد اما با دیدن یوسف که هنوز آنجا نشسته   برای خاموش کردن چراغ آشپزخانه به سمت آشپزخانه

بود جیغی کشید ولی زود دستش را جلوی دهانش گذاشت و به سمت اتاق فرار کرد. اما لبخندی روی  

ها دیده بود. از جا برخاست سوییچ ماشینش را برداشت و از  که او را با آن لباس ل*ب یوسف بود از این 

ها از اتاق بیرون آمده بود با دیدن یوسف نفس راحتی کشید و  آشپزخانه بیرون آمد.هیوا که از جیغ ر 

 گفت: 

 ای درد نگیری رها، فکر کردم دزد اومده.  -

 یوسف رو در رویش قرار گرفت و سوییچ ماشینش را به سمتش گرفت و گفت: 

به  رم، سیاوش و سیامک هم با هم رفتن. شما دوتا هم فردا با ماشین من بیاید  من با موتور سیاوش می  -

 کنم. تون اس ام اس می اون آدرسی که واسه 

 هیوا سوییچ را گرفت و سری تکان داد. یوسف شب بخیر بلندی گفت و از خانه بیرون زد. 

 *** 

ساعت یازده صبح بود و یوسف از ساعت  ساعت دوازده بود به آدرسی که یوسف داده بود رسیدند. 

هشت یک بند تماس گرفته بود تا آنها را از خانه بیرون کشیده بود. رها تا از تاکسی پیاده شد  

 غرغرکنان گفت: 
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می گم زورگوه می گی نیست. از ساعت هشت صبح یه ریز رفته روی مخ ما. هزار بار گفتم تلفنت   -

 خاموش کن بذار بخوابیم. 

ساختمان بلند و زیبایی که اکثر طبقات و واحدهای آن در اختیار وکال بود به راه افتاد و در  هیوا به سمت 

 جواب رها گفت: 

 اونوقت پا می شد می اومد دم سوئیت دعوامون می کرد.  -

 نمی خوای بگی که ازش حساب می بری.  -

ه باز شد متوجه سیاوش و  وارد ساختمان شدند، مقابل آسانسور به انتظار ایستاده بودند. در آسانسور ک 

 سیامک شدند که وارد ساختمان شدند. سیامک صدایش زد:

 هیوا آسانسور نگه دار.   -

هردو وارد آسانسور شدند اما رها بر خالف حرفشان کلید را زد. رها خواست در را نگه دارد اما هیوا  

یدند دیر شده بود.  دستش را گرفت و با آنها بای بای کرد و در بسته شد. سیاوش و سیامک تا رس

 سیامک با حرص گفت: 

 اینطوریاست هیوا خانم، دارم واسه ت؟  -

 سیاوش به سمت آسانسور دیگری رفت و گفت: 

 کردی.کرد باید شک می بیا انقدر حرص نزن برادر. این دختر غیر این رفتار می  -

 سیامک به شماره انداز آسانسور نگاه کرد و گفت: 

رصی خوردم از دست رها. همچین اومد به هیوا گفت محمد زنگ زده  نمی دونی سیاوش دیشب چه ح -

 دلم از جا کنده شد. بعدم که اونطوری گفت هیوا عالقه ی زیادی به محمد داره دلم می خواست بمیرم. 

سیاوش نیم نگاهی به برادرش انداخت؛ قلبش به تالطم افتاده بود اما او دیگر این موضوع را پذیرفته  

ن کنار می آمد. درب آسانسور باز شد و هردو وارد آسانسور شدند. سیامک کلید طبقه ی  بود و باید با آ

 هشتم را فشرد و گفت: 
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 به نظرت کی در این مورد باهاش صحبت کنم؟  -

 سیاوش لحظاتی مردد نگاهش کرد و بعد گفت: 

 راستش نمی دونم، خودت باید این موضوع رو بفهمی. -

 ی دستش بود داد و گفت: سیامک نگاهش را به سوییچش که تو

 می ترسم حرفی بشنوم که تحملش رو نداشته باشم.  -

 و دوباره نگاهش را به نگاه سبز سیاوش داد: 

 فکرش رو هم نمی کردم به این زودی اینظوری دلبسته ش بشم.  -

 مطمئنم ایندفعه زندگی خوبی خواهی داشت.  -

 در آغو*ش گرفت و گفت: ناراحت سر به زیر انداخت. سیامک؛ جلو رفت و سیاوش را 

 غصه نخور داداشی؛ درست می شه.  -

 بدجور خوردم کرد. بدجور.  -

 درب آسانسور باز شد. هیوا و رها مقابل در بودند که هیوا با دیدن آنها در آغو*ش هم به کنایه گفت: 

 اوه اوه نه بابا، نکنید حسودیمون می شه.  -

 سیاوش از آغو*ش سیامک بیرون آمد و سیامک آغوشش را به سمت هیوا باز کرد و گفت: 

 چرا حسودی عزیزم، بفرما.  -

هیوا با گفتن برو بابا، راهش را به سمت واحدی در پیش گرفت. رها هم به دنبالش رفت. سیامک و  

 سیاوش هم با خنده به دنبالشان رفتند. 

 قای حسنی شدند. هیوا نزدیک میز منشی شد و گفت: هیوا و رها زودتر وارد دفتر کار آ

 سالم خانم روزتون بخیر...  -
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 منشی سربلند کرد و گفت: 

 روز شما هم بخیر، بفرمایین؟  -

 دایی من تماس گرفت که بیاییم...  -

تا سیاوش و سیامک وارد شدند، منشی بی توجه به هیوا که داشت حرف می زد سریع برخاست و خطاب  

 به آنها گفت: 

 سالم آقا سیامک، سالم آقا سیاوش، خیلی خوش اومدید.  -

 هیوا که حرفش با این حرکت منشی در دهانش ماسیده بود، شاکی خطاب به منشی گفت: 

هوی خانم دارم با شما حرف می زنم ها. هویج خورد نمی کنم که وسط حرف من پریدی اونطرفی می    -

 گی

 و با ادا ادامه داد: 

 م آقا سیاوش. سالم اقا سیامک، سال -

 منشی که از دستش عصبانی شده بود چشمان عصبانیش را به چشمان هیوا دوخت گفت: 

 مودب باش خانوم.  -

 هیوا که گویا خیلی ناراحت بود بر سرش داد زد: 

 مودب نیستم چون آدم مودب نمی بینم.  -

ف دیگری بزند که  و با حرص به لیوانی که پر از مداد و خودکار بود کشید. منشی خواست جنگی تر حر

 سیامک جلو آمد گفت: 

 خانم من معذرت می خوام، هیوا جان خواهش می کنم. چرا عصبانی میشی؟  -
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هیوا از کنار میز دور شد و پشت به آنها ایستاد. با خشم دستانش را می فشرد و نگاهش را میخ زمین  

ود و رها آنها را زیر نظر  دوخته بود. سیامک داشت با منشی حرف می زد. سیاوش هم نگاهش به هیوا ب

 داشت. در اتاق کار آقای حسنی باز شد و یوسف بیرون آمد. با دیدنشان دلخور گفت: 

 چرا انقدر دیر کردید؟ چه خبره اینجا؟  -

 سیامک جوابش را داد: 

 هیچی نشده عمو جان، سیاوش برو داخل.   -

 م گفت: رها و سیاوش وارد اتاق وکیل شدند. سیامک هم نزدیک هیوا شد و آرا

 هیوا جان چرا انقدر عصبانی هستی؟ موضوعی پیش اومده.   -

موضوع همین جان گفتن های سیامک و بی توجهی سیاوش بود که او را اینگونه عصبانی کرده بود. اما  

 هیوا قدرت گفتنش را نداشت. سری تکان داد. سیامک با لبخندی نزدیک گوشش گفت: 

 ولی خوشم اومد خوب این منشی پررو رو ادب کردی. بریم داخل؟  -

هیوا فقط نگاهش کرد و بعد در حالی که خشم در نگاهش را به جان منشی می ریخت با سیامک وارد  

 اتاق آقای حسنی شد. 

 *** 

  یک ساعت بعد هر پنج نفر از دفتر وکیل بیرون آمدند. توی آسانسور بودند که باز موبایل هیوا زنگ

 خورد و همه ی نگاه ها به سمتش رفت. یوسف پرسشگر پرسید: 

 کیه؟  -

 و هیوا خیلی جدی گفت: 

 پرسم کیه؟ موبایل شما زنگ می خوره من می  -

 یوسف باز اخم مهمان پیشانی اش شد و گفت: 
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 منظورم این بود شیداست؟  -

ی تلفن را قطع کرد  هیوا تماسش را جواب داد و با لهجه ی زیبایی خوزستانی مشغول صحبت شد. وقت 

 رها گفت: 

 اومده تهران؟  -

هیوا سری تکان داد. با باز شدن در آسانسور همگی بیرون رفتند. هیوا دست رها را گرفت و از بقیه دور  

شد. سیامک و یوسف و سیاوش منتظرشان بودند و به آنها چشم دوخته بودند. یوسف انگار از رفتار هیوا  

 ناراضی بود. سیامک نگران گفت: 

 کنی چی شده که برادرش اومده تهران؟عمو فکر می  -

 از کجا باید بدونم سیامک؟  -

دخترها بدون اینکه به آنها توجهی داشته باشند به سمت خروجی ساختمان به راه افتادند و آنها هم به  

دنبالشان رفتند. هیوا به شدت به هم ریخته و عصبی بود. وقتی یوسف و بقیه به آنها نزدیک شدند  

 سوییچ ماشین یوسف را به سمتش گرفت و گفت: 

 دایی ما باید بریم.  -

 یوسف سوییچ را گرفت و گفت: 

 کجا؟ هیوا موضوع چیه؟ انگاری حالت خوب نیست.  -

 هیوا نیم نگاهی به سیاوش انداخت و دوباره نگاه مستقیمش به یوسف داد و گفت:

 محمد اومده تهران و می خواد همین االن من رو ببینه.  -

 یوسف باز تاکیدا گفت: 

 پرسیدم موضوع چیه؟  -

 هیوا این بار کمی بی ادبانه جوابش را داد: 
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دایی واقعا نمی دونم چرا فکر می کنید هر موضوعی به شما هم مربوط می شه. من توی دفتر آقای   -

رار  وکیل هم گفتم این کار رو برای شما انجام می دم. اگر شیدا زنگ زد جوابش رو می دم و باهاش ق

می ذارم و بهتون خبر می دم. این ماجرا هم که تموم شد. من و رها گورمون رو گم می کنیم و از تهران  

 می ریم. خداحافظ . 

 این را گفت و به سمت خیابان به راه افتاد. رها لحظه ای ایستاد و بعد گفت: 

 درضمن ماشینتون جلوی خونه ست، ما با تاکسی اومدیم. خداحافظ.  -

هیوا رفت. یوسف و سیامک و سیاوش هم بهت زده ایستاده بودند و رفتن آنها را نگاه می   و به دنبال 

 کردند. یوسف همینکه آنهاسوار تاکسی شدند به سیامک گفت: 

 بریم، من باید بفهمم این دخترها چه مرگشونه؟ زود باشید.  -

و هر سه نفر به سمت ماشین سیامک به راه افتادند و خیلی زود حرکت کردند. هیوا ساکت نشسته بود و  

 به خیابان چشم دوخته بود. رها آرام دست روی دستش گذاشت و گفت: 

 چرا اینجوری بی قراری می کنی؟ چیزی نشده که هنوز؟ -

 نگاه سیاه و بارانی هیوا به سمتش برگشت و گفت: 

ودم عصبانیم. از اینکه نمی تونه به سیامک بگم انقدر به من نگو هیوا جان، نگو عزیزم. از  از دست خ -

اونطرف اون سیاوش. دیدی چطوری از عشقش به شیدا حرف می زنه. انگار نه انگار که دختره بهش  

 خیا*نت کرده. 

 و عصبی خندید و گفت: 

ی رو اندازه شیدا دوست ندارم. لیاقتش  تو تعجب نمی کنی از رفتارش. یه کاره برگشته می گه هیچک -

 همون شیدای خائن . 

 و اشک روی گونه اش دوید. رها سرش را نزدیکش برد و گفت: 

 آروم باش هیوا، راننده تاکسی داره نگامون می کنه.  -
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هیوا اشکش را گرفت و باز نگاهش را به بیرون داد. رها نگاهش به بیرون بود به میدان آزادی که  

با دیدن پژوی سفید رنگی که جوان قد بلندی در کنارش به ماشین تکیه زده بود خطاب به  رسیدند رها 

 راننده گفت: 

 ممنون آقا پشت اون ماشین سفیده نگه دارید.  -

کرایه را دادند و پیاده شدند. هیوا نفس عمیقی کشید و به سمت همان جوان به راه افتاد. محمد جوانی  

ند و خوش هیکلی بود. پوستش کمی تیره بود اما خوش چهره بود. یک  تقریبا بیست و چهارساله ی قدبل

شلوار لی آبی و تی *** مشکی جذب به تن داشت. اخمی که به چهره داشت نشان از این بود که از 

 موضوعی دلخور است. هیوا و رها نزدیکش شدند و هیوا صدایش زد: 

 محمد.  -

شم راستش کبودی کهنه ای بود که نشان از  سربلند؛ نگاه پرخشمش به سمت هیوا برگشت. زیر چ

درگیری و کتک کاری داشت. سرزنش گر هردویشان را نگاه کرد و بعد با نیشخندی با همان لهجه ی  

 زیبای خوزستانی گفت: 

وقتی شنیدم چیکار کردی به خودم گفتم آ باریکال به آبجیم، خوش غیرت، شیرزنیه برای خودش. اما   -

ریشونم کرد. از اهواز تا اینجا یه کله پام تو گاز بود بیام از خودت بپرسم.  حرفهای بعدی که شنیدم پ 

چون یه بار گفتی اگر حرفی در موردم شنیدی بیا از خودم بپرس. حاال هیوا اومدم از خودت بپرسم. تو...  

 تو... 

 و گویی گفتنش برایش سخت بود که سر به زیر انداخت، مدتی سکوت کرد. هیوا پرسید: 

 چی شنیدی که اینجوری برزخ شدی؟ یه کلمه هم که پشت تلفن حرف نمی زنی؟  من چی؟  -

 محمد سر بلند کرد و گفت:

 تو... از محمودی پول گرفتی که زنش بشی؟  -

 هیوا این را که شنید عصبی خندید و گفت: 
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 کی این مضخرفات رو گفته؟  -

های مفت دیگه هم می زد که  وکیل محمودی می گفت. می گفت یه میلیارد بهت پول داده. یه حرف  -

 باهاش دعوام شد. آدمای محمودی ریختن سرم و این بال رو سرم آوردن. 

 رها گفت: 

محمد، اون محمودی اول می خواست با هیوا ازدواج کنه. هیوا جواب منفی بهش داد بعدم که اومد   -

مامور کرده که    سمت من. ما برای این از دست محمودی فرار کردیم که کتکش زدیم اونم آدماش رو

 ما رو پیدا کنن. ما هم از ترسمون اومدیم تهران پیش عمو بامداد. 

محمد که نگاهش به رها بود بعد تکیه اش را از ماشینش برداشت. به سمت هیوا رفت تا او را در  

 آغو*ش بگیرد که هیوا یه قدم به عقب برداشت و گفت: 

ن دارم اونقدری خریدار داره که مجبور نباشم به  من بخوام پول دربیارم واسه م راحته. هنری که م  -

 خاطرش تن فروشی کنم و با یه پیرمرد خرفت پولدار ازدواج کنم. تو این چیزها رو نمی دونستی؟ 

 و اشک روی گونه اش دوید. محمد شرمنده گفت: 

 هزار بار بهت گفتم اگر ازدواج کنی شر این آدم ها از سرت کم می شه.   -

 ش داد زد:هیوا اما عصبانی سر 

نمی خوام ازدواج کنم. یه بار اون بابات واسه م شوهر پیدا کرد واسه هفت پشتم بسه. حاال دوباره تو   -

 شروع کردی. 

 محمد ابروی در هم کشید و با تشر گفت: 

 صدات رو باال نبر وسط خیابون.  -

 هیوا نگاهش را به رها داد و گفت: 

 می بینی، مهربونه ها. ولی یکیه لنگه ی بقیه شون. بیا بریم.  -
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 کجا؟ من کجا باید برم؟  -

 برگرد برو اهواز. -

 محمد خنده ی عصبی زد و گفت: 

اول اینکه من خیلی خسته م و گرسنه هم هستم. بهتر نیست بریم ناهار بخوریم بعد بیشتر با هم   -

 صحبت کنیم. 

 و گفت: هیوا عصبی دستانش را مشت کرد 

 محمد من خیلی کار دارم. -

 محمد به سمت ماشینش به راه افتاد و گفت: 

 خب باشه بریم هم به کارهای تو می رسیم هم اینکه صحبت می کنیم.  -

 هیوا با حرص پایش را زمین کوبید. رها بلند خندید و گفت: 

 من جلو می شینم.  -

 و گفت:  هیوا ناچارا صندلی عقب نشست. محمد ماشین را از جا کند

 خب رستوران عمو بامداد کجاست بریم یه دلی از عزا دربیاریم.  -

 رها که در کنارش نشسته بود گفت: 

 رستورانش باال شهره، یه رستوران معرکه و بی نظیر.  -

 محمد نیم نگاهی به او انداخت و گفت: 

 سوزونی ها. تو هم کم آتیش نمی -

 نه به اندازه ی تو.  -

 خندیدند. موبایل هیوا به صدا در آمد که رها به سمت عقب چرخید و گفت:  پرواو هردو بلند و بی 
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 کیه؟  -

 شیداست.   -

 رها نیم نگاهی به محمد انداخت و گفت: 

 جواب بده توی رستوران عمو بامداد برای ناهار باهاش قرار بذار.  -

 هیوا با حرص اما با اشاره ی ابرو به محمد اشاره کرد که رها با لبخند گفت: 

 محمد با من.  -

 محمد باز نگاهی به انداخت و گفت: 

 ها قضیه چیه؟ شما دوتا یه جورای مشکوک می زنید ها.   -

 رها به سمت جلو چرخید و گفت: 

 بذار تلفنش رو جواب بده بهت می گم.  -

 هیوا آب دهانش را قورت داد و تماس را وصل کرد. 

 الو.  -

 بغض شیدا در پس تلفن شکست و گفت:  منتظر شنیدن صدای تند شیدا بود اما به جای آن

الو، هیوا. چرا جوابم رو نمی دی؟ تو رو خدا. تو رو خدا به سیاوش حرفی نزن. بذار واسه ت توضیح   -

 بدم. 

 گیج بود از شنیدن آن گریه ها؛ ساکت بود که باز شیدا گفت: 

نم. من خیلی  هیوا صدام رو می شنوی؟ به خدا مجبور بودم. نمی خواستم به سیاوش خیا*نت ک  -

دوستش دارم. کمکم کن نذار از دستش بدم. هر چی که بخواهی بهت می دم فقط بهم مهلت بده باهات  

 حرف بزنم. 
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 هیوا فقط یک جمله گفت: 

 تا یه ساعت بیا به این رستورانی که آدرسش رو واسه ت اس ام اس می کنم.  -

 به سیاوش که حرفی نزدی.  باشه میام، میام همه چیز رو واسه ت توضیح می دم. فقط بگو  -

 نه.  -

 این را گفت و تلفن را قطع کرد. رها باز به سمت عقب چرخید. 

 چی می گفت؟  -

هیوا نگاهش را به بیرون داد. ناراحت بود از چیزی که خودش نمی دانست. رها دوباره پرسید و هیوا در  

 جوابش گفت: 

 بامداد حرفاش رو بزنه. فقط گریه می کرد. ترسیده بود. گفتم بیاد رستوران عمو  -

 رها متعجب گفت: 

 گریه می کرد؟ برای چی؟ -

 چه میدونم؟ -

 محمد گفت: 

 نمی خواهید بگید اینجا چه خبره؟  -

 رها اخمش را به جان محمد ریخت و گفت: 

یه دقیقه دندون سر جیگرت بذار پسر خوب واسه ت می گم. می گم هیوا به داییت هم زنگ بزن بگو   -

 باهاش حرف میزنیم تماست رو باهاش وصل می ذاری که صداش رو بشنون. موقعی که داریم 

 محمد ایندفعه عصبی تر گفت: 
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هیوا بگو ببینم قضیه چیه؟ تو اومدی تهران رفتی پیش خانواده ی داییت؟ بابا می گفت باورم نشد.    -

 تو.... گفتم هیوا به قدری از این آدما متنفره که حتی نمی خواد باهاشون حرف بزنه اونوقت 

 صدای بلندش را رها با داد زدن سرش برید: 

 بسه دیگه محمد. یه ریز داره مواخذه می کنه. گفتم دندون سر جیگرت بذار واسه ت می گم.  -

عمو بامداد را برای شیدا فرستاد. موضوع را  مدتی به سکوت گذشت. هیوا بعد از اینکه آدرس رستوران 

با پیامک به یوسف اطالع داد. رها داشت برای محمد حرف می زد و ماجرا را می گفت اما محمد گویی از  

شنیدن آن ماجراها اصال خشنود نبود که با شنیدن هر کلمه ابروانش در هم گره می شد وقتی هم حرف  

 های رها تمام شد شاکیانه گفت: 

 می خوام بدونم اصال به شما چه مربوط خودتون رو قاطی کردید؟ من  -

 هیوا در جوابش گفت: 

 خب گناه داشت.  -

 محمد بر سرش داد زد: 

خب گناه داشت که داشت. این خانواده تا امروز کجا مرده بودن که یه دفعه سر و کله شون پیدا شده.   -

 استخوون دادی.  تو هم اصال غلط کردی بدون اجازه ی من اومدی پیوند مغز 

 محمد سر من داد نزن. من از تو بزرگترم.  -

 محمد عصبانی گفت: 

این دلیل می شه که سر خود هر کاری خواستی بکنی . ببینم اون موقع که می خواستی از حمید جدا   -

بشی کی پشتت بود. کی حمایتت کرد؟ کی واستاد تو روی خانواده ی حمید. هان؟ جواب من رو بده؟  

من برادرت بودم حاال نبودم. تا سه روز رفتم کیش و برگشتم دیدم نیستی. تلفن هم می زنم اون موقع 

به دروغ می گی با رها رفتیم دبی برای مصاحبه کاری. من خرم باورم شد. بعدش گندش در میاد که  

 خانوم از دست یه عده عو*ضی فرار کردن اومدن تهرون. 
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 رها سعی کرد آرامش کند: 

 آروم باش . اونطوری که تو فکر می کنی نیست.   محمد یه دقیقه -

 اما محمد در جوابش گفت: 

خفه شو رها. حیف که کتک زدن زن توی مرام من نیست وگرنه یه جوری جفتتون رو کتک می زدم   -

 که یکی از من بخورید یکی از دیوار. 

 با این حرفش رها خندید و باز محمد عصبی سرش داد زد:

 چشم سفید.   ببند نیشت رو دختره ی -

 رها نگاهش را به بیرون داد اما همچنان داشت می خندید. محمد عصبی از آینه به هیوا نگاه کرد و گفت: 

 حاال این کارها رو واسه شون می کنید چی بهتون می رسه؟  -

 هیچی.   -

 محمد ادایش را در آورد: 

 هیچی. باز تو دست و دلباز بازی در آوردی.   -

 هیوا سعی کرد قانعش کند:

 دایی یونسم مرد خوبیه، خیلی هم من رو دوست داره. -

آره خب منم باورم شد. دختره ی خر دیدن کارشون پیشت گیره، دوتا قربون صدقه ت رفتن تو هم   -

 محبت ندیده وا رفتی. 

 هیوا عصبانی از عقب موهایش را چنگ زد و گفت: 

 با من درست حرف بزن جونور بی شعور.  -
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د مداخله کرد. هیوا و محمد به هم ناسزا می دادند تا باالخره رها موفق شد و  رها در حالی که می خندی

 دستان هیوا را از موهای محمد کند. محمد شاکی گفت: 

 هیوا می کشمت اگر یه تار مو از سرم کم شده باشه. آخ آخ... وحشی بیابونی.   -

و به آینه به خودش و موهایش نگاهی انداخت؛ موهایش را مرتب کرد. هیوا عقب نشسته بود و از 

 حرص نفس نفس می زد. رها نگاهی به عقب انداخت و گفت: 

 چرا دیوونه می شی تو؟  -

 و نگاهش به پشت سرشان افتاد و ماشین سیامک را دید و گفت: 

 اینا از کی دارن دنبال ما میان؟  -

 گفت هیوا چرخید پشت سر را نگاه کرد. محمد هم از آینه به عقب نگاهی انداخت و گفت: تا این را 

 کی داره دنبالمون میاد؟  -

 رها چرخید صاف نشست و گفت: 

 هیچکی، تو راه خودت رو برو   -

 االن معلوم می شه.  -

توقف کرد.   و ماشینش را به حاشیه ی خیابان راند و توقف کرد. تا او ایستاد کمی باالتر سیامک هم

دست محمد به دستگیره رفت که از یه طرف رها بازویش را گرفت و از طرفی هیوا از عقب دستش را  

 محکم دور گردنش قفل کرد و سرش را به کنار صورتش کشاند. چندبار بوسیدش و بعد گفت: 

 جون ننه ت دعوا راه ننداز. -

 محمد به سختی گفت: 

 خفه شدم هیوا.  -

 ل کرد. محمد چندباری سرفه کرد و بعد گفت: هیوا که دستانش را ش 
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 چقدرم خاطرشون رو می خوای.  -

 جون هیوا، بذار این کار تموم کنیم بعد هر کجا تو بگی میایم.  -

 رها هم گفت: 

 خودمون هم قصد داشتیم بعد تموم شدن این ماجرا بریم دبی.  -

 فکر کردید من خرم.  -

 هیوا باز گفت: 

 . یه مرد باهامون باشه بهتره. اصال خودت هم باهامون بیا -

محمد نگاهی به هردو انداخت و باز دستش به دستگیره رفت که دوباره هیوا روی سر و گردنش افتاد و  

 گفت: 

 تو رو خدا.  -

 دیوانه ولم کن، نمی رم دعوا کنم فقط می خوام برم با داییت آشنا بشم.  -

ه شد. هیوا و رها هم سریع پیاده شدند.  و عصبی دست هیوا را از دور گردنش کند و از ماشین پیاد

یوسف و سیامک و سیاوش هم وقتی دیدند محمد به سمت ماشین آنها می آید از ماشین پیاده شدند.  

محمد نزدیک ماشینشان که رسید ایستاد. نگاهش روی هر سه نفرشان چرخید و هیوا را با خشم صدا  

 زد:

 هیوا!   -

 هیوا نزدیکش شد و گفت: 

 هان؟   -

 اخم محمد به جانش نشست و گفت: 

 کدوم از این آقایون داییته؟  -
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 قبل از اینکه هیوا حرفی بزند یوسف به سمتش به راه افتاد و گفت: 

 من داییش هستم، یوسف از آشناییت خوشوقتم  -

و دستش را به عالمت دست دادن به سمت محمد گرفت. محمد بدون اینکه دستش را جواب بدهد از  

 به سیامک و سیاوش نگاه کرد و گفت:ورای شانه اش 

 و اون آقایون  -

 ایندفعه هیوا جواب داد: 

 هام هستن. پسر دایی  -

 محمد عصبی به سمتش چرخید و گفت: 

 منم خرم نه؟ اون دوتا پسر این آقان؟  -

 یوسف دست به شانه اش نشاند و گفت: 

 بذار توضیح بدم بعد عصبانی... .  -

 اما محمد دستش را پس زد و گفت: 

 هوی نمی خوام توضیح بدی، خودش زبون داره توضیح می ده.   -

 و باز به هیوا نگاه کرد که هیوا گفت: 

این اقا دایی یوسف من هستن، اون آقایون پسرای دایی یونس من هستن. در ضمن داییم و پسر داییم   -

 همسن و سال هستن. مثل خواهرت مروه و خاله تون راضیه که همسن هستن. 

 ه قانع شده بود؛ نگاهش به سمت یوسف برگشت و ایندفعه موضوع دیگری را پیش کشید: محمد انگار ک 

ببینم آقا شما بیست و شش سال کجا بودید که یادتون نبود یه خواهرزاده هم دارید؟ حاال تا اون یکی   -

 بچه ی خواهرتون مریض شد یادتون افتاد هیوا هم زنده ست. 
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 هیوا پوفی کرد و گفت: 

 تو حرف زدم.  محمد، من با -

 بیخود باید قبل از اینکه بیایی اینجا مغز استخوونت رو بفروشی با من حرف می زدی.  -

 یوسف که خون خونش را می خورد و سعی می کرد آرام باشد گفت: 

 ببین آقا محمد هیوا اونقدری بزرگ شده که خودش بتونه برای زندگیش تصمیم بگیره.  -

 محمد با تمسخر گفت: 

ون موقع که نمی تونست خودش برای زندگیش تصمیم بگیره شما کجا بودی؟ در ضمن اصال  نه بابا. ا -

خوش ندارم قاطی این ماجراهای خانوادگی شما بشه. من و خواهرم و البته رها فردا برمی گردیم اهواز.  

 شما خودتون می دونید و مشکالتتون. 

 هیوا با حرص گفت: 

 محمد، تو قرار بود هیچی نگی.  -

 رها هم جلو آمد و گفت: 

 من این همه توی ماشین حرف زدم کشک بود.  -

شما دوتا اگر عقلتون می کشید وقتی اون محمودی بی همه چیز دنبالتون بود یه کالم به من می گفتید    -

 خودم حسابش رو می رسیدم. راه نمی افتادید بیاید تهرون. 

 رها با حرص گفت: 

 محمد...  -

 فت: محمد تند نگاهش کرد و گ 

 هان؟ راه بیفتید ببینم، میریم ناهار می خوریم بعدم برمی گردیم.   -
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 و به سمت ماشینش راه افتاد. یوسف نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 محمودی کیه؟  -

 هیوا دو دستی به سر کوبید و گفت: 

 حاال باید جواب شما رو بدم. هیچکی نیست.  -

 جره بیرون آورد و داد زد: محمد که داخل ماشینش نشسته بود سرش را از پن

 هیوا، رها.   -

 هیوا با تندی گفت: 

 درد سه ساعته؛ االن میام.  -

 رها به خنده افتاد و گفت: 

 همیشه این اعتماد به نفسش رو دوست داشتم. خودم باهاش صحبت می کنم.   -

خون   و به سمت ماشین محمد رفت. بعد از رفتن رها؛ هیوا نگاهش را به یوسف داد که با چشمان به 

 نشسته اش رها را دنبال می کرد. هیوا لبه ی کت یوسف را گرفت و گفت: 

 اقا دایی.  -

 نگاه پر خشم یوسف به سمت چشمان هیوا برگشت و هیوا با لبخند پهنی گفت: 

محمد هارت و پورت زیاد داره، ولی پسر خوبیه. در ضمن همونطوری که شما؛ من و رها رو مثل   -

 محمد هم من و رها مثل خواهر می بینه.   خواهرزاده تون می دونید. 

 و خواست برود که یوسف بازویش را چنگ زد و گفت:

 یه بار دیگه به من گوشه و کنایه بزنی، من می دونم و تو ؟ شیر فهم شدی.  -

 هیوا با زهرخندی بازویش را از دست یوسف بیرون کشید و به طرف ماشین محمد رفت. 
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ین سیامک برگشت و عصبی داخل ماشین نشست و در را به هم  بعد از مدتی یوسف هم به سمت ماش 

 کوبید. 

 مدتی به سکوت گذشت تا سیاوش این سکوت را شکست و گفت: 

 کارم به کجا کشیده که گوه خو*ردن زن من رو همه خبردار شدن؟ لعنت به من ، لعنت به دل من.  -

 و موبایلش را از جیب بیرون کشید و گفت: 

 دونم چطوری باهاش برخورد کنم.الزم نیست هیوا برای من کاری بکنه، خودم می  -

 یوسف به سمت عقب چرخید و موبایل را از دستش بیرون کشید. 

 صبر داشته باش. آبی که ریخته، پس بذار یه جوری جمعش کنیم که بیشتر از این خسارت ندی.  -

 سیاوش حرصی هه زد و گفت: 

 بود که ریخت.  خسارت گنده آبروی من  -

 سیامک از آینه نگاهش کرد و گفت: 

 می فهممت داداش، می فهمم چون این درد کشیدم ولی تو رو خدا صبر داشته باش.  -

سیاوش نگاهش را به بیرون داد و باز اشک از چشمانش روی صورتش سرید. یوسف چندباری نفس  

 عمیق کشید و گفت: 

 از دستش فرار کردن؟  باید بفهمم محمودی کیه؟ئ چرا هیوا و رها -

 سیامک سری تکان داد و گفت: 

 به نظرم مشکالت زیادی توی زندگیشون دارن.  -

 وقتی رفته بودیم دنبالشون یه آدمی به اسم گودرز دنبالشون بود. با چاقو رها رو زده بودن.  -

 سیامک متعجب گفت: 
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 چی؟  -

 یوسف ماجرای آن اتفاق را برای سیامک تعریف کرد و بعد گفت: 

 هیوا از دوتا رستوران توی دبی پیشنهاد کار داره. نباید بذارم برن دبی؟   -

 سیامک که کمی نگران شده بود آرام و با تردید گفت:

 یعنی فکر می کنید ممکنه جوابش به منم منفی باشه. -

 یوسف نیم نگاهی به سیامک انداخت و گفت: 

 باید بابتش ناراحت بشی. خب باید خودت رو برای هر جوابی آماده کنی و اصال هم ن -

 سیامک دستی به صورت و پشت گردنش کشید و آرام با خودش گفت: 

 نمی تونم ازش بگذرم.  -

 این حرفش را هم یوسف شنید هم سیاوش. اما هیچ کدام حرفی نزدند. 

 نزدیک به رستوران که رسیدند، یوسف با موبایل هیوا تماس گرفت که خیلی زود جوابش را داد: 

 . جانم دایی -

 چی شد؟  -

 برنامه اوکیه.  -

 یوسف نگاهی به سیامک انداخت و گفت: 

 وقتی شیدا بیاد محمد هم با شماست.  -

 هیوا بعد از مکثی گفت: 

 نه، باهاش صحبت کردم. وقتی بهتون زنگ زدم فقط تماس وصل کنید ولی حرفی نزنید.  -

 باشه.  -
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 تلفن را قطع کرد و گفت: 

 سیامک یه جای واستا که ماشینمون توی دید نباشه، ممکنه شیدا از این مسیر بیاد ما رو ببینه.  -

 سیامک داخل یک پارکینگ طبقاتی پیچید. جای خوبی بود برای دیده نشدن. 

 *** 

 هر سه نفر وارد رستوران که شدند محمد با تحسین گفت: 

 آفرین به عمو بامداد، عجب رستورانی به هم زده. -

وانی خوش قامت و خوش لباس نزدیکشان شد و بعد از خوش آمد گویی آنها را به سمت میز  ج

 چهارنفره ی راهنمایی کرد. هنوز ننشسته بودند که رها گفت: 

 محمد.  -

 محمد هم با تندی گفت: 

 د زهرمار، هنوز که نیومده، بذار چند دقیقه بتمرگم بعد می رم یه جا دیگه می شینم.  -

ند. هیوا سراغ عمو بامداد را از همان مردی که نزدیکشان ایستاده بود گرفت، قبل از هر سه نفر نشست

 اینکه مرد جوابی بدهد محمد گفت: 

 برو به عموبامداد بگو ممد عربی اومده، داداش سرآشپز هیوا.  -

 رها از زیر میز به پایش کوبید که محمد با آخ گفت: 

 ای بمیری دختره ی ماست.  -

 دی از کنار میزشان دور شد. بعد از رفتن او هیوا گفت: مرد جوان با لبخن

 قشنگ بزن آبروی عمو بامداد نابود کن، باشه؟  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

394 

گفتم بهش بگن ممد عربی اومده آبروش می ره. برو دختر عاقل شو. گول رنگ و لعاب اینا رو نخور.   -

 اصل و اصالت همینه که خودت باشی. 

 و بعد نگاهش را به رها داد و گفت: 

 گو ببینم این یارو دایی هیوا چرا انقدر حرصی نگات می کرد، یه جورای انگاری خیلی تو نخته. تو ب  -

 نه بابا اینجوریا نیست.  -

 محمد با تشر گفت: 

 غلط کردی، تا همینجاش هم به اندازه ی کافی خرم کردید. بسه دیگه.  -

 هیوا پوفی کرد که محمد باز گفت: 

مادرم حرف می زنم بیا پیش خودمون زندگی کن اگر کسی جرات  د زهرمار. هزار بار بهت گفتم با   -

کرد بهت نازکتر از گل بگه، اما تو قبول نکردی. گفتی من می خوام مستقل باشم ، من می خوام ال باشم  

و بل باشم. دیدم چطوری مستقل بودید. هزار بار بهت گفتم قبول دارم مردها گندن ولی یکیشون تو  

شون به تو که می رسن ماستشون رو کیسه کنن. بعد تو چی گفتی؟ من خودم یه پا  زندگیت الزمه تا بقیه 

مردم، از پس زندگیم بر میام. دلم می خواد همچین بزنم تو دهنتون که جفتتون تا آخر عمر نطقتون  

 کور بشه. 

رها سر به زیر داشت و آرام می خندید. هیوا اطراف را نگاه می کرد. محمد به عقب تکیه زد. نفسش را  

 پر حرص بیرون داد و گفت: 

 آدمتون می کنم.  -

 رها با دیدن شیدا که وارد رستوران شد گفت: 

 اوه اوه اومد، محمد پاشو برو.  -

شست. خیلی نزدیک به آنها. رها دستی  محمد ناچارا برخاست و پشت میزی که نزدیک آن میز بود ن

برای شیدا تکان داد. رها موبایلش را زیر میز برد و شماره ی یوسف را گرفت که سریع تماس را وصل  
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کرد. رها هم گوشی اش را روی ضبط صوت قرار داد و به صورت برعکس روی میز گذاشت. شیدا  

حسابی گریه کرده است. رها برخاست  نزدیکشان که شد از دیدن چشمان ورم کرده اش فهمیدند که 

اما هیوا همانطور نشسته بود و نگاهش می کرد. رها تعارف کرد و شیدا بعد از نشستن خطاب به هیوا  

 گفت: 

 چرا اینطوری نگام می کنی؟ -

 هیوا در جوابش گفت: 

 چطوری نگات می کنم؟  -

خیا*نت کنم. من توی بازی   هیوا، من گرفتار شدم. گرفتارم. من هیچ وقت نمی خواستم به سیاوش   -

 افتادم که دو سر باخت. هر دو سر باختش هم از دست دادن سیاوش. 

رها دستمال کاغذی از داخل جعبه ریز شیشه ی وزیبای روی میز بیرون کشید و به سمتش گرفت. شیدا  

 دستمال را گرفت و اشک هایش را گرفت و گفت: 

کردم. بارها نامه نوشتم و همه چیز برای سیاوش  می دونی توی این مدت چندبار به خودکشی فکر  -

 گفتم و خواستم خودم رو بکشم اما باز نتونستم. اگه ترسو نبودم تا حاال اینکار رو کرده بودم. 

هیوا قصد نداشت حرفی بزند فقط با چشمان پر از نفرت نگاهش می کرد. شیدا رقیب عشقی او بود و او  

هایش هیچ تاثیری روی او نداشت . رها سوالی را پرسید که شاید  از این بابت از او نفرت داشت و اشک 

 سیاوش و بقیه هم که صدایشان را می شنیدند دنبال جوابش بودند. 

 ماجرا چیه؟ از چی حرف می زنی؟ تو گرفتار چی شدی؟  -

 شیدا نگاهش را به رها داد و گفت: 

را*بطه بودم. قصدمون ازدواج بود ولی  قبل از اینکه با سیاوش آشنا بشم. دو سال قبلش با شایان تو  -

شایان فقط به منافع خودش فکر می کرد. بعد از یه بی آبرویی و معتاد کردن من، رهام کرد و رفت.  

فقط برادرم شهریار می دونست چه بالیی سرم اومده. کمکم کرد تا به زندگی عادی برگشتم. یه سال و  
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به هم ریخته بودم. وقتی سیاوش رو دیدم عاشقش   نیم تحت درمان بودم. از نظر روحی روانی خیلی

شدم. اونم دوستم داشت. اشتباه من این بود که همه چیز رو ازش پنهان کردم. شایان از طریق یکی از 

دوستای قدیمیون فهمید با سیاوش آشنا شدم و قصد ازدواج داریم. سرو کله ش پیدا شد. تهدیدم کردم  

کنم هر عکس و فیلمی که از گذشته داریم برای سیاوش می فرسته.  اگر اونکاری رو که اون می خواد ن

ترس از دست دادن سیاوش باعث شد حرفاش رو گوش کنم. یکی دوباری ازم خواست یه محموله ی  

رو جابه جا کنم می دونستم مواد مخ*در ولی اینکارو کردم. اما نمی دونستم دارم مدرک بیشتر به  

نه ی اینکه یه بسته ی دیگه بهم بده که واسه ش جابه جا کنم من رو  دستش میدم. بعدم یه بار به بها

 کشوند توی خونه ش .... 

و باز بغضش ترکید. رها سرش را میان دستانش گرفت. خاطرات تلخ گذشته برای خودش داشت زنده  

 می شد. هیوا نگاهی به او انداخت و گفت: 

 رها حالت خوبه؟ رها، رها با توام.  -

 فت و گفت: شیدا اشکش را گر 

 چی شد؟ رها جان، رها.  -

اما رها بی هوش شد و از روی صندلی افتاد. این اتفاق توجه همه را به آن سو کشاند. محمد هم خودش  

 را به کنار رها رساند و صدایش می زد. یوسف هم نگران شده بود. خواست پیاده شود که سیامک گفت: 

 صبر کن عمو، آروم باشید. -

 یوسف نگران گفت: 

 باید ببینم چه بالیی سرش اومده.  -

سیامک نگاهی به سیاوش که وا رفته و ماتم زده روی صندلی عقب بود انداخت. سیامک باید این شرایط  

 را مدیریت می کرد. یوسف مدتی صبر کرد و بعدگفت: 

 سیاوش شماره ی عموبامداد داری. -
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سرش را به پشتی صندلی   سیاوش فقط گوشی اش را به سمت یوسف گرفت. خودش اما خورد شده

 تکیه داد و نگاهش را به سقف ماشین دوخت. 

خواست کسی چیزی نفهمد. هیوا و محمد با کمک شیدا رها را  کرد و می یوسف با عمو بامداد صحبت می 

به اتاقی که در قسمت آشپزخانه برای استراحت پرسنل رستوران در نظر گرفته بودند بردند. عمو  

که شیدا متوجه نشود از اتاق بیرون رفت و دوباره با  سری به دخترها زد برای این   کهبامداد بعد از این 

 گوشی سیاوش تماس گرفت. 

 الو آقا یوسف.  -

 شده؟ حالش خوبه؟  جونم عموبامداد، چی  -

 خبر از همه جا بود گفت: عموبامداد هم که بی 

 طوریش نیست انگاری فشارش افتاده.  -

 یوسف تشکری کرد و تلفن را قطع کرد. 

طرفتر  ی مبل نشسته بود و شیدا کمی آن رها روی مبلی درون اتاق دراز کشیده بود. هیوا در کنارش لبه 

تر نزدیک به در ورودی ایستاده بود و متفکرانه نگاهشان  روی مبل دیگری نشسته بود. محمد عقب 

 نگاهی به محمد انداخت و خطاب به هیوا گفت: یدا نیم کرد. شمی 

 کنی؟ هیوا این آقا رو معرفی نمی  -

 هیوا با تلخی جوابش را داد:

 برادرمه محمد.  -

 انگاری صاحب این رستوران هم فامیلتونه؟  -

 بله، استادمه.  -
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اهش خواند و  شیدا نگاهش را به زمین دوخت. هیوا نگاهی به محمد انداخت که محمد حرفش را از نگ

اتاق را ترک کرد. بعد از رفتنش، رها هم که حالش بهتر شده بود نشست. هیوا مجبورش کرد کمی  

 ی که عموبامداد برایش آورده بود بخورد. میوه دیگر از آب 

بعد از آن نگاهش را به شیدا داد که نگاهش را به کف اتاق دوخته بود و چشمانش از اشک خیس بود.  

ها دور شد و ضمن قدم زدن پیامکی برای یوسف فرستاد و بعد تماس گرفت. وقتی  از آن ی هیوا به بهانه 

تماس وصل شد موبایلش را داخل جیب مانتویش قرار داد و سرجایش برگشت. در کنار رها نشست و  

 گفت: 

 کردی شیدا خانوم. خب تعریف می  -

 هایش را گرفت و گفت: شیدا اشک 

مون موقع موضوع رو به شهریار نگفتم. اگه گفته بودم شاید اینطور  م این بود که هیه اشتباه دیگه  -

م رو زیاد بگیرم. گفت حق طالق هم از سیاوش  شد. وقتی دست شایان پر شد گفت باید مهریه نمی

خواد از سیاوش اخاذی کنه. با خودم گفتم بعد از مراسم عروسی همه  ی من می بگیرم. فهمیدم به واسطه 

 . اونقدری مهربون هست که از گناهم بگذره. گمچیز به سیاوش می 

 هیوا با زهرخندی گفت: 

 ی کافی خر باشه. برای گذشتن از گناه تو فقط باید به اندازه -

 شیدا باز نگاهش را به زیر انداخت و گفت: 

 هیوا کمکم کن از دستش ندم، تو رو خدا.   -

 ای به سکوت طی شد، رها گفت: لحظه 

 کنیم. ن و هیوا هم کمکت میثابت کن که دوستش داری، م -

 چطوری ثابت کنم؟  -

 ت رو ببخش. برو محضر تموم مهریه  -
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 شیدا مشتاق گفت: 

بخشم. ولی تو رو خدا کمکم کنید مدارکی که شایان از من داره از  ی مهریه رو می باشه قبوله، همه  -

ونید اون مدارک هم  تدستش بیرون بکشم. شما که تونستید از تولید موادش فیلم تهیه کنید حتما می 

 ازش بگیرید. 

 مدتی به سکوت طی شد و دوباره شیدا گفت: 

کنم شاد باشم ولی به خدا درونم متالشی و پردرده. هر شب  ترسم. سعی می هیوا، رها من خیلی می   -

 بینم سیاوش همه چیز فهمیده و ترکم کرده. بره. همش کابوس میکنم تا خوابم می اونقدر گریه می 

 دستش را گرفت و گفت: رها مهربان 

 شه. نگران نباش درست می  -

شود اما فکر کرد شاید رها  هیوا متعجب به رها چشم دوخت، خواست بگوید چه چیزی درست می 

 ی رها دقیق شد فهمید او جدی است. کند اما بیشتر که در چهره برایش نقش بازی می 

دانست او سیاوش را دوست دارد چرا داشت شیدا را دلداری  هیوا از رها هم دلخور شد. حاال که می 

 داد.می 

شیدا به همین دلداری احتیاج داشت. وقتی رها اینگونه با او مهربان رفتار کرد از جا برخاست و در کنار  

ا اما عصبانی برخاست و  رها نشست. سر بر شانه اش گذاشت و هق هق گریه اش به هوا برخاست. هیو 

 از اتاق بیرون زد. محمد که نزدیک در ایستاده بود با دیدنش به سمتش رفت و گفت: 

 هیوا، چی شده؟-

 هیچی. من میرم آشپزخونه پیش عمو بامداد، تو برو باال هر چی دوست داری سفارش بده. -

 و خواست برود که محمد بازویش را گرفت و گفت: 

 د؟رها برای چی حالش بد ش -
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 فشارش افتاده بود. وقتی بترسه یهو فشارش می افته.-

 محمد باز مسرانه گفت: 

 برای چی ترسید؟ مگه این دختره تهدیدش کرد؟  -

 هیوا نگاهی به داخل اتاق انداخت و گفت: 

های  ریختن. بدم میاد از رفیق اگر از این دختره ترسیده بود که اینطوری تو ب*غل هم اشک نمی -

 معرفت. بی 

 میرم آشپزخونه پیش عمو بامداد.  من -

و بدون هیچ حرفی راهش را کشید. یک کریدور که تمام سنگ های کف و دیواره اش سفید بود را  

پشت سر گذاشت و در کریدور بعدی پیچید انتهای آن یک آشپزخانه ی خیلی بزرگ بود. قبل از ورود  

ه سفیدی هم روی سر گذاشت.  به جای پوشیدن کفش مخصوص فقط یک کاور روی کفشش کشید و کال

پیراهن سفید گشادی را روی مانتویش پوشید و وارد آشپزخانه شد. عمو بامداد که درون لباس سفید و  

آن کاله چهره ی تیره اش پررنگ تر جلوه می کرد با اینکه هی*کل بزرگ و چاقی داشت اما فرز و  

هر سفارشی که می رسید قبل از  چابک در آشپزخانه می چرخید و کار آشپزهایش را رصد می کرد. 

بیرون رفتن از آشپزخانه خودش باید تایید می کرد. عمو بامداد با دیدنش لبخند روی صورتش پهن شد  

 و به سمتش آمد. رو در رویش قرار گرفت بازوهایش را گرفت و گفت: 

 چطوری دخترکم؟  -

کار را که کرد. عمو بامداد خندید و  برای دیدن چهره عمو بامداد باید سرش را خیلی باال می گرفت. این  

مثل پرکاهی او را از روی زمین بلند کرد و بر روی صندلی که نزدیک در بود قرارش داد. همین کار  

 خنده ی هیوا را در آورد. عمو بامداد حاال که هیوا هم قدش شده بود بینیش را گرفت و گفت: 

 اوضاع خوبه؟  -
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ریزه. در خریت رها  ها نشسته همپای اون دختره داره اشک می اومده بودیم مچ بگیریم، ولی حاال ر  -

 شک داشتم که االن شکم به یقین تبدیل شد. 

 عمو بامداد بلند و بی پروا خندید و گفت: 

 سوزه. حقش این زن نبود! جوون به این خوبی! طفلی دلم برای سیاوش می -

 هیوا با حرص گفت: 

 ولش کن عمو خالیق هر چه الیق.  -

 به یاد موبایلش افتاد و چکی به صورتش زد و گفت:   و یه دفعه

 ای وای فهمید هر چی گفتم.  -

 موبایلش را از جیب بیرون کشید و با تردید نزدیک گوشش برد و گفت: 

 الو دایی.  -

 یوسف عصبانی بر سرش غر زد: 

 دایی و زهرمار، پاشدی کجا رفتی؟ برو بشین پیششون. باید بشنویم چی شده؟ -

 حوصله ش رو نداشتم، رها حرفاش رو می شنوه میاد واسه تون تعریف می کنه. -

و قبل از اینکه یوسف حرفی بزند گوشی را قطع کرد. عمو بامداد که دست به سی*نه نگاهش می کرد  

 گفت: 

 جنگ داری؟  چی هیوا؟ چرا با همه سر  -

هیوا نگاهش از ورای شانه ی عمو بامداد درون آشپزخانه چرخید. باز هم می خواست فرار کند و به  

 دنبال یک ایده می گشت. نگاهش را دوباره به چشمان سیاه عمو بامداد داد و گفت: 

 خوام چومین درست کنم. می  -
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 عمو بامداد متعجب گفت: 

 چومین؟  -

 ید و گفت: هیوا از روی صندلی پایین پر

 یه غذای محبوب چینیه.  -

عمو بامداد همینطور که به دنبالش می رفت چندتا از آشپزهایش را صدا زد که هنگام پخت این غذا در  

کنار هیوا باشند و از او یاد بگیرند. هیوا مشغول کار بود و با اشتیاق داشت کار می کرد و سه آشپز جوان  

را نگاه می کردند. تقریبا کارش تمام شده بود که رها وارد   نزدیکش ایستاده بودند و با دقت کارش

 آشپزخانه شد. هیوا را که دید نزدیکش شد و آرام گفت: 

 برای چی پیش ما نموندی؟  -

 هیوا بدون اینکه نگاهش کند گفت: 

 حوصله تون رو نداشتم.  -

 رها بازویش را گرفت. 

 حاال چرا نگام نمی کنی؟  -

 از آشپزها داد و به جانب رها چرخید و گفت: هیوا ظرف غذا را تحویل یکی 

 محمد کجاست؟  -

 باال، داره ناهار می خوره.  -

 اون دختره ی خائن کجاست؟  -

 رها لحظاتی بر و بر نگاهش کرد و بعد گفت: 

 رفتش، برای فردا صبح باهاش قرار گذاشتم برای اینکه مهریه ش رو ببخشه.  -
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 ی یوسف بگو. خوبه. زنگ بزن همه ی این ها رو به دای  -

 چرا خودت بهش نمی گی؟ -

 هیوا مشغول خو*ردن کردن کلمی که روی میز مقابلش بود شد و گفت: 

 نمی بینی کار دارم.  -

 رها باز بازویش را گرفت و آرام گفت: 

 شیدا اونقدری پرونده ش سیاه هست که سیاوش دیگه باهاش زندگی نمی کنه.   -

 هیوا با گفتن برایم اهمیتی ندارد حرفش را تمام کرد. رها هم سری تکان داد و آشپزخانه را ترک کرد. 

گشتند تمام طول مسیر ، ماشین سیامک هم به دنبال آنها بود. مقابل خانه که  وقتی به سمت خانه برمی 

هیوا زودتر از    توقف کرد یوسف عصبانی از ماشین پیاده شد و به سمت ماشین خودش رفت تا برود.

زد. هیوا وارد  کرد و با رها حرف می همه پیاده شد و در را باز کرد. محمد ایستاده بود خانه را نگاه می 

که  ی هم کف باز بود و دو جوان جلوی در با هم مشغول صحبت بودند. هیوا برای این خانه شد. در خانه 

 از سدشان بگذرد گفت: 

 رد بشم.  شه اجازه بدید منببخشید آقا می  -

 جوان کمی خود را کنار کشید و با شیطنت گفت: 

 بفرمایین خانوم.  -

 شد که باز همان جوان گفت: هیوا داشت رد می 

 کنید؟هاتون خاصن یا مهمان هم قبول می مشتری  -

 ی باال رفته بود به سمتش برگشت و گفت: هیوا که چند پله 

 بله، با من بودید؟  -

 و سرش را برای دید زدن صورت هیوا باال گرفت و گفت: هایش برد جوان دست را به جیب 
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 ها خیلی سرتون شلوغ. میان، میرن. آخه متوجه شدیم شب  -

کرد که وقتی منظورش را  کرد. داشت حرفش را در ذهنش حالجی و تحلیل می هیوا فقط نگاهش می 

آورد  سرش فرود می   اش را با شتاب و فریاد از روی شانه کشید و در حالی که رویفهمید. کوله پشتی 

 فریاد زد: 

 خفه شو بد.  -

اش کوبید که به عقب پرت شد. جوان دیگر به سمتش  زمان پای راستش را باال آورد و به سی*نه و هم 

هجوم آورد. از سر و صدای هیوا. رها و محمد هم به داخل دویدند. اما خبری از یوسف و سیاوش و  

کرد.  آمد اما هیوا هم کمکش می از پس هردویشان برنمی  سیامک نشد. شاید رفته بودند. محمد هر چند

کردند. رها با گریه از خانه بیرون زد و در حالی  ها خالی میتمام دق و دلیش را داشت بر سر آن جوان 

 ی یوسف را گرفت که خیلی زود جوابش را داد: لرزید شماره که دستانش از استرس و ترس می 

 الو.  -

 بزند و با گریه گفت:  رها مهلت نداد بیشتر حرف

 جا دعوا شده. آقا یوسف برگردید تو رو خدا. این  -

تر از آن چیزی بود که فکرش  و موبایل از دستش افتاد و پاهایش شل شد و کنار دیوار نشست. ضعیف 

آمد و تا  را بکند. خیلی طول نکشید که باز ماشین یوسف داخل آن کوچه پیچید. با سرعت پیش می 

وقف کرد و از ماشین پیاده شد. به سمت رها که کنار دیوار خانه نشسته بود دوید.  رسید با شتاب ت 

 مقابلش نشست و گفت: 

 رها.  -

 اما صدای فریاد هیوا را که شنید به داخل خانه دوید. 

 *** 
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اش اشک روی صورتش  های بسته روی تخت دراز کشیده بود و چشمانش بسته بود اما از میان پلک 

کیسه یخ وارد اتاق شد و نزدیکش ل*ب تخت نشست. کیسه را خواست روی   ریخت. رها با یکمی 

 صورتش بگذارد که هیوا عصبانی کیسه را از دستش کشید و به سمتی پرت کرد و فریاد زد: 

 خوام تنها باشم. گفتم می  -

 از صدای بلندش محمد هم که سر و صورتش داغون بود وارد اتاق شد و بر سر هیوا فریاد زد: 

 گردیم اهواز.کنید برمی خواهی تنها باشی. پاشید ببینم. همین االن جمع می لط کردی که می تو غ -

 هیوا سر جایش نشست و با جیغ بر سرش فریاد زد: 

 سر من داد نزن. گمشو برو بیرون.  -

رها به سمت محمد رفت که آرامش کند اما محمد او را از سر راهش کنارش زد و به سمت هیوا آمد.  

 ا کشید و گفت: بازویش ر

 گم.هیوا اون روی سگم رو باال نیاری ها. پاشو بهت می   -

سمت محمد آمد و سعی کرد او را عقب ببرد. اما  در حال ج*ر و بحث بودند که یوسف وارد اتاق شد؛ به 

 ی یوسف کوبید و فریاد زد: محمد عصبانی به سمتش برگشت و دو دستش را تخت سی*نه 

 گی؟شما دیگه چی می   -

 تر از خودش بر سرش فریاد زد: یوسف عصبانی 

تو هم عصبانیم هم  ی غیرتیم. منم به اندازهصدات بیار پایین . فکر کردی فقط تو غیرت داری و ما بی  -

 ناراحت. پس صدات رو ننداز رو سرت. 

 ی یوسف را گرفت و گفت: محمد به سمتش رفت و یقه 

اومدید سراغ هیوا. پس برای من دم از غیرت  تون نمیشما غیرت داشتید به خاطر بیماری خواهرزاده  -

 نزن. 
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رها با صورت پر اشک از اتاق  داد. ی امان نمی صدای زنگ در خانه بلند شد. هر کسی پشت در بود لحظه 

 بیرون رفت. در را باز کرد. سیاوش و سیامک پشت در بودند. سیامک نگران گفت: 

 چی شده؟  -

صدای محمد و یوسف بلند شده بود. سیامک و سیاوش وارد خانه شدند و به سمت اتاق دویدند. محمد  

تکیه زده بود و دستانش را   کرد آرامش کند. هیوا به تاج تخت سر جنگ داشت و یوسف داشت سعی می 

ها بود. سیامک جلو آمده بود تا میان  دور زانوانش حلقه کرده بود و با چشمان پر اشک نگاهش به آن 

ی در اتاق بازویش را به چهارچوب در تکیه داده  محمد و یوسف میانه داری کند اما سیاوش در آستانه 

ی چشم در  سمتش که برگشت بعد از لحظه  بود و نگاهش خشک روی هیوا مانده بود. نگاه هیوا به 

 چشم بودن سر به زیر انداخت. محمد به سمت هیوا برگشت و گفت: 

های احمق پیش خودشون فکرای  جا که اون مردک اصالً بگو ببینم چرا این آقایون باید بیان این  -

 عو*ضی بکنن؟ 

 ی گفت: کرد. یک دعوا تا این حد بزرگ شده بود. یوسف عصبهیوا فقط نگاهش می 

 ما فقط دیشب اینجا مهمون هیوا بودیم. من باهاشون بودم نه اینکه سیامک و سیاوش تنها بیان اینجا.  -

 سیامک که تازه متوجه صورت کبود هیوا شده بود به سمتش آمد و ناباور گفت: 

 هیوا، چه بالیی سرت آوردن.   -

 اما هنوز نزدیک نشده بود که محمد به عقب هلش داد و گفت: 

 ی آبجی خودت رو بخور؛ دیگه هم اسم خواهر من رو به زبونت نیار. و غصه بر -

 رها جلو آمد و رو در روی محمد قرار گرفت و بر سرش داد زد: 

 بسه دیگه!  -

 با همین فریاد رها، محمد آرام گرفت. 
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  داد. محمد هم داخل آشپزخانه آقایون توی پذیرایی نشسته بودند و یوسف داشت موضوع را توضیح می 

زد و چیزی زیر  شنید پوزخندی میی که از یوسف می پشت میز ناهارخوری نشسته بود با هر جمله 

 کرد. رها که از اتاق بیرون آمد سیامک حال هیوا را پرسید: ل*ب زمزمه می 

 حالش چطوره؟  -

 قبل از اینکه رها جوابی بدهد محمد از داخل آشپزخانه گفت: 

 حال خواهر من به کسی مربوط نیست.  -

سیامک با حرص دستش را مشت کرد و خواست حرفی بزند که سیاوش مچ دستش را گرفت نگاهش  

 که در نگاه سیاوش افتاد سکوت اختیار کرد. 

 سیاوش خطاب به یوسف گفت: 

 اون دوتا بد چی شدن؟  -

هیچی دیگه فرار کردن، تو که با عمو بامداد دوستی بهش زنگ بزن بپرس اینا مستاجرش هستن یا    -

 و فامیلش بودن؟  آشنا

 محمد در جوابش گفت: 

عمو بامداد دوست و فامیل عو*ضی نداره، درضمن عموبامداد اهوازیه، اون دوتا ژیگول از ظاهرشون   -

 مشخص بود همشهری خودتون هستن. 

 رها که وارد آشپزخانه شده بود اخمش را به جان محمد ریخت و محمد طلبکارانه گفت: 

 هان چیه؟ اومدی باز دعوام کنی؟   -

 خواست کنترلش کند گفت: رها مقابلش نشست و با صدای که می 

 خوای کوتاه بیای. گی؟ گازش رو گرفتی اصال هم نمیفهمی چی داری می محمد می  -

 محمد هم کمی به سمتش خم شد و آرام گفت: 
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راست باشیم. بگو ببینم این پسره چرا  بهم دروغ گفتید رها، توقع داری چی؟ مگه قرار نبود با هم رو  -

 زنه؟انقدر واسه هیوا بال بال می 

 لبخندی به ل*ب رها نشست اما زود لبخندش جمع شد و آرام گفت: 

 ت توضیح میدم، باشه؟ بعداً مفصل واسه  -

 محمد سری تکان داد. سیامک وارد آشپزخانه شد و گفت: 

 زخم کنار چشمش که جدی نیست.  -

 م خودش کشید و گفت: محمد دست کنار چش

 . نه زخمم جدی نیست شما نگران نباش  -

ی او اخم محمد را در پی داشت. سیامک هم با حرص نفسش را  اش را بخورد، و خندهرها نتوانست خنده

بیرون داد و از آشپزخانه بیرون زد و به سمت اتاق خوابشان رفت و بدون در زدن وارد شد. هیوا هنوز  

کرد.  خت تکیه زده بود و دستانش دور زانویش قفل بود و خیره رو به رو نگاه می هم همانطور به تاج ت 

رو به رویش   موهای سیاه و بلندش دورش پریشان بود. سیامک وارد اتاق شد و تا نزدیکش پیش رفت 

ل*ب تخت نشست. لحظاتی فقط نگاهش کرد و بعد آرام دستش را پیش برد و قسمتی از مویش که  

. حتی نگاهش هم به سمت سیامک  د به پشت گوشش راند. هیوا هیچ حرکتی نکرد ری صورتش رها بو

برنگشت. روی میز کنار تخت کمی از وسایل پانسمان بود. گویا رها آورده بود و هیوا نخواسته بود زخم  

 کرد گفت: های صورتش را چسب زخم بزند. یک چسب برداشت و همینطور که باز می 

 کنم. زیر سنگم برن پیداشون می  -

 و چسب را که باز کرده بود روی زخمی که کنار چشم راستش بود زد و آرام صدایش زد : 

 هیواجان.   -

نگاه هیوا از دیوار رو به رو کنده شد و در چشمان سیامک نشست. رنگ چشمانش سبز نبود اما رنگ  

 ایش زیبا بود. لبخند مهربانی به ل*ب سیامک نشست و گفت: قهوه 
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گفت دخترای جنوبی ماده ببرای هستن زیبا و دوست داشتنی اما  اشتم همیشه می یه دوست جنوبی د -

اگر کسی بخواد وارد قلمروشون بشه یا حیثیتشون رو به بازی بگیره خشم این ماده ببرها چیزی براتون  

 ذاره.باقی نمی

 این حرف را زد و بعد گفت: 

 ت داشتنی مقابلم نشسته. االن معنی حرفش رو فهمیدم، چون یه ماده ببر زیبا و دوس  -

 ابروان هیوا درهم که شد سیامک با خنده گفت: 

 یا خدا، من خودیم دختر، خشمت رو سر من نریز.  -

 اش زد گفت: و چسب دیگری برداشت و باز کرد. آن را که روی زخم پیشانی 

 باید روی کبودی زیر چشمت یخ بذاری.  -

 و باز محمد وارد اتاق شد و محاکمانه گفت: 

 مون تموم شده فرستادم چندتا قالب هفت هشت کیلویی بگیرن بیارن. یخا  -

 سیامک از کنار هیوا برخاست و به سمتش چرخید. محمد جلوتر آمد و گفت: 

 عزت زیاد.  -

 ای محمد گذاشت و با آرامش گفت: سیامک دست به شانه 

کنم. منم از این اتفاق عصبانیم که اگر اینجا بودم صد برابر  ببین آقا محمد، عصبانی هستی درک می  -

خو*ردن. االن هم سپردم پیداشون  این کتکی که از دست تو و عمویوسف خو*ردن از دست من می 

 کنن. 

 خب که چی؟  -

 سیامک دستش را برداشت و گفت: 
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سال اصال    ۲۶درست. اما ناموس ما هم هست. درسته که  فقط خواستم بگم، هیوا ناموس تو هست  -

 توجه نیستیم بهش.مون رو ندیده بودیم. ولی حاال که تو شهر ماست بی عمهدختر 

 رحمانه حرف خودش را زد: محمد اما بی 

 حرفاتون رو زدید، حاال عزت زیاد.  -

 رفت و در را بست.  نگاهی به هیوا انداخت و از اتاق بیرون رفت. محمد به دنبالشسیامک نیم 

 *** 

 سیاوش تلفنی با عمو بامداد مشغول صحبت بود وقتی تماسش را قطع کرد سیامک گفت: 

 چی شد؟  -

ای رفتن خارج از کشور. میگه  میگه طبقه پایین رو به یه زن و شوهر اجاره داده که برای دو سه هفته  -

کنه بهمون خبر  گیره پیگیری می می شون رو دادن به یکی از آشناهاشون. گفت تماس شاید کلید خونه 

 میده. 

 یوسف خطاب به رها که توی آشپزخانه مشغول به کار بود گفت: 

 شما قبال این دوتا رو اینجا ندیده بودید؟   -

 رها با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد و در جوابش گفت: 

نی یه زن و شوهری هستن که  نه، ندیده بودیمشون. روزی که اومدیم اینجا عمو بامداد گفت طبقه پایی  -

 مسافرتن. 

به سیاوش و سیامک تعارف کرد و در آخر سینی را مقابل یوسف گرفت. یوسف همینطور که چای را  

 برمی داشت گفت: 

 این پسره تا کی قراره اینجا بمونه.  -

 رها روی مبل دیگری نشست و گفت: 
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 تا وقتی ما رو با خودش ببره.  -

 در دست فشرد و با پوزخندی گفت: یوسف حرصی فنجان چایی اش را 

 هیوا خواهرشه درست. اصال چرا باید با شما انقدر راحت باشه.   -

 رها از گوشه ی چشم نگاهی به او انداخت و بعد فنجان چای خودش را برداشت و گفت: 

 مثل برادرمه. کله خرابی زیاد داره اما پسر خوبیه.  -

 یوسف سوال بعدیش را خیلی بی مقدمه پرسید: 

 محمودی کیه؟  -

رها کمی از چای را مزه مزه کرد و نگاهش را بعد به فنجان چایی اش دوخت. نمی خواست جوابش را  

 بدهد اما یوسف مسرانه باز گفت: 

 نشنیدید چی گفتم؟  -

 و رها هم مثل خودش رک جوابش را داد: 

 شنیدم اهمیتی ندادم.   -

همین حرفش لبخندی به ل*ب سیامک و سیاوش هم نشاند. یوسف چشم غره ای به جان آن دو ریخت  

 و بعد گفت: 

 ما نباید بدونیم این مرتیکه کیه که آدم اجیر کرده که شما دوتا رو کتک بزنه.  -

 رها ترجیح داد با کمی سانسور برای یوسف موضوع را بگوید. 

وتا هتل داره و کلی خدم و حشم. هیوا توی رستوران یکی از محمودی یه پیرمرد خیلی ثروتمند؛ د -

هتالش کار می کرد به اعتبار دستپخت هیوا بود که رستورانش رونق خوبی داشت. محمودی هم خیلی  

هواش رو داشت. خونه و ماشین در اختیارش گذاشته بود البته هیوا فکر می کرد به خاطر قدردانی از  

مزایا رو در اختیارش گذاشته بعد که محمودی ازش خواستگاری کرد.    کارشه که عالوه بر حقوق این
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همین بالیی که به سر این دوتا جونور آورد به سر اون محمودی هم آورد. البته می خواست با ساتور  

بزنه یارو رو بکشه که من رسیدم و نذاشتم. بعدم مجبور شدیم فرار کنیم. االن دو سالی هست در به در  

 گرده که خونمون رو بریزه. دنبالمون می 

 هر سه نفر مبهوت به رها نگاه می کردند. سیامک زودتر از همه واکنش نشان داد:

 چه غلط های اضافی.  -

 یوسف که به فکر فرو رفته بود بعد از مدتی گفت: 

 پس این یارو گودرز هم از آدمای همین آدم بود.  -

 نه.  -

کوت کرد. همین کارش حرص یوسف را در آورده بود که  و باز جرعه ای از چایش را نوشید و دوباره س 

 عصبی گفت: 

 انقدر بدم میاد نصفه نیمه حرف می زنی. خب درست و حسابی توضیح بده.  -

 رها با اخمی نگاهش را به چشم یوسف ریخت و گفت: 

ون  محمودی به خاطر نفوذی که داشت به همه رستوران ها و هتل ها سپرده بود که هیوا برای کار بهش -

مراجعه کرد بهش خبر بد*ن. هیوا هم خیره سر نمی خواست کوتاه بیاد. تا اینکه توی یه رستوران  

درجه سه که واسه گودرز بود مشغول شد. اشتباه ما این بود همه چیز رو واسه دوست دیگه مون که اون  

ن شد و از خونه رو باهاش اجاره کرده بودیم تعریف کرده بودیم. وقتی هم که با گودرز دعوامو

رستورانش زدیم بیرون ژاله جامون رو به گودرز لو داد. حاال هم که رفته سراغ محمودی و آدرس خونه  

و مغازه ی پدر هیوا رو بهش داده. آدماش هم ریختن اونجا پدرش و محمد رو کتک زدن. محمد هم که  

 د. همه ی قصه همین بود. ماجرا رو فهمیده پا شده اومده تهران تا همه چیز از هیوا بشنوه. تموم ش

 سیامک که از رفتن هیوا خوشحال نبود سعی کرد دلیل بیاورد. 
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خب اگر برگردید اهواز که واسه تون خطرناکه؛ بهتر نیست همینجا بمونید تا وقتی تکلیف این   -

 محمودی رو روشن کنیم. 

 رها با لبخند پر معنی گفت: 

ل بی شاخ و دم. هر چیزی رو بخواد می تونه با پول  محمودی خیلی ثروتمنده آقا سیامک، خیلی. یه غو -

 بخره حتی قدرت رو. چون به قدرت خودش مطمئن که سراغ پلیس نرفت تا از ما شکایت کنه. 

 سیامک با لبخندی گفت: 

 پس هنوز بی شاخ و دم تر از خودش ندیده!  -

 و با موبایلش مشغول گرفتن شماره ی شد. سیاوش پرسشگر گفت: 

 زنی؟  به کی زنگ می -

 سعیدی؛ می خوام شماره ی این یارو محمودی رو واسه م پیدا کنه.  -

 و خطاب به رها گفت: 

 اسم کاملش چیه این محمودی؟  -

 کیومرث.  -

 و اسم هتل های که داره؟ -

وقتی تماس برقرار شد و سیامک مشغول صحبت  رها اسم دوتا هتل را آورد. مدتی به سکوت طی شد تا  

شد. رها از مدل حرف زدن سیامک تعجب کرده بود با کسی که تماس گرفته بود با امر و نهی صحبت  

می کرد. چنان امر و تهدید می کرد که انگار قدرت زیادی داشت. فکرش درگیر شده بود. نگاهش باز  

 آمد و گفت:   مات فنجان چایی اش بود که محمد از اتاق بیرون

 رها.  -

 رها به سمتش برگشت و گفت: 
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 بله.  -

 می شه چند دقیقه بیای.  -

رها ببخشیدی گفت و جمعشان را ترک کرد و با محمد وارد اتاق شدند. یوسف نگاهش میخ در اتاق بود  

 که سیاوش گفت: 

 عمو یوسف.  -

 نگاه یوسف به سمت سیاوش برگشت و سیاوش با لبخند گفت: 

 ر می کنید بهتر نیست بهش بگید. شما که بهش فک  -

 من نه به کسی فکر می کنم نه می خوام با کسی حرفی بزنم.  -

 سیامک حواسش به آنها هم بود که تا تلفنش را قطع کرد گفت: 

 یوسف انکار نکن. بهش فکر می کنی. برای ما انکار می کنی برای خودت که نمی تونی انکار کنی.  -

به کار می برد می خواست موضع یوسف را بشکند و یوسف این را   وقتی اسمش را بدون پیشوند عمو

 خوب می دانست. بیشتر از این که برادرزاده و عمو باشند با سیامک رفیق بود. 

 اما ترجیح داد جوابی ندهد. سیاوش پوفی کرد و گفت: 

 سه ساعته رفتن توی اتاق چی دارن به هم می گن؟  -

 سیامک با خنده ی گفت: 

 زیاد داره ولی بچه ی باحالیه.  هارت و پورت  -

باالخره در اتاق باز شد و محمد بیرون آمد. نزدیکشان شد و روی مبلی نشست. از داخل سینی یک  

فنجان چای برداشت و وقتی دید همه در حال نگاه کردن به او هستند نگاهی روی هر سه نفرشان  

 چرخاند و گفت: 

 بفرمایین چای.  -
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 ا نوشید و گفت: یوسف جرعه ای از چای خودش ر

اینطور که می گید این یارو محمودی دنبال دخترهاست. خب اگر برید اهواز که جونشون تو خطره.   -

 بهتر نیست همینجا باشن. 

 محمد نیم نگاهی به یوسف انداخت و در جوابش گفت: 

 شما نگران نباشید. می تونید مثل همون بیست و شش سال قبل بی خیالی طی کنید.   -

 حله ی انفجار رسیده بود اما باز هم سعی می کرد خوددار باشد. سیامک گفت: یوسف به مر

 چند روزی صبر کنید تا من تکلیف این محمودی رو روشن کنم.  -

 محمد متعجب نگاهش کرد و با حالتی تمسخر گونه گفت: 

 نه بابا، اونوقت می تونم بدونم چطوری می خواهید تکلیفش رو روشن کنید.  -

 سیامک با لبخند پر معنی گفت: 

 به راحتی، فقط چند روز صبر کن خبرش به گوشت می رسه.  -

 محمد ابروی باال انداخت و گفت: 

 راضی به زحمت شما نیستیم.  -

 سیاوش نگاهش را به سیامک داد و گفت: 

 امک! بهتره بریم سی -

 سیامک هنوز می خواست بماند چون نگران هیوا بود. دستی به ته ریشش کشید و گفت: 

 حاال میریم چند دقیقه دیگه باشیم ببینیم حال هیوا مساعد هست یا نه ؟  -

 باز اخم های محمد در هم شد و گفت: 
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رمایین پسردایی  حالش خوبه، آمادگی بدنیش برای لت و پار کردن دو سه تا دیگه پسر عالیه. شما بف -

 به زندگیتون برسید. 

 سیاوش از جا برخاست. رها که از اتاق بیرون آمد نگاه سیامک باز به سوی او رفت و گفت: 

 حالش چطوره؟  -

 خوبه، چندتا مسکن خورد و خوابید.  -

 یوسف پرسشگر نگاهش کرد و گفت: 

 ک*مر دردش بهتر نشد؟ -

 نه.  -

 سیامک نگران گفت: 

 بیمارستان. خب پس بهتره بریم   -

 میگه استراحت کنه بهتر می شه. االن هم خوابید.  -

 محمد باز گفت: 

 برمش بیمارستان.شما بفرمایین به زندگیتون برسید! الزم شد، خودم هستم می   -

 یوسف با حرص نفسش را بیرون داد و گفت: 

 سیامک با سیاوش برید.  -

ند. محمد و یوسف هنوز توی پذایریی  سیامک ناچارا پذیرفت و به همراه سیاوش آنجا را ترک کرد

 بودند. رها با ظرف میوه به جمعشان برگشت. اما تا نشست. یوسف برخاست و گفت: 

 من میرم. فقط اگر اتفاقی افتاد سریع باهام تماس بگیرید.  -

 محمد در جوابش گفت: 
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 خودمون می تونیم مشکلمون رو حل کنیم.  -

 یوسف بی توجه به حرف محمد خطاب به رها گفت: 

 رها خانوم می شه لطفا چند دقیقه بیای بیرون؟  -

محمد به رها چشم غره رفت اما رها اهمیتی نداد و با یوسف همراه شد. یوسف کفش هایش را پوشید و  

ی کرد تا  به سمت پله ها رفت و بعد به سمت رها برگشت. رها دست به سی*نه ایستاده بود و نگاهش م

 نگاهش در نگاه رها افتاد باز مدتی در سکوت فقط نگاهش کرد. رها این سکوتش را شکست و گفت: 

 بفرمایین. حرفی داشتید؟ -

یه حرفی در مورد اینکه هیوا به سیامک عالقه ی نداره و یه نفر دیگه رو دوست داره زدید. می   -

 خواستم بدونم یه شوخی بود یا حقیقت داشت؟ 

 ز مکثی گفت: رها بعد ا

 حقیقت داشت.  -

 یوسف که این را شنید عصبی دستی به پشت گردنش کشید و گفت: 

 سیامک بهش دل بسته. اون کیه؟ اونی که هیوا دوستش داره کیه؟  -

 دوست نداره به کسی بگم. -

 یوسف سعی کرد قانعش کند تا از زیر زبانش حرف بکشد. 

، بهتره ما کمکش کنیم که دوباره این اتفاق نیفته. من  ببینید هیوا یه بار توی زندگیش شکست خورده  -

اگر می خوام اون آدم بشناسم برای اینه که نمیخوام هیوا دوباره شکست بخورم. باید در موردش تحقیق  

کنیم. سیاوش ندونسته و نشناخته با دختری ازدواج کرد که نتیجه ش شده این. شما دوست دارید این  

 . اتفاق برای هیوا هم بیفته

 رها اما فقط با لبخند نگاهش می کرد. یوسف عصبی گفت: 
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 این لبخند چه معنی داره؟ -

هیچی، از اینکه دارید تالش می کنید از زیر زبونم حرف بکشید خوشم اومده. ولی آقا یوسف من نمی    -

 تونم هیچ اطالعاتی به شما بدم.

 یوسف با غیض سرش را نزدیک گوش رها برد و گفت: 

 ترین دختر دنیایی. تو لج درآر  -

 خوشحالم.  -

 یوسف سرش را عقب کشید و گفت: 

غزاله اصال اینطور نبود. نه با من کل کل می کرد نه لجم رو در می آورد اما دلبری کردن خوب بلد   -

 بود. تو هم اگر اینطوری بودی خوب بود. 

 این را گفت و رفت. به ایستگاه پله ها که رسید رها صدایش زد:

 آقا یوسف.  -

یوسف ایستاد. رها پله ها را پایین رفت اما دو پله مانده به او توقف کرد. کمی به سمت صورت او خم  

 شد. به چشمان یوسف زل زد و گفت: 

من غزاله نیستم. من رهام. دنیای من با دنیای غزاله فرق داره. دنیای غزاله پر از آرامش بود که   -

 وجودم برای شما درد داره. وجودش آرامش داشت. دنیای من پر از درده که 

 اشک آرام روی صورتش سرید. صاف ایستاد و حرف هایش را ادامه داد: 

متاسفم که توی این مدت به خاطر تشابه چهره م شما رو به یاد غزاله انداختم اما با رفتارم آزارتون   -

 دادم. اما من همینم. نمی تونم مثل غزاله باشم. 

 ی گفت: اشکش را گرفت و بعد از نفس عمیق 

 خداحافظ.  -
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و برگشت. اما یوسف خشکش زده بود و رفتنش را نگاه می کرد. وقتی رها وارد خانه شد و در را بست.  

برد. باز با حرف هایش دل این دختر را شکسته بود. از این  یوسف وا خورده به دیوار تکیه زد و ماتش  

 روحیه ی داغون خودش بیزار بود که به خاطر آن روح زخمی دختری را آزار می داد. 

 *** 

 با لگدی که هیوا حواله اش کرد و فریادی که زد از خواب پرید: 

 هوی پاشو ممد.   -

د به هیوا که دست به ک*مر باالی سرش  ترسیده توی رختخوابی که وسط پذیرایی نشست و خواب آلو

 ایستاده بود چشم دوخت: 

 درد بی درمون!  -

 و دوباره دراز کشید. هیوا وارد آشپزخانه شد و داد زد:

 ما رفتیم نگی بهت نگفتیم. -

محمد اما انگار صدایش را نشنید چون دوباره خوابیده بود.بساط صبحانه را داشت می چید که رها وارد  

 و گفت: آشپزخانه شد 

 داییت رسما بیماره، مردک هر چی می خواد می گه بعدم پیام می ده عذرخواهی می کنه.  -

 هیوا با نیشخندی گفت: 

ها رها، اما خودت هم خوشت میاد. دوست داری گند بزنه به کل هیکلت بعدم تا می  ناراحت نشی  -

 بینیش غش و ضعف می ری براش. 

 رها ناراحت گفت: 

 هیوا. من کی برای تو غش و ضعف رفتم؟ چرا حرف مفت میزنی   -
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و عصبی سر میز نشست. هیوا فنجان چای را مقابلش گذاشت. یک چای هم برای خودش ریخت و  

 نزدیکش نشست و گفت: 

 من که بخیل نیستم. خوشتون باشه.  -

 رها خشمگین نگاهش کرد. اما هیوا شانه ای باال انداخت و گفت: 

 رو تمومش کنیم بقیه ش هم به عهده ی خودشون. به ما چه مربوط. صبحونه ت رو بخور بریم این کار  -

آره راست می گی، وقتی از اینجا بریم می فهمی اونجوری هم که فکر می کردی دلم برای داییت غش   -

 نمی رفت. 

هیوا با خنده لقمه ی به دهان گذاشت. صبحانه شان را در سکوت خوردند و برای حاضر شدن به اتاق  

د هم همچنان خواب بود. هیوا نوشته ی به در خروجی چسباند و بی سرو صدا از خانه  برگشتند. محم 

بیرون زدند. در حال صحبت در حال طی کردن کوچه بودند که ماشین یوسف از رو به رو وارد کوچه شد  

 و با دیدن آنها نزدیکشان توقف کرد. شیشه را پایین داد و گفت: 

 پس کو آقا داداشت هیوا؟ -

 ود. خواب ب -

 سوار شید.  -

 باز هردو عقب نشستند که یوسف با اخم از آینه نگاهشان می کرد که هیوا گفت:

 چرا راه نمی افتی دایی؟  -

یوسف عصبی ماشین را از جا کند و حرکت کرد. مسیر داشت به سکوت طی شد. نزدیک به آن دفتر  

 چرخید و گفت: ثبت اسناد که با شیدا قرار گذاشته بودند توقف کرد و به سمت عقب 

 آقای حسنی با صاحب این دفتر هماهنگ کرده. وقتی اون برگه رو امضا زد همه چیز تموم می شه.  -

 رها نگران گفت: 
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 بعد از اون چیکار می خواهید بکنید؟  -

 هنوز نمی دونم ولی احتماال شکایت می کنیم.   -

 رها نیم نگاهی به هیوا انداخت و گفت: 

 نمی خواهید کمکش کنید، شیدا به ما اعتماد کرده، گناه داره؟ -

 یوسف با زهرخندی گفت: 

 دلت برای یه هر*زه نسوزه. اونی که گناه داره سیاوش.  -

 نمی خواسته این اتفاق بیفته. حداقلش نذارید مجرم شناخته بشه.  -

 کرد و بعد نگاهش را به هیوا داد و گفت:  یوسف لحظاتی فقط به رها نگاه

گرفتی چی گفتم هیوا؟ بهش اطمینان بدید که کمکش می کنید مدارکش رو از دست شایان بیرون   -

 بکشه. 

 هیوا سری تکان داد و از ماشین پیاده شدند. فاصله شان تا دفترخانه تقریبا زیاد بود. 

د و داخل مغازه ی شد تا بتواند بیرون را زیر  یوسف هم ماشینش را داخل کوچه ی برد و بعد پیاده ش

نظر داشته باشد. سیامک تماس گرفت که نزدیک هستند. دقایقی بعد از مغازه بیرون رفت. سیامک  

ماشین یکی از دوستانش را گرفته بود که شناخته نشوند. یوسف هم داخل ماشین آنها نشست. سیامک  

 باالفاصله گفت: 

 هنوز شیدا نیومده؟   -

 دخترها رفتن داخل دفتر. نه.  -

سیاوش ساکت بود و به آن دفتر چشم داشت. یوسف دست به شانه اش گذاشت که سیاوش به سمت  

 عقب چرخید و یوسف گفت: 

 نگران نباش همه چیز درست میشه.  -
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 همه چیز خر*اب شده. ما فقط داریم سعی می کنیم خر*اب تر نشه.   -

 ک گفت: و دوباره نگاهش را به رو به رو داد. سیام 

دیشب مادر شیدا به مامان زنگ زده بود گالیه می کرد چرا سیاوش به شیدا بی توجه شده. برای چی   -

 دعواشون شده و قهر هستن. 

 خب مادرت چی جوابش رو داد؟ -

 سیامک نیم نگاهی به سیاوش انداخت و گفت: 

یر وقت بود که شهریار  چی جوابش رو بده وقتی هیچی نمی دونه. یه خورده به جون سیاوش غر زد. د  -

به سیاوش زنگ زد. می خواست ببینه مشکلشون چیه؟ می گم اینطور که شیدا می گفت انگاری خانواده  

 ش هیچی نمی دونن بهتر نیست به شهریار بگیم. 

 یوسف با دیدن ماشین شیدا که از کنارشان گذشت گفت: 

 ار کنیم؟ اومدش. بذار این کار رو انجام بده بعد تصمیم می گیریم چیک  -

 سیاوش خیلی بی مقدمه گفت: 

 می خوام ببخشمش.  -

 سیامک و یوسف هردو متعجب گفتند: 

 چی؟  -

 سیاوش بدون اینکه نگاهی به آنها بیاندازد گفت: 

شایان پیدا می کنم و هر مدرکی که از شیدا داره از هیوا می خوام مثلنی کمکش کنه. خودم اون یارو   -

 می گیرم از بین می برم. می خوام ببخشمش. 

 یوسف عصبانی بر سرش غر زد: 

 غیرتت کجا رفته؟  -
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 و سیاوش عصبی نالید: 

به خودم مربوطه عمو. نمی خوام از این موضوعات پدر و مادرم چیزی بفهمن. حتی نمی خوام خود   -

 چیز فهمیدم. شیدا بفهمه که من همه 

 سیامک آرام تر گفت: 

 داری احساسی تصمیم می گیری سیاوش.  -

 سیاوش نگاهش به سمت برادرش برگشت و گفت: 

اگر مهریه ش رو بخشید منم بدون اینکه بفهمه شر اون شایان از سرش کم می کنم. بعدم می ریم سر   -

 خونه زندگیمون. 

 سمت عقب چرخید و گفت:  یوسف خندید، خندیدنش عصبی و پرحرص بود. سیاوش به 

من مثل شما فکر نمی کنم دایی، نمی تونم مثل شما فکر کنم. نشنیدید چقدر گریه کرد. چقدر به هیوا   -

و رها التماس کرد. اگر خالفی هم کرده به خاطر عالقه ش به من بوده. می ترسیده من رو از دست بده.  

 درسته احمقانه تصمیم گرفته اما دوستم داشته. 

داشتنی که توش خیا*نت باشه به درد الی جرز دیوار می خوره. قبول دارم من یه آدم متعصب   دوست  -

 کورم اما تو هم زیادی داری از اونطرف بوم میفتی سیاوش. 

 سیاوش نگاهش را به رو به رو داد و گفت: 

 من فقط یاد گرفتم به آدما برای خوب زندگی کردن فرصت بدم.  -

 م شد. و باز سکوت بین جمعشان حاک

 *** 

 شیدا برگه را که امضا کرد باز اشکش را گرفت و نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 شه که من قصد اخاذی از سیاوش رو نداشتم. تموم شد، حاال باورتون می -
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 هیوا و رها نگاهی به هم انداختند. شیدا نگاهش روی هردو چرخید و گفت: 

 کمکم می کنید که؟  -

 رها سری تکان داد و گفت:

آره، فقط باید به آدمامون بگیم که بازم از شایان مدرک جمع کنن بعد با مدارکی که داریم تحت   -

 فشارش می ذاریم. فقط تو باید هر چی در مورد شایان می دونی بهمون بگی. 

 شیدا سری تکان داد و گفت: 

 بهتره بریم توی راه صحبت کنیم.  -

ماشین شیدا شدند. رها جلو نشست و هیوا صندلی عقب.    با هم از دفتر اسناد بیرون آمدند. همگی سوار

موبایلش را از جیبش بیرون کشید و برای یوسف پیامکی ارسال کرد و بعد تماس گرفت که یوسف  

 تماس را وصل کرد تا صدایشان را بشنوند. 

 شیدا صدای ضبط ماشینش را کم کرد و گفت: 

 شد قهر کردیم.   االن سه روزی هست که با سیاوش حرف نزدم. دعوامون -

 رها زیرکانه گفت: 

 چرا دعواتون شد؟  -

 شیدا از آینه به هیوا که بی خیال داشت بیرون را نگاه می کرد نگاهی انداخت و گفت: 

منظوری نداشتن اما خب من یه زنم و  به خاطر شوخی های که با هیوا داشت. می دونم هیچکدوم   -

 حسود. دلم نمی خواد شوهرم با یه دختر دیگه شوخی داشته باشه. 

 اینطور که من خانواده و اقوام هیوا رو شناختم، همه شون اینطور هستن. زیاد با هم شوخی دارن.  -

 شیدا سری تکان داد: 
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که همه چیز می گه ولی منظوری نداره   آره، مخصوصا آقاجون. سیاوش از ابتدا گفته بود پدرش مردیه -

 و نباید بدم بگیره. اما می دونم سر قضیه مهریه و حق طالق از من بدش بیاد. 

 حاال وقتی ببینه مهریه ت رو بخشیدی شاید اخالقش عوض بشه.  -

 شیدا باز از آینه به هیوا نگاه کرد و گفت: 

 داره.شاید اما از االن می دونم عروس بزرگش رو بیشتر دوست   -

 رها پرسشگر گفت: 

 عروس بزرگش کیه؟  -

 خب زن سیامک منظورمه.  -

 رها باز شیطنت به خرج داد و گفت: 

 مگه سیامک زن داره، فکر می کردم جدا شده از زنش. -

 منظورم اون دختریه که واسه ش در نظر گرفتن.  -

 تا رها خواست سوال دیگری بپرسد هیوا گفت: 

یش چیه؟ با کی کار می کنه؟ اون چند باری که تو واسه ش مواد جابه جا  در مورد شایان بگو، کار اصل -

 کردی به کی تحویل دادی؟

و شیدا شروع کرد به توضیح دادن در مورد شایان و کارهایش. وقتی حرف هایش تمام شد با تردید  

 گفت: 

 دم. بچه ها شما قول دادید کمکم کنید. کمکم می کنید؟ من نمی خوام سیاوش رو از دست ب -

 هیوا در جوابش گفت: 

 بهت خبر می دیم. جلو اون پاساژ نگه دار می خواهیم بریم خرید.  -
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 شیدا توقف کرد، ملتمسانه دست رها را گرفت. وقتی نگاه رها در نگاهش نشست باز با التماس گفت: 

م  رها، من اگه سیاوش رو از دست بدم می رسم ته خط زندگی، توی این مدت همش خدا خدا می کرد  -

 یه طوری بشه، یه اتفاقی بیفته. یه کسی پیدا بشه من رو از این منجالب بکشه بیرون. 

 هیوا که حسابی از دستش عصبانی بود گفت: 

شیدا اون شبی که خونه ی دایی یونس دعوت بودیم، فکر نکن نفهمیدم تموم مدت گوشه کنایه حرف    -

 هستی. زدن در مورد آش پرروغن نشون میداد از این موضوع راضی 

 شیدا به سمتش برگشت و گفت: 

من فقط می خواستم روی تو رو کم کنم هیوا. تو هنوز نیومدی طوری خودت رو توی دل فامیل   -

 مخصوصا آقاجون جا کردی که خب حسودیم شد. وگرنه به خدا منظور دیگه ی نداشتم. 

 هیوا با تلخ خندی پیاده شد و رها گفت: 

 بهت خبر می دیم. نگران نباش. سعی خودم می کنم. -

و او هم از ماشین پیاده شد. شیدا که رفت، هیوا گوشی اش را از جیبش بیرون کشید و بدون اینکه با  

 یوسف حرف بزند تلفن را قطع کرد و گفت: 

 میای بریم خرید؟  -

 دن شماره ی یوسف گفت: با هم به سمت پاساژ به راه افتادند. موبایل رها زنگ خورد که با دی

 داییته؟  -

 هیوا نیم نگاهی بهش انداخت و گفت: 

 خب جوابش رو بده. تو که از خداته.  -

وقتی هیوا این حرف را زد. رها تماسش را رد داد. دقایقی بعد دوباره گوشی اش زنگ خورد که رها  

 شاکی گفت: 
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 من نمی دونم چرا به تو زنگ نمی زنه.  -

 ن و رها پر حرص جوابش را داد:هیوا شروع کرد به خندید 

 بله آقا یوسف.  -

 یوسف شاکی گفت: 

 چرا تماسم رو رد می دی؟ -

 خب چرا به موبایل هیوا زنگ نمی زنید. -

 یوسف جوابی نداشت بعد از مکثی گفت: 

 کنه شما هم مثل هیوا. چه فرقی می  -

 امرتون رو بفرمایید.  -

 یوسف با همان لحن طلبکارانه گفت: 

 میرین؟   کجا دارین -

 خرید.  -

 و یوسف بدون هیچ حرف دیگری تلفن را قطع کرد. رها ایستاد نگاهی به تلفنش انداخت و گفت: 

 گذره به غرور و تکبر داییت پی می برم. هر چی بیشتر می   -

 هیوا اما با نیشخندی گفت: 

 الهی! انگاری منم نمی دونم که تو واسه این کوه غرور و تکبر جون می دی.  -

حشی به دنبالش دوید. با اینکه پیشنهاد خرید را هیوا داده بود ولی رها مشتاق تر مغازه ها را می  رها با ف

چرخید. وارد مغازه ی شدند. رها با شوق داشت لباس های زنانه را نگاه می کرد و هیوا بی حوصله نگاه  
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ورد. نگاهش را  می کرد که متوجه سیامک شد که آنسوی رگال دستی برایش تکان داد با دیدنش جا خ

 که چرخاند. سیاوش و یوسف را دید که ابتدایی ورودی در کنار هم ایستاده بودند. هیوا گالیه مند گفت: 

 شما کار و زندگی ندارید؟  -

 سیامک دست به سی*نه ایستاد و با لبخند گفت: 

 سیاوش می خواست باهات حرف بزنه دیگه ما هم باهاش اومدیم.  -

هیوا با شنیدن این حرف که سیاوش می خواهد با او حرف بزند قلبش به تالطم افتاد. نگاهش به سمت  

سیاوش کشیده شد سیامک شومیز قرمز تندی را که آستین های سه ربعی داشت از رگال بیرون کشید  

 و گفت: 

 این خیلی قشنگه هیوا، بهت میاد.  -

 را به سمتش گرفت و گفت: نگاهش باز به سمت سیامک برگشت. سیامک شومیز 

 برو امتحانش کن. فکر کنم سایزت میشه.  -

رها هم با دیدنشان به سمتشان آمد، هیوا هنوز داشت به شومیز توی دست سیامک نگاه می کرد. با  

 رسیدن رها، سیامک باز نظر او را پرسید که رها گفت:

 قشنگه. قرمز رنگ مورد عالقه ی هیوا هم هست.  -

 و گفت:  و شومیز را گرفت 

 هیوا بهتر نیست امتحانش کنی.   -

هیوا می خواست حرفی بزند اما باز نتوانست با زنگ خو*ردن موبایلش از آن بن بست رها شد. با دیدن  

 اسم دایی یونس لبخندی روی لبش نشست و گفت: 

 می بخشید این تماس باید جواب بدم.  -

 و از آنها فاصله گرفت و تماسش را جواب داد: 
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 م عزیزم. الو سال -

 یونس هم شاد گفت: 

 عزیز دل که تویی دختر، چطوری پنجه طال؟  -

 خوبم، فدا مدا.  -

سیامک ابروانش ناخودآگاه در هم رفت چون نمی دانست آن سوی خط کیست. هیوا به سمت دیگر  

مغازه که خلوت تر بود می رفت و همینطور که قدم می زد با دایی اش حرف می زد. سیامک هم با  

عقیبش می کرد. رها هم برای دید زدن بقیه ی لباس ها به سوی دیگری رفت. در حال انتخاب  نگاهش ت 

 کردن بود که دستی از پشت سر لباسی را که برداشته بود گرفت و گفت: 

 این خیلی خوب نیست.  -

 نگاهش به سمت یوسف چرخید. نگاهی به لباس و نگاهی به رها انداخت و گفت:

 زرشکی بیشتر بهت میاد. یه رنگ تیره.  گلبهی نه، سورمه ای یا -

 رها با اینکه باز شوقی به قلبش نشسته بود اما ابروی در هم کشید و گفت: 

 نظر خودم مهمه. من گلبهی دوست دارم.  -

 یوسف نگاهش را به چشمان رها داد و گفت: 

 پوستت سفیده این رو تنت کنی، ماست می شی.  -

 گفت: رها با حرص شومیز را از دستش کشید و 

 خودم بهتر می دونم چی بهم میاد چی بهم نمیاد.  -

 یوسف شانه ی باال انداخت و نگاهش را به سمت رگال دیگری چرخاند و گفت: 

 هر چیزی که انتخاب می کنی زودتر انتخاب کن . من کلی کار دارم.   -
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 رها به شانه اش زد که یوسف به سمتش برگشت و رها گفت: 

 شما می تونید برید به کارتون برسید، مگه دعوتنامه واسه تون فرستادم که دنبال ما راه افتادید.   -

 سیاوش می خواد با هیوا صحبت کنه.  -

 رها پوزخندی زد و گفت: 

خوبه خودتون می گید سیاوش می خواد با هیوا صحبت کنه. من و شما کجایی معادله بودیم که به من   -

 امر و نهی می کنید. 

 یوسف باز حرصی شده بود. نفسش را پر حرص بیرون داد و از میان دندان های کلید شده اش غر زد: 

 کاش می تونستم یه پرس کتکت بزنم بلکه زبونت کوتاه بشه.  -

 اما رها از او رو گرداند و گفت: 

 شما که از من بدتون میاد چرا اصال نزدیکم می شید؟ چرا هم صحبتم می شید؟   -

ین بود که یوسف از رها بدش نمی آمد و شاید حتی دوستش داشت. اما آن چیزی که از رها  اما حقیقت ا

می خواست رخ دیگری بود. رفتار دیگری بود و هنوز موضوع ازدواج سابقی که فکر می کرد رها داشته  

او  است را برایش حل نشده باقی مانده بود و این کلنجار رفتن ها با خودش بر سر این موضوعات بود. 

رها را می خواست اما آنجور که خودش می خواست. نمی توانست آن دختر را همانطور که هست  

 بپذیرد و رها هم نمی خواست تغییر کند. 

رها شومیزی که انتخاب کرده بود سر جایش قرار داد و به سوی رگال دیگری رفت این بار یک شومیز  

 مشکی ساده برداشت و برای پرو به اتاق پرو رفت. 

امک متفکرانه با نگاهش هیوا را دنبال می کرد که تماسش حسابی طوالنی شده بود. یوسف در  سی

 کنارش قرار گرفت و گفت:

 چته تو ؟  -
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 نمی دونم کی بهش زنگ زده که اینجوری خوشحال و خندون شده.  -

یوسف هم متوجه هیوا شد. یوسف به کسی فکر می کرد که هیوا دوستش داشت و سیامک هم همین  

 را داشت. سیاوش هم نزدیکشان شد و گفت:  شک 

 شما به چی فکر می کنید که اینجوری متفکرانه هیوا رو با نگاتون دنبال می کنید؟  -

نگاه هردو به سمت سیاوش چرخید. یوسف با گفتن هیچی از گفتن افکارش فرار کرد اما سیامک نگران  

 گفت: 

 فکر می کنی اون کیه که به هیوا زنگ زده؟  -

 ا لبخندی نگاهش به دنبال هیوا رفت و گفت: سیاوش ب

 خب می بینم که داداشم حسابی حس غیرتش غلغلک شده و از این موضوع ناراحته؟  -

 دست بردار سیاوش.  -

 سیاوش باز نیم نگاهی به هیوا انداخت و گفت: 

 می خواهی بگم داره با کی حرف می زنه؟  -

 با شیطنت گفت: یوسف و سیامک هردو پرسشگر نگاهش کردند و سیاوش 

 حتمی هر کی هست خیلی هیوا رو دوست داره، هیوا هم دوستش داره. -

 سیامک پر حرص گفت: 

 می شه نظر ندی اصال.  -

 سیاوش به سمت رگال دیگری رفت و گفت: 

 اونقدر عو*ضی فکر نکنید، هیوا داره با بابا حرف می زنه.  -

 تو از کجا می دونی؟  -
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 هیوا تلفنش را قطع کرده بود و به سمتشان می آمد، سیاوش گفت: 

 ازش می پرسیم ببینیم حدسم درست بوده یا نه ؟  -

 تا هیوا رسید سیاوش گفت:

 خوب با بابای من گرم گرفتی، بگو ببینم داشتی زیرآب پسرای دسته گلش رو می زدی.  -

ود سر ذوق آورده بودش در جوابش  هیوا که گویی شنیدن شاد و بشاش سیاوش که تمامش ظاهری ب

 گفت: 

 تو پرونده پیش بابات سیاه هست الزم نیست کسی زیرآبت رو بزنه.  -

 سیامک که خیالش راحت شده بود گفت: 

 چی می گفتید؟  -

هیچی، یعنی صحبت خاصی نبود. در مورد این موضوعات هم حرفی نزدم. فقط صحبت های خودمونی    -

 بود. 

 یوسف باز تاکیدا گفت: 

 می دونی که نباید هم چیزی بفهمه.  -

 حواسم هست دایی. رها کجا رفت؟  -

سیاوش لباسی که سیامک اول بار انتخاب کرده بود و همانطور روی رگال قرار داشت، برداشت و پرت  

 کرد سمت هیوا و گفت: 

 برو این بپوش ببین چطوره؟ -

 هیوا که لباس روی صورتش افتاده بود از روی صورتش کشید و گفت: 

 یعنی شعورت در حد جلبکه.  -
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 سیاوش باز خندید و گفت: 

 بجنب، کلی باهات حرف دارم. بدو بپوش ببین اگر اندازه ت هست پولش رو می گم سیامک بده.  -

 نمی خوام خودم پول دارم.  -

 و به سمت اتاق پرو ها رفت. بعد از رفتنش سیامک گفت: 

 می زنه. حاال بگو ببینم چطور فهمیدی داره با بابا حرف   -

سیاوش مات شد، نمی دانست چه باید بگوید. یعنی نمی توانست بگوید حسش این را به او گفته است.  

 دروغی درون ذهنش ساخت و به زبان آورد. 

و تلفن روم   "قطع کن تن لش می خوام به هیوا زنگ بزنم "زنگ زدم به بابا، گوشی رو برداشت گفت  -

 قطع کرد. اینجوری بود که فهمیدم. 

روغش خوشبختانه هردو نفر باور کردند. دخترها لباس هایشان را گرفتند و برای حساب به طرف  د

 صندوق رفتند. هیوا کارت بانکیش را به سمت متصدی گرفت و گفت: 

 تخفیفش هم یادتون نره.  -

 صندوق دار کیسه های خریدشان را مقابلشان قرار داد و گفت: 

 پرداخت شده.  -

 هیوا متعجب گفت: 

 هان.   -

 یوسف به سمتشان آمد. کیسه را برداشت و گفت: 

 بیاید بریم به اندازه ی کافی معطلمون کردید.  -

 صندوق دار کیسه های خریدشان را مقابلشان قرار داد و گفت: 
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 پرداخت شده.  -

 هیوا متعجب گفت: 

 هان.   -

 یوسف به سمتشان آمد. کیسه را برداشت و گفت: 

 به اندازه ی کافی معطلمون کردید.   بیاید بریم -
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 کاربر فعال 

 

  

 

 نویسنده 

 

￼ 

 

 ۲0۲0, 7دسامبر  

 

 1۲0#افزودن نشانه

 

دقایقی بعد هر پنج نفر سر میزی در کافی شاپ همان پاساژ نشسته بودند بعد از اینکه نو*شی*دنی  

 برای خو*ردن سفارش دادند. هیوا گفت: 

 خب بگید؛ می شنوم.  -

 فت: سیاوش که نگاهش به موبایلش بود سر بلند کرد. نیم نگاهی به یوسف و سیامک انداخت و گ

 آبروم به اندازه ی کافی رفته، پیش برادرم، پیش عموم.  -

 یوسف گفت: 
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 سیاوش ما قرار نیست که... .  -

 عمو اجازه بدید حرف بزنم. -

سیاوش دوباره نگاهش را به چشمان هیوا که به او دوخته شده بود داد، چشمانی که آتش به جانش می  

 رون قاب چشمان هیوا دوخت و گفت: کشید. نگاه سبزش را به تیله های سیاه و براق د

قرار بود بعد از اینکه شیدا با دست خودش مهریه ش رو بخشید. شکایت کنم و دمار از روزگارشون   -

در بیارم. خدا می دونه این چند روز چه حالی دارم. فکر می کنم توی عاشقی واسه شیدا کم نذاشتم و  

 حقم این نبود. 

 : باز نفس عمیقی کشید و دوباره گفت

اما حرفاش رو که شنیدم نمی دونم شاید بهش بگن خریت اما من دلم می خواد این کار رو بکنم. می   -

 خوام شیدا رو ببخشم. 

این جمله ی آخر سیاوش تیر خالصی بود که به هیوا خورد. ماتش برده بود. تکانی نمی خورد حتی پلک  

 هم نمیزد. سیاوش بعد از مکثی گفت: 

ید که مدارکش از شایان بگیره، چیزی که من از تو می خوام اینه که فقط به  شیدا خواسته کمکش کن  -

شیدا بگی اینکارو واسه ش می کنی. همه ی کارها رو خودم می کنم. فقط می خوام شیدا نفهمه ما همه  

 چیز رو در موردش می دونیم. می خوام فکر کنه که تو و رها کمکش کردید. 

خورده بود از این حرف سیاوش و می دانست هیوا چه حالی خواهد   رها نگاهش به هیوا بود. او هم وا

داشت. حتی می ترسید از واکنش همان لحظه ی هیوا. چشمانش را بست و منتظر داد و فریاد هیوا بود  

اما هر چقدر صبر کرد صدای نشنید. آرام چشم باز کرد. هیوا نگاهش را به میز دوخته بود. بقیه هم  

 از گفت: ساکت بودند. سیاوش ب

هیوا اینکار رو می کنی واسه م؟ نمی خوام پدر و مادرم چیزی در مورد این موضوعات بفهمن. بابا اگه    -

 بفهمه داغون می شه. بدتر اینکه اعتبار جلو بابا از دست میدم. 
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 هیوا باز سربلند کرد و گفت: 

یه زنی زندگی کنی که بهت    پدرت نه ناراحت می شه نه اعتبار تو از دست می ره. تو چطور می تونی با -

 خیا*نت کرده؟

 اما سیاوش چنگی به موهایش زد و دستی به پشت گردنش کشید و بعد گفت: 

از وقتی پاش رو گذاشت توی دفتر اسناد و اون مدارک امضا کرد و مهریه ش رو بخشید. من   -

کشیدم توی این   بخشیدمش. هر چیزی هم که بوده می خوام فراموش کنم. من به اندازه ی کافی عذاب

 دو سه روزه. پس دیگه این کلمه رو واسه م تکرار نکن. 

 هیوا لحظاتی باز نگاهش در سبزی چشمان سیاوش چرخید و گفت: 

 یعنی تا این حد دوستش داری؟ -

 و سیاوش به دروغ گفت: 

 تا این حد دوستش دارم.  -

سیاوش دروغ گفت اما هیچ کس نفهمید به خاطر برادرش این کار رو کرد. او به خوبی عالقه ی هیوا را 

از چشمانش خوانده بود. می دانست این عالقه ی که او به هیوا داشت و در قلبش سرکوب کرد هیوا هم  

 نسبت به او دارد. اما به خاطر سیامک که به هیوا دل بسته بود این دروغ را گفت.

 رها این بهت و سکوت را شکست و گفت: 

 هیوا...   -

نگاه هیوا به سمت رها برگشت. حرف های با نگاه بین این دو دوست هم رد و بدل شد و بعد هیوا  

 گفت: 

 باشه پسر دایی.  -

 جوانکی سفارش هایشان را آورد و مقابلشان گذاشت. بعد از رفتنش سیامک گفت: 
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 نگفتی هیوا بابام چی می گفت؟  -

 هیوا به سمت سیامک برگشت و گفت:  نگاه

 زنگ زده بودن احوال بپرسن.  -

 باز موبایل هیوا زنگ خورد که این بار با دیدن اسم محمد گفت: 

 اینم از خواب بیدار شده.  -

 و جوابش را داد: 

 الو محمد.  -

 محمد و درد، باز تو دیدی خوابم جیم زدی.  -

 فظ. اومدیم با رها خرید، زود برمی گردیم. خداحا -

 و اجازه نداد بیشتر از این حرف بزند و تلفنش را قطع کرد. یوسف کمی از قهوه را نوشید و گفت: 

 پدرت چندتا بچه داره؟ -

 هیوا خیلی آرام جوابش را داد:

پنج تا، محمد بزرگیه. دو سال از من کوچکتره. از این پنج تا فقط محمد چشم دیدن من رو داره. بقیه   -

 اصال نمی خوان سر به تن من باشه.  شون به لطف مادرشون

 سیامک هم با لبخند گفت: 

 درسته یه کمی اخالقش تنده ولی معلومه جوون خوبیه. راستی قضیه ی رفتنتون که جدی نیست.  -

هیوا دیگر تحمل نداشت باید تلخی وجودش را یک جوری بروز می داد برای همین در حالی که سعی  

 می کرد آرام باشد گفت: 

 راره برگردیم اهواز یه مدتی محمد کاراش رو راست و ریست کنه، سه تایی می ریم دبی. جدیه. ق -
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 سیامک باز مات شد از این جواب. یوسف گفت: 

 قرار بود به پیشنهاد کاری سیامک فکر کنی. رستوران و این حرفا.  -

 هیوا خیلی رک گفت: 

آره قرار بود فکر کنم، بهشون هم گفته بودم دو هفته وقت می خوام. هنوز دو هفته نشده تصمیم رو   -

 گرفتم. فکر می کنم کار توی رستوران دبی برای من و رها جای پیشرفت داره. 

 سیاوش با شوخی که به سختی بود گفت: 

احت می شه سرش کاله  خب خره، با سیامک شریک بشی که سودت بیشتره، تازه نمی دونی چه ر -

 گذاشت. با اون پشتیبانی هم از دایی یونست داری می تونی بزنی قشنگ بدبختش کنی. 

 هیوا اما خیلی جدی سیاوش رو نگاه کرد و گفت: 

 من تینا نیستم پسر دایی، برای بدبخت کردن آدما هم نقشه نمی کشم.  -

دایی خطاب می کند. مدتی فقط بهت  سیاوش به خوبی فهمیده بود قلبش را شکسته است که او را پسر

 زده نگاهش کرد و دوباره به خنده زد و گفت: 

خب حاال، چه تریپ جدی بودن هم به خودش می گیره. پس می خوای به پیشنهاد کاری برادر من   -

 جواب رد بدی؟ 

 هیوا سری تکان داد و یک قاشق از بستنی اش را خورد. یوسف گفت: 

 نوم تنها اصال مناسب نیست. زندگی توی دبی برای دوتا خا -

اتفاقا خیلی هم محیط امن و خوبی داره، در ثانی محمد باهامونه. اونقدری حرفم برای صاحب رستورانه   -

 برایی داره که یه کاری هم واسه برادرم دست و پا کنه.
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این  سیامک اما نگاهش به فنجان قهوه اش بود و حرفی نمی زد. دلش هیوا را می خواست اما هیوا با 

جواب رد به پیشنهاد کاریش یک جورایی نخواستن خودش را عنوان کرده بود. مدتی به سکوت بین  

 همه گذشت تا باز سیاوش گفت: 

به بابام می گم با غل و زنجیر نگه ت داره، فکر کردی می تونی در بری، اومدنت با خودت بود اما   -

 رفتنت که با خودت نیست دختر عمه. 

حرفش نداد. سیامک باالخره نگاهش را از فنجان قهوه اش کند و یک نفس تمامش  هیوا جوابی به این 

را نوشید. تنها کسی بستنی سفارش داده بود فقط هیوا بود که آرام آرام داشت بستنی اش را می خورد و  

 نگاهش را از بستنی جدا نمی کرد. سیاوش انگشتش را نزدیک صورت هیوا گرفت و بعد صدایش زد: 

 هیوا.   -

ا هیوا سربرگرداند انگشت سیاوش توی لپ هیوا فرو رفت و صدای خنده ی سیاوش و اعتراض هیوا را  ت

 درآورد: 

 مرده شور ترکیبت رو نبرن. روانی.  -

 و بعد خطاب به سیامک گفت: 

 این برادرت رو ببر یه دکتر روانپزشک نشون بده، به خدا مشکل داره. -

 سیامک سری تکان داد اما حرفی نزد. 

 ش هم در جوابش گفت: سیاو 

تو رو باید ببرن دکتر روانپزشک نشون بد*ن که اینجوری دل داداش من شکوندی. ما رو دستپخت   -

 تو حساب باز کرده بودیم دختره ی قزمیت. 

 سیامک شاکی گفت: 

 چرا حرف بیخود می زنی سیاوش، حاال با خودش فکر می کنه ما به خاطر کارش می خواستیمش.  -
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 گفت:  سیاوش با شیطنت 

 پس برای چی می خواستینش؟ -

شاید سیامک هم در جمع خجالت می کشید راز دلش برمال شود که از زیر میز لگدی حواله ی پای  

 سیاوش کرد و دادش را درآورد. 

 ای نامرد برادر. چرا می زنی؟ -

 هیوا نیم نگاهی به رها انداخت و گفت: 

 اگه حرفاتون تموم شده و کار دارید برید به کارتون برسید من و رها کلی خرید داریم.  -

 *** 

دانست برای چه آمده است!  شان، باز خونش به جوشش افتاد. نمی ابا دیدن ماشین شیدا داخل حیاط خانه 

بود. از می خواست کسی خبردار شود، پس خودش هم باید خوددار رو میشد، نمیاما باید با او روبه 

ماشین پیاده شد. سعی کرد رفتارش عادی باشد اما ابروانش هنوز در هم بود. وارد سالن که شد نگاه  

 همه به سوی او چرخید. پدر، مادر، برادرش و البته شیدا داخل سالن بودند. یونس با دیدنش گفت: 

 باالخره قهرت یه جا به درد خورد. بیا که بخت باهات یار بوده.  -

ت. نگاهش به سیامک بود تا از نگاهش حرفی بخواند اما چیزی نفهمید. مریم از جا برخاست  جلو رف 

 نزدیکش شد و آرام گفت: 

 باالخره این دختر کاری کرد که دل پدرت رو به دست آورد. بگو چیکار کرده؟ -

 فهمید موضوع چیست؟ شیدا از جا برخاست و نزدیکش آمد. با لبخندی گفت: سیاوش نمی 

 کردم اونقدری قهرت طوالنی بشه که حتی یه زنگ نزنی. فکر نمی  سالم، -

کرد.  بایست اینگونه رفتار می کرد، او تصمیم گرفته که شیدا را ببخشد، پس نمی سیاوش فقط نگاهش می 

 لبخندی هر چند سخت به لبش نشست و گفت: 
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 یام. قبال بهت گفته بودم، توی موضوعی که من مقصر نباشم به هیچ وجه کوتاه نم  -

 شیدا سر به زیر انداخت و گفت: 

 خوام، توی اون دعوا مقصر من بودم. خب من معذرت می  -

 مریم خشنود، شیدا را بوسید و گفت: 

اش سورپریزت  سیاوش باز کن اون اخمت رو، هم معذرت خواهی کرد هم اینکه با بخشیدن مهریه  -

 کرد. 

 یونس هم گفت: 

ش در نظر بگیری.  ی معقوالنه واسه م. بعدا باید یه مهریه درسته شیدا بخشیده اما من راضی نیست -

 شنیدی چی گفتم پسر؟ 

 مریم به سمت جمع برگشت، شیدا دست سیاوش را گرفت و گفت: 

 بخشیدی من رو؟  -

سیاوش که نگاهش روی دست شیدا بود که دستش را گرفته بود چرخید و بعد در نگاه زیبا و عسلیش  

 نشست، سری تکان داد و گفت: 

 آره بخشیدم.  -

 . یونس برگه را به سمت سیاوش گرفت و گفت: در کنار هم نشستند 

 برای اولین بار توی عمرم شوکه شدم از دست کسی که اصال ازش توقع این کارا نداشتم.  -

 شیدا با خنده گفت: 

 آقاجون یعنی تا این حد ازم ناامید بودید؟  -

 یونس با خنده گفت: 
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دم. فهمیدم دختر خوبی هستی که سیاوش دوست داری؛ ولی خب همین  آره اما االن بهت امیدوار ش -

نویسیم که اگر فردا روزی این پسر من خواست گربه  ی می ت یه مهریه ریم محضر واسه فردا می 

 رقصونی کنه دمش بگیری بندازی زندان. 

 شیدا با این حرف خندید و گفت: 

 ام.واسه  خوام. مهر و محبت و عشق سیاوش کافیه نه آقاجون، من مهریه نمی -

 مریم خشنود گفت: 

 دونن اینکار رو کردی؟ ات می الهی قربونت برم عزیزم، خانواده -

 م اهمیتی نداره.انه اما نظرشون واسه  -

 یونس با رضایت سری تکان داد و گفت: 

چیکم خوشبخته، باید دم این پسر بزرگه هم بگیریم پرتش کنیم  خب حاال که خیالم راحته که پسر کو -

 از خونه بیرون. 

 و نگاهش را به سیامک داد و گفت: 

ریم دیدنش هم  ی هیوا. با مادرت و عمه جیرانت، هم می امشب خودم، خودم رو دعوت کردم خونه  -

 خوام موضوع رو مطرح کنم. اینکه می 

 و گفت: سیامک نگاهی به برادرش سیاوش انداخت 

 خواد بمونه تهران. گفت برای رستوران هم جوابم منفیه. زدم، انگار که نمیامروز باهاش حرف می  -

 یونس اخمی کرد و گفت: 

 خاک بر سرت.  -

 چرا؟  -
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هنری. از برادرت یاد بگیر. یه ذره قهر کرد و خودش رو گرفت زنش از ترس رفت  از بس بی  -

 ات رو بدست بیاری. عمهنتونستی دل دختر هنر ش رو بخشید اونوقت توی بی مهریه 

 شیدا گفت: 

 شاید آقاجون خودتون بخواهید هیوا قبول کنه. چون خیلی شما رو دوست داره.  -

 آره خودم باید برم باهاش حرف بزنم، از این بی بخار که آبی گرم نمیشه.  -

 مریم اما دلیل دیگری داشت: 

ی زندگیش نیست. خب ما که هیوا رو خیلی وقت  به نظرم یونس جان باید مطمئن بشیم کسی تو  -

 شناسیم بهتر نیست عجوالنه تصمیم نگیریم، یونس با اشاره به سیامک گفت: نیست می 

 خوادش، دیگه تصمیم چی بگیریم. پسرت می  -

 مریم نگاهش را به سیامک داد و گفت: 

 ستی از انتخابت؟ به نظرت نباید بیشتر فکر کنی، قبال هم عجوالنه تصمیم گرفتی؟ مطمئن ه -

 سیامک هم رک جواب داد: 

 .بخشید من میرم یه کم دراز بکشم مطمئنم، اما از دلش نه. می  از انتخابم  -

 را ترک کرد. یونس با اخمی گفت:  و با این بهانه جمعشان 

 دونم این چه خصومتیه که با فامیل من داری.من نمی  -

 مریم ناراحت و منکرانه گفت: 

ی تو هیچ خصومتی ندارم. اتفاقا هیوا جان رو خیلی  کنی؟ من با خانواده یونس چرا اینطور فکر می -

 دوست دارم. 

 یونس باز گفت: 
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 اما رفتارت این رو نشون نمیده عزیزم.  -

 شیدا سرش را نزدیک گوش سیاوش برد و گفت: 

 بازم دعواشون شد، بریم توی اتاقت؟  -

 ها رفتند. و از جا برخاستند و به سمت پله سیاوش فقط سری تکان داد و هرد

 *** 

کرد که داخل آشپزخانه مشغول درست کردن  محمد با اخم روی مبلی لمیده بود و به هیوا و رها نگاه می 

کشید، نیم نگاهی  شام بودند. رها برای کمی مرتب کردن پذیرایی بیرون آمد. میز عسلی را دستمال می 

 به محمد انداخت و گفت: 

 هات تو همه؟ و؟ چرا سگرمه چته ت  -

 میان اینجا چیکار؟  -

 رها از کنار میز برخاست و گفت: 

 میان دیدن هیوا.  -

 هیوا از توی آشپزخانه گفت: 

اش رو به دایی یونس بگی دهنت  ها که به بقیه گفتی یه کلمه ها، از اون متلک محمد باز سفارش نکنم  -

 کنم. روی دایی یونسم حساسم. رو سرویس می 

 بابا حساس، این دایی جون جونی این همه سال کجا بوده؟ نه  -

 هیوا از آشپزخانه بیرون زد و گفت: 

 هر کجا؟ فهمیدی چی گفتم؟  -

محمد فقط سری تکان داد. زنگ در خانه زده شد، هیوا به سمت آیفون رفت و با دیدن تصویر یونس  

 لبخندی به لبش نشست و گفت: 
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 ی هم گرفته. الهی قربونش برم، ببین چه دسته گل -

جواب داد و بعد در را باز کرد. لباسش را مرتب کرد و موهایش را پشت گوشش زد، در ورودی را باز  

 کرد و برای استقبال از آنها بیرون ایستاد. یونس همینطور که پله ها را باال می آمد او را صدا میزد: 

 اتون چقدر پله داره. هیوا جان، آخ دایی خونه   -

 ببخشید. شرمنده دایی،    -

یونس هن هن کنان به او رسید و برای اینکه هیوا را ببیند، دسته گل بزرگ را توی دستش جا به جا کرد  

 و گفت: 

 سالم به روی....  -

 بقیه ی حرفش با دیدن صورت کبود و زخمی هیوا در دهانش ماسید و گفت: 

 چه بالیی سرت اومده دخترم؟ این چه وضعیه.  -

 ود با دیدن صورت هیوا ناباور گفت: جیران هم به آنها رسیده ب 

 هیوا! هیوا چه بالیی سرت اومده؟!   -

پرسی با او شد. مریم  رسید و هیوا مشغول احوالهنوز هیوا فرصت جواب دادن پیدا نکرده بود که مریم 

 هم نگران همان سوال را پرسید. یونس کالفه گفت: 

 دختر چه بالیی سرت اومده؟ -

چیز مهمی نیست، پام پیچید از این پله ها پرت شدم پایین. صورتم خورد به اون دیوار پایین.   -

 اینجوری ناکار شدم. 

کرد که رها  وار پایین پله ها انداخت. داشت تجزیه و تحلیل می یونس ابروی در هم کشید، نگاهی به دی

هم بیرون آمد. با تعارفات رها همگی وارد شدند. محمد به احترامشان برخاست. یونس باز متعجب فقط  
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کرد و هنوز جواب سالمش را نداده بود که هیوا او را معرفی کرد. محمد به رسم ادب  محمد را نگاه می 

 نس دست بدهد. یونس هم دستش را به گرمی فشرد و دسته گل را به رها داد و گفت: جلو آمد تا با یو

ام توضیح بدی چطوریه که تو  ها افتادی، فقط میشه واسه هیوا جان من دروغت رو باور کردم که از پله   -

 و برادرت با هم از پله ها افتادید و صورتتون خورده به دیوار. 

 محمد ابروی باال انداخت و گفت: 

 منم مشتاقم جواب این سوال بشنوم.  -

 هیوا چشم غره ای به محمد رفت و با خجالت از یونس گفت: 

 کنیم. زن دایی بفرمایین. مامان جون. حاال بفرمایین بنشنید، صحبت می  -

 ی چای فرار کند که رها زودتر از او برخاست و گفت: همگی نشستند و هیوا خواست به بهانه 

 من چای میارم.  -

 کرد، داد و گفت: نگاهش را به یونس که منتظر نگاهش می هیوا 

 چه گل های قشنگی آوردید دایی، دستتون درد نکنه. چرا مادرجون نیاوردید.  -

 جیران در جوابش گفت: 

 مادرجون موند پیش آرزو که من بتونم بیام تو رو ببینم.  -

 هیوا موضوع را به آرزو کشاند و گفت: 

 اد؟آرزو بهتره، پیوند جواب د -

 خداروشکر فعال که بله. ولی باید تحت مراقبت باشه.  -

 هیوا سوال و جواب هایش که در مورد آرزو تمام شد به مریم چشم دوخت و گفت: 

 زن دایی شما چطورین؟  -
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 مریم مهربان گفت: 

 ی نقلی و قشنگیه. من خوبم، خونه  -

 آره دیگه، عمو بامداد زحمت کشید اینجا رو به ما داد. -

 وی صاف کرد و گفت: یونس گل 

 هیوا چی شده دختر؟ صورت یه خانم نباید اینطوری باشه! دعوا واسه مردهاست.   -

 هیوا سر به زیر انداخت و گفت: 

 پیش اومده دیگه، دعوا نطلبیده بود.  -

 و خودش ریز خندید. محمد غری به جانش زد: 

 تو همه ی دعواهات نطلبیده ست.  -

 هیوا سربلند کرد و اخمش را تحویل محمد داد. یونس نگاهی به محمد انداخت و بعد گفت: 

 دقیق بهم بگو چی شد؟  -

 هیوا چاره ای نداشت جز اینکه تعریف کند، همه چیز را که گفت، جیران گفت: 

 یوسف چرا زنگ نزد به کالنتری شکایت کنه؟  -

 محمد جوابش را داد: 

 ها نرن شکایت شانس آوردیم. های ما بود. اون ر خوردن بدتر از کتک های که اون دو نفآخه کتک  -

 یونس که دلخور شده بود از شنیدن این موضوعات، در جواب محمد گفت: 

 وقت دماری از روزگارشون در میارم که بیا و ببین. خدا کنه شکایت کنن، اون -

 مریم بحث را عوض کرد و گفت: 

 ف هم که اینجا بوده. حاال خداروشکر به خیر گذشته، یوس -
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 یونس باز گفت: 

ذاشتی همون موقع که  چه خیری خانم، صورتش رو ببین. چشم راستش به زور بازه. باید یخ می  -

 اینجوری ورم نکنه. اون دایی بی شعورت مثال دکتره، این چیزها حالیش نیست. 

 رها با سینی چای بیرون آمد و خواست مسئله را درست کند؛ برای همین گفت: 

 یخ گذاشتیم خیلی از کبودیش خوابید.  -

 یونس این موضوع را دستش گرفت و گفت: 

دیگه بدتر، ببین چه جوری زدن که این تازه خوبشه. من باید اون دو تا تن لش پیداشون کنم. گوه   -

اشون درست کنم که به گوه خو*ردن بیفتن.  ی واسه خو*ردن که دست رو هیوا بلند کردن. یه پرونده 

 کردن. عمو بامدادت رو بده ببینم اون دو تا کی بودن و اینجا چه غلطی می  یشماره

 کرد. هیوا نگران گفت: مریم پر استرس نگاهش می

 کنه، خبرم میده. دایی! عمو بامداد خیلی از این موضوع ناراحت شده. گفت پیگیری می  -

 یونس باز نفس عمیقی کشید و گفت: 

 برای یه شام حسابی صابون زدم.   خب بگذریم، بوهای خوبی میاد. دلم -

 یه چند تا غذای جدید درست کردم.  -

آمد  یونس تشکری کرد و نگاهش را به محمد داد و با او مشغول صحبت شد. محمد هم که بدش نمی 

داد. ی مادری هیوا را بشناسد، لجاجت را کنار گذاشته بود و درست و با ادب جواب یونس را می خانواده

کردند. هیوا برای سر  کردند. رها و هیوا هم فقط پذیرایی می ها گوشی می های آن بقیه هم به صحبت 

 زدن به غذایش به آشپزخانه رفت. جیران هم به دنبالش رفت. نزدیکش شد و گفت: 

 اینطور که پیداست از خیلی وقت قبل مشغول بودی.  -

 هیوا نگاهش را به او داد و گفت: 
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 آشپزی رو دوست دارم.  -

 ی به پذیرایی انداخت و آرام گفت: جیران نگاه

 تونیم یه کم با هم صحبت کنیم؟ هیوا جان می   -

 هیوا سری تکان داد و زیر گاز را کم کرد و گفت: 

 بنشینید.  -

مادرش. جیران دستان هیوا را بین دستانش  نزدیک هم سر میز نشستند و هیوا منتظر چشم دوخت به  

 گرفت و گفت: 

کردم مبادا بابام بفهمه. مبادا  ها یواشکی گریه می ها به فکرت بودم. گاهی وقت تو همه ی این سال  -

 هوشنگ بفهمه. 

 اش دوید و بغضش را فرو داد و گفت: این را گفت و اشک روی گونه 

دونم چوب خدا بود که هوشنگ  تونم دوباره ببینمت. می انتظارم بیست و شش سال طول کشید تا باز ب -

گفت اگر رفتی، دیدن  کردم که بذاره یه بار بیام ببینمت. اما میدونه چقدر التماسش رو می خورد. خدا می 

خواست یه کاری کنه که تو رو بیاره تهران تا من  ذارم. این چند سال آخر یوسف میآرزو رو به دلت می 

زاله و به هم ریختن یوسف، همه چیز رو از یادش برد. این اوضاع بیماری آرزو پیش  ببینمت؛ اما مرگ غ

اومد و هوشنگ خودش پیشنهاد داد و به یوسف خواهش کرد بیاد دنبال تو. اون موقع فهمید چقدر  

دونی چه جوری بال بال میزد باال سر آرزو. آرزو هم بچمه،  ی تن آدم از دست بره. نمی سخته پاره 

 بودم ولی عدل خدا رو دیدم. ناراحت 

 هیوا اشک روی صورت مادرش را گرفت و گفت: 

 بهش فکر نکنید، آروز خوب میشه.  -
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دونستم  ممنونم عزیزم، راستش داییت امشب اومده اینجا یه حرفی بزنه یه پیشنهادی بده. من نمی  -

اما خب نظر  اومدنی توی ماشین با من صحبت کرد. راستش من خوشحال شدم از این پیشنهادش؛ 

 خوام اگر میشه به پیشنهادش خوب فکر کنی بعد جواب بدی. خودت مهمه. می 

هیوا حدس زده بود، ممکن است پیشنهادش چه باشد برای همین سوالی نپرسید. با صدای یونس  

 اشون به پذیرایی کشیده شد. توجه 

 هیوا بیا اینجا کارت دارم.   -

همراه مادرش به پذیرایی برگشت. نزدیک مادرش نشست و  هیوا این بار نه با ذوق با کمی استرس به  

 گفت: 

 اتون پوست بگیرم دایی. میوه واسه  -

 کرد، با لبخندی گفت: یونس که دستانش را باز روی شکمش قالب کرده بود و به او نگاه می 

 خورم. یه کمی کیک خوردم، چند دقیقه ی دیگه میوه هم می -

 کیکش چطور بود؟ رها درست کرده.  -

 ونس قدرشناسانه به رها نگاه کرد و گفت: ی

 ممنونم دخترم، خیلی خوشمزه بود.  -

 نوش جان.  -

 یونس باز به سمت هیوا چرخید و گفت: 

 خوبه امشب برادرت هم هست. راستش هیوا جان من خیلی تو رو دوست دارم. -

 منم خیلی شما رو دوست دارم.  -

 اونقدری دوستم داری که همیشه پیشمون بمونی؟  -

 ای سکوت کرد. نیم نگاهی به مادرش انداخت و نیم نگاهی هم به محمد انداخت و گفت: هیوا لحظه 
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 کنم پیشنهاد کاری که اونجا دارم خیلی خوبه. راستش قراره با رها و محمد بریم دبی. فکر می  -

 یونس چانه اش را خاراند و گفت: 

 کنی اگر پیش ما کار کنی ضرر کردی؟یعنی فکر می  -

 ینطور نیست. اما خب قبل از اینکه بیام تهران قصد داشتم برم. نه ا -

 ی حرفش گفت: محمد هم در ادامه 

خوام باهاش برم. خب هیوا  برای اینکه تنها نباشه می خواد بره البته من هم راضی نیستم بره؛ ولی می  -

 مونی؟ پاشی بری کشور غریب که چی بشه؟ تونی کار خوبی داشته باشی، چرا نمیاگر توی تهران می 

هیوا ناراضی نگاهش کرد اما از شرم داییش حرفی به محمد نزد. یونس هم همین موضوع را دست  

 گرفت و گفت: 

خوام که بمونی. من  خواد راه بندازه می کنی به خاطر کاری که سیامک می خوام فکر  ببین هیوا نمی  -

 خوام عروسم بشی. خوام بمونی، می ام عزیزه و می وجود خودت واسه 

کرد. بقیه که  این حرف آخر محمد را هم مات کرد. هیوا اما سر به زیر داشت و به فرش زیر پا نگاه می 

 د. محمد هم ابروانش در هم شد و گفت: در جریان بودند از این موضوع جا نخوردن

 خب پس به سالمتی امشب برای خواستگاری اومدید، هیوا چرا نگفته بودی؟  -

 جواب محمد را یونس داد: 

آقا محمد، هیوا از قبل در جریان نبوده که به شما بگه. پسر بزرگم سیامک، سه سال قبل از همسرش   -

 بینید. جدا شده. حاال توی فرصت بهتر ایشون رو می 

 محمد سری تکان داد و گفت: 

 بله زیارتشون کردم.  -

 یونس متعجب گفت: 
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 کی؟ کجا؟  -

 محمد هم خیلی عادی گفت: 

همین دیروز که دعوا مرافعه شده بود، آقا داداشتون به پسرهای شما هم زنگ زدن که بیان اینجا. یه    -

 جورای لشکر خبر کرده بودن. 

 مریم نگران گفت: 

 ها درگیر شدن؟ وش هم با اون یعنی سیامک و سیا -

 نه خانم نگران نشید. دیر رسیدن دعوا تموم شده بود. -

 نگاهی بین جمع رد و بدل شد و باز یونس بحث را دستش گرفت و گفت: 

خب خداروشکر که آقا پسر من رو زیارت کردید. هیوا جان تو هم توی این مدت کم و بیش سیامک   -

 در موردش چیه؟ رو شناختی. خب میخوام بدونم نظرت

ای گیر افتاده است. رو دربایستی که با دایی یونسش داشت با  هیوا احساس میکرد توی بد مخمصمه 

ای به سیامک نداشت.  خواست دلش را بشکند و از طرفی عالقه کس دیگری نداشت. از طرفی نمی هیچ 

ما یونس منتظر بود خودش  هیوا سر بلند کرد نگاهش را به رها داد و با نگاه از او کمک می خواست. ا

 حرفی بزند که محمد این سکوت را شکست و گفت: 

تر و پدر داره که باید این موضوع با  البته هر چیزی رسم و رسوم خودش رو داره. هیوا هم بزرگ  -

 پدرش مطرح کنید. 

 یونس ناراضی نگاهش کرد و بعد گفت: 

م بگیره، الزم باشه با پدرش هم صحبت  هیوا اونقدری بزرگ شده که بتونه برای زندگی خودش تصمی  -

 کنم. می 

 جیران خواست به دخترش کمک کند برای همین گفت: 
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 داداش حاال چون یهویی مطرح شد، اجازه بدید هیوا جان هم فکرهاش رو بکنه. -

 یونس سری تکان داد و گفت: 

 اش در مورد سیامک چیه! خواستم بدونم نظر اولیه باشه، فقط می  -

 توانست که از او بد بگوید. بد نبود که بد بگوید. گفت، نمی می هیوا چه باید 

 محمد باز دخالت کرد و گفت: 

ای، چیزی برای  کنم پسرتون چند سالشه، شغلش چیه؟ خونه حاال چون برادر هیوا هستم، سوال می  -

 زندگیش داره یا نه؟ 

مریم حرصی نگاهش کرد. اصال از آن پسر خوشش نیامده بود. اما یونس سعی کرد در آرامش جوابش  

 را بدهد. 

کنه. اما خب اون چیزی که هست  خب من از پسرم تعریف کنم، میگن پدرشه از پسرش تعریف می  -

که سوار بشه   باید بگم، سیامک مغز متفکر اقتصادی فامیل ماست. شاید ساده و معمولی بگرده و ماشینی

از ماشین من و برادرش و بقیه فامیل معمولی تر باشه؛ اما اینطور نیست که از نظر مالی هیچی نداشته  

ها این  ای برای زندگی نداره که تازگی باشه. بیشتر از من نداشته باشه؛ کمتر از من نداره. فقط انگیزه 

 دونم به هیوا عالقه مند شده. انگیزه رو پیدا کرده. می 

 وا باز نگران به رها نگاه کرد. فقط یونس او را خطاب قرار داد نگاهش به سمت او برگشت. هی

 خوای هیچی بگی؟ خب هیوا جان، نمی -

کرد. به خودش  هیوا به خوبی باال رفتن ضربان قلبش و عرقی که روی پشتش نشسته بود رو حس می 

 زدن. فرستاد که تا این حد زبانش الل شده بود برای حرف لعنت می 

 یونس کمی به سمتش خم شد و بشکنی مقابل چشمش زد و گفت: 

 کجایی هیوا؟ -
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 هیوا به خودش آمد و بعد از مکثی گفت: 

 بخشید دایی من به غذام سر بزنم. می  -

 و با این بهانه جمع را ترک کرد، بعد از رفتنش مریم دلخور گفت: 

گفتی که هیوا را در جریان  به جیران می کردی. باید قبلش خب یونس جان! نباید یهویی مطرح می  -

 بذاره.

 یونس پوفی کرد و گفت: 

 درست میشه.  -

 رها کمی جسارت به خرج داد و گفت: 

 کنم هیوا قصد ازدواج نداره.البته من نباید حرفی بزنم. اما فکر می  -

 یونس که از این حرف جا خورد بعد از مکثی گفت: 

 شما مطمئنید؟   -

 بله.  -

 ن مورد مناسبی نبوده. خب چون تا اال -

 محمد هم گفت: 

کنه، منم نظرم اینه که باید ازدواج کنه. یه  درسته هیوا میگه قصد ازدواج نداره اما به نظر من اشتباه می  -

 زن باید یه مرد باال سرش باشه. 

 رها با اخمی گفت: 

 این باید کی گفته؟  -

 محمد با توپ پر خطاب به رها گفت: 
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 ازدواج کنی. یعنی چی که دورتا خانم تنها زندگی کنن، اون هم توی این جامعه.  من میگم! تو هم باید -

 یونس از این حرف محمد خوشش آمده بود، اما مالیم تر از محمد گفت: 

 آقا محمد درست میگن.  -

 هیوا با ظرفی که درونش از شکالت و پاستیل پر بود، بیرون آمد ضمن نشستن گفت: 

تونن از پس  ها نمیکنه. اینجور مردها اعتقاد دارن زن بخشید دایی اما محمد مثل بابام فکر می می  -

 خودشون بربیان. 

 مریم در جوابش گفت: 

کنن و زندگی مستقل خودشون رو  تونن از پس خودشون بر بیان. کار می ها می اینطور نیست. زن  -

 تونه برای خودش ایجاد کنه. نیتیه که زن به تنهایی نمیتونن داشته باشن، حرف آقا محمد در مورد اممی 

 هیوا با زهرخندی گفت: 

 اتفاقا من توی زندگی متاهیلم ناامن ترین دوران زندگیم رو تجربه کردم.  -

 یونس مهربان گفت: 

نداخت. من در مورد یه مرد واقعی  اون مرتیکه مرد نبود وگرنه هیچ وقت امنیت تو رو به خطر نمی  -

 کنم. مردی که دوست داشته باشه و بتونه حمایتت کنه. صحبت می 

 هیوا که گویی کمی برای حرف زدن جسارت پیدا کرده بود، گفت: 

 تونم به هیچ مردی اعتماد کنم. دایی من ترسیده شدم. برای همین نمی  -

این فقط یک دروغ و بهانه بود تا داییش را از این پیشنهاد منصرف کند وگرنه خودش هم خوب  

 دانست اگر به جای سیامک، برای سیاوش از او خواستگاری کرده بودند، هیچ مخالفتی نداشت. می 

 یونس عاقالنه نگاهش کرد و بعد گفت: 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

457 

حق میدم بهت دخترم، ولی سیامک اینطور نیست. حداقل بهش فرصت بده خودش رو بهت ثابت کنه   -

عالیق هم آشنا بشید. اگر به توافق رسیدید  و همدیگه رو بیشتر بشناسید. بیشتر وقت باهم بگذرونید، با 

 خوام تحت فشارت بذارم. تونید با هم زندگی کنید قبول کن. وگرنه من نمی و دیدید می 

 هیوا با کمی تردید و خجالت گفت: 

 ی بعد دارم میرم. اما تا آخر هفته  -

 یونس این بار کمی ناراحت گفت: 

دونی این دختر عروسم، شیدا  همین ماهه. راستی می خوای بمونی؟! آخر  یعنی عروسی سیاوش هم نمی -

 رفته چیکار کرده؟ 

 هیوا متعجب و نگران گفت:

 چیکار کرده؟  -

 مریم با غرور گفت: 

 اش رو بخشیده.ی مهریه ای که به سیاوش داره، رفته همه به خاطر سیاوش و عالقه  -

ش را مخفی کند. هیوا هم چشم  امحمد پقی زده زیر خنده اما سعی کرد با سر به زیر انداختن خنده

 اش کرد. یونس مشکوکانه نگاهش کرد و جیران گفت: ای حواله غره

 موضوع خنده داری بود.  -

 رها گفت: 

 خوای تا آخر ماه صبر کنیم توی این مدت هم... هیوا جان نمی   -

 ی حرفش در دهانش ماند. محمد هم گفت: که با نگاه تند هیوا بقیه 

گردم تهران که  کنم و برمی م توی این مدت میرم اهواز کارهام رو ردیف می پیشنهاد خوبیه، من ه -

 بریم دبی. 
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 یونس با لبخند گفت: 

 خب شاید هم وقتی برگشتید دیگه هیوا جان هم راضی شده و توی مراسم عروسیش شرکت کردی.  -

 دوختند و هیوا مقابل تصمیماتشان حرفی برای گفتن نداشت. بریدند و می برای هیوا می 

 *** 

ی یونس و بقیه بیرون رفته بود تا برگشت در را عصبانی به هم کوبید و بر سر محمد  هیوا که برای بدرقه 

 و رها فریاد زد: 

دگی من هستید که برای من  خوام بدونم به شما چه مربوطه؟ مگه شما دو تا فضول زناصال من می  -

 دوزید؟!برید و می می 

کرد و رها در حال جمع و جور کردن  خیالی زده بود و تلویزیون تماشا می محمد خودش را به بی 

 آشپزخانه بود. هیوا وسط پذیرایی ایستاد نفس زنان هر دویشان را نگاه کرد و دوباره فریاد زد: 

 گیری؟! رای ازدواج من تصمیم می جواب من بدید! محمد مگه تو فضولی که ب  -

 محمد باالخره نگاهش کرد و گفت: 

 خوام. خواستی به داییت بگی نمی به من چه مربوط، تو که زبونت برای همه درازه می  -

 هیوا به سمتش رفت و شاکیانه گفت: 

پرسی پسرتون چند سالشه؟  خوام بدونم تو فضولی که می من خودم بلدم جواب داییم رو بدم. می  -

 چیکاره است؟ 

 کنم مورد خوبیه . دونم فکر می خواستم بدونم. حاال که می خب می  -

هیوا تا این را شنید به سمت محمد هجوم برد که کتکش بزند. محمد با خنده از زیر دستش فرار کرد و  

 گفت: 

 چخه، چرا وحشی میشی.  -
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مد. تا سر راه هیوا را گرفت. هیوا  هیوا افتاده بود دنبالش که رها برای میان داری از آشپزخانه بیرون آ

 او را هم عصبانی به سمت مبلی هل داد که روی مبل افتاد . 

 تو یکی اصال با من حرف نزن که بیشتر از محمد از دستت شاکی هستم.  -

 رها ناراحت گفت: 

 اشم گفتم هیوا قصد ازدواج نداره.من که حرفی نزدم، تازه  -

 هیوا عصبانی داد زد: 

 ه گفت... پس خر بود ک  -

 و ادای رها را در آورد: 

ی بعدی میرم دبی، شما  خوام صبر نکنم. آخر هفته خوای تا آخر ماه صبر کنیم.=؟ می هیوا جان می   -

 خوام باهام بیاید. دورتا هم نمی

 و به سمت اتاقش رفت که محمد داد زد: 

 تو غلط کردی که از این غلطا بکنی.  -

 ل اتاقش شد و در را به هم کوبید. هیوا اما اهمیتی نداد و عصبانی داخ

 *** 

سیامک در حال قدم زنی در حیاط بود وقتی ماشین یونس وارد حیاط شد، یونس با دیدنش با تاسف  

 سری تکان داد و خطاب به همسرش گفت: 

 کشه. وای، وای! ببین چه انتظاری هم می  -

 مریم خواست انکار کند برای همین گفت: 

 زنه، حتمی تازه شام خورده. سیامک همیشه بعد از شام میاد بیرون قدم می  -
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 یونس نیم نگاهی به همسرش انداخت و گفت: 

 بندی االن نگران اینه که هیوا چی گفته؟ شرط می   -

ها حساب  رد خیلی روی زن دیگه اونقدرا هم عاشق نیست. سیامک بعد از اون کاری که تینا باهاش ک  -

 کنه. باز نمی

 یونس سری تکان داد و گفت: 

 باشه تو بگو اینطور نیست، بریم تا بهت ثابت بشه.  -

آمد تا رسید، یونس  هر دو از ماشین پیاده شدند. سیامک هم که متوجه آنها شده بود به سمتشان می 

 گفت: 

 چته مثل مجنون آواره افتادی به دوره گردی؟  -

 ای گفت: خنده سیامک با 

 تازه شام خوردم، اومده بودم قدم بزنم.  -

 مریم پیروزمندانه گفت: 

 نگفتم یونس جان.  -

 یونس حرصی سری تکان داد و گفت: 

 خب پس بهتره بریم تو.  -

 و خواست برود که سیامک گفت: 

 میگم چیزه، خوش گذشت بهتون؟  -

 تو فضولی مگه؟  -

 مریم با دلخوری از یونس گفت: 
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 ای هم درست کرده بود. ود پسرم، شام خوشمزهآره خوب ب -

 خب از یه آشپز فوق العاده که بعدی نیست...  -

 و کمی من من کرد و بعد گفت: 

 هیچی نگفتید؟   -

 یونس تند گفت: 

 در چه مورد؟  -

 کشید ولی در آخر به تردیدش غلبه کرد و گفت:سیامک که کمی خجالت هم می 

 ید؟ در را*بطه با من، با هیوا صحبت کرد  -

 یونس هم تند در جوابش گفت: 

 صحبت کردیم گفت از پسر دیالق دراز کچلتون خوشم نمیاد. تو هم قدم بزن غذات هضم بشه.  -

کرد. مریم با  وا خورده رفتن پدرش را نگاه می این را گفت و راه ساختمان را در پیش گرفت. سیامک 

 حرص صدایش را بلند کرد تا به گوش شوهرش برساند:

 پسر من دیالق دراز کچل نیست! پسرم خیلی خوش تیپ و خوشگل.  -

 سیامک ناباور و مردد گفت:

 مامان، جوابش منفیه؟  -

 مریم مهربان نگاهش کرد و گفت: 

 من در بیاره.  خواست حرصنه پسرم، این بابات می  -

 پس جوابش چی بود؟  -
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ترسه. بابات باهاش حرف زد،  درست و حسابی که حرف نزد. ولی اینطور که پیداست از ازدواج می  -

قرار شده حاال بیشتر همدیگه رو بشناسید تا بعد. فعال هم برای رفتن منصرفش کرده و قراره تا آخر ماه  

 که عروسی سیاوش هست بمونن. 

 این حرف نفس راحتی کشید و گفت: سیامک با شنیدن 

 خوبه.  -

 مریم ابروی در هم کشید و گفت: 

 زنی.ات انقدر بال بال می ات چه عیبی داشت که نخواستیش؟ حاال انقدر برای دختر عمه دخترخاله  -

 سیامک لبخند پهنی روی صورتش نشاند و گفت: 

 هیوا دستپخت خوبی داره.  -

 مریم سری تکان داد و گفت: 

 منم باورم شد فقط به خاطر دستپختش عاشقش شدی.  آره خب، -

 و ناراحت به سمت داخل به راه افتاد. سیامک به دنبالش دوید و صدایش زد تا از دلش دربیاورد. 

یونس درون اتاق کارش پشت میزش مشغول کاری بود که ضرباتی به در اتاق خورد و سیامک وارد  

 اتاق شد و گفت: 

 اجازه هست؟  -

 ی به او انداخت و گفت: نگاهیونس نیم 

 .بیا بشین  -

 سیامک در را بست و جلوتر رفت. ضمن نشستن روی مبل گفت: 

 مامان شاکی بود، باز کارهای دفتر میارید خونه.  -
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 یونس نگاهش را از کامپیوترش گرفت، عینکش را از چشم برداشت و گفت: 

زنه خب من باید جورت رو  می   پیچونی و غیبتاش کارهات رو می این چند روز که جنابعالی همه  -

 بکشم. 

 سیامک با لبخندی گفت: 

 خوام. من معذرت می  -

 یونس دستی با ریشش کشید و گفت: 

 اینجوری که پیداست خیلی ترسیده.  -

 سیامک متعجب گفت: 

 کی؟ از چی؟  -

 خب هیوا رو میگم. از ازدواج ترس داره. -

 سیامک آهانی گفت و بعد تا خواست حرفی بزن باز یونس گفت: 

اون شوهر الدنگ قبلیش خیلی اذیتش کرده. یه بار توی خیابون هیوا رو هل داده جلوی یه ماشین که   -

 اش کابوسه. بینه. برای همین اسم شوهر واسه به شدت آسیب می 

 سیامک گیج و گنگ گفت: 

 خب االن من باید چیکار کنم؟  -

دونم اگر  ی مردها مثل هم نیستن. چه می چاره و چیکار کنم؟ خب دیگه باید بهش بفهمونی همه چم  -

 خوای باید دلش به دست بیاری. این دختر رو می 

سیامک خیره به میز ماند و به فکر فرو رفت. یونس از پشت میزش برخاست و مقابل سیامک نشست و  

 گفت: 
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و مادر که محبتی ندیده و بعد هم گیر یه آدم زبون نفهم  . از پدر هیوا دوران سختی رو گذرونده  -

خواد که هیوا ازدواج کنه. سن و سالی  افتاده. این پسر محمد، برادرش موافق ازدواجش هست و می 

 ای هستش. نداره ولی جوون فهمیده 

 سیامک سری تکان داد و گفت: 

 کنم. آره، منم اینطور فکر می  -

 راستی، سیاوش کجاست؟ -

 اقشه. توی ات -

 یونس زیرکانه نگاهش کرد و گفت: 

ای کرده بود؛ ولی انگار اصال خوشحال نشد، موضوعی هست که  امروز با اینکه شیدا کار خارق العاده  -

 دونم.من نمی 

 نه، چه موضوعی مثال؟  -

 یونس ابروی راستش را باال برد و گفت: 

 کنید. چه میدونم؟ یه چیزی که مثال دارید از من پنهون می  -

 نه پدر، خیالتون راحت.  -

 یونس کمی فکر کرد و گفت: 

 ی یه یارویی رو برای من پیدا کنن؟ تونن توی جنوب شماره راستی این رفیق رفقات می -

 خواستید؟ ی کی رو می تونن، شما فقط امر کنید! شماره البته که می  -

 د تا آخر گفت: را از یاد برده اسامی را آرام برای خودش زمزمه کر یونس که گویا اسمش 

 محمودی! ایرج محمودی، طرف هتل داره.  -
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 سیامک هم با لبخند گفت: 

 این موضوع رو من تقریبا حلش کردم.  -

 یونس متعجب گفت: 

 دونی موضوع چیه؟ مگه تو می  -

 سیامک سری تکان داد و گفت: 

اش پیدا کنن.  هاش رو مامور کرده که هیوا و رها رو واسه همین یارو که هیوا کتکش زده، اون هم آدم   -

دیشب خودم بهش زنگ زدم؛ وقتی خودم رو معرفی کردم جا خورده بود. بعد هم وقتی حالیش شد  

 ازدواج کنم.  امعمهی منه ترسیده بود. یه جورایی هم بهش فهموندم که قراره با دختر عمههیوا دختر 

 یونس نفس عمیقی کشید و گفت: 

خواستم سر این قضیه از تو بخوام یه  ها. منم می های گنده حشر و نشر داری که اینطور، خوبه که با آدم -

 کاری بکنی تا مرتیکه حساب کار دستش بیاد. 

 سیامک نفس عمیقی کشید و گفت: 

هم یه تماسی باهاش گرفته و حسابی    یه زنگ به فرهادی زدم و موضوع رو بهش گفتم گویا اون -

روشنش کرده اگر حتی اتفاقی هم اتفاقی برای هیوا و رها بیفته اولین کسی که متهم میشه اونه، اونم  

 ها. قسم خورده که من کاری باهاشون ندارم و از این حرف 

 یونس راضی نفس راحتی کشید و گفت: 

هتره ماشینت هم عوض کنی یه چیز بهتر  خداروشکر، راستی یه خورده بیشتر به خودت برس. ب -

 بگیری. 

 سیامک متعجب گفت: 

 برای چی؟  -
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 یونس کالفه گفت: 

تونه توی نظرش  برای اینکه یه کم اعتبار پیدا کنی، هر چند هیوا ظاهربین و ظاهرساز نیست ولی می  -

 تاثیر خوبی داشته باشه. 

 سیامک کمی فکر کرد و بعد گفت: 

 خوام با پول نظرش رو جلب کنم. کنه می الن اینکار رو بکنم، هیوا فکر می کنم اگر ااتفاقاً فکر می  -

 یونس راضی لبخندی تحویل پسرش داد: 

 ات رو شناختی. عمهپس معلوم میشه خوب جنس* دختر  -

 سیامک هم لبخندی مهمان لبش کرد و سرس تکان داد.

. لوس و ننر نیست ولی ناز  دختر خودساخته و محکمیه، اما به همون نسبت هم احساساتی و حساس -

 داره.

 مادرت خیلی راضی نبود، از اینکه دختر خواهرش نگرفتی خیلی دلخور بود.  -

 دفعه کمی بلندتر خندید و گفت: سیامک این 

خواست من رو با دمپایی  گیرم به خاطر شما، می گیرم به خاطر بابا، رز رو می بهش میگم هیوا رو می  -

 بزنه. 

هم رفت دمپایش از پا بکند که سیامک به سمت در اتاق فرار کرد؛ اما قبل از تا این را گفت یونس 

 بیرون رفتن از اتاق دمپای همزمان با ناسزا یونس نثارش شد. 

 لش. ی تن گمشو پسره  -

 *** 

 آمد. پکر بود و گرفته. شد که به سوی اتاق میرو به سیامک وقتی از اتاق پدرش بیرون زد با سیاوش رو 

 چیکار کردی که دست به دمپایی برده؟  -
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 ای گفت: سیامک با خنده 

 ی شوخی ندارن. اصالً جنبه  -

 ی مهمونیشون گویا خوب بوده. نتیجه  -

 سیامک دستی به پشت گردنش کشید و گفت: 

 شه امیدوار بود. بد نبوده، فعال موافقت کرده که بیشتر با هم آشنا بشیم. می -

 ای سیامک زد و گفت: سیاوش به زور لبخندی به ل*ب نشاند و دستی به شانه 

 من به برادرم و دل پاک و مهربونش ایمان دارم.  -

 سیامک هم قدرشناسنانه او را در آغو*ش کشید و گفت: 

 فدات بشم داداشی، تو ناراحت نباش. همه چیز درست میشه.  -

 فت و گفت: و از آغو*ش سیاوش فاصله گر 

 احضارت کرده یا خودت باهاش کار داری؟  -

 میرم در مورد موضوع رفتنمون از ایران باهاش صحبت کنم.  -

 ابروان سیامک در هم شد و گفت: 

 از ایران برید؟ همچین موضوعی مطرح نبود.  -

ما خودم  خواست که چند سالی از ایران بریم، البته به من گفت به خاطر درسش بریم اشیدا امروز می   -

. گفتم باید با بابا صحبت کنم. خودمم که فکر کردم دیدم  خواد از اینجا فرار کنه دونم ترسیده و می می 

 اگر بریم بهتره. 

 سیامک کمی فکر کرد و بعد گفت: 
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کنن بعد تصمیم به  هایی که اجیر کردم چیکار می عجوالنه تصمیم نگیر سیاوش، بذار ببینم این آدم  -

 رفتن بگیر. 

 ریم. حال و هوای خودمم عوض میشه. خوام برم، چند سالی می مم می خود  -

 سیامک ناراحت گفت: 

 خوای بیشتر در موردش فکر کنی؟ خواد باهات بیاد، نمی اونی که حال و هوات رو خر*اب کرده می  -

 نه، من بخشیدمش سیامک.  -

 پس بذار بفهمه که بخشیدیش، نذار یه عمر فکر کنه که خرت کرده.  -

 ش سر به زیر انداخت، بیشتر از آنچه که سیامک فکرش را بکند داغون بود.سیاو 

سیامک وارد اتاقش شد. دلگیری و موضوع رفتن سیاوش او را هم به هم ریخته بود. مدتی قدم زد و  

ای را گرفت. مدتی طول کشید که صدای مردی درون  فکر کرد و بعد موبایلش را برداشت و شماره 

 گوشی پیچید: 

 آقا، در خدمتم.   سالم -

 سالم کاوه، چیکار کردین؟ -

 ی بلدرچینه، خیلی میره اونجا. فعال که هیچی، ولی هر چیزی که هست توی اون مزرعه  -

 سیامک از روی حرص دستانش را مشت کرد و بعد گفت: 

 خوام یه نفر رو بفرستی که سر و گوشی آب بده.می  -

 چشم آقا! ترتیبش رو میدم. -

و تلفن را قطع کرد. نزدیک پنجره شد و نگاهی توی حیاط بزرگ چرخاند. حیاط در تاریکی و سکوت  

اش  فرو رفته بود و فقط چند چراغ نور کمشان را مهمان آن تاریکی کرده بود. باز نگاهش را به گوشی 
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کشد. قبال که اینگونه نبود. باالخره به این احساسش غلبه  دانست چرا خجالت می خودش هم نمی داد.

 کرد و شماره را گرفت. مدت زیادی زنگ خورد تا باالخره صدای هیوا را شنید: 

 الو، سالم.  -

 لبخند روی صورتش پهن شد و گفت: 

 خواب بودی؟  -

 اتون. با اجازه -

 خندید و گفت: 

 ه نظرت زود نخوابیدی؟ معذرت، اما ب  -

 صبر کن ساعت رو نگاه کنم.  -

 سیامک خودش هم ساعت مچیش را نگاه کرد و خنده اش را خورد؛ دقایقی بعد هیوا گفت: 

بله فکر کنم زود خوابیدم. ساعت ده دقیقه به دو صبح. باید پاشم یه خورده دیگه بچرخم چهار و پنج   -

 بخوابم. 

 سیامک به خنده افتاد و گفت: 

 خوام! اصال به ساعت نگاه نکرده بودم. امشب هم مهمون داشتید خسته شدید. ذرت می مع -

 مهمونی که عزیز باشه آدم از وجودش خسته نمیشه.  -

 باز لبخند به ل*ب سیامک نشست و گفت: 

 فقط زنگ زدم ازت تشکر کنم.  -

 بابت؟  -

 که پذیرفتی بیشتر با هم آشنا بشیم. خیلی خوشحالم کرد. همین   -
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توانست رک و راست با او حرف بزند و  کرد کاش می سکوت کرد. شاید داشت با خودش فکر می   هیوا

توانست بگوید سکوتش  بگوید فقط توی رودربایستی با پدرش قبول کرده است؛ اما حتی این را هم نمی

 که طوالنی شد باز سیامک گفت: 

 هیوا خوابیدی؟   -

 ای کشید و گفت: هیوا خمیازه

تونم  لی حاال باید تا صبح مثل ارواح سرگردان توی خونه بچرخم، چون دیگه نمی به لطف جنابعا -

 بخوابم. 

خوابیم، اصال توجهی به ساعت  ها دیر می خوام واقعا! آخه نه اینکه بیشتر شب الهی بمیرم، معذرت می  -

 نداشتم. دلم یهو هوات رو کرد بهت زنگ زدم. 

 باز مدتی به سکوت طی شد و بعد هیوا گفت: 

 میگم سیامک...  -

 اسمش را که صدا زد قلبش بیشتر بی قرار شد و با عشق جوابش را داد: 

 جانم.  -

 همین جانم گفتن سیامک دوباره او را وادار به سکوت کرد که سیامک صدایش زد:

 هیوا جان.   -

 به خودش آمد و حرفش را زد:

 میگم من اصال به شیدا اعتماد ندارم. -

 ابروان سیامک پرسش وار در هم شد و گفت: 

 چرا؟  -

 دونی امشب تا بابات من رو دید چه سوالی از من پرسید؟ می  -
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 سیامک نگران گفت: 

 نه، چه سوالی پرسید؟  -

 با این وضعیتی که برای صورت من پیش اومده، تا من رو دید، پرسید چی شده؟ -

 پرسه، راستش رو بهش گفتید. داره، هر کس دیگه ی هم باشه ناخودآگاه این رو می خب حق  -

اش رو ببخشه. هیچی  آره، اما حرف من یه چیز دیگه است. وقتی رفته بودیم دفتر اسناد تا شیدا مهریه  -

در مورد این موضوع نپرسید. یه جورای خیلی عادی بود، حتی نپرسید چی شده! مگه نمیگی هر کس  

کنه.  پرسه یا حتی یه واکنش کوچولو نشون میده، تعجب می ای هم باشه ناخودآگاه این سوال می  دیگه

 دونست. کنم خیلی عادی بود، مثل کسی که از قبل همه چیز می االن که به رفتارش فکر می 

 سیامک هم به فکر رفت که این بار هیوا صدایش زد: 

 پسر دایی هستی؟  -

 ه نگو پسر دایی، باشه؟ هیوا! اسمم رو صدا بزن دیگ   -

خواست بگوید من هر طور دلم  توانست جواب این تحکم کردن سیامک را بدهد. دلش می هیوا حتی نمی 

زنم اما این تحکم عاشقانه سیامک را نتوانست جواب بدهد و این موضوع بیشتر  بخواهد صدایت می 

 داد.آزارش می 

 سیامک باز صدایش زد: 

 ای تو سرش داره؟شیدا نقشه  کنیهیوا! یعنی تو فکر می   -

دونم. در هر صورت من بهش اعتماد ندارم. حسم این رو میگه و احساس من هیچ وقت در را*بطه  نمی  -

 کنه. ها اشتباه نمی با آدم 

 باز لبخندی مهمان ل*ب سیامک شد و با شیطنت گفت: 

 حست در مورد من چی بهت میگه؟  -
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 کند که شاکی گفت: کرد او را مسخره می سیامک سوالش را جدی پرسید اما هیوا فکر 

 کنی؟ من رو مسخره می  -

 نه به خدا.  -

 ای زد و گفت: هیوا با گفتن:» برو گمشو!« تلفنش را قطع کرد. سیامک قهقه 

 کنی؟ دیوانه چرا قطع می  -

 و دوباره شماره را گرفت اما هیوا تماسش را رد داد و پیامکی برایش فرستاد: 

 حسم بهم میگه االن باید سعی کنم بخوابم؛ چون فردا خیلی کار دارم، شب بخیر.  -

 لبخندی به ل*ب سیامک نشست و این پیامک را برایش فرستاد: 

 اما حس من میگه که خیلی دوستت داره، شب خوش.  -

های هیوا زیاد  ی سیامک بود. نفس عمیقی کشید و باز به فکر فرو رفت. حرف اظهار عالقه و این اولین 

 کرد نبود چه؟ هم بیراه نبود. اگر شیدا آنجور که وانمود می 

 *** 

ای کشید و هیوا را که در کنارش مثل مرده افتاده بود،  با صدای زنگ در خانه از خواب بیدار شد. خمیازه 

قط فحشی نثارش کرد. ناچارا خودش از تخت بیرون آمد و از اتاق بیرون رفت.  تکانی داد اما هیوا ف

محمد هم وسط پذیرایی هنوز خواب بود. نگاهش روی ساعت چرخید. ساعت ده و نیم صبح بود. به  

 سمت آیفون رفت و با دیدن تصویر سیامک؛ آیفون را برداشت. 

 سالم صبح بخیر.  -

 دید؟ صبح بخیر رها خانوم، خواب که نبو -

 نه خیلی.  -

 هیوا چی؟ بیداره؟  -
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 تا صبح بیدار بود. دم دمای صبح خوابش برد االن هم مثل میته.  -

 ای گفت: سیامک با خنده 

دور از جونش. اومده بودم باهاش حرف بزنم اما خب بهتره بذارم بخوابه. وقتی بیدار شد بگید با من   -

 تماس بگیره بیام دنبالش. 

طور که گوشی را  و سیامک با خداحافظی از کنار آیفون دور شد. همین ای گفت رها متعجب باشه 

 گذاشت با خودش گفت:می 

 الهی طفلی!  -

 صدای محمد را شنید: 

 کی؟  -

 کرد. نگاهش به سمت محمد چرخید که دراز کش فقط سرش را بلند کرده بود و او را نگاه می 

 هیچکی.   -

 کی بود؟  -

 ه. سیامک، اومده بود با هیوا حرف بزن  -

 محمد سر جایش نشست و گفت: 

 ها. چه غلط  -

 رها اخمی به جانش ریخت و به سمت دستشویی رفت. 

 *** 

ساعت یازده و نیم هر سه نفر در حال خو*ردن صبحانه بودند که این بار موبایل هیوا زنگ خورد با  

 دیدن اسم شیدا روی گوشی، موبایلش را به سمت رها گرفت و گفت: 
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 اش رو ندارم. حوصله بگیر جوابش رو بده  -

رها موبایل را گرفت و جواب شیدا را داد. تمام مدتی که رها با شیدا حرف میزد و هیوا زیر چشمی با  

کرد. محمد هم هیوا را زیر نظر داشت وقتی رها گوشی را قطع کرد هیوا با حرص  خشم نگاهش می 

 گفت: 

 چی زر میزد؟  -

 رها گوشی را مقابلش گذاشت و گفت: 

تونه بیشتر از این  خواد ببینتش و اون نمیاش شده که می زنه پیله میگه شایان بهش زنگ می -

 دیم شرش از سرش کنده بشه. بپیچوندش، چرا زود کارمون رو انجام نمی 

 هیوا پر حرص و عصبانی گفت: 

 و. ی پررهه! انگاری یه چیزی هم بدهکارش شدیم. دختره   -

 و دستانش را از حرص مشت کرد و گفت: 

 گفتم. از اول باید همه چیز به دایی یونس می  -

 محمد گفت: 

 خب وقتی این پسر خودش خواسته فعال پدرش چیزی نفهمه، بهتره هیچی نگی.  -

 هیوا بر سر محمد غرید: 

 خواد نظر بدی. تو نمی  -

 و گفت: محمد به عقب تکیه زد و دست به سی*نه به هیوا چشم دوخت 

 خواد با زن خائنش زندگی کنه. هیوا تو دردت چیه؟ اصال به تو چه مربوط که این پسره می   -

 دانست درد هیوا چیست؟ اما رها به خوبی می 
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 رها در جواب محمد گفت: 

 ات چیه محمد؟تو برنامه  -

 محمد نگاهش را به رها داد و گفت: 

گفت  زدم، می س زنگ زد. دیشب هم با بابا حرف می باید برگردم اهواز، مادرم گوشیم رو ترکوند از ب  -

 اش. های محمودی باز رفتن دم مغازهاین آدم 

 رها نگران گفت: 

 چیکار کردن؟  -

 معذرت خواهی.  -

 هیوا و رها متعجب باهم گفتن: 

 چی؟  -

 محمد شانه ی باال انداخت و گفت: 

رسم، اما باورم  گفت حسابش رو می کنم کار این پسر داییت باشه. می دونم چی شده! ولی فکر می نمی  -

 نمیشد. اینطور که پیداست خیلی خرش میره. چیکاره است این پسر داییت؟ 

 هیوا شانه ای باال انداخت و گفت: 

 کنه. دونم توی شرکت باباش کار می نمی  -

 خب دایی یونست چیکاره است؟  -

 دفتر کارگزاری بورس داره. -

 و از جا برخاست و گفت: 

 میرم حاضر بشم.  -
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 رفت که رها گفت: و داشت از آشپزخانه بیرون می 

 سیامک گفت بهش زنگ بزنی بیاد دنبالت.  -

 شاکی به سمتش برگشت و سرش داد زد: 

 سیامک غلط کرد با تو.  -

 این را گفت و به سمت اتاقش رفت. محمد ابروی در هم کشید و گفت: 

 داره، چه مرگشه رها؟ خریتش که اندازه ن -

 ترسه. دونی که از ازدواج میدونم، می نمی  -

 محمد سری تکان داد و او هم آشپزخانه را ترک کرد.

 *** 

رفتند که یوسف از راه رسید. با توقف او،  هر سه نفر از خانه بیرون آمدند و به سمت ماشین محمد می 

پرسی خطاب به هیوا  بعد از سالم و احوال همگی ایستادند. از ماشینش پیاده شد و به سمتشان آمد. 

 گفت: 

 شیدا دیگه باهاتون تماس نگرفت.   -

 صبحی زنگ زده بود.  -

ی حرف های شیدا را که برایش تکرار کرد، یوسف هم با زهرخندی چیزی زیر ل*ب گفت که  رها همه 

 هیچ کدام نشنیدند و بعد گفت: 

 رفتید؟ االن کجا می  -

 محمد جوابش را داد: 

 رسونمشون. خواست بره بیمارستان، که توی مسیرم می گردم اهواز، هیوا هم می م برمی من دار -
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 تونن با من بیان. خب من هم دارم میرم سمت بیمارستان. می  -

که مراقب خودش باشد  محمد پذیرفت و از او تشکر کرد. هیوا را در آغو*ش گرفت و باز برای این 

ز یوسف هم خواست مراقب دخترها باشد. سوار ماشینش  سفارش کرد. از رها هم خداحافظی کرد و ا

طور که سوار میشد،  شد و رفت. بعد از رفتن محمد، همگی به سمت ماشین یوسف رفتند. یوسف همین 

 گفت: 

 خواهید اوقاتم تلخ نشه یکیتون بشینه جلو. می  -

چاری صندلی جلو  رها، هیوا را به سمت در جلو هل داد و خودش صندلی عقب نشست. هیوا هم از سر نا

 بست، گفت: در کنار یوسف نشست و همینطور که کمربندش را می

 کارمون داشتید؟  -

 زنیم.نه اومده بودم یه سری بهتون بزنم. خوبه حاال با هم یه سر به آرزو هم می  -

  کرد. رها این را گفت و ماشین را از جا کند و حرکت کرد. در طول مسیر گاهی از آینه به عقب نگاه می 

طور. هر دو بدجور توی فکر بودند  کاوید. هیوا هم همین کنار پنجره نشسته بود و نگاهش بیرون را می 

 که یوسف خودش این سکوت را شکست و گفت: 

 کنید؟میگم به چی فکر می  -

 نگاه هر دو به سمتش برگشت و هیوا جوابش را داد: 

 کنم دایی. دارم به آسفالت های خیابون فکر می  -

 یوسف نیم نگاهی بهش انداخت و با شیطنت گفت: 

 کنی یا به سیامک؟ به آسفالت فکر می  -

 هیوا حرصی نفسش را بیرون داد و گفت: 

 اونقدر موضوعات زیادی برای فکر کردن دارم که برای اون وقتی ندارم.  -
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 یوسف با لبخند گفت: 

 ل آسفالت خیابون؟ موضوعاتی مث -

 هیوا باز نگاهش را به بیرون داد و گفت: 

 به خودم مربوطه.  -

 خب وقتی پذیرفتی که باهاش بیشتر آشنا بشی، باید بهش فکر کنی.  -

 هیوا جوابی نداد. از آینه به رها نگاه کرد و گفت: 

 های کنار خیابون. کنید؟ البد درخت شما به چی فکر می   -

 گفت:   رها ابروی در هم کشید و 

خواهید تصمیم بگیرید، این همه حس ریاست نسبت به  جالبه که حتی در مورد فکرهای ما هم می  -

 گیره؟دیگران از چی نشات می 

 یوسف خواست جوابی بدهد اما صدای زنگ موبایل رها بلند شد برای همین گفت: 

 تلفنتون رو جواب بدید، بعدا جوابتون رو میدم.  -

 را از کوله پشتی اش بیرون می کشید گفت: رها همینطور که موبایلش  

 حتما جواب بدید چون توی ذات شما نیست که جواب ندید.  -

کرد و یوسف او را زیر نگاه تیزش  اش نگاه می و با دیدن اسم روی گوشی ماتش برد. مبهوت به گوشی

 پایید وقتی مکثش طوالنی شد، گفت: گرفته بود و از آینه مدام او را می 

 د جواب بدید؟ خواهینمی  -

 میشه لطفا نگه دارید.  -
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کرد  داد و مقاومت می این را که گفت هیوا هم به سمت عقب چرخید و سوالی که یوسف را هم آزار می

 در پرسیدنش، او پرسید: 

 کیه؟  -

 رضاست.  -

 نگاه یوسف تیز شد که رها باز گفت: 

 میشه نگه دارید من جواب برادرم رو بدم.  -

واب سوال یوسف را بدهد. یوسف هم خیالش راحت شد. ماشین را کنار کشید  و با این حرف خواست ج

کرد. یوسف  و رها خیلی زود از ماشین پیاده شد. هیوا نگران از آینه دور شدن رها از ماشین را نگاه می 

 گفت: 

 تماس گرفتن برادرش انقدر تعجب داره؟ -

 نگاه هیوا به سمت یوسف برگشت و گفت: 

 ما تعجب نکردیم.  -

 چرا تعجب کردید؟ انگاری تماس گرفتنش غیر منتظره بود.  -

 زنه.خب خیلی کم به رها زنگ می  -

 یوسف نگاهش را به رو به رو داد و گفت: 

 چرا؟  -

 و بعد نگاهش را دوباره به چشمان هیوا داد. هیوا نفس بلندی کشید و گفت: 

 ی خوبی با هم ندارن. طه را*ب -

 چرا؟  -
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 هیوا حرصی گفت: 

 چون ندارن، من از کجا بدونم چرا؟ -

 یوسف به جانش تشر زد: 

 خیلی خب، چرا عصبانی میشی؟  -

 هیوا به رها نگاه کرد و گفت: 

 کجا داره میره.  -

هم نگران از و باالفاصله از ماشین پیاده شد و به دنبال رها که داشت از خیابان رد میشد، دوید. یوسف  

ماشین پیاده شد و با نگاهش آن ها را زیر نظر گرفت. هیوا خودش را به رها رساند و مقابلش قرار  

 گرفت. 

 خواهی بری؟ چی شده رها؟ کجا می  -

هایش را گرفته بود، بغضش شکسته شد و خودش را توی آغو*ش هیوا  رها که به سختی جلوی اشک 

 انداخت و گفت: 

 هیوا؟ چرا؟  چرا من انقدر بدبختم  -

 چی شده خب؟ بگو ببینم. -

 رها از آغو*ش هیوا بیرون اومد و گفت: 

ی رضا رو پیدا کرده و زنگ زده بهش گفته  ام دربه در گشته شمارهگفت؟! خاله دونی رضا چی می می  -

آبرو کرد، حاال هم برای نامزد دخترم  خواد، یه روزی پسرم رو بی این خواهرت از زندگی ما چی می 

خواد آویزونش بشه. رضا هر چی از دهنش دراومد بهم گفت. آخرم گفت عارم میاد  کشیده و می  نقشه 

 خوام بمیرم. خوام بمیرم هیوا. میدونن! می بینی؟! هنوزم من رو مقصر می بگم تو خواهرمی. می 
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.  کردندشدند، متعجب نگاهشان می ی کسانی که رد می کرد و همه هیوا باز بغلش کرد. رها گریه می 

یوسف هم نگران تر از همه از آن سوی خیابان زیر نظرشان داشت. باالخره پا از زمین کند و به سمت  

 آنها به راه افتاد. رها با دیدن یوسف گفت: 

داره میاد این سمتی، بخدا دیگه تحمل ندارم.، بذار برم.، تو رو خدا بذار برم! میرم پیش عمو بامداد.   -

 زنیم.بعدا با هم حرف می 

به سمت خیابان رفت و برای اولین تاکسی که ایستاد دست تکان داد و تا تاکسی ایستاد سوار شد و  و 

رفت. هیوا مانده بود که چه کار باید بکند، همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاده بود که قدرت تصمیم  

 گیری نداشت. 

 یوسف که به او رسید باز عصبانی گفت: 

 نباید مثل آدم رفتار کنید؟ کجا رفت؟ چی شده؟ چرا شما دوتا یه روز  -

 رفت پیش عمو بامداد.  -

 یوسف عصبی تر گفت: 

 برای چی داشت گریه می کرد، خبر بدی بهش دادن؟ -

 هیوا که هنوز داشت مسیر رفتن تاکسی نگاه می کرد به سمتش چرخید و گفت: 

 آره، خبر بدی بود.  -

 کسی فوت کرده خدای ناکرده؟  -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

دایی شما که عالقه ی به رها ندارید، رها هم که توی قاعده و قانون زندگی شما نمی گنجه پس در   -

 مورد رها انقدر حساس نباشید. بذارید زندگیش رو بکنه. 

 یوسف ابروانش در هم شد و گفت: 
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یه آدم عو*ضی و بی ر*حم هستم. من یه گوهی خوردم در    در مورد من چی فکر کردی هیوا، که -

 مورد قاعده قانون زندگیم با تو حرف زدم حاال تو هی باید اون چماق کنی بکوبی تو سرم. 

 هیوا نگاهش را به خیابان داد. یوسف دستش را گرفت و گفت: 

 بیا بریم. واسه م می گی موضوع چیه؟  -

دند و یوسف ماشین را از جا کند و حرکت کرد. مدتی به  و به سمت ماشین برگشتند. هردو سوار ش

 سکوت طی شد که یوسف گفت: 

خب می شنوم. همه چیز در مورد رها می خوام بدونم. هر چیزی که اینجوری روح و روانش رو آزار  -

 می ده رو می خوام بدونم. 

 هیوا نگاهش را به بیرون داد و گفت: 

 رها نمی خواد که...  -

 : یوسف باز داد زد

 رها نمی خواد اما من می خوام بدونم، برای یه بار هم شده بذار تکلیفم رو با خودم بدونم.  -

هیوا ساکت بود. باز این اوضاع حسابی او را به هم ریخته بود. با خودش می گفت کاش با رها رفته بود.  

 توی فکر بود که باز با داد یوسف از جا پرید: 

 حرف بزن هیوا.  -

سف برگشت. یوسف به معنی واقعی کلمه عصبانی بود. متحیر به یوسف نگاه می  نگاهش به سمت یو

 کرد که یوسف باز با داد گفت: 

 حرف بزن ، بگو اون شوهر عوضیش کی بوده ؟ چه بالیی سرش آورده که اینجوری شده؟ هان؟  -

 هیوا با ترس آب دهانش را قورت داد و با تردید گفت: 

 رده. رها... رها هیچ وقت ازدواج نک -
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تا این را گفت یوسف ماشین را با شتاب کنار کشید و روی ترمز کوبید آنچنان که هیوا به سمت شیشه  

 پرت شد و فریاد زد: 

 آخ دایی چیکار می کنی؟ وای صورتم.  -

 و باز عقب نشست. یوسف نگاهی به صورتش انداخت و گفت: 

 خب چرا کمربندت رو نمی بندی، خوبی؟  -

 خوبم.  -

 یوسف اما سوال خودش را پرسید: 

 منظورت چی بود؟ رها تا حاال ازدواج نکرده. پس... پس...  -

سرش را تکان داد تا افکار آزار دهنده را از خودش دور کند. هیوا داشت فکر می کرد چطوری باید  

ین  بگوید. می خواست بگوید و خیال یوسف را راحت کند. هردو ساکت بودند که صدای موبایل یوسف ا

سکوت را شکست. موبایلش را از جیبش بیرون کشید. گویا این تماس برای یوسف هم غیرمنتظره بود  

 که نگاهش روی تماس خشک مانده بود. شماره را می شناخت اما به اسمی ذخیره نشده بود. 

 هیوا گفت: 

 چرا جواب نمی دی دایی؟ -

 یوسف نگاهش کرد و گفت: 

 لیل به من زنگ نزدن. جواب می دم چون فکر می کنم بی د -

 و تماس را وصل کرد: 

 الو سالم.  -

 صدای زنی میانسال درون گوشی پیچید: 

 سالم آقا یوسف، خوب هستین؟  -
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 ممنون شما خوبین جواهر خانم؟  -

 زن که گویا نامش جواهر بود راضی گفت: 

 فکر نمی کردم من رو بشناسید اقا یوسف؟  -

 رو از حفظم. آقا مروت خوبن؟ بچه ها خوبن؟  اختیار دارید، هنوز هم شماره خونه تون -

 جواهر آهی کشید و گفت: 

خداروشکر همه خوبن. شما که دیگه کم کم ما رو یادتون رفت اما من هیچ وقت شما رو فراموش نمی   -

 کنم مثل پسرم هستید. 

 ممنونم جواهر خانم شما همیشه به من لطف داشتید.  -

 ید گفت: جواهر مدتی سکوت کرد و بعد با کمی ترد

آقا یوسف شما توی اون مدتی که قرار بود داماد ما بشی و قسمت نبود و اجل به دخترم مهلت نداد  -

 بدی از ما دیدی؟ 

 یوسف نیم نگاهی به هیوا انداخت و گفت: 

 نه جواهر خانم، جز خوبی چیزی ندیدم. اتفاقی افتاده؟ انگاری ناراحت هستید؟ -

نگی داشتیم توی فامیل که هیچ وقت ازش حرف نمی زدیم تا باعث  ناراحتم، خیلی هم ناراحتم. یه ن -

 آبروریزی نشه. از امروز صبح که فهمیدم این ننگ قراره دامن گیر شما بشه. شدم مثل اسپند رو آتیش. 

 یوسف نگران گفت: 

 در مورد چی حرف می زنید.؟  -

 ن. چون دوستتون دارم می خوام همه چیز بهتون بگم تصمیم گیری با خودتو -

 بفرمایین، می شنوم.  -
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 جواهر بی رحمانه شروع کرد به حرف زدن: 

بود و نجیب. خدابیامرز چندسالی هست فوت  یه خواهری داشتم مثل پنجه ی آفتاب، خواهرم خوب   -

کرده. این خواهرم یه دختری داره به اسم رها. حتما این دختر دیدید. چون خبر دارم که این روزا دور و  

 بر شما می پلکه. 

 شاید.   -

شاید نه و حتما. چون خونه تون بوده. این دختر کاری کرد که زندگی دو تا خانواده و یه فامیل به گند    -

د. از همون بچگیش شر و شور بود. همیشه به خواهرم می گفتم این دخترت شوهر الزمه. می گفت  کشی

هی خواهر بچه ی سیزده چهارده ساله رو کی شوهر می ده. حرف من گوش نکرد تا وقتی که  

واضحشون شد بچه شون خر*اب. یه محله رو آباد کرده بود با اون سن کمش. وقتی هم دید رسوا شده.  

ند کاریش رو انداخت گردن پسر من. رامین. بچه ی من اون موقع زن و بچه داشت . نمی دونی  تموم گ

چطوری آبروی بچه م رو برد و فتنه به پا کرد. پدر بد و برادر عوضیش، رامین من رو سیاه و کبود  

کردن و بعدم خواستن دختر بزرگم آهو رو بدزدن که پلیس دستگیرشون کرد. پرونده هاش هست  

وسف . برید پرس و جو کنید می فهمید کی مقصر بوده. رامین من تبرئه شد ولی بابای این دختره  آقای

 چند ماهی افتاد زندان. بعدم که دست دخترشون رو گرفتن و گورشون رو گم کردن رفتن اهواز. 

یوسف گوش می کرد و دستش که روی زانویش مشت کرده بود می لرزید. عرق سردی که روی  

شسته بود کنار صورتش راه افتاده بود. اشک هم ناخودآگاه روی صورتش دویده بود و  پیشانی اش ن

 هیوا تمام مدت متحیر به او خیره بود. 

 جواهر اما هنوز داشت حرف می زد: 

توی مدتی که غزاله بیمارستان بستری بود یه بار اومده بود تهران دیدن غزاله. اما وقتی فهمیدم به   -

دختر پتیاره ش رو بگیره که پا توی زندگی دختر من نذاره. بیچاره خواهر من    مادرش زنگ زدم که جلو 

که به خاطر این ننگی که دخترش به بار آورده بود دق کرد و مرد. االن هم نمی خوام مردی مثل شما  

 قربونی اون دختر بشید. آقا یوسف...آقایوسف. 
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 یوسف به خودش آمد: 

 بله.  -

 شنیدید چی گفتم؟   -

 م. بله شنید -

تصمیم با خودتونه اما خب نمی دونم با چه ترفندی شما رو گول زده ولی می دونم که شما پاکی   -

دختری که قراره باهاش ازدواج کنید خیلی واسه تون مهمه. حتما اگر می خواهید باهاش ازدواج کنید  

 قبلش ببریدش دکتر تا دکتر بهتون بگه اون دختر هست یا نه؟ 

 یوسف عصبی گفت: 

 ، خداحافظ. باشه -

چون تحمل شنیدن بیشتر از این را نداشت تلفنش را قطع کرد. سرش را روی فرمان گذاشت. هیوا  

 نگران گفت: 

 چی شده دایی؟ کی بود بهتون زنگ زده بود؟  -

 یوسف با غم و ناراحتی و عصبانی گفت: 

 هیوا تنهام بذار، تنهام بذار.  -

 هیوا بغضش را خورد و آرام گفت: 

 دایی.  -

 سر بلند کرد و فریاد کشید: یوسف  

 هیوا تنهام بذار.   -

هیوا دستگیره را کشید و از ماشین پیاده شد و یوسف خیلی زود ماشین را از جا کند و رفت در حالی که  

 هیوا بهت زده دور شدن ماشین را نگاه می کرد. 
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تماس گرفته بود که  موبایلش را از کوله پشتی اش بیرون کشید تا شماره ی رها را بگیرد. سیامک بارها 

او متوجه نشده بود. خواست شماره ی رها را بگیرد که دوباره اسم سیامک روی گوشی نقش بست.  

 مکثی کرد و جوابش را داد:

 الو سالم.  -

 سیامک کمی دلخور گفت: 

 سالم، خیلی مزاحمت هستم.  -

 نه چطور مگه؟  -

 آخه جوابم رو نمی دی.  -

 هیوا پوفی کرد و گفت: 

 گوشیم روی سایلنت بود. ببخشید متوجه نشدم.  -

 کجایی؟ انگار خونه نیستید؟ -

کنار خیابون ویلون و سرگردون موندم. دایی از اونطرف من گذاشت رفت، رها هم از یه طرف دیگه   -

 رفت. 

 سیامک خندید و باز پرسید:

 برای چی؟ االن کدوم خیابونی؟  -

 کنید بپرسم. نمی دونم؛ صبر  -

 هیوا از عابری سوال کرد که سیامک صدای عابر را شنید و گفت: 

 نزدیکت هستم.  -

 خیلی طول نکشید که ماشین سیامک مقابل پایش توقف کرد و شیشه ی سمت هیوا را پایین داد. 
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 چطوری آواره؟  -

 هیوا کمی خم شد تا او را ببیند و در جوابش گفت: 

 مزاحم باشم اونم ساعت دو شب. آواره باشم بهتر از اینه که  -

 سیامک باز بلند خندید و گفت: 

 سوار شو ببینم موضوع چیه؟  -

هیوا به خودش فحشی داد و در کنار سیامک صندلی جلو نشست. سیامک ماشین را به حرکت در آورد و  

 گفت: 

 باز رها و عمو یوسف دعواشون شد؟  -

ایی هم یکی بهش زنگ زد نمی دونم چی بهش  نه. ولی رها کاری واسه ش پیش اومد یه وری رفت. د -

 گفت که در حد تیم ملی عصبانی شد و من رو پیاده کرد و رفت. 

 سیامک متعجب نگاهی به او انداخت و موبایلش را از جیب ب*غل کتش بیرون کشید و گفت: 

 نفهمیدی کی بود؟  -

 نه واال. آهان وسط حرفاش گفت جواهر خانم.  -

 ت: سیامک متعجب تر از قبل گف

 جواهر خانم؟ جواهر خانم کیه؟  -

 کسی رو به این اسم نمی شناسید.  -

 سیامک در حالی که شماره ی یوسف را می گرفت فکر می کرد که یک دفعه یادش آمد و گفت: 

 فقط تنها کسی که به این اسم می شناسم. مادر غزاله بود.  -

 تا این را گفت هیوا متعجب و تند گفت: 
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 مادر غزاله، خاله ی رها.  -

 آره دیگه.  -

 هیوا وا رفت. نگاهش قفل جاده ماند و آرام با خودش گفت: 

 کثا*فت بد.  -

 چی؟  -

 هیچی.   -

 سیامک نگران گفت: 

 چرا عمو جواب نمی ده. نگفت کجا می ره؟  -

قابل چشم  اما هیوا به قدری توی فکر بود که صدایش را نشنید. سیامک نگاهی به او انداخت و بشکنی م 

 هیوا زد که نگاه هیوا به سمتش برگشت و گفت: 

 می شه من رو ببرید رستوران عمو بامداد؟  -

 حتما عزیزم.  -

 و مسیرش را به آن سمت تغییر داد و باز گفت: 

 واسه م عجیب؛ جواهر خانم چی ممکنه به یوسف گفته باشه که عصبانیش کرده باشه.  -

 نمی دونم.  -

 ا زیرکی گفت: سیامک مکثی کرد و بعد ب

 واقعا نمی دونی یا اینکه من نباید بدونم.  -

 هیوا نفس عمیقی کشید و ارام گفت: 

 بگم شما نباید بدونید ناراحت می شید.  -
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 سیامک مهربان نگاهش کرد و سری تکان داد و گفت: 

 نه ناراحت نمیشم عزیزم. خب نباید در مورد مسائلی که بهم مربوط نیست زیاد کنجکاوی کنم.  -

یوا سر به زیر انداخت آرام معذرت خواهی کرد و مشغول گرفتن شماره ی رها شد. اما گوشی اش را ه

خاموش کرده بود. در طول مسیر چندباری شماره اش را گرفت اما هر بار خاموش بود. سیامک که او را 

 زیر نظر داشت آرام گفت: 

 مشکلی پیش اومده هیوا؟ -

 توی مشت فشرد. هیوا نگران و پر استرس موبایلش را

 موبایلش رو خاموش کرده. نگرانشم. وقتی می رفت حال خوبی نداشت.  -

 حاال می ریم رستوران عمو بامداد سر می زنیم اگر اونجا نبود. یه فکری می کنیم. -

 مقابل رستوران که ایستاد، هیوا گفت: 

 که بره.  می خوای شما برو به کارت برس، حتما همینجاست. آخه جای دیگه رو نداره -

 سیامک به سمتش چرخید و گفت: 

باشه برو یه سر بزن اگه اینجا بود زنگ بزن من می رم به کارم می رسم. اگه نبود بیا بریم جاهای   -

 دیگه رو هم سر بزنیم. 

رستوران رفت. سیامک همینطور که با نگاهش هیوا  هیوا سری تکان داد و از ماشین پیاده شد و به سمت 

را دنبال می کرد. دوباره شماره ی یوسف را گرفت اما باز هم جوابی نداد و بعد شماره ی سیاوش را  

گرفت. سیاوش شرکت بود سراغ یوسف را از او گرفت و او هم اظهار بی اطالعی کرد. کمی فکر کرد و  

 مدتی طول کشید تا صدای او را شنید.  بعد شماره ی خانه ی مادرجون را گرفت 

 الو سالم مادرجون، سیامکم.  -

 سالم عزیزم، خوبی؟  -
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 سیامک نگران گفت: 

 صداتون گرفته به نظرم، طوری شده؟ -

 نه عزیزم، طوری نشده.  -

 سیامک کمی بیشتر اصرار کرد و گفت: 

 مادرجون من غریبه ام. یه چیزی شده ها.  -

 ی کنی خودت رو. پدر و مادرت خوبن؟ نه قربونت برم چرا نگران م -

 خوبن، زنگ زدم احوالتون رو بپرسم.  -

 کار خوبی کردی.  -

مدتی با او حرف زد و هر چقدر خواست با زیرکی اطالعاتی از مادرجون بگیرد نتوانست. می دانست اگر  

ینکه اتفاقی  موضوعی پیش آمده باشد شاید او هم خبر داشته باشد و وقتی اصرار مادرجون را مبنی بر ا

نیفتاده دید فهمید که حتما اتفاقی افتاده است. مدتی طول کشید تا باز هیوا را دید از همان دور متوجه  

 نگرانی هیوا شده بود که از ماشین پیاده شد و گفت: 

 چی شده هیوا؟ اینجا نیست؟  -

 نه نیست. شاید بیاد اینجا. منتظرش می مونم.  -

 گفت: سیامک به سمتش به راه افتاد و 

 شاید رفته یه جای دیگه، خونه ی اقوامشون که تهران هستن.   -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

خونه ی هیچ کدوم از اقوامشون نمی ره. خب اشکال نداره مدتی منتظرش می مونم. شاید گوشیش   -

 شارژ تموم کرده. شما برید به کارتون برسید. 

 سیامک به ماشینش تکیه زد و گفت: 
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 ری ندارم. می مونم اگر خبری ازش نشد می ریم هر کجا که الزم باشه سر می زنیم. هیوا من کا  -

هیوا پر استرس ناخنش را به دندان کشید و باز شماره ی رها را گرفت. اما باز هم خاموش بود. سیامک  

 در ماشین را باز کرد و گفت: 

 .  هیوا بیا بشین توی ماشین، انقدر هم نگران نباش . اتفاقی نیفتاده  -

 هیوا با اصرار سیامک روی صندلی به سمت بیرون نشست، سیامک هم مقابلش ایستاد و گفت: 

 االن چند ساعت که از هم جدا شدید؟  -

 هیوا کمی فکر کرد و گفت: 

 یه ساعتی هست.  -

 سیامک با اینکه خنده اش گرفته بود اما خودش را کنترل کرد و مهربان گفت: 

دختر خوب به خاطر یه ساعت که نباید انقدر نگران بشی. گوشی شاید شارژ تموم کرده یا شاید هنوز   -

 توی مسیر به اینجاست، رفته خرید یا چه میدونم رفته بانک. 

 هیوا عصبانی برخاست و تند گفت: 

 دارم می گم حالش خوب نبود. وقتی هم حالش بد بشه بیهوش می شه.  -

 سیامک ناباور گفت: 

 برای چی؟ بیماری خاصی داره. -

 نه اما از نظر روحی به شدت داغونه.  -

و به یاد رضا افتاد و تند تند شماره ی را روی گوشی اش پیدا کرد و شماره ی رضا برادر رها را گرفت.  

 مدتی طول کشید تا صدای مردی درون گوشی پیچید: 

 الو بفرمایین.  -
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 هیوا هستم آقا رضا. خوب هستین؟   -

 ا بدون اینکه جوابش را بدهد گفت: اما رض

 امرتون؟  -

 زنگ زدید چی به رها گفتید که اینطوری به هم ریخت.  -

 رضا با غرور و خشم گفت: 

 هر چیزی که الزم بود.   -

 اشک هیوا روی صورتش دوید و گفت: 

شما برادرش هستید، به خدا حقش نیست حداقل شما اینجوری قضاوتش کنید. شما که می دونید رها    -

 تقصیری نداشت. 

 رضا بعد از مکثی گفت: 

 قضیه چیه؟ آیا حقیقت داره که رها با نامزد سابق غزاله را*بطه داره. -

اینطور نیست. نامزد غزاله، دایی منه. من برای کاری اومدم تهران، رها هم با من اومد. اون رامین   -

 واسه خودش بافته. عو*ضی فهمید که رها با من اومده خونه ی مادربزرگم. بعد چرندیات  

 مدتی سکوت برقرار شد. هیوا اشک هایش را گرفت و گفت: 

 چرا؟ چرا باهاش اینطوری رفتار می کنید؟  -

 رضا مدتی بعد گفت: 

 عصبانی شدم، خاله م که زنگ زد به شدت به هم ریخته بودم. االن کجاست؟  -

 نمی دونم، رفته تلفنش هم خاموش کرده.  -

 م تهران. ای داد بیداد. الزمه بیا -
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 هیوا با پوزخندی گفت: 

 نه الزم نیست به زندگیتون برسید.  -

و تلفنش را قطع کرد. تمام مدت سیامک فقط مقابلش ایستاده بود و نگران نگاهش می کرد. وقتی  

 صحبت هایش تمام شد نگاهش را به سیامک داد و گفت: 

 شما معطل من شدی؟   -

 و از روی صندلی ماشین برخاست و گفت: 

 خودم یه طوری پیداش می کنم. شما برید به کارتون برسید.  -

 سیامک با اخمی گفت: 

 یه بار بهت گفتم من کاری ندارم بشین توی ماشین بریم.  -

هیوا نگاهش به عمو بامداد افتاد که هن هن کنان در حالی که سعی می کرد بدود داشت به سمت آنها  

 د. هیوا سریع اشک هایش را گرفت و ضرباتی به صورتش زد. عمو بامداد که به آنها رسید گفت: می آم

 چی شد هیوا؟ پیداش کردی؟  -

 هیوا به دروغ گفت: 

 آره عمو رفته خونه.  -

 سیامک به او سالم داد و گفت: 

 نگران نباشید.  -

 عمو بامداد نفس راحتی کشید و گفت: 

پیش دکتر درست و حسابی. باالخره یه دلیلی داره که وقتی ناراحت و  هزار بار گفتم این دختر ببرش   -

 عصبی می شه از هوش می ره. االن مطمئنی رفته خونه؟
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 آره عمو، شما رو هم نگران کردم.  -

 سیامک دستی به شانه اش گذاشت و گفت: 

 از نفس انداختید خودتون رو. من هیوا رو می برم خونه.  -

دند و راه افتادند. باز اشک روی صورت هیوا دوید و دوباره شماره ی رها را  از عمو بامداد خداحافظی کر

 گرفت اما باز هم خاموش بود. 

سیامک مقابل مغازه توقف کرد و خیلی سریع پیاده شد. وقتی برگشت یک قوطی آب معدنی دستش  

 بود. در کنار هیوا نشست و آب معدنی را باز کرد و به سمتش گرفت و گفت: 

 قراری نداره که؟ ز اتفاقی نیفتاده و خیلی وقت نیست که رها از پیش تو رفته، این همه بیهیوا هنو  -

 هیوا قوطی آب را از دستش گرفت و گفت: 

 زنه. احساس بدی دارم. دلم شور می  -

 زنیم.خیل خب یه کم آب بخور. هر کجا الزم باشه سر می -

ها سه  ه چند بیمارستان سر زدند و این سر زدن و دوباره حرکت کرد. به خاطر آرام کردن هیوا بود که ب

گرفت. ظهر شده بود و  ی رها را می ساعتی وقتشان را گرفت در تمام طول این مدت هیوا مرتب شماره 

هنوز از رها خبری نبود. به پیشنهاد سیامک به خانه برگشتند اما رها خانه هم نرفته بود. هیوا وقتی از 

 زد و گفت:  خانه بیرون آمد به دیوار تکیه 

 مونم، شما برید دیگه. همینجا منتظرش می   -

 سیامک نزدیکش شد و گفت: 

 با این حال و روز تنهات بذارم. -

 و مکثی کرد و گفت: 

 ش. ی خاله دونم موضوع چیه؟ احتمال نداره رفته باشه خونه نمی  -
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 هیوا باز اشک روی صورتش را گرفت و گفت: 

 از اونا بدش میاد. اونجا نمیره.  -

و باز اشک روی صورتش دوید این بار سیامک به خودش جراتی داد و اشک روی صورتش را گرفت که  

 هیوا تند نگاهش کرد. سیامک دستش را عقب کشید و گفت: 

 شم میزنی. ببخشید، اما تو رو خدا گریه نکن. داری با اشکات آتی -

 هیوا نگاهش را به انتهای کوچه دوخت و گفت: 

 مونم، حتمی تا قبل از غروب آفتاب میاد خونه. منتظرش می  -

سیامک ساعتش را نگاه کرد. ساعت پنج عصر بود. هنوز ناهار نخورده بودند. سیامک مکثی کرد و بعد  

 گفت: 

ریم اونجا، شاید رفته  گیریم یه سر میش رو می ی خاله ی مادرجون، آدرس خونه خوای بریم خونه می  -

 باشه اونجا. 

 هیوا لحظاتی بر و بر نگاهش کرد و بعد سری تکان داد و با سیامک همراه شد. 

 کرد. این سکوت سنگین را سیامک شکست و گفت: در طول مسیر هیوا ساکت بود و بیرون را نگاه می 

 دونی شیدا، رفته رو مخ سیاوش که از ایران برن.می  -

 اه متعجب هیوا به سمتش برگشت و گفت: نگ

 شیدا، قرار بود بره دیدن شیدا؟   -

 کی؟  -

 رها دیگه، بالیی به سرش نیاورده باشه  -

 این را که گفت، سیامک هم نگران شد اما گفت: 
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 پرسم. زنم ازشون می های من مراقب شیدا هستن، االن زنگ می کنم. آدم نه فکر نمی  -

 کشید مدتی با کسی صحبت کرد و بعد گفت: و موبایلش را از جیب بیرون 

ش سر  ی خاله شون بیرون نرفته. بهتره اول به خونه گه امروز شیدا اصالً از خونه نه هیوا، این پسر می  -

 بزنیم. 

ی مادرجون توقف کرد و هردو پیاده شدند.  و هیوا سری تکان داد و به رو به رو خیره ماند. مقابل خانه 

توسط مادرجون برایشان باز شد. هردو وارد خانه شدند. مادرجون که به   سیامک زنگ را زد که در 

آمدند  ی هم دید که به سوی او می استقبالشان بیرون آمده بود وقتی هیوا و سیامک را شانه به شانه 

لبخندی به لبش نشست. سیامک سه پله را یکی کرد و او را در آغو*ش گرفت و بوسیدش. بعد از  

 یامک داشت به سمت هیوا آمد و او را در آغو*ش کشید و گفت: خوش و بشی که با س 

 قربونت برم. چرا ناراحتی عزیزم؟  -

 سیامک در جوابش گفت: 

 رها خانوم رفته بیرون یه کم دیر کرده، هیوا نگرانش شده.  -

 خانم جون نگاهی به سیامک و بعد به هیوا انداخت و گفت: 

 از کی رفته بیرون؟  -

 هیوا جوابش را داد: 

 تقریبا دوازده و نیم ظهر بود که رفت. تلفنش خاموشه.  -

 سیامک گفت: 

ش، جواهر خانوم  ی خاله اومدیم از شما آدرس خونه گم حتماً رفته یه سری به اقوامشون بزنه، من می  -

 شون رو دارید یه زنگ بزنیم بپرسم اونجا هست یا نه؟ رو بگیریم یه سری بزنیم، اصالً اگر شماره 

 مادرجون هم که گویا از موضوعی نگران بود با تردید گفت: 
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 کنم اونجا رفته باشه. گمون نمی -

 هیوا کنجکاوانه گفت:  نگاهی بین هیوا و سیامک رد و بدل شد و 

 ی رها به شما هم زنگ زده. خاله  -

 مادرجون سری تکان داد و گفت: 

کنم دخترم، حتمی قصد و غرضی توی کارشه که این حرفا رو در مورد این  من حرفاش رو باور نمی -

 زنن.دختر می 

 ها رفت و ضمن نشستن گفت: این را که گفت باز بغض هیوا شکسته شد. به سمت پله 

 دا بکشتشون، چقدر پست و کثیفن. خ -

 مادرجون در کنارش نشست و مهربان او را در آغو*ش گرفت و گفت: 

 آروم باش عزیزم. آروم باش قربونت برم.  -

 هایش را گرفت و گفت: هیوا اشک 

 خدا کنه بالی سر خودش نیاورده باشه. کاش نذاشته بودم تنها بره.  -

 سیامک هم که حسابی نگران شده بود گفت: 

 ریم کالنتری می  -

 مادرجون گفت: 

 ده.شما خبر از یوسف ندارید، آخه اونم تلفنش رو جواب نمی   -

داد. خورد ولی جواب نمی سیامک باز شروع کرد به تماس گرفتن با یوسف اما گوشی یوسف زنگ می 

 شماره ی سیاوش را گرفت که با سومین زنگ جواب داد:

 سالم، چی شده داداش؟  -
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 داری؟ خبر از عمو ن -

 گیرم جواب نمیده. شرکت هم نیومد. اتفاقی نیفتاده.نه واال منم موبایلش رو می -

سیامک موضوع گم شدن رها را گفت و بعد از او خواست اگر یوسف را دید از او بخواهد با او تماس  

 رساند. بگیرد اما سیاوش هم که نگران شده بود گفت زود خودش را به آنها می 

 *** 

ده بود و کارشان در کالنتری به اتمام رسید اما هنوز از رها خبری نشده بود. یوسف هم  ساعت نه شب ش

دفعه بلند بلند شروع کرد به گریه کردن.  داد. هیوا تا از کالنتری بیرون آمد این تلفنش را جواب نمی

 فت: ی جدول خیابان نشست. سیامک با دیدن این وضعیت در کنارش نشست و گتاب لبه قرار و بی بی 

 هیوا هنوز که اتفاقی نیفتاده.  -

 هیوا با هق هق گفت: 

گی اتفاقی  گی، رها گم شده و هیچ خبری ازش نیست ولی تو فقط می از صبح داری همش همین رو می  -

 نیفتاده. دیگه باید چه اتفاقی بیفته. 

دانست باید چه  کرد و سیامک نمیدستانش را دور زانوانش انداخت و سر به زانو گذاشت. هیوا گریه می 

زد و داشت برای صدمین بار یوسف را بگیرد. اما باز هم زنگ می خورد و جواب  کار کند. قدم می 

ها  داد. سیاوش از راه رسید و نزدیکشان توقف کرد و باالفاصله از ماشین پیاده شد. خودش را به آن نمی

 رساند و نگران گفت: 

 چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ -

 سیامک جوابش را داد: 

 هیچی، هنوز اتفاقی نیفتاده.  -

 کنه. پس چرا هیوا داره گریه می  -
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 منتظر جواب برادرش نماند. مقابل هیوا روی زمین زانو زد و صدایش زد: 

 هیوا، هیوا.   -

را بگیرد اما نهیبی   هیوا سر بلند کرد. صورت کبودش خیس از اشک بود. دستش را جلو برد که اشکش

 به خودش زد و دستش را عقب کشید و آرام گفت: 

 کنیم هیوا، آروم باش. پیداش می  -

 ها نزدیک شد و گفت: سیامک که در حال قدم زنی بود به آن 

 یوسف چرا جواب نمیده؟ -

 سیاوش سر بلند کرد و گفت: 

 دونم، منم نگرانش هستم. نمی  -

 هیوا برخاست و گفت: 

 ی مادر غزاله. من ببر خونه  -

 سیاوش هم برخاست. 

 اونجا برای چی؟ یعنی ممکنه رها رفته باشه اونجا.  -

 ی کت سیامک را گرفت و گفت: هیوا عصبی یک یقه 

 بری اونجا یا نه؟من رو می  -

باشه اونجا هم میریم، بیا بریم. سیاوش تو هم مرتب عمو رو بگیر. برو خونه پیش مادرجون. حالش   -

 خیلی خوب نبود. 

سیاوش فقط سری تکان داد و با نگاهش که هیوا و سیامک را بدرقه کرد. شکست پشت شکست بود که  

خواست. مستاصل به ماشینش تکیه زد و باز موبایل  خورد و این چیزی بود که خودش می برای او رقم می 

گوشی زنگ  یوسف را گرفت. به قدری تماس گرفته بود که باز هم امیدی به جواب دادن نداشت. آنقدر 
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ی یوسف درون  خورد که قصد قطع کردن داشت که در دقایق پایانی تماس وصل شد و صدای گرفته 

 گوشی پیچید: 

 زنید؟چه مرگتونه انقدر به من زنگ می  -

 عمو.  -

 اما یوسف عصبی به جانش غر زد: 

 عمو و زهرمار، هیچ مرگم نیست. قرار هم نیست خودکشی کنم. هر وقت بخوام میام.  -

زد ممکن است گوشیش را  سیاوش خواست حرف دیگری بزند گوشی را قطع کرد. حدس می   و تا

را نوشت و برایش اس ام اس کرد. هر   "رها گم شده "ی خاموش کند برای همین خیلی سریع جمله 

های فرستاده بود اما فکر کرد شاید این خبر او را ترغیب کند که تماسش را  چند قبل از این هم پیامک 

 دهد خواست دوباره تماس بگیرد که یوسف خودش تماس گرفت و او سریع جواب داد: جواب ب

 الو عمو.  -

 یعنی چی گم شده؟  -

 سیاوش نفس راحتی کشید و گفت: 

 از همون ظهر که از ماشین شما پیاده شده رفته غیبش زده. -

 یوسف مدتی سکوت کرد و بعد گفت: 

 ده؟تلفنش جواب نمی -

ی مادر غزاله خانم رو  خواست بره خونه نه خاموش، هیوا حال خوبی نداره، االن هم کالنتری بودن. می  -

 سر بزنن که سیامک بردش. 

 یوسف عصبانی داد زد: 

 زنم.رفتن اونجا چه غلطی بکنن. زنگ بزن به سیامک... نه خودم زنگ می  -
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 و سریع تلفنش را قطع کرد.

د و چشم به خیابان داشت که موبایل سیامک زنگ خورد با دیدن اسم  هیوا در کنار سیامک نشسته بو

 یوسف روی صفحه سریع جواب داد: 

 الو عمو یوسف، کجایید شما؟  -

 یوسف شاکی گفت: 

 هر کجا؟ شما کجایید؟ کجا دارید میرید؟   -

 سیامک نیم نگاهی به هیوا انداخت و گفت: 

 ش خبری ازش بگیریم. ی خاله رفتیم خونه رها خانوم گم شده، داشتیم می  -

 یوسف سرش غر زد: 

 ش نیست شما هم اونجا نمیرید. ی خاله خود، رها خونه بی  -

 هیوا عصبی گوشی را از دست سیامک بیرون کشید و خطاب به یوسف گفت: 

ی عوضیش چی به شما گفته، اما باید بدونید تموم حرفاش دروغه، اون  دونم اون خاله من که می  -

 آبروی رها رو برد اون رامین بد بود. کثا*فت آشغالی که 

 یوسف عصبی گفت: 

ی مادر غزاله و آبروریزی راه  ی کافی داغون هستم. بفهمم رفتی خونه بسه دیگه هیوا، به اندازه -

 دونم و تو. انداختی من می 

 هیوا با حرص نیشخندی زد و گفت: 

ها یه  ن آدم دنیایی. اون کثا*فت تری احساس ترین و بیمنطق ازت متنفرم دایی، ازت متنفرم. تو بی  -

 مشت دروغگو هستن. 

 خفه شو. گوشی رو بده به سیامک ببینم.  -
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کرد  آمد اما سعی می هیوا با گریه گوشی را به سمت سیامک گرفت. سیامک هم به نظر عصبی می 

 خودش را کنترل کند گوشی را گرفت و جواب یوسف را داد: 

 نداختی رو سرت؟ بله یوسف، چی شده که اینجوری صدات ا -

 یوسف عصبانی تر گفت: 

گی عمو، هر کجا هم هستی سر خرت رو کج  کنی فهمیدی، فقط به من می دیگه من رو به اسم صدا نمی -

دونم و  تون، بفهمم این دختره رو برداشتی بردی جلو خونه مادر غزاله من می کنی میری سمت خونه می 

 تو. 

 سیامک تحمل نکرد و جوابش را داد:

ی مادرغزاله ببینم چیکار   این دختره اسم داره اسمش هم هیواست، دوماً میرم جلوی خونه اوالً -

 خواهی بکنی. خداحافظ. می 

 و عصبی تلفن را قطع کرد و گوشی را توی جیبش گذاشت. سرعتش را زیاد کرد و با خودش غرید: 

 کنن. فکر کرده این خانواده پیغمبر زاده هستن و هرگز اشتباه نمی -

 نگاهی بهش انداخت و گفت: کرد. سیامک نیم هیوا سر به زیر داشت و گریه می 

 کنیم. خورم پیداش میتابی نکن، قسم می هیوا، هیوا...عزیزم. قربونت برم. اینجوری بی   -

 امفهمومش کرده بود گفت: اش ترکیب شده بود و نهیوا صدایش که با گریه 

 ترسم. نرو، نرو اونجا. می  -

 سیامک با حرص گاز داد و گفت: 

ریم هر چی دلت خواست به مادر غزاله بگو، غلط کرده که زنگ زده پشت سر  نترس ازش، اصالً می  -

 رها بد گفته. یه بار برای همیشه واستا و دادت رو سرشون بکش. 
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کرد. لبخندی میان گریه به لبش نشست  ی و با حرص رانندگی می هیوا نگاهش را به سیامک داد که عصب 

 و گفت: 

 کنه. دایی یوسف باهات قهر می -

 سیامک با نیشخندی گفت: 

م. من توی زندگیم به کسی باج ندادم. حتی اگر اون یه نفر  قهر کنه. فکر کردی اهمیتی داره واسه  -

 عموم باشه. 

 ی پیچید و گفت: و درون کوچه 

کنم. چندباری شش سال قبل اومدیم  شون رو دقیق یادم نیست. پیداش می ست، خونه همین کوچه   -

 شون. خونه 

 ی توقف کرد و گفت: رفت تا باالخره با دیدن ماشین رامین مقابل خانه و آرام در کوچه پیش می 

 آهان خودشه، اون پسر عوضیش هم اینجاست.  -

 

.  های متوسط تهران بود چشم دوخته بود یکی از محله ی که در ی معمولی و ساده هیوا ترسیده به در خانه 

 سیامک قبل از پیاده شدن گفت: 

وقت نگفتی بهشون بگو، من پشتت هستم. پیاده  خواهی بگی و هیچ نگران نباش هیوا، هر چی که می  -

 شو عزیزم. 

گ  هیوا سعی کرد به خودش مسلط باشد نفس عمیقی کشید و از ماشین پیاده شد. سیامک به سمت زن

 رفت و آن را فشرد. دقایقی بعد صدای پسرکی درون آیفون شنید: 

 بله بفرمایین.  -

 سیامک با تندی گفت: 
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 به جواهر خانوم و شوهرش بگو بیان دم در.  -

ای گفت و آیفون را گذاشت. خیلی طول نکشید که آیفون را مردی  پسرک از شتاب کالم سیامک باشه 

 ته بود. جواب داد که سیامک را از تصویرش شناخ

 سالم آقا سیامک چه عجب از این طرفا.  -

 سیامک او را شناخته بود اما با همان لحن تند گفت: 

 به مادر و پدرت بگو بیان دم در.  -

 چی شده؟  -

 سیامک باز تند جوابش را داد:

های زده شده که باید بیان ثابت  توی این دوره زمونه هر چیزی تاوان داره حتی حرف مفت. حرف  -

تر از اون. و حال  های مادرشما حالش خر*اب، حال عموم خر*اب کنن. مادرجون من به خاطر حرف 

 تر از اون دوتا. پس بگو مادرت بیاد دم در تا یه جور دیگه باهات حرف نزدم. هیوا داغون 

 کرد. سیامک نزدیکش شد و آرام گفت: لرزید و نگران به سیامک نگاه می ا دستانش از ترس می هیو

 کشونم کالنتری. شون رو می من پیشت هستم عزیزم، به قرآن قسم اشاره کنی همه -

هیوا قدرشناسانه نگاهش را به چشمان سیامک داد و تا خواست حرفی بزند در خانه با شتاب باز شد و  

 ی رامین از خانه بیرون آمد و شاکیانه گفت: و چهارشانه  هی*کل بزرگ 

 چه خبرته آقا سیامک؟ اومدی به قصد دعوا؟  -

 سیامک رو در روش قرار گرفت و گفت: 

های چرندی که مادرت در مورد رها  الحساب اومدم بابت اون حرف میام، اما علی  الزم باشه دعوا هم  -

 خانوم گفته دلیل مدرک بخوام ازتون. 

 ین با نیشخندی گفت: رام
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 خواهی، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. دلیل و مدرک می  -

 هیوا با گریه بر سرش فریاد زد:

 خفه شو بد.  -

 رامین انگشت تهدیدش را به سمت هیوا گرفت و گفت: 

 هی حرف دهنت رو...   -

 عقب هلش داد گفت:  که سیامک انگشت را گرفت و چنان چرخاند که داد رامین درآمد و وقتی به 

 .گیری دفعه بفهم انگشت تهدید سمت کی می این  -

 جواهر و شوهرش رفعت که زن و مرد میانسالی بودند از خانه بیرون آمدند. جواهر شاکی گفت: 

 کشی کردی؟ چه خبره؟ چه خبره آقا سیامک؟ قشون  -

 سیامک با اخمی نگاهش کرد و گفت: 

 خواهید جواب خدا رو بدید. وندن راحته، چطور می بهتون زدن و حرف ناحق توی دهن چرخ -

 هیوا هم گفت: 

 شناسید؟ خدا لعنتتون کنه، شما اصالً خدا رو می  -

 جواهر جنگی نگاهش کرد و گفت: 

 شما؟  -

 هیوا با توپ پر گفت: 

 تونید تا این حد پست باشید و در مورد رها اونطوری حرف بزنید. من دوست رهام، چطور می -

 راه افتاد که توی دهنش بزند و همزمان گفت:  جواهر به سمتش 

 گیرم در دهنی که بخواد... گل می  -
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 سیامک هم داد زد: 

 کنم دستی که بخواد روی هیوا بلند بشه. منم قلم می  -

ها را  به او. رفعت پیش آمد و سعی کرد آن جواهر جا خورد از این حرف سیامک و متعجب خیره شد  

 آرام کند: 

شه چرا به  ی که با دست باز می استغفراهلل، استغفراهلل، آروم باش زن، خونسرد باش آقا سیامک. گره  -

 جوری برزخ شدی؟ دندون بکشید. چی شده؟ آقا سیامک چه حرف حدیثی پیش اومده که این 

 به جای سیامک، همسرش جواهر گفت: 

خواد خودش رو آویزون آقا یوسف بکنه. من امروز زنگ زدم به  دختره رها اومده تهرون، می این  -

ی دختره رها بهشون گفتم اونم از سر دلسوزی. ولی انگاری خوبی  مادر آقایوسف یه کالم در مورد عقبه 

 بهشون نیومده. 

 سیامک با نیشخندی جوابش را داد، هیوا باز با بغض گفت: 

 دروغ گفتید، بعدم کی گفته رها قراره با دایی من ازدواج کنه؟ شما فقط یه مشت   -

 جواهر متعجب گفت: 

 داییت، داییت کیه؟  -

 سیامک با اخمی جوابش را داد:

 شه داییش. ی منه، پس عمو یوسف من می هیوا دختر عمه   -

داری کرد و  ان کرد رفت. رفعت باز می ها را نگاه می ی به رامین که به در تکیه زده بود و آن غرهو چشم 

 گفت: 

یه حرف و حدیثی در مورد گذشته بوده که تموم شده. خانوم اصالً به شما چه مربوط که دخالت   -

 خواد ازدواج کنه. دونن. دختر ما که مرد. آقا یوسف هم با هر کی دلش می کردی، خودشون می 
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 اش را از در برداشت و گفت: رامین تکیه 

 عزت زیاد.  -

 فت: سیامک نگاهش کرد و گ 

گی عزت زیاد. از ظهر تا حاال رها غیبش زده اگر تا چند  نه دیگه، حاال که این بلبشو رو به پا کردی می  -

. خودت هم خوب من رو  بینی ساعت دیگه پیداش نشه. صحیح و سالم، اون روی سگ سیامک رو می 

 ت تموم میشه. دونی چقدر گرون واسه شناسی و می می 

 ر داد و گفت: و دوباره نگاهش را به جواه

کشونمتون پای میز  می  خورمریزه قسم می های چشم این دختر که از ظهر یه ریز داره می به اشک  -

های که پشت سر رها زدید جواب پس بدید. از پسرتون که مثل موش  تک حرف محاکمه تا بابت تک 

های از دستم  کنه من کی هستم و چه کارترسیده و عقب واستاده بپرسید، قشنگ شیر فهمتون می 

 برمیاد. بریم هیوا. 

 *** 

گرفت و باز هم خاموش بود. سیامک پر استرس  ی رها را میهر دو ساکت بودند، هیوا باز داشت شماره

 نگاهی به او انداخت و گفت: نیم

 هیوا بریم یه چیزی بخوریم.   -

 هیوا نگاهش کرد و گفت: 

 ره.... سیامک. غذا از گلوم پایین نمی  -

 جانم.  -

 باز مکثی کرد و بعد گفت: هیوا  

 تو کی هستی سیامک؟  -
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 سیامک با لبخند و مهربان نگاهش کرد و گفت: 

 من پسر داییت هستم.  -

 نه، منظورم اینه تو چیکاره هستی؟  -

 سیامک با اینکه منظور هیوا را فهمیده بود اما با همان لبخند گفت: 

 کنم، توی دفترکارگزاریش مدیر هستم. پیش بابام کار می  -

 هیوا کالفه گفت: 

 دونی چقدر حالم بده، تو هم شوخیت گرفته. می  -

 گم.نه عزیزم، فقط دارم حقیقت بهت می  -

 هیوا مدتی به بیرون خیره ماند و بعد گفت: 

برد نشون میداد آدم  می کردی یا اونجوری که رامین ازت حساب اونجوری که اونها رو تهدید می  -

 مهمی هستی. 

 سیامک کمی فکر کرد و بعد گفت: 

 های خیلی مهمی رفیق هستم. من فقط با آدم  -

 بره و به غلط کردن افتاده بود. اونقدری مهم که محمودی با اون همه ثروت ازشون حساب می  -

 سیامک باز لبخندش را به روی هیوا پاشید و گفت: 

م مهم  کنم. فقط برای کسایی که خیلی واسه ارم برای هر کسی استفاده نمیآره عزیزم، اما از اعتب -

 شون بکشونم کالنتری تا بازجویی بشن. هستن. برای همین بود گفتم فقط اشاره کن تا همه 

کرد. موبایل سیامک که به صدا درآمد نگاهی به  هیوا سر به زیر داشت و به موبایل توی دستش نگاه می

 اب داد:شماره انداخت و جو
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 سالم عمو.  -

 سالم و زهرمار، باالخره کار خودت رو کردی؟ رفتی آبروی من رو جلو خانواده غزاله بردی؟  -

 سیامک سریع جوابش را داد:

یوسف من و تو همسن هستیم. درسته عمو و برادرزاده هستیم اما بیشتر از این چیزها با هم رفیق   -

دونم اون دختری که به ناحق  دونم اما می شی. من هیچی نمی هستیم. یه کاری نکن دوباره شرمنده دلت ب 

شه یه قربونیه. هر حرفی رو که نباید سریع باور کنی قربونت برم. ببین دلت چی  داره قضاوت می 

 گه؟ توی این مدت هرزگی دیدی از اون دختر؟ می 

 یوسف عصبی گفت: 

 کافیه سیامک، کافیه.  -

 باشه، ولی وجدانت قاضی کن عمو.  -

 ف بغضش را خورد و گفت: یوس 

 کجایید؟  -

 ریم چندتا دیگه بیمارستان سر بزنیم. با هیوا می  -

 باشه پیداش کردید خبرم کنید. منم میرم چندتا بیمارستان سر بزنم.  -

 هایش را گرفت و گفت: سیامک خداحافظی کرد و تلفن را قطع کرد. هیوا اشک 

 گفت؟ چی می  -

 سیامک نگاهی به او داد و گفت: 

 کنیم هیوا، نگران نباش زنه. پیداش می ها رو سر می عمو هم نگرانشه، داره بیمارستان  -

 *** 
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ساعت از دوازده شب می گذشت. سیامک در حاشیه ی خیابان توقف کرده بود و برای هیوا آبمیوه ی  

وان آبمیوه ی که در دست داشت نزدیک  گرفته بود و او را مجبور کرده بود که بخورد. خودش هم با لی 

هیوا ایستاده بود تلفنی مشغول صحبت با کسی بود. هیوا باز اشک چشمش را گرفت و خیره ماند به  

آسفالت خیابان. ماشین یوسف از راه رسید و درست پشت ماشین سیامک توقف کرد. او هم نگران بود.  

اند. سیامک با سر به او سالم داد. یوسف از کنار  تا از ماشین پیاده شد خودش را سراسیمه به آنها رس

 یوسف گذشت و مقابل هیوا که روی صندلی ماشین رو به بیرون نشسته بود قرار گرفت و گفت: 

 هیوا، خوب فکر کن ببین کجا احتمال داره رفته باشه؟   -

 هیوا نگاهی که به خاطر گریه ی زیاد به خون نشسته بود به یوسف داد و گفت: 

 می گفت دعا کن یه روزی بتونم خودم رو بکشم. همیشه   -

یوسف این را که شنید وا رفت و لبه ی جدول مقابلش نشست و دیگر حرفی نزد. صدای زنگ موبایل  

هیوا که بلند شد امیدوارنه گوشی اش را از جیب بیرون کشید اما باز رضا بود که تماس گرفته بود تا  

دادن نداشت برای همین تماسش را رد داد و فقط پیامکی  خبری از رها بگیرد. هیوا حوصله ی جواب 

 برایش فرستاد. 

 یوسف نگران گفت: 

 کی بود؟  -

 برادر رها.  -

سیامک از آنها فاصله گرفته بود و تمام مدت داشت تلفنی صحبت می کرد. موضوع صحبت هایش هم  

 فقط رها بود. هیوا نگاهش به دنبال سیامک رفت و گفت: 

نه رامین چه بالیی سرش آورده. سیزده چهارده ساله که هر شب کابوس می  نمی خواست کسی بدو -

 بینه. بعضی وقت ها توی خواب گریه می کنه. 

 و باز اشکش را گرفت و گفت: 
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نمی گم رها رو دوست داشته باشید. اما برای اینکه بفهمید رها بی گناه و فقط یه قربونی بوده. تو رو   -

که خیلی دوستش داشتید. بلدید که برید اون پرونده ها رو دربیارید  خدا. تو رو به خاک همون غزاله 

 ببینید کی مقصر بوده. 

 یوسف نگاهش میخ آسفالت مانده بود. سیامک که تلفنش تمام شده بود به سمتشان برگشت و گفت: 

 پاشید بریم اداره ی آگاهی.  -

 یوسف هم برخاست و گفت: 

 خبری شده؟  -

گفتن برید اعالم کنید که توی این مدت با چه کسایی دشمنی داشتید.   نه، با حیدری صحبت می کردم -

 از شیدا گرفته تا رامین. همه شون رو همین امشب می کشونم اداره ی آگاهی. 

 یوسف نگران گفت: 

 شیدا برای چی؟   -

 باالخره اونم با آدمای خالفی در را*بطه بوده.  -

 یوسف کالفه چنگی به موهایش زد و گفت: 

 گفتی.  به سیاوش  -

 آره در جریانه. ، بابا هم می دونه. داره میاد سمت اداره آگاهی.  -

 سیامک همینطور که می رفت تا سوار ماشینش شود گفت: 

 راستی عمو می شه توی راه یه سر دیگه به خونه ی هیوا اینا بزنید. شاید برگشته باشه خونه.  -

 خب موبایلش خاموش، معلومه که برنگشته.  -

 سیامک در ماشین را باز کرد و گفت: 
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 به هر دلیلی ممکنه موبایلش از دست داده باشه، شاید موبایلش رو ازش زده باشن.  -

یوسف باشه ای گفت و به سمت ماشینش رفت. سیامک تا توی ماشین نشست به سمت هیوا چرخید و  

 گفت: 

 هیوا حالت خوبه؟   -

 ا سری تکان داد و گفت: هیو

 حسابی تو رو توی زحمت انداختم. -

 سیامک فقط لبخندی به رویش زد و ماشینش را از جا کند و حرکت کرد و گفت: 

 آبمیوه ت رو کامل بخور، حداقل جون داشته باشی گریه کنی.  -

 *** 

ی بیاورد برای  سیامک با سیاوش صحبت کرده بود و قرار بود سیاوش خودش شیدا را به اداره ی آگاه

همین تلفنی با او تماس گرفته بود و خواسته بود که حاضر باشد. مقابل خانه شان که توقف کرد. با  

موبایلش تماس گرفت تا شیدا بیرون بیاید. دقایقی بعد در خانه باز شد و برادر شیدا شهریار از خانه  

 بیرون آمد. سیاوش با دیدنش از ماشین پیاده شد و به سمتش رفت. 

شهریار جوانی بود تقریبا به سن سیاوش، قد بلند و خوش قیافه. کتی روی دوش انداخته بود تا کمی از  

 سرمای پاییزی را از تنش دور کند. سیاوش به سمتش رفت و با او دست داد. شهریار نگران گفت: 

ر گریه،  سیاوش چی شده؟ ساعت دو نصفه شب اومدی با شیدا کجا برید که تا تلفن قطع کرد زد زی  -

 االن هم حالش خوب نیست. 

 سیاوش با چهره ی در هم و اوضاع آشفته اش گفت: 

 توقع دروغ ازت نداشتم رفیق، نارفیقی کرده بودم در حقت.  -

 شهریار نگران گفت: 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

514 

 چی شده؟  -

 سیاوش حرف دیگری نزد فقط گفت: 

 چرا ازم پنهان کردید شیدا اعتیاد داشته؟  -

 جانش نشست. مدتی بعد این سکوت را شکست و گفت: شهریار ماتش برد. شرمندگی به 

 یه خریتی بود توی دوره ی نوجونیش، که خداروشکر حل شد.  -

 سیاوش زهرخندش را به جان شهریار ریخت و گفت: 

حل نشده، حل شده بود االن، من این ساعت اینجا نبودم تا دست زنم رو بگیرم ببرمش اداره ی   -

 آگاهی. 

 شهریار متعجب گفت: 

اوش به خاطر یه اعتیادی که تموم شده می خواهی ببریش اداره ی آگاهی، یعنی تا این حد بی  سی -

 منطقی. 

سیاوش عصبی به سمتش رفت یقه اش را گرفت طوری که کت از روی دوشش افتاد. توی چشمانش  

 براق شد و گفت: 

یانتش هم گذشتم. از اونقدری مرام و معرفت دارم که به خاطر عالقه م به خاطر رفاقتم با تو از خ -

رفاقتش با شایان و مواد جابه جا کردنش برای اون تن لش گذشتم. بخشیدمش. نذاشتم پدر و مادرم  

بفهمن. االن اگر می خوام ببرمش چون یه نفر گم شده. از امروز ظهر یه دختری گم شده که عمویوسفم  

پای شیدا توی این قضیه گیره چون  دوستش داره. اگر یه بالیی سرش بیاد عمو یوسفمم زنده نمی مونه. 

 اون دختر هم می دونست خواهر تو چه گندی زده. 

بگوید.وقتی سیاوش یقه اش را پس زد هنوز بهت  شهریار واقعا شوکه شده بود و نمی دانست چه باید  

زده بود. سیاوش به سمت ماشینش برگشت. سرش را روی ساعدش و روی سقف ماشین گذاشت. شانه  

 های مردانه ی که می لرزید نشان می داد که گریه می کند. شهریار بهت زده فقط گفت: 
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 خودمم باهاتون میام.  -

مدتی فقط گریه کرد اما قبل از اینکه آنها بیایند اشک هایش را  این را گفت و به داخل برگشت. سیاوش 

گرفت و داخل ماشین نشست. بیست دقیقه ی طول کشید تا شهریار و شیدا از خانه بیرون آمدند.  

شهریار در عقب را برای شیدا باز کرد و خودش صندلی جلو نشست. شیدا وقتی توی ماشین نشست سر  

اوش اصال جوابش را نداد. و به محض سوار شدن هردویشان سریع ماشین  به زیر آرام سالمی داد که سی

 را از جا کند و حرکت کرد. مدتی به سکوت طی شد تا شهریار این سکوت را شکست و گفت: 

 شیدا تا برسیم می خوام همه چیز بدونم. زود باش ببینم.   -

 شیدا سر به زیر آرام گفت: 

 من نمی خواستم که...  -

 و نتوانست بیشتر از این حرفی بزند. شهریار به سمت عقب چرخید و گفت:  و بغضش شکسته شد 

 صدای گریه هات رو زیاد شنیدم، پس به جای گریه، حرف تحویلم بده.  -

 و عصبانی بر سرش فریاد کشید: 

 حرف بزن.  -

ه  شیدا در میان هق هق گریه اش بعضی چیزها را تعریف کرد به جز سو استفاده ی که شایان از او کرد

بود و فیلم گرفته بود. تعریف نکرد چون رویی برای تعریف کردن نداشت. تمام مدت سیاوش از  

حرص فرمان اتومبیلش را در دست می فشرد و سعی می کرد اشکش نریزد. شهریار با شنیدن حرف  

 هایش خشکش زده بود و ناباور به خیابان نگاه می کرد فقط یک جمله گفت: 

 . خوب خوردم کردی. خوب نابودم کردی اونم جلو بهترین رفیقم. دمت گرم آبجی، دمت گرم -

سیاوش نیم نگاهی به او انداخت، دستش روی پایش می لرزید و به سوی دیگری نگاه می کرد. سیاوش  

 آرام دست روی دستش گذاشت و گفت: 

 شهریار.   -
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 نگاه شهریار به سمتش برگشت و گفت: 

 شرمنده تم سیاوش، شرمنده تم.   -

 آینه نگاهش را به شیدا داد و گفت:  سیاوش از 

عشق که نه، تا ابد نباید از من توقع عشق داشته باشی اما چون هنوز زنمی ازت حمایت می کنم فقط تو   -

 رو خدا، هر چیزی که باید بگی بگو تا بتونن رها رو پیدا کنن. امروز با تو قرار داشته؟ 

 رفت و گفت: شیدا بدون اینکه سر بلند کند، اشک هایش را کمی گ 

قرار داشتیم اما هر چقدر بهش زنگ زدم جواب نداد. به هیوا هم می ترسیدم زنگ بزنم. آخه دل   -

 خوشی از من نداشت. با رها راحت تر بودم. یه جورایی بهتر درکم می کرد. 

موبایل شهریار پشت سر هم زنگ می خورد و او رد می داد گویا پدر و مادرشان نگران بودند و می  

 تند بدانند چه شده است. سیاوش نیم نگاهی به او انداخت و گفت: خواس

 جوابشون رو بده، بهشون بگو موضوع مهمی نیست حل می شه. بهتره چیزی ندونن. -

 شهریار با زهرخندی گفت: 

یه عمر من سعی کردم از این زن و مرد مخفی کنم دخترشون چه لجنیه، حاال تو می خواهی فداکاری   -

 دا رو باید همه ی دنیا بشناسن. کنی. امثال شی

 شیدا سر بلند، اشک روی صورتش سرید و گفت: 

 داداش امثال من فقط باید بمیرن.  -

 شهریار بی خیال و با غیض گفت: 

 پس بمیر. بمیر.  -

 شیدا نگاهش را به بیرون داد و باز اشک روی صورتش سرید. 

 *** 
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یونس توی راهرو در حال قدم زنی بود. یوسف روی صندلی های کنار کریدور در کنار هیوا بیحال  

نشسته بود. سیامک آن سوتر مشغول صحبت با افسری بود. یونس آن سوی هیوا نشست و دست به  

 شانه اش انداخت و او را در آغو*ش گرفت و گفت: 

 ل نمی شه. قربونت برم اینجوری بی تابی می کنی که مشکلی ح  -

 هیوا با گریه گفت: 

 دایی می ترسم، می ترسم خودش رو بکشه.  -

 اینکار رو نمی کنه عزیزم، نگران نباش. رها عاقل تر از این حرفاست.  -

 سیامک به سمتشان آمد و گفت: 

 خوبی هیوا؟  -

 یونس جوابش را داد: 

 خوبه؛ چی می گفت افسره. -

 ن. تماس گرفتن خانواده ی غزاله هم دارن میا -

 یوسف نگاهش را به او داد و گفت: 

 گمون نمی کنم اونا بدونن رها کجاست؟  -

 نمی دونن اما باعث و بانی این اتفاق بودن. هیوا جان شماره ی برادر رها رو بده الزمه که بیاد تهران.  -

 هیوا سرش را از روی شانه ی یونس برداشت و گفت: 

 موبایلم رو دم در ازم گرفتن.  -

 وبایلت رو بگیر بهم بده. باید به برادرش زنگ بزنیم بیاد تهران. بیا بریم م -
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هیوا از جا برخاست و با سیامک همراه شد. یوسف سرش را میان دستانش گرفته بود و نگاهش میخ  

 سنگ های کف کریدور بود. یونس از جا برخاست و در کنارش نشست و آرام گفت: 

 پیداش می شه. نگران نباش.  -

 رو خورد. سر بلند کرد و گفت: یوسف بغضش را ف 

 نمی دونم چرا اینجوریم، گاهی وقتا از خودم بدم میاد. -

یونس دست به شانه ی او انداخت و یوسف را به سمت خودش کشید. یوسف هم که سرش را روی شانه  

 ی یونس گذاشت بغضش شکسته شد و گفت: 

 داداش کمکم کن. یه کاری بکن اینطوری نباشم.  -

 به سرش زد و گفت: یونس بو*سه ی 

درست می شه، درست می شه قربونت برم. همینکه دوستش داری ، همینکه از نبودنش به تب و تاب   -

افتادی نشون می ده داری رها می شی از دست این افکار آزاردهنده ت که یه عمر مثل خوره جونت رو  

 خورده. 

 اگه یه بالیی سر خودش آورده باشه چی؟ اگه از دستش بدم؟  -

 باز اشکش جاری شد. یونس با اینکه تردید داشت اما برای ارامش یوسف گفت:و 

دلم روشنه که طوریش نمی شه. پیداش می کنن. پاشو برو بیرون یه بادی به کله ت بخوره، یه آبی   -

 هم به دست و صورتت بزن. 

یوسف هم برخاست و از ساختمان بیرون آمد. به دنبال آب می گشت اما جای آب پیدا نکرد. از اداره ی  

آگاهی بیرون زد. با نگاهش به دنبال سیامک و هیوا می گشت که آنها را کنار ماشین سیامک دید.  

به ماشین    سیامک تلفنی داشت به کسی صحبت می کرد. هیوا هم نزدیک ماشین ایستاده بود. در کنارش

 تکیه زد و گفت: 

 هیوا سیگار داری؟   -
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 هیوا متعجب نگاهش کرد. اشک روی صورتش را گرفت و گفت: 

 نه.  -

 سیامک به سمتشان آمد. 

 حالت خوبه عمو؟  -

 سیامک سیگار داری؟  -

سیامک هم ماتش برد. لحظاتی بر و بر نگاهش کرد و بعد از جیب ب*غل کتش پاکت سیگارش را  

سمتش گرفت. فندکش هم به یوسف داد. یوسف سیگاری روی لبش گذاشت و آن را  بیرون کشید و به  

روشن کرد. بعد از اینکه پکی به سیگارش زد به سرفه افتاد. سیامک به سمت ماشین رفت و قوطی آب  

 معدنی را سریع برایش آورد. یوسف کمی آب خورد و حالش جا آمد. 

 عمو حالت خوبه؟  -

 گفت:  یوسف دستی به موهایش کشید و

 خوبم، می رم یه کمی قدم بزنم.  -

و بی توجه به آنها در حاشیه ی خیابان به راه افتاد و همینطور که از آنجا دور می شد به سیگارش پک  

می زد. هیوا هم باز بغضش شکسته شد. سیامک به سمتش رفت فکر کرد شاید بتواند کمی او را در  

کار امتناع کرد و از او فاصله گرفت. سیامک اما نزدیکش   آغو*ش بگیرد و دلداری بدهد اما هیوا از این

 ایستاد و گفت: 

 می خواهی بشینی تو ماشین؟  -

هیوا سری تکان داد. همان موقع بود که ماشین سیاوش از کنارش گذشت و کمی پایین تر توقف کرد.  

 سمتشان آمد و گفت: سیامک و هیوا هم به سمت ماشین آنها به راه افتادند. سیاوش بی توجه به شیدا به 

 هنوز خبری نشده؟   -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

520 

سیامک سری تکان داد و جوابش را داد. شهریار و شیدا هم از ماشین پیاده شدند و نزدیکشان شدند  

سیامک با شهریار دست داد و احوالش را پرسید اما توجهی به شیدا نکرد. هیوا تا شیدا را دید باز  

و را عقب عقب برد تا به ماشین چسباندش و  عصبانی شد به سمتش هجوم برد یقه ش را گرفت ا

 همزمان بر سرش فریاد کشید: 

 بد کثا*فت، چه بالیی سرش آوردید؟ هان، چه بالیی سرش آوردید؟  -

 شیدا هم با گریه حرف می زد:

 به خدا خبر ندارم، من هیچی نمی دونم.  -

 کند.سیامک بازوان هیوا را از عقب گرفت و او را عقب کشید و سعی کرد آرامش 

 آروم باش هیوا، آروم باش قربونت برم.  -

شهریار دست شیدا را کشید و او را به سمت اداره آگاهی رفتند. بعد از آنها، سیاوش و سیامک و هیوا  

هم رفتند. یوسف مسیری را تا انتهای خیابان رفت و دوباره به سمت اداره برگشت در مسیر رفتن  

فقط شماره ی رها را می گرفت اما هر بار خاموش بود.    سیگارش را کشیده بود و در مسیر برگشت

 شماره را می گرفت و گریه می کرد. 

مقابل اداره که رسید خسته بود و پاهایش تحمل راه رفتن را نداشت برای همین لبه ی جدول خیابان ما  

تمام  بین دو ماشین نشست. آرنج هایش را به زانویش تکیه داد و باز سرش را میان دستانش گرفت. 

خاطراتی که از روز اول با رها داشت در ذهنش مرور می شد و اشک روی صورتش می ریخت. با شنیدن  

 صدای آشنای سر بلندکرد. صدای ج*ر و بحث زن و مردی بود که برایش آشنا بود. 

 زن شاکیانه داشت می گفت: 

 هیچ غلطی نمی تونستن بکنن، الکی راه افتادیم اومدیم.   -

 : مرد در جوابش گفت

 چقدر تو خودخواه و متکبری زن، خب قبول کن اونی که اشتباه کرد پسر تو بود.  -
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 مرد دیگری که با آنها بود گفت: 

 چه اشتباهی بابا؟  -

 مرد عصبانی بر سرش غرید:

هنوز هم داری مثل یه بچه حرف می زنی. اون  سالته   4۶خفه شو رامین، خفه شو. مرتیکه ی نره خر  -

موقع که این بال رو سر خانواده ی خاله ت آوردی سی و سه ساله ت بود تن لش. آبرو بردی از یه دختر 

 سیزده ساله دو قورت و نیمت هم باقیه. 

 همسرش جواهر شاکیانه گفت: 

 بسه دیگه، عوض اینکه طرف بچه ی خودت باشی داری ضدش حرف می زنی.  -

 رفعت با ناله گفت: 

 ای خدا چیکار کردم که تقاصم شد این زن زبون نفهم. -

 رامین باز گفت: 

 من هزار بار گفته بودم رها رو می خوام، اونکار رو کردم که رها بهم بد*ن.  -

 رفعت به سمت پسرش حمله ور شد و گفت: 

نمی داد. چرا این خر نمی  گوه بگیر دهنت رو، بد. فرامرز هیچ وقت دختر سیزده ساله ش رو به تو  -

 خواد بفهمه. پدرسگ تو زن و بچه داشتی. بیست سال اختالف سنی داشتی با دختر خاله. 

یوسف می شنید و رنگ از رویش می پرید. عرق سرد روی تنش نشسته بود. گویی تقدیر اینجور رقم  

 خورده بود که او بشنود حقیقتی که هیچ کس نمی دانست. 

 گفت:  رامین باز خودخواهانه 

عشق که سن و سال سرش نمی شه. همین االنش هم رها رو بیشتر از مرضیه می خوام. رها زنم بشه   -

 زنم رو طالق می دم. 
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 ایندفعه جواهر گفت: 

 بسه، بسه رامین. تو رو خدا ببند اون دهنت رو . کم مصیبت کشیدیم از دست تو.  -

 رفعت چند بار به دهان خودش کوبید و بعد گفت: 

دهنم گل گرفتم و از ترس آبروم حرف نزدم ولی به خدا اگر باز حرف از دختر خاله ت بزنی   یه عمر -

 به همه میگم تو چه گوهی خوردی. 

 رامین مغرورانه خندید و گفت: 

کی باور می کنه بابا، اونقدری خودتون زیر گوش فامیل بد رها رو گفتید که دیگه هیچکی حرفتون رو   -

اون قضیه واستادم پای کارم و گفتم عقدش می کنم اون مرتیکه فرامرز دست  باور نمی کنه. من که بعد 

 خانواده ش رو گرفت و رفتن اهواز و یه عمر حسرت رها رو به دلم گذاشتن. 

 رفعت به سمتش هجوم برد و سیلی به صورتش زد و گفت: 

تی. بچه م از ترس  گوه بزنن به هیکلت مرتیکه ی نفهم. غزاله هم دختر خاله ت بود که بهش نظر داش -

 تو قلبش واستاد. 

 جواهر بر سر شوهر فریاد زد:

 خفه شو رفعت؛ خفه شو .  -

همانجا وسط پیاده رو روی زمین نشست. رفعت از آنها فاصله گرفت. یوسف دستش را روی سپر  

ماشینی که نزدیکش نشسته بود گذاشت تا با کمک آن برخیزد. به قدری فروریخته و داغون بود که  

روی پا ایستادن نداشت. فقط چیزی که در ذهنش می گذشت این بود که باید رامین را بکشد. اما  توان 

 زیر پایش خالی شد و باز روی زمین افتاد. این مرد چه دردی توی قلبش داشت که او را زمین می زد. 

ند کرد  رامین از نزدیکی یوسف گذشت و متوجه او نشد. رفعت هم باالخره همسرش را از روی زمین بل

و به سمت اداره ی آگاهی رفتند. یوسف به هر سختی بود از جا برخاست در حالی که راه رفتنش خسته  

 و ناتوان بود به دنبالشان به راه افتاد. نزدیکشان که شد ایستاد و صدایشان زد: 
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 آقا رفعت.  -

از صدای یوسف، رفعت و جواهر و رامین به سمتش برگشتند. جواهر با دیدنش شاکی پیش آمد و  

 طلبکارانه گفت: 

 بدت رو می خواستم آقا یوسف، گفتم تو هم مثل پسرم می مونی نمی خوام بدبخت بشی.  -

 یوسف بی پروا و با خشم نگاهش کرد و فقط گفت: 

 شنیدم اون چیزی که باید می شنیدم.   خفه شو، خفه شو زن. همین چند دقیقه قبل -

 جواهر ترسیده نگاهش سمت شوهرش برگشت. رفعت نزدیکش شد و ناباور گفت: 

 آقا یوسف، حالت خوبه؟  -

 و خواست دست به شانه ی یوسف بگذارد که یوسف به عقب هلش داد و گفت: 

یجان بشه یا هر چیزی که  گفتم غزاله تازه پیوند قلب شده، باید مراقبش باشید نباید بترسه، دچار ه -

 قلبش بی قرار کنه. اینجوری مراقبش بودید. 

 و فریاد زد: 

 به خاطر یه لجنی به اسم پسر، دوتا دختر کشتید.  -

و نگاه به خون نشسته اش به سمت رامین که عقب تر از آنها بود چرخید، به سمتش به راه افتاد. تمام  

 ن قدمی به عقب برداشت و گفت: توانش را داشت درون دستانش جمع می کرد. رامی

 چته یوسف؟ هوی ...چیکار می خواهی...  -

که بقیه ی حرفش درون دهانش با مشتی که یوسف روی صورتش فرود آورد خاموش شد. یوسفی که تا  

چند لحظه قبل نمی توانست روی پایش بایستد االن چنان از خشم و غضب و غیرت زورمند شده بود که  

ی سر و صورت رامین فرود می آمد و فقط داد می زد: می کشمت، می کشمت  بی وقفه مشت هایش رو

 بد. 
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نه رفعت می توانست جلویش را بگیرد نه رامین می توانست مقابلش دربیاید. هر لحظه که می خواست  

حرکتی کند یوسف امانش نمی داد. او را روی زمین انداخته بود. روی شکمش نشسته بود و فقط مشت  

و پشت سر هم به سر و صورت رامین که سعی کرده بود با دستانش آن را بپوشاند فرود  هایش بی وقفه 

می آورد. جواهر گریه می کرد و سعی می کرد او را عقب بیاورد اما موفق نمی شد. با داد و بیدادی که  

ند  جواهر و شوهرش به پا کرده بود عابرین و عده ای پلیس خود را رساندند. یوسف را عقب آورده بود

اما چهار مرد هم نمی توانستند او را کنترل کنند. فریاد می کشید و می خواست خودش را به رامین  

برساند. به قدری عصبانی بود که باالخره مجبور شدند او را روی زمین بیاندازند و دستانش را از پشت  

 بغضی شکسته شد.  سر دستبند بزنند. دستانش که دستبند خورد و از زدن رامین ناامید شد خشمش با

 *** 

سیاوش رفته بود تا سندی بیاورد و یونس داشت با افسر پرونده صحبت می کرد. سیامک و هیوا هم  

نزدیکش نشسته بودند و نگران به آنها نگاه می کردند. یوسف به خاطر ضرب و شتم رامین بازدداشت  

. افسر پلیس با زنگ خو*ردن  شده بود و به خاطر شکایت رامین فقط با قراردادن وثیقه آزاد می شد

تلفن روی میزش صحبتش را با یونس قطع کرد و تلفنش را جواب داد، مدتی بعد وقتی گوشی را  

 گذاشت خطاب به یونس گفت: 

 بستریش کردن بیمارستان، گویا فک و بینیش شکسته.  -

 یونس عصبی دستش را روی پیشانی گذاشت و مدتی سکوت کرد. سیامک گفت: 

 ، االن که می تونیم عمو یوسفم رو با وثیقه آزاد کنید. اشکال نداره -

بله، ولی عموی شما مرتبا داره تهدید می کنه که اون آقا می کشه و این موضوع می تونه جرمش رو   -

 سنگین تر کنه. 

 یونس نگاهش را به افسر داد و گفت: 

من می تونم برم باهاش   االن عصبانیه که یه چیزی می گه اما اینجوری نیست که بخواد آدم بکشه.  -

 حرف بزنم. خواهش می کنم جناب سرگرد. من می تونم آرومش کنم. 
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سرگرد، سربازی را صدا زد و خواست یونس را به بازداشتگاه راهنمایی کند. بعد از رفتن یونس،  

 سیامک گفت: 

 تکلیف همسر برادرم چی می شه؟  -

 سرگرد مکثی کرد و بعد گفت: 

اعترافات خودشون ایشون هم بازدداشت هستن. آقای یاوری شما همون موقع  متاسفم اما با توجه به  -

باید این موضوعات با پلیس در میون می ذاشتید. اگر حقیقت رو گفته باشه و در را*بطه با اون فیلم  

آشپزخونه ی تولید موادش با شایان حرفی نزده باشه امیدواریم که هنوزم اونجا مشغول کار باشن.  

 ش رو دادم و نیروهامون رو اعزام کردیم. دستور پیگیری

 هیوا نیم نگاهی به سیامک انداخت و خطاب به سرگرد گفت: 

 رها چی می شه؟  -

کردید عکسش به همه ی واحدها ابالغ شده.  شما همون موقع که توی کالنتری گم شدنش رو اعالم   -

باید ببینیم که نتیجه ی گزارش همکارانمون که رفتن سروقت شایان چی می شه، اگر این خانم توسط  

 این گروه دزدیده شده باشه باالخره مشخص می شه. 

 و دوباره به سیامک چشم دوخت و گفت: 

یگه داشته که حتی برای پیدا کردنشون  ولی با توجه به حرف های خودتون این خانم دشمن های د  -

 آدم اجیر کرده بودن، اون هتلدار آقای محمودی که گفتید و اون یارو گودرز. دوست دیگه تون ژاله. 

 هیوا در جوابش گفت: 

 گودرز و ژاله و محمودی اهواز بودن. توی تهران نمی دونستن ما کجا زندگی می کنیم.  -

 پیدا کرده باشن. باالخره ما باید احتماالت رو در نظر بگیریم.  به هر طریقی می تونن آدرس شما رو -

هیوا کوله پشتی اش را توی آغو*ش گرفت و باز اشک درون چشمانش جوشید. سیامک کمی به  

 سمتش خم شد و گفت: 
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 بیا بریم بیرون، از ظهر هیچی نخوردی، داری از پا می افتی. می ریم خونه یه کم استراحت می کنی.  -

 گفت:  سرگرد هم

 به نظر منم تشریف ببرید بهتره، خبری بشه بهتون اطالع می دیم.  -

هیوا آرام تشکری کرد و برخاست. هنوز از اتاق خارج نشده بودند که تلفن روی میز سرگرد زنگ  

خورد. هیوا مشتاق به سوی سرگرد چرخید به امید اینکه خبر خوبی مبنی بر پیدا شدن رها به او داده  

تلفنش را که جواب داد اشاره کرد تا منتظر باشند. سیامک هم نگاهش رنگ امید گرفت.  باشند. سرگرد 

 سرگرد وقتی گوشی را گذاشت؛ سیامک گفت: 

 چی شد جناب سرگرد؟  -

خوبشبختانه اون آشپزخونه ی تولید مواد که گفتید سرجاش بوده و مشغول کار بودن که توسط   -

مام اون سوله های پرورش بلدرچین رو گشتن اما اون خانم  نیروهای ما دستگیر شدن حتی اون شایان. ت

پیدا نکردن. فرض من بر اینه چون اونا اطالعی نداشتن مبنی بر لو رفتن خودشون پس نباید خصومتی  

 هم با اون خانوم داشته باشن که بخوان بدزدنش. 

کرد. شهریار   هیوا سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت. سیامک هم تشکری کرد و اتاق را ترک 

 مستاصل و خسته کنار کریدور روی صندلی نشسته بود. با دیدن سیامک برخاست و گفت: 

 چی شد سیامک؟ شیدا چی می شه؟  -

 می گن فعال باید بازدداشت باشه تا تکلیفش روشن باشه.  -

 شهریار عصبی چنگی به موهایش زد و گفت: 

 با.. با وثیقه هم آزادش نمی کنن.  -

 تون با جناب سرگرد صحبت کنید. نمی دونم خود -

 شهریار لحظاتی همینطور نگاهش کرد و به سمت اتاق سرگرد رفت. 
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 *** 

یوسف گوشه ی از بازدداشتگاه نشسته بود و سرش را به دیوار تکیه داده بود. در بازداشتگاه توسط  

. یوسف  سربازی باز شد و یونس وارد بازدداشتگاه شد. از دیدن یوسف آنجا عصبی و ناراحت بود

نگاهش به سمت در کشیده شد و با دیدن یونس از جا برخاست به سمتش آمد. یونس اشک گوشه ی  

 چشمش رو گرفت و گفت: 

 من باید تو رو اینجا ببینم یوسف؟  -

 اشکال نداره داداش، شما که می دونید من کاری نکردم.  -

 یونس عصبی گفت: 

 یوسف، زدی فک و بینیش رو شکستی.  -

 ندی جواب داد:یوسف با تلخ خ

 به درک، به وقتش گردنش هم می شکنم.  -

 یونس بازوهایش را گرفت و او را تکانی داد و گفت: 

 می فهمی چی داری می گی؟ پدرت آدمکش بوده یا مادرت؟  -

 یوسف نگاه خسته اش را به چشمان برادرش دوخت و گفت: 

رامین آدم نیست. یه حیوون روانی کثیف. یه حیوون روانی کثیف که روح یه دختر سیزده ساله رو   -

کشته. کسی که خواهرش از ترس اون قلب تازه پیوندش از تپش افتاد و تن جوونش رفت زیر خاک.  

 رامین آدم نیست داداش. 

 و باز اشک روی صورتش سر خورد. یونس او را در آغو*ش گرفت و گفت: 
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یوسف، الهی داداش بزرگه قربونت بره. آروم باش بذار از اینجا بیارمت بیرون. به وقتش حساب   -

رامین هم می رسیم. هی نگو می خوام بکشمش. درسته یه حیوونه ولی ظاهرش که آدمه اینا می گن یه  

 شی. آدم تهدید به مرگ کردی اینجا نگه ت می دارن واسه ت بد می شه. باشه. قول می دی آروم با

 خبری از رها نشد؟ -

 یونس عقب آمد و گفت: 

 نگران نباش پیداش می کنن. سیاوش رفته سند بیاره. واسه ت سند می ذارم میارمت بیرون.  -

 یوسف سری تکان داد و تشکری کرد. 

ساعت پنج صبح بود و هنوز خبری از رها نشده بود. به اصرار یونس؛ رها راضی شده بود که به خانه  

خانه ی مادرجون بودند. هیوا کز کرده بود روی مبلی و چشم به ساعت داشت. چشمانش   بروند. همگی 

از شدت گریه ورم کرده بود و سرخ شده بود. مادرجون با یک لیوان معجون از آشپزخانه بیرون آمد.  

 او هم چشمانش نم اشک داشت. نزدیک هیوا روی مبل نشست و گفت: 

 عف می کنی ها. بیا دخترم، یه کمی از این بخور. ض -

 هیوا برای اینکه او را راضی کرده باشد جرعه ای نوشید و بعد لیوان را پس زد و گفت: 

 ممنونم همین کافیه.  -

سیامک قدم می زد و فکر می کرد. یوسف هم حال و روزش بدتر از هیوا بود که روی مبلی رها شده بود  

 و نگاهش سقف را می کاوید. یونس هم حسابی توی فکر بود. 

 سیاوش اما توی حیاط نشسته بود که تا وارد پذیرایی شد. یونس خشمش را به جانش ریخت و گفت: 

 حالت خوبه؟  -

سیاوش سری تکان داد و بی هیچ حرفی روی مبلی نشست. یونس استغفراللهی گفت و باالخره طاقت  

 نیاورد و بر سرشان غر زد: 
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 خب بگید ببینم دیگه چیکار کردید که من خبر ندارم.  -

 سیامک خواست پدرش را آرام گفت: 

 بابا...  -

 اما یونس باالفاصله بر سرش داد زد: 

بابا و زهرمار. دیگه غلطی نبوده که این دختره نکرده باشه اونوقت این برادر خرت چشماش رو بسته   -

 و سرش رو عینهو بز انداخته پایین. یه ذره غیرت هم به خدا چیز بدی نیست سیاوش. 

 ی گشت که از سالن بیرون برود که باز یونس با داد صدایش زد:سیاوش داشت برم

 سیاوش.  -

 سیاوش به سمت پدرش چرخید و گفت: 

بابا من اشتباه کردم قبول دارم اما واقعا قصد دارم شیدا رو ببخشم. نمی خوام همینجوری بذارمش به   -

 حال خودش. 

 یونس عصبانی برخاست و فریاد کشید: 

تو خیلی بیجا کردی که می خواهی ببخشیش. سیاوش به قران قسم اگه اسم اون دختر رو بیاری عاقت   -

 می کنم. 

 خانم بزرگ هم برخاست و بر سر یونس داد کشید: 

 کافیه یونس، کافیه.  -

بعد از این فریاد باز همگی ساکت شدند. مادرجون سیاوش را هم به سمت مبلی برد و خواست بنشیند.  

تظار کشنده برای همه شان سخت بود. یکساعت بعد یوسف از جا برخاست و داشت می رفت که  این ان

 سیامک سد راهش شد و گفت: 

 کجا می ری عمو؟  -
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نمی دونم، می رم توی خیابون ها بچرخم. بیمارستان های که سرنزدم سر بزنم. نمی تونم توی خونه   -

 باشم. 

 امک زنگ خورد که با دیدن شماره گفت: و از کنار سیامک گذشت همان لحظه موبایل سی

 دایی صبر کن از اداره ی آگاهی زنگ زدن.  -

 همه امیدوار نگاهشان را به سیامک دادند. سیامک گوشی اش را جواب داد: 

 الو بفرمایین.  -

 سالم آقای یاوری، سرگرد جاللی هستم.  -

 سالم خبری شد؟ پیداش کردن؟  -

 سرگرد مکثی کرد و بعد گفت: 

 یمارستان میالد. بله، ب -

 سیامک سریع تشکری کرد و گوشی را قطع کرد. یوسف باالفاصله سوالش را پرسید: 

 چی شده سیامک؟  -

 بیمارستان میالد. اونجاست.  -

تا این را گفت هیوا خودش را از جا کند و خواست به سمت سیامک بیاید که به زمین خورد. یونس زیر  

ط گریه می کرد و می خواست که بروند. یوسف همان لحظه که  بازویش را گرفت و بلندش کرد. هیوا فق

 اسم بیمارستان را شنید لحظه ی صبر نکرد و از خانه بیرون زد. 

 *** 

با سرعتی که یوسف رانندگی می کرد زودتر از بقیه رسید. اجازه ی ورود را به او ندادند که از کارت  

غ رها را گرفت که به سمت بخش مراقبت  پزشکیش کمک گرفت و وارد بیمارستان شد. از پذیرش سرا

های ویژه راهنمایش کردند. وارد بخش شد اتاق مراقب های ویژه به صورتی بود که بیمار را فقط با  
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تصویر تلویزیونی می توانستند ببینند. یوسف اما می خواست نزدیکش باشد و او را ببیند. به سمت  

 فت: ایستگاه پرستاری بخش برگشت و خطاب به پرستار گ

 خانم پرستار می خوام برم داخل بیمارمون رو ببینم.  -

 پرستار شاکی گفت: 

 آقای محترم اصال شما االن حق ورود به بخش رو نداشتید. کی شما رو راه داده. -

 یوسف لحظه ی چشمانش را بست تا به خودش مسلط شود و بعد با ارامش گفت: 

 ه اتفاقی واسه ش افتاده؟ پزشکش کیه؟ من فقط می خوام بدونم رها نایب حالش چطوره؟ چ  -

 پزشک جوانی که به سمت پذیرش می آمد با دیدن یوسف گفت: 

 یوسف، یوسف خودتی؟  -

 به سمت صاحب صدا چرخید، گویا او را خوب می شناخت. به سمتش رفت و گفت: 

 هومن، تو اینجایی؟   -

 تو اینجا چیکار می کنی؟ چی شده؟ چرا سر و وضعت انقدر آشفته است؟  -

 یوسف بازوهای آن مرد را گرفته بود و با او حرف می زد.

حالم خوش نیست هومن، تو بهشون بگو یه جواب درست و حسابی به من بد*ن. یه دختری به اسم   -

چه بالیی سرش اومده، وضعیتش چه  رها نایب رو آوردن اینجا. االن توی اتاق آی سی یو بستریه. 

 جوره؟

 پزشک جوان که متوجه حال بد یوسف شده بود سعی کرد او را ارام کند. 

 خیل خب، آروم باش. منم تازه رسیدم. این بیماری که می گی ندیدم هنوز.  -

 و خطاب به پرستار گفت: 
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 پرونده خانم رها نایب لطف کنید، پزشکشون کیه؟  -

 ده گفت: پرستار ضمن آوردن پرون

 پزشکشون دکتر مهرانی هستند. مورد خودکشی گزارش شده.  -

 و پرونده را به دست هومن داد و در ادامه گفت: 

گویا خودش رو توی رودخونه پرت کرده که چندنفری که کنار رودخونه شاهد بودن نجاتش دادن.   -

اسایی نشد تا یکی  دیروز حول و حوش ساعت پنج بعدازظهر. چون مدارک شناسایی همراهش نبود شن

دو ساعت قبل که افسری اومد و این خانم رو با عکسی که همراه داشتن تطابق دادن و اعالم کردن  

 اسمشون رها نایب. 

 هومن پرونده را نگاه کرد و گفت: 

 چندان وضعیتش وخیم نیست یوسف. این خانم کیه ؟ -

 یوسف خودش پرونده را گرفت و نگاهی انداخت و گفت: 

 ی چیزی نیست، دچار دیسترس تنفسی شده. چطور می گ -

 و باز اشکش جاری شد. هومن دست به شانه اش گذاشت و گفت: 

 پزشکش که نوشته زیاد وخیم نیست. یوسف این دختر چه نسبتی با تو داره؟  -

 یوسف باز نگاهش کرد و گفت: 

 می خوام برم پیشش. تو رو خدا. -

 باشه مشکلی نیست.  -

 د و گفت: و نگاهش را به پرستار دا

 دکتر یاوری می تونن برن پیش بیمارشون ، بیشتر از هر کسی هم به شرایط بیمار واقف هستن.  -
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پرستار سری تکان داد و حرفی نزد. چون حرفی برای گفتن نداشت. یوسف به سمت اتاق آی سی یو به  

ود. ماسک  راه افتاد. لباس مخصوص پوشید و وارد اتاق شد. رها روی تختی بیهوش دراز کشیده ب 

اکسیژن روی صورتش بود و دورش پر بود از دستگاه های که یوسف به خوبی با آنها آشنا بود.  

صورتش زخمی و کبود بود و پیشانی اش هم کبود شده بود اما شکستگی نداشت. موهای پریشانش  

روی بالش پخش بود. نزدیکش شد. آرام دستی که سوزن سرم روی دستش چسب خورده بود را  

 اشک روی صورتش دوید و با صدای که به سختی از گلویش بیرون می آمد گفت:  گرفت.

 رها... به خدا دوستت دارم.  -

 زد:کرد و آرام با او حرف می نزدیکش روی صندلی نشست و فقط نگاهش می 

فهمن چقدر سخته نبودن اون یه نفر، تا وقتی بودی، اذیتت کردم  آدما وقتی یکی رو از دست میدن می  -

زار دادم. نمک روی زخم روحت پاشیدم. تو فقط ریختی تو خودت و گریه کردی. وقتی هیوا گفت  و آ

خواستم یه بار دیگه ببینمت. قسم خوردم اگه سالم ببینمت. زانو  ممکنه خودت رو بکشی فقط از خدا می

 بزنم جلوت و بهت بگم دوستت دارم و ازت بخوام برای همیشه بمونی باهام. 

 *ب تخت گذاشت و گفت: اش را لپیشانی 

م غزاله باشی. من باز عاشق  خوام واسه خوام. نمی خوامت همینجوری که هستی، من رها رو میرها می  -

 شدم. عاشق رها. رها. 

 و سر بلند کرد و نگاهش را دوباره به رها دوخت و گفت: 

 رها بیدار شو قربونت برم. چشات رو باز کن عزیزم.  -

 صدای زنگ موبایلش از کنار تخت برخاست. شماره ی سیامک بود که جوابش را داد:  با شنیدن 

 چیه سیامک؟  -

 کنه. ذارن بیایم داخل، هیوا هم بدجور داره بیقراری می عمو شما توی بیمارستان هستید؟ نمی  -

 یرن اجازه بد*ن بیاد داخل. گم تماس بگباشه االن می  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

534 

یوسف باز نگاهی به رها انداخت و از اتاق بیرون رفت. نگاهی چرخاند و با دیدن هومن به سمتش  

رفت.موضوع را به او گفت. هومن فقط به پذیرش گفت تا با نگهبانی تماس بگیرد. یوسف با هومن که  

 تی انجام داد و گفت: گویا پزشک کشیک بود و پرستاری وارد اتاق شدند. هومن معاینا

 برنش توی بخش. تا یه ساعت دیگه به هوش میاد، اگه وضعیت تنفسش خوب باشه می  -

 یوسف که نگاهش روی رها بود نگاهش را به هومن داد و گفت: 

 ی که به پیشونیش خورده چطوره؟ ورم پیشونیش خیلی ناسوره. ضربه  -

 ده و جمجمه و مغز آسیبی ندیده. اینجور که اینجا نوشته عکسایی سی تی اسکن خوب بو -

 هومن دستوراتی به پرستار داد، بعد از رفتن پرستار خطاب به یوسف گفت: 

 خواسته خودکشی کنه؟ خوای بگی این خانم کیه؟ چرا می نمی  -

 یوسف مکثی کرد، دستی به پشت گردنش کشید و گفت: 

 م. دونم. خودمم آشفته چیزی نمی  نسبتی نداریم هنوز، اما دوستش دارم. در را*بطه با خودکشیش هم  -

 هومن به سمتش آمد و گفت: 

 بیا بریم یه قهوه بخور.  -

صدای هیوا را که از بیرون شنید سراسیمه بیرون رفتند. هیوا خودش را به آنجا رسانده بود و با گریه  

گرفت و  کرد تا اجازه دهد رها را ببیند. یوسف به سمتش دوید بازویش را داشت از پرستار خواهش می

 صدایش زد:

 هیوا. -

 هیوا با گریه و التماس گفت: 

 دایی تو رو خدا، تو رو خدا بگو بذارن ببینمش.  -

 یوسف هیوا را درآغوش کشید و گفت: 
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 آروم باش هیوا، آروم باش. رها حالش خوبه. بیا بریم پیشش. هیس.  -

او را پیش رها بیرد. با حول  هیوا از آغو*ش یوسف بیرون آمد، تند تند اشکهایش را پاک کرد تا یوسف 

و وال کاوری روی لباسش پوشید و با یوسف وارد اتاق شد تا رها را دید به سمتش دوید و باز با گریه  

داد تا بیدارش کند. یوسف ایندفعه عصبانی او ر عقب کشید و  هایش را تکان می زد و شانه صدایش می 

 دعوایش کرد: 

 یه ساعت دیگه هم به هوش میاد.   هوشه، تاچیکار میکنی هیوا؟ رها بی -

 به سمت یوسف برگشت و گفت: 

 گی، تو رو خدا. راست می  -

 اما به جای یوسف، هومن که باز وارد اتاق شده بود جوابش را داد: 

 تونید باهاش حرف بزنید. خوشبختانه حالشون خوبه، تا یه ساعت دیگه هم به هوش میاد می  -

کرد در میان گریه خندید و از  هیوا که گویا خیالش راحت شده بود و آخرین رمق وجودش را صرف می 

 خورد.حال رفت که اگر یوسف نگرفته بودش زمین می 

 *** 

سیامک نزدیک تختش روی صندلی به حالت نشسته خوابش برده بود و او روی تخت خوابیده و به  

شم باز کرد سرش را چرخاند. نور خورشید که کامالً اتاق را  دستش سرمی وصل بود. وقتی بیدار شد و چ 

زد. کمی چشمانش را مالید و بعد به سیامک نگاه کرد. آرام نشست و  روشن کرده بود چشمانش را می 

 کرد چسب روی سوزن سرم را بکند که صدای سیامک را شنید: داشت سعی می 

 تموم شده؟  -

 نگاهش به سمت او برگشت و گفت: 

 کردم.   بیدارت -
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 خوابم سبک،  -

و از جا برخاست و به کنارش آمد. سرم تمام شده بود برای همین با احتیاط چسب روی ساعدش را کند  

 و سوزن را بیرون آورد. 

 ساعت چنده؟  -

 سیامک ساعتش را نگاه کرد و گفت: 

 نه ونیم.  -

 هیوا آستینش را پایین داد و گفت: 

 رها چطوره؟ -

 بخش، برادرش هم اومده.  به هوش اومده، بردنش توی -

 هیوا متعجب نگاهش کرد و گفت: 

 رضا اینجاست؟  -

 آره دیدمش، با اولین پرواز خودش رو رسونده. ساعت هشت صبح اینجا بود.  -

هایش را مقابل پایش  هیوا از تخت پایین آمد، سیامک از داخل کمد کوچکی که کنار تخت بود کفش 

 فت: گذاشت، هیوا قدرشناسانه نگاهش کرد و گ 

 ممنونم.  -

 سیامک با لبخند گفت: 

 شه. نگفتم نگران نباش، پیدا می  -

 خیلی اذیتت کردم.  -

 سیامک خم شد و سرش را نزدیک گوش هیوا برد و آرام گفت: 
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 کنم تا تو رو خوشحال ببینم. من هر کاری می  -

هم  هیوا کمی خود را عقب کشیدو به چشمان سیامک که خیلی نزدیکش بود چشم دوخت، سیامک  

 بدون اینکه خودش را عقب بکشد یا صاف بایستد با چشمانش لبخندی زد و گفت: 

 بدجور قلبم تصرف کردی، حواست هست؟  -

خواست تا اینجا پیش  اما هیوا نگران بود و نمیهیوا سر به زیر انداخت، سیامک به حساب شرم گذاشت 

 دانست باید چه کند که باز سیامک گفت: برود. نمی 

 خوای بری پیش رها؟ می  -

 و هیوا برای فرار از آن موقعیت فقط سری تکان داد و با سیامک همراه شد. 

امک به سمتشان  زنی بود. با دیدن هیوا و سیوارد بخش شدند، یوسف مقابل اتاقی نگران در حال قدم

 آمد و گفت: 

 چطوری هیوا؟ -

 خوام برم پیش رها. خوبم، می  -

 االن برادرش پیششه.  -

ای به در زد و وارد اتاق شد. رها روی تخت دراز هیوا سری تکان داد و از کنارشان گذشت. چند تقه 

ود رضا بود.  کشیده بود و روی صورتش هنوز ماسک بود و مرد قد بلند و جوانی که نزدیکش ایستاده ب 

 نگاه رها به سمت هیوا چرخید. هیوا نزدیکش شد لحظاتی فقط نگاهش کرد و فریاد زد: 

 تو غلط کردی خواستی خودت بکشی، تو خیلی خری رها. خیلی.  -

دادش که تمام شد باز به گریه افتاد. سیامک و یوسف هم از دادهای هیوا خودشان را داخل اتاق  

داد اما کرد و به او ناسزا می هیوا را در آغو*ش کشید. هیوا فقط گریه می خیز شد و انداختند. رها نیم 

 کرد آرامش کند. یوسف نزدیکشان شد و گفت: رها سعی می 
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 هیوا جان بسه دختر، خودش فهمیده اشتباه کرده. تو دیگه انقدر سرزنشش نکن.   -

تر ایستاده بود داد.  قب اش را به یوسف که عرها همینطور که هیوا را درآغوش داشت چشمان دریده

وجود برادرش باعث شد که جوابش را ندهد اما یوسف با شیطنت لبخندی تحویلش داد. هیوا از  

 آغو*ش رها بیرون آمد و گفت: 

 دونی چقدر گریه کردم؟می  -

 سیامک هم جلوتر آمد و گفت: 

 آورد.هی یه هفت هشت لیتری اشک ریخت، من موندم این همه اشک از کجا می   -

 اش را به جان سیامک ریخت و گفت: غرهاین حرف سیامک، یوسف و رضا هم خندیدند. هیوا چشم با 

 کردید. خودتون رو بذارید به جای من، اگر دوست شما گم شده بود گریه نمی  -

 سیامک خندید و گفت: 

 ترین دوست من همین عمو یوسف، که اگه گم بشه عین خیالمم نیست.صمیمی  -

 نداخت از روی تاسف سری تکان داد. رضا گفت: یوسف نگاهی به او ا

 شما برادرزاده و عمو هستید؟   -

 یوسف جوابش را داد: 

 بله.  -

 به هر حال توی این مدت که پیگیر پیدا شدن خواهرم رها بودید خیلی ممنونم. -

ی تخت نشست. رها هم ماسک اکسیژن را از روی  یوسف سری تکان داد و جوابش را داد، هیوا لبه 

 ش برداشت و گفت: صورت

 کوله پشتیم رو زدن.  -
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 به درک.  -

 ی مدارکم توی کوله بود. موبایل، پاسپورت، شناسنامه. همه   -

 هیوا بی خیال گفت: 

 ی درد دوری رو. مونی تا بچشی مزه رم تو می بازم به درک، من خودم تنها می  -

 رضا در جواب هیوا گفت: 

کنم دیگه به صالح نیست شما دوتا تنها زندگی کنید. شما هم بهتره با  رها با من میاد اهواز، فکر می  -

 پدر یا مادرتون زندگی کنید هیوا خانوم. 

 هیوا ناراضی به رضا نگاه کرد و گفت: 

کنن هیچ عیب نیست. فقط من و رها حق  دونم این همه زن توی دنیا دارن تنها زندگی می من نمی  -

 داریم مستقل باشیم. ن

 رضا در جوابش گفت: 

تراشن و به خاطر یه تصمیم احمقانه یه عده رو به  شاید چون اونا هر دقیقه برای خودشون دشمن نمی   -

 ندازن.عذاب نمی

 کرد، یوسف گفت: رها فقط نگاهش می 

 تونم با شما صحبت کنم. آقا رضا من می  -

سف را نگاه کرد و هردو از اتاق بیرون رفتند. بعد از نگاه رضا به سمت یوسف برگشت. لحظاتی فقط یو 

 رفتنشان سیامک هم گفت: 

 رم برای خو*ردن یه چیزی بگیرم. من می  -

 . رها تا تنها شدند گفت: و با این بهانه اتاق را ترک کرد 

 خواست به رضا بگه؟ داییت چی می  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

540 

 ی باال انداخت و گفت: هیوا شانه 

 بگم که روحت شاد بشه. دونم اما بذار یه چیزی نمی  -

 رها پرسشگر نگاهش کرد و گفت: 

 چی؟  -

دونم چی شد و  ت رو خواسته بودن بیان اداره آگاهی، نمی ی خاله دیشب که برای گم شدن تو خانواده -

دایی یوسف چی فهمیده بود که رامین رو گرفته بود زیر مشت و لگد. مگه میتونستن دایی یوسف رو  

 سا ریختن بهش دستبند زدن. . آخر هم پلیکنترل کنن 

 رها ناباور گفت: 

 گی؟ دروغ می  -

دونی رها  کشتش. نمی به خدا االن هم با سند آزاده. زده فک و بینی رامین شکسته. تهدید کرده می  -

چقدر خودش رو به آب و آتیش زد تا تو رو پیدا کنه. وقتی هم خبر دادن اینجایی زودتر از همه خودش  

 رو رسوند. 

 را به سمت پنجره چرخاند و گفت:  رها نگاهش 

 پس اونم فهمیده چه بالیی سرم اومده.  -

 هیوا دستش را گرفت و گفت: 

 تر شده. دایی یوسف دیگه مثل قبل نیست. از وقتی تو گم شدی به کل تغییر کرده یه جورای مهربون  -

به رو خیره بود. هیوا  رها پاهایش را جمع کرد و دستانش را دور زانوانش حلقه کرد. ساکت به دیوار رو 

 دست روی دستش گذاشت و گفت: 

ت بهت  ت هم شکایت کن، مادرجون و دایی یوسف هم شهادت میدن که خاله گفت از خاله سیامک می  -

 تهمت زده و پشت سرت بد گفته. 
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 رها با نیشخندی گفت: 

 چه فایده؟  -

ی فامیلتون باید بدونن تو مقصر نبودی. رها تو رو خدا این کار رو بکنن. از  باید شکایت کنی رها، همه  -

 ت دفاع کن. آبروی خودت و خانواده

 اشک روی صورت رها دوید، هیوا اشکش را گرفت و گفت: 

 مردم رها. مردی منم می اگر می  -

 ا زیر گوشش گفت: رها به رویش لبخندی زد و او را در آغو*ش کشید، هیو

 دونی شیدا رو بازدداشت کردن. دایی یونس همه چیز فهمید. راستی می  -

 رها خودش را عقب کشید و ناباور گفت: 

 شد. نه، گناه داشت نباید اینطور می  -

هیوا نگاهش را گرفت. باز ناراحت شده بود از دفاع رها از شیدا. رها صورت رها را به سمت خودش  

 برگرداند و گفت: 

 سوزه اونم قربونیه مثل من. من ببخش هیوا، خبر از دلت دارم. اما دلم به حالش می  -

مثل تو نیست، شیدا مثل تو نیست. تو یه بار ناخواسته قربونی شدی. اما اون خودش خواسته بارها هم   -

  دونست سیاوش از دست میده اما اگه از همون اول خواسته که قربونی بشه. شیدا در هر دوصورت می 

کرد. سیاوش اونقدری دوستش  که شایان تهدیدش کرده بود همه چیز به سیاوش گفته بود کمکش می 

 ها چه شانسی دارن. بینی بعضی داره که همین االنش هم به خاطر شیدا تو روی پدرش دراومده. می 

 ی تخت برخاست و به سمت پنجره رفت. و زهرخندی به لبش نشست و از لبه 
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ر جوانی که همان هومن بود به همراه پرستاری وارد اتاق شد، رها کمی خود را  در اتاق باز شد و دکت

جمع و جور کرد و سالمی به او داد، هیوا هم جلو آمد و به دکتر سالم داد. هومن سالم هر دو را به گرمی  

 جواب داد و بعد خطاب به رها گفت: 

 چطورید؟  -

 احساس می کنم خوبم.  -

بان قلب و نفس کشیدنش را چک کرد. دستورات پزشکی به پرستار داد و  هومن او را معاینه کرد و ضر

 بعد خطاب به رها گفت: 

 آقا یوسف ما رو حسابی ترسونده بودید.  -

 هیوا با تردید گفت: 

 شما دایی من رو می شناسید؟   -

 هومن با لبخندی نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

شکی رو رها کنه خیلی در را*بطه بودیم. اما یوسف  هم دانشکده ی بودیم. تا قبل از اینکه یوسف پز  -

 که زد توی کار تجارت را*بطه ها کمرنگ تر شد. پزشک قابلیه حیف که نخواست دیگه طبابت کنه. 

 هیوا با لبخند گفت: 

 بزن بهادر قابلی هم هست.  -

 هومن خندید و گفت: 

 باز کی رو زده ناکار کرده که اینجوری می گید.  -

 ست بزن داشته؟ مگه سابقا هم د -

 هومن با شیطنت گفت: 

 اووو تا دلتون بخواد، یه سوسابقه های توی کتک کاری داره که بچه خالفای پایین شهر ندارن.  -
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 رها نیم نگاهی به هیوا انداخت و گفت: 

 خوبه آدم یه چیزای بدونه.  -

 هومن باز بلند و بی پروا خندید و گفت: 

اوخ اوخ فکر کنم باید برم تا بیشتر از این خر*اب نکردم. من تموم حرفام رو تکذیب می کنم. یوسف   -

 خیلی هم گله. 

 هیوا هم خندید و آرام گفت: 

 می شناسمش.  -

 هومن نگاهش را به رها داد و گفت: 

داره که   یوسف وقتی واسه یکی انقدر جلز ولز می کنه و توی تب و تاب یعنی دیگه اونقدری دوستش -

 جونش هم میده. یوسف وقتی رسیده بود بیمارستان اینجور حالی داشت. 

 رها نگاهش را به زیر انداخت. هومن و پرستار که از اتاق بیرون رفتند رها گفت: 

 فکر می کنی االن داره چی به داداشم می گه؟  -

 هیوا شانه ای باال انداخت و گفت: 

 تگاری می کنه. نمی دونم، حتمی داره تو رو ازش خواس  -

 رها با زهرخندی در جوابش گفت: 

وقتی دیدش به ازدواج اونجوریه، حاال که فهمیده توی بچگی چه بالیی سرم اومده دیگه هیچ وقت   -

 حتی به این موضوع فکر نمی کنه. 

 هیوا باز نزدیکش ل*ب تخت نشست. 

ف کردم چطوری رامین  اینطور نیست رها، می گم که انگاری خیلی عوض شده، خوبه واسه ت تعری  -

 کتک زده بود. 
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ضرباتی به در خورد و یوسف و رضا وارد اتاق شدند. هیوا و رها فقط نگاهشان می کردند. آنها هم پیش  

 آمدند و رضا گفت: 

 چیه؟ چرا اینجوری نگاه می کنید؟  -

 هیوا با لبخندی گفت: 

 نازنین خانوم چطوره؟  -

 خوبه.  -

 رها با تردید گفت: 

 باهاش صحبت می کرد می گفت بارداره، بچه تون پسره؟ دفعه ی قبلی   -

 رضا سری تکان داد و گفت:

 نه دختره.  -

 رها متعجب گفت: 

 دختره؟!  -

دیگری بپرسد. هیوا با شیطنت مشتی به بازوی  رضا اخمی را تحویلش داد که رها متوجه شد نباید سوال 

 رها زد و گفت: 

 عمه شدی باید شیرینی بدی.  -

 رها که از این مشت دردش گرفته بود چهره ای در هم کشید و گفت: 

 هیوا واقعا دستت سنگینه، چرا می زنی؟ تموم بدنم خورد و خمیر.   -

 تا تو باشی تنها تنها نری شنا.  -

 ت که هیوا در جوابش گفت: یوسف سراغ سیامک را گرف
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 رفته مثال یه چیزی برای صبحونه بگیره، ولی فکر کنم برای شام بیاد.  -

 همان موقع سیامک وارد اتاق شد و چون صدایش را شنیده بود گفت: 

کمتر پشت سرم حرف بزن دختر، بفرما. رفتم یه صبحونه ی مشتی گرفتم. می گم عمو خوبه شما رو   -

 مون نمی دن. بفرمایین آقا رضا حتما صبحونه نخوردید.می شناسن هیچ گیری به

و به سمت میزی که سوی دیگر اتاق بود رفت. چون اتاق خصوصی بود سه تا مبل تک نفره و یک میز  

عسلی نزدیک پنجره بود. سیامک داشت بساط صبحانه را روی میز می چید. یوسف به رضا تعارف کرد  

 کار کردنش را زیر نگاهش گرفته بود گفت:   و آن دو هم نشستند. هیوا که سیامک و

 چی گرفتی؟  -

 سیامک نیم نگاهی به او انداخت و گفت: 

کره، مربا، عسل، پنیر. نون هم که فقط لواش داشت. کارد هم از این پالستیکی ها گرفتم. چطوره   -

 سرآشپز؟ 

 هیوا خیلی رک گفت: 

 افتضاح.  -

 ت: یوسف و رضا خندیدند. سیامک روی مبلی نشست و گف

 اینطوریاست دختر عمه، برو خودت صبحونه بگیر ببینم چی می گیری.  -

 هیوا از لبه ی تخت پایین پرید و گفت: 

 رها از صبحونه ی این ها نمی خوری تا برگردم.  -

رها سری تکان داد. هیوا از اتاق بیرون رفت. اما آقایان مشغول خو*ردن همان صبحانه شدند. تقریبا  

 هیوا با یک کیسه خرید به اتاق برگشت. سیامک متعجب گفت:  یک ربعی طول کشید تا 

 اینا چیه گرفتی دختر.  -
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هیوا شروع کرد به چیدن وسایلی که از مغازه ی بیرون از بیمارستان خریده بود. آقایان متعجب در حال  

م  نگاه کردن به او بودند. هیوا از داخل کوله پشتی اش یک چاقوی تاشو که داخلش چنگال و قاشق ه

داشت و یک ست کامل بود بیرون آورد. فویل را روی میز پهن کرد. سوسیس را خورد کرد و مواد  

دیگری که خریده بود روی آن ریخت و بعد اطراف فویل را جمع کرد و دوتا تخم مرغ هم داخلش  

رستان  شکوند و بعد فوی را پیچید و از باال جمع کرد. کمی ژل آتش زا داخل سینی استیلی که واسه بیما

بود و صبح برای رها صبحانه آورده بودند ریخت و پخشش کرد و فندکش را از کوله پشتی بیرون آورد  

 که رها گفت: 

 هیوا حواست به سقف باشه.   -

 هیوا چرخی داخل اتاق زد و پرونده پزشکی رها که پایین تخت بود برداشت به رها داد و گفت: 

 پاشو ببینم.  -

برداشت و ایستاد پرونده را مقابل چشمی آب پاش سقف گرفت. هیوا با  رها ماسک را از روی صورتش 

فندک ژل آتش زا را روشن کرد و فویل را داخل سینی گذاشت. او کار می کرد و آقایون با چشم باز  

نگاهش می کردند. خیلی طول نکشید که آتش خاموش شد و هیوا فویل را برداشت و داخل بشقابی  

رداشت و برای شستنش به سمت دستشویی دوید. رها نشست و میز را پیش  گذاشت و سینی استیل را ب 

 کشید و فویل را باز کرد و گفت: 

 به به ببین چی شده؟  -

 یوسف از جا برخاست و به سمتش آمد و گفت: 

 این سرخ شده کامل؟  -

 رها با شوق سری تکان داد که یوسف بشقاب را از مقابلش برداشت و گفت: 

 تا یک ماه سرخ کردنی قدغن واسه تون، به خاطر ریه هات .  -

 و آن را به سمت میز خودشان برد و وسط میز گذاشت. رها با حرص گفت: 
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 خو*ردن اون صبحونه حرومه. هیوا، هیوا بدو، خو*ردن.  -

یاید با اشاره یوسف تمام صبحونه ی که درست کرده بود هر سه نفر سه تا لقمه  تا هیوا بخواهد بیرون ب

کردند. هیوا با سینی بیرون آمد. نگاهی به فویلی که فقط یک ذره داخلش مانده بود و یک نگاه به لقمه  

های بزرگی که توی دست رضا و سیامک و یوسف بود انداخت. در حالی که از حرص نفس نفس می زد  

 گفت: 

 مرده شور ترکیبت رو نبرن رها، یه دقیقه نبودما.  -

 مردها با خنده می خوردند که سیامک به سرفه افتاد و هیوا با حرص گفت: 

 خداروشکر، خفه شی ایشااهلل.  -

 اما سیامک حالش بهتر شد و بقیه ی لقمه اش را خورد. یوسف گاز آخر را به لقمه اش زد و گفت: 

 خیلی چسبید.  -

 همینطور مبهوت آنها را نگاه می کردند. رضا هم باالخره لقمه اش تمام شد و گفت: اما رها و هیوا 

 دستور پختش رو واسه م بنویس هیوا.  -

 سیامک همان یه ذره ی که داخل فویل مانده بود داخل نان پیچید و گفت: 

 بفرما عزیزم.  -

 هیوا با حرص گفت: 

 شما که همه ش رو کوفت کردی اونم بخور.   -

ای باال انداخت و همان را هم خورد و در حین خو*ردن چشمکی به هیوا تحویل داد. هیوا   سیامک شانه

 سینی توی دستش را روی میز کوبید و گفت: 

 من گشنمه .  -

 و پایش را زمین کوبید. و همین حرکتش باز خنده ی مردها را در آورد. 
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 *** 

رفته بود. رضا هم توی حیاط بیمارستان  رها را برای عکس برداری از ریه اش برده بودند و یوسف با او 

بود و تلفنی با پدرش صحبت می کرد. اما هیوا همانجا درون اتاق رها روی مبلی نشسته بود. پاهایش هم  

روی مبل جمع کرده بود و همینطور که با حرص به تلویزیون چشم دوخته بود کامپوت می خورد و زیر  

یامک وارد اتاق شد. یک کیسه خوراکی دستش بود. هیوا  ل*ب ناسزا می داد. ضرباتی به در خورد و س

 نیم نگاهی پر غضب به او انداخت. سیامک باز خندید و گفت: 

 پس رها خانوم کو؟  -

 هیوا با حرص گفت: 

 بردنش سر قبر من.  -

 سیامک جلو رفت و روی مبل دیگری نشست و کیسه را روی میز گذاشت و گفت: 

 رفتم واسه ت عدسی گرفتم.  -

 ک تکه دیگر از کامپوت آناناس را توی دهانش گذاشت و گفت: هیوا ی 

 دیر آوردی من دیگه سیرم.  -

 سیامک در حالی که سعی می کرد نخندد گفت: 

 حاال قهر نکن، تمومش تقصیر عمو بود، اگر تحریکمون نکرده بود صبحونه ت رو نمی خوردیم.  -

هیوا قوطی کمپوت را روی میز گذاشت و صبحانه ی که سیامک گرفته بود برداشت. ظرف کوچک  

 عدسی را از کیسه بیرون آورد و درش را برداشت و گفت: 

 اینکه سرد شده.  -

 سیامک با خنده گفت: 

 ساعت یازده ست عزیزم، خوبه همین رو هم گیر آوردم.  -
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یامک هم با لبخند نگاهش می کرد. هیوا بعد از چند  هیوا قاشق را برداشت و مشغول خو*ردن شد. س

 قاشق خو*ردن نگاهش را به او داد و گفت: 

 چیه؟ چرا اینجوری نگام می کنی؟  -

 سیامک بدون اینکه نگاهش را از چشمان سیاه هیوا بگیرد گفت: 

ی ادعا  بعد از قضیه ی تینا، بدجور به هم ریخته بودم. چون بدجور رو دست خوردم اونم منی که کل -

 داشتم که هیچ کس نمی تونه بهم رو دست بزنه. این روزا خیلی حالم خوبه هیوا. 

 هیوا نگاهش را به عدسی داد و گفت: 

 خداروشکر.  -

 چون تو هستی حالم خوبه.  -

هیوا باید حرفی می زد وگرنه به جای می رسید که دیگر نمی توانست کاری بکند. سر بلند کرد تا  

 د که تا نگاهش در نگاه سیامک نشست. او مهلتش نداد و گفت: حرفش را به سیامک بزن

 خیلی دوستت دارم دختر عمه.  -

هیوا باز ماتش برد و زبانش قفل شد. سیامک با چشمکی او را مهمان کرد و خواست حرف دیگری بزند  

. رها  که در توسط پرستاری باز شد و تخت رها را به داخل آوردند. سیامک برخاست و اتاق را ترک کرد 

 را روی تخت جا به جا شد و از پرستار تشکر کرد. اتاق را که ترک کردند رها گفت: 

 چقدر گیر میدن به آدم؟ ای داییت هم که بدتر از همه.  -

 هیوا ظرف عدسی را روی میز گذاشت و به سمتش رفت و گفت: 

 خب نگرانته.  -

 احتماالٌ امشب باید اینجا بمونم. فردا مرخصم می کنن.  -

 باز لبه ی تخت نشست و گفت:   هیوا
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 خوبه.  -

 چته تو؟ اتفاقی افتاده؟  -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 نه هیچی نشده.  -

 *** 

زمان مالقات خانم جون و جیران و یونس و همسرش برای مالقات آمده بودند. خانم جون تا رسید رها  

 را درآغوش گرفت. بعد از اینکه بوسیدش زیر گوشش گفت: 

 خیلی نگرانت بودم عزیزم.  -

 رها با شرم از او عذرخواهی کرد. یونس هم که حال رها را پرسید نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 دیدی انقدر بهت گفتم حرص نخورد، پیدا می شه.  -

هیوا با لبخند سری تکان داد. همه مشغول صحبت بودند. یونس با رضا صحبت می کرد. زنها هم دور  

گرفته بودند. سیامک و یوسف هم گوشه ای دیگر در کنار هم ایستاده بودند و مشغول  تخت رها را 

صحبت بودند. هیوا هم نزدیک پنجره ایستاده بود و با موبایلش ور می رفت و گاهی به ورودی و حیاط  

بیمارستان نگاه می کرد. دلش برای سیاوش تنگ شده بود و فکر می کرد او هم می آید اما هر چقدر  

 ظار کشید خبری از او نشد. سیامک آرام خطاب به یوسف گفت: انت

 تصمیمت چیه یوسف؟  -

 یوسف با اخمی گفت: 

 باز گفتی یوسف؟ مگه نمی گم بهم بگو عمو.  -

 سیامک خندید و باز در جوابش گفت: 

 با برادرش صحبت کردی؟  -
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 آره، مگه می ریم اهواز، با خانواده تشریف بیارید در خدمتتون باشیم.  -

 امک نگاهش را به پدرش داد و گفت: سی

 خب بیراه نمی گه، رسم و رسوم باید به جا آورد. بابت شکایت چیکار می کنن؟ -

 شکایت می کنن. حاال مطمئنی جوابی هم می گیرید؟  -

 سیامک سری تکان داد و گفت: 

م شهادت  یه گوشمالی حسابی بهشون می دن. تهمت و افترا کم جرمی نیست. باید شما و مادرجون ه -

 بدید. 

 اینکار رو می کنم.  -

 سیامک نگاهش به هیوا داد و گفت: 

هیوا انگاری از یه موضوعی ناراحته، دختر سرسختیه، هنوز نتونستم واداراش کنم باهام راحت حرف    -

 بزنه. 

یوسف سر به زیر انداخت. باز به یاد حرف رها افتاده بود. نمی دانست چطور باید آن موضوع را به  

 بگوید. سیامک خواست حرفی بزند که با صدای یونس به خودش آمد: سیامک 

 سیامک.  -

 جونم بابا.  -

 یونس با لبخند گفت: 

 یادت باشه برای آخر هفته برای همه بلیط بگیری می ریم اهواز.  -

 این حرف یونس باعث شد جیران متعجب بپرسد: 

 اهواز؟ برای چی داداش؟  -
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 یونس با لبخند گفت: 

 . برای امر خیر -

 *** 

تنها توی اتاقش بود و انتظار آمدن هیوا را می کشید که برای آوردن لباس هایش به خانه رفته بود. روی  

برایش گرفته بود در حال شانه زدن موهای بلندش بود.  تختش نشسته بود و با برس کوچکی که هیوا 

ضرباتی به در اتاق خورد که خورد خیلی سریع روسری صورتی کوچک لباس بیمارستانی را روی سر  

انداخت و بفرمایدی گفت. در اتاق توسط یوسف باز شد. کت و شلوار شیکی به بر داشت که زیر آن  

کراوات طرح دار سورمه ای رنگی هم بسته بود. بوی عطرش   پیراهن مردانه ی آبی خودنمایی می کرد و 

زودتر از خودش به رها رسید. انتظار داشت پشت سرش هیوا هم وارد اتاق شود اما وقتی در را بست  

 گفت: 

 هیوا نیومده؟   -

 یوسف پیش آمد و گفت: 

 مگه هیوا جای رفته؟  -

 آره صبحی رفت خونه برای من لباس بیاره.  -

 ایستاد و گفت:  یوسف نزدیک تختش 

 پس حتما با سیامک.  -

 رضا کجاست؟  -

 لبخند پر شیطنتی مهمان ل*ب یوسف شد و گفت: 

 فرستادمش دنبال نخود سیاه.  -

 رها گیج نگاهش می کرد. یوسف بی خیال و راحت لبه ی تخت رو به رها نشست و گفت: 
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 برگه ی ترخیص بگیره. بهش گفتم باید برگه ی ترخیص رو بگیره، اونم مثلنی رفت حساب کنه و  -

 رها کمی متعجب گفت: 

 خب باید حساب کنن دیگه.  -

 یوسف کنار ابرویش را خاراند و با لبخندی دیگر گفت:

 یه درصد فکر خواسته باشن از آشناهای دکتر یاوری پول بگیرن؟  -

 رها این خودشیفتگی که داشت به رخش می کشید با نیشخندی جواب داد و گفت: 

 یل می گیرید. چه خودتونم تحو -

 یوسف ابروی راستش را به زیبایی باال برد و گفت: 

خودم که بله خودم رو تحویل می گیرم، اما مثل اینکه هنوز من رو نشناختی و نمی دونی چه جوری   -

 واسه م سر و دست می شکونن. 

 رها نگاهش به سمت چشمان پر شیطنت یوسف برگشت و گفت: 

 و دستا به گردنشون آویزونه به خاطر اینه که برای شما شکوندن.  می بینم تو خیابون همه سرا بسته -

 یوسف این بار بلند و بی پروا خندید و گفت: 

ببین رها خودت نمی خواهی به صلح و آرامش برسیم. بعد یه چیزی گفتم شاکی نشی زبونم زهر داره   -

 و از این حرفا. 

د. یوسف آرام دست زیر چانه اش برد و  رها نگاهش را به زیر انداخت و به برس توی دستش خیره ش

 سرش را باال گرفت و گفت:

وقتی خاله ت زنگ زد اون حرف ها رو زد نفرت کالمش به قدری زیاد بود که موضوع کالمش رو نمی   -

فهمیدم. برای همین بود به یقین می دونستم تمومش دروغه. تو به من کمک کردی رها. کمکم کردی از  

رها بشم. نبودنت انقدر تلخ بود که تلخی این تعصبات برای همیشه شست و با   دست این تعصبات بی جا 
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خودش برد. حاال من می خوام کمکت کنم. میدونم چهارده پونزده ساله که روحت در عذابه و آشفته ای.  

 بهم اعتماد می کنی تا از این آشفتگی رهات کنم. 

ی توانست به آن چشم ها نگاه کند. مدتی به  رها نگاهش را از نگاه یوسف روی کراواتش سرید. فقط نم 

 سکوت گذشت و بعد آرام گفت: 

می دونی هنوز غزاله زنده بود که من عاشقت شدم. همون یه باری که اومدم دیدن غزاله و تو رو توی   -

بیمارستان دیدم. وقتی برگشتم تا مدت ها بهت فکر می کردم. توی ذهنم کمرنگ شدی اما فراموش  

 نشدی. 

 من رو می بخشی؟  -

 رها باز نگاهش در نگاه یوسف نشست و گفت: 

 برای چی؟  -

 خیلی اذیتت کردم.  -

 لبخندی به ل*ب رها نشست و گفت: 

 خب منم تالفی می کردم.  -

 این بار یوسف هم خندید: 

 به همین روش ادامه بدیم. خیلی کل کل کردن با تو رو دوست دارم.  -

 عواقبش به پای خودت.  -

 شیدن و باز کردن گره ی روسریش گفت: یوسف با ک

 پررو.  -

 چیکار می کنی؟  -

 و برس را از دستش کشید و گفت: 
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 این موها رو اینجوری پریشون کردی نمی گی من دیوونه می شم.  -

 و کمی آنها را شانه زد و گفت: 

 با چی می بندی؟  -

 منتظرم هیوا یه چیزی واسه م بیاره.  -

د و آن را از گردنش باز کرد. کراوات را از زیر موهایش و پشت  اما یوسف گره ی کراواتش را کشی

 گردن رها رد کرد و موهایش را دم اسبی باالی سرش جمع کرد و با کراوات بست و بعد گفت: 

 اصال کراوات واسه اینه که زن موهاش رو باهاش ببنده. -

 رها با لبخندی گفت: 

 بعدا شاکی نشی؟  -

 پر شیطنت رها نگاه کرد و گفت: یوسف لحظاتی بر و بر به چشمان 

 حرفم رو پس می گیرم، اگر دست به کراوات های من بزنی اون روی سگم باال میاد.  -

 رها دستش به موهاش رفت و گفت: 

 بیا نخواستم.  -

 که یوسف با خنده دستش را گرفت و گفت: 

 حاال همین یه دونه اشکال نداره با بقیه ش کاری نداشته باش.  -

 سش را بیرون داد و یوسف باز خندید. اما لحظه ای بعد بو*سه ی به دستش زد و گفت: رها پر حرص نف 

 خیلی دوستت دارم دختر، می شه...  -

برخیزد که پایش پیچید و با زانو زمین  اتاق باز شد و یوسف خودش را با ترس عقب کشید خواست  

 خورد. خنده ی رها به هوا برخاست. هیوا هم که وارد شده بود با دیدن اوضاع به خنده افتاد و گفت: 
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 آخ آخ الهی بمیرم دایی، چی شده قربونت برم.  -

 یوسف ضمن برخاستن گفت: 

 دم رضاست.زهرمار، تو در زدن بلد نیستی، چرا عینهو گاو وارد می شی، فکر کر -

 هیوا با خنده به سمت تخت رفت و گفت: 

 مگه چیکار می کردید که تا این حد ترسیده می خواستی در بری.  -

یوسف فحشی زیر لبی داد و رفت. رها با خنده سر به زیر انداخت که هیوا کراوات روی موهایش دید و  

 داد زد:

 دایی.  -

 یوسف به سمتش برگشت و گفت: 

 چی می گی بچه؟  -

 طلبکارانه گوشه ی کراوات گرفت نشانش داد و گفت:  هیوا

 این چیه؟  -

 هر چی، فضولیش به تو نیومده.   -

این را گفت و از اتاق بیرون زد، هیوا دست به ک*مر زد و حق به جانب به رها نگاه می کرد و منتظر بود  

 او حرف بزند هر چند خودش همه چیز را می دانست. رها با من و من گفت: 

 من نیست. خودش این کار رو کرد. تقصیر   -

 چیکار کرد؟  -

 رها چشماش را گشاد کرد و گفت: 

 موهام رو شونه زد و واسه م بست.  -
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 دیگه چی؟  -

 رها با شیطنت گفت: 

 دیگه اینکه به موقع رسیدی.  -

 به موقع یا بی موقع؟  -

 رها رویش را برگرداند و گفت: 

 یت رو مواخذه کن. اصال به خودم ربط داره. برو اگر می تونی دای  -

 هیوا زیپ کوله را باز کرد و گفت: 

 بیا بگیر تنت کن که دیگه یه دقیقه هم چشم ازتون برنمی دارم. شیطون های آتیش پاره.  -

 یوسف توی راهرو در حال قدم زنی بود که رضا با برگه ی در دست به او رسید و گفت: 

 آقا یوسف چرا حساب نمی کنن، رفتم گفتن حساب شده.  -

یوسف با لبخندی نگاهش کرد، رضا با همین لبخند دستش را خواند آرام ضربه ی به شانه اش زد و  

 گفت: 

 یکی طلبت.  -

 و خواست به سمت اتاق برود که یوسف بازویش را گرفت و گفت: 

 هیوا پیششه، داره لباس عوض می کنن که بریم.   -

 و روی صندلی های کنار کریدور نشستن. یوسف بعد از مکثی گفت: و هرد

 اینجور که فهمیدم همین روزا بابا می شی.  -

 رضا سری تکان داد و گفت:

 آره، اما قرار نبود هیچ وقت بابا بشم.  -
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 یوسف متعجب نگاهش کرد که رضا گفت: 

بشیم. می ترسیدم. بعد از هفت  وقتی ازدواج کردم با همسرم شرط کردم که هیچ وقت نباید بچه دار   -

سال زندگی، همسرم بهونه ی بچه گرفت. قرار شد بچه دار بشیم اما اگر پسر بود نگه ش داریم اگر  

دختر بود قبل از اینکه به دنیا بیاد باید سقطش می کردیم. همسرم قبول کرد. اما از وقتی فهمید بچه  

 م رو می خوام.   مون دختره. رفته خونه ی مادرش بس نشسته که من بچه

 و نگاهش را به سرامیک های کف کریدور دوخت. اشکی گوشه ی چشمش درخشید و گفت: 

نمی خوام یه دختری داشته باشم که همیشه از این بترسم که ممکنه یه عو*ضی بالیی به سرش بیاره   -

 مثل بالیی که به سر خواهرم آوردن. 

 یوسف دست به شانه اش گذاشت و گفت: 

 ری فکر کنی، قرار نیست دیگه همچین اتفاقی بیفته. نباید اینطو -

 رضا اشک گوشه ی چشمش را گرفت و گفت: 

اون اتفاق فقط رها رو نابود نکرد. همه ی خانواده رونابود کرد. پدرم خیلی رها رو دوست داشت.   -

خیلی. دیشب باهاش حرف می زدم فقط پشت تلفن گریه می کرد می گفت می دونستم یه روزی بی  

هی بچه م واسه همه ثابت می شه. اگه رفت اگه ما رو تنها گذاشت. شاید می خواست فرار کنه. اما  گنا

خب من و بابا اشتباه کردیم. با فرارمون از خانواده خواستیم دردهای خودمون التیام بدیم. برای همین  

اشتم اما خب اونجوری  مادرم و رها تنها موندن. بعد از مرگ مادرم، رها تنهاتر شد. دورادور هواش رو د

 که باید نه. 

 یوسف هم نگاهش را به زیر انداخت و گفت: 

 رامین رو همینجوری ولش نمی کنم. کار دارم باهاش.  -

خودتون توی دردسر نندازید، آقا سیامک می گفت به خاطر اینکه رامین کتک زدید االن با سند آزاد  -

 هستید. 
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 یوسف نگاهش را به رضا داد و گفت: 

قا سیامک خیلی پسر زرنگیه، این دو سه روزه مدارکی از کارهای خالف رامین گیر آورده که  این آ  -

 اگر برسه به دست پلیس، حاال حاالها باید بره آب خنک خوری. 

 رضا متعجب گفت: 

 خالف می کنه.  -

کنیم   منم نمی دونستم. اما گویا با یه آدمایی در ارتباط که توی کار پولشویی هستن. چنان رسواش می  -

 که به خاطر خالفاش بشه تیتر اول روزنامه ها. اینجوری فامیلتون بهتر می فهمن بد فامیلشون کیه؟ 

رضا از خوشحالی خندید و بعد به گریه افتاد. یوسف دستی به شانه اش گذاشت که رضا به سمتش  

 برگشت و سرش را روی شانه ی یوسف گذاشت و گفت: 

 خیلی مردی به خدا، خیلی.  -

 *** 

 *** 

ها  سیامک با ماشینش وارد خانه شد و درست پشت ماشین سیاوش پارک کرد. از ماشین پیاده شد و پله 

را باال رفت . پشت در که رسید صدای ج*ر و بحث پدر و برادرش را شنید. لحظه ی تامل کرد و بعد  

 وارد شد. یونس عصبانی داشت داد می زد: 

کنم بیرون.  یگه اسم شیدا رو بیاری از این خونه پرتت می سیاوش یه کالم ختم کالم. فقط یه بار د -

 غیرت. ی بی مرتیکه 

ریخت. سیاوش هم روی مبل دیگری وا رفته بود و سر به زیر  مریم هم نشسته بود و آرام اشک می 

 داشت. سیامک جلو رفت و گفت: 

 بابا.  -
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 تر داد زد: ت و عصبانی رفت با شنیدن صدای سیامک به سمتش برگشیونس که داشت به سمت اتاقی می 

 خوام. فهمی حالیش کن. من عروسی به اسم شیدا نمی تو که زبون این بزمجه رو می  -

 شه. بابا خب آروم باشید. با داد زدن که مشکلی حل نمی -

 هایش را گرفت و گفت: مریم اشک 

 منطق نبودی... یونس تو که انقدر بی  -

 که یونس عصبانی حرفش را برید و داد زد: 

 منطقی. منطقم زن. کجایی دنیا نخواستن یه عروس دزد و خائن شده بی منطقم، من بی ن بی م  -

 سیامک به سمت پدرش رفت و رو در رویش قرار گرفت و گفت: 

 کنم بابا. کنم. شما آروم باشید. خواهش می من با سیاوش صحبت می  -

نار پدرش نشست و  یونس باز عصبی روی مبلی نشست. مدتی به سکوت طی شد. سیامک هم در ک

 خطاب به سیاوش گفت: 

 سیاوش تو بهتره رو دلت پا بذاری.  -

 سیاوش سر بلند کرد و گفت: 

 خوام از شیدا بگذرم. من رو دلم پا گذاشتم. برای همین نمی  -

 سیامک که حرف سیاوش را نفهمیده بود گنگ گفت: 

 منظورت چیه؟  -

 یونس عصبی غرید: 

 گه. و پرت می  عقلش پاره سنگ برداشته داره چرت -

 مریم گفت: 
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 کنیم تا... برن. خب عروسی رو کنسل می ش می سیاوش جان، االن شیدا معلوم نیست چه حکمی واسه  -

 هوا داد زد: باز یونس بی 

 همه مهمون از این ور اون ور دنیا دعوت گرفتیم که کنسل کنیم. کنیم. اینخود کنسل می بی  -

 مریم شاکی گفت: 

خوام عروسم بشه از  گی شیدا رو نمی گی، از یه طرف می چی داری می فهمی یونس خودت می  -

 گی عروسی رو کنسل نکنیم. طرف می اون

 نگاهی به سیامک انداخت و گفت: یونس به عقب تکیه زد، نیم

 لش که هست، عروسم که داریم. خب این تن  -

 سیامک متعجب گفت: 

 خوای برای من و هیوا بگیری. بابا، عروسی سیاوش رو می -

 یونس با حرص گفت: 

هاشون زنگ بزنن کنسل  ی شیدا بگو به مهمون خیلی هم خوبه. زن تو فقط زنگ بزن به این خانواده -

ی شیدا دعوت  های خانوادهمونن که اونا رو به جای مهمون ی پدری هیوا می کنن که نیان. یه خانواده

 ریم. گیمی 

 دفعه کمی دلدارانه گفت: کرد. نگاه یونس به سمتش برگشت و این سیاوش فقط پدرش را نگاه می 

کنی، یه چند سال دیگه با یه دختر  پسرمی، دوستت دارم. یه مدت سخت هست ولی فراموشش می  -

 گیریم. کنیم و عروسی می ت پیدا می خانوم خوب و نجیب واسه 

 ت: خندی به ل*ب زد و گف سیاوش تلخ 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

562 

خواهید بدید به  کنید از اینکه مراسم عروسیم رو می زنید و فکر می م و دارید گولم می فکر کردید بچه  -

کردید  خریدید بزرگم بود تن سیامک می م می ها لباس واسه گیری نکنم. مثل اون موقع سیامک بهونه 

 ریم. خگفتید یه دونه عین همین واسه تو هم می بعد برای اینکه بهونه نگیرم می 

 یونس در جوابش گفت: 

 خریدیم؟ نمی  -

 خریدید. می  -

 و از جا برخاست و گفت: 

 ریم. بابا خیلی دوستت دارم اما شیدا رو طالق نمیدم. تحمل دیدنمون رو ندارید از ایران می  -

 رفت که یونس باز فریاد بر سرش فریاد زد:و داشت می 

کنم. اگه رفتی دیگه پشت سرت رو هم نگاه  یسیاوش به خدا اگه این کار رو بکنی دیگه نگات نم  -

 کنی. نمی

 ی مکث کرد و آرام با خودش گفت: سیاوش به در که رسید لحظه 

 به خاطر دل برادرم میرم بابا.  -

 و از سالن بیرون زد. با رفتنش مریم بغضش ترکید و گفت: 

 ی کافی داغون هست. اینطوری باهاش حرف نزن یونس، به اندازه -

 ت و گفت: سیامک برخاس 

 زنم.من باهاش حرف می  -

 و داشت می رفت که یونس باز گفت: 

موند عینهو اون عموی خرش  زد رو حرفش می فایده نداره، این پسر همیشه همینجور بود حرفی می -

 مونه. می 
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 اما سیامک تحمل اینکه برادرش برود نداشت برای همین به دنبالش رفت. 

 *** 

 و زیر گوشش گفت:  رها باز هیوا را در آغو*ش گرفت

 معرفت. قرار نبود از هم جدا بشیم بی  -

 هیوا هم با شیطنت گفت: 

 مون میایم. الکی ننه من غریبم بازی در نیار، برای سه شنبه هفته بعد بلیط گرفتن، همه  -

به یوسف و رضا که با هم مشغول صحبت بودند  رها ریز خندید و از آغو*ش هیوا بیرون آمد. نگاهی 

 ها فاصله گرفتند و بعد گفت: انداخت. دست هیوا را گرفت و از آن 

 ی بهش نداری؟ به سیامک گفتی که عالقه  -

 هیوا سری به عالمت نفی تکان داد و گفت: 

 تونم بگم.گه که نمی تا میام حرف بزنم یه چیزی می  -

 دونه که به سیامک عالقه نداری. ف بزنه، یوسف تا حدودی می خوای به یوسف بگو باهاش حر می  -

 کرد که رها گفت: هیوا دست به سی*نه زد و با لبخند نگاهش می 

 کنی؟ چیه؟ چرا اینجوری نگام می  -

 گی. گفتی داییت، االن چه یوسف یوسف هم می قبالً می  -

 رها باالخره به خنده افتاد و گفت: 

 که به فکر تو هستم. خیلی لوسی هیوا، تقصیر منه  -

 وظیفته، کم به فکرت بودم.  -

 پروازشان را که اعالم کردند رضا و یوسف نزدیکشان شدند و رضا گفت: 
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 بریم دیگه رها.  -

 یوسف خطاب به رها گفت: 

 داروهات رو مرتب بخور، این مشکل ریه رو جدی بگیر وگرنه واسه مون دردسر میشه.  -

 رها سری تکان داد و رضا گفت: 

 برمش اهواز پیش همون پزشکی که گفتید. اسم هست می حو -

 یوسف نگاهش را به رضا داد:

کنه بهتون خبر  تلفنی باهاشون صحبت می کنم. در ضمن بابت مدارک رها هم وکیلمون پیگیری می  -

 میدم. 

رضا با یوسف دست داد و باز از او تشکر کرد. تنها ساک رها را برداشت و به همراه رها به سمت گیت  

 پرواز رفتند. هیوا دستی برای رها تکان داد و بعد آهی کشید که یوسف گفت: 

 شه. نگران نباش دوریتون خیلی طوالنی نمی  -

 هیوا نیم نگاهی به یوسف انداخت و گفت: 

 حاال چقدر مطمئنید که بهتون جواب مثبت میده.  -

 ای به جانش ریخت و گفت: یوسف چشم غره 

 ده، بیا بریم کمتر مزه بریز. یه درصد فکر کن جواب مثبت ن -

 هیوا به دنبالش به راه افتاد و گفت: 

 موندن خب. گرفت، یکی دو روز میرضا نباید انقدر سریع بلیط می  -

 زنش بارداره، نگران همسرش بود.  -
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ماشین را برای نشستن باز کند که باز یوسف با  با هم از فرودگاه بیرون آمدند. هیوا خواست در عقب 

خشمی نگاهش کرد. هیوا هم با شیطنت خندید و جلو در کنارش نشست. یوسف ماشین را از جا کند و  

 گفت: 

های شما دوتا دختر، شرکتم رو هواست. اون سیاوش هم که اصالً  چند روزه به خاطر دیوونه بازی  -

 بهش اعتباری نیست. 

 ه زد و گفت: هیوا دست به سی*ن

 باید به رها بگم شرکتت رو بیشتر از اون دوست داری.  -

یوسف از گوشه ی چشم نگاهی به او انداخت و عصبی استغفراللهی زیر ل*ب گفت. هیوا با خنده  

 نگاهش را به بیرون داد و گفت: 

 ر کنم. منم دیگه کارم تموم شده اینجا، سیاوش هم که عروسیش رو هواست. بهتره منم به رفتن فک  -

 یوسف دوباره نگاهی به او انداخت و گفت: 

یعنی هنوز نفهمیدی رفتنی در کار نیست. تو چه بخواهی چه نخواهی اجازه نداری تنها پاشی بری   -

 اونور آب. 

 هیوا براق شد به یوسف و گفت: 

 شما چرا هنوز نفهمیدید من بزرگ شدم و از پس زندگی خودم برمیام.   -

 مطمئنی؟  -

 از چی؟  -

 ینکه بزرگ شدی. ا -

 هیوا نفسش را با حرص بیرون داد و دوباره به بیرون چشم دوخت. یوسف بلند خندید و گفت: 

 شی. تر می شی بانمک وقتی عصبانی می  -
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 هیوا جوابی به این حرفش نداد. یوسف بعد از مکثی گفت: 

 اون کیه؟  -

 هیوا متعجب نگاهش کرد و گفت: 

 کی کیه؟  -

 یوسف خیلی رک گفت: 

 که دوستش داری کیه؟  اونی -

توانست با او راحت حرف بزند. او حتی در این مورد از رها  کشید از یوسف و نمیماتش برد. خجالت می 

توانست  گفت کاش می کشید. نگاهش را به بیرون داد. با خودش می هم که دوستش بود خجالت می 

 رفت که یوسف باز گفت: راحت حرف بزند. با خودش در کلنجار می 

ی به سیامک نداری و یه  زنی؟ رها به من گفت که عالقه ترسی که راحت حرفت رو می وا از چی می هی  -

 خوام بدونم اون یه نفر دیگه کیه؟ نفر دیگه رو دوست داری. می 

 هیوا سر به زیر انداخت و گفت: 

 تصمیم گرفتم در موردش حرف نزنم.  -

 چرا؟ اونم به تو عالقه داره. -

 هیوا باز نگاهش را به بیرون داد و گفت: 

 دونم.نمی  -

 کیه؟ کجا باهاش آشنا شدی؟  -

 هیوا بعد از مکثی گفت: 

 توی اهواز باهاش آشنا شدم. -
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 خب نگفتی اونم به تو عالقه داره یا نه؟  -

 هیوا آب دهانش را قورت داد و با ترس گفت: 

 کنم نداره. چون... چون زن داره.نمی دونم، فکر می  -

تا این را گفت یوسف متعجب و عصبانی ماشین را کنار کشید و روی ترمز کوبید که باز هیوا به سمت  

 جلو پرت شد و داد زد: 

 آخ سرم دایی، چرا اینطوری وامیستی.  -

 یوسف عصبانی بر سرش داد زد:

 صاحبت رو. خب ببند اون کمربند بی  -

 گذاشته بود و سر به زیر داشت. یوسف لحظاتی به رو به رو خیره ماند و بعد گفت:  هیوا دست به پیشانی

 ی هم به تو نداره.دار شدی که هیچ عالقه ببین درست متوجه شدم هیوا، تو عاشق یه مرد زن  -

هیوا سر به زیر داشت دوست داشت اسمش را بگوید و خودش را خالص کند اما انگار به زبانش قفل  

 یوسف مدتی باز سکوت کرد و بعد گفت:   زده بودند.

کنی که زن داره و  وقت تو به یه مردی فکر می یکی مثل سیامک حاضره جونش رو واسه تو بده. اون -

 خوای خونه خر*اب کن یه زن دیگه باشی؟کنه. ببینم هیوا تو می اصالً به تو فکر نمی 

 نه اما...  -

 یوسف مهلت نداد حرف بزند و در جوابش گفت: 

 دیگه اما نداره. ببینم قبل از اینکه تو عاشقش بشی زن داشته یا بعد از اون زن گرفته؟  -

 هیوا آرام گفت: 

 وقتی من باهاش آشنا شدم زن داشت.  -
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 رحمانه صادر کرد: و یوسف باز حکمش را بی 

ن تو  پس با این حساب تو هیچ حقی نداری که بخواهی اون مرد رو به دست بیاری. هیوا عالقانه فکر ک  -

یه بار زندگیت خر*اب شده. بخواهی هم با مردی که زن داره وارد را*بطه بشی چیزی جز شکست  

 شه. عایدت نمی

 هیوا نگاهش را به بیرون داد و اشک روی صورتش غلتید و گفت: 

 اما زنش رو دوست نداره. -

 یوسف باز ماشین را به حرکت در آورد و گفت: 

 ست نداره؟ دونی که زنش رو دو تو از کجا می  -

هیوا خواست بگوید زنش به او خیا*نت کرده است اما صدای زنگ موبایل یوسف مانعش شد. یوسف  

 موبایلش را جواب داد و بعد از اینکه قطع کرد گفت: 

 ست. این پسره دیوانه  -

 هیوا نگران نگاهش کرد و گفت: 

 چی شده؟  -

ی  سیاوش رفته واسه شیدا سند بذاره آزادش کنه. االن سیامک تماس گرفته، من باید برم اداره -

 ی مادرجون. رسونم خونه آگاهی. تو رو می 

هیوا ماتش برد، از اینکه شنید سیاوش به دنبال آزاد کردن شیداست وا خورده بود. ساکت بود که باز  

 یوسف گفت: 

 دونی اون مرده زنش رو دوست نداره؟جا می جواب من رو ندادی، نگفتی از ک -

 هیوا بغضش را خورد و گفت: 

 ی خودم. نمیدونم. دایی من رو برسون خونه  -
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 ری تنها خونه چیکار؟ می  -

 هیوا عصبانی داد زد: 

 خوام برم یه دوش بگیرم. کار دارم، می  -

 یوسف هم شاکیانه گفت: 

 حمقانه کردی هنوز یه چیزی هم طلبکاری. صدات رو باال نبر هیوا، خودت رو درگیر یه عشق ا -

اش ایستاد هیوا  ی هیوا هردو ساکت بودند. وقتی مقابل خانه و هیوا باز سکوت کرد. تا رسیدن به خانه 

 خواست پیاده شود که یوسف مچ دستش را گرفت و گفت: 

 هیوا.   -

 تر گفت: نگاه هیوا به سمتش برگشت. یوسف اما مهربان 

خوام باز زندگی تو  تر فکر کن. من نمید زدم، ولی قربونت برم یه کم عاقالنه خوام سرت دامعذرت می  -

بینی میاد و روزگارت رو  خر*اب بشه. می دونم عشق چیزی نیست که توی کنترل آدم بشه، یهو می 

 کنه. سیاه می 

 ی که پر از غم بود گفت: هیوا با خنده

 این رو به رها بگم؟  -

 سط پیشونیش زد و گفت: یوسف هم خندید و با دو انگشت و

 یه کم راز نگه دار باش دختر.  -

 و باز هردو سکوت کردند. هیوا نگاهش به زیر انداخت. 

 من برم دیگه.  -

 اما باز یوسف مچ دستش را رها نکرد. هیوا سر بلند کرد و گفت: 
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 ی مونده دایی. حرف دیگه  -

 گفت: یوسف با انگشت شصتش قطره اشکی که زیر چشمش نشسته بود گرفت و 

کنه هیوا. چون دوستت داره. سیامک سخت عاشق میشه اما وقتی عاشق بشه  سیامک خوشبختت می  -

مون امیدوار بودیم دوباره عاشق بشه تا از  مونه. بعد از ماجرای بیتا، همه سفت و سخت پای عشقش می 

کنه  عاشقت می اون حال و روز بیرون بیاد. حاال عاشق شده، یه کم باورش کن، بهش فرصت بده. طوری 

 کنی. که اون مرد رو برای همیشه فراموش می 

 هیوا بغضش را خورد و گفت: 

 کنم. خداحافظ. بهش فکر می  -

 و از ماشین پیاده شد. یوسف صبر کرد تا وقتی هیوا وارد خانه شد و بعد رفت. 

تا وارد خانه شد و در را پشت سرش بست بغضش شکسته شد. نشست و سر به روی زانو گذاشت و تا  

یک ساعت فقط گریه کرد. با صدای زنگ موبایلش سر از روی زانو بلند کرد، موبایلش را از کوله پشتی  

وشی را  بیرون کشید. اسم سیامک روی صفحه ی گوشی او را ناراحت تر کرد. بدون اینکه جواب دهد. گ 

همانجا گذاشت و برخاست. خودش را داخل حمام انداخت. نیم ساعتی زیر دوش ایستاد و فقط فریاد  

 کشید و گریه کرد. 

وقتی از حمام بیرون آمد کمی بهتر بود. با همان حوله ی که به تن داشت وارد پذیرایی شد. گوشی اش  

بایل را برداشت. باز هم جواب نداد.  باز در حال زنگ خو*ردن بود. همانجا پشت در افتاده بود. مو

موبایل را روی اپن آشپزخانه قرار داد. قوطی ماءالشعیر را برداشت و با سیگار و زیر سیگاری و به  

پذیرایی برگشت. روی مبل رها شد. سیگاری روی ل*ب گذاشت و روشنش کرد. موبایلش مرتب هر  

وقتی به خودش آمد که پنج سیگار داخل پاکت  چند دقیقه یک بار زنگ می خورد و او اهمیتی نمی داد. 

سیگارش را دود کرده بود و تمام ماءالشعیر را نوشیده بود. موبایلش هم دیگر زنگ نمی خورد. از جا  

برخاست و به اتاقش رفت. یک شلوار جین آبی و یک پیراهن سفید گشاد مدل مردانه ی به تن کرد.  

هایت بلند و سیاهش کشید. نیشخندی روی لبش  موهایش را که خشک کرد دستی به موهای بی ن
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نشست. کشوهای میز توالت را نگاه کرد اما چیزی که می خواست پیدا نکرد. دسته تیغ را برداشت و  

تیغی درون آن قرار داد موهایش را درون دست جمع کرد و به سمت جلو کشید و تیغ را عصبی و مرتبا  

. نامرتب و کوتاه موهایش دور سرش ریخت و دسته ای از روی موهایش کشید تا باالخره آنها را برید

موهایش در دستش باقی مانده بود. به خودش درون آینه خیره شد و باز اشک روی صورتش دوید. با  

شنیدن صدای زنگ در واحدش تیغ را جلوی آینه انداخت و از اتاق بیرون زد. از چشمی نگاه کرد  

د در پایین را چطوری باز کرده اند و تا پشت در واحدش  سیامک و سیاوش پشت در بودند. تعجب کر

 آمده اند. 

 بدون اینکه توجهی به دسته ی موهایش که در مشت داشت در را باز کرد. سیامک با دیدنش گفت: 

 هیوا. خوبی؟   -

هیوا نگاهی روی هردویشان چرخاند اما سیاوش مبهوت مانده بود از موهای کوتاهش و دسته ی موهای  

 سیامک هم گویی تازه متوجه این موضوع شده بود گفت:   توی دستش،

 چیکار کردی با موهات دختر؟  -

 هیوا به خودش آمد و گفت:

 چی؟  -

 سیامک باز ناباور و متعجب گفت: 

 چرا موهات رو چیدی؟  -

 چیدم خب، خسته شده بودم ازشون.  -

ز شدت بوی سیگار ناراضی  این را گفت و به سمت آشپزخانه به راه افتاد. سیامک به دنبالش رفت و ا

 گفت: 

 چقدر سیگار دود کردی، خونه رو دود برداشته.  -

 هیوا موهایش را درون سطل زباله ریخت و دوباره به سمتش برگشت و گفت: 
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 خب می شه پنجره رو باز کرد.  -

سیاوش اما هنوز در آستانه ی در مانده بود و نگاهش به زیر بود. سیامک همینطور که به سمت پنجره  

 می رفت گفت: 

 بیا تو سیاوش، این دختر عمه م امروز از دوری رفیقش زده به فاز دیوونگی.  -

 پنجره را باز کرد و گفت: 

 یه دو نخ هم واسه ما می ذاشتی بکشیم هیوا.  -

هیوا از آشپزخانه بیرون آمد و به سمت سیاوش رفت که به نیمه ی بسته ی در تکیه داده بود و نگاهش  

 دو می زد. هیوا رو به رویش قرار گرفت و گفت:  جای روی زمین دو

 چی شده پسر دایی؟ خدا بد نده.  -

سیاوش سر بلند کرد. نگاهش در نگاه هیوا نشست. هردو نگاه همدیگر را خوب می خواندند. شاید  

سیاوش معنی این کوتاه کردن موهایش را خوب فهمیده بود. بغضش را خورد و پا از زمین کند و وارد  

 ا در را بست و گفت: شد. هیو

 چیزی هم می خورید.  -

 سیامک که نزدیک پنجره بود دست به ک*مر زد و گفت: 

 حالت خوبه هیوا؟  -

 هیوا روی مبلی نشست و گفت: 

 دوری رها داره دیوونه م می کنه.  -

 سیامک نزدیکش نشست و دقیق شد توی چهره اش و گفت: 

 باور کنم؟  -

 نگاه هیوا به سمتش برگشت و در چشمانش نشست و گفت: 
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 باور کن، تنهایی خیلی زود دیوونه م می کنه.  -

 لبخندی به ل*ب سیامک نشست و گفت: 

 خب باید برای تنهایی یه فکری کرد. رها دیر یا زود ازدواج می کنه.  -

 هیوا با شیطنتی که ظاهری بود گفت: 

 عنوان فرزند خوانده قبول می کنه که از دوستم دور نباشم.  فکر می کنی دایی یوسف من رو هم به -

 سیامک بلند و بی پروا خندید و گفت: 

 گمون نمی کنم اما می تونی با یه نفر ازدواج کنی که آپارتمانش دیوار به دیوار آپارتمان عمو یوسف.  -

ی اش با یوسف  شاید هیوا نمی دانست ولی این موضوع در مورد سیامک درست بود که آپارتمان شخص 

در یک طبقه از یک ساختمان مسکونی زیبا بود. سیاوش هنوز ایستاده بود و با برادرش که اینگونه با  

ذوق با هیوا حرف می زد نگاه می کرد. هیوا جوابی به سیامک نداد و نگاهش ماند روی میز عسلی.  

 سیامک متوجه سیاوش شد و گفت: 

 نمی خواهی بشینی سیاوش؟  -

ی پا از زمین کند و روی مبل دیگری نشست. هیوا موهای کوتاهش را پشت گوشش زد  سیاوش به سخت

 و گفت: 

 چته عینهو کسی که ده بچه ش با هم مرده باشن عزا گرفتی.  -

 سیاوش نگاهش را به هیوا داد. سیامک دستش را روی پشتی مبل و پشت سر هیوا قرار داد و گفت: 

 اومده باهات حرف بزنه.  -

 سمت سیامک برگشت، سیامک با لبخندی گفت: نگاه هیوا به  

موی کوتاه هم بهت میاد، مخصوصا اینجوری، اما دوست داشتم موهات بلند باشه. دفعه بعد حتما برای   -

 این کارت اجازه بگیر. 
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 هیوا باز موهایش را پشت گوشش زد و گفت: 

 چای نخورده پسر خاله شدی پسر دایی؟  -

 سیامک باز بلند خندید و گفت: 

 اال دیگه. ح -

 هیوا نگاهش را به سیاوش داد، پا روی پا چرخاند و گفت: 

 می فرمودین پسر دایی.  -

 سیاوش مکثی کرد و گفت: 

بابا خیلی از دستم عصبانیه، هیچ رقمه نمی خواد کوتاه بیاد. منم نمی خوام کوتاه بیام. سیامک گفت از   -

 تو بخواهیم که با بابا حرف بزنی. 

 در چه مورد؟  -

سخت برای سیاوش گفتن این حرف، با اینکه می دانست دختری که مقابلش نشسته است دوستش  

دارد. او هم او را دوست دارد. اما با خود قرار گذاشته بود برای سیامک از او بگذرد. با اینکه سخت بود  

 اما گفت: 

میگه می شه کاری کرد واسه ش حکم    دنگ و فنگ داشت اما شیدا رو با وثیقه آزاد کردیم. وکیلمون -

سنگینی نبرن. شاید در حد یکی دوماه زندان. اما بابا راضی نمی شه. ولی تو اگر باهاش حرف بزنی کوتاه  

 میاد. 

هیوا نگاه مات ماند در آن نگاه سبز پر غم که به او دوخته شده بود. باورش برایش سخت بود که تا این  

وست داشت به او می گفت دوستش دارد اما می دانست سیاوش  حد شیدا را دوست داشته باشد. د 

 تصمیم دیگری برای زندگیش گرفته است. 

 این سکوت طوالنی را سیامک شکست و گفت: 
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هیوا جان توی این شرایط هر کدوم از ماها حرف بزنیم کم کمش اینه که از خونه پرتمون می کنه    -

 بیرون، اما تو می تونی راضیش کنی. 

 ینکه نگاهش را به سیامک بدهد گفت: هیوا بدون ا

 از کجا می دونید؟  -

 خب خیلی دوستت داره.  -

 ایندفعه هیوا نگاهش کرد و گفت: 

 هر چقدر من رو دوست داشته باشه از بچه هاش بیشتر دوست نداره.  -

 سیاوش در جوابش گفت: 

 تو رو مثل دخترش می دونه برای همین یه جور دیگه دوست داره. -

اهش را به سیاوش داد و خواست با تندی جوابش را بدهد اما نگاهش که در چشمان  هیوا عصبی نگ

 سیاوش نشست حرفش در دهانش ماند. مدتی همینطور نگاهش کرد و بعد گفت: 

 یعنی تا این حد دوستش داری؟ -

سیاوش نمی توانست دروغ بگوید وقتی مستقیم به چشمان هیوا نگاه می کرد. به میز عسلی چشم  

 گفت: دوخت و 

 عاشقش بودم.  -

 هیوا اما دست بردار نبود: 

 بودی، االن چی؟  -

 نگاهش به سمت هیوا برگشت و گفت: 

 من می خوام با شیدا زندگی کنم، این کار رو واسه م می کنی یا نه؟  -
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 هیوا فقط سری تکان داد و بعد گفت: 

 فکر می کنم یه دمنوش آرامبخش داشته باشم.  -

 رفت.   وبه این بهانه به آشپزخانه

کردند. سیامک فکرش درگیر سیگارهای  سیامک و سیاوش هردو ساکت بودند و هر دو به هیوا فکر می 

گشت و سیاوش به تلخی که به  ی هیوا بود و در ذهنش به دنبال دلیل می دود شده و موهای کوتاه شده

صورتش  کام هیوا ریخته بود. هیوا خودش را سرگرم کارش کرده بود و گاهی قطره اشکی روی 

چکید. نگاهش به سمت پذیرایی کشیده شد. سیامک پشت به آشپزخانه روی مبل نشسته بود اما  می 

قدر نگاهش کرد تا باالخره  دید. هیوا آن کرد او را می نگاه سیاوش به سمت او بود که اگر سربلند می 

یامک به سمتش  سیاوش تا سربلند کرد نگاهش به او افتاد. صورت هیوا از اشک خیس شده بود. تا س 

هایش را گرفت و قوری را از آب جوش پر  ها پشت کرد. اشک چرخید تا صدایش بزند چرخید و به آن 

کرد. سیامک از جا برخاست و وارد آشپزخانه شد. نزدیکش ایستاد. درست پشت سرش. خم شد و  

 آرام زیر گوش هیوا گفت: 

 رف بزن. حالش خوب نیست. هیچ وقت اینجوری ندیده بودمش. باهاش ح  -

هیوا به سمت سیامک چرخید. به قدری نزدیکش بود که احساس خوبی نداشت. سربلند کرد و با همان  

 اش گفت: لحن شاکی همیشگی 

 تر. بیا تو حلق من، خب یه قدم واستا عقب  -

 سیامک با خنده قدمی به عقب برداشت و مهربان گفت: 

 دوست دارم خب.  -

 هیوا ابروی در هم کشید و گفت: 

 شی ها. خیلی داری پررو می  -

 و دوباره به سمت قوری چرخید و گفت: 
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 دایی کجاست؟  -

 سیامک نزدیکش به کابینت تکیه زد و گفت: 

 به گمونم باید خونه باشه. یه سوال بپرسم؟  -

 بپرس.  -

 از چیزی ناراحتی؟  -

 هیوا نیم نگاهی به او انداخت و گفت: 

 ؟ چی مثالً -

 رحمانه موهات رو کوتاه کنی. چیزی که باعث شده هفت تا نخ سیگار بکشی و بی  -

دانست چه باید بگوید. مثل همیشه توان  داد اما نمیی فکر کرد باید جوابی به سیامک می هیوا لحظه 

گفتن حقیقت را هم نداشت. توی فکر بود که سیامک مقابل چشمش بشکنی زد. نگاه هیوا به سمتش  

 لبخندی روی لبش نشست و گفت: برگشت. 

 چیز مهمی نیست. یه کم با خودم درگیرم.  -

 سر چه موضوعی؟  -

 کنیم. بعداً صحبت می  -

سیامک با این حرف کمی دلگرم شد. لبخندی به لبش نشست و سری تکان داد. سه تا فنجان دمنوش  

ی میز گذاشت و خطاب به  ریخت و به همراه سیامک از آشپزخانه بیرون رفتند. هیوا سینی دمنوش را رو 

 سیاوش گفت: 

 ذارم دایی ببخشتت. ی شما از اعتبارم مایه می ریم خونه بردار کوفت کن، می  -

 لبخندی که باطنی تلخ داشت به ل*ب سیاوش نشست و در جوابش گفت: 

 ت دارم. حاال که دور دور تو، خوب بتازون اما به وقتش واسه  -
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 ند و گفت: هیوا فنجانی برداشت، پا روی پا چرخا

 ولی خودمنیما، خر شانس فقط شیدا.  -

 سیامک هم فنجانی برداشت و با خنده گفت: 

 چطور؟  -

زنه.  ش بال بال می همه گند زده به زندگیش، آخرش هم اینجوری داره واسه خدایش خر شانسه، این  -

 رو ببره.  خواست سرموقت من به شوهر سابقم گفتم شام کوفت بخور چاقو گذاشت زیر گردنم می اون

ای دمنوش نوشید.  خیال جرعه سیامک و سیاوش هردو وقتی این را شنیدند ماتشان برد. اما هیوا بی 

 سیامک ناباور گفت: 

 رسم. مرده شورش رو ببرن. پیداش کنم حسابش رو می  -

 هیوا نگاهش کرد و گفت: 

 رس بودی چرا حساب تینا رو نرسیدی؟ خون خودت کثیف نکن پسر دایی، شما حساب  -

 ی پشتی مبل قرار داد و گفت: سیامک به سمتش چرخید و آرنج دستش را لبه 

ش رو گرفت  که مهریه ترین تنبیه اینه که تو رو نداشته باشن. بیتا بعد از این ها بزرگ برای بعضی آدم  -

 رو از دست داده. خواست برگرده به زندگیم اما من نخواستم. و طالق گرفت فهمید کی 

 هیوا دوباره نگاهش را به فنجانش داد و حرفی را زد که مخاطبش سیاوش بود و خیلی خوب گرفت. 

 ها لیاقت عشق ندارن. گی بعضی آدم راست می  -

 ای نوشید و گفت: سیاوش مات شد با این حرفش. سیامک هم باز جرعه 

 گی.مینطوره که می آره عزیزم، ه -

 هیوا فنجان دمنوش را روی میز قرار داد و گفت: 
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 میرم حاضر بشم.  -

 بعد از رفتنش سیامک گفت: 

 به گمونم داره با دلم راه میاد.  -

 اما سیاوش مبهوت و خیره مانده بود و سیامک این حالش را به حساب ناراحتیش برای شیدا گذاشت 

کاوید. درست پشت صندلی  ته بود نگاهش خیابان را می در طول مسیر، هیوا که صندلی عقب نشس 

سیاوش نشسته بود و تصویرش داخل آینه ب*غل ماشین افتاده بود. سیاوش نگاهش میخ آن تصویر  

ست چون دیگر او متعلق به  ها برایش ممنوعه ها و نگاه دانست این دل لرزیدن درون آینه بود و می 

ست قبل از اینکه نامی به نام شوهر داشته باشد سیر  خوابرادرش است اما دست خودش نبود. می 

 نگاهش کند. سیامک این سکوت سنگین ماشین را شکست و گفت: 

 هیوا.   -

 هیوا سرش را به سمت او برگرداند و گفت: 

 بله.  -

خواست جواب دلش را بگیرد برای همین این فرصت را مغتنم  سیامک سوالی داشت از او، دلش می 

ا را صدا زد باز سکوت کرد تا بیشتر فکر کند. هیوا کالفه از اینکه منتظرش مانده  شمرده بود. وقتی هیو

 بود گفت: 

 خواد سیامک. دلت ناسزا می  -

 سیامک با لبخند از آینه نگاهش کرد و گفت: 

 هر چه از دوست رسد نیکوست.   -

به سیاوش انداخت  نگاهی  هیوا با حرص استغفراللهی گفت و دوباره نگاهش را به بیرون داد. سیامک نیم 

 و باز گفت: 
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 هیوا.   -

 هیوا اما این بار جوابش را نداد، سیامک دوباره صدایش زد:

 هیوا.   -

 هیوا شاکی گفت: 

 اِ درد سه ساعته. اگه گذاشتی یه دقیقه فکر کنم.  -

 این بار سیاوش هم خندید و خطاب به سیامک گفت: 

 خوبت شد؟  -

 سیامک که لبخند روی لبش پهن بود خطاب به هیوا گفت: 

 کنی؟ به چی فکر می  -

کنم به دایی چی  کنم؟ دارم فکر می سازی اورانیوم. خب به چی فکر می به متن سخنرانیم در مورد غنی  -

 بگم؟ 

 سیامک باز خندید و گفت: 

 بهتره به من فکر کنی. ش حله، االن خواد فقط تو یه دایی جون بگو بقیه اونکه فکر کردن نمی  -

 ی در هم کشید و گفت: هیوا چهره 

 تو مگه فکر کردن داری؟ -

 باز سیاوش بلند خندید هر چند وجودش پر درد بود. سیامک شاکی گفت: 

 احساسی دختر عمه، پسر به این خوبی فکر کردن نداره؟ خیلی بی  -

 هیوا کالفه پوفی کشید و گفت: 

 دایی یوسف کجاست؟  -
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 ش داد: جوابش را سیاو 

 رفته شرکت، کارهای این چند روزش حسابی مونده. -

 هیوا کالفه باز نگاهش را به بیرون داد و گفت: 

 این دختره یه زنگ نزد.  -

 ی اهواز گفت: همان موقع بود که گوشیش زنگ خورد با دیدن پیش شماره 

 بدترکیب حالل زاده هم هست.  -

 و سریع تلفنش را جواب داد.

 چطوری زن دایی؟  -

 ی سیاوش و سیامک هم درآورد. رها شاکی گفت: ا این حرفش خنده ب

 خندن. خداحافظ. گی اونا هم می دایی می دایی زندرد بی درمون، راه افتادی جلو فامیلتون زن  -

 اش را نگاه کرد و گفت: و تلفن را قطع کرد. هیوا شاکی گوشی 

 ش تقصیر شما دوتاست. قطع کرد بیشعور، همه  -

 ت: سیامک شاکی گف

 به ما چه مربوط دختر.  -

 کنم. ش می شما خندیدید فکر کرد دارم مسخره   -

 سیاوش در جوابش گفت: 

 حاال خدایش یه کم که قصد اذیت کردنش رو داشتی.  -

زد. نگاه سیاوش به سمت او برگشت و باز  ی سیاوش هیوا خودش را به وسط صندلی کشید و به شانه 

 ها آتش به جان هردویشان زد. اما هیوا حرفش را هم زد: این تالقی نگاه
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 دایی، اما بذار یه حرفی رو بهت بزنم. رسیم پسر داریم می  -

 خواهد بزند. نگاهی به سیامک انداخت و ترسید از حرفی که هیوا می سیاوش نیم 

 ش گفت: اما هیوا بر خالف تصور سیاو

وقتی هفده سالم بود اونقدری آشپز خوبی شده بودم که به عموبامداد که استادم بود آشپزی یاد   -

کرد که تالش کنم. پوالم رو  کشیدم، شرایط سختی که داشتم وادارم می دادم. برای کارم زحمت می می 

گذروندم. رو می  های متنوعکردم، دوره های آشپزی مختلف شرکت می رفتم کالس کردم و می جمع می 

های آشپزی رو  خواستم بیشتر یاد بگیرم، بهتر یاد بگیرم. اونقدر کتاب اما آخرش هم راضی نبودم. می 

های دیگه رو هم خوندم، طب  خوندم که واو به واوش رو از بر شدم. به همین چیزها قانع نبودم، کتاب 

 ها باشه. سنتی، طب چینی، داروهای گیاهی و هر چیزی که مربوط به خوردنی 

 نگاهش را چرخاند و گفت: 

کردم در حالی که باید یه مرد نفهم به اسم شوهر رو توی زندگیم تحمل  ی این شرایط طی میهمه   -

زد. تا حاال با  گرفت و کتک می ذاشتم جلو روش، بهونه می کردم. مردی که وقتی بهترین غذام رو می می 

 کمربند اونم از طرف سگکش کتک خوردی؟ 

اش اشک روی صورتش ریخت. سیامک هم صورتش  های بسته شمانش را بست و از بین پلک سیاوش چ 

 خیس شد از اشک. 

 هیوا نگاهش به سمت سیاوش برگشت و گفت: 

ست. وقتی  ی حرفام یه جمله ی من گریه کنی، ته همه ته حرفام نخواستم این رو بگم که به حال گذشته  -

تم عمو بهترین غذایی که توی رستوران سرو می کنیم  گریه کنون رفتم پیش عمو بامداد و بهش گف 

چیه؟ گفت فالن غذایی که خودت می پزی. بهش گفتم این غذا رو برای حمید پختم ظرف غذام رو  

برگردوند توی صورتم و بعد کتکم زد. می دونی عمو چی بهم گفت؟ گفت دخترم گذاشتن بره بریونی  

یری نداره اگه نفهمه چون اون یونجه خوره. ته تهش  جلو خر اشتباه محضه. اون خر بیچاره هم تقص 

بهترین غذا هم بهش بدی اون یونجه می خواد. بحث لیاقته که بعضی ها ندارن. راست می گفت از 
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فرداش من معمولی ترین غذاها رو درست می کردم حمید هم راضی بود. اما می خوام این رو بهت بگم  

ی که معنیش نمی فهمه مثل همون پختن غذاهای  خرج کردن احساس و معرفت و عشق برای کس

 خوشمزه برای کسی بود که درکی از این موضوعات نداشت. می فهمی چی می گم؟

 لبخندی به ل*ب سیاوش نشست و گفت: 

می فهمم به خودش هم گفتم دیگه قرار نیست عاشقش باشم. اما زنمه نمی خوام رهاش کنم به حال   -

 . اگه فرصتش سوزوند برای همیشه دورش خط می کشم. خودش. یه فرصت دیگه بهش می دم

 هیوا نگاهش را برگرداند و گفت: 

 فرصت دادن به آدم ها خوبه اما اگر فرصت زندگی کردن از خودت نگیره. موفق باشی پسر دایی.  -

 سیاوش به سمت جلو چرخید. سیامک از آینه به هیوا نگاهی انداخت و دوباره به رو به رو چشم دوخت. 

خانه که شدند، سیامک زود از ماشین پیاده شد و در عقب را برای هیوا باز کرد. هیوا ضمن پیاده   وارد

 شدن گفت: 

 این ادبت من رو کشته؟  -

 سیامک دوباره روی در تکیه زد و نگاهش در چشمان هیوا نشست و مهربان گفت: 

 وقتی حرف می زنی، دلم می خواد ساعتها بشینم و حرفات رو گوش کنم.  -

وا کنار آمد و در را کشید که سیامک کمی تعادلش به هم خورد و به سمت هیوا پرت شد. اما کمی هم  هی

 خودش را رها کرد تا به هیوا بر بخورد. هیوا با دو دست به عقب هلش داد و گفت: 

 خیلی شل و ولی سیامک، چرا اینجوری می کنی؟  -

 شنود گفت: اما سیامک پر شیطنت خندید و آرام طوری که فقط هیوا ب

 از عشق تو دست و پام رو گم کردم.  -
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هیوا سری تکان داد و نگاهش به سمت سیاوش افتاد که پشت به آنها؛ آن سوی ماشین ایستاده بود.  

 دوباره نگاهش را به سیامک داد و گفت: 

 من می تونم خصوصی دو کلوم با داداشت حرف بزنم. -

 سیامک با لبخند سری تکان داد و گفت: 

 من می رم به بابا بگم تو اومدی.  حتما، -

و به سمت داخل رفت. هیوا ماشین را دور زد و مقابل سیاوش که پشتش را به ماشین تکیه داده بود قرار  

یکدیگر را نگاه کردند. لبخندی تلخ و کمرنگ به ل*ب  گرفت. سیاوش سر بلند کرد. لحظاتی فقط  

 سیاوش نشست و گفت: 

سه چهار سالی هست که اینجوری شاد ندیدمش. اگه جواب مثبت تو رو بشنوه زندگیش از این رو به   -

 اون رو می شه. 

 تو اینجور می خوای؟  -

 سیاوش با پلک زدن جوابش را داد و هیوا گفت: 

 پس من چی؟ دل من چی؟ -

وش تحمل نگاهش را نگاهش را نداشت. از ورای شانه اش به شمشادهای زیبا حرص شده ای باغ  سیا

 داد و گفت: 

بحث لیاقت که من ندارم. خدا کنه آدم ها هیچ وقت سر دوراهی قرار نگیرن. یه طرف برادرت باشه و   -

 یه طرف عشقت. 

 هیوا با نیشخندی گفت: 

اونقدرا هم عاشق نیستی. منم سر دوراهیم، دوراهی رفتن  وقتی برادرت رو انتخاب کردی نشون میده  -

 و موندن. 
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 نگاه سیاوش باز به سمت نگاهش برگشت و نگران گفت: 

 مطمئنا رفتن رو انتخاب نمی کنی، مگه نه؟  -

اگه برم نشون میدم اونقدرا هم عاشق نیستم. می مونم فقط به خاطر عشقم. چون عشقم اینطور می   -

تو می خواهی برادرت خوشبخت باشه من خوشبختش می کنم فقط به خاطر  خواد. باشه پسر دایی 

 عشقم. 

 این را گفت و به سمت داخل به راه افتاد. سیاوش سر به زیر انداخت و باز چشمان سبزش دریایی شد. 

 *** 

یونس به استقبال هیوا بیرون آمده و انتظار او را می کشید. هیوا باز همان ماسک شاد و شیطون را به  

 ره زد و همینطور که پله ها را به سمت یونس می دوید فریاد زد: چه

 آخ که چقدر دلم برای دایی عزیزتر از جونم تنگ شده بود.  -

یونس هم از این همه شادی به خنده افتاد. هیوا خودش را در آغو*ش یونس انداخت و محکم لپش را  

 بوسید و گفت: 

 آخ که چقدر چسبید.  -

 گفت: یونس هم او را بوسید و 

 الهی من قربون این دختر برم. دیروز گریه می کردی انگاری غصه ی عالم به دلم نشسته بود.  -

معذرت می خوام، ولی می دونید این رها عینهو خواهرم می مونه اگه یه طوریش می شد من دق می   -

 کنه. 

 یونس بازوهایش را گرفت و گفت: 

 ن تو بند شده. شدی شیشه ی عمر داییت. خدا نکنه تو دق کنی، می دونی جون داییت به جو  -
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هیوا باز او را از روی عشقی خاصی که به داییش پیدا کرده بود بوسید و با هم وارد سالن شدند. مریم  

هم به استقبالش آمد و او را در آغو*ش گرفت. گویا سیامک به مادرش گفته بود که هیوا را آورده اند 

موضوع خشنود بود. چون تحمل دیدن غصه ی سیاوشش را   تا پدرش را راضی کند. مریم هم از این 

 نداشت. تا نشستند یونس گفت: 

 می گم هیوا حاال که دوستت رفته، بیا اینجا پیش خودمون.  -

 هیوا با لبخندی گفت: 

 ممنونم دایی، اما خونه ی خودم خوبه دیگه.  -

 نه تنها نمی شه، اصال به صالح نیست. من نگرانتم.  -

 هیوا کمی سر به زیر انداخت و بعد گفت: 

 ببینم چی می شه.  -

 یونس نگاهش را به سیامک داد و گفت: 

 نمی بینی مهمون داریم، نمی خوای بری چای بیاری.  -

 سیامک متعجب اما با خنده گفت: 

 من برم چای بیارم؟ خب به زیبا خانم می گیم بیاره.  -

بزند. یونس دمپایش را از پا کند و به سمت سیامک شوت   و صدایش را باال برد تا خدمتکارشان را صدا

 کرد و گفت: 

 هوی صدات رو انداختی رو سرت که چی بشه؟ سر زمین که نیستی یابو.   -

 سیامک که دمپایی به سرش خورده بود با ناله سرش را گرفت و گفت: 

 بیارن.   بابا به خدا انصاف نیست، گمشو برو چای بیار. همیشه که نباید عروس ها چای -

 سیامک با خنده برخاست و به سمت آشپزخانه رفت. یونس نگاهش را به هیوا داد و گفت: 
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 خب بگو دخترم، می شنوم.  -

 هیوا با لبخند نگاهش را به یونس داد و گفت: 

 می گم دایی قبول دارید بخشش از بزرگانه.  -

 این را که گفت خنده ی یونس به هوا برخاست و بعد گفت: 

 ارم. آره قبول د -

 نمی خوای ببخشیش؟  -

 کی رو؟  -

 هیوا نیم نگاهی به مریم انداخت و با تردید گفت: 

 شیدارو.   -

 یونس اسم شیدا را که شنید ابروانش در هم شد و گفت: 

این دوتا تن لش اومدن از تو خواستن واسطه بشی. خودت بهتر خبر داری اون دختر چیکار کرده، اگر   -

 به بازیش ادامه بده و سیاوش به خاک سیاه بنشونه.   تو نمی فهمیدی یعنی می خواست

 شاید ما هم توی شرایط شیدا قرار بگیریم مثل اون تصمیم بگیریم.   -

 یونس منکرانه سری تکان داد و گفت: 

 هرگز، هرگز اینطور چیزی نیست.   -

 هیوا سر به زیر انداخت. مدتی به سکوت گذشت. یونس کمی به سمتش چرخید و گفت: 

گیره ما که نباید بذاریم خودش  ا دخترم، این پسر عاشقه، آدم عاشق هم احساسی تصمیم می ببین هیو -

 رو بندازه توی چاه. شیدا ثابت کرد اصالً زن زندگی نیست. 

 هیوا سر بلند کرد و گفت: 
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 دوستش داره دایی، اذیتش نکنید.  -

به قدری مظلومانه و با احساس این حرف را زد که یونس کالفه پوفی کشید و نگاهش میخ ماند روی  

اش را به جان او ریخت و او همانجا  تک دمپایی که به پا داشت. سیاوش وارد سالن شد. یونس چشم غره 

 ی چشمش را گرفت و گفت: دم در ایستاد و سر به زیر انداخت. مریم اشک گوشه 

 وقت خطا نکنه. ش درس عبرتی بشه و دیگه هیچ ا رو چه دیدی شاید این موضوعات واسه یونس خد -

کرد. سیامک با سینی  شد یعنی داشت فکر می یونس نفسش را عصبی بیرون داد. وقتی اینطور ساکت می 

 چای از آشپزخانه بیرون آمد و با حرفش سکوت را شکست: 

 لرزه بابا. دستام داره می  -

آمد، لبخندی به لبش نشست و  ه سیامک داد که با یک سینی چای به سمتشان می یونس نگاهش را ب

 گفت: 

 اَه اَه حالم به هم خورد. درست راه برو. انگاری فرغون دستش گرفته.  -

 باباجون بار اولمه ها، من تا حاال چای نیاورده بودم.  -

 کشید و گفت: یونس فحشی آرام اما زشت زیر ل*ب به او داد که سیامک ل*ب به دندان 

 بابا تو رو خدا.  -

 یونس خطاب به سیاوش گفت: 

 هوی برج زهرمار، تن لشت رو بکن بیار اینجا بتمرگ ببینم.   -

سیاوش پا از زمین کند و به سمتشان آمد. نزدیک مادرش نشست. سیامک همان لحظه سینی را مقابل  

 پدرش گرفت. یونس ضمن برداشتن فنجان چای گفت: 

 ه دیگه؟ چرا انقدر کمرنگ؟ این چه جور چایی -

 مریم مهربانانه و مادرانه دستی به موهای سیاوش که در کنارش نشسته بود کشید و گفت: 
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 شه. الهی قربونت برم عزیزم، انقدر غصه نخور درست می -

 ی در هم کشید و گفت: یونس چهره 

 نره خر. کنه برای این جوری من رو ناز نکرده ها. حاال ببین چیکار می یه بار این  -

 با حرفش هیوا خندید، مریم با اخم مهربانی نگاهش کرد. همان لحظه سیامک سینی را مقابلش گرفت. 

 داشت که یونس گفت: هیوا داشت فنجان چای را برمی 

 پسندی؟ نظرت چیه دخترم این عروس رو می  -

ره فنجان چای را  هیوا به خنده افتاد و فنجان ل*ب پر توی دستش لرزید و توی سینی ریخت. اما باالخ

 برداشت و گفت: 

 من که پسر ندارم دایی، ولی به نظر میاد دختر خوبی باشه.  -

ها تعارف کرد برای خودش  سیامک با خنده به سمت مادرش و سیاوش رفت. بعد از اینکه چای به آن 

 هم فنجانی برداشت و نشست. یونس خطاب به سیامک گفت: 

 ا طالش هم هست؟ هگم سیامک از این دستبند پلیسی می  -

 سیامک متعجب گفت: 

 زنن؟ها؟ منظورتون این دستبندهای که به دست مجرم می دستبند پلیسی  -

 آره، از این دستبندها طالش هم هست؟  -

 سیامک نگاهی به مادرش انداخت و گفت: 

 کنم، چرا؟ گمون نمی -

 ای چایش را نوشید و گفت: یونس جرعه 
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پس باید بگی یکی بسازن، زشته توی مراسم عروسی به عروسمون دستبند بدل بدیم. ماشین پلیس   -

دار پلیس هم  ها گل بزنن. یه چندتا درجه هم باید بگیم گل بزنن، فقط بگو از اون بنز مشکی خوشگل 

 های عروس خانم توی مراسم شرکت کنن. دوش بگیم بیان به عنوان ساق 

 مریم پر حرص گفت: 

 ونس!! ی  -

 یونس هم عصبی گفت: 

کنم  ها رو هم که نزنم دق می جون یونس، این عروس رو که باید ببخشم و جیکم در نیاد. این حرف  -

 زن.

 نگاهی به سیاوش انداخت و آرام گفت: هیوا نیم 

 دایی تو رو خدا.  -

 یونس نیم نگاهی به هیوا انداخت و بعد خطاب به سیاوش گفت: 

 عروسی آزادش کرد؟  شه با سند برای روز می  -

 با این حرف لبخندی به ل*ب مریم نشست و آرام گفت: 

 الهی قربونت برم.  -

 سیاوش سر بلند کرد، سری تکان داد و گفت: 

 امروز صبح این کار رو کردم.  -

که به سمت سیاوش پرتاب  ی دمپایی را در آورد و ضمن این تا این را گفت، یونس عصبانی آن یکی لنگه 

 زد: می کرد فریاد 

 ی دیوونه. تو خیلی بیجا کردی پسره -

 ی از ترس در هم کشید. سیامک با خنده گفت: سیاوش لنگه دمپایی را گرفت و چهره 
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 ها هدف گیریت خیلی خوب شده. بابا جون تازگی  -

 تو خفه.  -

کرد.  نوشید زیر چشمی به یونس نگاه می باز مدتی به سکوت طی شد. هیوا همینطور که چایی اش را می 

اش را تمام کرد. فنجان را روی میز گذاشت و دستانش را روی شکمش به هم  یونس هم وقتی چایی 

 قالب کرد. نگاهی روی همه چرخاند و بعد خطاب به مریم گفت: 

ی شیدا زنگ بزن. پدر و برادرش بیان تعهد بد*ن. مراسم عروسیشون به وقت خودش  به خانواده -

خوان تعهد بد*ن. اونا رو به خیر و ما رو به  ه اتفاقی افتاده. اگر نمیفهمه چشه و هیچ کس نمیبرگزار می 

 سالمت. 

 مریم سری تکان داد و گفت: 

 چشم.  -

 یونس نگاهش را به سیاوش دوخت و گفت: 

کنی نه حق  گم و مهرش می سیاوش من رضایت میدم اما باید تعهد بدی غیر از اون چیزی که من می  -

ا بذاری، نه حق داری ملک و امالکی به نامش بزنی. این قانون هم تا وقتی  ی در اختیار شیدداری سرمایه 

ام و بعد از مرگ من باید اجرایی بشه و اگه یه روزی بفهمم برخالف حرف من کاری کردی. به  من زنده

 زنم.مم خط می خداوندی خدا قسم اسمت رو از شناسنامه 

 سیاوش هم سری تکان داد و گفت: 

 چشم پدر.  -

در ضمن تمام حقوقی که سر عقد بهش دادی باید به تو برگردونه، مخصوصاً حق طالق و حق حضانت   -

 فرزند.

 سیاوش باز گفت: 

 زنم.چشم در این را*بطه هم باهاش حرف می  -
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 زنم.الزم نیست. پدر و برادرش که اومدن خودم باهاشون حرف می  -

 اق کارش گفت: و از جا برخاست و ضمن رفتن به سمت ات

 هیوا جان، با من میایی.   -

 اش رفت. هیوا چشمی گفت و به دنبال دایی 

 وارد اتاق کار یونس شد و در را پشت سرش بست و با شوق گفت: 

 شد حرفم رو قبول کنید. دایی خدایی باورم نمی  -

 یونس پشت میز بزرگش نشست و گفت: 

 شه. این سیاوش آخر پشیمون می  دونمشه من به تو نه بگم دختر، هر چند می مگه می  -

خواست شکست سیاوش را  وقت دلش نمی شد از این حرف، هیچ هیوا سر به زیر انداخت. ناراحت می 

ببیند برای همین از ته دل آرزو کرد هرگز چنین اتفاقی برای سیاوش نیفتد. توی فکر و خیاالت خودش  

 به خودش آمد.  کرد که با صدای یونساش فکر می بود و به سیاوش و آینده 

 هیوا جان.   -

 اش دوخته شد و بعد به سمت میزش به راه افتاد و گفت: نگاهش برخاست و به دایی 

 گم دایی میز کارتون خیلی قشنگه؟ یه جورای خیلی حس قدرت داره. می  -

ی انگشتر بود از پشت  ی کوچکی که بیشتر شبیه به جعبه یونس فقط به روی لبخندی پاشید و با جعبه 

سوی میز به هیوا تعارف کرد تا بنشیند. خودش هم مقابلش نشست. لحظاتی فقط  برخاست و این میز 

 نگاهش کرد و بعد گفت: 

 یه اعترافی بکنم.  -

 هیوا متعجب گفت: 

 اعتراف؟!  -
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 یونس پلک زد و با لبخند گفت: 

ببینم. قبلش توی   ی اولی که قرار بود تو رو ی مادرجون، یعنی دفعه خواستیم بیایم خونه اونشبی که می  -

گفت بریم خواستگاری  ی ازدواج سیامک. مریم می خونه با مریم بحثم شده بود. سر قضیه 

گفتم من از فامیل تو برای پسرام زن  خواهرش. دختر خانم خوبیه ولی خب من لجم گرفته بود می دختر 

 گیرم. نمی

 هیوا با لبخند گفت: 

 چرا خب؟  -

ی یبس و خشک. اصالً مثل ما نیستن. اونقدری با هم مبادی آداب  . باجناقم خیلبین خودمون بمونه  -

 کنی توی سمیناری یه چیزی هستی. زنن که فکر می حرف می 

 پروا خندید و یونس گفت: هیوا باز بلند و بی 

خواد از فامیل خودم برای پسرم زن بگیرم. قبلش هم تلفنی  اونشب به مریم گفتم اصالً دلم می  -

کردم اون دختری باشی که به دل  یشم تعریف کرده بود. فقط تو دلم خدا خدا میمادرجون ازت خیلی پ

. خدارو صدهزار مرتبه شکر نه تنها به دل من و سیامک بلکه به دل مریم هم  پسرم و خودم بشینی 

 نشستی. 

هیوا نگاهش را به زیر انداخت و باز قفل آن شکالت خوری به شکل قو ماند. یونس در شکالت خوری را  

 رداشت و در کنارش گذاشت و گفت: ب

 هیوا جان.   -

 هیوا سر بلند کرد پر شرم به چشمان یونس نگاه کرد و یونس مهربان گفت: 

دونم  بود خودش باهات حرف بزنه ولی می دل تو دل سیامک نیست که جواب تو رو بدونه. قرار  -

 پرونه. اونقدر دست و پا چلفتی بازی در میاره تا تو رو می 

 هیوا نتوانست که نخندد و وقتی خندید یونس گفت: 
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 شی؟ خب هیوا جان، عروس من می  -

  خواست فکر کند. به سیاوش و به حرفی که زده بود. سیاوش او را نخواسته بودهیوا برای بار آخر می 

دانست گفتن نه یعنی خر*اب  فقط به خاطر برادرش و او سیامک را قبول کرده بود برای عشقش. می 

خواست چیزی را خر*اب کند. با خودش گفت خدا را چه دیدی شاید یک  کردن همه چیز و او نمی 

 روزی هم عاشق سیامک شدی. سکوتش که طوالنی شد یونس گفت: 

 . ها سکوت عالمت رضاست به قول قدیمی  -

هیوا نگاه پر شرمش را به چشمان یونس داد و فقط پلک زد. همین جواب بله بود. لبخند کم کم روی  

 ی بلندی بدل شد و فریاد زد: صورت یونس پهن شد و بعد به خنده 

 مبارکه عزیزم.  -

و از روی مبل برخاست. هیوا که جا خورده بود از حرکات یونس، او هم برخاست. یونس، هیوا را در  

 ی به موهایش زد و گفت: ش کشید و بو*سه آغو*

 گم داماد. . به سیامک می فدات بشم عروسم... نه...نه دیگه دخترمی  -

ی انگشتر را برداشت و درش را باز کرد. یک  هیوا باز نتوانست که نخندد. یونس از روی میز جعبه 

را از جعبه بیرون کشید و  انگشتر طال با نگین بیضی شکل تخت فیروزه داخل جعبه بود. یونس انگشتر 

 گفت: 

دونی این انگشتر مال خیلی سال قبل. وقتی با مریم  ی نیشابور. می رکابش طالست و سنگش فیروزه -

رفته بودیم ماه عسل. دوتا از این انگشتر خریدم. مریم شاکی شد گفت چرا دوتا؟ همونجا با ذوق گفتم  

 یکیم واسه دخترم. 

 چشمان هیوا داد و گفت:  و نگاهش را از انگشتر کند و به

گم داماد که  گم دخترم، به سیامک می وقت دختر داشته باشم. از االن هم به تو می قسمت نشد هیچ  -

 حساب کار دستش باشه تو دخترمی. 
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دست هیوا را گرفت و انگشتر را توی دستش انداخت اما انگشتر به قدری گشاد بود که روی انگشت  

 هردو را درآورد. یونس پیشانی هیوا را بوسید و گفت:   یچرخید. همین موضوع خندهمی 

 اشکال نداره، بعدا وقتی با سیامک رفتید حلقه ازدواج بگیرید اینم کوچیکش کنید. بشین عزیزم.  -

 و دوباره هردو مقابل هم نشستند. یونس تانشست صدایش را باال برد و داد زد: 

 سیامک... سیامک...  -

نگار اتفاق ناگواری افتاده است. سیامک سراسیمه خودش را داخل اتاق  مدل داد زدنش طوری بود که ا

 انداخت و گفت: 

 چی شده بابا؟  -

خندید.  به دنبالش مریم و سیاوش هم وارد اتاق شدند. اما یونس از اینکه آنها را ترسانده بود داشت می 

 مریم دست روی قلبش گذاشت و گفت: 

 ی؟ قلبم اومد توی دهنم. زنخیلی بدی یونس، چرا اینجوری داد می  -

 یونس از جا برخاست و گفت: 

 ی ماست. خب بذارید دخترم هیوا رو بهتون معرفی کنم. هیوا جان از امروز عضوی از خانواده -

 و به سمت هیوا که ایستاده بود آمد و دستش را کشید و باال آورد و همزمان گفت:

 اینم نشون...  -

شتر که گشاد بود از توی دست هیوا درآمد و به سمت دیگر اتاق  اما از این شتاب کشیدن دست رها، انگ

ی بلند هیوا را درآورد. و در ادامه بقیه هم خندیدند. سیامک به سمت  پرت شد. همین موضوع خنده

انگشتر رفت. خوشحال انگشتر را برداشت و به سمت هیوا آمد و آن را به سمتش گرفت. اما یونس با  

 شیطنت و خوشحال گفت: 

 شه زانو بزن. نخیرم، اینجوری نمی  -
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 سیامک شاکی و گفت: 

 بابا و زهرمار. زانو بزن. سیاوش تو هم فیلم بگیر.  -

 سیامک مستاصل گفت: 

 من تا حاال از اینکارها نکردم.  -

 مریم هم راضی و خشنود گفت: 

 خب حاال این کار رو بکن. -

ه سمت هیوا گرفت. هیوا نگاهش به زیر بود و  سیامک نفس عمیقی کشید و ناچاراً زانو زد و انگشتر را ب

 خندید. یونس باز به جان سیامک تشر زد: می 

 لش.خب یه چیزی هم بگو تن -

 زده گفت: سیامک مستاصل و خجالت 

 آخه من چی بگم؟  -

 دونم یه چیزی بگو. سیاوش بیا جلو از این زاویه بگیر. من نمی  -

 شان قرار گرفت گفت: سیاوش به سمت آنها حرکت کرد و وقتی در کنار 

 کنی. داداش بگو دوستت دارم، بعدم بگو با من ازدواج می -

 یونس باز گفت: 

 ها رو بگو. لش چه چیزای بلده. همین آهان ببین این تن  -

خندید اما باورش برایش سخت بود که چقدر سیاوش راحت با این  هیوا نگاهش به زیر بود. دیگر نمی 

ایش را هیوا شنیده باشد  ها را زد بدون اینکه کلمه ی آن حرف مه کرد. سیامک هموضوع برخورد می 

شنید. یونس آرام به دستش زد و  چون فکرش به قدری از سیاوش و رفتارش پر شده بود که چیزی نمی

 گفت: 
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 پذیری؟ دخترم این پسر را به غالمی می  -

 سیامک باز شاکی گفت: 

 بابا.  -

مک که هنوز مقابلش زانو زده بود نگاه کرد. سیامک این  هیوا که به خودش آمده بود، نگاهی به سیا

نگاهش را با چشمکی که به او زد شکار کرد. هیوا آرام سری تکان داد که سیامک نفس راحتی کشید و  

 از جا برخاست و جلو آمد. دست هیوا را گرفت و باز انگشتر را توی دستش انداخت. یونس گفت: 

ای تازه بگیر  این خبر بدم. سیاوش تو م بپر یه جعبه شیرینی خامه خب من برم زنگ بزنم به مادرجون  -

 و بیا. 

 رفت گفت: مریم در حالی که با یونس بیرون می 

 خوای بپذیری قندت باالست.کشی با این شیرینی خو*ردن. نمی آخر خودت می  -

 سیاوش نزدیکشان شد و گفت: 

 گم.تبریک می  -

تر ایستاده بود چشم  و*ش برادرش بود باز با هیوا که عقب سیامک او را در آغو*ش کشید. وقتی در آغ

 نگاه را نداشت که سر به زیر انداخت. در چشم شد. هیوا تحمل این

 سیاوش هم که از اتاق بیرون رفت، سیامک به سمت هیوا چرخید. خوشحال نفس عمیقی کشید و گفت: 

 خب... خب.  -

کرد در چنین شرایطی تا  دانست چه باید بگوید. فکر نمیهیوا از شرم سر به زیر داشت، سیامک هم نمی 

 کرد. این حد خجالتی باشد. هیوا داشت با انگشتر گشاد توی دستش بازی می 

 سیامک نزدیکش شد و آرام گفت: 

 باید بریم درستش کنیم؟ -
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 هیوا سر بلند کرد و متعجب گفت: 

 چی؟  -

گم. همیشه من و سیاوش منتظر بودیم ببینیم بابا این انگشتر به کدوم یکی از عروساش  رو می انگشتر  -

گفت عروسی که مثل دخترم باشه الیق این انگشتره. وقتی تینا توی آزمون لیاقت رد  میده. خودش می 

 شد با خودم می گفتم حتما این انگشتر واسه همسر سیاوش. 

 گفت:  با شوق به چشمان هیوا چشم دوخت و 

خوشحالم همسر من قراره مثل دختر بابا باشه، دختری که آرزو داشت داشته باشه و هیچ وقت   -

 نداشت. 

 هیوا باز نگاهش را به زیر انداخت. سیامک سرش را نزدیک گوش هیوا برد و گفت: 

 دونی بابا دوست داشت اگر دختر داشته باشه اسمش رو چی بذاره؟ می  -

 کرد که سیامک دستانش را در پناه جیب هایش برد و گفت:  هیوا دوباره پرسشگر نگاهش

 آرامش.  -

 هیوا با تحسین گفت: 

 قشنگه.  -

 سیامک با لبخند پر شیطنتی گفت: 

 خب پس اسم دخترمون انتخاب شد.  -

 هیوا ابروی در هم کشید؛ سیامک کمی جا خورد و گفت: 

 حرف بدی زدم.  -

 هیوا روی مبل نشست و گفت: 
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 پردازی.  همیشه انقدر رویا  -

 سیامک مقابلش نشست. 

 کنم رویای دست نیافتنی باشه. فکر نمی  -

 کرد گفت: هیوا شکالتی برداشت و همینطور که شکالت را باز می 

 خواستیم بریم... ما می  -

 و شاکی به سیامک چشم دوخت و گفت: 

 ذاشتیم. افتیم پامون رو توی تهرون نمی دونستیم اینجوری توی تله می می  -

 پروا خندید. بعد از مدتی گفت: ند و بی سیامک بل 

ی مادرجون، دورهمی گرفتیم دختر عمه جیران هم  اونروزی که سیاوش زنگم زد گفت پاشو بیا خونه  -

 دونی کجا بودم؟ هست. می 

 هیوا پرسشگر سری تکان داد و پرسید: 

 کجا بودی؟  -

 سیامک نفس عمیقی کشید و در جوابش گفت: 

یه اسلحه خریده بودم. به بابام نگی ها اما قصد داشتم برم رفیقی که بهم نارو زده بود رو بکشم. توی   -

ی که برم خونه حتی لباس  مسیر بودم که سیاوش بهم زنگ زد. اونقدری داغون بودم که حال و حوصله 

ی  گفتم خوبه میرم توی این دور همی یه بار دیگه همه درست و حسابی بپوشم نداشتم. با خودم 

تونستم  کنم. از تینا گذشته بودم اما نمیم رو می.بینم و بعد میرم کار نیما برادر تینا رو تموم می خانواده

ی اول که دیدمت  های من رو عوض کرد. همون دفعه ی نقشه از نیما بگذرم. هیوا دیدن تو اونشب همه 

به خاطر تو بود که تصمیم گرفتم از اون کار منصرف بشم. بعدم اون اسلحه رو دور  دلم لرزید. شاید  

 انداختم و تصمیم گرفتم یه بار دیگه برای سر پا کردن زندگیم تالش کنم. 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

600 

 نگاهش را به شکالت خوری داد، یک شکالت برداشت و گفت: 

شکست داشت از پا  شکست برای منی که هیچ وقت شکست نخورده بودم سنگین بود و همون یه    -

 نداختم. تو رو که دیدم از خودم خجالت کشیدم. می 

 و شکالت را باز کرد و به سمت هیوا گرفت. لبخند هم مهمان لبش کرد و گفت: 

 ممنونم که عشقم رو قبول کردی.  -

 هیوا شکالت را گرفت و فقط به رویش لبخندی زد. 

 *** 

ه زیر داشت و چشمانش بارانی بود. هیوا هم با  زدند. رها سر ب هردو در کنار هم ل*ب ساحل قدم می 

رفت. رها به یکباره ایستاد. هیوا چند قدم جلوتر متوقف شد  ی دستش بود ور می انگشتری که حاال اندازه

 و به جانبش برگشت و گفت: 

 چی شد؟  -

 رها با چشمان گریانش گفت: 

 گم.گم، من همه چیز رو به همه می من می  -

مه آنجا نشسته بودند به راه افتاد که هیوا به دنبالش دوید و بازویش را کشید و  به سوی آالچیقی که ه

 سرش داد زد: 

 دیوونه شدی رها.  -

 کرد. بغضش را خورد و گفت: رها فقط نگاهش می 

 چرا هر دفعه زنگ زدم هیچی بهم نگفتی، چرا اجازه ندادی به یوسف بگم، هان؟ -

 های روی صورتش را گرفت و گفت: هیوا اشک 
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ی به من نداشت اگر داشت اونقدری نبود که به  خواست. رها، سیاوش عالقه سیاوش خودش اینطور می -

 خاطرم بجنگه. خیلی راحت من رو به برادرش بخشید. 

 رها، هیوا را در آغو*ش کشید و گفت: 

 ت نکردم. من نتونستم کمکت کنم. من رو ببخش هیوا، من رو ببخش. هیچ کاری واسه  -

 ش را خورد و با مهربانی گفت: هیوا هم بغض

دونی رها، سیامک خیلی مهربونه، خیلی. توی این سه چهار روزه خیلی بیشتر شناختمش. بگم آخ  می  -

 اشکش دراومده. 

 و از آغو*ش رها بیرون آمد و گفت: 

یی با  دونی باالخره من رو برد پاراگالیدر سواری. البته این دفعه که تنهای پرواز نکردم. دوتا راستی می  -

 دونی چه احساس خوبی داره وقتی وسط آسمونی. حسابی هم عکس گرفتیم. هم پرواز کردیم. نمی

 های که در حال پرواز گرفته بود به رها نشان داد و گفت: و موبایلش را از جیب بیرون کشید و عکس 

 شدم. اونقدر زیر گوشم داد زد دوستت دارم که داشتم کر می  -

 این را گفت و باز سکوت کرد. رها باز بغلش کرد و گفت: 

 وقت دیگه به سیاوش فکر نکنی. امیدوارم اونقدری خوشبخت بشی که هیچ  -

 کنم. کنم. وقتی به سیامک تعهد دادم معلومه که دیگه به سیاوش فکر نمیدیگه فکر نمی  -

ها رو به دریا نشستند. رها  از دست همدیگه رو گرفتن و قدم زنان به راه افتادند و کمی بعد روی شن و ب

 کرد گفت: همینطور که نگاهش دریا را نظاره می 

 دونی ژاله و گودرز دستگیر شدن. می  -

 هیوا متعجب نگاهش کرد و گفت: 

 گی.راست می  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

602 

 رها هم نگاهش کرد و گفت: 

ها رو  بون اتفاقی طیبه خانوم رو دیدم همون که توی رستوران گودرز ظرف آره، دیروز توی خیا  -

م گفت. گویا یه روز ریختن توی رستوران و گودرز رو دستگیر کردن. گفت ژاله  شست. اون واسه می 

 هم اونجا بوده که اون رو هم با خودشون بردن. 

 هیوا دوباره نگاهش به سمت دریا برگشت و گفت: 

 رفتن ما هم حکایتی داشت. عجب. این تهران  -

 حال آرزو چطوره؟ -

 هیوا نفس بلندی کشید و گفت: 

ی  دونی همه آرزو خوبه، پیوند روی بدنش جواب داده. مامان که خیلی خوشحال بود. راستی می  -

 های که ازشون گرفته بودم بهشون برگردوندم. پول

 رها با لبخندی گفت: 

 کنی. کار رو می دونستم این می  -

 ز دست رها رو گرفت و گفت: هیوا با

 تو بگو ببینم توی این مدت چه خبر بود؟  -

 ها خطی کشید و گفت: رها روی شن 

بعد از چهارده سال، بابا بغلم کرد. کلی هم گریه کرد. از بابت اینکه ما رو تنها گذاشته ازم معذرت   -

ر بود یوسف رو ببینه.  خواست. وقتی فهمید یوسف با رامین چیکار کرده خیلی خوشحال شد. همش منتظ

 دیدی وقتی که رسیدید چطوری یوسف ب*غل کرد و ازش تشکر کرد. 

 هیوا سری تکان داد و با خنده گفت: 

 دایی یوسف رو بگو حسابی شوکه شده بود.  -
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 رها سر بلند کرد نگاهش را در نگاه هیوا دوخت و گفت: 

دش خونه. فرداش با هم رفتیم کلی  رضا هم حال دلش خوبه، وقتی رسیدیم رفت دنبال نازنین و آور -

 خواد اسم دخترش رو بذاره نفس.ش خرید. می لباس مباس و اسباب بازی برای بچه 

 تا این را گفت هیوا با حرص گفت: 

گیره هنوز هیچ  کنه. از دست این سیامک حرصم می ی هست و اسمش رو انتخاب می حاال رضا بچه  -

 . خبری نیست اسم دخترش رو هم انتخاب کرده

 رها به خنده افتاد و گفت: 

 گی؟راست می  -

 هیوا پر حرص دستانش را به طور فرضی مثالً دور گردن سیامک گرفت و گفت: 

 ش کنم. خواد خفه دلم می  -

 که صدای سیامک را از پشت سر شنیدند. 

 دلت میاد؟  -

هردو به سمت عقب چرخیدند. سیامک و یوسف در کنار هم ایستاده بودند. هیوا شاکی چشماش رو  

 گشاد کرد و گفت: 

 خیلی کارتون زشته که فال گوش وامیستید. از کی اینجا هستید؟  -

 آمد تا در کنار رها بنشیند گفت: یوسف همینطور که جلو می

 انتخاب کرده. حاال چی گذاشته اسم دخترش رو؟  دقیقاً از اونجا که گفتی سیامک اسم دخترش رو  -

 سیامک هم پررو در کنار هیوا نشست و گفت: 

 آرامش. قشنگه نه عمو؟  -
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یوسف شاکی صدفی برداشت و به سمت سیامک خیز برداشت تا از پشت سر توی سرش بزند و  

 زمان گفت: هم 

 دختر خواهر من.  تر ببینم. هنوز عقد نکردید که چسبیدی بهطرف بچه پررو بشین اون  -

اما این حرکتش تعادلش را به هم زد که روی رها خم شد و رها روی هیوا افتاد و هیوا روی پای سیامک  

زدند. یوسف  پروا خندید. هیوا و رها به جان یوسف و این حرکتش غر میافتاد. سیامک بلند و بی 

بنشیند. هیوا هم صاف  خودش صاف نشست و بازوی رها را گرفت و به سمت خودش کشیدش تا صاف 

 نشست. نفسش را پر حرص بیرون داد و گفت: 

 دایی من نخواسته باشم شما از من دفاع کنی باید کی رو ببینم.  -

 سیامک زود گفت: 

 من رو.  -

 ای شیرین به جانش ریخت و بعد هر چهار نفر خندیدند. هیوا چشم غره 

اهی به هیوا انداخت. سرش را نزدیک گوش  هر چهار نفر ساکت به دریا نگاه می کردند. سیامک نیم نگ

 هیوا برد و گفت: 

 می خواهی بریم تنهاشون بذاریم. شاید بخوان با هم حرف بزنن.  -

 هیوا جنگی به سمتش برگشت و گفت: 

 یه جوری حرف نزن که فکر کنم به فکر دیگرانی نه به فکر خودت.  -

شد و همینطور که سیامک را نگاه می    سیامک باز خوشحال و بلند خندید. یوسف کمی به سمت جلو خم

 کرد گفت: 

 این روزا خوب نیشت باز شده.  -

 سیامک در جوابش گفت: 
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خب چرا باز نباشه، یه زن گرفتم دستپختش حرف نداره. منم شکمو، دلم رو برای غذاهای خوشمزه   -

 صابون زدم. 

 هیوا تند نگاهش کرد و گفت: 

 تپختم من رو می خوای. واقعا برای خودم متاسفم، که فقط برای دس  -

 این را گفت و با قهر برخاست و رفت. سیامک ناباور به دنبالش دوید و داد زد: 

غلط کردم هیوا، من اصال اگه بذارم تو خونه م دست به سیاه و سفید بزنی. می خوام واسه ت خدمتکار   -

 بگیرم. 

 رها همینطور که با نگاهش آنها را دنبال می کرد گفت: 

 آقا سیامک هم شیطونه ها.  -

 یوسف سرش را نزدیک گوشش برد و گفت: 

 امیدوارم تو هم دستپختت به خوبی هیوا باشه.  -

 رها به سمتش برگشت و گفت: 

 منظور؟  -

 یوسف با شیطنت گفت: 

 رم، خودت باید آشپزی کنی. آخه من وضع مالیم مثل سیامک توپ نیست خدمتکار بگی -

رها نفسش را پر حرص بیرون داد و به دریا چشم دوخت. یوسف از گوشه ی چشم نگاهش کرد و با  

 شیطنت گفت: 

 خب می بینم که سر عقل اومدی و تصمیم گرفتی دیگه حاضر جواب نباشی.  -

 هر حرفی رو که نباید جواب داد. گاهی اوقات بهترین جواب سکوته.   -
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 ند خندید و گفت: یوسف هم بل

 چون جوابی نداری برای گفتن. مجبور به سکوتی.  -

 رها با انگشت سمت دیگرش خطوطی روی شن ها کشید و گفت: 

 با هیوا حرف زده بودی؟  -

 در چه مورد؟  -

 دوباره نگاه رها به سمت یوسف برگشت و گفت: 

 در را*بطه با سیامک و اون کسی که بهش عالقه داشت.  -

 اد و گفت: یوسف سری تکان د

آره، خودش متوجه شد که این عالقه که به اون مرد زن دار اشتباهه. زودتر از اونچه که فکرش رو   -

 بکنم با خودش کنار اومد. االن هم فکر می کنم کنار سیامک خوشحاله. 

 آره خوشحاله. راستی مراسم عروسی سیاوش برقراره؟ -

 یوسف نفس بلندی کشید و گفت: 

دا دیگه توی زندگیش اشتباه نکنه. چون سیاوش صد وجودش رو واسه ش گذاشت.  آره، امیدوارم شی -

 فقط خدا کنه قدر این مرد رو بدونه. وگرنه خودم به شخصه حسابش رو می رسم.

 رها مدتی ساکت بود. یوسف آرام دستش را گرفت و گفت: 

 موضوعی هست که باید به من بگی؟  -

 او را گرفته بود با لبخند سری تکان داد و گفت:  نگاه رها خیره روی دست یوسف بود که دست

 نه، موضوعی نیست.  -

 می خوام با هم رفیق باشیم. تا ابد تا همیشه. باشه؟  -
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را به سمت خود کشید، رها هم سر به شانه ای  رها فقط پلک زد. یوسف دست به شانه اش انداخت و او 

 یوسف گذاشت و آرام گفت: 

 خیلی دوستت دارم یوسف.  -

 منم دوستت دارم.  -

 *** 

 سه ماه بعد 

هیوا به خودش در آینه نگاه کرد. درون آن لباس سفید عروس و موهای شنیون شده و آرایشی که  

می کرد که رها هم از پشت سر به او  داشت خواستنی تر شده بود. همینطور داشت به خودش نگاه  

نزدیک شد. او هم لباس عروس پوشیده و زیبایی به تن داشت و موهای بلندش را به صورت باز آراسته  

بود و نیم تاج زیبایی روی سرش می درخشید. دو عروس در کنار هم ایستاده بودند. آرایشگرها هم  

 ا را نگاه می کردند. راضی از این دو عروسی زیبایی که آراسته بودند آنه

 این سکوت را رها شکست و گفت: 

 به چی فکر می کنی هیوا؟ -

 هیوا باز شیطنتش گل کرد و گفت: 

 به خودم، ببین چه جیگری بودم و خودم خبر نداشتم. سیامک کوفتش بشه این زن خوشگل.  -

 رها ابروی با ناز باال برد و گفت: 

 به هم چنین یوسف.  -

 ت و گفت: هیوا شاکی به سمتش برگش

 ترمز کن رها خانم، خدایش دایی یوسفم توی خوش تیپی حرف نداره. خیلی هم دلت بخواد.  -

 رها به آینه نزدیک تر شد و توی صورت خودش دقیق شد و گفت: 
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 منم توی خوشگلی همتا ندارم. -

 هیوا چهره ی در هم کشید و هیش کشیده ای گفت و به سمت آرایشگرها برگشت و گفت: 

 ا حالیش کنید لولو بود شما تبدیلش کردید به هلو. لطفا شم  -

با این حرفش فقط همگی خندیدند. هیوا مستاصل روی صندلی نشست و به نقطه ی خیره شد. هردو  

منتظر رسیدن یوسف و سیامک بودند. با هم قول و قرار گذاشته بودند که عروسیشان را با هم بگیرند. و  

بروند. هیوا توی فکر بود که رها نزدیکش شد و زیر گوشش  قرار بود امشب هردو به خانه ی بخت 

 گفت: 

 به چی فکر می کنی؟  -

 نگاه هیوا به سمت رها برگشت و گفت: 

 برای امشب بلیط دارن. ساعت یک شب.  -

 رها نزدیکش روی صندلی دیگری نشست. دستش را گرفت و مهربان گفت: 

 می دونستی که نمی مونه. چرا ناراحتی؟  -

 یر انداخت. هیوا سر به ز 

احساس می کنم خوشحال نیست. با اینکه شیدا آزاد شده و قراره با هم زندگی کنن. اما احساس می   -

 کنم خوشحال نیست. 

آرایشگاه را شنیدند. یکی از دختران تصویر  رها مدتی سکوت کرد و تا خواست حرفی بزند صدای زنگ 

 را نگاه کرد و گفت: 

 آقا دامادها هستن.  -

و در را برایشان باز کرد. هیوا و رها چشمکی به هم زدند و دو تا سوهان ناخن برداشتند و مثال بی خیال  

 از آمدن آنها همینطور که مثال ناخن هایشان را سوهان می کشیدند با هم حرف می زدند.

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

609 

 وا تا در باز شد نیم نگاهی به در انداخت و گفت: هی

آره رها جون، وقتی که سبزی ها رو خورد کردی و ریختی توی دیگ باید باالفاصله هویج ها رو هم   -

 بریزی. 

 رها هم در جوابش گفت: 

 منم همیشه همینکار رو می کنم عزیزم، اما به خوبی غذایی تو نمی شه.  -

قت نمی تونی به پای من برسی. ولی بذار این مراسم ها تموم بشه از دست  از اون لحاظ که بله، هیچ و -

 این دوتا راحت بشیم یه روزی وقت می ذاریم می ریم رستوران. 

حاال یوسف و سیامک وارد شده بودند. با دوتا دسته گل زیبا متعجب آنها را نگاه میکردند. فیلمبردار هم  

رفی بزند که یکی از آرایشگرها اشاره کرد چیزی  دوربین توی دستش مات مانده بود. خواست ح

 نگوید. 

سیامک و یوسف نگاهی با هم رد و بدل کردند. سیامک با اشاره پرسید قضیه چیه؟ یوسف شانه ی باال  

انداخت و گلوی صاف کرد تا آنها را متوجه خود کند اما رها و هیوا همینطور بی خیال نسبت به آنها  

 دند.داشتند حرف خودشان را می ز 

 رها گفت: 

 به نظرت فردا صبح خوبه بریم، می دونی که اصال حوصله ی تو خونه موندن ندارم. -

 سیامک خواست صدایشان بزند که یوسف به دستش زد و گفت: 

 سیامک به نظرم آرایشگاه رو اشتباه اومدیم.  -

 : و اشاره کرد که برگردندند اما رها حسابی جا خورد و باالفاصله یوسف را صدا زد

 یوسف.  -

 یوسف به سمتش برگشت. هیوا شاکی گفت: 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

610 

 ای یوسف و درد، عینهو اون زلیخا که یوسفش رو صدا می زد.  -

 و ادای رها را درآورد: 

 یوسف.  -

 و با این حرفش صدای خنده ی تمام کسانی که داخل آرایشگاه بودند به هوا برخاست. 

. دسته گل را به سمتش گرفت و بو*سه ی که  یوسف به سمت رها که حاال به انتظارش ایستاده بود رفت

 روی لپش نشاند صدای کف و هلهله ی زنان دیگر را درآورد. 

 رها با ناز دستی به کراوات یوسف کشید و آرام گفت: 

 فکر نمی کردم این رو برای امشب ببندی؟  -

 یوسف سرش را نزدیک گوش رها برد و گفت: 

هدیه می مونه تا آخر عمرمون، هر سال سالگرد   اولین هدیه از عشقمه، چرا که نپوشم؟ این  -

 ازدواجمون می بندم. 

 و سرش را عقب گرفت و با چشمکی رها را مهمان کرد.

اما هیوا همانطور روی صندلی نشسته بود و آنها را نگاه می کرد. و از آن همه ابراز عالقه و نازهای رها  

 خندید و گفت: چهره ی در هم کشیده بود. یوسف با دیدن چهره ی درهمش 

 چیه؟ چرا ل*ب و لوچه ت رو اینجوری کردی؟  -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 اصال به شما دوتا نمی اومد انقدر رمانتیک باشید.  -

 یوسف خم شد صورتش را با دستانش قاب گرفت و بو*سه ی به پیشانی او نشاند و گفت: 

 بد نیست تو هم یه کم رمانیتک باشی.  -
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 سیامک جلو آمد و گفت: 

 عمو گفتی مدینه و کردی کبابم.  -

 هیوا نگاهش را به سیامک داد، از تیپش راضی بود. ابروی راستش را به زیبایی باال برد و گفت: 

 نه ماشاهلل شما هم خوش تیپی، بزنم به تخته خودی نشون دادی.  -

 رفت و دسته گل را آرام توی سرش زد و گفت: سیامک با خنده به سمتش  

 خانم افتخار نمیدن پاشن، یا باید با صندلی ببرمشون. -

هیوا به توجه به لباس بلندش دستانش را روی دسته ی صندلی گذاشت و خواست با شتاب برخیزد که  

مین می  پایش به به لباس گیر کرد و به سمت جلو پرت شد که اگر سیامک نگرفته بودش با صورت ز 

خورد. هیوا که از یک سقوط احتمالی جان سالم به در برد صاف ایستاد و نفس راحتی کشید. سیامک هم  

 کمی با خیالی راحت گفت: 

 به خیر گذشت.  -

هیوا که به خاطر کفش های پاشنه بلندش تقریبا هم قد سیامک شده بود نگاهی پر ناز نثارش کرد و  

 گفت: 

 وبه آدم توی ارتفاع باشه. قد بلند هم خوبه ها. چقدر خ -

سیامک فقط با خنده سرش را جلو برد و بو*سه ی به گونه اش زد و صدای کف و هلهله ی زنان رو یک  

بار دیگر درآورد. هیوا دسته گل را که گرفت. به راه افتادند. یوسف و رها جلوتر می رفتند. هیوا اما  

کفشش پایش پیچید و باز به سمت جلو پرت شد   اولین پله ی آرایشگاه که پایین رفت به خاطر پاشنه ی

که دوباره سیامک گرفتش و خنده اش به هوا برخاست. رها و یوسف که جلو بودند به سمتشان  

 برگشتند. هیوا همینطور که توی ب*غل سیامک بود غر زد: 

 کفشم.  -

 رها برای تالفی گفت: 
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ونوقت به ما می گن ناز و عشوه  خانم خودشون رو راه به راه می ندازن توی ب*غل شوهرشون ا -

 میایم. 

 هیوا جنکی به سمتش برگشت و گفت: 

 حرف بیخود نزن، پاشنه ی کفشم شکست.  -

و خم شد کفشش را که پاشنه اش شکسته بود از پایش بیرون کشید. یوسف و سیامک فقط می  

 خندیدن. هیوا با حرص پایش را زمین کوبید و گفت: 

ش هم مخالف کفش پاشنه بلند بودی آخرش هم کاری کردی این بال همش تقصیر تو سیامک، تو از اول

سرم بیاد.به من چه ربطی داره، حاال نگران نباش توی مسیر یکی دیگه واسه ت می گیرم.هیوا آن یکی  

 لنگه ی کفشش هم از پا کند و گفت: 

م زندگی رو  الزم نکرده، اصال پا برهنه میام هر کی هم پرسید چرا عروس کفش نداره می گم شوهر -

 بهم تلخ کرده یه کفشم واسه م نمی خره. 

 یوسف همینطور که می رفت گفت: 

 همه هم حرفت رو باور می کنن.   -

با این اوضاع باالخره از آرایشگاه بیرون آمدند. یوسف ماشین خودش را گل زده بود اما ماشینی که  

 نش را گشاد کرد و گفت: سیامک با آن آمده بود اتومبیل جدیدی بود که هیوا با دیدنش چشما

 ماشین کی رو قرض گرفتی سیامک؟ خیلی قشنگه.  -

 سیامک در جلوی بی ام دبیلو زیباییش را برای هیوا باز کرد و گفت: 

 ماشین خودته عزیزم.  -

ماشین نشست. سیامک ماشین را دور زد و در  هیوا ابروی باال برد و با گفتن کمتر چاخان کن درون 

کنارش پشت ر*ل جا گرفت. یوسف ماشینش را از جا کند و حرکت کرد و سیامک برای اینکه از او جا  

 نماند زود حرکت کرد. هیوا نگاهش را به آینه کنار ماشین داد و گفت: 
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نت چی باشه؟ همون  بهتر بود با ماشین خودت می اومدی؟ من اصال واسه م مهم نیست که ماشی -

 سادگی رو دوست دارم. 

 سیامک فقط لبخندی به رویش پاشید و گفت: 

 یعنی توی این مدت متوجه نشدی، سیامک کسی نیست که برای شب عروسیش ماشین قرض بگیره.  -

 هیوا متعجب نگاهش کرد و گفت: 

 یعنی میخواهی بگی ماشین خودته.  -

 مین رو واسه تو گرفتم. آره الزم بود عوضش کنم، البته یکی عین ه -

 من رانندگی بلد نیستم سیامک.  -

 سیامک دستش را گرفت و گفت: 

 یاد می گیری. تا اون موقع هم خودم راننده شخصیت هستم.  -

 هیوا آرام تشکر کرد، سیامک کمی گره ی کراواتش را تکان داد و گفت: 

لی از این بابت از دستش عصبانی  این سیاوش دیوانه ست، عند رفته واسه امشب بلیط گرفته. بابا خی  -

 بود. 

 برای همیشه می رن؟  -

 سیامک نگاهی از آینه به پشت سر انداخت و گفت: 

نمی دونم. ولی فکر می کنم می خواد اونور آب موندگار بشه. سیاوش از خجالت کار شیدا یه جورایی   -

 داره فرار می کنه. کاش طالقش می داد و خودش رو راحت می کرد. 

هش به سمت بیرون کشیده شد و جوابی نداد. با توقف سیامک در حاشیه ی خیابان نگاهش به  هیوا نگا

 سمت او برگشت و گفت: 

 چرا واستادی؟  -
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 سیامک با ابرو به مغازه ی کفش فروشی اشاره کرد و گفت: 

ی  فقط امیدوارم کفش الیقی داشته باشه. می دونم که به سلیقه ی من اعتماد داری پس خودم می رم م -

 خرم. 

این را گفت و قبل از اینکه هیوا تکه ی بارش کند سریع از ماشین پیاده شد و به سمت مغازه رفت.  

دقایقی بعد با کفش های زیبا و ساده با پاشنه های کوتاهتر از کفش های قبلی برگشت. هیوا شیشه را  

 پایین داد. سیامک کفش ها را مقابلش گرفت و گفت: 

 چطورن؟  -

 سری تکان داد و گفت:   هیوا با لبخندی

 قشنگن.  -

هیوا کفش ها را پوشید که کامال اندازه بود. سیامک به مغازه برگشت و خیلی زود هزینه اش را حساب  

 کرد و به ماشین برگشت. به خاطر این توقف حسابی از یوسف جا مانده بود. 

ا مهمان های کنجکاو که  عروسی را در یک باغ بزرگ با مهمان های زیادی گرفته بودند. عروسی مفصل ب

بیشتر از هر چیزی فقط برای دیدن عروس های مجلس آمده بودند. نگاه اقوام و فامیل های سیامک و  

یوسف بیشتر روی عروس ها بود و با دیدن هیوا سر در گوش هم برده بودند و با هم پچ پچ می کردند.  

ش کشید جیران بود که بی نهایت  اولین کسی که با دیدن هیوا جلو آمد و با شوق او را در آغو* 

خوشحال بود. هیوا در آغو*ش مادرش بود که نگاهش به سیاوش افتاد. در جمع مهمان ها و در کنار  

شیدا او را نگاه می کرد. با دیدن نگاه هیوا لبخندی روی لبش جا خوش کرد و جلو آمد. برادرش را در  

 آغو*ش گرفت و بعد خطاب به هیوا گفت: 

 خاله سوسکه.  هی بدک نشدی   -

 هیوا هم در جوابش گفت: 

 ببین خودت تنت می خاره ها.  -
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 سیامک آرام پس گردنی به سیاوش زد و گفت: 

 با زن من درست صحبت کن بچه.  -

شدند. مهمانی که با شور و شوق در جریان بود.  عروس و دامادها در میان هلهله ی مهمان ها وارد باغ 

همه چیز به خوبی طی شد. ساعت دوازده بود. موقع رفتن باز مهمان ها آنها را تا کنار ماشین هایشان  

همراهی کردند تا کارناوال عروس و دامادها را تا خانه شان همراهی کنند. سیاوش و شیدا از یوسف و  

یامک و هیوا آمدند که هنوز در کنار ماشینشان ایستاده بودند و با  رها که خداحافظی کردند به سمت س 

 مهمان ها خوش و بش می کردند. سیامک با دیدنش نزدیکش شد و گفت: 

 داره دیرتون میشه.  -

آره تا یه جاهای باهاتون میایم بعد شهریار ما رو می بره سمت فرودگاه. مامان و اینا هم می خواستن   -

 نیست.  بیان خودم گفتم الزم

 رسیدید زنگ بزن.  -

 باشه.  -

شیدا هم با شرم از سیامک خداحافظی کرد و بعد به سمت هیوا رفت. هیوا که مشغول صحبت با مادرش  

 بود با دیدن شیدا نگاهش را به او داد. شیدا آرام گفت: 

 بابت همه چیز ممنونم.  -

 گفت: هیوا هنوز هم به او حس خوبی نداشت. اما او را در آغو*ش گرفت و 

 مراقب خودتون باشید.  -

 شیدا اما زیر گوشش گفت: 

 می دونم عاشق سیاوش بودی، متاسفم که بهش نرسیدی.  -
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و از آغوشش بیرون آمد و لبخندزهردارش را تحویل هیوا داد. نگاه هیوا رنگ تنفر به خود گرفت. شیدا  

د اما برای اینکه حرفش را  خواست برود که هیوا باز دستش را گرفت و دوباره شیدا را در آغو*ش کشی

 بزند. 

 اگه یه روزی بفهمم دوباره دلش رو شکستی، پیدات می کنم و گردنت رو می شکنم.  -

 شیدا اما پر غرور زیر گوشش گفت: 

وقتی عرضه ی یه کاری رو نداری تهدید نکن. از انگلیس عکس های قشنگ قشنگ واسه ت می   -

 فرستم جاری جان. 

 از محکم گرفتش و گفت: خواست عقب برود که هیوا ب

 هنوز هیوا رو نشناختی.   -

تو هنوز شیدا رو نشناختی. نمی خوای که سیامک بفهمه عاشق برادرش بودی. پس دیگه هیچ وقت من   -

 رو تهدید نکن. 

 و بو*سه ی به لپ هیوا زد و عقب ایستاد و گفت: 

 واسه ت آرزوی خوشبختی می کنم.  -

چشمکی به هیوا زد. سیاوش هم از هیوا خداحافظی کرد و   این را گفت و بازوی سیاوش را گرفت و

 رفتند. 

 *** 

 *** 

 شش سال بعد. 

بود. زانوهایش را توی ب*غل جمع کرده بود و  پسر بچه.ی تقریبا پنج ساله پشت در آپارتمان نشسته 

کرد. درب آسانسور که باز شد سر بلند کرد. سیامک و یوسف از آسانسور بیرون  سر به زانو گریه می 
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هایشان جاافتاده.تر شده بود.  آمدند. هردو کت و شلوار شیک و ساک مسافرتی به همراه داشتند. چهره 

اما با دیدن آن پسر بچه ماتشان برد. یوسف باالفاصله ساکش را  با بگو بخند از آسانسور بیرون آمدند 

 رها کرد و به سمت آن پسر دوید و صدایش زد: 

 یاشار، یاشار عزیزم. چی شده؟ -

و مقابل یاشار روی زمین زانو زد. یاشار باز بغضش شکسته شد و از جا برخاست خودش را به آغو*ش  

 یوسف انداخت و گفت: 

 باباجون.  -

 توی آغو*ش فشردش و گفت:  یوسف محکم

 کنی؟ مامانت کجاست؟ جون باباجون، فدات بشم چی شده؟ چرا اینجا نشستی گریه می  -

های پسرش را گرفت و سعی کرد آرامش کند. یاشار  کرد. یوسف اشک سیامک هم نگران نگاهشان می 

 اش گفت: تر شد با زبان بچگانه کمی که آرام 

 مامان با خاله هیوا رفتن خرید.  -

 های پسرش را گرفت و گفت: یوسف باز اشک 

 تو رو چرا با خودشون نبردن عزیزم؟ برای چی پشت در نشستی؟  -

کردیم. بعد دعوامون شد. آرامش من رو  گردن. من و آرامش داشتیم کارتون نگاه می گفتن زود برمی  -

 از خونه انداخت بیرون. 

به جانش ریخت و پسرش را در آغو*ش  ای ی سیامک درآمد. یوسف چشم غرهتا این را گفت خنده 

 گرفت و ایستاد. 

 سیامک لپ یاشار را کشید و گفت: 

 خب عزیزم وقتی انداختت بیرون چرا نرفتی خونه خودتون؟  -
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 یاشار با بغض سرش را به زیر انداخت و گفت: 

ر روم  ی خودتون دی ما بودیم، من را از خونه خودمون انداخت بیرون بعدم رفت توی خونه اول خونه  -

 شم یه حرف زشتی بهم زد. بست. تازه 

 ی سیامک رفت و گفت: خندید. یوسف پر حرص به سمت خانه سیامک سر به زیر انداخت و فقط می 

 مرده شورت رو نبرن با این دختر تربیت کردنت.  -

 ی را از پشت در شنید: زنگ خانه را زد. خیلی طول نکشید که صدای ناز دخترانه

 کیه؟  -

 را داد: یوسف جوابش 

 در رو باز کن ببینم پدرسوخته.  -

ی که پوستش  ی پنج ساله دختر از خوشحالی جیغی کشید و همزمان بابا گفت. در که باز شد. دختر بچه 

کمی تیره بود و صورت گرد و تپلی داشت و موهای مشکیش حسابی بلند بود به سمت سیامک دوید و با  

 دخترش را بوسید و گفت:  بابا گفتن توی آغو*ش پرید. سیامک محکم لپ

 الهی قربون آرامش زندگیم برم.  -

 یوسف شاکی گفت: 

 ی من رو از خونه بیرون انداخته؟قربون صدقه رفتناتون که تموم شد ازش بپرس چرا بچه  -

کرد و تضاد زیبای را  ی سبزه و زیبا چشمان سبز آرامش بیشتر از هر چیزی جلب توجه می در آن چهره 

 د. آرامش با چشمان دریده به یوسف نگاه کرد و گفت: به وجود آورده بو

 عمو پسرتون باید تنبیه بشه. اصالً ادب نداره. -

 قبل از اینکه یوسف و سیامک حرفی بزنند، یاشار که پشتش گرم شده بود جوابش را داد:

 تو ادب نداری به من گفتی شلغم.  -
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 آرامش توی آغو*ش پدرش دستانش را به ک*مر زد و گفت: 

 خیلی دلت بخواد شغلم باشی شغلم کلی فایده داره. ولی تو یه دونه هم فایده نداری. -

 سیامک با ذوق و شوق به دخترش چشم دوخته بود. یاشار هم کم نیاورد و گفت: 

 سواطی دیگه، شغلم نه و شلغم. بی  -

 کشید گفت: ه سمت پایین می آرامش همینطور که خودش را ب 

 بابا جون من رو بذار پایین. برم چشاش رو دربیارم.  -

اما سیامک مستانه و بلند خندید و بیشتر دخترکش را توی آغو*ش فشرد. یوسف هم از این  

 های آرامش سر ذوق آمده بود. یاشار خودش را توی آغو*ش پدرش مخفی کرد و گفت: شیطنت 

 بابا فرار کنیم.  -

ها که نزدیک شد آرامش خودش را به سمت یاشار کشید تا بزنتش که یوسف دست  به آن سیامک 

 کوچکش را گرفت و گفت: 

 ریزم دهن بابات. ی من بلند کنی فلفل می آی حواست رو جمع کنی ها. دست رو بچه  -

 اما آرامش با زبان درازی گفت: 

 چرا بابام؟ فلفل بریز دهن خودم. من فلفل دوست دارم عمو.  -

 وسف که واقعاً کم آورده بود شاکی گفت: ی

 سیامک این گودزیال چیه تربیت کردید، این که ده تایی مادرش زبون داره.  -

 سیامک محکم لپ دخترش رو بوسید و گفت: 

دونی گاهی نیم ساعت نیم ساعت  گیره. نمی ها رو از اون سیاوش خیر ندیده یاد می بیشتر این حرف  -

 زنن.می شینن تلفنی با هم حرف می 
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کردند که  همینطور جلو در خانه مشغول صحبت بودند و دعوا و کل کل کردن یاشار و آرامش دنبال می 

باز در آسانسور باز شد و این دفعه هیوا و رها با دستانی پر از آسانسور بیرون آمدند. رها با دیدن  

 شوهرش با ذوق گفت: 

 یوسف، سالم... کی رسیدید؟ -

 هیوا با حرص گفت: 

 خدا، یه صبری به من بده یه عقلی به این شوهر ندیده. ای  -

 ی رها را بوسید که باز هیوا گفت: یوسف به سمت رها آمد و بدون هیچ خجالتی گونه 

 خدایا کو شانس؟  -

 سیامک در جوابش گفت: 

 ی نصیبت بشه. تو هم اونجوری غش و ضعف برو از دیدنم که یه بو*سه  -

 گفت:  تا هیوا خواست جوابی بدهد یاشار

 دخترتون هم ادب کنید.  -

 یوسف بلند خندید و هیوا متعجب گفت: 

 جان تو چی گفتی؟  -

 یاشار باز با ترس توی آغو*ش یوسف پنهان شد. رها دستی به موهای پسرش کشید و گفت: 

 الهی قربونت برم، باز چه بالیی سرت آورده این آتیش پاره.  -

 آرامش جوابش را داد: 

 از خونه انداختمش بیرون تا ادب بشه.  -

 یاشار با مظلومیت گفت: 
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 مونم.مامانی من دیگه پیش آرامش نمی  -

ی خودشان رفتند. سیامک  مدتی جلوی در ایستادند و صحبت کردند و بعد هر کدام به سمت خانه 

ه رفت. روی  رفت با ساکش به سمت پذیرایی بزرگ و زیبایی خانی آرامش می همینطور که قربون صدقه 

اولین مبل نشست و ساک را مقابل خودش روی میز گذاشت. آرامش با ذوق کنارش ایستاده بود و  

ی بزرگ عروسک جیغی کشید و خودش را توی آغو*ش  منتظر گرفتن سوغاتیش بود. با دیدن جعبه 

نگاه   ها راکرد آن سیامک انداخت. هیوا هم هینطور که خریدهایش را توی آشپزخانه جا به جا می 

 کرد. می 

آرامش روی پای پدرش نشسته بود. عروسکش را توی ب*غل داشت و مفصالً داشت در را*بطه با  

زد. هیوا با سینی چای و کیک از  ی اتفاقاتی که توی این سه روزی که نبود برای او حرف می همه 

 آشپزخانه بیرون آمد. نزدیکشان نشست و گفت: 

 داره گزارش کار میده.  -

بخندی سری تکان داد. هیوا ساک سیامک را به سمت خودش کشید و مشغول زیر و رو  سیامک با ل

های آرامش گوش  کرد و همینطور که به حرف کردن وسایلش شد. سیامک هم زیر چشمی نگاهش می 

 داد لبخند روی لبش بود. لپ دخترش را باز بوسید و گفت: می 

 دختر گلم که مامان رو اذیت نکرد.  -

 به سیامک انداخت و گفت:   هیوا نیم نگاهی

گیری با  اینطور که پیداست، کل کل آخریمون خیلی مذاقت خوش نیومده که داری ازم انتقام می  -

 توجهی کردن. بی 

 سیامک خم شد فنجان چای را برداشت و گفت: 

 ت سوغات بیارم. بحث انتقام نیست عزیزم، خیلی وقتمون کم بود. نشد واسه  -

 تفاوتی زد و گفت: د اما خود را به بی هیوا با اینکه ناراضی بو
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 مهم نیست.  -

 سیامک، آرامش را روی زمین گذاشت و گفت: 

 برو واسه بابا یه لیوان آب بیار.  -

آرامش چشمی گفت و عروسکش را روی مبل گذاشت و به سمت آشپزخانه دوید. سیامک خودش را به  

 سمت هیوا کشید و گفت: 

 ناهار چی داریم؟  -

 نگاهش کند و همینطور که به تلویزیون خاموش نگاه می کرد گفت:  هیوا بدون اینکه

 فعالً هیچی.  -

 سیامک با شیطنت گفت: 

 فهمم که قهر کردی. منم اصالً نمی  -

 نگاه تند هیوا در چشمانش نشست و گفت: 

 م. چرا باید قهر کنم؟ مگه بچه  -

 پروا خندید. دستی به ته ریشش کشید و گفت: سیامک بلند و بی 

 هات هستم. اینکه کودک درونت همیشه فعال دوست دارم. عاشق همین بچگی  -

 آمد گفت: آرامش با یک لیوان پر از آب همینطور که آرام آرام از آشپزخانه بیرون می 

 بابایی تعلیف کن، عمو خوب بود؟  -

 سیامک باز خندید و گفت: 

 ت دارم. عموت هم خوب بود. یه خبر مشتی هم واسه  -

 آرامش با ذوق گفت: 
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 چی؟  -

 سیامک نگاهی به هیوا انداخت و دوباره به آرامش نگاه کرد و گفت: 

 ت یه دختر عموی کوچولو بیارن. عمو و زن عموت قراره واسه  -

یوان توی هوا شوت شد و  تا این را گفت، آرامش با ذوق لیوان به سمت سقف پرت کرد و به هوا پرید. ل

تمام آبش روی سر و صورتش پاشید و تا سیامک بخواهد خودش را برساند و آرامش را از تیر رس  

 لیوان کنار بکشد. لیوان روی زمین فرود آمد و خوشبختانه روی قالیچه افتاد و نشکست. 

 هیوا عصبانی برخاست و سرش داد کشید. 

 یس کردی. کنی بچه؟ ببین همه جا رو خچیکار می  -

 آرامش خودش را توی آغو*ش پدرش انداخت و زیر گوشش گفت: 

 بابا من رو از اینجا ببر. تا مامان من رو نکشته.  -

سیامک با خنده او را بلند کرد و عروسکش را هم برداشت و به سمت اتاق آرامش فرار کردند. در حالی  

 زد.که هیوا به جانشان غر می 

 *** 

ک وارد آشپزخانه شد. دوشی گرفته بود و لباس راحتی ورزشی به تن  مشغول آشپزی بود که سیام

 داشت. هیوا نیم نگاهی به سیامک انداخت و گفت: 

 چند وقتشه؟  -

 سیامک صندلی عقب کشید و گفت: 

 کی؟  -

 شیدا دیگه، چند ماهه که بارداره.   -

 سیامک با خنده گفت: 
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 کنی؟چی درست می  کنم اوایلشه، چون هنوز مشخص نیست که بارداره.فکر می  -

 املت.  -

 ها اصالً غذای خاصی درست نکردی. دقت کردی تازگی  -

 هیوا به سمت یخچال رفت و گفت: 

 ی غذاهام خاص. من همه  -

 سیامک ابروی راستش را باال برد و گفت: 

 بله سرآشپز هیوا حتی املتش هم خاص.  -

 کنم عزیزم. امشب خونهی بابات دعوتیم، شام خاصم رو اونجا درست می  -

 سیامک دست به سی*نه زد و گفت: 

گه  ها هم می گه داماد. تازگی اوالً دیگه نگو بابات بگو بابام. شش ساله که به لطف جنابعالی به من می  -

 داماد سرخونه. 

 هیوا به خنده افتاد و سیامک پر حرص گفت: 

 ندی، رسماً اومدی بابام رو از آن خودت کردی. تو نخندی کی بخنده.باید هم بخ  -

 هیوا زیر ماهیتابه را کم کرد و مقابلش نشست و گفت:

 کنه؟ آرامش چیکار می  -

 سیامک باز به خنده افتاد و گفت: 

 یاشار شب جاش رو خیس کرده.  -

 هیوا هم خندید و گفت: 

 آخر بهت گفت.  -
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 نگم.  آره تازه تاکید کرده به کسی -

دونی چه باجی از یاشار گرفته که به کسی نگه. فقط مونده به خواجه حافظ شیرازی بگه. پنج دقیقه  نمی  -

 که قلقک یاشار ازش باج گرفت زنگ زد به بابات همه چیز رو گفت. بعد از این 

 سیامک به سمتش خم شد و دستانش را روی میز گذاشت و گفت: 

خوره. گویا اصالً توقع چنین پسری  ی از دست پسرش می دونی عمو یوسف چه حرصآخ آخ نمی  -

 ترسویی رو از خودش نداشت. 

 اما هیوا لبخندش را جمع کرد و گفت: 

هاش از دستش حسابی شاکی هستن. از پیش دبستانی اخراجش  ولی باهاش حرف بزن، همکالسی  -

 کنن ها. می 

 سیامک اما راضی گفت: 

 گیرم. و اخراج کنه درش رو گل می ی من راون پیش دبستانی که بخواد بچه  -

 هیوا باز از جا برخاست و به سمت گاز رفت. همینطور که مشغول کار بود گفت: 

زنه ها بخواد یه کاری بکنه زنگ می ولی بعضی از رفتاراش خیلی بده. از سیاوش هم یاد گرفته. تازگی  -

 گیره. ازش مشاوره هم می 

و به سمت هیوا رفت. پشت سرش ایستاد و آرام زیر    سیامک آرام گردنبندی از جیبش بیرون کشید

 گوشش گفت: 

 توی این جامعه لجن دختر باید بتونه از پس خودش بربیاد.  -

 دونم شاید هم حق با تو باشه اما... نمی  -

ی حرفش در دهانش ماسید. متعجب به سمت  که با گردنبندی که توسط سیامک دور گردنش افتاد بقیه 

 با لبخند گفت: سیامک برگشت. سیامک 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

626 

 اگر توی زندگیم آرامش دارم دلیلش تویی، مگه میشه تو رو یادم بره.  -

 و سرش را جلو آورد و تا خواست کاری بکند صدای آرامش را شنید: 

 وای وای باباجون...  -

ی در  با لبخند پر منظوری در آستانه سیامک سریع خودش را عقب کشید و به سمت آرامش که 

خیالی زد. سیامک به سمت  آشپزخانه ایستاده بود نگاه کرد. هیوا به سمت گاز چرخید و خودش را به بی 

 آرامش آمد و گفت: 

 خوام با مادرت تنها باشم توی اتاقت بمون. مگه نگفتم یه دقیقه می  -

 آرامش حاضر جواب گفت: 

 د. تون زود تموم شخب یه دقیقه  -

 اش را خورد و گفت: سیامک با حرص خنده 

 شه. خوای بری به عموت زنگ بزنی تبریک بگی داره بابا می اصالً نمی  -

سیم تلفن را برداشت و به اتاقش رفت.  آرامش سرش را تکان داد و به سمت پذیرایی دوید. گوشی بی 

تی روی تختش  اش را از کشوی میز کوچک صورتی رنگش برداشت و وقدفترچه کوچک عروسکی 

داد. وقتی  خواند و کلیدش را فشار می راحت جا گرفت دفترچه را باز کرد. عددها را یکی یکی بلند می 

 تلفن شروع کرد به زنگ خورد. با ذوق خندید. خیلی طول کشید تا باالخره صدای سیاوش را شنید: 

 الو داداش.  -

 آرامش با ذوق گفت: 

 سالم عمو.  -

 نداشت که گفت:  اما گویی سیاوش حال خوبی

 شه بعداً زنگ بزنی من االن خیلی کار دارم. سالم عزیزم تویی، عمو جون می  -
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ای گفت اما هنوز تلفن را قطع نکرده بود که  آرامش که حسابی توی ذوقش خورده بود بغض کرد و باشه 

 صدای داد سیاوش را از آن سوی خط شنید: 

 خفه شو، گفتم خفه شو.  -

 یدا را شنید: و به دنبال آن صدای ش

 کنم. ت رو تحمل می شم. بسه دیگه. خسته شدم ازت. شش سال دارم این اخالق گوه خفه نمی  -

 فریاد بعدی سیاوش بلندتر از قبل بود: 

 کردی. مجبوری، مجبور نبودی گورت رو گم می  -

ماس هنوز  احتیاطی کرده بود که این تگویا سیاوش هم کلید قطع تماسش را درست نزده بود یا اینکه بی 

شنید. صدای ج*ر و بحث شیدا و سیاوش را که بیشتر شنید با  وصل بود و آرامش داشت صدایش را می 

گریه از اتاق بیرون دوید و خودش را به آشپزخانه رساند. سیامک ترسیده خودش را به آرامش رساند  

 و مقابلش نشست. 

 کنی؟ چی شده عزیزم؟ چرا داری گریه می  -

 آرامش با گریه گفت: 

 زنه. گفت خفه شو. عمو داره داد می  -

 تر گفت: سیامک نگران 

 تلفن کجاست؟  -

آرامش به اتاقش اشاره کرد و سیامک به سمت اتاق آرامش دوید. تلفن روی تخت افتاده بود. سیامک  

گوشی را برداشت و کنار گوشش گرفت. صدای مشاجره و بحث سیاوش و شیدا هنوز هم میآمد.  

اش در هم رفت اما خیلی زود او تماس را قطع  شنید چهره از چیزهای که می سیامک کمی گوش کرد. 

 کرد. رو به آرامش کرد و با حفظ ظاهر گفت: 
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کرده که تو فکر  با یه نفر دیگه بحث می عزیزم عموت سرش حسابی شلوغ، توی محل کارش داشته  -

 کردی به تو گفته خفه شو. 

 اش گفت: آرامش با همان سادگی بچگی 

 کرد. با زن عمو داشت دعوا می -

 هیوا، مقابل دخترش نشست اشکش را پاک کرد و گفت: 

 حرف از کردیم یادت نیست. که مهم نیست. من و بابات هم گاهی با هم دعوا می این  -

 نگاهی به پدرش انداخت که سیامک گفت: آرامش نیم 

 زود آشتی می کنن.  -

هیوا، دخترش را از اتاق بیرون برد اما سیامک لبه ی تخت آرامش نشست و به فکر فرو رفت. گویا  

 چیزهای شنیده بود که چندان برایش خوشایند نبود. 

 سرش را میان دستانش گرفت و صدای شیدا توی سرش اکو شد: 

گن خائن، اما خائن  دونم با هیوا تو را*بطه هستی، آره همه به من میحمقم و نمیفکر کردی من ا  " -

 "تویی که با همسر برادرت پنهانی را*بطه داری

 و صدای فریاد سیاوش را بعد از این حرف ها شنید: 

گوه نخور؛ تو فقط یه آشغالی که از اولش هم چشم دیدن هیوا رو نداشتی چون مچت رو گرفت و   " -

 "نداد گوه بزنی به زندگی من  اجازه

 و باز شیدا فریاد کشید: 

گم؛ اما کیه که چند ماه یه بار میره  آره ازش بیزارم چون قلب شوهرم ازم دزدید. من دروغ می   " -

 "دونم که هر بار برای دیدن هیوا میری.شن که رفته ایران. می ایران و حتی خانواده ش هم خبردار نمی 

 کشید: و سیاوش دوباره فریاد 
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 "خفه شو، خفه شو " -

هایشان را  ی حرف سیامک اینجا که رسید تحمل شنیدن نداشت که گوشی تلفن را قطع کرد و بقیه 

 نشنید. 

سرش را تکانی داد تا این افکار را از سرش دور کند. چیزهای غیر قابل باوری که فقط مثل مته روی  

ت ندارد. از اتاق بیرون زد و سعی کرد  اش هم حقیق دانست یک کلمه سرش بود و خودش هم خوب می 

شناخت. شش سال بود که جز محبت چیزی از این زن  به این موضوعات فکر نکند. او هیوا را خوب می 

ی این  ی خودش هم خبر داشت. پس خیلی زود همه اش نسبت به خانواده ندیده بود. از شیدا و کینه 

شت و فراموش کرد. هیوا در حال چیدن میز بود که  ها را به حساب کینه و نفرت شیدا از هیوا گذاحرف 

او هم به کمکش رفت. ناهارشان را خوردند خستگی سفر را بهانه کرد و به اتاقش رفت تا کمی دراز  

ها در ذهنش پیچید. از دست  بکشد. اما تا روی تخت دراز کشید و چشمانش را بست باز آن حرف 

د در صورتی که مثل روز برایش روشن بود که شیدا  شجهت داشت ظنین می خودش عصبانی بود که بی 

ها به کل از گوید. فقط کافی بود به روزهای خوبی که با هیوا داشت فکر کند تا این حرف دروغ می 

 ذهنش پاک شود و خیلی زود خوابش ببرد. 

 *** 

با لگد محکمی که به پهلویش خورد از خواب بیدار شد و نگاهش به سمت آرامش برگشت که روی  

تخت در کنارش خوابیده بود و آنقدر توی خواب غلت زده بود که سر و ته شده بود و یکی از 

لگدهایش نصیب او شده بود. با دیدن دخترکش دردش یادش رفت و خنده به لبش نشست. سرجایش  

 نشست و نگاهی به ساعت انداخت.

اش زد و  ی به گونه رد. بو*سه تقریبا یک ساعتی خوابیده بود. آرامش را به سمت باال کشید و درستش ک

تر به سمت پذیرایی رفت. هیوا روی  از اتاق بیرون رفت. با شنیدن صدای هیوا کمی پا سست کرد و آرام 

کرد آرام صحبت  مبلی پشت به او نزدیک تلفن نشسسته بود و مشغول صحبت بود. هیوا داشت سعی می 

به او نزدیک شد. اسم سیاوش را که بین  ای که کسی صدایش نشنود برای همین محتاط  کند به گونه 

 کالم هیوا شنید. چیزی در درونش فرو ریخت. 
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 گفت: هیوا داشت می 

سعی کن عاقالنه تصمیم بگیری سیاوش، خب طالقش بده. یه بار برای همیشه خودت رو از این عذاب   -

نه تو اومدی  دورها کن./ نه سیامک چیزی نگفت گویا چیز خاصی نشنیده بود./ خب اون از کجا می 

 ت گذاشته؟/ باشه خداحافظ. ایران؟ / یعنی بپا واسه 

 تلفن را که گذاشت. سیامک هم به سمت پذیرایی به راه افتاد و عادی رفتار کرد.

 کی بود؟  -

 هیوا از شنیدن صدایش جا خورد. به سمتش چرخید و گفت: 

 بیدار شدی، حتمی اونقدر لنگ و لگد انداخت که اجازه نداد بخوابی.  -

 رفت گفت:سیامک همینطور که به سمت آشپزخانه می 

 همین یه ساعت کافی بود برام. نگفتی کی بود؟   -

 سیاوش بود.  -

 از اینکه دروغ نشنید لبخندی به لبش نشست. بطری آب را از یخچال برداشت و گفت: 

 گفت؟ چی می  -

شنیدیم. منم   گویا فهمیده بود گوشیش موقع دعوا با شیدا روشن مونده بوده. زنگ زده بود بپرسه چی  -

 بهش گفتم چیز خاصی نشنیدیم. راستی چیزی شنیدی؟ 

 سیامک لیوان آبی را یک نفس نوشید و سری تکان داد.

 وارد پذیرایی شد و در کنار هیوا روی مبل نشست و گفت: 

 گفت برای چی دعواشون شده؟ ودش چی می نه چیزی نشنیدم. خ -

 هیوا ناراحت گفت: 
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 ش رو س*ق*ط کرده. شیدا رفته بچه   -

 سیامک متعجب نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 به این سرعت. ما اونجا بودیم که حرفی بینشون نبود. خیلی هم با هم خوب بودن.  -

 هیوا نگاهش را به میز عسلی داد: 

 شه. گویا تصمیم گرفتن از هم جدا بشن. حت می باباجون بفهمه خیلی نارا  -

 سیامک دستی به ته ریش و پشت گردنش کشید و گفت: 

 سوخت. دیگه چیزی نگفت؟ از ابتدا هم نباید دلش به حال شیدا می  -

ها رو میزد. من برم حاضر بشم. تو هم آرامش رو بیدارش کن باید بریم خونه ی  نه همین حرف  -

 ا هیوا باید زحمتش رو بکشه. بابااینا، شام دعوتیم ام

 سیامک با خنده گفت: 

 خواهی من بپزم. سختته می  -

 هیوا از داخل اتاق گفت: 

 همون یه باری که با دخترت آشپزی کردی واسه هفت پشتم بسه.   -

 *** 

وقتی رسیدند سیامک وارد خانه شد و پشت سر او ماشین یوسف هم وارد خانه شد. با توقف ماشین.  

ز ماشین پیاده شد و به سمت ساختمان دوید. دقایقی بعد مریم به استقبالشان بیرون  آرامش با شوق ا

 آمد. 

با همه احوالپرسی کرد و با تعارفات مریم همگی وارد سالن شدند. نه از یونس نه از آرامش خبری نبود.  

 یوسف ضمن نشستن گفت: 

 داداش کجاست؟  -
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 ت: رفت گف مریم همینطور که به سمت اتاق کار یونس می 

 کنم. االن صداشون می  -

یاشار که روی مبل به مادرش چسبیده بود آرام داشت غر میزد. سیامک و هیوا توی فکر بودند. نگاهی  

 بین رها و یوسف رد و بدل شد و یوسف گفت: 

 سیامک اتفاقی افتاده؟  -

 نگاه سیامک به سمت یوسف رفت و گفت: 

 کنم. فقط خدا کنه آرامش زبونش قرص باشه. بعداً صحبت می  -

 یاشار با نفرت گفت: 

 ازش بدم میاد.  -

 سیامک حرفش را شنید و گفت: 

 هوی پسره از کی بدت میاد؟   -

 یاشار رک گفت: 

 ادبتون. از دختر بی  -

 ی بهش زد و چشم غره.اش را به جانش ریخت. یاشار اما باز لجوجانه گفت: رها سقلمه 

 خواستم خونه بمونم.من می  -

 یوسف با اخمی صدایش زد:

 یاشار.  -
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و باز سکوت برقرار شد تا وقتی یونس با آرامش و مریم از اتاق کارش بیرون آمدند. یونس داشت بلند  

خندید به جمعشان که نزدیک شد همگی به احترامش برخاستند. یونس به همه سالمی داد و خوش  می 

 به سیامک گفت: آمد گفت و تا نشست خطاب  

 تو چطوری داماد؟  -

 سیامک باز خندید و گفت: 

 خوبم شکر.  -

 آفرین، آدم خوبه شکرگذار باشه.  -

 و خطاب به یوسف گفت: 

 سفر خوب بود، کار و بارتون راه افتاد؟  -

 آره به لطف سیاوش. خیلی کارامون جلو افتاد.  -

 اما یونس تا اسم سیاوش را شنید گفت: 

 تش. لیاقخاک بر سر بی  -

 ی چشمش را گرفت و گفت: سیامک نگران به آرامش نگاه کرد. مریم اشک گوشه 

 یونس جان اتفاقی نیفتاده که؟  -

 یونس اما عصبانی گفت: 

 ت بفهمه این زنیکه زن زندگی نیست. بته دیگه باید چه اتفاقی بیفته که اون پسر بی  -

 سیامک نگران خطاب به آرامش گفت: 

 آرامش من با تو حرف نزدم؟  -

 آرامش زود قسم خورد: 
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 به خدا من هیچی نگفتم بابایی.  -

 یونس با اخمی گفت: 

 دونی. پس تو هم می  -

 سیامک آب دهانش را با ترس قورت داد و گفت: 

 چی رو؟  -

 تر گفت: یونس عصبانی 

 خواست طالق داده. ش رو سر خود س*ق*ط کرده و در ی استغفراهلل... رفته بچه اینکه اون دختره  -

 همه ماتشان برد. یوسف ناباور گفت: 

 چه گوهی خورده؟  -

 مریم با نگرانی گفت: 

 تو رو خدا شما بهش بگید انقدر زنگ نزنه با سیاوش دعوا کنه.  -

 یونس اما شاکی تر گفت: 

زنم. پسرهی احمق شش سال قبل هر چقدر گفتم این زن به درد تو  کنم تو گوشش هم می دعوا می  -

گه اگه یه درصد  ی وقیح زنگ زده به من میش. دختره خوره به خرجش نرفت. حاال اینم نتیجه نمی

تونم باهاش زندگی کنم.  کشم. نمی موندم اما دیگه نمی دونستم سیاوش من رو دوست داره باهاش می می 

 کنم گفتم هری خوش اومدی. رفتی درم پشت سرت ببند. فکر کرده من التماسش رو می 

 : یوسف گفت

جلو ضرر از هر کجا بگیرن منفعت. سیاوش همین امروز از شیدا جدا بشه بهتر از اینه فردا این کار رو   -

 بکنن. 

 مریم اشک روی صورتش را گرفت و گفت: 
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 شن. تصمیمشون قطعیه. خودم باهاش حرف زدم عصری، گفت جدا می  -

 یوسف باز گفت: 

 ون نبود. خیلی هم خوشحال بودن. جالبه من و سیامک اونجا بودیم. اصالً حرفی بینش -

 یونس غرش را زد: 

ایه که س*ق*ط  دونه این چندمین بچه الحمداهلل این پسره فقط توی حفظ ظاهر کارش خوبه. خدا می  -

لیاقت سیاوش جمعت نکرده  ی بی کرده و ما این یکیش رو فهمیدیم. آخه یکی نیست بهش بگه دختره 

 کردن. می   بود که االن باید از توی خیابون جمعت

 ی زیر پا بود و حسابی به فکر فرو رفته بود. هیوا نگاهش به قالیچه 

بحث در مورد کاری که شیدا کرده بود و تصمیمی که سیاوش باید می گرفت باال گرفته بود و بیشتر  

صحبت بین آقایان بود. اما سیامک گاهی زیر چشمی هیوا را می پاید که به فکر فرو رفته بود. او که  

 کش نشسته بود با آرنج به دستش زد و او را به خودش آورد. نزدی

 نگاه هیوا برخاست و در نگاه سیامک نشست، سیامک با اشاره و آرام پرسید: 

 کنی؟ به چی فکر می  -

 هیوا هم آرام جوابش را داد:

کنم منم مقصرم. اگر من اون موقع از دایی نخواسته بودم که اجازه بده عروسی سیاوش و  فکر می  -

 افتاد.شیدا سر بگیره االن این اتفاق نمی 

 باز لبخندی مهربان مهمان ل*ب سیامک شد و گفت: 

 دونه عزیزم؛ سیاوش خودش انتخاب کرد. کسی تو رو مقصر نمی  -

 با صدای یونس متوجه او شدند.

 هیوا جان دخترم. 
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 بله دایی جون. 

 یونس مکثی کرد و بعد گفت: 

 یه دختری رو فرستادم رستوران، که مشغول بشه، اومدش؟ 

 بله دایی امروز صبح اومد. دختر باهوش و خوش سر زبونیه. هی آشپزیش هم خوبه. 

 مریم کنجکاو گفت: 

 این دختر کیه یونس؟  -

 یونس نگاهش را به همسرش داد و گفت: 

خونه. وقتی شنید دختر من  گفت به آشپزی عالقه داره و درسش رو می آقای امجدی، پدرش می دختر   -

هیوا جان آشپزه بزرگیه و رستوران داره. پیش دخترش تعریف کرده. اونم رو زد که من معرفیش کنم  

ه  به هیوا تا پیش هیوا آموزش ببینه. برای همین فرستادمش پیش هیوا. دختر فوق العاده خوبیه. اگ

 کنم. ش خواستگاری می سیاوش سر عقل بیاد و عاقل باشه این دختر واسه 

 ی گفت: یوسف با خنده 

 ش لقمه بگیرید. داداش بذارید اولی رو طالق بده بعد واسه  -

 یونس باز با تاکید گفت: 

ذارم خودش انتخاب کنه، این دوتا پسر شعور انتخاب ندارن. اگه من هیوا رو برای سیامک  دیگه نمی  -

 شناس خوبیم. کرد. من آدمرفت باز یکی مثل شیدا رو واسه خودش پیدا می کردم می انتخاب نمی

 کرد نخندد گفت: سیامک در حالی که سعی می

م بهم نگید  العاده ازتون ممنونم ولی تو رو خدا دیگه جلو زن و بچه پدر من بابت این انتخاب فوق  -

 زنه. ها می ف شعور. این دختر هم یاد گرفته از این حربی 

 آرامش که ساکت نشسته بود با اشاره ی پدرش لبخند روی صورتش پهن شد و گفت: 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

637 

 شعور بابایی. من فقط به یاشار گفتم بی -

تر یونس را در  ی طوالنی ی یونس درآمد و یاشار به گریه افتاد و این حرکتش خنده تا این را گفت خنده 

 گفت:  پی داشت. یوسف با اخمی پسرش را نگاه کرد و 

 کنی؟ خب جوابش رو بده. برای چی گریه می  -

 یاشار با گریه گفت: 

 ادب باشم. خوام بیخوام. من نمینمی  -

 خندیدن. رها، پسرش را در آغو*ش کشید و گفت: سیامک و بقیه هم می 

 م رو. یاشار جان عزیزم. خب اذیت نکنید بچه  -

 خندید گفت: یونس همینطور که می 

هات همینطوری بودی اونقدری که آقاجون تو رو مبادی آداب بار  مونه یوسف، بچگی عینهو خودت می  -

موند تو  کردی. خدابیامرز مادرجون هم می ش رو می زد. تو گریه آورده بود اگه سیامک حرف زشت می 

 رو دعوا کنه، سیامک رو دعوا کنه. 

 هیوا گفت: 

چند کلوم هم با آرامش صحبت کنم. پاشو آرامش. باید به   خب من بهتره برم آشپزی رو شروع کنم، -

 من کمک کنی. 

 آرامش سر به زیر انداخت و گفت: 

 خوام با باباجونی صحبت کنم. من آشپزی دوست ندارم. می  -

 هیوا به جانش تشر زد و گفت: 

 خود، پاشو ببینم. بی  -

 سیامک ابروی باال برد و گفت: 
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 تر. خانم مهربون  -

کرد  با مادرش همراه شد تا به آشپزخانه بروند. یوسف همینطور که رفتنش را نگاه می آرامش ناچاراً  

 گفت: 

بهتر بود. بیشتر بهش   دونم چرا اسمش رو گذاشتید آرامش، اگه اسمش رو میذاشتید زلزله من نمی  -

 اومد.می 

 سیامک ابروی باال انداخت و گفت: 

 ی منه. م خیلی بهش میاد. آرامش زندگاتفاقاً اسم بچه  -

ی  اش را از جیب بیرون کشید. شمارهکرد با شنیدن صدای زنگ موبایلش گوشی همینطور که صحبت می 

ناشناسی روی گوشی نقش بسته بود که فکر کرد شاید یک تماس کاری باشد برای همین گوشی را  

امش  آورد که آرکرد و یوسف داشت دلیل میاش آرامش دفاع می سایلنت کرد. یونس داشت از نوه

های  ی که از حرف بیش از حد بیش فعال است. سیامک فقط می خندید که پیامکی برایش آمد. با خنده

 بقیه به لبش بود پیامک را باز کرد. مضمون پیامک لبخند را از لبش دور کرد. 

های زیادی برای گفتن  کنی. حرف )من شیدا هستم، تماسم رو جواب ندادی ولی خودت ضرر می  -

 آپت رو چک کن(   داشتم. واتس

ی واتس آپ شد. دو پیام از طرف همان شماره  اش را روشن کرد و وارد برنامه سیامک سریع نت گوشی 

تلفنی که برایش اس ام اس فرستاده بود برایش رسید. دو عکس بود. هیوا و سیاوش سر میز کافی  

 عدی برایش رسید: شاپی نشسته بودند و مشغول صحبت بودند. زیرش یک تاریخ ارسال شد و پیام ب

 تو که دستت بازه و آشنا زیاد داری. چک کن ببین توی این تاریخ برادرت به ایران سفر کرده یا نه؟  -

اش. به قدری به فکر فرو رفته بود که  عرق سردی به پیشانی سیامک نشست و خیره مانده بود به گوشی 

اش را به سوی او شوت  نگ دمپایی حتی صدای یوسف و یونس هم او را به خودش نیاورد. یونس عصبی ل

 کرد که سیامک ترسیده سر بلند کرد و گفت: 
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 چیه؟  -

 یونس نگران گفت: 

 تو چته؟ تو چی دیدی که اینجوری وا رفتی؟  -

 سیامک با شنیدن صدای رسیدن پیامی دیگر دوباره نگاهش را به گوشی داد: 

دونستی هیوا و  کنم. نمیرسوا می  من یه روزی خیا*نت کردم هیوا رسوام کرد. امروز من هیوا رو -

سیاوش همدیگه رو دوست داشتن. سیاوش به خاطر تو فداکاری کرد و عشقش رو به تو بخشید اما هیچ  

ها  ی این اومد به ایران. همه ها پنهانی به دیدنش می ی این سال وقت نتونست فراموشش کنه که توی همه 

 کنم. پس منتظر مدرک باش. رو ثابت می 

بی موبایلش را توی مشت می فشرد و عرق سردی به پیشانی اش نشسته بود. نگاه پرسشگر  سیامک عص

بین همه رد و بدل شد و مریم از جا برخاست و نزدیک سیامک نشست و دست روی دست سیامک  

 گذاشت و گفت: 

 چی شده پسر؟ خبر بدی بهت دادن؟  -

 سیامک سر بلند کرد نگاهش را به پدرش داد و گفت: 

 شیدا رو می کشم. عو*ضی حرومزاده. من این  -

 یونس نگران گفت: 

 چی شده؟ خب یه کلوم حرف بزن.  -

سیامک همان شماره ی که با او تماس گرفته بود را گرفت. چند باری زنگ خورد تا باالخره صدای شیدا  

 را شنید: 

 الو، تصمیم گرفتی صحبت کنیم.  -

 اما سیامک عصبانی بر سرش غرید: 
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تصمیم گرفتم زیر سنگم رفتی پیدات کنم و خودم بکشمت. زنیکه ی عو*ضی زندگی برادرم به گوه   -

کشیدی و بدبختش کردی بست نبود. دوره افتادی می خواهی آبروی من و زنم رو ببری. فکر کردی  

ی احمقم که با این حرفا به زنم و برادرم  من به حرف های آشغالی مثل تو اهمیت می دم. یا اینکه اونقدر

 شک کنم. 

شیدا که گوشی را قطع کرد. سیامک از حرص و عصبانیت داشت نفس نفس می زد. هیوا و آرامش هم  

 از صدای فریادهای سیامک به پذیرایی آمده بودند. یونس هم عصبانی گفت: 

 چه گوهی خورده شیدا؟ چرا حرف نمی زنی؟ -

 گاهش به هیوا افتاد. هیوا هم پیش آمد و نگران گفت: سیامک سر بلند کرد. ن 

 چی شده سیامک؟ برای چی اینجوری عصبانی هستی؟ -

 سیامک دستی به پیشانی کشید و گفت: 

 طوری نیست عزیزم. یه گوهی خورد جوابش رو دادم.  -

 یوسف با مسرانه گفت: 

 خب چی گفت؟  -

 رت داد و گفت: سیامک عصبی دستی به پشت گردنش کشید، آب دهانش را قو

زنیکه ی عو*ضی می خواد با تهمت زدن عقده هاش رو خالی کنه. کثا*فت به سیاوش و هیوا تهمت   -

 می زنه. پیداش می کنم. این رو اینجوری ولش نمی کنم. 

هیوا مثل کسی که آب سرد رویش بریزند روی مبل رها شد. همه عصبانی شده بودند. یونس به سختی  

کند و به سمت تلفن رفت. عصبانی گوشی تلفن را برداشت و داشت شماره ی را  هیکلش را از روی مبل 

 می گرفت که یوسف سوالش را پرسید: 

 به کی زنگ می زنی داداش؟  -
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به پدر این دختره ی خائن. باید بفهمن آبروی خانواده ی من چیزی نیست که دخترشون بخواد به   -

 بازی بگیره. 

پزخانه رفت. وارد آشپزخانه که شد بغضش شکسته شد. گریه می  هیوا با شتاب برخاست و به سمت آش 

کرد و در همان حال غذایش را آماده می کرد. خیلی طول نکشید که سیامک وارد آشپزخانه شد و در را  

 بست. خوبی آن آشپزخانه این بود که یک آشپزخانه ی اپن و باز نبود. نزدیک هیوا شد و گفت: 

 ؟ برای چی گریه می کنی عزیزم -

 هیوا اشک هایش را گرفت و گفت: 

 نمی دونم.  -

و مستاصل روی صندلی نشست. سیامک صندلی را رو به رویش کشید و مقابلش نشست. دستانش را  

 گرفت و گفت: 

بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنی دوستت دارم. به یه آدم عقده ای هم اجازه نمی دم در مورد   -

 تا سوال ازت دارم.  همسرم هر حرفی رو بزنه. اما چند

 هیوا متعجب سر بلند کرد و نگاهش در نگاه سیامک نشست. سیامک مکثی کرد و بعد گفت: 

 ظهری با سیاوش صحبت می کردی من صحبت هاتت رو می شنیدم، یه سوالی از سیاوش پرسیدی؟  -

 هیوا متعجب گفت: 

 چی؟  -

ازش پرسیدی اون از کجا می دونه اومدی ایران؟ معنی این سوال نفهمیدم. سیاوش اومده ایران ما   -

خبر نداشتیم. آخه توی این شش سال سیاوش و شیدا فقط یه بار اومدن ایران اونم وقتی بود که آرامش  

 به دنیا اومده بود. 
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سمت هیوا گرفت. هیوا با دیدن عکس  و موبایلش را باز کرد و عکسی که شیدا برایش فرستاده بود به 

رنگ از رویش پرید. سیامک او را دقیق زیر نظر داشت. نمی خواست قضاوتی بکند برای همین آمده  

 بود تا با هیوا صحبت کند. هیوا نفس عمیقی کشید و دوباره نگاهش را به سیامک داد و گفت: 

 سیاوش چند باری بی خبر اومده ایران.  -

شد و منتظر بود هیوا بیشتر توضیح بدهد. دفعه ی دومی که اومده بود ایران من   ابروان سیامک در هم 

اتفاقی دیدمش. خیلی از دیدنم جا خورده بود. باهاش حرف زدم. گفت نباید کسی بفهمه که اومده  

 ایران. واسه م عجیب بود چرا این کار رو کرده؟ ولی چیکار کنم قسمم داد به کسی نگم. 

 اما باز هم سعی می کرد خودش را کنترل کند. دستش را مشت کرد و گفت:  سیامک عصبی شده بود

 خب برای چی می اومد ایران؟ -

 می اومده که زمین های که توی ایران داره بفروشه. -

 سیامک عصبی مشتش را روی میز کوبید و گفت: 

 برای چی؟  -

 م. آروم باش. خب من دارم همه چیز رو بهت می گم. آروم باش تا بهت بگ -

 هیوا مستاصل دستش را میان موهایش فرو برد و گفت: 

سیاوش به خاطر اعتماد به یه انگلیسی ضرر زیادی توی کارش داده . برای اینکه خسارتش رو جبران   -

کنه. اومده بود ایران زمین های که داره بفروشه. دفعه ی دومی که اومده بود ایران و من دیدمش  

 د گفت نمی خوام هیچکس بدونه. از پدرش خجالت می کشید. مجبوری همه چیز به من گفت. بع

 خب ضرر و زیان توی کار همه هست. برای چی باید خجالت بکشه.  -

 اشک روی صورت هیوا دوید و گفت: 

 مطمئن نبود ولی گفت اون مرتیکه ی انگلیسی با شیدا توی را*بطه ست.  -
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 باز هیوا گفت:   سیامک این را که شنید. ماتش برد. خیره نگاهش می کرد که

دفعه ی بعدی هم که اومد به خاطر اینکه نمی تونست زیاد بمونه باید به یکی می گفت که بعد از  -

فروش زمینش پولش رو واسه ش حواله کنه. برای همین به من زنگ زد. این عکس مربوط به اون  

 م. روزی که رفتم دیدنش تا بهم وکالت بده بتونم کارهاش رو توی ایران انجام بد 

سیامک عصبانی از جا برخاست. مدتی قدم زد. هیوا نگاهش به او بود می دانست اگر کلمه ی حرف بزند  

این کوه آتشفشان که عصبانی است فوران خواهد کرد. پس سکوت کرد تا سیامک خودش عصبانیتش  

هیوا    را مهار کند. بعد از مدتی به سمت هیوا برگشت یک دستش را روی میز گذاشت و به سوی صورت

 خم شد و با صدای که از خشم دورگه شده بود از میان دندان های کلید شده اش گفت: 

اینا رو االن باید به من بگی، اینا رو االن من باید بشنوم. می دونی وقتی این زنیکه شیدا این حرف ها رو   -

 در مورد تو زد من چه حالی پیدا کردم. 

 هیوا شاکی چشم در چشمش چرخاند و گفت: 

 مگه تو به من اطمینان نداری سیامک.  -

اطمینان دارم که قبل از اینکه بیام باهات حرف بزنم، زنگ زدم به این زنیکه و هر چی الیقش بود   -

بارش کردم. اما توقع داشتم ازت، توقع داشتم اگر هم سیاوش ازت خواسته بود به کسی نگی به من  

ه نمی دونم. ولی می خواستم زنم بهم بگه این چیزها  بگی. به من می گفتی منم طوری وانمود می کردم ک 

 رو.

هیوا سر به زیر انداخت و اشکش روی لباسش چکید. سیامک دست زیر چانه اش برد و صورت هیوا را  

 به سمت خودش باال گرفت و گفت: 

هیوا خودت می دونی چقدر دوستت دارم؛ بارها بهت گفتم دلیل دوباره ی زندگیم شدی برای همین    -

 تی یکی در موردت بد می گه عصبانی میشم. وق
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هیوا ایستاد، سیامک هم صاف ایستاد. هیوا بدون هیچ حرفی دست به گردن سیامک انداخت و خودش  

 را در آغوشش انداخت و گفت: 

 معذرت می خوام.  -

سیامک چشمانش را بست و نفس راحتی کشید. همه ی عصبانیتش با این حرکت هیوا فروکش کرد.  

 الطم افتاد و خواست که... قلبش به ت

 اما با باز شدن ناگهانی در توسط دخترش آرامش خودش را عقب کشید و شاکی بر سر دخترش غر زد: 

 بچه تو در زدن بلد نیستی.  -

 آرامش خندید و به سمت پذیرایی فرار کرد. سیامک هم خندان روی صندلی رها شد و گفت: 

 به نظرم حق با تو، باید روی بعضی از رفتاراش تجدید نظر کنیم.  -

 هیوا به سمت یخچال رفت و گفت: 

 چه خوب باالخره به این نتیجه رسیدی.  -

 *** 

اش را گرفته و منتظر  برای اینکه کسی متوجه نشود برای صحبت با برادرش به حیاط آمده بود. شماره

 ی سیاوش را شنید: و گرفته  جواب دادنش بود که باالخره صدای خسته 

 سالم داداش.  -

 سالم، حالت خوبه؟  -

 خوب که نه، سردرد داشتم و خوابیده بودم.  -

 سیامک به سمت استخر به راه افتاد. 

 متاسفم بیدارت کردم، شیدا کجاست؟  -
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دونم، پنج شش ساعتی هست که از خونه گذاشته و رفته. فردا قراره این زندگی کوفتی رو  نمی  -

 ش کنیم. تموم

 سیامک مکثی کرد و گفت: 

 خوبه، وقتی از هم جدا شدید بهتره برگردی ایران.  -

 تونم بیام. شاید هم دیدی برای همیشه موندم. ها نمی تونم، اینجا خیلی کار دارم. به این زودی نمی  -

 سیامک شاکی از این حرفش گفت: 

وش از خر شیطون پیاده شو! اینجا کار  خواهی بابا رو بیشتر از این عصبانی کنی! سیایعنی چی؟ می  -

 ات زیاده. واسه 

 ی زندگی ندارم.بحث کار نیست داداش. دیگه حال و حوصله  -

 .ببین سیاوش، میام اونجا به زور کتک هم شده میارمت  -

 اش پر از درد بود. نفس عمیقی کشید و گفت: سیاوش خندید اما خنده 

 شه. ببینم چی می  -

 ستراحت کن. باشه مزاحمت نمیشم ا -

خواست در مورد موضوعات پیش آمده با او صحبت کند، اما حال بد سیاوش باعث شد که  سیامک می 

 اصالً حرفی پیش نکشد. 

 *** 

در تاریکی اتاقش روی تخت دونفره و زیبای دراز کشیده بود. وقتی تلفن را قطع کرد از روی تخت  

بود. تلوتلو خوران از اتاق بیرون آمد و   برخاست. فقط یک شلوارک به تن داشت و بد*ن لختش زخمی

به سمت آشپزخانه رفت. چراغ آشپزخانه را روشن کرد. بطری نو*شی*دنی را از یخچال بیرون کشید  

اش جای دو زخمی بود که گویا با تیغ  و روی صندلی چوبی آشپزخانه رها شد. روی پشتش و سی*نه 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

646 

کرد و تمامش را یک نفس نوشید و بعد سرش   روی بدنش کشیده شده بود. جام را از نو*شی*دنی پر

 را روی میز گذاشت. نگاهش را به جام خالی دوخت و اشک آرام روی صورتش سر خورد. 

اش یک آپارتمان نه  با شنیدن زنگ در خانه سر بلند کرد. از جا برخاست و وارد پذیرایی شد. خانه 

ه بود. به سمت در رفت. از چشمی نگاه  چندان بزرگ در یکی از مناطق متوسط لندن بود که اجاره کرد

کرد، شیدا پشت در بود. مکثی کرد و بعد در را باز کرد. در را که باز کرد دو مرد قد بلند و چهار شانه  

ی که به بینی انداخته بود ظاهرش را خر*اب  ی آبی و حلقه را با او دید. شیدا با آن موهای رنگ کرده 

تن داشت که سیاوش از دیدنش در آن لباس منفور بود. شیدا   های چرم چسبانی بهکرده بود. لباس 

 سرش را کج کرد و با لبخند زهرداری گفت: 

 چطوری شوهرجان؟  -

 کینه و نفرت در چشمان سیاوش درخشید و در جوابش گفت: 

 خوای؟ چی می  -

هام عصبانی  اومدم وسایلم رو ببرم. پس بهتره با زبون خوش از سر راهم بری کنار وگرنه دوست  -

 میشن. 

 سیاوش نگاهی به آن دو انداخت و بعد از سر راه شیدا کنار رفت. شیدا وارد خانه شد و گفت: 

 در رو نبند چون به تو هیچ اعتمادی ندارم.  -

که شیدا را  فت. خودش را روی مبل رها کرد و بدون این سیاوش در را باز گذاشت و به سمت مبلی ر

متوجه کند برای شخصی یک اس ام اس ارسال کرد. نگران نگاهی به آن دو مرد که وارد خانه شده  

کرد. شیدا از داخل اتاق خواب  بودند و در را بسته بودند و با خشم به او چشم دوخته بودند، نگاه می 

 بیرون آمد و گفت: 

 کجاست؟ جواهراتم  -

 سیاوش با زهرخندی گفت: 
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 توی کمده. -

شیدا به سمت اتاق برگشت و دقایقی بعد با یک ساک بیرون آمد. تا مقابل سیاوش پیش آمد، بعد به  

سمتش خم شد. توی صورتش دقیق شد و آرام دستی به صورت سیاوش کشید که سیاوش با خشم  

 دستش را پس زد و گفت: 

 گورت رو گم کن!  -

 *ب شیدا نشست و گفت: نیشخندی به ل

روزی که با دست خودت بردی به پلیس تحویلم دادی و منت سرم گذاشتی که بخشیدیم قلبم رو  اون  -

 کشتی. یادته توی ماشین چی بهم گفتی؟ گفتی توقع عشق ازت نداشته باشم. 

 نگاه سبز سیاوش پر خشم در چشمانش نشست و گفت: 

شه! تو همون بدهکاری بودی که  یه روزی طلبکارت می   راست گفتن اگه تو روی آدم بدهکار بخندی -

ها رو نباید بهشون فرصت داد و بلندشون کرد. باید پا گذاشت  طلبکار شدی، تقصیر منه. بعضی از آدم 

 روشون و از روشون رد شد.

 ی میز عسلی، رو به روی سیاوش نشست و گفت: شیدا لبه 

ت ندادی، توی شرایطی من رو بخشیدی که می  خوای بازی بدی؟ تو به من فرص سیاوش کی رو می  -

خواستی با بودن با من، هیوا رو فراموش کنی. من خیا*نت کردم، اما تو هم خیا*نت کردی. وقتی عاشق  

 هیوا شدی که من زنت بودم، من عشقت بودم. 

 سیاوش با نیشخندی گفت: 

یوا رو دیده بودم، انتخاب اول  چیزی که عوض داره، گله نداره. بدون شک اگر قبل از آشنایی با تو؛ ه -

و آخرم هیوا بود. آره عاشقش بودم! سخت بود که ازش بگذرم اما گذشتم به خاطر سیامک. االن هم از 

 خوشبختیش راضی هستم. چون من لیاقت هیوا رو نداشتم. 

 شیدا پر حرص گفت: 
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هیوا تصمیم گرفتی؛  تو ظلم بزرگی کردی، چون هیوا هم تو رو دوست داشت، نه سیامک رو. تو برای  -

 خوام.چون عرضه نداشتی واستی جلو برادرت و بگی من هیوا رو می 

 خوام ببینمت. خفه شو شیدا! پاشو گورت رو گم کن دیگه نمی -

 ریخت، برای همین گفت: شیدا اما باید زهرکالمش را بیشتر می 

ممکنه هیوا هم وقتی با  کردی، خوابیدی و به هیوا فکر می هیچ وقت فکر کردی وقتی تو با من می   -

 خوابه به تو فکر کنه. سیامک می 

 سیاوش دیگر تحمل نداشت، با فریاد با پشت دست توی صورت شیدا زد: 

 خفه شو بد!  -

 آن دو مرد جلو آمدند که شیدا پر خشم برخاست و به زبان انگلیسی گفت: 

 الزم نیست. بریم.  -

و به سمت در به راه افتاد. خون روی لبش را با دستمالی پاک کرد و دوباره به سمت سیاوش برگشت.  

زد. شیدا زهرخندی به لبش نشست  سیاوش سرش را میان دستانش گرفته بود و عصبانی نفس نفس می 

 و گفت: 

 سیاوش، متنفرم از خودت و عشقت!  -

ی هدفمندی که با  ا آن مردها وارد آسانسور شد. مکالمه این را که گفت از آپارتمان بیرون زدند. وقتی ب 

سیاوش به راه انداخته بود تا صدایش را ضبط کند دوباره برای خودش پخش کرد و لبخندی شیطانی  

 روی لبش نشست. 

 *** 

شد، شکسته بود. هیوا و سیامک  فضای ساکت ماشین را صدای موسیقی آرامی که از ضبط پخش می 

ها  داد. هیوا نگاهش را از زرق و برق مغازه ر کدام توی فکر خودش جوالن می هردو ساکت بودند و ه 

 گرفت و به سیامک داد و گفت: 
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 دادی شب آرامش اونجا بمونه، وسط شب بیدار بشه، گریه کنه و بخواد بیاد خونه چی؟ نباید اجازه می  -

یم. خیلی شیطون شده، یعنی  خواهیم بی بچه بگذرونمامان بلده آرومش کنه، در ثانی یه امشب رو می  -

 خوابه. ها میاد پیش ما می چی شب 

 هیوا با لبخند دوباره نگاهش را به بیرون داد، سیامک دستش را گرفت و گفت: 

 خوابه. پدرسوخته تا ما رو نخوابونه که خودش نمی -

 ی به دست هیوا زد و گفت: و بو*سه 

 ه چیه؟ نظرت در مورد این دختری که بابا برای سیاوش پسندید -

 نگاه هیوا باز به سمت سیامک چرخید و گفت: 

 دختر خوب و قشنگیه، سر به زیر و خیلی خجالتی.  -

 اوه پس سیاوش با زبونش این دختر نابود می کنه. -

 هیوا سری تکان داد و گفت: 

 خواد سیامک. این روزا خیلی از کار رستوران خسته شدم، دلم یه سفر می  -

 بلیط گرفتم، فقط بگو کجا؟ خانمم امر کنه من فردا   -

 کنه، یه جای که پر از شادی باشه فرقی نمی -

 سیامک سری تکان داد و بعد از کمی فکر گفت: 

 بریم هند. کشور خوش رنگ و شادیه، موافقی؟  -

 موافقم!  -

رسان واتساپ گوشی را از جیبش بیرون کشید و در حال رانندگی بازش  سیامک با شنیدن صدای پیام

 کرد و گفت: 
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 این زنیکه باز پیام داده.  -

 هیوا عصبی گفت: 

 ها. مرده شورش رو ببرن. جوابش رو ندی  -

 نه صبر کن ببینم باز چه گوهی خورده. یه ویس فرستاده.  -

ویس را برای دانلود ضربه زد و وقتی دانلود شد کلید پخش را زد و صدای گوشی را بلند کرد. صدای  

نشست  اش می زدند و هیوا عرق روی پیشانی و شیدا حرف می  ی خودش با سیاوش بود. سیاوش مکالمه 

فشرد و پایش روی  پرید. خیره به گوشی مانده بود. سیامک عصبی گوشی را توی دست می و رنگش می 

رفت. عصبی نگاهی به گوشی و نگاهی به هیوا انداخت.  لغزید. سرعت ماشین باال می پدال گاز بیشتر می 

سمت هیوا چرخید. خیابان خلوت بود. هیوا نگاهش را به رو به رو داد و  اش به چشمان به خون نشسته 

 گفت: 

 سیامک مراقب باش! سیامک سرعتت رو کنترل کن! -

 سیامک اما فریاد زد: 

 هیوا! هیوا!   -

 هیوا به گریه افتاد و گفت: 

 کنم! مراقب سرعتت باش. سیامک، زود قضاوت نکن، خواهش می  -

 سیامک باز فریاد کشید: 

 کنن؟! هیوا! لعنتی! تف به گورت شیدا! اینا دارن چه غلطی می   -

اش را محکم روی فرمان کوبید و فریاد کشید. هیوا بازویش را  فریاد و گریه اش در هم شد و گوشی 

 گرفت و گفت: 

 و رو خدا نگه دار تا صحبت کنیم.سیامک تو رو خدا! ت -
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 سیامک اما بی توجه باز فریاد کشید: 

 گه؟سیاوش راست میگه؟ هیوا! سیاوش راست می  -

 ی هیوا هم با فریادش در هم شد: گریه 

 نه! یه چیزی گفته البد روی شیدا رو کم کنه. سیامک تو رو خدا! چراغ قرمزه. -

عد از برخورد با موتور سواری بی هوا از چراغ قرمز رد  اما سیامک اصال توجهی به جلویش نداشت که ب

شد و دو ماشینی که از سمت راست حرکت کرده بودند به پهلوی ماشین آنها کوبیدند. شدت ضربه به  

حدی بود که ماشین روی آسفالت سرید و به سوی دیگر و از آن سمت هم ماشینی به پهلوی دیگر  

ها توجه همه را به سوی چهار  تصادف و صدای بوق ماشین ماشین برخورد کرد. صدای گوشخراش این 

تر از آنها می آمد پشت چراغ قرمز توقف کرد و یوسف و رها  راه کشاند. ماشین یوسف که عقب 

دویدند. درهای جلو قفل شده  سراسیمه و وحشت زده از ماشین پیاده شدند و به سوی ماشین آنها می 

صورت هیوا و سیامک مشخص نبود. عده ی زیادی دور ماشین   بود و به خاطر باز شدن کیسه های هوا، 

زد تا کسی با اورژانس را گرفته بودند. یوسف خودش را به سمت ماشین کشید و در حالی که فریاد می 

های هوا را دور کرد. سر و  تماس بگیرد در عقب سمت راست را باز کرد و داخل ماشین شد. کیسه 

کرد. اما سیامک گویا وضعیت بهتری داشت. زخمی روی  درد ناله می صورت هیوا پر از خون بود و از 

سر و صورتش نداشت و به هوش بود. یوسف خودش را از مابین دو صندلی کمی جلو کشید و خطاب به  

 سیامک گفت: 

 سیامک تکون نخور. تکون نخور.  -

 ش فریاد زد: در سمت سیامک توسط مردی باز شد و خواست سیامک را بیرون بکشد که یوسف بر سر 

 کنی عو*ضی، بهش دست نزن ممکنه نخاعش آسیب دیده باشه. چیکار می  -

 مرد هم عصبانی فریاد زد: 

 ماشینش داره بنزین می ریزه ممکنه منفجر بشه.  -
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تمام کسانی که بیرون بودند اعتقاد داشتند باید آنها را از ماشین بیرون بکشند. یوسف خودش هم از  

شد. سیامک را از ماشین بیرون کشیدند و  ت هیوا گیر کرده بود و باز نمیماشین بیرون رفت. در سم 

خواستند از ماشین دورش کنند اما سیامک که گویی وضعیت نرمالی داشت تلو تلو خوران خودش را به  

سمت در دیگر رساند. شیشه ی ماشین شکسته بود و هیوا به شدت آسیب دیده بود. بدتر اینکه در  

. باز مردی پیشنهاد داد از سوی در راننده بیرونش بکشند. قبل از اینکه ماشین منفجر  ماشین باز نمی شد

شود. با این تصادف عمال چهار راه بسته شده بود. راننده ی موتور سواری هم که اول بار با او تصادف  

ر  کرده بودند سمت دیگری افتاده بود و عده ی دور او جمع بودند. سیامک و یوسف هم به سمت دیگ 

رفتند. بد*ن زخمی و شکسته ی هیوا را از سوی دیگر به سختی از ماشین بیرون کشیدند. با رسیدن  

نیروهای امدادی و آتشنشانی، آتش موتور ماشین مهار شد و ماشین منفجر نشد. یوسف از رها خواست  

بود و یوسف  با ماشین بیاید و خودش با آمبوالنس و با آنها همراه شد. هیوا روی تخت وسط خوابیده 

خودش در حال انجام دادن کارهای اولیه ی پزشکی بود و مامور اورژانس وقتی فهمیده بود یوسف یک  

پزشک است فقط با او همکاری می کرد. سیامک روی صندلی در کنار مامور اورژانس نشسته بود و  

 دست هیوا را در دست داشت اشک روی صورتش دوید و خطاب به یوسف گفت: 

 مونه؟ می  عمو زنده -

 یوسف نگاهش کرد و گفت: 

 آره، نگران نباش سیامک.  -

 لبخندی روی ل*ب سیامک نشست و به سمت جلو خم شد که یوسف گرفتش و ناباور گفت: 

 سیامک، سیامک، یا خدا...یا خدا... سیامک!  -

 و فریاد خدایش درون ماشین آمبوالنس خفه شد و بغضش با فریادی شکسته شد.

 *** 

ها را به بالین سیامک و هیوا بیاورد. با هر کسی  کرد تا بهترین پزشک ام تالشش را می یوسف داشت تم 

لرزاند. سیامک و هیوا را  ترسید، دستانش را می توانست تماس گرفته بود. اما چیزی که آن می که می 
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رام و  ی آهای مختلف و سی تی اسکن به اتاق عمل برده بودند و یوسف در این فاصله لحظه بعد از عکس 

قرار نداشت. رها و پسرش یاشار پشت در اتاق عمل روی صندلی نشسته بودند. رها مبهوت و متحیر از  

ها را به بیمارستان کشانده بود و یاشار ترسیده و بهت زده از اینکه  این اتفاق ناگهانی که آن شب آن 

بیده بود. یوسف  دانست چه اتفاقی در حال وقوع است و جرات پرسیدن نداشت به مادرش چسنمی

ای رخ بدهد. یوسف با زنگ  زد و حسابی آشفته بود. فقط امیدوار بود معجزه مقابل در اتاق قدم می 

ی گوشی. رها نگاهش از روی قامت  خو*ردن موبایلش، متوقف شد و نگاهش قفل مانده بود روی صفحه 

 د پرسید: اش توقف کرد؛ آرام و با تردیی حیران زدهبلند شوهرش گذشت و در چهره 

 کیه؟  -

 یوسف دیگر تحمل سر پا ایستادن را نداشت. در کنار همسرش روی صندلی رها شد و گفت: 

 ی داداش یونس، حتمی به سیامک و هیوا زنگ زدن و جوابی نگرفتن که به من زنگ زدن. از خونه  -

 کنه. شن، جوابشون رو بده. حتماً آرامش داره بهونه گیری می اینجوری که بیشتر نگران می  -

 یوسف با استرس آب دهانش را قورت داد و کلید برقراری تماس را زد: 

 الو.  -

 صدای مریم خانم را شنید: 

 الو سالم یوسف جان، ببخشید مزاحم شدم، رسیدید خونه؟  -

 آره.  -

 مریم نگران گفت: 

گیرم جواب نمیدن؟ موبایل سیامک که به کل  دونم چرا هر چقدر موبایل سیامک و هیوا رو می ی نم  -

شون هم جواب نمیدن. این بچه یه  خوره اما کسی جواب نمیده. خونه خاموش، موبایل هیوا زنگ می 

ونه آرومش  تکنه. یونس هم نمی گه و گریه می گیره. هی بابا بابا می ی از خواب پریده مگه آروم می دفعه 

 شون بگید یه زنگ بزنن. شه یه تک پا برید دم خونه ی بدی گرفتم. می کنه. خودمم دلشوره
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 یوسف نگاهی به رها انداخت و گفت: 

 گردی. فکر کنم اونا هنوز نرسیدن، انگاری دوتایی رفتن یه کمی شب  -

 تر گفت: مریم نگران 

 ای خدا!تر شدم، چرا موبایلشون رو جواب نمیدن پس؟ دل نگران  -

 هاشون رو با خودشون نبردن. خیالن دیگه، البد یه جا پیاده شدن قدم بزنن. گوشی نگران نباشید، بی  -

 مریم بعد از مکثی گفت: 

 شاءاهلل که اینطوره. خب دوباره بهشون زنگ میزنم. شبتون بخیر. ان  -

 مریم که تلفنش را قطع کرد، بغض یوسف ترکید و با گریه گفت: 

 بگم رها؟ چطوری بهشون بگم؟   چطوری بهشون -

 لرزید گفت: های کف کریدور داد و با صدای که می رها نگاهش را به سنگ 

 تا صبح صبر کن.  -

گفت آرامش یه  زنن. می کشن. دلشوره و نگرانی افتاده به جونشون، هی زنگ می ها تا صبح نمی این  -

 خونه. خواد بره گه و می دفعه از خواب پریده با گریه بابا بابا می 

 دو دستی موهایش را چنگ زد و سرش را میان دستانش گرفت و گفت: 

هوا رفت وسط  پشت سرشون بودیم، آخه چی شد یه دفعه سیامک اونجوری سرعتش رو باال برد و بی  -

 چهارراه.

شد. هنوز یک ربعی نگذشته بود که باز موبایل یوسف زنگ خورد. این  زمان برایشان به کندی سپری می 

لرزید و توان  ی گوشیش نقش بست. دستانش به وضوح می ره موبایل یونس بود که روی صفحه بار شما

 جواب دادن نداشت. گوشی را به سمت رها گرفت و گفت: 

 تو بهشون بگو.  -
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 رها ناباور و ترسیده گفت: 

 یوسف.  -

 یوسف بغضش شکست و گفت: 

 کردم تا این حد ضعیف باشم، تو رو خدا رها! هیچ وقت فکر نمی  -

 رها با تردید و ترس گوشی را گرفت و کلید برقراری تماس را زد و آرام گفت:

 الو.  -

 ی ناسزا دادن بود که با شنیدن صدای رها گفت: یونس گویا آماده 

حواس  دازید ببینید این دوتا بی شه برید یه نگاه بنسالم رها خانم، ببخشید دوباره زنگ زدم، می  -

 رسیدن خونه یا نه؟ 

 رها بغضش را فرو داد و آرام گفت: 

 آقا یونس... .  -

 قدری پر استرس ادا شد که یونس هم آن را درک کرد که نگران و عجول پرسید: همین دو کلمه آن 

 چی شده؟  -

 سیامک و هیوا... .  -

 یونس این بار بر سرش فریاد زد: 

 چی شده؟ حرف بزن دختر! -

 تصادف کردن!  -

 مثل مرگ چند ثانیه طول کشید تا باز صدای پر از ترس یونس را شنید که فقط پرسید: 

 کدوم بیمارستان؟  -
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اش در حالی که  رها اسم بیمارستان را که گفت تلفنش قطع شد. بغض رها ترکید و صدای هق هق گریه 

های مادرش بود که او هم بلند بلند گریه  یه زد فضای کریدور را پر کرد. یاشار از گرخدا را صدا می

 کرد آرامش کند. کرد. یوسف، سر رها را توی آغو*ش کشید و سعی می می 

های عمل بود باز شد. پزشک و پرستاری بیرون آمدند. یوسف با دیدنش از  دری که منتهی به سالن اتاق

 شناخت. جا پرید و خودش را به او رساند. این پزشک را به خوبی می 

 کردید؟ اون خانوم حالش چطوره؟ ام رو عمل میدکتر مولوی، چی شد؟ شما خواهرزاده -

 دکتر بازوهای یوسف را گرفت و با صدای که آرامش داشت گفت: 

شه گفت اصالً مشکلی نیست که جای نگرانی باشه. شکستگی  نگران نباشید خطر رفع شده، می  -

ته که دکتر ایزدی دارن دستشون رو عمل  سرشون احتیاجی به عمل نداشت. فقط دستشون شکس

 کنن. می 

 اوضاع برادرزادم سیامک چه جوریه؟  -

 خواست در مورد سیامک خبری به او بدهد برای همین گفت: دکتر مولوی گویا نمی 

 من وارد اتاق عمل دکتر ساجدی نشدم، گفتم بهتره اجازه بدم به کارشون برسم. -

 یوسف با اضطراب گفت: 

 من برم داخل!  -

 نه! اجازه بده کارشون رو بکنن. فقط دعا کنید!  -

ها را تنها گذاشت و رفت. یوسف تحمل سر پا ایستادن را نداشت که روی صندلی رها  این را گفت و آن 

شد. این انتظار کشنده بود و دردآور اما هرچیزی که بود به سکوت گذشت. هنوز کسی از اتاق عمل  

 گ خورد. دوباره یونس بود که خودش جواب داد: بیرون آمده بود که باز موبایلش زن

 الو داداش.  -
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 یونس بر سرش فریاد کشید:

االن باید برم پیش پسرم و دخترم و گرنه معلوم  ها حالی کن من همین کجایی یوسف؟ بیا به این احمق -

 نیست چه بالیی سرشون میارم! 

پرسید کدام ورودی بیمارستان  زد و می رفت با او حرف می یوسف خودش را از جا کند و همینطور که می 

 دادند وارد بیمارستان شوند. است. گویا رسیده بودند و توی بخش اورژانس بودند و اجازه نمی

تر ها بود که یوسف رسید. مریم و آرامش هم عقب ال ج*ر و بحث کردن با دوتا از نگهبان یونس در ح 

 کردند. یوسف که رسید یونس با دیدنش به سمتش دوید و گفت: ایستاده بودند و گریه می 

 کجا هستن؟ چطورن؟ حالشون چطوره؟ -

 یوسف مانده بود چی جوابش را بدهد برای همین گفت: 

 خوبن، هیوا خوبه.  -

 مریم که به دیوار تکیه داده بود، با ترس پرسید: 

 سیامک؟  -

 کنن. خوبه، دارن عملش می  -

ی صبر نکرد و خواست برود که مرد نگهبان باز سد راهش شد، یونس دیگر تحمل نداشت  یونس لحظه 

ی قدرتش به سمتی هلش داد و ضمن ناسزا دادن، دوید. مریم هم دست آرامش را رها کرد و  که با همه 

ها ناراضی از این رفتارها فقط نظاره گر بودند. آرامش به سمت یوسف  به دنبال شوهرش دوید. نگهبان 

 دوید و با گریه دستش را کشید و گفت: 

 عمو.  -

هایش را خیس کرده بود  های که گونه یوسف مانده بود چه کند، مقابلش روی زمین زانو زد. اشک 

 گرفت و آرام گفت: 
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 گه نه؟ تو دختر قوی هستی، م  -

 آرامش سری تکان داد و باز گفت: 

 عمو! بابا و مامانم کجا هستن؟  -

دانست چی جوابش را بدهد یا با او چه کند، فقط او را در آغو*ش گرفت و از روی زمین  یوسف نمی 

 بلندش کرد و خواست برود که نگهبان گفت: 

راه دادیم واسه مون دردسر   جناب، ما رو درگیر نکنید! بفهمن این وقت شب این همه آدم توی بخش -

 می شه. 

 یوسف اخمش را به جانش ریخت و گفت: 

 اگر کسی حرف زد بگو آشناهای دکتر یاوری بودن.  -

ترسید از رسیدن و شنیدن خبری که دردآور  ای نداشت چون می این را گفت و رفت. برای رفتن عجله 

ف هنوز در کریدور منتهی به  بود. آرامش سرش را روی دوش یوسف گذاشته بود و ساکت بود. یوس 

ی مریم و یونس را شنید. پاهایش وا ماند از رفتن.  اتاق عمل نپیچیده بود که صدای فریاد و گریه 

آرامش هم سر از روی دوشش برداشت و بغضش ترکید. یوسف به سختی خودش را به سمت کریدور  

رد. یونس روی صندلی افتاده بود  بعدی کشاند. مریم روی زمین نشسته بود و به سر می زد و گریه می ک 

و صدای بلند گریه اش دل او را به لرزه انداخته بود. رها کنار مریم نشسته بود و سعی می کرد دستانش  

را بگیرد که به سر نکوبد. دکتر و چند پرستار هم عقب تر ایستاده بودند. مانده بودند چه کنند. یوسف  

آرامش گریه هایش با دیدن گریه های بقیه بلندتر شده   احتیاجی به پرسیدن نداشت که چه شده است؟ 

بود و از ترس می لرزید. یوسف نگاهش به سوی او کشیده شد و محکم تر در آغو*ش گرفتش و در  

حالی که سعی می کرد اشک های خود را مهار کند از آنجا دور می شد و زیر گوش آرامش با او حرف  

 می زد: 

 بونت برم! چیزی نشده، گریه نکن قربونت برم!آروم باش عزیزم! آروم باش قر -
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 *** 

مرگ سیامک حقیقت تلخی بود که واقعیت داشت. اتفاقی ناگهانی که همه ی فامیل و دوستان و آشنایان  

را به شوک برده بود. هرکسی که این خبر را شنیده بود خودش را برای تسلیت و تسال دادن به  

ه بود. از صبح جمعیت اقوام و آشنایان بود که سیاه پوش  ی بزرگ یونس رسانداش به خانه خانواده

ها را جیحون و شوهرهایشان به  ی یونس شده بودند. یونس و مریم و رها و هردویی بچه سرازیر خانه 

ی اقوام را خبر کرده بودند. اما جیران و یوسف هنوز در بیمارستان بودند.  خانه برده بودند و صبح همه 

ستش به بخش منتقل کرده بودند اما هنوز به هوش نیامده بود. جیران که یک  هیوا را بعد از عمل د 

شد کنار تختش نشسته بود و بهت زده به صورت زخمی و داغون  لحظه هم اشک چشمش خشک نمی 

ی  هیوا و دستی که تا کتف درون آتل بود نگاه می کرد. یوسف یک شبه گویا سالها پیرتر شده بود. همه 

بود و از شب قبل نتوانسته بود یک لحظه هم استراحت کند. وقتی وارد اتاق هیوا  کارها روی دوش او  

خواست تا سر به  شد. جیران با دیدنش از جا برخاست و باز بغضش ترکید. یوسف هم انگار کسی می

کردند. یوسف، جیران را روی صندلی  اش بگذارد خواهرش را در آغو*ش کشید، هر دو گریه می شانه 

 ارانه گفت: نشاند و دلد

 آبجی سعی کن آروم باشی، هیوا به هوش اومد. نباید زود بفهمه چه اتفاقی افتاده؟ -

 جیران باز بغضش ترکید و در میان گریه گفت: 

ی همون اون  گفتم به اندازهام! اینهمه توی زندگیش سختی کشید. با خودم می بمیرم برای بچه  -

ام  شوهری داره که دوستش داره اما قسمت نیست بچه هایی که از پدر و مادرش دیده، حاالمهری بی 

 زندگی شادی داشته باشه. 

و سرش را لبه ی تخت گذاشت. یوسف هم خسته روی مبل دیگری رها شد. نگاهش میخ صورت هیوا  

 ماند و گفت: 
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بودیم، شیدا پیام های برای سیامک فرستاد که  ی داداش که نفهمیدیم چی شد یه دفعه؟ قبلش خونه  -

عصبانیش کرده بود، ولی موضوع حل شده بود، اما نمی دونم توی ماشینشون چی شد که یه دفعه  

 هوا چراغ قرمز رو رد کرد. سیامک سرعتش رو باال برد و بی 

 جیران که در جریان نبود پرسید: 

 شیدا چه پیامی داده بود؟   -

اجرا را تعریف کرد. جیران هم که خونش به جوش آمده بود شیدا را نفرین  یوسف بغضش را خورد و م 

 می کرد. 

 یوسف گوشی اش را از جیبش بیرون کشید و گفت: 

 گوشی من شارژ تموم کرده، باید به سیاوش زنگ بزنم خودش رو برسونه.  -

 جیران گوشی اش را به سمت او گرفت و گفت: 

ه بالیی سرش بیاد. بگو مثال یونس درد قلب توی بیمارستان، یه  یه جوری نگو با هول و وال بیاد که ی -

 چیز دیگه بگو. 

 می شه شما بهش زنگ بزنید.  -

 جیران سری تکان داد و گفت: 

 افتم، خودت بگو داداش. من زود به گریه می  -

یوسف موبایل جیران را گرفت و همانجا شماره موبایل سیاوش را گرفت. خیلی زنگ خورد تا باالخره  

 دای خم*ار و گرفته ی سیاوش را شنید: ص

 سالم عمه جون، چی شده یادی از من کردید؟  -

 یوسف بعد از مکثی گفت: 

 سالم، یوسفم، سیاوش.  -
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 سیاوش متعجب گفت: 

 اسم عمه جیران افتاد روی گوشیم.  -

 با گوشی جیران تماس گرفتم، کجایی؟  -

 سیاوش نگران گفت: 

 افتاده؟ صداتون گرفته.  من خونه هستم، شما کجایید؟ اتفاقی  -

 طوری نشده، هول نکن. فقط برای اولین پرواز بلیط بگیر بیا ایران.  -

 سیاوش با استرس و اضطراب حرفش را زد: 

 یعنی چی ؟ می گی طوری نشده، هول نکن. بعد می گی برای اولین پرواز بلیط بگیر بیا ایران.  -

 و به گریه افتاد و گفت: 

 با و مامانم خوبن؟ عمو، کسی طوریش شده؟ با  -

خوبن، فقط بابات درد قلب شده، آوردیمش بیمارستان. همش داره میگه سیاوش، سیاوش! می ترسه   -

 اونجا هستی شیدا یه بالیی سرت بیاره. نگرانته! 

 سیاوش کمی سکوت کرد و بعد گفت: 

خب برید گوشی رو بهش بدید باهاش حرف بزنم، بدونه طوریم نیست. من دیشب تلفنی باهاش   -

 حرف زدم. 

 زنم باهات حرف بزنه. االن پیشش نیستم، رفتم پیشش زنگ می  -

 اما سیاوش درون گوشی فریاد زد: 

 عمو به خدا قلبم داره میاد تو دهنم، بگو چی شده؟ بگو چه خاکی به سرم شده؟ -
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نتوانست اشک هایش را مهار کند. گریه امانش را برید. صدای گریه ی یوسف که برخاست   یوسف هم

 سیاوش ناباور گفت: 

 بابام؟ بابام چی شده عمو؟ -

 یوسف با صدای که به سختی از گلویش بیرون می آمد فقط گفت: 

 سیامک.  -

 و بغضش باز ترکید و گفت:

 برادرت رو از دست دادی سیاوش.  -

اش نشسته بود گوشی از دستش کنده شد و روی زمین افتاد.  روی مبلش درون خانه  سیاوش که مبهوت 

 زد اما سیاوش جوابی نمی داد. فریاد و گریه اش را یوسف می شنید و صدایش می 

 *** 

قراری و التماس و گریه کرد تا  هیوا هم از وقتی به هوش آمده بود سراغ سیامک رو گرفت. آن قدر بی 

ی خیره مانده بود  همید. از وقتی هم حقیقت را فهمیده بود شوکه شده ساکت به نقطه باالخره حقیقت را ف

کرد دلداریش بدهد اما  صدا روی صورتش می ریخت. جیران دستش را گرفته بود و سعی میو اشک بی 

با هر کلمه قطره اشکی روی صورتش می ریخت. یوسف که برای کاری بیرون رفته بود به اتاق برگشت.  

 تخت شد و دست به شانه ی سالم هیوا گذاشت و آرام گفت: نزدیک 

 هیواجان! هیوا!   -

ی کت یوسف را  نگاه پر اشک هیوا به سمت یوسف برگشت. گویی چیزی سد راه گلویش شده بود یقه 

 چنگ زد و به سختی گفت: 

 دید! چرا؟ دروغه! مگه نه؟ دارید عذابم می  -

 یوسف سر به زیر انداخت و گفت: 
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 اید عذابت بدیم عزیزم. برای چی ب -

 اما هیوا فریاد کشید: 

 دروغه! سیامک! سیامک!  -

فریادهایش چنان جگر سوز بود که دل سنگ را آب می کرد. هیوا در حالی که سعی می کرد از تخت  

 پایین بیاید و فریاد می زد: 

 تونه بمیره. نباید بمیره. سیامک! گید؟ سیامک نمرده! سیامک من نمیدارید دروغ می  -

کشید و بی توجه به وضعیتش مشت  کردند مهارش کنند اما هیوا فقط فریاد می یوسف و جیران سعی می 

خواست که برود، برود و سیامک را ببیند. یوسف با گفتن اینکه او را پیش  کوبید و میبه سر خودش می 

به خواب رفت.   برد، آرامش کرد. هیوا خیلی زود با آرامبخشی که به او تزریق کردند باز سیامک می 

یوسف خود را از اتاق بیرون کشید و روی صندلی کنار کریدور رها شد. سرش را به دیوار پشت سرش  

ی این سالهای که با سیامک داشتند در ذهنش رژه  تکیه داد و چشمانش را که بست خاطرات همه 

کش به دنیا آمده  رفت. روز عروسیشان و آن همه شور و شوقی که برای هیوا داشت. وقتی که دخترمی 

خندید، وقتی آرامش را برای اولین بار درون آغوشش گذاشتند. خاطرات  بود. چقدر بلند و بی پروا می

های آرامشش خندید.  ها و شیطنت همین دیروزش را که از سفر رسیده بودند و سیامک چقدر از خنده

آورد. جیران که  اد آنها را در می کرد،صدای بازیشان بلند بود که دوقتی با دخترش درون خانه بازی می 

 در کنارش نشست چشم باز کرد و گفت: 

 خوابید؟  -

 های سنگین. یوسف تو برو خونه یه کمی استراحت کن. به زور این آرامبخش  -

 یوسف آهی کشید و گفت: 
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ی داداش خواب خواب بوده از خواب می پره و  همون موقع که تصادف کردن گویا آرامش که خونه   -

اش قبل از هر  کرده. الهی بمیرم بچه گفته و گریه می ، فقط بابا بابا می گفت زیر گریه، مریم می می زنه 

 کسی فهمیده چه بالیی به سرش اومده. 

 ریخت، گفت: جیران هم همپای یوسف اشک می 

 سیاوش چی شد؟  -

فرستم دنبالش یا  شینه. یکی رو می برای اولین پرواز بلیط گرفته، ساعت نه شب پرواز توی ایران می  -

 افته برای فردا صبح. خودم میرم. مراسم تدفین هم می 

 و از جا برخاست و گفت: 

 گردم. من میرم بیرون یه کمی قدم بزنم. گوشیم رو دادم به این پرستاره بزنه به شارژ، زود بر می  -

 و رفت تا کمی با خودش تنها باشد. 

ساعت یازده شب وقتی ماشین هوشنگ مقابل خانه ی یونس توقف کرد، سیاوش به سختی از ماشین  

های مشکی که زیر نور چراغ های سر در خانه پیدا بود چرخید. اشک از  پیاده شد. نگاهش روی پارچه 

فقط گریه کرده بود، باز روی صورتش   ای که مشخص بود در تمام طول پرواز چشمان سبز و ورم کرده 

ی بزرگ یونس بعد از یک روز پر شلوغ و پر مهمانی که فقط برای عرض تسلیت  دوید. خانه 

 اش نشاند و گفت: آمدند،ساکت بود. هوشنگ دستی به شانه می 

 بیا بریم داخل سیاوش.  -

های حیاط بزرگ  تمام چراغ  سیاوش به سختی پا از زمین کند. هوشنگ زنگ را زد و در برایشان باز شد.

های  خانه روشن بود. نگاهش توی حیاط چرخید و چیزی که در ذهنش نقش بست والیبال بازی کردن 

های سیامک توی گوشش پیچید و شالق خاطرات  خودش و سیامک درون حیاط بود. صدای خنده

ته بود و داداش  گذشته به تنش خورد. از وقتی که خیلی کوچک بودند، از همان موقع که یاد گرف

ی سالهای عمرشان را با هم بودند. برای اولین  گفت. سیامک فقط چهار سال از او بزرگتر بود و همه می 
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بار سیامک او را به پرواز برد و پاراگالیدر را یادش داد. با صدای هوشنگ به خودش آمد و پا از زمین  

نرسیده در با شتاب باز شد. مریم   های سنگی را سخت و سنگین باال رفت. به در ورودی کند. پله 

 هراسان و گریان بیرون دوید و با ناله فریاد زد: 

برادر شدی؟ الهی بمیرم برات مادر! کاش مادرت مرده بود و این  سیاوش اومدی، اومدی ببینی که بی  -

 دید! روز و شب های بی تو رو نمی

کرد. همپای او سیاوش هم  ریه می گفت و گسیاوش پیش دوید و مادرش را در آغو*ش کشید. مریم می 

ریخت. چقدر سخت بود برای مادری که پسرش را از دست بدهد. وقتی مریم از شدت گریه  اشک می 

اش سعید از روی  حال شد، زنان فامیل او را به داخل بردند. سیاوش هم با کمک هوشنگ و پسر خاله بی 

داشتند . از اقوام درجه یک مادری و  زمین کنده شد و به داخل رفت. تمام کسانی که آنجا حضور 

ی حرف زدن  هایش. روی مبلی که رها شد چشم چرخاند. حوصله ها و عمه ها و داییپدریش بودند. خاله 

گشت. لیوان آب توسط خاله اش نزدیک لبش آورده شد  با هیچ کس را نداشت. به دنبال پدرش می 

 گفت:  فقط برای اینکه بتواند حرف بزند کمی آب نوشید و بعد

 پدرم کجاست؟  -

 جیحون در کنارش نشست و گفت: 

 ش. خوبه! توی اتاقش، یه سرم وصل کردن واسه  -

خواست پدرش را ببیند. به سختی خودش را به در اتاق رساند. به غیر از آرامش  سیاوش برخاست. می 

ز خوابیده  که سرش را روی بازوی یونس گذاشته بود و با چشمان پر اشک به نیم رخ یونس که طاق با

بود نگاه می کرد کسی داخل اتاق نبود. سیاوش که وارد اتاق شد. آرامش سرش را بلند کرد. با دیدن  

سیاوش از تخت پایید پرید و با عمو گفتن به سمتش دوید. سیاوش مقابلش نشست و او را محکم در  

 آغو*ش گرفت. آرامش با صدای بغض دار گفت: 

 عمو کی اومدی؟  -

 قبل، خوبی آرامش عمو؟ همین یه ساعت    -
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 آرامش از آغو*ش سیاوش بیرون آمد.سری تکان داد و گفت: 

عمو چرا همه دارن گریه می کنن؟ عمو چی شده؟ من نمی خوام بابا یونس و مامان مریم گریه کنن؟   -

 مگه وقتی یکی از سفر میاد نباید خوشحال باشن. شما از سفر اومدید ولی بازم همه دارن گریه می کنن. 

اوش نمی دانست چه بگوید به این دخترکی که جانش به جان پدرش بند است. فقط او را در آغو*ش  سی

کشید. پدرش هم صاف نشسته بود و به تاج تخت تکیه زده بود و او را نگاه می کرد. نگاهش که در  

چشمان پدرش نشست باز اشکش سرازیر شد. سیاوش آرامش را در آغو*ش گرفت و از روی زمین  

 ت. به سمت پدرش رفت و نزدیکش ل*ب تخت نشست و گفت: برخاس

 بابا.  -

 یونس بغضش را خورد و گفت: 

 صورتت چی شده؟ چرا زیر چشمت کبود؟  -

 سیاوش نگاهش را به زیر انداخت و گفت: 

 چه اهمیتی داره، کاش من مرده بودم.  -

 یونس با کمی تشر گفت: 

 جلو این بچه اینطوری حرف نزن.  -

 را روی صورت سیاوش گذاشت و گفت: آرامش دست کوچکش 

 عمو، بابا و مامانم کجا هستن؟  -

 مامانت زود میاد پیشت.  -

 پس بابام چی؟  -

 سیاوش بغضش را دوباره فرو داد و گفت: 

 شام خوردی آرامش عمو؟  -
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 آرامش با گریه توی آغو*ش سیاوش فرو رفت و گفت: 

 نمی خوام!  -

 *** 

جمعیت زیادی برای مراسم خاکسپاری خودشان را به بهشت زهرا رسانده بودند. قبری آماده بود تا  

جسم سرد سیامک را درون خودش جای دهد. یونس ماتم زده و پیر شده روی صندلی نشسته بود و  

تر روی صندلی دیگری  چشم دوخته بود به آن قبری که برای پسرش بود. مریم هم کمی آن طرف 

بودند. به قدری گریه کرده بود که بی حال شده بود. عده ای از مردان فامیل برای تحویل   نشانده

گرفتن جسد به غسال خانه رفته بودند. وقتی صدای الاالاله اهلل ی جمعیت را شنید که تابوتی را بر سر  

سیاوش  دست می آوردند.جیغ و فریاد مریم و دیگر زنان به هوا برخاست. مریم خودش را جلوی پای  

 که جلوی تابوت را گرفته بود به زمین انداخت و فریاد زد:

 کجا می برید سیامکم رو؟ کجا می بری برادرت رو؟ خدایااااا! -

مردی دیگر جای سیاوش را گرفت تا سیاوش بتواند مقابل مادرش بنشیند. به سختی مریم را از تابوتی  

ها هم یونس را عقب بردند. اما سیاوش هنوز  که نزدیک قبر گذاشته بودند کندند و عقب بردند. مرد

 سر روی تابوت گذاشته بود و با سیامک حرف می زد و گریه می کرد: 

 چرا داداش؟ چرا حاال؟ بی معرفت قرار بود بیای من بیاری ایران، نه اینکه من بیام و ...  -

و خیزان با کمک  گریه اش به هق هق نشست. صدای گریه های جمعیت را فریاد هیوا شکست که افتان 

یوسف و جیران به سمت جمعیت می آمد. برای رسیدن آنها جمعیت عقب رفت. هیوا که نزدیک تابوت  

رسید فریاد کشید و نزدیک تابوت با زانو زمین خورد. دست راستش درون آتل با کاوری به سر و  

پوش باز فریاد کشید  گردنش بسته شده بود پارچه ی سیاه را از روی تابوت کشید و با دیدن جسد کفن 

 و به سر زد: سیامک ...سیامک مگه نگفتی تا آخر عمر باهام می مونی؟ چرا؟ 

هیوا آنسوی تابوت و سیاوش این سوی تابوت. همه فقط با حرف ها و گریه های هیوا اشک می ریختند.  

د و هیوا  رسیدن هیوا باز داغ یونس و مریم را تازه کرد که خودشان را کنار تابوت کشیدن. سخت بو
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اجازه نمی داد که جسم سیامک را از درون قبر بگذارند. او را به سختی عقب بردند. به قدری عقب تا  

جای که قبر را نبیند. رها او را درون آغوشش گرفته بود و همپای او اشک می ریخت. مریم هم سوی  

ی دور و از البه الی  دیگری روی دست خواهرش بیهوش افتاده بود. هیوا نگاه ماتش از همان فاصله  

 جمعیت آنجا را می پایید و با بغض حرف می زد: 

خوام برم مسافرت فقط گفت بگو کجا؟ اما بی معرفت خودش تنها  قرار بود بریم مسافرت، تا گفتم می  -

 رفت. 

و باز اشک روی صورتش دوید. روی قبر که پوشانده شد باز هیوا را کنار قبر بردند. یونس و سیاوش  

ر روی خاک ها نشسته بودند. هیوا و مریم هم در دو سوی قبر خود را روی قبر رها کرده بودند  باالی قب

 کرد. فرمایی می و فقط آه و اشک و حسرت بود که در آن فضا حکم 

 *** 

های عزاداری به رستورانی دعوت شدند که شش سال قبل هیوا و سیامک با هم  ی مهمان برای ناهار همه 

رستورانی که بعد از سه سال و پا گرفتنش، سیامک مدیریتش را به هیوا سپرد و  راه انداخته بودند. 

خودش به کار تجارتش برگشت. رستورانی به نام آرامش که محیطی آرام و دل نشین و سنتی داشت و  

به خاطر غذاهای خوبش خیلی زود اعتبار زیادی کسب کرد و به درآمد باالی رسید و حاال میزبان  

که در عزاداری سیامک شرکت کرده بودند. هیوا تحمل رفتن به رستوران را نداشت به  مهمانانی بود 

خاطر همین به همراه مریم خانم و رها و ماشینی که سعید پسر خواهر مریم رانندگی می کرد راهی خانه  

شدند. مریم روی صندلی جلو نشسته بود. سرش به عقب تکیه داده بود و همینطور که سرش را تکان  

ن می داد حرفهای زیر ل*ب می زد و آرام اشکش می ریخت. هیوا هم سر به شانه ی رها گذاشته  تکا

بود و اشک می ریخت. سعید از آینه نیم نگاهی به عقب انداخت. جوانی تقریبا همسن و سال سیاوش.  

قد بلند و خوش چهره بود. صورت کشیده و جذابی داشت اما شکستگی و سوختگی کنار ابروی راستش  

توی ذوق می زد اما آنقدری وخیم نبود که چهره اش را خر*اب کند. آتش نشان بود و در یکی از  

عملیات های کاریش سانحه ی برایش رخ داد که آن شکستگی و سوختگی ریز را پوستش را چروکیده  

 کرده بود کنار ابرویش برایش به یادگار گذاشته بود. نیم نگاهی به مریم انداخت و آرام گفت: 
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 خاله جون...خاله.  -

 مریم با ناله گفت: 

 ام از دستم رفت. جونم سعید، دیدی چطوری بچه  -

 و باز بغضش ترکید. سعید آرام دستش را گرفت و گفت: 

رسیم بهتر خوددار باشید. اون طفل  شه کرد؟! قسمتش اینطور بوده، االن می قربونت برم. چیکار می  -

کشه. به خاطر دختر سیامک سعی کنید  ید، اون بچه عذاب می کنمعصوم چه گناهی داره. شماها گریه می 

 آروم باشید. 

 هیوا با صدای گرفته و محزونی گفت: 

گفت،  اش قصه نمی زد و واسه رفت مسافرت تا زنگ نمی ام یتیم شد رها! آرامشم دو روز باباش می بچه  -

بگم حتی دیگه  خوابید. چطوری بهش بگم باباش برای همیشه رفت مسافرت! چطوری بهش نمی

 اش قصه بگه! تونه زنگ بزنه واسه نمی

 رها دستی به صورتش کشید و گفت: 

 الهی قربونت برم. آخه چی شد؟ شما که حالتون خوب بود. چرا سیامک یه دفعه سرعتش رو باال برد.  -

 هیوا چشمانش را بست و گفت: 

 رها هیچی نپرس.  -

ی یونس باز بود و چند نفری آنجا حضور داشتند. ماشین سعید تا نزدیکی پلکان پیش  در بزرگ خانه 

رفت و وقتی توقف کرد برای پیاده کردن خاله اش خودش سریع پیاده شد و به سمت دیگر رفت. هیوا  

شند بیرون  هم با کمک رها پیاده شد. آرزو و رستا که خانه مانده بودند تا مراقب یاشار و آرامش با

دویدند. آرامش هم با لباس سیاه دخترانه و جوراب شلواری مشکی که به تنش کرده بودند از سالن  

بیرون دوید. با دیدن مادرش جیغی کشید و به سمت هیوا دوید. هیوا با دیدن روی زمین نشست و  
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شده؟    دخترکش را توی آغو*ش گرفت. آرامش گریه می کرد و فقط می پرسید: مامانی دستت چی

 مامانی چرا سرت بستی؟ بابایی کجاس؟ 

هیوا با گریه گفت: می بینی رها، بچه ی پنج ساله ی من سیاه پوش باباش شده. کاش منم مرده بودم.  

 کاش مرده بودم. 

رها به سختی آرامش را از مادرش جدا کرد و به رستا سپرد و هیوا از روی زمین بلند کرد وبه داخل  

 برد. 

 *** 

ی تخت دراز کشیده بود و آرامش هم در کنارش به خواب رفته بود. ساعت چهار عصر  توی اتاقی رو

بود و او لحظه ی از این چند ساعت که خواسته بود تنها باشد تماما به سیامک فکر می کرد به لحظات  

پایانی عمرش و آن ویس و فریادهای سیامک. شاید نمی خواست بپذیرد که همسرش روزی عشق  

ست. اما حقیقتی که وجود داشت این بود که هیوا در همه ی این سالها عاشق سیامک  برادرش بوده ا

شده بود آن قدر عاشق که سیاوش از سلول های خاکستریش پاک شده بود. آنقدر عاشق که نبودنش را  

نمی توانست تاب بیاورد. کینه و نفرتی که از شیدا داشت به مراتب بیشتر شده بود و فقط به انتقام فکر  

 می کرد. اشک روی صورتش را با دست سالمش گرفت و آرام با خودش گفت: 

 کشمت. کنم و می پیدات می  -

ی در دست داشت. نزدیک تختش روی صندلی نشست و  در اتاق آرام توسط رها باز شد. لیوان آبمیوه 

 آرام گفت: 

 هیوا بیداری.   -

 ندی گفت: هیوا چشمانش را باز کرد و سرش به سمت او چرخاند و با تلخ خ

 تونم بخوابم؟!به نظرت می  -
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و سعی کرد و کمی صاف نشست. دستی به موهای آرامش کشید. رها لیوان آب میوه را به سمتش  

 گرفت و گفت: 

 بخور یه کمی جون بگیری.  -

 دست رها را رد نکرد. لیوان را گرفت و کمی نوشید. رها آرام گفت: 

 خوای بگی چی شد؟ نمی  -

 بغضش را فرو داد و گفت:   هیوا سری تکان داد و

 شیدا یه پیامی فرستاد. به شدت سیامک ریخت به هم و عصبانیش کرد.   -

چشمانش را بست و باز اشک روی گونه اش دوید. آرامش که خواب بود آرام توی خواب حرف می زد.  

توجه هر دویشان به سمت آرامش کشیده شد. هیوا دستی به موهایش کشید، ارامش توی خواب با  

یه داشت پدرش را صدا می زد. هیوا سعی کرد بیدارش کند. که ارامش تا بیدار شد بغضش ترکید و  گر

 گفت: 

 بابام کجاس؟  -

و تا هیوا و رها بخواهند حرفی بزنند ازتخت پایین رفت و به سمت در اتاق فرار کرد و داد زد: بابام  

 کجاس؟ بابایی. 

گاه ها به سمت او چرخید. گریه می کرد و سراغ  سرا سیمه و با گریه توی پذیرایی دوید. همه ی ن

 پدرش را می گرفت. در آن جمع به سمت یوسف دوید و دستش را گرفت و گفت: 

 عمو بابام کجاس؟ بابام کجاس؟ چرا همه جا عکس بابام گذاشتید؟  -

دا  یوسف سعی کرد بغلش بگیرد اما آرامش فرار می کرد و گریه می کرد و بابایش را صدا می زد. از ص

ها و فریادهای ارامش یونس که داخل اتاقی در حال استراحت بود بیرون آمد. به چهارچوب در تکیه  

داده بود و با چشمانی خیس بی قراری نوه اش آرامش را نگاه می کرد که اینطرف و آنطرف می دوید و  

ن آمده بود. هر کسی  فریاد بابایش همه را به گریه آورده بود. هیوا با کمک رها به سختی از اتاق بیرو 
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سعی می کرد آرامش را بگیرد و ارام کند آرامش جیغ می کشید تا باالخره سیاوش موفق شد و او در در  

آغو*ش کشید . آرامش دست به گردنش انداخته بود و گریه می کرد و سیاوش سعی می کرد  

 دلداریش بدهد. 

 ش کردی دختر. عمو فدات بشه، اینجوری بی تابی می کنی دل همه رو ریش ری -

 آرامش با گریه گفت: 

 عمویی بابام کجاس؟  -

سیاوش او را در ب*غل گرفت و به سمت پله ها رفت .طبقه ی دوم وارد اتاق خودش شد و روی تک  

مبل بزرگ وزیبای اتاق نشست. آرامش هم روی پایش نشسته بود و سر روی سی*نه اش گذاشته بود.  

 . اما ارامش هر دقیقه فقط یک سوال می پرسید: با او حرف می زد و برایش صحبت می کرد 

 بابام کجاست؟  -

 **** 

آمدند و  گذشته بود. در این مدت همه می های سوم و هفتم سیامک سخت و دردآور برای همه مراسم 

رفتند و دور این خانواده ی داغ دار را گرفته بودند. اما دو روزی که از مراسم هفتم گذشت خودشان  می 

ماندند و این غم بزرگی که به این زودی ها فراموش نمی شد. در این مدت آرامش به قدری بهانه ی  

مریض شده بود. یوسف هم بیشتر اوقات آنجا بود و  پدرش را می گرفت و بی قراری می کرد که  

تنهایشان نمی گذاشت. آرامش در کنار سیاوش روی مبلی رو به تلویزیون نشسته بودند. از تلویزیون  

کارتونی شاد در حال پخش بود. آرامش چسبیده به سیاوش روی مبل پاهایش را جمع کرده بود و بدون  

یاوش هم با یک دست او را در آغو*ش گرفته بود و او نیز  هیچ احساسی به تلویزیون خیره بود. س

 مبهوت خیره تلویزیون را نگاه می کرد که با صدای آرامش به خودش آمد. 

 عمو!  -

 جون عمو.  -
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 آرامش محزون و غم زده گفت: 

گیرم می گه تلفنش خاموش؟ چرا تلفنش  اش هم می دونی االن چند روزه بابام زنگ نزده! شماره می  -

 وش کرده. رو خام 

 سیاوش بغضش را خورد. خم شد بو*سه ی به موهای پریشان و شانه نخورده ی آرامش زد و گفت: 

 عزیزم گفتم که بابات اونجا پیش خدا نباید تلفن ببره.  -

 یعنی دیگه هیچ وقت برنمی گرده.  -

 اشک آرام روی صورت سیاوش سرید و گفت: 

 نه عزیزم. خدا آدمای خوب می بره پیش خودش.  -

 منم دختر خوبیم، من رو چرا نمی بره پیش خودش تا اونجا پیش بابام باشم.  -

ماند که باید چه جوابش را بدهد. به قدری حاضر جواب بود که نمی دانست چه باید بگوید.  سیاوش می 

 بغضش را فرو داد و گفت: 

 خب اگه تو بری مامان تنها می مونه.  -

 و باز آرامش گفت: 

 . اونم آدم خوبیه. مامان هم با من بیاد -

 سیاوش ایندفعه او را بلند کرد روی پای خودش نشاند. موهایش پریشان آرامش را عقب زد و گفت: 

 تونه برگرده پیشت. ببین آرامشم! تو باید قوی باشی و قبول کنی که بابا نمی -

 بغض آرامش شکسته شد و همینطور که با صدای بلند گریه می کرد گفت: 

 خوام. ولم کن! بام رو می خوام. من با نمی  -
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و خودش را از روی پای سیاوش پایین کشید و در حالی که گریه می کرد به سمت یونس که در آن  

سوی پذیرایی نشسته بود دوید. خودش را در آغو*ش یونس انداخت و فقط یک چیز از او می خواست  

ود. هیوا که درون اتاقش بود با  که او را پیش پدرش ببرد. گریه های آرامش باز اشک همه را درآورده ب

شنیدن صدای آن گریه خودش را به پذیرایی رساند. آرامش به آغو*ش مادرش که رفت باز آرام  

گرفت و با ارام شدن آرامش بقیه هم سعی می کردند آرام باشند. صدای زنگ در خانه که بلند شد قبل  

 کرد و گفت: از اینکه خدمتکار خانه خودش را برساند. سیاوش در را باز 

 خاله مینو، فکر می کنم سعید هم باهاش باشه.  -

و برای استقبال از آنها بیرون رفت. مینو که زن تقریبا سن داری بود بعد از پیمودن حیاط طوالنی وقتی  

 به سیاوش رسید گفت: 

 آخ از نفس افتادم خاله.  -

 سیاوش با لبخندی گفت: 

 داخل.  زدم با ماشین بیایدمعذرت، باید در رو می  -

 و خاله اش را در آغو*ش گرفت و خوش آمد گفت، مینو صورتش را بوسید و گفت: 

 مادرت در چه حاله قربونت برم، اومدم یه سر بهتون بزنم.  -

 خیلی خوش اومدید، بفرمایین.  -

 داد. همینطور که به سمت داخل می رفتند سعید گفت: بعد از مینو با سعید احوالپرسی کرد و با او دست 

هنوز علت تصادف مشخص نشده؛ یعنی چی شده که اونجوری با سرعت و بی هوا چراغ قرمز رد    -

 کرده. ماشینش نقص فنی پیدا کرده؟ 

اگه شما می دونی، ما هم می دونیم آقا سعید، عمو یوسف داره کارهاش رو پیگیری می کنه. قبل از   -

 چهار راه رو رد کنه به یه موتورسوار زده که اون بنده خدا هم فوت کرده. اینکه 

 سعید ناراحت گفت: 
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 اینکه خیلی بده، شکایت کردن.  -

 آره. عمو یوسف گفت راضیشون می کنه که دینی برای سیامک نباشه.  -

ود. سعید هم  و هردو با هم وارد پذیرایی شدند. مینو در کنار مریم نشسته بود و با او مشغول صحبت ب 

بعد از احوالپرسی با یونس و هیوا و در آغو*ش گرفتن مریم و دلداری دادن دوباره اش روی مبلی  

 نشست. مریم نگاهش را به سعید داد و گفت: 

 ممنونم خاله که اومدی.  -

 وظیفه ست خاله جان.  -

 مریم اشکی که آرام روی صورتش دویده بود گرفت و گفت: 

 خدا خیرت بده.  -

ی ارام در حال جریان بود و در این بین فقط هیوا و آرامش که نزدیکش روی مبل نشسته بود  صحبت ها 

و خودش را به دست شکسته و آتل بسته ی او چسبانده بود ساکت بودند. هیوا که حسابی دستش  

 سنگین شده بود و درد گرفته بود آرام گفت: 

 آرامشم، عزیزم. بیا اینطرف من بشین قربونت برم. -

 آرامش صاف نشست و لحظاتی بر و بر نگاهش کرد و دوباره بغضش شکسته شد. اما 

 هیوا با دست سالمش دستی به صورت آرامش کشید و گفت: 

 چرا گریه می کنی قربونت برم. من که چیزی نگفتم. -

سیاوش از جا برخاست و به سمتش رفت. آرامش را از کنار مادرش بلند کرد و در آغو*ش گرفت و به  

امش در کنار هیوا نشست و آرامش را روی پایش نشاند. هنوز ننشسته بود که هیوا از کنارش  جای آر

برخاست و آن سوتر روی مبل تک نفره ی نشست. سیاوش لحظه ی ماتش برد از این حرکت هیوا. اما  

حرفی نزد و مشغول صحبت با آرامش شد. اما شاید این حرکت هیوا به مذاق سعید خوش آمد که  

روی لبش نشاند. در این مدت هیوا حتی کلمه ی با سیاوش صحبت نکرده بود هر چند بقیه  لبخندی 
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متوجه این موضوع نشده بودند به خاطر شلوغ بودن خانه و رفت و آمدها و مراسمات اما سیاوش  

خودش به خوبی متوجه این موضوع شده بود. چند باری هم که او سوالی از هیوا پرسیده بود یا حتی  

را پرسیده بود و از وضعیت دستش سوال کرده بود هیوا جوابی به او نداده بود. و حاال با این   احوالش

حرکت، به خوبی فهمیده بود که هیوا از موضوعی ناراحت است که بی ربط به او نیست. هیوا نگاهش به  

 زیر بود که با صدای مینو به خودش آمد. 

 هیوا جان، شما بهتری؟ دستت بهتره؟   -

 وا برخاست و در نگاه مینو نشست. لبخندی تلخ روی لبش جا خوش کرد و گفت: نگاه هی 

سیامک که نباشه هیچی خوب نیست. بهتر و بدتر بودن معنی نداره. این دست من هم خوب می شه.   -

 یه روزی هم گچش رو باز می کنن. 

 مینو آهی کشید و گفت: 

 چیکار می شه کرد دخترم، تقدیرش اینطوری بوده.  -

 تقدیرش اینطوری نبود خاله. اینطوری واسه ش رقم زدن.  نه، -

 اما بغضش را فرو داد تا بیشتر از این حرف نزنه، یونس اما پرسید: 

دخترم چرا نمی گی توی ماشین چه اتفاقی افتاد که سیامک اونطوری سرعتش رو باال برد و چراغ   -

 قرمز رو رد کرد. 

 اش اشک روی صورتش دوید و گفت:  هیوا چشمانش را بست، از میان پلک های بسته 

 نمی دونم دایی، نمی دونم. -

مگه می شه ندونی، تو کنارش بودی. ازش نپرسیدی، سرش داد نزدی چه معنی داره اینطوری   -

 سرعتت رو باال بردی. 

 هیوا نگاهش را به یونس داد و گفت: 
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 دایی می بخشید، من حالم خوب نیست، می رم یه کمی دراز بکشم.  -

از بقیه هم عذرخواهی کرد و به اتاقش رفت. روی تخت دراز کشید و چشمانش را بست. نیم ساعت بعد  

 بود که ضرباتی به در اتاق زده شد و صدای سیاوش را از پشت در شنید: 

 هیوا...هیوا می تونم بیام تو.   -

یش را روی سر انداخت، به سختی برخاست و به سمت در رفت. در اتاق را باز کرد.  نشست و شال مشک 

فکر کرد شاید آرامش به خواب رفته است که می خواهد او را به داخل اتاق بیاورد. نگاهی چرخاند و  

 گفت: 

 آرامش.  -

 اما سیاوش گفت: 

 آرامش پیش مادر، من اومدم باهات حرف بزنم.  -

چشمانش فرار می کرد. بدون اینکه جوابی بدهد خواست به داخل اتاق برگردد و  هیوا از نگاه کردن به 

 در را ببند که سیاوش دست روی در گذاشت و گفت:

 توی این مدت اصال جواب من نمی دی، نگام نمی کنی، چیکار کردم که خودم خبر ندارم.  -

از نفرت. سیاوش جا خورد از   هیوا اما این بار شاکی و طلبکار چشم در چشمانش دوخت. پر کینه و پر 

 آن نگاهی که تا این حد از او متنفر بود. دستش شل شد و از روی در افتاد و آرام گفت: 

 هیوا.   -

 هیوا بر سرش فریاد زد: 

 هیوا خانم. دیگه اسم من رو بدون پسوند خانم صدا نمی زنی، فهمیدی؟   -

 ی گفت: تلخ خندی به ل*ب سیاوش نشست و سری تکان داد و بعد به سخت

 مجرمم می خوان محاکمه کنن قبلش بهش تفهیم اتهام می کنن. جرم من چیه؟ -
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 و هیوا چه بی پروا گفت: 

 قتل، قتل پدر آرامش.  -

 سیاوش ناباور و با بغض گفت: 

 من؟ چی داری می گی؟  -

 چشمان سبزش بارانی شد و اشک روی صورتش سرید:

 اری می گی قاتل برادرمم. از چی حرف می زنی هیوا؟ من اون سر دنیا، تو د -

 اما هیوا داخل رفت و در را به هم کوبید. به پشت در تکیه زد و باز بغضش شکسته شد. 

سیاوش واخورده و با هزاران سوال به در بسته ی اتاق خیره مانده بود خواست باز در اتاق را بکوبد که  

و با دیدن یوسف و خانواده اش در را  صدای زنگ آیفون را شنید. باز هم قبل از خدمتکار به ایفون رسید 

زد و به حیاط رفت. تا خواست با ریموت در بزرگ را بزند که با ماشین وارد شوند. یوسف و رها و یاشار  

وارد شده بودند و به پیش می آمدند. بی خیال زدن ریموت در شد. پله ها را پایین رفت. با یوسف دست  

 موهای یاشار کشید و گفت:  داد و با رها احوالپرسی کرد و دستی به 

 چطوری قهرمان؟  -

 یاشار سر بلند کرد و گفت: 

 خوبم عمو، آرامش حالش خوبه؟  -

 سیاوش با لبخند سری تکان داد و گفت: 

 شاید تو رو ببینه بهتر بشه.   -

 یاشار با بغض گفت: 

 من رو دوست نداره؛ از من بدش میاد!  -

 اینطور نیست عمو، آرامش االن خیلی احتیاج داره دوستش کنارش باشه.  -
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 یوسف هم پرسید: 

 بهتره؟  -

گی یه چیزی جوابت رو میده. دیگه هیوا دیشب  هاش بیشتر شده. ماشاهلل هر چی می نه! بی قراری  -

رو بزنه.   خواست مادرشدونی چه الم شنگه ی راه انداخت. می عصبانی شد بهش گفت بابات مرده. نمی 

 اونقدری گریه کرد تا خوابش برد. 

 رها اشک گوشه ی چشمش را گرفت و گفت: 

 ببخشید، من میرم پیش هیوا، یاشار بیا بریم.  -

 و دست یاشار را گرفت و به داخل رفتند. بعد از رفتنش یوسف گفت: 

ه. می گه هنوز  با فریبرز صحبت کردم میاد اینجا باهاش حرف بزنم. راستش فریبرز هم مخالف داروه  -

 زمان زیادی نگذشته که از بچه توقع داشته باشیم بپذیره. باید بهش فرصت بدیم.

 سیاوش عصبی چنگی به موهایش زد و گفت: 

 از روزی که اومدم، هیوا یه جورایی سر سنگینه باهام، رفتم باهاش حرف بزنم میدونی چی بهم می گه.  -

 چی گفته؟  -

زنه، نمیگه چه اتفاقی افتاده، اما به من می گه قاتل. شما می  رف نمی می گه تو قاتل سیامک هستی، ح -

 دونید موضوع چیه؟ 

 یوسف متعجب نگاهش می کرد. سیاوش باز اشک هایش را گرفت و گفت: 

اونشب که ما اینجا بودیم، شیدا یه پیام های برای سیامک فرستاد که به شدت عصبانیش کرد. زنگ   -

شیدا گفت. بعد گفت شیدا قصد داشته به تو و هیوا تهمت را*بطه داشتن   زد هر چی از دهنش دراومد به 

 بزنه. 
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سیاوش رو گرداند و پر حرص چنگی به موهایش زد و باز بغضش شکسته شد. یوسف دست به شانه  

 اش گذاشت و گفت: 

ولی همون شب موضوع حل شد، سیامک و هیوا یه مدت توی آشپزخونه با هم حرف زدن. بعد از   -

حرفاشون رو زدن خیلی هم خندون و خوشحال بودن. سر میز شام هم کلی سر به سر هم  اینکه 

گذاشتن. آرامش می خواست پیش داداش و زن داداش بمونه. سیامک هم شیطنتش گل کرد گفت چه  

بهتر. بعد از مدتها می تونم یه شب آروم با خانمم داشته باشم. وقتی راه افتادیم. من پشت سرشون  

همه جا با ماشین دنبالشون بودیم. یه کمی توی خیابون سر به سرشون گذاشتم. دو تا چهار  بودم. یعنی 

راه مونده بود به خونه. یه دفعه سیامک سرعتش برد باال. یه حالت بدی رانندگی می کرد. یکی دوبار  

م چی  نزدیک بود بزنه به ماشین های دیگه. منم سرعتم زیاد کردم که ازش سبقت بگیرم و بخوام بپرس

 شده؟ که رسیدیم به چراغ قرمز. سیامک بی هوا زد به یه موتوری و چراغ قرمز رو رد کرد. 

 سیاوش به سمتش برگشت و گفت: 

 پس هر اتفاقی افتاده و هر موضوعی پیش اومده توی همون مدت کوتاه توی ماشین پیش اومده.  -

هم اگر پشت فرمون عصبانی می    درسته، شاید باز شیدا زنگ یه چیزی گفته عصبانیش کرده. سیامک -

 شد سرعتش زیاد می کرد. حرصش رو سر پدال گاز خالی می کرد. 

سیاوش به سمت استخر خالی خانه به راه افتاد. نزدیک استخر یک نیمکت بود. با چشمان خیس و  

 ناراحت روی نیمکت رها شد و گفت: 

 موبایلش کجاست؟  -

بایلش شکسته ولی اونقدری داغون نیست که نشه  وسایلش رو از کالنتری من تحویل گرفتم، مو  -

روشنش کرد. رمز داره. هیوا که در را*بطه با رمز چیزی به من نگفت. به یکی از بچه ها دادم رمزش رو  

 کنه. بشکنه. گفته خبرم می 

 لحظاتی به سکوت گذشت. یوسف دست روی زانوی سیاوش گذاشت و گفت: 
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 تو چیکار کردی با شیدا؟  -

کالت دادم شرش رو از سرم کم کنه. بد عو*ضی با استفاده از قانون انگلیس نصف اموالم به وکیلم و -

 رو مصادره کرد. 

 و اشک روی صورتش دوید و گفت: 

به شی*طان. اشتباه کردم عمو. شیدا الیق  عمو فرصت دادن به بعضی از آدم ها مثل فرصت دادن  -

خوبی نبود. اوایل زندگیمون خیلی خوب بود اما کم کم کینه ی که نسبت به من داشت بروز داد. زنیکه  

 می گفت هر چقدر هم من بد کرده بودم تو نباید من رو به پلیس تحویل می دادی. 

 یوسف، سیاوش را در آغو*ش کشید و گفت: 

 کرد شیدا بود. تو می تونی دوباره زندگیت رو بسازی.   سیاوش اونی که ضرر -

 اگه باعث عصبانیت سیامک و تصادفشون، شیدا بوده باشه تا آخر عمرم نمی تونم خودم رو ببخشم.  -

 یوسف او را عقب کشید. بازوهایش را گرفت و توی صورتش دقیق شد و گفت: 

 احمق نداری. این حرف نزن سیاوش، تو هیچ مسئولیتی بابت کارهای اون  -

 اون زن من بود. زنی که می تونستم شش سال قبل از زندگیم پرتش کنم بیرون و این کار رو نکردم.  -

 یوسف تکانی به او داد و گفت: 

تو فقط خواستی یه فرصت برای زندگی بهش بدی. پس تو بد نکردی. نباید هم بابت حماقت های   -

خیلی بهت احتیاج دارن. پس باید قوی تر از همیشه   شیدا ناراحت باشی. توی این شرایط، خانواده ت 

 باشی. برای پدر و مادرت باید دو برابر پسر باشی. برای آرامش، هم عمو باشی هم پدر.

یوسف می خواست بگوید برای هیوا هم باید مرد باشی اما فکر کرد نباید آن موقع آن را به زبان بیاورد.  

 چرخید و گفت: سیاوش نگاهش را گرفت و به سمت استخر 

 عمو اگه چیزی از موبایل سیامک فهمیدید می شه به منم بگید.  -
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 آره حتما بهت می گم.  -

با فریاد و گریه آرامش که به حیاط دوید و بابا بابا می گفت از جا برخاستند. آرامش گریه کنان از پله ها  

ه سمت آرامش دوید و سد  پایین می آمد. یونس و رها و یاشار دنبال سرش بیرون دویدند. سیاوش ب 

راهش شد. مقابلش نشست و سعی کرد بغلش کند اما آرامش به سر و صورتش می زد و با گریه می  

 گفت: 

می خوام برم پیش بابام. ولم کن عمو. من می خوام برم خونه مون، بابام خونه ست. من ببر خونه   -

 خودمون. 

آرامش جیغ می کشید و گریه می کرد.    سیاوش با گریه سعی می کرد دستان کوچکش را بگیرد اما

یوسف هم به سمتشان رفت. سیاوش هر چقدر سعی می کرد او را آرام کند موفق نمی شد و آرامش به  

 سر و صورتش می زد و گریه می کرد. 

همه دور آرامش را گرفته بودند و سعی می کردند آرامش کنند اما هیوا همانجا باالی پلکان ایستاده بود  

ت و سرد نگاهشان می کرد. باالخره آرامش در آغو*ش یونس آرام گرفت. رها به سمت هیوا  و بی تفاو

 آمد و گفت: 

 هیوا جان بریم داخل.   -

 با دایی یوسف حرف دارم.  -

و پله ها را پایین رفت. یوسف و سیاوش هنوز نزدیک به هم ایستاده بودند و صحبت می کردند. هیوا  

 نزدیکشان شد و بی مقدمه گفت: 

 دایی.  -

 یوسف نگاهش را به چهره ی آشفته و غم زده ی هیوا داد و گفت: 

 جون دایی.  -

 وسایل سیامک رو شما تحویل گرفتید، درسته؟  -
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 یوسف سری تکان داد و هیوا گفت: 

 همین االن می شه برید همه ی وسایلش رو واسه م بیارید، مخصوصا موبایلش رو.  -

ش را به شانه ی سالم هیوا گذاشت و کمی به سمتش خم  یوسف نیم نگاهی به سیاوش انداخت و دست

 شد. به چشمانش زل زد و گفت: 

 ما نباید بدونیم چه اتفاقی افتاد که سیامک از دست دادیم. -

 و هیوا رک و بی پروا گفت: 

 نه، کی گفته شما حق دارید بدونید؟  -

 یوسف عصبی گفت: 

 فکر کردی غم ما کمتر از غم تو.  -

 هیوا عصبی دست یوسف را از روی دوشش پس زد و گفت: 

زندگی من نابود شد. یه عمر حسرت داشتن پدر و مادر به دلم موند. با خودم گفتم زمین و زمان به   -

سرت  هم بدوزم نمی ذارم بچه م حسرت بکشه. نتونستم دایی، از پس زمین و زمان برنیومدم. حاال یه ح 

و داغ گنده مونده به دل بچه م که هیچ کس نمی تونه جبرانش کنه. داغ شما به اندازه ی غم و غصه ی  

 بچه ی من هست. 

 یوسف اشکی که روی صورتش دویده بود گرفت و گفت: 

 نه؛ نیست اما... .  -

 هیوا تند کالمش را برید و گفت: 

 بیارید.   دیگه اما نداره؛ وسایل سیامک برید همین االن واسه من -

در خانه از داخل باز شد. با ورود فریبرز به خانه، نگاه همگی به سمت در کشیده شد. یوسف با دیدن  

 فریبرز گفت: 
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دوستم فریبرز اومده با آرامش صحبت کنه. می شناسیش که؛ روانشناس خوبیه. بعدا در را*بطه با   -

 وسایل سیامک صحبت می کنیم. 

رفت. رها هم بعد از مکثی رفت. هیوا نگاهش مبهوت مانده بود به   این را گفت و به استقبال فریبرز 

شمشاده های مقابلش، سیاوش سمت راستش ایستاده بود که کمی حرکت کرد و مقابلش قرار گرفت.  

هیوا نگاهش را از دکمه های سفید روی پیراهن مشکی سیاوش کند و به چهره اش دوخت. چقدر این  

د. صورت اصالح نکرده و چشمان غم زده و موهای که پریشان روی  مرد سی و پنج ساله پیر شده بو

 پیشانی اش ریخته شده بود. سبزی نگاهش کم فروغ شده بود. 

 هیوا فقط نگاهش می کرد. سیاوش هم بعد از کمی سکوت و گردش در سیاهی چشمان هیوا آرام گفت: 

 نمی خوای بگی به چه جرمی به من گفتی قاتل؟  -

 وا نشست و گفت: تلخ خندی به ل*ب هی 

توی این شش سال زندگیم اونقدری عاشق سیامک شدم که گاهی اوقات خودم رو لعنت می کردم   -

 چرا از ابتدا عاشقش نبودم. مرد زندگیم رو ازم گرفتی.

 چیکار کردم هیوا؟ تو رو خدا بهم بگو.  -

 ست. هیوا اما رو گرداند و به سمت داخل رفت. خودش را به اتاقش رساند و در را ب

 *** 

سیاوش به غیر از یک احوالپرسی معمولی حرف دیگری با فریبرز نداشت. همگی درون پذیرایی نشسته  

بودند. یوسف داشت از وضعیت آرامش برای فریبرز می گفت. یونس او را به اتاقی برده بود که مریم  

د. فریبرز به احترام  برای صدا کردنشان به اتاق رفت. دقایقی بعد یونس و آرامش از اتاق بیرون آمدن 

یونس برخاست و بعد از یک احوالپرسی، نگاه فریبرز به سمت آرامش که دستش در دست یونس بود  

 چرخید و آرام گفت: 

 سالم خانم، من رو می شناسی؟  -
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آرامش آرام سالم کرد و سری تکان داد. یونس نشست و آرامش را روی پایش نشاند. فریبرز هم سر  

 ا به یوسف که نزدیکش نشسته بود داد و گفت: جایش برگشت. نگاهش ر

به نظرم خیلی زود نسبت به این موضوع نگران شدید. باید بهش زمان بدید. از یه دختر بچه ی به   -

 شدت بابایی چه توقعی داری؛ که مثل تو بتونه رفتار کنه. 

 یوسف نیم نگاهی به آرامش انداخت و آرام گفت: 

 م بمیرم برم پیش بابام. دو روزه داره می گه من می خوا -

 یعنی فکر می کنی قصد خودکشی داره؟ -

 یوسف سری تکان داد و فریبرز با لبخند کوتاهی گفت:

دست به کار خطرناکی زده باشه که شما رو  یوسف این بچه هیچ درکی از خودکشی نداره. مگه اینکه  -

 ترسونده باشه؟ 

 نه، فقط می گه.  -

 خب نباید نگران باشید.  -

 و به سمت آرامش چرخید و گفت: 

 آرامش جان می خواهی بریم دوتای توی حیاط قدم بزنیم.  -

 آرامش سری باال انداخت و گفت: 

 بابام گفته با مردهای غریبه حرف نزنم.  -

 فت: یوسف در جوابش گ

 عموجون، عمو فریبرز که غریبه نیست. با بابایی هم دوسته، تو مگه این رو نمی دونی؟ -

آرامش سرش را برگرداند و با گریه توی سی*نه ی یونس فرو رفت. یونس دستی به موهاش کشید و  

 گفت: 
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 الهی بمیرم دخترکم، کاش من مرده بودم و بابای تو زنده بود.  -

 فریبرز معترض گفت: 

 یونس خواهش می کنم. این حرفها رو نباید بزنید.آقا   -

 یونس که به سختی اشکش را کنترل می کرد با بغض گفت: 

این ده روزه بچه م خواب و خوراک نداره فریبرز جان. داره ذره ذره آب می شه. یه راهی بذار پیش   -

 پامون. 

 فریبرز از جا برخاست و به سمت آرامش رفت، ارام دستش را گرفت و گفت: 

 اگه بدونی قراره در موردت بابات صحبت کنیم، بازم با من نمیایی؟  -

 آرامش امیدوار به سمتش برگشت و گفت: 

 عمو شما می دونی بابایی من کی میاد؟  -

 عزیزم، دست من رو بگیر بریم قدم بزنیم.  -

ند.  آرامش از روی پای پدربزرگش پایین آمد. دست فریبرز را گرفت و با او به سمت خروجی رفت

همینکه که بیرون رفتند. بغض یونس شکسته شد. بلند بلند گریه می کرد و روی پای خودش می زد.  

 یوسف با چشمای اشکی گفت: 

داداش، الهی قربونت برم. به خودت ر*حم کن. حاال که سیامک نیست شما باید باشی. اینجوری   -

 خودت از پا بندازی چیزی درست می شه. 

 ی همه آورد و بعد نزدیک یوسف نشست و آرام گفت: رها دمنوش آرامبخشی برا

 یوسف..  -

 جانم.  -

 می شه با هم صحبت کنیم. -
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یوسف سری تکان داد و هردو از جمع عذرخواهی کردند و به آشپزخانه رفتند. یوسف وقتی در را پشت  

 سرش بست گفت: 

 چی شده رها جان؟  -

 رها روی صندلی نشست و گفت: 

 بشین عزیزم.  -

 یوسف نزدیکش روی صندلی نشست و به سمت چرخید. رها با تردید بسیار گفت: 

نمی دونم موضوع چیه؟ اما هر چی که هست مربوط به شیدا و سیاوش. هر چقدر سعی کردم از زیر   -

 زبونش حرف بکشم چیزی بروز نداد. 

 وسایل سیامک بی دلیل نیست. حتمی می شه از موبایل سیامک فهمید، این اصرارش برای گرفتن  -

 رها با تردید و کمی دل نگرانی گفت: 

به نظرم شیدا داره از هیوا و سیاوش انتقام می گیره. اون حرف ها و تهمت های که به هیوا و سیاوش   -

 زده بود. 

 یوسف گیج گفت: 

 خب این موضوع که حل شده بود و سیامک خودش با هیوا صحبت کرد و مشکلی با هم نداشتن.  -

 نمی پرسی چرا شیدا می خواد از سیاوش و هیوا انتقام بگیره؟  -

 یوسف مطمئن جوابش را داد:

خب واضح دیگه، هیوا مچش رو گرفته بود. سیاوش هم با اینکه گفته بود نمی خوام شیدا بفهمه که من   -

 می دونم ولی سر قضیه ی گم شدن تو، دست شیدا رو گرفت بردش به پلیش تحویلش داد. 

 گاهش را به میز داد و گفت: رها ن

 همون موقع در را*بطه با اینکه هیوا به یه نفر دیگه عالقه داره باهات صحبت کرده بودم.   -
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آره خب خودم با هیوا حرف زدم. از اینکه شنیدم به یه مرد زن دار عالقه مند شده عصبانی شدم. کلی   -

 هم نصیحتش کردم که سر عقل اومد. 

. یوسف دست زیر چانه ی رها برد و صورتش را به سمت خودش برگرداند  رها تلخ خندی به ل*ب زد 

 و گفت: 

 االن چی رو می خوای به من بگی رها.  -

رها مستاصل و نگران بود. سالها بود که در این را*بطه با کسی حرف نزده بود و کمی برایش سخت بود  

 به زبان بیاورد. نگاهش در نگاه یوسف چرخید و گفت:

 رسیدی اون مرد زن دار کیه؟ هیچ وقت نپ   -

 یوسف کالفه گفت: 

 چه لزومی داشت که بدونم. کار هیوا اشتباه بود.  -

 حتی اگر می دونستی اون مرد سیاوش.  -

یوسف جا خورد از شنیدن این حرف و نگاهش حیران ماند در نگاه رها. فکش قفل شده بود و صورتش  

 شکست و گفت: مات. مدتی به سکوت گذشت تا باز رها این سکوت را 

هیوا نه با حرف های تو سر عقل بیاد. به خاطر خواست سیاوش کوتاه اومد. سیاوش و هیوا همدیگه رو    -

دوست داشتن. اما شرایط هیچ کدومشون برای این عاشقی خوب نبود. سیاوش به خاطر سیامک کنار  

ه پیدا کرده. سیاوش می  کشید و به زندگی با شیدا برگشت. شیدا فهمیده بود که سیاوش به هیوا عالق 

ترسید اگر شیدا رو رها کنه و بره سمت هیوا. هم برادرش رو از دست بده هم هیوا رو. چون شیدا رو  

می شناخت. پس خودش رو قربونی زندگی با شیدا کرد تا هم برادرش به عشقش برسه و زندگیش سر  

 یاره. و سامون بگیره هم اینکه باعث نشه یه آدم کینه ی بالی سر هیوا ب
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یوسف مانده بود در کار زنانی که این همه کار از دستشان برمی آمد. زنی کینه ای به اسم شیدا که می  

توانست به خاطر عشقش آدم بکشد. زنی عاشق که به خاطر حرف عشقش از عشقش هم بگذرد و زنی  

 مثل رها که سالها این راز را در دل نگه دارد و حرفی نزند.

 مد چنگی به موهایش زد و گفت: یوسف وقتی به خودش آ 

 رها این موضوع رو االن باید به من بگی؟  -

 رها سر به زیر انداخت و گفت: 

در را*بطه به عالقه ش به سیاوش به کسی  وقتی به خواستگاری سیامک جواب مثبت داد، ازم خواست  -

 چیزی نگم. گفت برای همیشه سیاوش فراموش کردم.

 و دوباره سربلند کرد و با هیجان گفت: 

هیوا عاشق سیامک شده بود خودش بارها این رو به من گفته بود. می گفت خداروشکر که با سیامک    -

 ازدواج کردم. راضی بود از زندگیش.

یاد هیوا و دادهایش هردو از آشپزخانه بیرون دویدند. هیوا توی پذیرایی گوشی  با برخاستن صدای فر

 به دست بر سر کسی که تماس گرفته بود فریاد می کشید: 

 خفه شو بد، به جون یه دونه بچه م پیدات می کنم و می کشمت.  -

تلفن می کوبید و   یونس و مریم و سیاوش دورش را گرفته بودند. هیوا بعد به گریه افتاد. گوشی را روی

 فریاد می زد: 

 ازت متنفرم بد.  -

رها و مریم داشتند سعی می کردند دستان هیوا را بگیرند. گوشی تلفن شکست اما هیوا فقط فریاد می  

زد و گریه می کرد. رها او را در آغو*ش کشید. یونس عصبانی خدمتکار را که تلفن را جواب داده بود  

بود چه اتفاقی افتاده است. خدمتکار ترسان و نگران خودش را به آنها  صدا می زد. یوسف متحیر مانده 

 رساند و گفت: 
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 بله آقا.  -

 یونس چنان بر سرش فریاد کشید که دخترک کم مانده بود قالب تهی کند. 

 کدوم خری زنگ زده بود؟ -

 خدمتکار جوان به گریه افتاد و گفت: 

وا خانم صحبت کنه. گفت از دوستانشون هستم برای  نمی دونم آقا، یه خانمی بود گفت می خواد با هی -

 عرض تسلیت تماس گرفتم.

یونس دستانش را مشت کرد و به سمت هیوا که هنوز روی مبل کنار تلفن نشسته بود و سرش را رها در  

 آغو*ش گرفته بود چرخید.

 کی بود دخترم؟  -

 سیاوش با دستان مشت شده ای که می لرزید گفت: 

 یوا با تو ام؟شیدا بود؟ آره، ه  -

هیوا عصبانی برخاست و تلفن شکسته ای که توی مشت می فشرد به سمت سیاوش پرت کرد و بر  

 سرش فریاد زد: 

خفه شو، اسم من به زبونت نیار بد. تو و اون زن عوضیت گند زدید به زندگی من. شوهرم و پدر بچه م   -

 رو ازم گرفتید. 

اما سیاوش تکانی نخورد. سر به زیر داشت و گریه می   تلفن به سر سیاوش خورد و مقابل پایش افتاد 

 کرد. یونس نزدیک هیوا شد دستانش را که می لرزید گرفت و گفت: 

همه متحیر به رفتار هیوا نگاه می کردند. هیوا از خشم و عصبانیت و غم می لرزید و گریه می کرد. مریم  

رها هم هیوا را به اتاقش برد. وقتی وارد اتاق  طاقت ایستادن و دیدن نداشت. با گریه به اتاقش پناه برد. 

 شدند رها سعی کرد با او حرف بزند: 
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 هیوا، شیدا چی می گفت؟  -

 هیوا مستاصل و غم زده لبه ی تختش نشست و گفت: 

 به تو هیچ ربطی نداره، از اتاق من برو بیرون.  -

ی که داشت از کمد  و عصبانی از جا برخاست و به سمت کمدش رفت. مانتوی گشاد مشکی جلو باز 

 بیرون کشید و سعی کرد به تن کند. 

 کجا می خواهی بری؟  -

 خونه ی خودم.  -

 هیوا.   -

 اما هیوا باز بر سرش فریاد زد:

 رها دست از سرم بردار.  -

مانتو رد کند اما موفق نمی شد همین  هیوا داشت سعی می کرد دست گچ گرفته اش را از آستین 

موضوع عصبیش کرد. چند باری با مشت به در کمد کوبید. بعد فریادی از درد کشید و سیامک را صدا  

 زد:

 سیامک، سیامک.  -

و بغضش شکسته شد و روی زمین نشست. رها با چشمان گریان نزدیکش شد و باز در کناری نشست و  

 او را در آغو*ش گرفت. 

 می آرام شد؛ رها موهایش را از روی صورتش کنار زد و گفت: هیوا که ک

 نمی خوای بگی چی می گفت؟  -

 هیوا نگاهش را به زمین دوخته بود. سرد و غمگین. 

 می گه حاال که شوهرت کشتی، شوهر منم ازم گرفتی. مراسم عروسیتون حداقل دعوتم کن.  -
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 و باز اشک روی صورت هیوا دوید و گفت: 

م. من نمی تونم نبودن سیامک تحمل کنم. کاش توی اون تصادف لعنتی منم می  رها من نمی کش -

 مردم. دقیقه ی آخر زندگیم شوهرم از من بیزار شد به خاطر این بد. 

 چرا قربونت برم؟ چی گفت مگه؟  -

هیوا سر بلند کرد و نگاهش را به رها داد و موضوع ویس و صحبت های سیاوش و شیدا را تعریف کرد  

 ت: و بعد گف 

سیامک فکر می کرد من شش سال بازیش دادم، حتی فرصت نشد به سیامک بگم تمومش دروغه،   -

فرصت نشد بگم چقدر دوستش دارم. سیامک مرد با تصور اینکه بازیش دادیم و بهش ترحم کردیم. از 

 سیاوش متنفرم. متنفرم که با حرفاش شوهرم ازم گرفت. 

 رها دستش را گرفت و گفت: 

اون از کجا می دونسته شیدا داره صداش رو ضبط می کنه و می خواد برای سیامک  قربونت برم  -

 بفرسته. 

 هیوا برافروخته یقه ی رها را چنگ زد و گفت: 

ازش دفاع نکن، ازش دفاع نکن. اون وقتی رفت وقتی من پس زد .دیگه نباید حتی به این موضوع فکر   -

از شیدا از سیاوش متنفرم. به خاطر دایی یونس و   می کرد. غلط کرد که حتی به زبون آورد. من بیشتر 

زن دایی شاید ازش انتقام نگیرم ولی ازش نمی گذرم. ولی شیدا رو پیدا میکنم. حاال اگر می خواهی همه  

 ی این حرفها رو بذاری کف دست شوهرت برو بهش بگو. 

از اتاق بیرون زد.  کیف دستی اش را برداشت و از جا برخاست. به سختی مانتویش را پوشید و بعد 

یوسف و سیاوش و یونس توی پذیرایی نشسته بودند. سیاوش شکسته تر از همه بود. با خروج هیوا از  

اتاقش، رها هم به دنبالش بیرون آمد و صدایش می زد هر چند هیوا اهمیتی نمی داد. یونس با دیدنش  

 برخاست و گفت: 
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 کجا می ری هیوا؟ -

 داری تموم شد. منم بهتر برگردم سر خونه و زندگیم.می رم خونه ی خودم دایی. عز -

 یونس نزدیکش شد و گفت: 

 ببین هیوا، شیدا هر گوهی که خورده من پیداش می کنم، پیداش می کنم و حسابش رو می رسم.  -

 هیوا چشم در چشم یونس دوخت و گفت: 

 ی. خوبه، اما سیامک من زنده نمی شه. من و دخترم به حال خودمون بذارید دای  -

فریبرز و آرامش وارد سالن شدند. فریبرز خواست حرفی بزند اما با دیدن اوضاع مکثی کرد. آرامش به  

 سمت مادرش دوید و گفت:

 کجا می ری مامانی؟  -

 هیوا با همان دست سالمش که دسته ی کیف دستیش را گرفته بود دست دخترش هم گرفت و گفت: 

 می ریم خونه، خداحافظ.  -

 و به سمت در به راه افتاد، یوسف برخاست به سمتش آمد و گفت: 

 خیل خب، واستا با هم میریم.  -

 هیوا باز جنگی به سمت یوسف برگشت و گفت: 

 احتیاجی به شما هم ندارم دایی، بگم نمی خوام ببینمتون ناراحت که نمی شید.  -

 و از سالن بیرون زد. 

 مت میزی رفت و سوییچش را برداشت و به دنبال هیوا و آرامش رفت. یونس خودش به س
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هیوا می خواست برود و یونس قول داد که او را می رساند اما بیشتر از هر چیزی می خواست با او تنها  

صحبت کند. هیوا صندلی عقب ماشین نشسته بود و دخترش را در آغو*ش گرفته بود. هردو ساکت  

 گاهی به او انداخت و گفت: بودند. یونس از آینه ن

 هیوا، دخترم.   -

 هیوا با بغض گفت: 

 جونم دایی.  -

 نمی خوای به من بگی موضوع چیه؟  -

 هیوا موهایش دخترش را نوازش کرد. نگاهش را به زیر انداخت و گفت: 

 دایی... چند روزه که سیامک نیست.  -

 یونس به سختی گفت: 

 ده روز.  -

 د. این را گفت و اشک روی صورتش دوی

 هیوا نگاهش را به بیرون داد و گفت: 

من توی این ده روز به اندازه ی ده سال حرف شنیدم، اقوام و فامیل میان و میرن. اما پچ پچ هاشون رو   -

می شنوم. هنوز کفن شوهرم خشک نشده همه دارن می گن برادر شوهرش که زن طالق داده حتمی زن  

ندارم. شیدا هم با حرفاش زخم زبون می زنه. من نمی   برادرش رو می گیره. من تحمل این حرفها رو

کشم. من تحمل ندارم دایی. مرگ سیامک برای شکستن من بس بود. دیگه تحمل این حرفا رو ندارم.  

 اجازه بدید من و بچه م از این شهر بریم. 

 یونس مدتی سکوت کرد و حرفی نزد. هیوا هم مدتی ساکت بود و بعد گفت: 

 می رم اهواز.  بعد از مراسم چهلم-
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 پس تکلیف رستوران چی می شه دخترم؟ -

 رها اونجا رو مدیریت می کنه. -

 یونس بعد از مکثی گفت: 

 برای عوض کردن یه آب و هوایی میریم مسافرت. این بچه هم حال و هواش عوض می شه. -

 دایی من در مورد اینکه برم همیشه بمونم حرف می زنم.-

 د و بعد به سمت عقب چرخید و گفت: یونس در حاشیه ی خیابان توقف کر

 پسرم که نیست، می خوای دیدن این بچه رو هم ازم بگیری. می دونی جونم به جونش بسته است.  -

 هیوا سر به زیر انداخت و گفت: 

 پس گل بگیرید در دهن هر کسی که بخواد این حرفها رو در موردم بزنه.  -

 یونس به سمت جلو چرخید و گفت: 

 زمان همه چیز درست می کنه هیوا جان، برگردیم خونه ی خودمون؟ -

 نه دایی، بذارید چند روزی برم خونه ی خودم. -

 یونس باشه ای گفت و ماشین را به حرکت در آورد. 

 *** 

وشنش کرده  سیاوش روی مبلی وا رفته بود و سیگاری بین انگشتانش در حال سوختن بود. از وقتی ر

بود فقط دو پک از آن را کشیده بود و بقیه ی آن در دستان خشک شده اش می سوخت و خاکسترش  

روی سرامیک های زیبای کف سالن می ریخت. نگاه خودش هم میخ زمین مانده بود. یوسف هم آن  

همیده بود و  طرفتر روی مبلی ساکت بود. از رها و مریم و یاشار خبری نبود. گویا سیاوش همه چیز را ف

شکسته بود از آن حرف های که شنیده بود. شکسته بود از اینکه فهمیده برادرش با شنیدن حرف های  

او عصبانی شده است. اشک درون چشمانش یخ بسته بود. به گذشته فکر می کرد. به عالقه اش به هیوا  
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کر نکرده بود و اگر  که برای سیامک سر برید و قسم خورده بود هیچ وقت حتی به او فکر نکند. ف

ذهنش حریصانه به سوی او متمایل می شد خودش را تنبیه می کرد. اما آن روز از دست شیدا عصبانی  

بود که مقابلش اعتراف کرد و از عشقی که فراموش کرده بود حرف زد. اما گمان نمی کرد آن حرف ها  

 بشود بالی جان برادرش و برادرش را از او بگیرد. 

است و نزدیکش روی مبل دیگری نشست. سیگار سوخته که به فیلترش رسیده بود از یوسف از جا برخ

دستش بیرون کشید و درون زیر سیگاری انداخت. نگاه سیاوش اما از زمین کنده نشد. یوسف دست  

 روی دستش گذاشت و صدایش زد: 

 سیاوش. سیاوش حالت خوبه؟  -

 نگاه سرد و بی روح سیاوش به سمت یوسف برگشت و گفت: 

 گه، من قاتلم. من برادرم کشتم. راست می -

 حرف بیخود نزن، اون زنیکه یه غلطی کرد تقصیر تو نیست. -

 سیاوش چشمانش را بست و اشک روی صورتش دوید.

 عمو نباید می گفتم، نباید اون حرفها رو می زدم.  -

نه که سیامک  سیاوش با سرزنش کردن خودت و عذاب دادن خودت هیچی تغییر نمی کنه. واقعیت ای -

دیگه بین ما نیست. باعث و بانی اون اتفاق هم فقط شیداست. شیدا با کینه این کار رو کرده. هدفمند و  

 از قصد اون مکالمه رو با تو راه انداخته.

 سیاوش خواست برخیزد اما پاهایش یاریش نکرد که باز روی مبل افتاد. یوسف نگران گفت: 

 چی شده سیاوش؟ حالت خوبه؟  -

 ش تلخ خندی زد و گفت: سیاو 
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وقتی خبر فوت سیامک رو بهم دادی، کمرم شکست. گفتم هیچی بدتر از این نیست آدم برادر   -

بزرگش رو از دست بده. اما حاال بدتر از اون اینه که بفهمی من باعث این بودم که برادرم زندگیش از  

 دست بده. 

به خاطر اینکه زندگیش رو دوباره سامون  کافیه سیاوش، کافیه. تو شش سال قبل به خاطر سیامک،  -

بده. از زندگی و عشقت گذشتی. پذیرفتی با زنی زندگی کنی که روح و روان تو رو زخمی کرده بود فقط  

برای اینکه برادرت به عشقش برسه. مقصر این موضوع هم تو نیستی. سیامک باید قبل از عصبانی شدن  

 به هیوا و تو فرصت حرف زدن می داد. 

 اما سری تکان داد و گفت:  سیاوش

سیامک رو نمی شناختید، بیزار بود از اینکه کسی بهش ترحم کنه. بیزار بود از اینکه بفهمه کسی قصد   -

 بازی دادانش رو داشته. اون حرف های من، غیر از این تصور، چیزی توی ذهنش به وجود نمی آورده. 

 ولی به هر حال تو مقصر نیستی.  -

 ختی برخاست و گفت: سیاوش این بار به س 

 وقتی هیوا می گه هستم، یعنی هستم.  -

 این را گفت و به سمت پله ها به راه افتاد تا خودش را به اتاقش برساند. 

هیوا در آپارتمان را باز کرد، آرامش تا وارد شد یک راست به سمت اتاقش رفت. هیوا چندباری  

ند تا لباس عوض کند اما ورودش به اتاق و  صدایش زد اما او اعتنایی نکرد. خودش را به اتاقش رسا

هایش از روز عروسی بر روی دیوار اتاق، باز آتش به جانش کشید. جای جای  دیدن قاب های عکس 

اش خاطرات سیامک بود. تصمیم گرفته بود که قوی باشد و مقابل هر حرفی که بخواهد او را به زانو  خانه 

ش بیرون کشید و از اتاق بیرون رفت. آرام در اتاق آرامش را  دربیاورد بایستد. به سختی مانتو را از تن

باز کرد و وارد اتاق شد. روی تختش نشسته بود. به دیوار تکیه زده بود و سر به زانو آرام گریه می  

 کرد. نزدیکش ل*ب تخت نشست و صدایش زد: 
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 آرامش مامان، دخترم.  -

آرامش سر بلند کرد. شیطنت و شادی از چهره ی این دختر بازیگوش و پر جنب و جوش رفته بود و  

جایش را به غم و غصه داده بود. چشمان سبزش رنگ تنهایی و غریبی داشت. دستی به موهایش کشید  

 و گفت: 

 اشیم. ما باید قوی باشیم، حاال که بابایی نیست. ما دو تا باید هوای همدیگه رو داشته ب -

 آرامش به سوی میز کنار تخت خیز برداشت. عکسی که با پدر و مادرش داشت برداشت و گفت: 

 بابایی دیگه هیچ وقت برنمی گرده. -

 نه. نباید منتظرش باشی. -

 آرامش داشت سعی می کرد خودش را کنترل کند. با صدای پر بغضش گفت: 

گفت خدا هر کسی رو خیلی دوست داشته  عمو فریبرز گفت خدا بابایی رو خیلی دوست داشته. می  -

 باشه می بره پیش خودش. 

 و دوباره نگاهش را به مادرش داد و گفت: 

 مامان چیکار کنم خدا منم خیلی دوست داشته باشه؟ -

 هیوا نگاهش را به عروسک های متنوعی که باالی کمد ردیف شده بود داد و گفت: 

م. بابا سیامک همیشه از آسمون ها مارو نگاه می کنه و  من و تو باید زندگی خوبی برای خودمون بسازی -

 حواسش به ما هست. 

 ارامش باز خودش را توی آغو*ش مادرش انداخت و بغضش ترکید. 

 *** 

یک دستی و به سختی مشغول گردگیری خانه بود. آرامش هم داشت تلویزیون تماشا می کرد. می  

ار نداشت برای همین با رستوران خودشان تماس  ی برای این ک خواست آشپزی کند اما انگیزه و حوصله 
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اند، شالی روی سر  گرفت و سفارش غذا داد. وقتی زنگ واحدش زده شد به خیال اینکه شام را آورده

 انداخت و مقابل در رفت. با باز شدن در یوسف و رها و یاشار را دید. 

 یوسف با اخم اما مهربان گفت: 

 خوبی هیوا؟-

 سعی می کنم خوب باشم. -

 کنی بیایم تو. تعارف نمی -

 هیوا از مقابل در کنار رفت. همگی وارد پذیرایی شدند. یاشار خودش را به آرامش رساند و گفت: 

 سالم آرامش.  -

آرامش فقط نگاهش کرد و بعد خودش را روی مبل کنار کشید تا یاشار هم در کنارش بنشیند. یوسف و  

 ارف کرد. یوسف هم تا نشست گفت: ها بود. هیوا تعشان به آن هرها و هیوا نگا 

 گیری؟! آرامش عمو ما رو تحویل نمی -

 آرامش نگاهش را به او داد. رها در سوی دیگرش نشست و بو*سه ی به سرش زد و گفت: 

 قهری با ما عزیزم؟ -

 نه! -

هیوا به آشپزخانه رفت. رها هم برای کمک به او وارد آشپزخانه شد. همینطور که به هیوا کمک می کرد  

 ها را درون سینی بچیند گفت: تا فنجان 

 تحملش رو داری یه چیزی بهت بگم.  -

کردن فنجان ها درون سینی بود. هیوا  هیوا متعجب نگاهش کرد، اما رها ساکت نگاهش روی مرتب  

 دست سالمش را روی دوش رها گذاشت و گفت: 

 بدم میاد از این نصفه نیمه حرف زدنات، چی شده؟ -
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 رها سر بلند کرد. نگاهش در نگاه هیوا نشست و گفت: 

 وقتی رفتی، سیاوش...  -

 و باز سکوت کرد. هیوا کالفه بر سرش غر زد: 

 جون بکن دیگه رها.  -

 اهی به پذیرایی انداخت و گفت: رها نگ 

داشت از پله ها می رفت باال، یه دفعه حالش بد شد. بیست تا پله ها رو پرت شد پایین. سرش   -

 شکست. اما دلیلی که زمینش زد و از اون همه پله پرتش کرد. قلبش بود. 

ش را فرو  هیوا ماتش برد. بدون اینکه خودش بخواهد قطره اشکی آرام روی صورتش دوید. رها بغض

 داد و گفت: 

اونقدری وخیم نبود که بستری بشه. اما شوک این ماجرا و فشار خون حال قلبش رو خر*اب کرده.   -

گه نباید سر سری از کنارش بگذره. اقا یونس که نبود اما این موضوع که پیش اومد مریم  یوسف می 

 خانم هم به شدت به هم ریخت. 

 هیوا به سمت صندلی رفت، نشست و گفت: 

 می خواهی بگی من مقصرم؟  -

 به جای رها صدای یوسف را شنید: 

نه هیوا، کسی تو رو مقصر نمی دونه فقط می خوام بدونی سیاوش مقصر مرگ برادرش نیست. انصاف   -

 نبود بهش بگی قاتل. 

 هیوا شاکیانه نگاهش را به یوسف دوخت و گفت: 

من بمیره؟ انصاف بود حتی فرصت این رو  ی من یتیم بشه؟ انصاف بود شوهر  انصاف؟ انصاف بود بچه -

م نداره. من از سیاوش و شیدا  نداشته باشم بهش بگم چقدر دوستش داشتم. نه دایی، هیچ اهمیتی واسه 
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گذرم فقط به خاطر  متنفرم. انتقام خون سیامک از شیدا می گیرم. به هر قیمتی که شده. از سیاوش می

م اهمیتی نداره و قرار نیست  هر اتفاقی که واسه ش بیفته واسه دایی و زن دایی. این رو گفتم تا بدونید  

 دل من رو به ر*حم بیاره. 

 هیوا.   -

 هیوا دستش را باال آورد و گفت: 

 کنم دایی، کافیه. خواهش می  -

 

 *** 

با اینکه آفتاب تا وسط اتاق پهن شده بود و ساعت از ده صبح می گذشت اما او هنوز دراز کشیده بود.  

ما حوصله ی برخاستن نداشت. ساعد دست راستش روی پیشانی گذاشته بود. زیر سیگاری  بیدار بود ا

که روی میز کنار تختش بود پر از ته سیگار بود. ضرباتی به در اتاقش زده شد و متعاقبا در اتاق باز شد.  

یم در  مریم خانم با لیوان بزرگ آب میوه وارد اتاق شد. با ورود مادرش سریع به احترامش نشست. مر 

 کنارش ل*ب تخت نشست و لیوان را به سمتش گرفت و گفت: 

 اینجوری خودت رو عذاب می دی مشکلی حل می شه.  -

 سیاوش لیوان را از دستش گرفت و گفت: 

 وقتی به این فکر می کنم تصمیمات اشتباه من، این همه مصیبت واسه مون داشته از خودم بدم میاد.  -

 مریم اشکش را گرفت و گفت: 

تی اینطوری حرف می زنی، بیشتر عذاب می کشم. تو نه خطایی کردی نه اشتباهی مرتکب شدی  وق  -

 پسرم. 

 سیاوش اما با تلخ خندی جرعه ای از آبمیوه را نوشید و گفت: 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

702 

 بابا حالش خوبه؟  -

اونم غصه ی تو رو می خوره، گفت صدات کنم بری پایین باهات کار داره. بیا صبحونه بخور، بعد ببین   -

 بابات چیکارت داره. 

سیاوش فقط سری تکان داد ؛ مریم که اتاق را ترک کرد. لیوان آب میوه را روی میز کنار تخت گذاشت  

ریشی که داشت بلند می شد و تارهای  و وارد دستشویی شد.به خودش درون اینه نگاه کرد. دستی به 

سفیدی هم میان آن خودنمایی می کرد کشید. الغرتر شده بود.دوشی گرفت و لباس مشکی اش را با  

تی *** مشکی تعویض کرد. شلوار ورزشی مشکی هم به تن کرد و از اتاق بیرون زد. همینطور که از  

حضور داشتند. مینو با دیدن سیاوش از جا  پله ها پایین می رفت متوجه خاله اش و پسرش سعید آنجا 

برخاست و به سمتش آمد. او را در آغو*ش گرفت و حالش را پرسید. با سعید هم دست داد و بعد از  

احوالپرسی نشست. تا نشستند یونس هم به جمعشان اضافه شد. یونس تا نشست خطاب به سیاوش  

 گفت: 

 امش بیاریشون اینجا. سیاوش برو حاضر شو، باید بری دنبال هیوا و آر -

 سیاوش متعجب گفت: 

 من؟  -

 مینو پرسید: 

 ی خودش؟ هیوا جان رفته خونه   -

 مریم در جوابش گفت: 

 یه سری به خونه ش زده، یوسف و رها اونجا هستن پیششون.  -

 سیاوش نگاهش به زیر بود که یونس گفت: 

 سیاوش نمی خواهی بری؟ -
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اعتراضی کند برای همین چشمی گفت و از خاله اش  سیاوش نمی خواست جلوی خاله و پسر خاله اش 

عذرخواهی کرد و به اتاقش برگشت. شلوار ورزشی اش را با یک شلوار جین مشکی تعویض کرد و  

کاپشن مشکی چرمش را برداشت و از اتاق بیرون زد.به پذیرایی که برگشت خواست با پدرش  

از سالن بیرون رفتند. سیاوش همینطور  خصوصی چند کلمه ی صحبت کند برای همین به همراه سیاوش 

 که با سوییچ توی دستش بازی می کرد گفت: 

 شما می دونید هیوا، به خاطر این از اینجا رفت که من اینجام، االن شما می گید من برم دنبالشون؟   -

 یونس نفس عمیقی کشید و گفت: 

 بگو من گفتم می خوام آرامش رو ببینم. دو روزه نوه م رو ندیدم.  -

 یاوش سر بلند کرد و گفت: س

 زنگ بزنید به عمو یوسف، با هیوا و ارامش بیان اینجا.  -

 یونس با تحکم جوابش را داد:

 می گم تو برو ، بگو چشم. -

سیاوش فقط سری تکان داد و رفت. اصال درک نمی کرد چرا پدرش این را خواسته بود وقتی می دانست  

سیر را آرام رانندگی می کرد و به اتفاقات اخیر فکر می کرد.  هیوا چگونه قرار است با او رفتار کند. م

وقتی به مقابل ساختمان مسکونی توقف کرد ضربان قلبش باال رفته بود. نگاهش روی ساختمان چرخید.  

مدتی طول کشید تا باالخره تصمیم گرفت از ماشین پیاده شود. ضربان قلبش به همراه باال رفتن  

رفت. تپش قلبش دستانش را به لرزش انداخته بود. از آسانسور که خارج شد.   آسانسور باال و باالتر می

همینطور ایستاده بود و به در خانه ی هیوا نگاه می کرد. جرات رو به رو شدن به او را نداشت. با خودش  

با  درگیر بود که در خانه توسط هیوا باز شد. گویی با آرامش قصد بیرون رفتن از خانه را داشتند. هیوا 

دیدن سیاوش جا خورده بود. آرامش تا سیاوش را دید با عمو گفتن به سمتش دوید. سیاوش مقابلش  

نشست و او را در آغو*ش گرفت.آرامش را در آغو*ش داشت و نگاهش میخ هیوا مانده بود. هیوا از  
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ت و از  خانه بیرون آمد و پر حرص در را به هم کوبید. خودش را به آنها رساند دست آرامش را گرف 

 آغو*ش سیاوش بیرونش کشید و بر سر سیاوش غر زد:

 اینجا چیکار می کنی؟  -

آرامش ترسیده به مادرش چشم دوخت. سیاوش برخاست. وقتی ایستاد نگاه هیوا به سمت باال کشیده  

 شد و باز بر سرش داد زد: 

 گفتم اینجا چیکار می کنی؟ -

 بابا گفت بیام...  -

 باز غرید:  هیوا عصبانی حرفش را برید و

 اگرم بابات گفت تو نباید می اومدی، تو حق نداشتی بیایی اینجا.  -

 سیاوش سر به زیر انداخت و آرام گفت: 

 متاسفم هیوا.  -

 و باز هیوا داد زد: 

 هیوا خانم، چند بار باید بگم. تو برای من هفت پشت غریبه ای.   -

 سیاوش سری تکان داد: 

من به بابا گفتم، شما نمی خوای من رو ببینی اما اصرار داشت من بیام دنبالت. گفت دلش واسه تون   -

 تنگ شده. 

 پدر و مادرت هر وقت دلشون برای آرامش تنگ شد قدمشون سر چشم، تشریف بیارن اینجا تا....  -

مان موقع در خانه  با شکسته شدن بغض آرامش و برخاستن گریه اش ، هیوا بقیه ی حرفش را خورد. ه

ی یوسف هم توسط رها باز شد و نگران بیرون آمد اما او هم کمی از دیدن سیاوش جا خورد. سیاوش  

 سالمی داد و عقب ایستاد. رها خودش را به هیوا و آرامش رساند و گفت: 
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 چی شده هیوا؟ چرا داری داد می زنی؟  -

 هیوا دست آرامش را گرفت و گفت: 

 با دخترم می خواستم برم یه کمی قدم بزنم که دیدم این آقا اومده اینجا.   چیز مهمی نیست. من و -

 رها متعجب گفت: 

 این آقا؟ یعنی چی هیوا؟ سیاوش عموی آرامش، این برخوردت اصال درست نیست.  -

هیوا با زهرخندی دست دخترش را گرفت و به سمت آسانسور کشیدش. وارد آسانسور شد و دکمه را  

 ر آسانسور رها به سمت سیاوش چرخید و گفت: زد. با بسته شدن د

 موضوع چیه؟  -

 به بابا گفتم من نیام، اما اصرار کرد حتما من بیام دنبال هیوا و آرامش تا ببرمشون اونجا.  -

 

سیاوش این حرف را که زد از رها خداحافظی کرد و به سمت پله ها رفت. از ساختمان بیرون که آمد  

در پیاده رو به سمت خیابان می رفتند. سوار ماشین شد و آرام حرکت   نگاهی چرخاند. هیوا و آرامش

کرد. به دنبالشان می رفت اما خیلی نزدیک نمی شد که آنها را متوجه خود کند. وقتی به پارک رسیدند  

وارد پارک شدند. سیاوش هم ماشینش را پارک کرد و به دنبالشان رفت. هیوا و آرامش به محل بازی  

دند. هیوا نشست و آرامش به سمت وسایل بازی رفت. سیاوش هم کنار درختی ایستاد و  بچه ها که رسی

همینطور که نگاهشان به آنها بود موبایلش را از جیب بیرون کشید و شماره ی پدرش را گرفت دقایقی  

 طول کشید تا باالخره پدرش جواب داد: 

 الو سیاوش.  -

 سالم بابا.  -

 سالم؛ کجایید؟  -
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ستش را به درخت تکیه داد و کمی سرش را خم کرد تا هیوا را بهتر در تیررس  سیاوش بازوی را

 نگاهش داشته باشد و در همان حال جواب پدرش را داد:

 هیوا و آرامش اومدن پارک. منم دورا دور مراقبشون هستم.   -

 یعنی چی؟  -

 را خواستید بیام؟ رفتم دم خونه شون، هیوا ناراحت شد. بابا شما که می دونید از من متنفره، چ -

 مدتی به سکوت گذشت تا باالخره یونس گفت: 

 هیوا تو گوشت هم زد هیچی نمی گی، فهمیدی؟   -

می دونید که نمی گم. اما بهتر نیست جلو چشمش نباشم. شما خودتون به هیوا زنگ بزنید با آرامش   -

 بیان اونجا، من میرم واسه خودم یه آپارتمانی می گیرم از اونجا می رم. 

 ونس مشگوکانه گفت: ی

 گیری میری، مگه نداری؟یه آپارتمانی می  -

 سیاوش که جا خورده بود گفت: 

 دارم، یعنی حواسم نبود.  -

 یونس بازپرسانه گفت: 

 آپارتمانت رو فروختی؟  -

 چیزه، میام با هم حرف می زنیم.  -

 یونس لحنش رنگ تهدید گرفت و گفت: 

 سیاوش وای به حالت اگر فروخته باشی و پولش به اون زنیکه داده باشی.  -
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سیاوش از دور دید آرامش با دختر بچه ی دیگری روی سرسره دعوایش شد و در حال ج*ر و بحث  

تلفن را قطع کرد و به آن سو دوید. هیوا و پدر آن یکی دختر بچه   "بابا تماس می گیرم  "بودند. با گفتن 

نار سرسره رسانده بودند و در حال آرام کردن بچه هایشان بودند. اما گویا هیوا از کوره  خودشان را ک

در رفته بود و با پدر آن دخترک بحثش باال گرفته بود. یک زنی هم خودش را رسانده بود. هیوا؛  

 دخترش را از روی سرسره پایین آورده بود و داشت با آن مرد و زن بحث می کرد. 

در مورد تربیت بچه ی من نظر بدی، دختر خودت رو ادب کن که از رفتار باباش   شما الزم نیست   -

 معلومه ادب رو از کی یاد گرفته. 

 اما آن مرد صدایش را باال برد و گفت: 

 بچه ی تو عقده داره که می خواد زور بگه.  -

 بچه ی من زور نمی گه، این دختر شماست که نوبت رو بلد نیست رعایت کنه.  -

 بچه با تندی گفت: مادر آن  

 من حواسم به بچه ها بود این دختر شما بود که داشت ج*ر زنی می کرد.  -

آرامش به مادرش چسبیده بود و گریه می کرد و آن زن و شوهر همزمان حرف می زدند و هیوا مهلت  

پیدا نمی کرد جوابشان را بدهد. تا سیاوش رسید عصبانی جلو رفت دست به سی*نه ی آن مرد زد و  

 می به عقب هلش داد و بر سرش داد زد: ک

 هوی یابو، صدات انداختی رو سرت و سر یه زن داد و هوار راه انداختی، فکر کردی بی کس و کاره.   -

سیاوش که این حرکت را انجام داد آن مرد هم کوتاه نیامد و به سوی او حمله ور شد. دعوای سیاوش و  

جیغ و داد می کردند. اما هیوا بی تفاوت ایستاده بود  آن مرد باال گرفت. هر چقدر آن زن و دخترش 

نگاه می کرد. اما آرامش بلند بلند گریه می کرد. عده ای دیگر جمع شدند و آنها را از هم جدا کردند.  

آن خانواده در حالی که ناسزا می دادند رفتند. آرامش هم به سوی سیاوش دوید و خودش را به او  

 و او را در آغو*ش گرفت و گفت:  چسباند. سیاوش مقابلش نشست 
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 گریه نکن عزیزم، گریه نکن قربونت برم.  -

 آرامش در میان گریه اش گفت: 

 عمو اون دختره به بابایم ناسزا داد.  -

 فدات بشم.  -

 هیوا پا از زمین کند و نزدیکشان آمد. بقیه ی مردم هم از دورشان دور شدند.

در آغو*ش گرفت و از روی زمین برخاست. هیوا با  سیاوش وقتی آرامش را کمی آرام کرد، او را 

 چشمان سرد و بی تفاوت نگاهش می کرد. تحمل نگاهش را نداشت که سر به زیر انداخت و گفت: 

چیکار کنم؟ بابام حکم کرد بیام دنبالتون. نه اینکه خودم نخوام بیام؛ نمی خواستم چون تو نمی   -

 خواستی. شدم چوب دو سر طال. 

 صورت سیاوش کشید و گفت:  آرامش دستی به

 عمو بینیت داره خون میاد؟ -

 سیاوش نگاهش را به آرامش داد و گفت: 

 عزیزم. اشکال نداره، می رم می شورمش.  -

 من می دونم شیر آب کجاس؟ از اونطرفی بریم.  -

و به سوی اشاره کرد. سیاوش با آرامش به آن سو به راه افتاد. در حالی که هیوا با نفرت با نگاهش آنها  

را دنبال می کرد. بعد بی تفاوت به سوی نیمکتی رفت و نشست و موبایلش را از کیف بیرون کشید و  

 شماره ی یونس را گرفت. خیلی طول نکشید تا باالخره جواب داد: 

 رم. الو سالم دخت -

 سالم دایی، خوب هستین؟ -

 یونس با مهربانی گفت: 
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 خوبم عزیزم، بهتری؟  -

بد نیستم. دایی چرا سیاوش فرستادید دنبال ما؟ حرف مردم کم نیست واسه م که شما هم می خواهید   -

 بهش دامن بزنید. 

 یونس مکثی کرد و بعد گفت: 

ی ماست  رامش، جزوی از خانوادهدر دروازه رو میشه بست در دهن مردم رو نه، سیاوش عموی آ -

همونطور که تو و آرامش هستید. به خاطر حرف مردم که نمی شه از هم دور بشیم. شیدا رو هم خودم  

 پیداش می کنم. 

 دایی، به خاطر حرف مردم هم نباشه من خودم دیگه نمی خوام سیاوش رو ببینم. -

رفا یه حرفی زده که دهن گشاد شیدا  ببین هیوا تو خودت هم خوب می دونی سیاوش مقصر نیست، ص  -

 رو ببنده. من خودم اون ویس گوش کردم. 

یونس که این حرف را زد، هیوا چشمانش را بست و باز قطره اشکی روی صورتش دوید و صدای یونس  

 را شنید: 

شیدا از قصد همچین بحثی رو با سیاوش راه انداخته و صداش رو ضبط کرده. گویا قبلش هم یه عکس    -

برای سیامک فرستاده که من سر درنیاوردم ولی یوسف می گفت بابت اون عکس ها به سیامک  های 

 توضیح دادی و حرفی نبوده. اما من از سیاوش می خوام توضیح بده. 

 هیوا اشکش را گرفت و گفت: 

 چرا از من نمی خواهید توضیح بدم؟  -

 ت؟ فقط نمی خوام بیشتر از این اعصابت به هم بریزه. آرامش کجاس  -

 داره بازی می کنه.  -

 بعد از پارک با سیاوش بیاید اینجا.  -
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هیوا هنوز هم نمی توانست مقابل یونس حرف خودش را بزند همیشه زبانش مقابل دایی اش کوتاه بود  

 و او از این بابت از خودش متنفر بود. خیلی سعی کرد تا باالخره گفت: 

 دایی خونه کلی کار دارم؟ -

 رسی، دو روزه ندیدمتون.  بعدا به کارات می -

 شما بیاید خونه ی ما؛ با زن دایی.   -

 مریم حالش خوب نیست. اذیت نکن دختر. منتظرتونم. -

این را گفت و تلفن را قطع کرد. آرامش که دست سیاوش را گرفته بود و توی دست دیگرش یک  

کت نشاند و خودش هم در  بستنی قیفی بود به سمت هیوا می آمدند.به هیوا رسیدند. آرامش را روی نیم 

 کنارش نشست. آرامش با شوق گفت: 

 مامان، عمو قول داده شب من رو ببر شهر بازی.  -

اما هیوا نگاهش مات تاب وسرسره ها و جیغ و داد بچه ها بود. سیاوش مسیر نگاهش را دنبال کرد و  

 گفت: 

 البته اگر اجازه بدی.  -

نگاه شاکی هیوا به سمتش برگشت. سیاهی چشمانش، سبزی چشمان سیاوش را به آتش کشید و زهر  

 کالمش روحش را تلخ کرد.

 این بچه می گه بهش قول دادی، خب اگر من اجازه ندم، قولت چی می شه؟  -

 سیاوش دستی به موهای آرامش که نگاهش بین آن دو در گردش بود کشید و گفت: 

 که بهش دادم ازش عذرخواهی می کنم.  بابت قول بیجای -

 و هیوا بی رحمانه گفت: 

 من اجازه نمی دم.  -
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و هیوا منتظر نگاهش می کرد تا از آرامش عذرخواهی کند، اما سیاوش فقط نگاهش می کرد. آرامش  

 شاکی گفت: 

 مامان جون چرا اجازه نمیدی؛ اگه بابا بود اجازه می داد با عمو برم شهر بازی؟  -

 رص گفت: هیوا با ح 

 اگه بابات بود خودش تو رو می برد. لزومی هم به لطف غریبه ها نداشتی.  -

لحنش به قدری تند و طلبکارانه بود که آرامش باز گریه اش گرفت اما این بار آرام تر و سر به زیر  

گریه می کرد. بستنی اش هم نمی خورد. سیاوش دستی به موهای آرامش کشید و با نگاهش التماس  

 آرام گفت:  کرد و 

 تو رو خدا، ایندفعه رو اجازه بده. دفعه بعد قبلش با تو هماهنگ می کنم.  -

هیوا نگاهش را به رو به رو داد و سکوت کرد. سیاوش آنقدر با آرامش حرف زد و قلقلکش داد تا  

  باالخره او را خنداند. وقتی آرامش بستنی اش را تمام کرد خواست برود بازی کند و سیاوش همراهیش 

کرد. تمام مدت هیوا نشسته بود و فقط نگاهشان می کرد وقتی بازی آرامش تمام شد به سمت هیوا  

 برگشتند و آرامش گفت: 

 مامان جون بریم خونه بابا یونس؟ -

هیوا شاکی نگاهش را به سیاوش که پشت سرش ایستاده بود داد، سیاوش برای فرار از نگاهش با  

 ا عصبانی برخاست و گفت: شیطنت به آسمان نگاه می کرد. هیو

 دیگه بچه ی من رو پر نکن، فهمیدی.  -

اما گویی رفتار سیاوش تغییر کرده بود که تصمیم گرفته بود با همان شیطنت ها به جنگ با هیوا برود.  

 نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 حاال چقدرم که این دختر خودش زبون نداره. یکیه لنگه ی خودت.  -

 آرامش را کشید که آرامش شاکی گفت:   هیوا اما عصبی دست
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 کندی مامان، دستم رو کندی، آرومتر.  -

 سیاوش به خنده افتاد و گفت: 

 الهی بمیرم، خب آرومتر بکش زن. دست برادرزاده م رو کندی.  -

هیوا به راه افتاد و آرامش را به دنبال خودش می برد. سیاوش هم به دنبالشان دوید و خودش را به آنها  

 گفت:  رساند و

 آرومتر.  -

 آرامش با ناله گفت: 

 آخ آخ عمو کمکم کن.  -

 هیوا ایستاد و عصبی دست آرامش را پس زد که آرامش گفت: 

 چته مامان؟  -

 و به سمت سیاوش برگشت و دست او را گرفت. سیاوش دستش را گرفت و گفت: 

 مامانی اوقاتش تلخه بهتره سر به سرش نذاریم.  -

و به راه افتادند. به ماشین که رسیدند. آرامش روی صندلی جلو نشست و هیوا عقب، سیاوش از آینه  

نگاهی به او انداخت و ماشین را از جا کند و حرکت کرد. مسیر به حرف های سیاوش و آرامش طی می  

ه با هر چیزی که می دید سوالی داشت و سیاوش با حوصله  شد و هیوا ساکت بود. آرامش در را*بط

 جوابش را می داد وقتی پشت چراغ قرمز توقف کردند آرامش گفت: 

 عمو چرا یکی از رنگ های چراغ راهنمایی صورتی نیست؟  -

 سیاوش ابروی باال برد و گفت: 

 نمی دونم.  -
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وست داشته باشن. خب من خیلی  یاشار میگه چون مردها صورتی دوست ندارن. مگه باید مردها د -

 دوست دارم. 

 سیاوش دستی به ریش هایش کشید و گفت: 

 خب سبز و نارنجی و قرمز هم قشنگن که.  -

 آرامش سری تکان داد و گفت: 

 نه صورتی قشنگتره. عمو چرا پلیس ها لباسشون سفیده؟ -

 چون سفید دوست داشتن.  -

 آرامش عاقالنه نگاهش کرد و گفت: 

 داشتنیه؟ شما فکر می کنید من از قانون هیچی نمی دونم.  عمو مگه دوست  -

سیاوش صرفا یه حرفی زده بود تا او را از سر باز کند اما وقتی از جواب آرامش، هیوا خندید. سیاوش از 

 آینه نگاهی به او انداخت و خطاب به آرامش گفت: 

های راهنمایی رانندگی سفید  ای تو روحت، سفید پوشیدن چون قانون اینجوری تعیین کرده که پلیس   -

 بپوشن. 

 آرامش همینطور که با لبخند نگاهش می کرد گفت: 

بابا می گفت پلیس های راهنمایی باید رنگ روشن بپوشن تا توی شب وقتی نور ماشین ها بهشون می   -

خوره دیده بشن. اگه تیره بپوشن دیده نمی شن و ممکنه ماشین زیرشون بگیره. چون کارشون خیلی پر  

 طره. خ

سیاوش که حسابی از جوابش کنف شده بود، نگاهش میخ عددهای چراغ قرمز مانده بود و آرامش  

 همینطور با لبخند نگاهش می کرد. که باالخره سیاوش با لبخند پهنی نگاهش کرد و گفت: 

 خب چیه؟ من نمی دونستم. -
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 آرامش نگاهش را به رو به رو داد و گفت: 

 ی رو نمی دونی بگو نمی دونم. الکی یه جوابی از خودت در نیار. بابایی می گفت وقتی یه چیز -

 این حرفش خنده ی بلند هیوا را در آورد. سیاوش که حسابی حرصش گرفته بود گفت: 

 این بچه دقیقا چند سالشه؟  -

 آرامش باز گفت: 

 چراغ سبز شد عمو.  -

 سیاوش با حرص ماشین را از جا کند و حرکت کرد. 

کردند. اما هیوا همچنان ساکت بود. وقتی با ماشین وارد  کل می اوش یک بند کل طول مسیر آرامش و سی

خانه شدند و توقف کردند. آرامش با شوق از ماشین پیاده شد و به سمت ساختمان دوید. سیاوش هم  

 دستش به دستگیره رفت که هیوا صدایش زد: 

 آقای یاوری.  -

 خندید و گفت: سیاوش متعجب به سمت عقب برگشت، تلخ 

 تو بودی گفتی آقای یاوری؟  -

 هیوا با حرص نگاهش را در نگاهش دوخت و گفت: 

 کنم، پس خواهشاً هم شما من رو هیوا خانم صدا کنید. از این به بعد اینجوری صداتون می  -

 تر خندید و گفت: دفعه پرحرص سیاوش این 

 فامیلیت چیه خانم؟  -

 دونید؟یعنی شما نمی -

 ت کردم. خانم...خانم... نه، صبر کن فکر کنم، یه بار فقط سر عقدت شنیدم کلی مسخره  -
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هیوا عصبی و پرحرص دستگیره را کشید و از ماشین پیاده شد و در ماشین را محکم به هم کوبید.  

 سیاوش هم پیاده شد و صدایش زد: 

 جورابی...نه اینم نبود.  خانم جودکی...نه ...نه این نبود. خانم -

ها هیوا عصبانی به سمتش  ی پله گفت، میانه رفت اسامی مختلفی را می و همینطور که به دنبال هیوا می 

 برگشت و سرش داد زد: 

 رو اعصاب من راه نرو.  -

 تر ایستاده بود و دقیقاً هم قد او شده بود با همان تندی جوابش را داد: سیاوش که یک پله پایین 

 بت رو از سر راه جمع کن که کسی روش راه نره. اعصا  -

*** مشکی سیاوش را چنگی زد و به سمت صورتش خم  ی تی هیوا بر خالف تصور سیاوش، عصبانی یقه 

 شد. نگاهش را در نگاه سیاوش دوخت و گفت: 

ی وجودم ازت متنفرم  کنی همینطوری حرفی زدم. نه، من با همه گم ازت متنفرم، فکر می وقتی می  -

های  یاوش. چون تو باعث شدی هیچ وقت فرصت این رو پیدا نکنم که به سیامک بگم تموم حرف س

کردم دوستش نداشتم اما  برادرش چرند، فرصت نشد بهش بگم درسته که وقتی باهاش ازدواج می 

 خوامش. ی زندگیم خالصه می شد تو وجودش. من سیامک رو می قدری عاشقش شدم که همه اون

 ی سیاوش را رها کرد. سیاوش سر به زیر انداخت و گفت: دوید و یقه اشک روی صورتش 

های من عصبانی شده و این  کنی من حالم خیلی خوبه، از وقتی فهمیدم برادرم به خاطر حرف فکر می  -

خواد بمیرم. جرات خودکشی رو دارم چون قبالً این کار رو کردم اما به  بال سرش اومده. فقط دلم می

 کنم. رم این کار رو نمیخاطر پدر و ماد

 های اشکی به چشمان هیوا چشم دوخت و گفت: و دوباره سر بلند کرد و با چشم

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

716 

تونم تحمل کنم و مجبورم که تحمل کنم. همش  تو بگو چیکار کنم؟ من حتی تلخی وجود خودم رو نمی -

م و سیامک زنده دادن و االن من زیر خاک بوددفعه که خودکشی کرده بودم نجاتم نمیگم کاش اون می 

 بود. 

خواست که  هیوا مدتی نگاهش در سکوت در نگاه سیاوش چرخید، شاید تند رفته بود اما هر چقدر می 

کشید و این تنفر از مسببان مرگش  فراموش کند اما باز، یاد و خاطرات سیامک به جانش آتش می 

بود و حاال شاید آن   ی که یک روزی عاشقشکشید. سیاوش هم نگاهش در آن چهرهدرونش شعله می 

ی که انتهای آن کمی شکسته بود چقدر روی  عشق دوباره سر باز کرده بود چرخید. ابروان سیاه و راسته 

اش خوش نشسته بود. صورتش از قبل کمی پرتر شده بود و بینی جمع و جورش  چشمان درشت مشکی 

انداخته بود و رنگ و رویش را   رسید. هر چند عزاداری و گریه زیر چشمانش را گودکوچکتر به نظر می 

هایش هم خشکیده  کرد این ناسوری عزاداری را. ل*ب اش جبران می های برجسته گرفته بود اما گونه 

 کشید. بود اما خوش حالتی و زیبایش خودش را به رخ می 

 کنی؟ کمکم می  -

 فت: تر ایستاد و گاین سوال را هیوا پرسید و سیاوش را به خودش آورد، هیوا کمی صاف 

 کنی شیدا رو پیدا کنم؟کمکم می  -

 برای چی؟  -

 معتقد نیستی باید تقاص کاری که با زندگی من کرد پس بده.  -

 چنگی به موهای نامرتبش زد و نهیبی به خودش و بعد گفت: 

پیداش کنن و زیر نظر بگیرنش. مراسم چهلم  به چند نفری توی انگلیس سپردم پیداش کنن. گفتم  -

 که تموم شد میرم انگلیس... 

 هیوا اما گفت: 

 تونه آرومم کنه. منم میام، فقط کشتن شیدا یه کمی می  -
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کرد. سیاوش فقط سری  سیاوش ترسیده بود از این نگاه و حرف هیوا که محکم و با نفرت بیانش می 

 تکان و هیوا آرام گفت: 

 خوبه.  -

ی پله ها نشست. نگاهش درون حیاط  کرد و به سمت ساختمان رفت. ولی سیاوش همانجا لبه  گردو عقب 

 چرخید و فکرش درگیر بود. می 

 *** 

ی آرامش و یونس به هوا بود. یونس داشت آرامش را قلقلک می داد  وقتی وارد سالن شد، صدای خنده 

ها را  ا هم در کنار مریم نشسته بود و آن پیچید. هیوو آرامش روی مبل وا رفته بود و از خنده به خود می 

کرد. سیاوش با سالمی به جمعشان اضافه شد. یونس دست از قلقلک دادن آرامش کشید و او را  نگاه می 

 روی پا نشاند و گفت: 

 خب بگو ببینم پسر، آپارتمانت رو چیکارش کردی؟ -

 مادرش انداخت و گفت:  نگاهی به سیاوش باز غافلگیر این سوال ناگهانی پدرش شده بود. نیم 

 فروختم، توی کاری که داشتم ضرر داده بودم.  -

 تر سوال بعدیش را پرسید: رحمانهیونس بی 

 کی اومدی فروختی رفتی که من خبردار نشدم؟  -

 وکیل گرفته بودم، خودم نیومدم.  -

 یونس عصبانی بر سرش داد زد:

 دروغ نگو سیاوش، خودت اومده بودی.  -

 نداخت و مجبور شد حقیقت را بگوید: نگاهش را به زیر ا
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با یه نفر شریک شده بودم، همین کاری که گفته بودم داره توی انگلیس جواب میده، اوایل خوب بود   -

کم افتادیم روی دور ضرر. بدیش این بود من سهام بیشتری داشتم ضررش هم بیشتر مال من  اما کم 

بفروشم. به کسی نگفتم اما یه بار اتفاقی هیوا من رو  بود. مجبور شدم بیام ایران زمین و آپارتمانم رو 

توی خیابون دید. ازش خواستم کسی نفهمه. اشتباه کردم. دفعات بعد که اومدم به هیوا زنگ زدم تا  

م حواله کنه.  ببینمش. ازش خواستم وکالت من رو قبول کنه تا بعد از فروختن آپارتمانم پولش رو واسه 

ها رو از ما گرفته و  ی دومی که هیوا رو دیدم اون عکسپا گذاشته بود. دفعه م ب اما انگاری شیدا واسه 

 توی این اوضاع و احوال برای سیامک فرستاده بود و یه مشت اراجیف گفته بود. 

 سیاوش سکوت کرد. یونس و بقیه هم ساکت بودند. هیوا اما گفت: 

 موضوع عصبانی نبود. من همه چیز رو به سیامک گفته بودم، در جریان بود. از این  -

 یونس فقط سری تکان داد و گفت: 

 توی ضررهای مالیت شیدا دست داشت؟  -

 سیاوش به تایید سری تکان داد و آرام گفت: 

 ست.  بعداً فهمیدم با پاتریک توی را*بطه  -

ی مریم را  هیوا ابروی باال برد و نیشخندی زد. یونس هم خواست سرزنشش کند اما وقتی نگاه ملتمسانه 

 ید سکوت اختیار کرد و حرفی نزد. یونس دستی به موهای آرامش کشید و گفت: د

 هیوا جان دخترم هو*س دستپخت تو رو کردم.   -

 هیوا سر به زیر انداخت و گفت: 

 آوردن. مون غذا می این چند روزه اصالً اشپزی نکردم، فقط از رستوران واسه  -

 مریم گفت: 

 ست. یونس جان، امروز ناهار رو درست کردن. تا نیم ساعت دیگه هم آماده  -
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ی  هیوا که از یک دستور فرمایشی دیگر راحت شده بود نفس راحتی کشید. دیگر عالقه و حال و حوصله 

 برای آشپزی نداشت. 

از ساعت چهار بعدازظهر بود. توی اتاق کارش مشغول رسیدگی به کارهایش بود و تلفنی با یکی 

کارمندانش صحبت می کرد. آرامش هم این سوی میز روی مبلی نشسته بود و پازل درست می کرد.  

 ضرباتی به در اتاق خورد و سیاوش وارد اتاق شد، آرامش تا او را دید دستانش را بهم کوبید و گفت: 

 آخ جون عمو بیا کمکم.  -

ت. سیاوش مقابل آرامش نشست و  یونس نیم نگاهی به آنها انداخت و لبخندی کمرنگ روی لبش نشس 

 گفت: 

 خب بگو ببینم چیکار داری می کنی؟  -

و کمی با آرامش مشغول درست کردن پازل شد، هر تکه ی که سیاوش پیدا می کرد و می خواست  

سرجایش بگذارد آرامش سریع از او می گرفت و می گفت اشتباهه بعد خودش همان را همانجا می  

 به پشتی مبل تکیه زد و گفت: گذاشت. سیاوش بعد از مدتی 

 دختر تو چقدر ج*ر می زنی، می شینی اینجا تا من پیدا کنم.  -

 آرامش دستانش را به ک*مر زد و به سمت عمویش براق شد و گفت: 

 خیلی ببخشید عمو که نصف پازل خودم درست کرده بودم.  -

 سیاوش مستاصل به پدرش نگاه کرد، یونس ابروی باال انداخت و گفت: 

 است میگه دخترم، دوتکه پازل پیدا کردی ادعا هم داری. ر -

سیاوش دستانش را باال برد و اعالم تسلیم شدن کرد. آرامش خندید. به سمتش رفت و صورتش را  

 بوسید و توی آغوشش نشست و گفت: 

 عمو جون خیلی زشت شدی.  -
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 سیاوش با خنده گفت: 

 چرا؟  -

 آرامش به ریش های او دست کشید و گفت: 

 چیزا بهت نمیاد.  این  -

 تا این را گفت یونس بلند و بی پروا خندید. سیاوش هم با خنده گفت: 

 دختر این چیزا اسمش ریش. -

 آرامش ریز خندید و با خنده هایش باز یونس و سیاوش خندیدند. یونس بعد از مدتی گفت: 

 آرامشم میری پیش مامان مریم. من با عمو سیاوش حرف دارم.  -

داد، سیاوش او را روی زمین گذاشت و بعد از اینکه آرامش اتاق را ترک کرد یونس  آرامش سری تکان 

 بی مقدمه گفت: 

 چرا به من نگفتی که دوستش داشتی؟  -

 سیاوش که نگاهش به دنبال آرامش به سوی در اتاق رفته بود به سمت پدرش برگشت و متعجب گفت: 

 چی؟  -

 توی جعبه سیگارش برمی داشت گفت:  یونس از جا برخاست و همینطور که سیگاری را از 

 در مورد شش سال قبل صحبت میکنم، به جای هر کاری باید می اومدی با من حرف می زدی.  -

شده ی روی میز دوخت. درون فکرش به  سیاوش متوجه منظور یونس شد و نگاهش را به پازل تکمیل 

 دنبال جوابی می گشت که باز یونس گفت: 

 فقط به خاطر اینکه سیامک اینکار رو کردی؟  -

 سیاوش بدون اینکه سر بلند کند گفت: 
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تصمیم اشتباهی نبود. نتیجه ی خوبی داشت اگر حماقتم خرابش نمی کردم و برادر جوونم رو نمی   -

 فرستادم سی*نه ی قبرستون. 

 تو خودت رو مقصر مرگ سیامک می دونی؟  -

سیاوش سربلند، اشک درون چشمانش دو دو می زد، سری تکان داد و پلک زد و اشک روی صورتش  

 غلطید. یونس هم آهی کشید و دستی به صورت و پشت گردنش کشید. بغضش را خورد و گفت: 

ه شیدا برای اشتباه بزرگتر فرصت دادی،  ولی حقیقت اینه که اینطور نیست. تنها اشتباه تو این بود که ب  -

 البته من از حسن نیت و قلب تو خبر دارم پسرم. شیدا اگه غلطی کرده تاوانش هم میده. 

 سیاوش نگران کمی فکر کرد و بعد گفت: 

بابا، هیوا می خواد انتقام بگیره، از من می خواست کمکش کنم شیدا رو پیدا کنه. حرف از کشتن شیدا   -

 فت فقط اینطوری آروم می شه. می زد. می گ 

 االن داغه، یه حرفی می زنه، تو ذات این دختر نیست این حرفها.  -

 سیاوش با گفتن امیدوارم سر به زیر انداخت. یونس مکثی کرد و بعد گفت: 

فردا برو شرکت سیامک، برنامه های شرکتش روی هواست، یوسف هم نمی رسه به همه ی کارها. با   -

قیم قانونی آرامش االن من هستم، سهام شرکتش به نام آرامش منتقل می شه اما   وکیلش صحبت کردم. 

من به عنوان قیم آرامش بهت وکالت میدم مدیریت شرکتش انجام بده. هیوا خودش از پس رستوران  

برمیاد. االن هم که نیست رها کارهاش رو انجام می ده اما نمی خوام شرکت سیامک بخوابه، توی این  

 لی واسه کارش زحمت کشید. شش سال خی 

 سیاوش سری تکان داد و گفت: 

 بهتر نیست از هیوا بپرسید، شاید دوست نداشته باشه من توی شرکت سیامک مشغول بشم.  -

 یونس پکی به سیگارش زد و بعد گفت: 

 از این بابت نگران نباش، هیوا حرفی نمی زنه.  -
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 ولی بهتره بازم ازش بپرسید.  -

 ش را داخل زیرسیگاری خاموش کرد و گفت: یونس سیگار نیمه تمام

 باشه، اما می خوام از هم دور نشیم. کنار هم باشیم.  -

سیاوش گنگ نگاهش کرد و فقط سری تکان داد. یونس از جا برخاست و به سمت میز رفت، کارتی از  

 روی میز برداشت به سمت سیاوش گرفت و گفت: 

یامک توی شرکت. نمی خوام فکر کنه االن که سیامک  با آقای دانیالی تماس بگیر، معاون و شریک س  -

 نیست اون همه کاره ست. توی مراسم بود دیدیش؟ 

 آره، همون که قد بلند بود و ریش پرفسوری داشت. -

 یونس سری تکان داد و گفت: 

قبل از اینکه بری شرکت برو پیش آقای حسنی، وکالت نامه رو تنظیم کرده، با وکالت نامه برو پیشش   -

 زبونش کوتاه بشه. که 

سیاوش از جا برخاست و کارت را گرفت. با شنیدن صدای احوالپرسی های از بیرون با هم بیرون رفتند.  

جیران و آرزو آمده بودند. سیاوش و یونس هم به جمعشان اضافه شد. جیران برای دیدن هیوا و  

ی با آرامش رفیق بود و با  آرامش آمده بود و آمدنشان کمی حال و هوایشان را عوض کرد. آرزو حساب 

 داشتن اختالف سنی زیاد با هم دوستان خوبی بودند. 

 *** 

سر میز صبحانه بودند. به خواست یونس مجبور شده بود به ماندن. سر میز نگاهش را به یونس داد و  

 گفت: 

 دایی جون، من با اجازه تون امروز می خوام یه سر بزنم به رستوران.  -

 یونس سری تکان داد و گفت: 
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 کار خوبی می کنی دخترم، سیاوش داره می ره دفتر آقای حسنی، تو مسیرش تو رو هم می رسونه.  -

 هیوا متعجب سر بلند کرد و بعد گفت: 

 ممنون دایی با تاکسی می رم.  -

 جان چای اش بود سر بلند نکرد.سیاوش نگاهش به فن

 نگاهی بین یونس و مریم رد و بدل شد و باز یونس گفت: 

 به چشم تاکسی بهش نگاه کن، کرایه ش رو هم بده. -

 هیوا عصبی فنجان چایش را پس زد و گفت: 

 ترجیح می دم با تاکسی برم دایی.  -

 یونس لحظاتی نگاهش کرد و بعد گفت: 

 رم؟ باشه، چرا عصبانی میشی دخت -

سیاوش ناراحت برخاست و بیرون رفت. هیوا نگاهش را گرفت، بغضش را فرو داد. مریم آرام و با  

 بغض گفت: 

هیوا جان، انقدر سخت نگیر، به خدا نبودن سیامک خیلی سخته. خدا می دونه و دل سیاوشم. اون که    -

 نمی خواسته برادرش رو از دست بده. 

 هیوا نگاهش را به مریم داد و گفت: 

 زن دایی، خودتون شنیدید فامیل چه حرفهای در موردم می زدن.  -

 مریم اشکش را گرفت و گفت: 

این ها فامیل های من بودن، کسایی که می خواستن سیامک رو تور کنن اما نتونستن. کسایی که   -

  خوشحالن از مرگ بچه م، کسایی که شاید بدتر از شیدا باشن. اما عزیزم تو یه کاری نکن خوشحال تر

 بشن. 
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و از جا برخاست و سالن را ترک کرد. هیوا سر به زیر داشت و آرام اشک می ریخت که یونس لیوان  

 شیر را مقابلش گذاشت و گفت: 

دونم شرایط سختیه، اما برای همه مون همینطوره. باید بپذیریم این شرایط.  گریه نکن دخترم، می  -

 گرنه آویزونت می شه باهات میاد. صبحونه ت رو بخور و تا آرامش بیدار نشده برید. و

هیوا جرعه ای از شیر را نوشید و به اتاق خودش رفت. یونس هم برخاست و از سالن بیرون رفت.  

سیاوش لبه ی پلکان ایستاده بود و سیگار می کشید که یونس نزدیکش شد و محکم پس گردنی بهش  

 زد و سرش داد زد: 

 کره خر خجالت نمی کشی سیگار می کشی.  -

 اوش سر به زیر انداخت و دستش را با سیگارش پشت سر برد و گفت: سی

 معذرت می خوام. -

 برو لباس بپوش تا رستوران برسونش. -

 سیاوش مستاصل به پدرش نگاه کرد. 

 آخه...  -

 یونس باز با اخمی سرش غر زد: 

 آخه و کوفت. برو ببینم.  -

 سیاوش سری تکان داد و به سمت داخل به راه افتاد. 

 *** 

پشت فرمان ماشین منتظر بود که در عقب باز شد و هیوا روی صندلی عقب جا گرفت. گچ دستش  

 حسابی اذیتش می کرد و او را کالفه کرده بود. تا نشست با اعتراض گفت: 

 مرده شور ببرن.  -
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 سیاوش از آینه نگاهش کرد و گفت: 

 من رو.  -

 یوا عصبانی غر زد: ه

 نخیر این گچ بی صاحاب دستم رو.  -

سیاوش آهانی گفت و ماشین را روشن کرد و از خانه بیرون رفت. یک کت و شلوار شیک به تن داشت  

و حسابی به سر و وضع خود رسیده بود. هیوا نگاهش به بیرون بود و به سکوت طی می شد که سیاوش  

 این سکوت را شکست و گفت: 

 ی دونی بابا از من خواسته که برم شرکت سیامک؟ می گم م -

 با ترس و اضطراب این سوال را پرسید که هیوا بدون اینکه نگاهش کند گفت: 

 می دونم.  -

 سیاوش نفس راحتی کشید و گفت: 

 یه وقت فکر نکنی خودم خواستم کار سیامک رو دست بگیرم، به خدا بابا ازم خواست.  -

اخت. این همه مظلومیت به سیاوش نمی آمد. نیشخندی به لبش نشست و  هیوا باز نیم نگاهی به او اند

 گفت: 

 یه طوری حرف می زنی که اصال بهت نمیاد.  -

 سیاوش با لبخندی گفت: 

 بگم ازت می ترسم باور می کنی؟  -

 نه.  -

 سیاوش خندید و هیوا گفت: 
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 برای چی می خندی؟  -

 نفری. نمی دونم، خنده م گرفت. یعنی هیوا واقعا از من مت -

 هیوا باز تند بر سرش داد زد:

 هیوا خانم.   -

 سیاوش هم با حرص و مسخرگی گفت: 

 خانم جورابان.  -

 و باز خندید که هیوا حرصی زیر ل*ب غرید: 

 زهرمار.  -

 سیاوش اما با شیطنت گفت:

 دیشب سه ساعت فکر کردم تا فامیلیت یادم اومد. خانم جورابان.  -

 هیوا جوابی نداد و سیاوش باز گفت: 

 می گم خانم جورابان تا چه ساعتی رستوران تشریف دارید، برگشتنی بیام دنبالتون.  -

 اما هیوا باز جوابش را نداد و سیاوش دوباره گفت: 

 خانم جورابان شماره تماسم رو دارید اگه کارتون زود تموم شد تماس بگیرید بیام دنبالتون.  -

 شتی به کنار در کوبید و داد زد: هیوا عصبانی م 

 سر به سرم نذار مردک، حوصله ت رو ندارم.  -

سیاوش از آینه نیم نگاهی به او انداخت و سکوت اختیار کرد. این سکوت تا رسیدن به رستوران ادامه  

داشت. وقتی مقابل رستوران توقف کرد. هیوا بدون هیچ حرفی پیاده شد و داشت می رفت که سیاوش  

 پایین داد و با صدای بلند خطاب به او گفت:  شیشه را
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 خانم جورابان، ساعت دو میام دنبالت.  -

و تا هیوا به سمتش برگشت تا فحشی دهد، صدای تیکاف السیتک ماشین سیاوش برخاست و با سرعت  

 از آنجا دور شد. 

مجذوب نما و  یک رستوان نه چندان بزرگ اما با معماری و طراحی شیک که در وهله ی اول هر کسی را 

طراحی بیرونیش می کرد. به در که رسید دربارن اتو کشیده ی که کنار در ایستاده بود سریع در را باز  

 کرد و گفت: 

 سالم خانم، خوش اومدید. بهترید؟  -

نگاهش را به آن مرد میانسال داد و مهربان جوابش را داد و بعد وارد رستوران شد. هنوز تا ظهر و  

نده بود ولی تک و توک میزها پر شده بود. به سمت قسمت مدیریت رفت. تقه ی به  صرف ناهار خیلی ما

 در زد که صدای رها را شنید. وارد که شد رها با دیدنش متعجب گفت: 

 هیوا تویی؟   -

 جلو رفت و ضمن نشستن روی مبلی گفت: 

 ی توی خونه موندن رو نداشتم. حوصله  -

 رها میز را دور زد و مقابلش نشست و گفت: 

 خوب کردی اومدی، بهتری؟ نباید بری دکتر؟ -

 نه؛ یعنی حوصله ندارم. -

 باید از یوسف بخوام تو رو ببره. -

 هیوا کالفه سری تکان داد و عصبی گفت: 

 دست بردار رها؛ اومدم اینجا یه کمی حالم عوض بشه. مدام می خوای ادای آدمای نگران رو دربیاری.  -

 در رفت؛ رها به دنبالش دوید و سد راهش شد و گفت:  و باالفاصله از جا برخاست و به سمت
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 خیل خب غلط کردم؛ من که حرفی نزدم. برو بشین.  -

 هیوا مصطرب و غم زده گفت: 

برو کنار؛ اومدم توی دفتر حالم بدتر شد. همش سیامک جلو چشمم میاد. یاد اونروزی میفتم که اینجا   -

 رو افتتاح کرده بودیم. 

 و باز اشک روی صورتش دوید. رها توی آغو*ش گرفتش و گفت: 

 الهی قربونت برم. می خواهی بریم قدم بزنیم.  -

هیوا سری تکان داد و رها هم سریع کیفش را برداشت و با هم از رستوران بیرون آمدند. در پیاده رو  

هم بریزد. هیوا مقابل مغازه  ساکت و آرام قدم می زدند. رها می ترسید حرفی بزند و دوباره هیوا را به 

 ی ایستاد. یک مغازه ی پوشاک فروشی مردانه بود. رها هم نزدیکش ایستاد و گفت: 

 هیوا.   -

 نگاه هیوا به سمتش برگشت و گفت: 

 رها می شه تنهام بذاری. می خوام با سیامک قدم بزنم. -

 و سر به زیر انداخت. رها نگران دست به بازوی سالمش گذاشت و گفت: 

 هی قربونت برم. نگرانتم.ال-

 طوریم نیست. برو. -

و تنها به راه افتاد. رها نرفت فقط سعی کرد دورتر از او به دنبالش برود. هیوا بعد از مدتی قدم زدن به  

سمت خیابان رفت و تاکسی گرفت. تا رها خواست خودش را برساند و تاکسی بگیرد او را گم کرد. هیوا  

که یک مرد جلو و یک مرد هم عقب نشسته بودند. کمی جلوتر مردی  سوار یک تاکسی خطی شده بود  

که عقب نشسته بود پیاده شد و کمی جلوتر دوباره تاکسی توقف کرد و دوباره مردی دیگر صندلی  

 عقب در کنار هیوا نشست. آن مرد تا توی تاکسی نشست خطاب به هیوا گفت: 
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 سالم هیوا خانوم، خوب هستین؟  -

صدا چرخید. سعید بود پسر خاله ی سیامک، پسر خاله ی که همسن و سال   نگاهش به سمت صاحب

 شوهرش بود. جواب سالم و احوالپرسیش را که داد سعید باز گفت: 

 رستوران بودید؟ -

 بله رفته بودم یه سر بزنم. شما با تاکسی اینور اونور می رید؟-

 سعید با لبخندی گفت: 

ماشینت رو بهش قرض بدی اونم می بره می زنه ناکار می  وقتی یه خواهر لوس داشته باشی مجبوری  -

 کنه. 

 هیوا نگران گفت: 

 ستاره، تصادف کرده؟  -

 سعید با لبخند سری تکان داد و گفت: 

 خودش سالمه، فقط ماشین من جلو بندیش داغون شده.  -

 هیوا آهی کشید و نگاهش را به زیر انداخت و گفت: 

 تم می شد.کاش همه ی تصادف ها به خسارت مالی خ -

 و اشکش روی کیفش چکید. سعید هم از گریه اش ناراحت شد و آرام گفت: 

 متاسفم. خدا رحمت سیامک رو، زود از دستش دادیم. -

هیوا فقط سری تکان داد و اشکش را گرفت. وقتی تاکسی برای سوار کردن مسافری دیگر توقف کرد،  

فر دیگر سوار شود . هیوا هم خودش را بیشتر  سعید مجبور شد کمی بیشتر به سوی هیوا بنشیند تا مسا

 جمع کرد و به در چسبید. سعید نیم نگاهی به او انداخت و آرام گفت: 

 خونه ی خاله مریم تشریف می برید؟-
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 می رم خونه خودم، ماشین بردارم برم بهشت زهرا. -

 سعید از شنیدن این موضوع نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: 

 این وقت روز و وسط هفته. تنها با این وضعیت دستتون پشت فرمون هم می خواهید بنشینید.  -

 هیوا نفسی گرفت و گفت: 

 ماشینم دنده اتومات. -

 باشه، توی این خلوتی وسط هفته درست نیست تنها برید. -

 هیوا پرحرص نگاهش را به چشمان سعید داد و گفت: 

 واسه م بیفته؟ شما هم نگران من هستید که اتفاقی   -

 سعید هم بی پروا سری تکان داد و گفت: 

 نباید نگران باشم. باالخره هر چی باشه فامیل هستیم. -

 هیوا نگاهش را به بیرون داد و بی غرض گفت: 

 خب می تونید با من بیاید مراقبم باشید، زحمت رانندگی هم بکشید.  -

 سعید هم گویا از خدا خواسته گفت: 

 با کمال میل.  -

ا متعجب به سویش برگشت و نگاهش را در چشمان سعید ریخت. سعید ابروی سوخته سمت چپ  هیو

 صورتش را باال برد و گفت: 

یادتونه سه سال قبل توی مراسم سیزده به در که همه ی فامیل با هم رفته بودیم باغ آقا یونس سمت   -

 کرج چی گفتید؟ 
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تی هیوا از راننده خواست توقف کند؛ سعید کرایه  هیوا کمی فکر کرد و بعد به تایید سری تکان داد. وق 

 را پرداخت کرد و با او پیاده شد. هیوا متعجب گفت: 

 شما واقعا می خواهید با من بیاید آقا سعید؟   -

 سعید که مقابلش ایستاده بود سری تکان داد و گفت: 

ب وسط هفته و با این  اگه شما خوشتون نمیاد من همراهیتون کنم. بهتره با یه نفر دیگه برید اما خ  -

 وضعیت دستتون بخواهید رانندگی کنید اصال به صالح نیست. 

 هیوا نفسش را پر حرص بیرون داد و گفت: 

 شما هم شبیه پسر خاله هاتون هستید.   -

 و سعید با لبخند گفت: 

 همین حرف رو سه سال قبل توی سیزده به در گفتید.  -

 گفت:  هیوا به راه افتاد و سعید با او همراه شد و

 سیاوش چطوره؟ بهتره؟  -

 هیوا شاکی و تند به سمتش برگشت گفت: 

 چرا فکر می کنید من باید از سیاوش خبر داشته باشم؟  -

 سعید پس رفت و گفت: 

 عذر می خوام فقط احوال پرسیدم.  -

 هیوا دوباره به راه افتاد و گفت: 

 حتمی شما هم مثل بقیه ی فامیل فکر می کنید؛ آره؟ -
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سعید منظور حرفش را گرفته بود چون در این مورد مادر او هم حرف های زده بود اما خودش را به  

 ندانستن زد و گفت: 

 بقیه ی فامیل مگه چی فکر می کنن؟  -

 هیوا نیشخندی تحویلش داد و گفت: 

 من احمق فرض کردید آقا سعید؟  -

 سکوت طی شد و سعید گفت:  مدتی به 

 خب یه حرفایی می زنن.  -

 و هیوا با گریه گفت: 

 هنوز چهلم شوهرم نرسیده. به نظرت من انقدر پستم. چی فکر کردن در مورد من؟ -

هیوا خانوم؛ مردم حرف مفت زیاد می زنن. بزرگی و خانمی شما برای همه ی فامیل اثبات شده است.  -

 نمی تونه شخصیت بزرگ شما رو خدشه دار کنه. این حرف های صد من یه غاز هم 

 هیوا دسته ی کیفش را روی ساعد انداخت و اشکش را گرفت و گفت: 

ممنونم، اما گذر زمان ثابت می کنه که این احتماالت مضخرف فامیل تا چه حد احمقانه ست و قرار   -

 نیست به واقعیت تبدیل بشه. 

نامحسوس به لبش نشست. به آپارتمان رسیدند و   این حرف هیوا دلخوشی برای سعید بود. لبخندی

وارد پارکینگ شدند. هیوا کیفش را روی کاپوت ماشینش قرار داد و یک دستی به دنبال سوییچ  

 ماشینش می گشت که در انبوه وسایل داخل کیف نمی توانست پیدایش کند. سعید جلو رفت و گفت: 

 می تونم کمکتون کنم؟ -

 لطفا سوییچ رو پیدا کنید. -

 سعید بااجازه ی گفت و مشغول گشتن داخل کیف دستی هیوا شد. 
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باالخره سوییچ را از زیر وسایل ریز و درشتی که داخل کیف بود پیدا کرد و نفس راحتی کشید و با  

 شیطنت گفت: 

 ماموریت سختی بود.  -

با لبخندی  نگاهش به سمت هیوا چرخید، با حرص پنهانی نگاهش می کرد. سعید از این نگاه جا خورد و 

 که سعی می کرد مهارش کند گفت: 

 معذرت می خوام، آخه خیلی شلوغ بود.  -

 هیوا پر حرص کیفش را از روی کاپوت ماشین کشید و گفت: 

 خوام واقعا به شما زحمتی بدم. اگه سختتونه... . ببینید آقا سعید، نمی  -

 سعید حرفش را برید و گفت: 

 نگاری شما سختتونه که من باهاتون بیام. ها. ولی اانگاری خودم پیشنهاد دادم -

هیوا بدون هیچ حرفی در عقب را باز کرد و صندلی عقب جا گرفت و خودش را وسط صندلی کشاند.  

 سعید هم ابروی باال برد و پشت ر*ل نشست و گفت: 

 ممنونم خانم که من رو قابل دونستید. -

 خواهش می کنم، من از شما ممنونم. -

 سعید ماشین را روشن کرد و از پارکینگ خارج شد. وارد خیابان که شد سراغ آرامش را گرفت. 

 راستی آرامش کجاست؟ -

 ی دایی یونس، پیش مادرجون. خونه -

 خوبه؟ تونسته که با این موضوع کنار بیاد؟ -

 هیوا نیم نگاهی به او انداخت و جوابش را داد: 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

734 

 ره. بکم و بیش کنار اومده، اما زمان می  -

 سعید آهی کشید و بعد گفت: 

دوسال پیش توی یکی از ماموریت هامون یکی از همکارامون رو از دست دادیم، یه دختر داشت  -

همسن و سال االن آرامش بود. دختره دیگه، بابایه. وقتی رفته بودیم برای عرض تسلیت خیلی دردآور  

اها رو می زد و فقط پدرش رو می  بود. هیچ کدوم نمی تونستیم آرومش کنیم، خودش رو می زد، م 

 خواست. 

 االن با نبودن پدرش چطوری کنار اومده؟ -

گاهی اوقات میاد ایستگاه آتش نشانی، از این شیرینی های خونگی درست می کنه برای همکارای  -

 پدرش میاره. می گه وقتی بزرگ شدم می خوام آتش نشان بشم. 

وشی اش را از کیف بیرون کشید. موبایلش سایلنت  مشغول صحبت در مورد این موضوع بودند؛ هیوا گ 

بود و تماس های زیادی از رها و سیاوش داشت. پوزخندی روی لبش نشست. سعید از آینه نیم نگاهی  

 به عقب انداخت و گفت: 

 خانواده می دونن دارید می رید بهشت زهرا، بهتر نیست بهشون اطالع بدید. -

 باشن.  متنفرم از اینکه دیگران مدام نگرانم-

 سعید با لبخندی کنار ابرویش را خاراند و گفت: 

 من هم؟  -

 هیوا هم باالخره لبخند به لبش نشست و گفت: 

 بله. -

 ممنون. -

 *** 
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با زنگ خو*ردن دوباره ی موبایل هیوا، نگاهی به گوشی توی دستش انداخت. اسم سیاوش روی صفحه  

 نقش بسته شده بود که عصبانی جوابش را داد: 

 ی باشه؟ بله، امر -

 سیاوش با ترس و اضطراب گفت: 

 هیوا، چرا تلفنت رو جواب نمیدی؟ -

 دلم نخواست، شما چرا مزاحم من می شید؟ -

 سیاوش این بار عصبانی گفت: 

من سیاوشم، مزاحم نیستم هیوا، من برادر سیامکم. چرا با من اینطوری حرف می زنی؟ بسه دیگه،   -

کنی می دونستم اون زنیکه چه خیالی توی سرش  م اما فکر می ی من اون حرفها بود قبول دارغلط اضافه 

 داره.

هیوا لحظاتی چشمانش را بست و نفس نفس می زد. سعید کامال او را زیر نظر داشت. کمی سکوت کرده  

 بود تا به خودش مسلط شود. این سکوت طوالنی شد و سیاوش هم آرام تر گفت:

 ش از رستوران زدی بیرون. هیوا کجایی؟ رها زنگ زده که با حال ناخو   -

 هیوا آرام در جوابش گفت: 

 خوبم؛ طوریم نیست. دو سه ساعت دیگه میام خونه.  -

می خواست اما با حضور سعید کمی معذب بود.  این را گفت و تلفن را قطع و خاموش کرد. دلش گریه 

 سعید هم ساکت بود. این سکوت تا نزدیکی بهشت زهرا ادامه داشت تا وقتی هیوا گفت: 

 فروشن نگه دارید. ها که گل می می شه نزدیک اون بچه  -

تا سعید توقف کرد. سه پسر بچه خودشان را برای فروختن گل ها و شیشه های گالب کنار پنجره ی  

ین رساندند. هیوا شیشه را پایین داد و از هر سه نفرشان هم گل خرید و هم گالب و به هر کدام  ماش 
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تراول درشتی داد. سعید دوباره حرکت کرد، نزدیک به محل دفن سیامک که می رسیدند با دیدن  

 ماشین یونس گفت: 

 آقا یونس اینجا هستن؟  -

 هیوا سر بلند کرد و با دیدن ماشین گفت: 

کنم سیاوش اینجا باشه. می شه رد بشید، توقف نکنید. برید یه جا دیگه  ایی یونس، اما فکر می ماشین د -

 واستید تا اون بره. 

سعید از آینه نگاهش کرد. می خواست دلیلش را بداند اما خودش هم نمی خواست سیاوش او را با هیوا  

  حضور او را احساس کند. خواست فعال ببیند. می دانست سیاوش برای او یک رقیب است و دلش نمی

ها را  آمد آن سعید خواست از کنار ماشین رد شود و بگذرد اما سیاوش که به سوی ماشینش پیش می 

دید و سعید سری تکان داد و بعد از ماشین او توقف کرد. هیوا کیفش را داخل ماشین گذاشت و  

ی زیاد ورم  و چشمانی که از گریه خودش پیاده شد. سعید هم ناچاراً پیاده شد. سیامک با حال پریشان 

ها بود، اما حالت نگاهش طوری بود که از  کرده بود نزدیک ماشینش ایستاده بود و با نگاهش منتظر آن 

توجه به سیاوش به سمت قبرها رفت تا خودش را به سیامک  وجود سعید چندان راضی نبود. هیوا بی 

م دستش را به سوی سیاوش گرفت، سیاوش  برساند. اما سعید به سمت سیاوش پیش آمد و ضمن سال

 دستش را فشرد و سالمش را جواب داد و گفت: 

 کنی. ها به عنوان راننده شخصی هم کار می شناسی پسرخاله، اما انگاری تازگیکردم آتش فکر می  -

 اش نشست و گفت: سعید از این نیش زدنش راضی نبود و اخمی به پیشانی

 خواهی. دفعه برو سروقت هر فکری که می جواب قانع نشدی این قبل از هر فکری، سوال کن. از  -

 هایش فرو برد و گفت: سیاوش دستانش را در پناه جیب 

 شنوم. خب می  -
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ایش را به چشمان  رفت انداخت و دوباره نگاه قهوهسعید نگاهی به هیوا که به سوی قبر شوهرش می 

 سبز سیاوش دوخت و گفت: 

رفتم سمت خونه، صحبت کردم کجا  ن خوب نبود. منم داشتم می توی تاکسی دیدمش، حالش چندا -

میری، گفت میرم خونه ماشین رو بردارم و برم بهشت زهرا. دیدم با این وضعیت دستش و حال  

خواد بیاد اینجا با یه  داغونش و خلوتی وسط هفته به صالح نیست تنها بیاد بهشت زهرا. خواستم اگه می

 تونه. با لجاجت به خرج دادن راضیش کردم که همراهیش کنم. هایی می نفری بره. اصرار داشت که تن

توانست تحمل کند ولی حرفی هم برای گفتن  سیاوش گویا قانع شده اما باز هم حضور سعید را نمی

کرد. نگاهش به سوی او بود که  نداشت. نگاهش به دنبال هیوا رفت که کنار قبر نشسته بود و گریه می 

 سعید گفت: 

 زدی که صدات شنیده میشد. گرفتی اونقدری بلند داد می تماس  -

باره به سوی سعید برگشت اما سعید هم کسی نبود که از این نگاه  ی سیاوش به یک نگاه تند و کوبنده 

 ی لبش نشست و گفت: بترسد و پس بنشیند. لبخندی کمرنگ گوشه 

دار شوهرش هست حرف بزنی. حاال  هرچند به من مربوط نیست ولی نباید اینطوری سر یه زنی که داغ   -

 خواهی باش.هرکسی که می 

 کرد خودش را کنترل کند.خورد، اما داشت سعی میسیاوش خون خودش را می

 فکر کن این چیزها موضوعات خانوادگیه که به خودمون مربوطه.  -

 خندی زد و به ماشین سیاوش تکیه زد. نگاهش را به هیوا دوخت و گفت: سعید نیش 

توهه، به من مربوط نیست. ولی اینطور که پیداست هیوا خانم اعتقاد دارن به توهم مربوط  حق با  -

 نیست. 

این کالم رک و تند سعید، سیاوش را عصبی کرد. اما حرفی نزد. مدت تقریباً طوالنی به سکوت گذشت  

 که سعید باز این سکوت را شکست و گفت: 
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 پرستید. یامک می تا حاال زنی به عاشقی ایشون ندیدم. انگاری س  -

و سیاوش بازهم جوابی به او نداد. در کنار سعید به ماشین تکیه زده بود و نگاهش به دنبال هیوا بود.  

 اش را از ماشین کند و خواست به سوی مزار سیامک برود که سیاوش گفت: دقایقی بعد سعید تکیه 

 کجا؟ بهتره خلوتشون رو به هم نزنی.  -

 سعید نگاهش به سمت سیاوش برگشت و گفت: 

رم خلوتش رو به هم بزنم، میرم تا اجازه ندم دیگران خلوتش رو به هم بزنن. اون زنه، زن تو  نمی  -

 نیست. 

اهش  آمد و بطری دستش بود. سیاوش ترسیده جلوتر آمد و نگتر می و با سر به زنی اشاره کرد که عقب 

 زده گفت: روی او قفل مانده بود و بعد وحشت 

 خواد بخوره؟ سعید اون چیه دستش؟یاخدا، چه گوهی می  -

 دونم.چه می  -

کشید و شیدا را صدا میزد و از هیوا  دوید فریاد می سو می ای صبر نکرد، درحالی که به آن سیاوش لحظه 

عقب گرد کرد و پا به فرار گذاشت. سعید اما   جا دور شود. شیدا که متوجه او شده بود،خواست از آن می 

باره ایستاد و  کرد به یک از سوی دیگری رفت. شیدا که درحال دویدن و فرار کردن در بطری را باز می 

به سوی سیاوش برگشت. در میان گورستان سرد و خلوت هردو مقابل هم بودند. سیاوش از چیزی که  

بود. شیدا عینک بزرگ آفتابی به صورت داشت، کاله    در دست داشت ترسیده بود که عقب ایستاده

ای کوچکی که درون مایع دیگری بود را به سمت  هودیش را روی سر کشیده بود و بطری نوشابه 

 سیاوش گرفت و با تهدید گفت: 

خواستی که  خوای انتقام بگیری، اصال برای چی انتقام؟ مگه تو همین رو نمی بیا جلو دیگه، مگه نمی  -

 بمیره و تو به هیوا جونت برسی؟ برادرت 
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آید، زهرخندی به لبش نشست و  دود و به سوی آنها می ی سیاوش هیوا را دید که می شیدا از کنار شانه 

 در ادامه گفت: 

 داره میاد.  -

 سیاوش عصبی غرید: 

 شو. شو بد، خفه خفه  -

گذشت تا خود را به شیدا  کشمت عو*ضی از کنار سیاوش زمان که داد میزد می ها رسید و هم هیوا به آن 

برساند، اما سیاوش کمرش را گرفت و او را عقب کشید و همان لحظه شیدا خواست اسید را به سوی  

ها بریزد. سیاوش چرخید و خودش را سپر هیوا کرد اما به جای اینکه اسید روی او بریزد صدای  آن 

از سمت دیگری آمده بود با پا   سوختم خود شیدا به هوا برخاست، چون سعید کهفریاد درد و سوختم 

زیر زانویش را کشیده بود و شیدا محکم با زانو زمین خورده بود و کمی از محتویات قوطی روی دست و  

طرف روی زمین سرازیر شده بود. شیدا از  ساعدش ریخته بود و قوطی از دستش رها شده بود و آن 

جا دور کرده و ترسیده و  هیوا را از آن کشید. سیاوش، پیچید و فریاد می سوختن دستش به خود می 

تر درحال  کرد، اما سعید ریلکس کشید نگاه می زده به شیدا که روی زمین نشسته بود و فریاد می وحشت 

 تماس گرفتن با اورژانس بود. 

حال افتاده و از درد فریاد  کس به شیدا که کنار درختی بی ای دیگر هم جمع شده بودند اما هیچ عده

هوش  زمان رسیدند. شیدا را که از درد تقریباً بی شد. اورژانس و پلیس تقریباً هم زدیک نمیکشید نمی 

شده بود سریع بردند و پلیس نیز بعد از گرفتن گزارش از آنجا رفتند. سعید بعد از آمدن پلیس و  

نفرت  های سیاوش تقریباً متوجه شده بود جریان از چه قرار است و دلیل این دشمنی و شنیدن صحبت 

کم پراکنده شدند.  هیوا از سیاوش برای چیست. بعد از رفتن پلیس؛ مردمی هم که جمع شده بودند کم

 ی جدول نشسته بود. سیاوش و سعید به او نزدیک شدند و سیاوش صدایش زد: زده لبه هیوا غم 

 هیوا پاشو بریم.   -

 هیوا سر بلند کرد و بعد ایستاد اما خطاب به سعید گفت: 
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 قا سعید، امروز جون سالمم رو مدیون شمام. ممنونم آ  -

 کنم، البته کاش میشد یه طور دیگه جمعش کرد که شیدا خانوم آسیب نبینه. خواهش می  -

 خندی گفت: هیوا با تلخ 

 بدتر از این حقش بود.  -

دید. به سمت سعید چرخید و  سیاوش از صحبت سعید و هیوا اصالً راضی نبود. هیوا گویا اصال او را نمی 

 گفت: 

 رسونم. امروز خیلی بهت زحمت دادیم، شما با ماشین هیوا برو خونه، من خودم هیوا رو می  -

 خندی گفت: اما هیوا با تلخ 

 آقای یاوری ترجیح میدم با آقا سعید برم.  -

و این جمله تیر خالص دیگری بود به جان سیاوش. به سمت ماشین خودش به راه افتاد. سعید مکثی  

 کرد و بعد گفت: 

 ی خاله. بااجازه. رسونمشون خونه می  -

بار صندلی جلو در  سعید پشت ر*ل ماشین هیوا نشست و خیلی زود حرکت کرد. هیوا شاید از عمد این 

کنار سعید نشسته بود. سیاوش با چشمان پر حرص و البته پر از غم دور شدن ماشین هیوا را نگاه  

 کرد. می 

کرد. به  ود و با چشمان بسته به اتفاقاتی که افتاده بود، فکر می هیوا سرش را به پشتی صندلی تکیه داده ب

خاطر فشاری که روی گچ دستش موقعی که سیاوش او را گرفت و عقب کشید، آمده بود درد داشت؛  

 نگاهی به او انداخت و گفت: کرد که بروز ندهد. سعید نیم اما سعی می 

 هیوا خانم حالتون خوبه؟   -

 خوبم، طوریم نیست.  -
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 سعید باز مسرانه گفت: 

 ولی انگاری درد دارید.  -

 تر نشست و سری تکان داد و گفت: هیوا کمی صاف 

 خورم خوب میشه. کنه. رسیدم خونه چندتا مسکن میچیز مهمی نیست، فقط یه کم دستم درد می  -

خواهید  اومده باشه، می اونجوری که سیاوش شما رو عقب کشید شاید روی شکستگی دستتون فشاری   -

 بریم بیمارستان؟ 

 هیوا لجوجانه گفت: 

الکی پای شما رو به دعواهای خانوادگیمون  ی کافی به شما زحمت دادیم و الکی نه آقا سعید، به اندازه -

 ی آگاهی و جواب پس بدید. باز کردم که بابتش باید برید اداره

ت برای شکایت و اعالم جرم بریم، قرار نیست من  نگران این موضوع نباشید. اون افسر پلیس فقط گف  -

 رو بازدداشت کنن. 

 اشک باز مهمان چشمان هیوا شد و روی صورتش سر خورد و گفت: 

 .سفم ٔ  به هرحال واقعا متا  -

 نظر من اینه بریم بیمارستان، شاید الزم باشه از دستتون عکس بگیرن.  -

ی یونس برساند. وقتی مقابل خانه توقف  را به خانه   وجه قبول نکرد و سعید مجبور شد اواما هیوا به هیچ 

 کرد، هر دو پیاده شدند و هیوا گفت: 

 ممنونم، شما با ماشین من برید. من بهش احتیاجی ندارم، فعال.  -

 اما سعید به سمتش آمد و سوییچش را به سوی هیوا گرفت و گفت: 

 ممنون، با تاکسی میرم.  -
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ین هیوا توقف کرد و از ماشین پیاده شد. هیوا باز خطاب به  موقع سیاوش هم رسید و پشت ماشهمان 

 سعید گفت: 

 گفتم که، به ماشینم احتیاجی ندارم، با ماشین برید لطفاً.  -

 سیاوش نزدیکشان شد و گفت: 

 رسونم.من سعید رو می  -

 سعید که هنوز سوییچ توی دستش بود دستش را جمع کرد و گفت: 

 ای، من با ماشین هیوا خانم میرم. فردا ماشین رو میارم. ممنون سیاوش جان، شما هم خسته  -

این کارش فقط برای این بود که لج سیاوش را در بیاورد. هیوا هم راضی لبخندی به ل*ب داشت. سعید  

جا که رفت هیوا هم به سمت خانه به راه افتاد و زنگ در را فشرد؛ اما سیاوش  خداحافظی کرد و از آن 

جا حضور دارند.  داد آن کرد. بودن ماشین یوسف توی حیاط نشان می ن می واخورده و عصبی نگاهشا

وارد سالن که شد رها سراسیمه خودش را به او رساند و در آغو*ش گرفت که باز به گچ دستش فشار  

 آمد و صدایش را در آورد: 

 کنی رها؟ چیکار می  -

 رها خودش را نگران عقب کشید و گفت: 

 لفنت رو خاموش کردی؟ ببخشید، خوبی؟ دختر چرا ت -

 هیوا دستش را روی گچ دستش گذاشت و گفت: 

 میشه چندتا مسکن واسم بیاری؟ خیلی درد دارم.  -

و تا نشست آرامش خودش را به او رساند. هیوا با  و با هم به سوی جمع رفتند. هیوا سالمی به همه داد 

 احتیاط و آرام او را ب*غل گرفت و بوسیدش. یوسف با اخمی گفت: 

 خاموش کردن گوشی اصالً کار خوبی نیست.  -
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 هیوا هم تند در جوابش گفت: 

 مزاحم داشتم خاموش کردم.  -

 یونس ناراحت گفت: 

 ابش رو برسن. اش رو بده بدم حسمزاحم؟ کیه؟ چی میگه؟ شماره -

 خندی گفت: هیوا با تلخ 

 وقت حسابش رو برسید. بینیدش دایی؛ اون چند دقیقه دیگه میاد، می  -

با این حرفش یونس و البته بقیه متوجه شدند منظورش سیاوش است. نگاهی ناراحت بین همه ردوبدل  

 سید: ای درهم کشید و آخی گفت، یوسف پر شد و سکوت جمع را گرفت. هیوا از درد چهره 

 درد داری؟  -

 آره، یه کمی.  -

 مریم نگران گفت: 

 اتفاقی افتاده هیوا جان؟  -

 هیوا نگاهش را به مریم داد و گفت: 

 خواست اسید بریزه روی صورتم. بله، عروس دسته گلتون، شیدا خانم، می  -

 تا این را گفت همه شوکه شدن و یونس ناباور گفت: 

 چی؟ کجا؟ کجا بود؟  -

ه آقا سعید به موقع جنبید، اسید برگشت روی دست خودش. تا االن هم گرفتار پلیس  بهشت زهرا. البت -

 و شکایت بودیم. 

 یوسف که ترسیده بود و نگران گفت: 
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 سعید کیه؟  -

 سعید، پسرخاله مینو.  -

ها به سوی او کشیده شد. سیاوش هم سالمی به همه داد و تا  ی نگاهبا ورود سیاوش به سالن، همه

 ت: نشست، یونس گف 

 خواسته اسید بریزه روش؟!هیوا چی میگه؟ شیدا می   -

سیاوش سری تکان داد و چشمانش را بست که قطرات اشک روی صورتش غلطید. مدتی بعد سیاوش  

تر از همه، اولین  چیز را تعریف کرد. همه از شنیدن این موضوع عصبانی بودند و یونس عصبانیهمه 

کسی هم مانعش  گفت. هیچ فقط با داد زدن به او بد و بیراه می کاری که کرد با پدر شیدا تماس گرفت و 

شد. هیوا چندتا مسکنی که رها برایش آورده بود را خورد و خواست به اتاقش برود که یوسف  نمی

 گفت: 

بهتره بریم بیمارستان، باید از دستت عکس بگیرن. اینجوری که میگی ممکنه دستت آسیب دیده   -

 باشه. 

 خوام دراز بکشم. هتر نشد، میرم. االن فقط می اگه دیدم دردم ب -

کرد. بعد به  ای روی مبل بغض کرده بود و مادرش را نگاه می به سمت اتاق خودش رفت. آرامش گوشه 

باره برخاست، به دنبال مادرش دوید و صدایش زد. هیوا به سویش برگشت، دستش را گرفت و او  یک 

 را با خود به اتاق برد. 

 یونس که هنوز عصبانی بود و قدم میزد، به سمت جمع برگشت و ضمن نشستن گفت: 

 این زنیکه واقعا دیوانه هست، باید یه کاری کنیم.  -

 یوسف چنگی به موهایش زد و گفت: 

 فعالً شکایت بهترین کاره، اگه جرمش محرز بشه، چندین سال زندانی داره.  -

 یونس با حرص غرید: 
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 کثا*فت باید زندان ببرن.  زندان نه، برای این -

 و به سمت سیاوش چرخید و گفت: 

 کرد؟سعید اونجا چیکار می  -

چیز را گفت و بعد از جا  سیاوش هنوز در این را*بطه حرفی نزده بود که با این سوال پدرش همه 

 برخاست و گفت: 

 بخشید من میرم یه کم دراز بکشم. می  -

 مریم صدایش زد: 

 سیاوش ناهار نخوردی که؟  -

 ش ببرید. اشتها ندارم. البته هیوا هم نخورده؛ یه چیزی واسه  -

 ها رفت و خودش را به اتاقش رساند. و به سمت پله 

 

 *** 

شیدا به خاطر شدت جراحت و سوختگی دستش را از دست داده بود و مجبور شدند تا باالی آرنج قطع  

کر این شده بود که او اسید با  کنند. با وکیلی که گرفت از سیاوش و هیوا شکایت کرد و به کل من

خودش داشته است و عنوان کرد سیاوش و هیوا قصد کشتنش را داشتند و سعید قصد داشته مانعشان  

 شود. 

کردند.  با انکار شیدا، عمالً سیاوش و هیوا درگیر در ماجرا و شکایتی شدند که اصال تصورش را نمی 

ها را آزاد کرد. حتی شهادت  ا گرو گذاشتن سند آن سیاوش و هیوا بازدداشت شدند اما یونس بالفاصله ب

سعید هم نتوانست پلیس را قانع کند که شیدا با خودش اسید داشته است. شاهد دیگری هم در محل  

 ها را تهدید کرده است. بار با اسید آن این موضوع را ندیده بود که شهادت بدهد شیدا اولین 
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انی و ناراحت بود. سه وکیل خبره را به کار گرفته بود تا  هفته از آن ماجرا گذشته بود. یونس عصبیک 

ی سیاوش با هیوا  اش مسجل کند اما شیدا با مدارکی که داشت، موضوع را*بطه دشمنی شیدا را با خانواده 

ی سیاوش با هیوا خبر  گونه عنوان کرد که به این علت که او از ماجرای را*بطه را به دادگاه کشاند و این 

جویی  موضوع را با سیامک در میان گذاشته است از دست او عصبانی بوده و قصد انتقام  داشته است و

داشته است. پلیس با ورود به این ماجرا حتی به موضوع تصادف سیامک مشکوک شده بود و با  

ی سیاوش به دروغ بودن  های مداوم حسابی هیوا را به هم ریخته بود. هرچند تمامی خانواده بازجویی 

داد و تقصیر را  دادند اما شیدا خودش را قربانی نشان می عنوان کردنش توسط شیدا شهادت می  ماجرا و 

 انداخت.به گردن سیاوش و هیوا می

ی خودش روی تخت دراز کشیده بود. از  زده و ناراحت بود. در تاریکی اتاقش در خانه هیوا به شدت دل 

خودش را نداشت چه برسد به آرامش، برای  ی وقتی این موضوعات پیش آمده بود حتی حال و حوصله 

کرد تمام مدت از او نگهداری کند. توی حال و هوای خودش بود و اشک پهنای  همین رها سعی می 

 صورتش را پر کرده بود که صدای زنگ آپارتمانش او را به خودش آورد. 

ه کرد و با دیدن  خسته و رنجور به سختی از روی تخت برخاست و به سوی در خانه رفت. از چشمی نگا

 رها در را باز کرد. 

 خوام تنها باشم؟ رها نگفتم می  -

 بیا ناهار بخور، بعد برگرد توی تنهایی خودت.  -

دانست اگر بخواهد بهانه بیاورد رها دست از  همین مدت کم حسابی از پا افتاده بود و الغر شده بود. می 

. یاشار و آرامش در صلح و آرامش مشغول  دارد. کلید را برداشت و از خانه بیرون رفتسرش برنمی

 چید. با ورود هیوا به سمتش آمد و گفت: بازی بودند و یوسف داشت میز ناهار را می 

 بهتری هیوا؟ -
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ها هم  هیوا فقط سری تکان داد، یوسف صندلی را برایش عقب کشید. با نشستن هیوا، یوسف از بچه 

ها و رها و در آخر برای  برای هیوا و بعد برای بچه خواست سر میز بیایند. همگی نشستند. یوسف اول  

 خودش کشید و گفت: 

 اهلل، شروع کن هیوا. خب بسم  -

 هیوا قاشق را برداشت و گفت: 

 مون اینجا بودیم. این مدت همش ناهار و شام و صبحونه  -

 یوسف ظرف خورشت را نزدیکش گذاشت و گفت: 

 بخور ببین دستپخت شاگردت چطوره؟ البته من نظرم اینه که هنوز باید بیشتر تالش کنه.  -

 رها با لبخند گفت: 

 بینی هیوا هنوزم ناراضیه. می  -

 هیوا با لبخند تلخی قاشقی از غذا را خورد و بعد گفت: 

 گیری ها! خوبه، دایی داری بهونه می خیلی  -

 فت: یوسف با لبخند غذایش را قورت داد و گ 

 زده واسه دستپخت تو. دلم لک  -

 آرامش هم گفت: 

 خوام.من هم می  -

 یوسف نگاهش را به آرامش داد و گفت: 

 کنه. مون غذا درست می بذار مامانی گچ دستش رو باز کنه، بازم واسه  -

 یاشار هم با لبخند و مهربان گفت: 
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 کنی. ت میمون استیک درست کن شما خیلی خوب و خوشمزه درسخاله هیوا، واسه  -

 رها با اخم مهربانی در جوابش گفت: 

 کنم؟ یعنی من خوب درست نمی -

 یاشار سر به زیر انداخت و خیلی مودب گفت: 

تر درست  کنی اما خاله هیوا هم خوشمزه خوام مامانی، شما خوب و خوشمزه درست می معذرت می  -

 کنه. می 

 با حرفش یوسف خندید و آرامش گفت: 

 ت استیک درست کنه. یت رو به من بدی اجازه میدم مامانم واسه اگه اون ماشین شارژ -

 پروا خندید، یاشار با ناراحتی گفت: و باز یوسف بلند و بی 

 آرامش.  -

 هیوا با اخمی گفت: 

 زنی آرامش؟دختر، مادرت باج بگیر بوده یا بابات؟ این چه حرفیه می  -

 اخم و ناراحتی هیوا، آرامش را ساکت کرد. یوسف گفت: 

 کل دارن. ست دیگه. با هم کل ه هیوا، بچه اِ -

 اما هیوا تندتر از قبل گفت: 

دونم و تو، فهمیدی چی  بار دیگه از یاشار باج بگیری من می ست، ببین آرامش یک غلط کرده که بچه  -

 گفتم؟ 

 آرامش سر به زیر انداخت و ناگهان بغضش ترکید و گفت: 

 من میرم بمیرم، برم پیش بابایی.  -
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و با عجله از سر میز برخاست و به سمت در خانه دوید. یوسف هم سریع برخاست و به دنبالش رفت.  

کرد آرامش کند و مانعش  خواست از خانه بیرون برود اما یوسف سعی می کرد و می آرامش گریه می 

شود. در آخر مجبور شد با او بیرون برود. یاشار هم سر به زیر ساکت بود و اشک درون چشمانش  

 نشست. دقایقی بعد نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

 خاله، من رو ببخش.  -

 ادب بار اومده. تقصیر تو نیست عزیزم، تقصیر آرامش که بی  -

 یاشار با بغض گفت: 

 ادب نیست. آرامش خیلی هم خوبه، اصال هم بی  -

کردند. هیوا  زده به غذا نگاه می و او هم با گریه به اتاقش رفت. رها و هیوا هردو سر میز بودند و بهت 

 قاشق را توی بشقاب انداخت و باز اشک روی صورتش دوید. 

 رها آرام گفت: 

 چیز درست میشه قربونت برم. هیوا همه   -

 هیوا اما عصبانی گفت: 

 شه. د خر*اب شد دیگه هم درست نمی چیز از وقتی سیامک مرهمه   -

اش اش را برداشت و او هم به آپارتمان خودش برگشت. تا در را پشت سرش بست. گریه و کلید خانه 

اش درد گرفت و آرام  به هوا برخاست. فریاد میزد و سیامک را صدا میزد. آنقدر او را صدا زد که حنجره

 کشید تا از حال رفت. گرفت. پشت در خانه به قدری گریه کرد و فریاد 

 *** 

یو رساند. مریم پشت در اتاق روی صندلی  سی با عجله وارد بیمارستان شد و خودش را به بخش سی 

کرد. یوسف هم خودشان را به  طرف داشت با دکتر صحبت می کرد و یونس آن نشسته بود و گریه می 

 ها رساند. سالمی به دکتر داد و گفت: آن 
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 ره؟چی شده یونس؟ حالش چطو -

 یونس خطاب به دکتر گفت: 

 ایشون برادرم هستن؛ دکتر یاوری، متخصص و جراح قلب.  -

 دکتر با یوسف دست داد و بعد یوسف پرسید: 

 وضعیتش چطوره دکتر؟  -

فعال وضعیت قلب تحت کنترل، ولی باید خیلی مراعات کنن. فشار عصبی زیاد و استرس باعث این   -

از فشار کاریشون کم کنن، البته آقای یاوری گفتن مشکالتی این  اتفاق شده که پیشنهاد من اینه که 

شون  اواخر داشتن که باعث این اتفاق شده. سیگار هم دیگه نباید استفاده کنن. فعال یه سری دارو واسه 

تر شاءاهلل وضعیت قلبشون وخیم تجویز کردم، مراعات بکنن و آرامش خودشون رو حفظ کنن ان 

 شه. نمی

 برم پیشش؟ تونماالن می  -

 دکتر سری تکان داد و گفت: 

 بله به هوش بودن.  -

 دکتر که رفت. یونس و یوسف به سمت مریم برگشتند. مریم از جا برخاست و گفت: 

 تونم برم پیشش؟ حالش چطوره؟ می  -

کرد سرپا باشد. همسرش را آرام کرد  یونس با اینکه خودش حسابی افسرده و ناراحت بود اما سعی می 

زه داد وارد اتاق شود. یوسف و یونس در کنار هم نشستند. یونس آرنج را روی زانو گذاشت و  و بعد اجا

 عمیقی کشید و گفت: پیشانی را به دست تکیه داد. یوسف نفس 

گناه  ها بی دونه بچه خدا خودش می مونه. نگران نباش داداش درست میشه. ماه که پشت ابر نمی -

 هستن. 
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 یونس سر بلند کرد و گفت:

 کسی بدهکار ماجرا بود حاال شده طلبکار. بمیرم سیاوشم حق نیست این همه درد و غم.  -

 کنم. خودم باهاش صحبت می  -

 یونس اشکش را گرفت و گفت: 

 زنه. به این پسر زخم زبون می  راه دارهبه اومد. توقع نداشتم ازش. راهکاش حداقل هیوا کوتاه می -

ش گریه کرد و فریاد زد که از نفس  خودش هم حالش خوب نیست دایی، اومدنی اونقدری توی خونه  -

 افتاده بود. 

 یونس سری تکان داد و گفت: 

 ش، ولی تو باهاش حرف بزن بگو انقدر با سیاوش تلخ نباشه. دونم چقدر سخته واسه می  -

 باشه.  -

ه داخل اتاق رفتند. سیاوش ماسک اکسیژن را از روی صورت برداشته بود و با  هردو برخاستند و ب 

تر بنشیند که یوسف دست به  مادرش حرف میزد، با دیدن یونس و یوسف سعی کرد کمی صاف 

 اش گذاشت و گفت: شانه 

 خواد باادب بشی. بگیر بخواب، نمی -

 سیاوش با لبخندی گفت: 

 خوبی عمو؟  -

 میدی مشکلی حل میشه؟ این همه خودت رو عذاب -

 سیاوش نگاهش را به سقف داد و گفت: 

 خیلی گردنم کلفته که تا االن زنده موندم.  -
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 این را که گفت بغض مریم شکسته شد و با گریه گفت: 

 زنی؟مرگ سیامکم بستم نیست که توهم از مردن حرف می  -

 سیاوش با ناراحتی گفت: 

 مامان جان.  -

 یونس با تندی گفت: 

 خود باشی. کردم انقدر ضعیف و بی ان و زهرمار، سیاوش فکر نمیمامان ج -

 سیاوش با خنده گفت: 

 بابا.  -

ی این مشکالت رو حل کنه، تن لشش رو انداخته رو تخت  ببند نیشت رو. عوض اینکه با قدرت همه  -

 بیمارستان. 

 خوام. معذرت می  -

 یونس باز به جانش تشر زد:

ریم دادگاه شیدا با  خوام وقتی می خوام قوی باشی. می خوام سیاوش، می خواهیت رو نمیمعذرت  -

 دیدنت بترسه. 

 مریم اشکش را گرفت و گفت: 

 تونه بدجنس و بدذات باشه. خدا لعنتش کنه، آخه یه آدم چقدر می  -

صورت سیاوش   تر شد و روی عمیقی کشید و از کنار تخت سیاوش دور شد. یوسف نزدیک یونس نفس 

 خم شد و آرام گفت: 

 ها نزنی. سعی کن به خاطر پدر و مادرت هم شده دیگه از این حرف  -
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 سیاوش پلک زد و بعد گفت: 

 ی بعدی دادگاه کیه؟ جلسه  -

 یوسف صاف ایستاد و گفت:

 دو روز بعد از چهلم سیامک. تا اون موقع فقط به خودت استراحت بده و به هیچی فکر نکن.  -

 تکان داد و خواست کمی تختش را صاف کنند.  سیاوش سری

 *** 

چهل روز سخت گذشت و مراسم چهلمین روز درگذشت سیامک خوب و شلوغ برگزار شد. ساعت از  

جا را  ی یونس آمده بودند آن گذشت که اقوام و آشنایان که برای عرض تسلیت به خانه پنج عصر می 

ها  و دخترش آرزو هم هنوز حضور داشتند. زن ترک کردند، اما خاله مینو و پسرش سعید و جیران 

ی کارها  جور کردن بودند، هرچند دو خدمتکاری که مریم آورده بود همه ومشغول کمک کردن و جمع

کردند در کمک کردن. اما آقایان در سالن  ها همکاری می دادند اما باز هم خانم را خودشان انجام می 

ی دادگاه بود. آرامش و یاشار را آرزو توی  ه با اولین جلسه پذیرایی نشسته بودند و بحثشان در را*بط

کرد.  حیاط به بازی گرفته بود تا سرگرم باشند. هیوا نزدیک پنجره ایستاده بود و حیاط را نگاه می 

ای بود که شیدا برایش به پا کرده بود و اویی که باید مدعی باشد حاال محکوم بود.  فکرش درگیر فتنه 

توانست به او تهمت بزند اما در نبودنش چه راحت حیثیتش را به بازی  کس نمیچ سیامک اگر بود هی 

 گرفته بودند. با صدای یونس به خودش آمد: 

 هیوا، هیوا جان.   -

تر و الغرتر شده بود درست مثل  نگاهش به سوی یونس چرخید. در این مدت این مرد هم شکسته 

بلی نشست. هنوز دستش درون گچ بود و همین  ی اعضای خانواده. نزدیک جمعشان شد و روی مبقیه 

 اش کرده بود. تا نشست یوسف گفت: موضوع کالفه 

 کنن. یه ده روز دیگه تحمل کن گچش رو باز می  -
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تر شده بود. سیاوش زیر چشمی نگاهی به او انداخت و دوباره  هیوا فقط سری تکان داد. کم حرف 

 سکوت را شکست و گفت: نگاهش را به فنجان چای توی دستش داد. یونس این 

 سیاوش با آقای حسنی تماس گرفتی؟  -

 سیاوش سر بلند کرد و گفت: 

 بله، گفت مشکلی نیست.  -

 تونه جلب کنه؟ یعنی چی مشکلی نیست، یعنی رای دادگاه رو می  -

 گفت دستم پره برای دفاع.  -

 یونس نگاهش را به سعید انداخت و گفت: 

 مت انداختیم. گرفتار مشکالت ما شدید. آقا سعید، این مدت شما رو هم به زح -

 سعید که سر به زیر داشت، نگاهش را به یونس داد: 

 روز اتفاق ناگواری نیفتاد. اختیار دارید، خوشحالم که اون  -

 خب شما به موقع جنبیدید. دستتون درد نکنه.  -

 مینو و مریم هم به جمعشان اضافه شدند. مینو تا نشست گفت: 

 م درست کنه. تونه دردسری برای بچه نمی  آقا یونس، شیدا که -

کنم،  برن که اونم من پرداخت می کنه. فوقش دیه می نه مینو خانم، دست وکیلمون پره، خوب دفاع می  -

 کنم. هرچند حقش نیست ولی برای اینکه شرش کنده بشه اینکارو می 

 مینو نفس راحتی کشید و گفت: 

 خب خداروشکر، ترسیدم یه وقت زندونی چیزی داشته باشه.  -

 سعید با اخم مالیمی خطاب به مادرش گفت: 
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 ما قصدمون دفاع بود. اون بطری اسید هم خودش آورده بود. اگر جرمی هم باشه اون مرتکب شده.  -

 چیز رو انکار کرده، گفته سیاوش با خودش اسید داشته. خب همه  -

 گفت:  سیاوش سر بلند کرد و

 باید مدرک داشته باشه که نداره. درثانی برای بودنش اونجا توجیهی نداره. -

 مینو مکثی کرد و گفت: 

 امیدوارم به خیر و خوشی تموم بشه.  -

 در سالن باز شد و آرامش با دو خودش را به یونس رساند و گفت: 

 بابا جونی، باباجونی.  -

 یونس دستش را گرفت و گفت: 

 جون باباجونی.  -

 رامش با ذوق خندید و گفت: آ

 یه چیزی بگم.  -

 یونس با لبخندی که روی لبش بود موهای پریشان آرامش را عقب زد و گفت: 

 بگو عزیزم.  -

 و آرامش با ذوق گفت: 

 یاشار رو انداختم توی استخر داره خفه میشه.  -

بیرون دویدند.    تا این را گفت یوسف یا خدایی گفت و به سمت بیرون دوید. بقیه هم نگران به سمت

کرد را گرفته بود و به سمت  آرزو که سرتا پا خیس بود دست یاشار هم که او هم خیس بود و گریه می 

ی بلندش برخاست. رها خودش را به  ها خندهآمدند. یونس اولین کسی بود که با دیدن آن ساختمان می 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

756 

عصبانی و برافروخته گوشش   خندید که هیواهای یونس داشت می پسرش رساند. آرامش با دیدن خنده 

 را کشید و بر سرش فریاد زد:

 ی وحشی دیوونه، این چه کاری بود؟ دختره  -

اش به گریه تبدل شد. یونس مداخله کرد و بر سر هیوا داد  آرامش که گوشش کشیده شده بود خنده

 زد:

 کنی؟ هیوا چیکار می   -

 هیوا گوش آرامش را رها کرد و گفت: 

 خواست جواب بده؟ ری که الزمه، اگه بالیی سر یاشار اومده بود کی می کنم، کاش می تنبیه  -

یونس مقابل آرامش نشسته بود و او را در آغو*ش گرفت. رها، پسرش را به داخل برد تا لباسش را  

کرد آرامش را آرام کند اما آرامش در میان گریه  عوض کند. همه ساکت بودند. یونس داشت سعی می 

 گفت: 

 خوام. من از یاشار بدم میاد اون بابا داره.بابام رو می   باباجونی من -

بود. یونس او را در آغو*ش گرفت و با چشم  های آرامش باز چشمان همه را پر از اشک کرده حرف 

 ای که به جان هیوا ریخت به داخل بردش. هیوا هم از جمع فاصله گرفت و به کنار استخر رفت. غره

نزدیک استخر روی نیمکت چوبی و زیبایی نشست. دقایقی بعد جیران نزدیکش و در کنارش نشست.  

 هیوا همینطور که نگاهش روی آب استخر بود گفت: 

نداشتن خیلی سخته، اونم نداشتن پدر و مادر. من داشتم و نداشتمشون. حال و روزم همیشه داغون   -

 م چی میشه؟ بود، بچه 

 اش دوید و گفت: جیران سر به زیر انداخت. اشک روی گونه 
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ت مادری نکردم. پدرت هم پدری نکرد. دلت خوش بود به سیامک. اونم از دست  حق داری، من واسه  -

تر هستی. اگه من زندگی توی  تر و قوی ختری بودی که به من مادر ثابت کردی پر طاقت دادی. تو د

 شدم. موندی و نه من بعداً پشیمون می م رو تحمل کرده بودم نه تو تنها می اهواز و دور از خانواده 

 هیوا اشکش را گرفت و گفت: 

 ببخشید، شما رو ناراحت کردم.  -

 ت: جیران دست سالم هیوا را گرفت و گف

 تونستم کاری بکنم حالت بهتر بشه. تونستم کاری بکنم واست؛ کاش می کاش می  -

 هیوا به سمت مادرش چرخید و گفت: 

تونم م برم اهواز زندگی کنم، توروخدا شما حمایتم کنید. دایی یونس اجازه نمیده. نمیخوام با بچه می  -

کنم.  نرسیده من با سیاوش ازدواج می  همه حرف بشنوم. همه میگن به سال سیامک اینجا باشم و این 

 تحمل این حرف رو ندارم مامان. دارم خورد میشم. 

 و باز اشک از چشمانش جوشید. جیران اشکش را گرفت و آرام گفت: 

 دونی که یونس حرف حرف خودشه.زنم اما می هیوا چی بگم، با یونس حرف می   -

 کاش مقابلش قدرت داشتم حرفی بزنم.  -

 *** 

ی سوم رسیدگی بعد از  اه یکی پس از دیگر برگزار شد و قاضی بعد سه ماه و در جلسه جلسات دادگ

های صورت گرفته، رای را صادر کرد. فقط سیاوش محکوم  شنیدن اظهارات وکیل هردو طرف و صحبت 

ی شیدا شد. هرچند شیدا به شدت به این حکم اعتراض داشت اما  به پرداخت دیه دست از دست رفته 

تری برای سیاوش و هیوا از دادگاه  هایش حکم سنگین ی تهمت زدن به هیوا و دروغ حربه  نتوانست به 

بگیرد. هرچند همه از حکم راضی بودند و یونس خودش پرداخت دیه را تقبل کرد اما هیوا خوشحال  
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نبود. تا از دادگاه بیرون آمد سوییچ ماشینش را از کیف بیرون کشید و به سوی ماشینش رفت. سیاوش  

 ه دنبالش دوید و صدایش زد:ب

 هیوا... هیوا.   -

هیوا برافروخته به سویش چرخید اما حرفی نزد. سیاوش با آن صورت اصالح شده و موهای کوتاه، باز  

هم جذابیت سابقش را به دست آورده بود، با اینکه کمی الغرتر شده بود اما هنوز هم یک مرد جذاب و  

 ه گفت: آل بود. به او که رسید مظلومانایده

 خواهی من رو ببری؟ من ماشین ندارم، نمی -

 هیوا با اخم گفت: 

 چطوری اومدی؟  -

 با آقای حسنی اومدم.  -

 خب حاال هم با آقای حسنی برگرد.  -

 و خواست برود که باز سیاوش بند کیفش را گرفت و گفت: 

 مونه اینجا. حسنی جلسه دادگاه داره، می  -

 یفش را از دستش کشید و در ماشینش را باز کرد و گفت: هیوا بدون اینکه به سمتش برگردد ک

 با سعید برو.  -

کرد اشاره کرد. سیاوش به سوی او نگاهی انداخت و  ها را نگاه می و به سعید که دورتر ایستاده بود و آن 

 دوباره نگاهش را به هیوا داد و گفت: 

ی ما برداری،  خوره، تو که داری میری آرامش رو از خونه ی ما نمی خب سعید اصال مسیرش به خونه  -

 خب منم برسون. 
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هیوا توی ماشینش نشست. سیاوش به سمت دیگر دوید تا سوار شود اما هیوا قفل مرکزی را زد و درها  

 شده بود تا او را ببیند گفت:   سو را پایین داد و به سیاوش که خمی آن را قفل کرد و بعد کمی شیشه 

 با تاکسی برو.  -

 سیاوش گردن کج کرد و گفت: 

 هیوا.   -

 هیوا فریاد زد: 

 هیوا خانم.   -

 سیاوش پر حرص گفت: 

 خانم جورابان خیلی بیشعوری.  -

هیوا شیشه را باال داد و ماشین را از جا کند و حرکت کرد. سیاوش ایستاده بود و دور شدن ماشین را  

 که سعید نزدیکش شد و گفت:   کردنگاه می 

 خوای برسونمت سیاوش؟ می  -

 سیاوش سری تکان داد و گفت: 

 دم.نه خودم میرم، بهت زحمت نمی  -

 سعید هم بیشتر از این اصرار نکرد و گفت: 

 باشه، پس خداحافظ.  -

 سیاوش متعجب رفتنش را نگاه کرد و با خودش گفت:

 زدی.تعارف می  یکی از یکی بیشعورتر، خب االغ یه کم بیشتر  -
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همینطور ایستاده بود که ماشین دیگری مقابل پایش ترمز کرد. شیدا در کنار وکیلش صندلی جلو  

اش پر از نفرت و خشم بود. عینک آفتابیش را از چشم کشید.  نشسته بود. شیشه را پایین داد. چهره 

یاد اولین روز آشناییش  کرد. خودش هم نفهمید چرا به تر ایستاد و فقط نگاهش می سیاوش قدمی عقب 

خندید عاشقش شد. اما بعد  با او افتاد. وقتی دلبرانه توی مهمانی که دوستش شهریار ترتیب داده بود می 

 چقدر زود از او متنفر شد. 

 شیدا نگاهش به جانب او چرخید و گفت: 

 باالخره به آرزوت رسیدی؟  -

 سیاوش خواست برود که شیدا گفت: 

 رو بدونی.  خوام یه چیزیسیاوش می  -

 سیاوش ایستاد و به سویش چرخید و گفت: 

 خوام هیچی از تو بشنوم. من دیگه نمی  -

 شیدا سر بلند کرد و گفت: 

 ست. پس منتظر برگشتنم باش. تر از همیشه شه. این شیدا زهری بازی اینجا تموم نمی -

 و قبل از اینکه سیاوش حرفی بزند به وکیلش اشاره کرد که برود. 

رفت. سریع از تاکسی  شان بیرون آمده بود و به سمت ماشینش میه هیوا با آرامش از خانه وقتی رسید ک

 ها رساند. پیاده شد و خودش را به آن

 معرفته. آرامش، عمو به مادرت بگو خیلی بی  -

ای به جان آرامش زد و  گفت، هیوا چشم غرهلحظه همان را به مادرش آرامش با ذوق خندید و همان 

دوباره تند به سیاوش نگاه کرد و به سمت ماشینش رفت. در عقب را برای آرامش باز کرد و سوارش  

 کرد و بعد خواست در جلو را باز کند که سیاوش دست روی در گذاشت و گفت:
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 فردا باید بریم دفتر آقای حسنی.  -

 ابروان هیوا در هم شد و گفت: 

 دیگه برای چی؟  -

 برای تکلیف اموال سیامک.  -

کنم وجود من لزومی داشته باشه. قیم آرامش درحال حاضر دایی یونس که خودشون اختیار  فکر نمی  -

 تام دارن برای هرکاری. نه به من مربوطه نه به شما. 

نگاه هیوا  و دوباره خواست در را باز کند اما دست سیاوش پر قدرت روی در ماشین بود و نگاهش در 

 ای پر حرف را شکست و گفت: چرخید. هیوا این سکوت چند ثانیه می 

 ای مونده؟ حرف دیگه  -

 چیز با هم حرف بزنیم.یه روز بیا بشینیم در مورد همه  -

 خندی که پر زهر بود به ل*ب هیوا نشست و گفت: تلخ 

 و ندارم. ی حرفام رو با تو زدم و تموم شد. دیگه هم حرفی با ت من یه روزی همه  -

و در را محکم کشید که باز شد. سیاوش عقب ایستاد و تا مدتی رفتن ماشین را نگاه کرد و بعد به سمت  

 خانه رفت. 

 *** 

هیوا با اینکه نتوانست موافقت یونس را برای رفتن به اهواز جلب کند اما سعی کرد تا جایی که امکان  

رفت او را  ی یونس می آمد وقتی به خانه ی پیش می رو نشود، اما باز هم گاهداشته باشد با سیاوش روبه 

سال و سه ماه از مرگ سیامک گذشته بود.  گذشت. یک تفاوتی از کنارش می محلی و بی دید اما با کممی 

سیاوش در این مدت کامالً به کارهای شرکت تسلط پیدا کرده بود و خودش را کارمندی معمولی  

اش بود و سود حاصل از شرکت به حساب آرامش واریز میشد.  دانست که در خدمت اموال برادرزادهمی 

داخل شرکتش درون دفترش روی صندلی که یک روزی متعلق به برادرش بود نشسته بود و نگاهش به  
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کرد. از خودش ناراحت بود، از اینکه نتوانسته بود  ساعت روی دیوار بود. افکارش جای دیگری سیر می 

کرد، اما  ه خودش نرم کند و هیوا هنوز نسبت به او با تنفر رفتار می در این مدت دل هیوا را نسبت ب

ترسید. دو مراقب برای هیوا و ارامش در نظر  جا مراقبشان بود چون هنوز هم از شیدا میسیاوش همه 

گرفته بود تا هرروز و هر ساعتی که بیرون از خانه هستند دوراً مراقبشان باشد. نگاهش روی ساعت  

ی هیوا لبخندی روی لبش نشست. به گمان  ی خانه وبایلش زنگ خورد. با دیدن شماره چرخید که م می 

 اینکه ارامش است گوشی را با شوق جواب داد: 

 چی میگی آتیش پاره؟  -

 اما به جای صدای آرامش، صدای هیوا را شنید. با همان لحن خشک و سرد. 

 هیوا هستم.   -

بار بود که هیوا با او تماس  گذشت این اولین ی ای که از مرگ سیامک مبعد از یک سال و خورده 

 گرفت. می 

 سالم، خوبی؟  -

 شناسید؟ نیما رحمانی؟سالم، تماس گرفتم سوال کنم، کسی به اسم رحمانی می  -

 شناخت، رییس امور حسابداری شرکتشان بود. ابروانش در هم شد و گفت: چنین کسی را می 

 بله، رییس امور حسابداری شرکت، چطور؟  -

 هیچی، همینطوری سوال کردم. خداحافظ.   -

 اما سیاوش بین حرفش پرید و گفت: 

 شناسم یا نه. موضوع چیه؟ زنی بپرسی نیما رحمانی رو می الکی که زنگ نمی همینطوری نبود. الکی   -

 مدتی به سکوت گذشت که هیوا گفت: 

 موضوعی بود که خودم حلش کردم.  -
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لرزید.  این را گفت و تلفن را قطع کرد. سیاوش خونش به قلیا*ن افتاده بود و دستانش از حرص می 

دانست موضوع چیست و برای چه این وقت صبح هیوا که باید در رستوران باشد در خانه است  اینکه نمی 

ید. مدتی فکر  کند. گوشی را محکم روی تلفن کوبو زنگ زده است از او در مورد نیما رحمانی سوال می 

 شان را گرفت. این بار اما صدای شاد آرامش را شنید: ی خانه کرد و بعد دوباره شماره 

 الو، بفرمایین.  -

 سالم آرامش عمو، چطوری عزیزم؟  -

 آرامش با شنیدن صدای سیاوش با ذوق گفت: 

 کردم؟ ت تنگ شده، عمو امروز به حساب یاشار رسیدم. بگو چیکار  خوبم عمو، دلم خیلی واسه  -

 های آرامش، سیاوش هم خندید و گفت: و با ذوق خندید. با خنده 

 باز اذیتش کردی دختر.  -

 خندیدن که صدای هیوا را شنید: آرامش با شوق و ذوق مشغول تعریف کردن شد و با عمویش هردو می 

 زنی آرامش؟ با کی داری حرف می  -

 با عمو سیاوش.  -

 سیاوش خطاب به آرامش گفت: 

 گوشی رو میدی به مامانت؟  آرامش جان -

 دقایقی بعد صدای هیوا را شنید: 

 ی من یاد ندی؟ میشه انقدر از این کارها به بچه  -

 سیاوش اما سوال خودش را پرسید: 

 نگفتی برای چی سراغ نیما رحمانی رو گرفتی.  -
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 گفتم که، موضوعی بود که خودم حلش کردم.  -

 سیاوش خودخواهانه باز گفت: 

 پرسم.وام بدونم اون موضوع چی بود. تو نگی میرم از خودش می خمنم گفتم می  -

 هیوا هم مانند خودش جوابش را داد:

 من رو تهدید نکن آقای یاوری، برو بپرس.  -

 و گوشی را روی تلفن کوبید و قطع کرد. 

 *** 

کنار تلفن نشسته بود و حسابی توی فکر بود که صدای زنگ موبایلش او را به خودش آورد. از جا  

ی ناشناس ابرویی  برخاست و به اتاق خوابش رفت. موبایل روی میز کنار تخت بود. با دیدن شماره 

 ی تخت نشست و تماس را وصل کرد.درهم کشید و لبه 

 الو بفرمایین.  -

 صدای مرد جوانی درون گوشی پیچید: 

 سالم خانم یاوری، خوب هستین؟  -

 بخشید شما؟ سالم، می  -

 مرد با کمی تردید و بعد از مکثی گفت: 

 رحمانی هستم. ببخشید که جسارت کردم خودم باز تماس گرفتم. مامان تماس گرفته بودن که... .  -

 هیوا کالمش را برید و گفت: 

تونم بپرسم شماره  بله تماس گرفته بودن. من هم گفتم قصد ازدواج ندارم. ببخشید آقای رحمانی می  -

 رو از کجا آوردید؟  خونه و موبایل من
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بار آقا سیامک خدا بیامرز از منزل با من تماس گرفته  شماره منزلتون رو از قبل داشتم. سابقاً چندین   -

بودن، برای همین شماره منزل شما رو داشتم، اما شماره موبایلتون رو از یکی از همکاران خانم شرکت  

 کردم. باهاتون صحبت می  گرفتم. خانم نعیمی، البته جسارت کردم اما باید خودم 

 چه صحبتی؟  -

رحمانی مشخص بود که از تندی کالم هیوا وا خورده بود برای همین کمی دست و پایش را گم کرده  

 بود. 

 مدتی سکوت کرد تا به خودش مسلط شد و گفت: 

 نم؟ تونم هیوا خانم صداتون ک زنم، می بخشید البته به فامیلی آقا سیامک صداتون می خانم یاوری، می  -

 اما هیوا باز تند گفت: 

 با همین خانم یاوری خیلی راحتم.  -

 اما رحمانی برخالف حرفش گفت: 

 ست. درست نیست که... . هیوا خانم، بحث عالقه   -

بهتره هرچی که هست فراموشش کنید آقای رحمانی، جواب من همونه که به مادرتون گفتم. در ثانی   -

 ای که یه بچه هم داره ازدواج کنه. صد کرده با یه زن بیوهفهمم چرا یه مرد جوون مجرد ق اصال نمی

 رحمانی نفسی گرفت و گفت: 

خوام بدونید که حاضرم  من اینجوری نیستم که اینجور تفکرات قدیمی داشته باشم. در هرحال می  -

 خودم رو بهتون ثابت کنم. 

 هیوا نیشخندی زد و گفت: 

 قرار نیست عوض بشه، خداحافظ. بهتره زحمتش رو به خودتون ندید چون نظر من  -

 و سریع تلفن را قطع کرد. نگاهش به سمت تصویر سیامک چرخید و گفت: 
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 مونم. ی آخر زندگیت به عشق من شک کردی اما من به عشقت وفادار می هرچند لحظه   -

و از جا برخاست و نزدیک تابلوی بزرگ روی دیوار شد. رو به تابلو ایستاد و نگاهش را به نگاه شاد  

 سیامک درون تصویر دوخت و گفت: 

 گذره.این یه سال و سه ماه خیلی سخت گذشت. خیلی. بعد از این هم سخت می  -

آمد. یاشار و آرامش بیرون از خانه باهم  با جیغ آرامش سریع از اتاق بیرون دوید. صدا از بیرون می 

آب ایستاده بود و فقط جیغ  کرد. آرامش هم خیس از دعوایشان شده بود. رها داشت یاشار را دعوا می 

کشید. هیوا با دادی که زد، آرامش را ساکت کرد. یاشار حسابی او را خیس کرده بود. رها دعوایش  می 

 کرد. بعد از مدتی رها گفت: کرده بود و او هم گریه می 

 خواهید صلح کنید؟ شما دوتا گویا نمی   -

 یاشار در میان گریه گفت: 

 کنه. . فقط من رو اذیت می خوادخوام، آرامش نمی من می  -

 ور شد و گفت: تا این را گفت آرامش به سویش حمله 

 چشات رو در میارم.  -

 اما هیوا دستش را گرفت و گفت: 

 خوری. چه غلطا. بیا بریم لباسات رو عوض کنم سرما می  -

کرد به سمت یاشار برگردد به داخل خانه برد. رها، یاشار را توی خانه فرستاد و  و او را که تقال می 

هایش را از تنش بیرون  خودش به دنبال هیوا رفت. هیوا، آرامش را به اتاقش برد و داشت لباس 

 ی در اتاق ظاهر شد و گفت: کشید که رها در آستانه می 

 هیوا.   -

 بله.  -

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

767 

 پیشنهاد آقا یونس بیشتر فکر کنی؟  خوای بهنمی  -

 تا این را گفت هیوا عصبانی از جا برخاست و تقریباً فریاد زد: 

 خوام فکر کنم. توهم دیگه زیر گوشم از این موضوع حرف نزن. نه، نمی  -

 رها دستانش را به عالمت تسلیم باال برد و گفت: 

 خیلی خب عصبانیت نداره که.  -

* آرامش را برداشت و به سوی دخترش برگشت و همینطور که لباس  ** و به سمت کمد رفت، یک تی

 کرد گفت: را به تن آرامش می 

 دم، یکیش آشپزیه، یکیش ازدواج.وقت انجام نمیقبالً هم گفتم دوتا کار رو دیگه هیچ  -

 منطق نبودی. آخه این چه قانونیه؟ تو که تا این حد بی  -

 فت و با چشمان به اشک نشسته گفت: هیوا به سمت رها آمد رو در رویش قرار گر

سیاوش به قدری پررو بود که به خودش جرات داده همچین پیشنهادی بده. من اگر بودم از خجالت   -

وقت این مردک احمق گفته  کردم اون وبانی مرگ برادرم بودم تا آخر عمر سرم رو بلند نمی اینکه باعث 

بایست پدر این بچه  که خواست پدری کنه. اون نمی ی برادرم پدری کنم. بیخود کرد خوام برای بچه می 

 گرفت. پدری کردنش پیشکش. رو ازش می 

 نگاهی به آرامش انداخت و گفت: رها مستاصل نیم 

 هیوا.   -

 هیوا و درد، برو راحتم بذار رها.   -

 اش را ترک کرد. رها مکثی کرد و بعد خانه 

 *** 
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ی قبل  کرد. درست یک هفته ه بود فکر می سیاوش نشسته بود و به این موضوع جدیدی که پیش آمد

ی وجودش  بود که پدرش موضوع ازدواجش با هیوا را با او مطرح کرد. هیوا عشق پنهان او بود. با همه 

وجدان مرگ سیامک و نفرتی که هیوا از او داشت او را ترساند. با پدرش صحبت  خواستش اما عذاب می 

خواست این موضوع  نفره تصمیم گرفته بود و می یونس یک کرد که زمان بیشتری به او بدهد، اما باز  

گیرد  بار هم از او جواب مثبت می گوید این کرد هیوا مثل همیشه که مقابلش نه نمیعملی شود. گمان می 

اما هیوا دیگر آن هیوای سابق نبود، نه شاد بود نه بذله گو، نه دیگر حاضر بود به خاطر دیگران کوتاه  

اش را به یونس اعالم کرد، بلکه از نفرتش از سیاوش هم  لی محکم و تند جواب منفی بیاید، نه تنها خی 

کرد که هیوا تا این  حرف زد. نفرتی که یونس از شنیدن آن جا خورده بود، چون او هم تصورش را نمی

 حد از سیاوش متنفر باشد. 

هایش  ی حرف د از همه فردای آن شب هم سیاوش به رستوران رفت تا خودش با هیوا صحبت کند اما بع

هیوا بدون هیچ جوابی از جا برخاست و در اتاقش را برایش باز کرد تا برود. هرچقدر با خودش کلنجار  

رفت که هیوا را فراموش کند نتوانست. هرچند تلخی مرگ سیامک زندگیش را زهر کرده بود اما  

خواست. هرچند  دلش او را می خیال هیوا شود. شاید بیشتر از سابق دوستش داشت و توانست بی نمی

بار هیوا  هیوا او را نامرد و قاتل خطاب کرده بود. هرچند هیوا به او گفته بود از او متنفر است. اما او یک 

خواست دوباره ازدستش بدهد، برای همین از نیما رحمانی عصبانی بود. هیوا  را از دست داده بود و نمی

شناخت. مرد زندگی و عاشقی نبود.  خوانده بود. رحمانی را خوب می حرفی نزده بود اما او تا ته ماجرا را 

دانست. یک رستوران پرآوازه و پردرآمد داشت و  هیوا را صرفاً یک موقعیت پر و پیمان پولی می 

 پرستی مثل نیما رحمانی. باز و پول شرکتی که متعلق به ارامش بود. هدف خوبی بود برای مرد هو*س 

ی صندلی کند و از اتاقش بیرون زد. یکی از کارمندان در کنار میز منشی  با شتاب خودش را از رو

ایستاده بود و مشغول بگو بخند بودند که با خروج ناگهانی سیاوش از دفتر، هردو جا خوردند. منشی  

سریع ایستاد و آن کارمند هم با دیدن اخمی که سیاوش به جانش ریخت ببخشیدی گفت و به سوی  

 اتاق رحمانی رفت. 
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ی کامپیوترش بود و موبایلش را توی  رحمانی روی صندلیش پشت میز لمیده بود و نگاهش مات صفحه 

کرد که با ورود ناگهانی سیاوش جا خورد. سیاوش در  های هیوا فکر می فشرد. گویا به حرف دستش می 

ا نگاه  اش او ررا پشت سرش بست و جلو رفت. نزدیک میز که رسید ایستاد. فقط با نگاه بازجویانه 

دانست این  داند، اما سیاوش می چیز را می کرد. رحمانی با ترس برخاست. فکر کرد سیاوش همه می 

حربه جواب خواهد داد. ترکیبی از سکوت و اخم به جانش ریخته بود تا خودش حرف بزند. رحمانی  

 بعد از سکوتی گفت: 

 کنم کار خالف شرعی کرده باشم. فکر نمی  -

سش درست بود. نیما رحمانی از هیوا خواستگاری کرده بود. نیشخندی به  تیرش به هدف خورد، حد 

 لبش نشست و گفت: 

کس و کاره، ثروتمند هم که هست.  تر از دهنت برداشتی، به خیال خودت زن داداشم بی ی گندهلقمه  -

 پس کیس مناسبیه. 

 رحمانی به انکار گفت: 

 ست... . کنید؟ من فقط از سر عالقه آقای یاوری چرا اینجوری فکر می  -

 سیاوش با تندی و تلخ حرفش را برید و گفت: 

ی کارمندای این شرکت رو شناختم، من جمله شما  شو مردک، من توی این یه سال به خوبی همه خفه  -

 رو.

 رحمانی به خودش جراتی داد و گفت: 

 رید؟ من کار خالفی نکردم. ارید تند می کنید دآقای یاوری فکر نمی  -

کارش خالف بود. حداقل از دید سیاوش خالف بود. میز را دور زد و به سمتش رفت، نزدیکش؛ سی*نه  

هایی که از اش قرار گرفت. چشمانش را با خشم در چشمان رحمانی چرخاند و از میان دندان به سی*نه 

 غیض به هم کلید شده بود بر سرش غرید: 
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کردی، خالف سنگینی هم مرتکب شدی. تا آخر هفته کارات رو انجام بده. بعد استعفات رو   خالف -

 بنویس. 

 این را گفت و به سمت در اتاق برگشت که رحمانی گفت: 

 هیئت مدیره باید در مورد اخراج من تصمیم بگیره.   -

دانست  م می به سمتش برگشت و فقط نیشخندی تحویلش داد و از اتاق بیرون زد. رحمانی خودش ه

هدف و متحیر ایستاد و  تواند اخراجش کند. از اتاق که بیرون زد مدتی بی سیاوش مثل آب خو*ردن می 

های زیبای کف؛ با صدای زنگ تلفن روی میز منشی به خودش آمد و سر بلند  فرش خیره ماند به سنگ 

 برداشت و جوابش را داد. ی منشی روی او بود که با دیدن نگاه سیاوش سریع گوشی را  کرد. نگاه خیره

هایش را تاکید و کمی تهدیدگونه به دخترش آرامش یادآوری کرد و بعد از اینکه لباس شیک و  توصیه 

زیبایی پوشید، سوییچ ماشینش را برداشت و از خانه بیرون زد. وقتی با ماشین از پارکینگ خارج شد،  

ف به دنبالش رفت. آمده بود تا با هیوا  آمد با دیدن ماشین او به جای توق سیاوش هم که از دور می 

صحبت کند اما وقتی دید هیوا از خانه بیرون رفت ترجیح داد به دنبالش برود تا در رستوران با او  

صحبت کند، اما وقتی هیوا در خیابان پیچید و مسیری را طی کرد متوجه شد که مسیرش رستوران  

شاپ ابروانش را درهم کرد. هیوا  نزدیک به کافی رفت، اما توقفش نیست. شاید برای خرید بیرون می 

تر از او توقف کرد. حس  شاپ آمدن نبود. عقب دوستی به غیر از رها نداشت و تنهایی هم اهل کافی 

خواست از کارهای او بیشتر سر دربیاورد. بعد از مدتی از  کنجکاویش تحریک شده بود و دلش می 

ارد که شد عینک آفتابیش را از چشم کشید و نگاهش  شاپ رفت. وماشین پیاده شد و به سمت کافی 

هایش  روی هیوا نشسته بود، اخمی آشنایی که سر میزی روبه شاپ چرخید. با دیدن چهره درون کافی 

ای فکر به سمت  کرد. خونش به غلیان افتاد و بدون ذرهجا درک نمی بیشتر درهم شد. بودن سعید را آن 

ها رسید  عید متوجه او شد و نگاهش روی او ثابت ماند. تا به آن میزشان رفت. نزدیکشان که میشد س

توجه  سعید ایستاد. نگاهش پرسشگر در چشمان سعید چرخید و بعد به سوی هیوا برگشت، اما هیوا بی 

 اش را نوشید و گفت: ای از قهوهبه او جرعه 

 برن. شریفشون رو می کنی؟ آقا سعید بفرمایین بشینید، این آقا هم ت چیه مثل میرغضب نگاه می -
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 سیاوش عصبی به سویش خم شد و چشم در چشمش چرخاند و بر سرش فریاد زد: 

خوام باهات ازدواج کنم. بگو  حداقلش اونقدر زنیت داشته باش و نگو به خاطر عشقم به سیامک نمی  -

 خوام ازدواج کنم. قصد ازدواج دارم اما با تو نمی

ا کشیده بود. این رفتار واقعاً از سیاوش بعید بود. سعید سعی  هفریاد سیاوش نگاه همه را به سوی آن 

 کرد آرامش کند. 

 کنن. سیاوش صدات رو بیار پایین همه دارن نگامون می  -

 اش را چنگ زد و گفت: سیاوش عصبانی به سویش برگشت و یقه 

ل اون  زنی مثچیه؟ به خیال خودت لقمه چرب و چیلی گیر آوردی؟ توهم دم از عشق و عالقه می  -

ست برای رسیدن به یه ثروت  ست. هیوا یه وسیله تون بگید عشق و عالقه بهانه رحمانی یالقبا، خب همه 

 گنده.

 اش کشید و گفت: سعید عصبانی دست سیاوش را از یقه 

دلیل شو، کافر همه را به کیش خویش پندارد. اگه اینطوره، دلسوزی تو هم برای آرامش بی خفه  -

 روی مال و اموال پدرش. نیست. چنگ انداختی 

ای صبر نکرد تا  سعید که این را گفت، خون سیاوش به جوش آمد و با مشتی جوابش را داد و هیوا لحظه 

 شاهد دعوای آن دو نفر باشد. 

 *** 

اش فضای  هق گریه تا کنار قبر سیامک نشست بغضش شکسته شد. سرش را روی قبر گذاشت و هق 

های بیجا و  کرد بدون هیچ حرفی، دلش پر بود از قضاوت جا را شکست. فقط گریه می ساکت آن 

خواست بفهمد دیگر او را دوست ندارد. دلش پر بود از اینکه دایی یونسش باز  سیاوشی که نمی

کردند که بپذیرد. دلش پر بود از اینکه هیچ زمان به  خواست برایش تصمیم بگیرد و او را وادار می می 

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  بر انجمن ناول فورکارصالحی .م – رمان فریادهای در گلو مانده

772 

گونه  ی آخر زندگیش با او این ی دلش از سیامک هم پر بود که لحظه میل خودش تصمیم نگرفته بود. حت 

 تواند بدون او زندگی کند. تا کرد و صبر نکرد تا برایش بگوید چقدر دوستش دارد و نمی

اش خیره مانده بود به اسم سیامک روی سنگ سیاه  زدهتر شد، صاف نشست اما نگاه بهت کمی که آرام 

 ای او را به خودش آورد. د که صدای پسر بچه و سرد. درحال و هوای دلش بو

 سالم خانم، گشنمه.  -

ای به تن داشت و  نگاهش به جانب او برگشت. پسرکی هم سن و سال آرامش. لباس کهنه و تکه و پاره

لرزید. دلش از جا کنده شد.  صورتی که حسابی کثیف بود. دستانش زخمی بود و از سرما داشت می 

کند و روی دوش پسرک انداخت و او را در آغو*ش گرفت. بغض پسرک به  سریع پالتویش را از تن  

 هایش را گرفت و گفت: گریه نشست. هیوا اشک 

 ت کجان عزیزم؟ خانواده  -

 پسرک سر به زیر انداخت و باز اشک از چشمانش جوشید و گفت: 

 پدرم دیروز مرد. اونجا خاکش کردن.  -

 و با انگشت مسیری را نشان داد. 

 و هیوا باز پرسید: 

 مادرت کجاست؟  -

 ای باال انداخت و آرام گفت: پسرک معصومانه شانه 

 دونم.نمی  -

 اسمت چیه؟  -

 پسرک با پشت دست روی صورتش کشید و گفت: 

 سیامک.  -
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داشت برای او   دلش بیشتر از قبل فرو ریخت و دوباره او را در آغو*ش کشید. این چه تقدیری بود که 

 کرد با این پسری که به او پناه آورده بود؟ او را از آغوشش جدا کرد و گفت: خورد؟ باید چه می رقم می 

 کسی رو نداری؟ هیچ   -

 سیامک سری تکان داد و گفت: 

 خوابم. روز که میشه میگه خودت برو برای خودت خیرات پیدا کن بخور. شبا پیش آقا محب می   -

ی پسرک را میان دستانش  گفت بیشتر به جانش آتش کشیده میشد. دست یخ زده ای که می هر کلمه 

 گرفت و گفت: 

 خوای من مامانت بشم؟ی من؟ می خوای بیای خونه می  -

خواست کاری کند. دلش  گفت از عمق جانش بود. دلش می گوید، اما آنچه می دانست چه می نمی

چشمان سیامک نشست و دوباره خودش را به  خواست رهایش کند به حال خودش. برق امیدی به نمی

 آغو*ش هیوا انداخت. 

تا وارد خانه شد، آرامش را صدا زد، اما آرامش خانه نبود. دست سیامک را گرفت و او را به سوی  

 آشپزخانه برد. صندلی را برایش عقب کشید و او را روی صندلی نشاند و گفت: 

 کنه. ه حموم می خوره و بعد میرخب پسر خوبم اول غذاش رو می  -

کرد و لبخندی روی لبش بود. هیوا سریع غذایی که از قبل داشتند را گرم کرد  سیامک فقط نگاهش می 

هولکی شروع به خو*ردن کرد. اشک و برایش کشید. وقتی مقابل سیامک گذاشت. سیامک با ولع و هول 

بی نوشید و مقابل سیامک  به چشمان هیوا نشست. رویش را برگرداند تا او اشکش را نبیند. لیوان آ 

 نشست و گفت: 

 ست؟ خوشمزه  -

 سیامک که سیاهی چشمانش به اشک نشسته بود سری تکان داد و گفت: 

 دستتون درد نکنه خانوم.  -
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 ای به سر سیامک زد و گفت: از جا برخاست و بو*سه 

 من برم دخترم رو صدا کنم بیاد، حتما از دیدنت خوشحال میشه.  -

 ی رها را که زد دقایقی بعد رها در را باز کرد و گفت: نه را ترک کرد. زنگ خانه و از جا برخاست و خا

 سالم، هیچ معلوم هست کجایی؟ چرا گوشیت رو جواب نمیدی هیوا؟  -

 مگه بهم زنگ زده بودی؟ -

 رها مستاصل دست به سی*نه زد و گفت: 

 خوبی؟  -

 آرامش اینجاست؟  -

 رفت برای خونه خرید کنه، آرامش و یاشار هم باهاش رفتن. نه، یوسف می  -

 رفت گفت: هیوا، رها را از سر راهش کنار زد و همینطور که به سمت اتاق یاشار می 

 تونم یه دست از لباسای یاشار قرض بگیرم؟ می  -

 رها به دنبالش به راه افتاد و گفت: 

 خوای چیکار؟ لباس یاشار می  -

 های یاشار را باز کرد و گفت: کمد لباس هیوا در 

 خوام واسه سیامک. می  -

 رها متعجب گفت: 

 هیوا حالت خوبه؟ سرت به جایی خورده؟   -

 ترین لباسش را برداشت و گفت: های یاشار را نگاهی انداخت و در آخر بهترین و قشنگ هیوا لباس 

 اشه. ش بکنم اندازهدارم، فکر می من این بلوز و شلوارش رو برمی  -
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 خواهی بگی چی شده؟ هیوا، نمی   -

توجه به سوال رها از کنارش گذشت و از خانه بیرون رفت. اما این بار رها هم به دنبالش  هیوا باز بی 

ی در آشپزخانه خشکش زده بود. سیامک غذایش  ی خودش شده بود اما در آستانه رفت. هیوا وارد خانه 

ها را روی  د و از خستگی زیاد خوابش برده بود. هیوا لباس را خورده بود و سرش را روی میز گذاشته بو

 اپن گذاشت و تا به سمت سیامک رفت رها متعجب گفت: 

 هیوا، این کیه؟   -

 هیوا عصبی به سمتش برگشت و گفت: 

 هیس، بیدار میشه.   -

اند و  و آرام، سیامک را از روی صندلی بلند کرد و او را به سمت اتاق آرامش برد. او را روی تخت خواب

 پتو را رویش کشید. وقتی از اتاق بیرون آمد، رها عصبی گفت: 

 خوای هیچی بگی؟ این بچه کیه؟ نمی  -

 لبخند روی ل*ب هیوا نشست و گفت: 

 پسرمه، اسمش سیامک.  -

کرد. تا خواست حرفی بزند آرامش به داخل خانه دوید و در را به هم  رها گنگ و گیج نگاهش می

کشید  خندید و یاشار جیغ می یغ یاشار و به در کوبیدنش را شنید. آرامش می طرف صدای جکوبید، از آن 

 گفت: و می 

 کشمت. آرامش می  -

 رها به سمتش رفت و گفت:

 باز چه آتیشی سوزوندی بال به جون گرفته؟  -

 آرامش خندید و به سمت مادرش دوید و پشت سرش پنهان شد و گفت: 
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 ست. عرضه تقصیر خودشه بی  -

 و خواست به سمت اتاقش برود که هیوا دستش را گرفت و گفت: 

 کجا میری؟ صبر کن ببینم. سیامک توی اتاقت خوابیده. -

آرامش سر بلند کرد، مدتی به مادرش نگاه کرد و بعد خوشحال دستش را از دست مادرش بیرون  

 کشید و فریاد زد: 

 بابایی اومده.  -

ش دوید و خودش را با شتاب داخل اتاق انداخت اما با دیدن سیامک  و با فریاد بابا بابا به سمت اتاق خود 

روی تختش ماتش برد. سیامک به قدری عمیق خوابیده بود که این سر و صداها بیدارش نکرد. آرامش  

کرد. هیوا وارد اتاق شد. نزدیکش نشست.  وا رفته وسط اتاقش ایستاده بود و به سیامک نگاه می 

 گفت:  بازوهای آرامش را گرفت و

 ایشون آقا سیامک، قراره از این به بعد با ما زندگی کنه.  -

 چشمان گریان آرامش به سمت مادرش برگشت و گفت: 

 فکر کردم بابا برگشته.  -

 هیوا اشکش را گرفت و گفت: 

 چیز رو بهت میگم. عزیزم بیا بریم بیرون همه -

کرد، به سوی  ها را نگاه می ط آن و دست دخترش را گرفت و از اتاق بیرونش برد. تمام مدت رها فق

رفت که زنگ را زدند. رها در را برای یوسف و یاشار باز کرد. هیوا به یوسف سالمی داد و  پذیرایی می 

 تعارف کرد بنشیند اما یاشار با ناراحتی سالمی داد و روی مبلی نشست. 

 هیوا با دیدنش گفت: 

 اوهه، چته تو؟  -
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 یاشار شاکی گفت: 

 سید. از دخترتون بپر -

 رها هم که هنوز ایستاده بود روی مبلی نشست و گفت: 

 خوای بگی این پسر کیه؟ هیوا نمی   -

 یوسف پرسشگر گفت: 

 کدوم پسر؟  -

چیز را که گفت، یوسف به جای هر حرفی از جا برخاست و به سمت اتاق آرامش رفت. در را هیوا همه 

 باز کرد و با دیدن سیامک به سوی هیوا برگشت و گفت: 

 عقل توی سرت نداری هیوا؟  تو  -

 هیوا با چشمان براق به سوی یوسف برگشت و گفت: 

 کردم به امون خدا؟ اومد ولش میهم عقل دارم هم وجدان. خدا خوش می   -

 یوسف کالفه نشست و گفت: 

ی یتیم بگیری زیر پر و بالت، اما اینکه بیاریش  خوبی و محبت کردن اشتباه نیست. خوبه که یه بچه  -

 کنی درسته؟ ی خودت فکر میه توی خون

 هیوا باز جسورانه گفت: 

 چرا اشتباه باشه؟  -

 ی دیگه به زندگیت اصال عاقالنه نیست. هیوا، تو یه زن تنهایی با یه بچه، اضافه کردن یه بچه   -

 هیوا کالفه از جا برخاست و گفت: 

 رسه. ست که بیکاره و دستش به دهنش نمی برای کسی غیر عاقالنه  -
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 ی در آشپزخانه به سوی یوسف برگشت و گفت: در آستانه 

کسی  کنم برای سیامک هم مادری کنم. هیچ من تصمیم گرفتم همونجوری که برای آرامش مادری می  -

 تونه من رو از تصمیمم منصرف کنه. هم نمی 

 و گفت:  یوسف چنگی به موهایش زد

 شاید کس و کاری داشته باشه.   -

 هیوا که وارد آشپزخانه شده بود، درحال درست کردن چای گفت: 

ی به این سن و سال وسط قبرستون و این سرما با یه پیرهن یه الیه  اگر کس و کاری داشت یه بچه  -

 گشت. دنبال یه لقمه خیرات نمی 

خوری  د، پا روی پا چرخاند و نگاهش میخ شکالت سری هیوا به ستوه آمده بویوسف از این همه خیره 

 روی میز ماند. رها از جا برخاست و نزدیکش نشست و آرام گفت: 

 یوسف چیکار باید بکنیم؟ -

یوسف نگاهش را به او داد اما تا خواست حرفی بزند صدای زنگ در خانه زده شد، هرکسی هم که بود  

کوبید. هیوا از آشپزخانه بیرون آمد و خواست  را می گونه زنگ میزد چون یک بند و رگباری زنگ  عصبی 

به سمت در برود اما یوسف زودتر خودش را به در رساند و به قصد توبیخ در را باز کرد، ولی با دیدن  

 ی سیاوش، عصبانیتش فروکش کرد و ناباور گفت:ی پریشان و کتک خوردهقیافه 

 سیاوش چه بالیی سرت اومده؟ -

 نفس میزد گفت: نفس سیاوش که از عصبانیت

 هیوا هست؟   -

 هیوا، چی شده؟   -

 سیاوش عصبانی از سد یوسف گذشت و وارد خانه شد. جنگی به سوی هیوا آمد و گفت: 
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به خداوندی خدا قسم، خواسته باشی با سعید ازدواج کنی، قبل از اینکه بله رو بگی عروسیت رو عزا   -

 کنم. می 

 هیوا عصبانی بر سرش فریاد کشید: 

 وقته زندگی من رو عزا کردی، حاال رگ گردن کلفت کردی واسه چی؟ اری خبر نداری که تو خیلی انگ -

 سیاوش عصبی و با حرص خندید، دست به ک*مر زد و گفت: 

زنن واسه ثروتت  پلکن و دم از عشق و عالقه می ی اینا که دور و برت میفهمی همه واسه تویی که نمی  -

 سوخت. فهمیدی دلم نمی دندون تیز کردن، اگر این رو می 

 هیوا با نیشخندی گفت: 

انگاری خودت دندون تیز نکردی، بعد از اون همه گندی که زدی و بدهی که باال آوردی، چه کاری   -

ت... دایی این آدم  بهتر از کار سیامک و ثروتش. فکر کردی باورم شد دلسوزیت واسه برادرزاده

 زنم به پلیس. نه زنگ میی من بنداز بیرون وگرخودخواه رو از خونه 

کرد. بقیه هم از وضعیت پیش آمده فقط در سکوت این  سیاوش ناباور ایستاده بود و هیوا را نگاه می 

کردند. یوسف به سوی  ای که رگباری و تند بین سیاوش و هیوا رد و بدل شد را نگاه می چند جمله 

 سیاوش آمد و بازویش را گرفت و گفت: 

 یاوش. طرف سبهتره بریم اون  -

جا را ترک کرد. بعد از بیرون رفتنشان، هیوا در خانه را به هم  سیاوش بدون هیچ حرفی با یوسف آن 

 کوبید و آن را بست. 

 *** 

سیاوش خودش را روی مبلی رها کرد. پاکت سیگارش را از جیب ب*غل کتش بیرون کشید و یک نخ  

ا پیدا نکرد که سیگار را از روی  هایش را گشت فندکش رسیگار روی ل*ب گذاشت، اما هرچقدر جیب 
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لبش کشید و روی میز انداخت. یوسف با لیوان آبی به سویش آمد، لیوان آب را که به دستش داد،  

 رویش نشست و گفت: روبه 

 قضیه چیه؟  -

 سیاوش تمام آب را یک نفس نوشید و با نیشخندی گفت: 

 شاپ میره. خانم ادعا داره قصد ازدواج نداره، هرروز که یه خواستگار داره، با سعید هم که کافی  -

 یوسف ابرویی درهم کشید و گفت: 

 سعید کیه؟  -

 سعید پسرخاله مینو.  -

 یوسف هم از شنیدنش ابرویش باال رفت و متعجب و ناباور گفت: 

 شاپ میره؟ سعید با هیوا کافی  -

 ن رو گرفتم، با سعید دعوام شد. هیوا اصال واینستاد کتک خوردنش رو ببینه. خیلی بد شد مچشو  -

 رنگی گفت: یوسف با لبخند کم 

 نصیب نموندی. ت نشون میده توهم همچین بی قیافه  -

 سیاوش عصبانی بر سر یوسف غر زد: 

 عمو وقت گیر آوردی؟  -

ش مادری  خواد واسه ش، می ونه کس و کار را گرفته آورده توی خ ی بی دونی رفته دست یه بچه می  -

 کنه. 

 سیاوش متعجب و ناباور گفت: 

 چی؟  -
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 یه پسریه همسن و سال یاشار، اسمش هم سیامک.  -

چیزی  کرد. موضوع برایش کمی غیرقابل باور بود، اما از هیوا هیچ سیاوش گیج و ناباور یوسف را نگاه می 

 بعید نبود. از جا برخاست که یوسف گفت: 

 کجا؟  -

 نم، میرم یه کمی قدم بزنم. دونمی  -

 مقدمه پرسید: و به سمت در رفت که یوسف بی 

 سیاوش دوستش داری؟  -

هایش قفل شد و متوقف شد. هیوا را دوست داشت اما جرات به زبان آوردنش را نداشت،  سیاوش قدم 

سف  ی ازدواجش با هیوا مطرح شد جرات نکرد به هیوا بگوید چقدر دوستش دارد. یوحتی وقتی مسئله 

 از جا برخاست و نزدیکش شد و گفت: 

ت  این وضع آشفته و کبودی روی صورتت نشون میده دوستش داری که به خاطرش حتی با پسرخاله  -

 دست به یقه شدی. 

 سیاوش به سوی یوسف چرخید و گفت: 

ریزه به هم، حق هم داره. بحث همین  عالقه هست اما حرف از عالقه بشه هیوا زمین و زمان رو می  -

 ی قبرستون. القه بود که سیامک، برادر جوونم رو گذاشت سی*نه ع

ببین سیاوش، تا کی؟ تا کی باید خودت رو به خاطر موضوعی که مقصرش نبودی عذاب بدی؟ مرگ   -

شدنی نیست ولی باید بپذیریم که زندگی جریان داره. هیوا باید این موضوع  سیامک سخت بود. فراموش 

برای ادامه زندگیت انتخاب کردی نه هیوا. تو و هیوا هم به همون اندازه  رو بپذیره. نه روش خوبی رو

گیرید و همدیگه رو قضاوت  که سیامک عجوالنه قضاوت کرد و عصبانی شد، دارید عجوالنه تصمیم می 

 کنید. می 

 سیاوش آهی کشید، دستی به پشت گردنش کشید و گفت: 
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 وقت توقع دارید قضاوتمون درست باشه؟ حتی حاضر نیست بشینه چند کالم با هم حرف بزنیم. اون  -

 اش گذاشت و گفت: یوسف دست به شانه 

زنم. حتی اگر قراره بهت جواب منفی بده باید باهم حرف بزنید. سعی کن خوددار  باهاش حرف می  -

 تصمیمش در مورد این پسری که آورده خونه چیه.   قدر زود از کوره در نری. فعال باید ببینمباشی، اون 

 سیاوش سری تکان داد و گفت: 

 خبرم نذارید، بااجازه. زحمت بی پس بی  -

 شان را ترک کرد. سیاوش از یوسف خداحافظی کرد و خانه 

برخالف تصور هیوا، آرامش با سیامک برخورد خوبی از خود نشان داد و خیلی زود با او دوست شد.  

بایست برای  با شنیدن این موضوع چندان استقبال خوبی نداشت و عقیده داشت هیوا نمی هرچند یونس 

چنین موضوع مهمی احساسی تصمیم بگیرد اما آرامش، سیامک را به عنوان برادر پذیرفته بود و دیگر  

ی  اش بهتر شده بود. سیامک و آرامش را برا توانستند که سیامک را از او بگیرند. هیوا هم روحیه نمی

خواست که  کرد و می خرید بیرون آورده بود. آرامش با شوق و ذوق برای سیامک لباس انتخاب می 

خوابی پسرانه وارد  ها را بخرد. بعد از خرید چند دست لباس و کفش برای خرید تخت مادرش حتما آن 

دوید.  فروشگاه بزرگی شدند. آرامش بالفاصله دست سیامک را گرفت و برای انتخاب تختش به سویی 

 کرد که صدای آشنایی را از پشت سرش شنید. هیوا ایستاده بود و با لبخندی نگاهشان می 

 اش هم باشی؟ چیز هستی باید به فکر شناسنامه تو به فکر همه  -

 با اخم به سویش برگشت، سیاوش ابروی راستش را به زیبایی باال برد و گفت: 

 هات رفت توهم؟ باز من رو دیدی و سگرمه  -

 شاکی گفت: هیوا  

 کنی؟برای چی تعقیبم می  -

 سیاوش نگاهش را به آرامش و سیامک داد و گفت: 
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 نگرانتونم.  -

 تونیم مراقب خودمون باشیم. الزم نکرده نگران ما باشی، ما می  -

های شلوارش جا خوش کرد و همینطور که نگاهش به  بلندی کشید، دستانش در پناه جیب سیاوش نفس 

 : ها بود گفتدنبال بچه 

 خوام. شاپ که سرت داد زدم و زود قضاوت کردم عذر می بابت اون روز توی کافی  -

 ی سیاوش گرفت و گفت: ی غم زدههیوا نگاهش را از چهره 

 مهم نیست.  -

ها رفت. آرامش روی تختی ایستاده بود و همینطور که باال و  ی کوتاه را گفت و به سوی بچه همین جمله 

 پرید گفت: پایین می 

 ش بهتره. من رو گوش بده داداشی، این تخت از همه حرف   -

 هیوا به او رسید و با تشر گفت: 

 آرامش این چه کاریه؟ بیا پایین.  -

آرامش نگاهش را به مادرش داد تا جوابش را بدهد اما با دیدن سیاوش با خوشحالی دستانش را به هم  

 کوبید و با داد گفت: 

 عمو جون.  -

و به سوی سیاوش دوید و خودش را در آغوشش انداخت. سیاوش او را از   و با عجله از تخت پایین آمد

 روی زمین بلند کرد و محکم بوسیدش. 

ها داده بود و لبخندی روی لبش بود. سیاوش  سیامک که مظلوم کنار تخت ایستاده بود، نگاهش را به آن 

 گفت:  نزدیکش که رسید، آرامش را روی زمین گذاشت و دستی به موهای سیامک کشید و 

 چطوری مرد کوچک؟  -
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 ای گرفت و گفت: لبخند روی ل*ب سیامک جان تازه 

 خوبم عمو.  -

 سیاوش به تخت نگاه کرد و گفت: 

 ت حرف نداره.این رو انتخاب کردی؟ سلیقه  -

 سیامک با جرات گفت: 

 آرامش انتخاب کرده، خیلی قشنگه.  -

 ای گفت: سیاوش با تحسین و نگاه خریدارانه

 خوبه، پس بریم بخریمش. -

ی تخت و دیگر وسایلی را که گرفته بودند سیاوش حساب کرد و  هرچند هیوا راضی نبود اما هزینه 

ی هیوا بفرستند. وقتی از فروشگاه بیرون آمدند که ظهر شده بود و سیاوش  ها را به خانه خواست که آن 

هاد داد تا ناهار را مهمان او باشند. قبل از اینکه هیوا فرصت کند مخالفت کند آرامش و  بالفاصله پیشن

 سیامک موافقت خودشان را اعالم کردند. 

 *** 

ها هیوا را مجاب کردند که بپذیرد یک رستوران  رستورانی که سیاوش انتخاب کرده بود و بچه 

وران بر روی تختی جا گرفته بودند. سیاوش و  کوهستانی در مسیر دربند بود. در فضای باز و زیبای رست

کرد. سیاوش گاهی زیر  کردند اما هیوا نگاهش جای دیگری سیر می سیامک و آرامش با هم بازی می 

گرفت. بعد از  خورد و او سریع آن را می پاید که گاهی قطره اشکی از چشمانش سر می چشمی او را می 

ای بزرگی که پر از ماهی بود  ها جدا شدند و به کنار حوضچه ناهار، آرامش و سیامک به هوای بازی از آن 

 ها هیوا گفت: رفتند. وقت خوبی بود برای صحبت، با رفتن بچه 

 بهتره بریم، ممکنه وسایل رو ببرن خونه، باید باشیم. -

 بلندی کشید و نگاهش به سوی او متمایل شد و گفت: سیاوش نفس 
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 میارن.  گفت که بنده خدا ساعت هفت یا هشت شب -

 خودم کلی کار دارم.  -

 و برخاست که سیاوش گفت: 

 بشین یه بار درست و حسابی با هم حرف بزنیم.  -

 پوشید گفت: هایش را میهیوا از تخت پایین آمد، همینطور که کفش 

 من حرفی با شما ندارم.  -

 سیاوش خودش را به سوی او کشید و بند کیفش را گرفت و گفت: 

 توروخدا.کنم هیوا. خواهش می  -

چشمان سیاوش شده بود. از دست خودش شاکی بود که   ی سیاه چشمان هیوا، اسیر سبزه باز آن دو تیله 

ها دست و دلش نلرزد؟ از دست  ها، مگر قرار نبود که با آن چشم آورد در مقابل آن چشم همیشه کم می 

 ی تخت نشست و گفت: خودش بیشتر از هرکسی شاکی بود. مستاصل لبه 

 سابت چیه؟ حرف ح  -

 پروا و رک گفت: سیاوش بی 

 حرف حسابم حرف دلمه، راه بیا باهاش.  -

 ابروان هیوا درهم شد و با تلخی گفت: 

 من جوابت رو قبال دادم، ندادم؟ -

تر به سمتش برگشت  تر کشید و هیوا شاکیدفعه سیاوش بند کیفش را محکم و باز خواست برود که این 

 و گفت: 

 تمومش کن این مسخره بازی رو.  -
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 یه دقیقه بشین، توروخدا. -

 ی تخت نشست و گفت: هیوا مستاصل لبه 

 بفرمایین.  -

 سیاوش نگاه مستقیمش را به چشمان هیوا داد و گفت: 

 وجدان مرگ سیامک تا ابد باهامه، و فقط این عذاب حق منه، نه تو. هیوا عذاب   -

 رو بگیری.  خواهی جاش کشی و میخوبه، عذاب می  -

خوام جای خودم رو داشته باشم. هیوا یه فرصت به من بده، خواهش  خوام جاش رو بگیرم، می نمی  -

 کنم. می 

شد که او بتواند حتی برای  لحظه هم از ذهنش دور نمی ها مانده بود، سیامک یک هیوا نگاهش مات بچه 

توانست تلخی مرگ سیامک را  ی خاطر بود و نم ای کوتاه به سیاوش فکر کند. هنوز هم آزرده لحظه 

 فراموش کند. سکوتش به قدری طوالنی شد که سیاوش باز این سکوت را شکست و گفت: 

 جوابت چیه؟  -

 نگاه تند هیوا به سمتش برگشت و گفت: 

 نه.  -

 هیوا.   -

 تمومش کن.  -

شین  ها توی ما کرد. هیوا و بچه ای نداشت. باید صبر می ها رفت، سیاوش هم چاره و به سوی بچه 

حرفی  منتظرش بودند که از رستوران خارج شد و صندلی جلو در کنار هیوا جا گرفت. هیوا بدون هیچ 

ماشین را از جا کند و حرکت کرد. سیامک و آرامش در کنار هم نشسته بودند و آرامش داشت  

رد.  کداد و با ذوق از خاطراتش تعریف می های پدرش را به او روی تبلتش به سیامک نشان می عکس 
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گفت که او هم چقدر پدرش را دوست داشته است. سیاوش  سیامک هم گاهی از پدر خودش می 

 نگاهی به عقب انداخت و آرام خطاب به هیوا گفت:نیم

 ش یه تحقیقی بکنیم. باید در مورد خانواده  -

 نگاهی به او انداخت و گفت: هیوا نیم 

 به فکرش هستم.  -

 سیاوش سری تکان داد و آرام گفت: 

 تونی روی کمک منم حساب کنی. می  -

 هیوا جوابی نداد و سیاوش باز گفت: 

 اگر کس و کاری داشته باشه و مدعی بشن، ممکنه شکایت کنن.  -

 ی چشم نگاهی به او انداخت و گفت: هیوا از گوشه 

 برید؟نگران این موضوع نیستم، شما کجا تشریف می  -

 سیاوش کمی به سمتش چرخید و گفت: 

 شما.   یمیام خونه  -

 کنم ماشینتون رو جلوی فروشگاه پارک کرده بودید. فکر می  -

 سیاوش باز با شیطنت گفت:

 دونی خیلی هو*س دستپخت تو رو کردم. می  -

 و هیوا با سکوتش اهمیتی به او نداد. سیاوش به سمت عقب چرخید و گفت: 

 آرامش عمو؟  -

 آرامش با شوق به سیاوش چشم دوخت و سیاوش با لبخند گفت: 
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 نظرت در مورد یه مسافرت باحال چطوره؟  -

 جونی گفت و خودش را به سمت سیاوش کشید و لپش را بوسید و گفت: آرامش با شوق، آخ 

 کجا بریم عمو؟  -

 خواهیم همه با هم بریم شمال. می  -

 به سیامک داد و گفت: جونی گفت و نگاهش را آرامش باز با ذوق آخ 

 داداشی تا حاال دریا رفتی؟ -

 سیامک سری تکان داد و گفت: 

 نه.  -

 و آرامش باز شروع کرد با شوق و ذوق از دریا حرف زدن. هیوا با دلخوری گفت:

 هام. ی من قول سفر دادی به بچه باز که بدون اجازه -

 سیاوش ابروی راستش را به زیبایی باال برد و گفت: 

کنم شما هم مخالفتی داشته باشی. در  ی سفر شمال رو بابا ریخته و فکر نمیی ندادم، برنامه من قول -

 ی فامیل هم هستند. ضمن بقیه 

 دایی یونس در این مورد به من چیزی نگفته بود.  -

 سیاوش باز با شیطنت گفت:

 ت، فکر کنم اون موقع بهت میگه.امشب میایم خونه  -

باز سکوت را بهتر دید و حرفی نزد. سیاوش هم سکوت کرد و نگاهش را  هیوا خواست جوابی بدهد اما  

به بیرون داد. این سکوت را فقط صدای آرامش که هنوز هم داشت با ذوق از خاطراتش برای سیامک  

 شکست. ماشین هیوا به صورت دوبل در کنار ماشین سیاوش توقف کرد و گفت: حرف میزد می 
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 ده بشید. دوبل واستادم، بهتره سریع پیا -

 سیاوش نگاهش را به او داد و گفت: 

 سخت هست اما دوباره دلت رو به دست میارم. فعالً.  -

 ها هم خداحافظی کرد و پیاده شد. هیوا هم سریع ماشین را از جا کند و حرکت کرد. از بچه 

رای  روی اتاق آرامش بود برای سیامک در نظر گرفته بودند. تخت و کمدی که باتاقی که درست روبه 

کرد و هیوا هم  سیامک خریده بودند به اتاق اضافه شده بود و آرامش در چیدن وسایلش به او کمک می 

درحال مرتب کردن پذیرایی بود، گوشی تلفن را برداشت تا برای شام به رستورانشان سفارش شام  

انداخت و   بدهد که زنگ در خانه زده شد. گوشی به دست به سمت در رفت. از چشمی نگاهی به بیرون

ها  شناخت در را باز کرد. به محض باز شدن در زن که گویا یکی از همسایه با دیدن خانمی که او را نمی

 بود لبخندی به ل*ب نشاند و گفت: 

 سالم هیوا خانم.  -

با اینکه او را به جا نیاورده بود اما لبخندی روی لبش نقش بست و جوابش را به گرمی داد که زن در  

 ادامه گفت: 

من سهیال هستم همسایه باالییتون، االن رسیدم، توی پارکینگ ماشین شما رو دیدم که سانروفش باز   -

 بود، گفتم بهتون بگم. 

تلفن را روی اپن قرار داد، مانتو جلوباز و شالی روی  هیوا از او تشکر کرد و از او خداحافظی کرد. گوشی 

سر انداخت و با صدای بلند رفتنش را به پارکینگ به آرامش و سیامک گفت. سوییچ را برداشت و از 

ها پایین آمد و  خانه بیرون رفت. تا وارد آسانسور شد همان زنی که زنگ واحدش را زده بود از پله 

 رفت با موبایل خطاب به کسی گفت: می  ها پایین همینطور که توسط پله 

 داره میاد توی پارکینگ.  -
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اند، به  خیال از اینکه برایش کمین گذاشته رفت، بی هیوا از پارکینگ خارج شد و به سمت ماشینش می 

نزدیکی ماشینش که رسید با ریموت در را باز کرد. قبل از سوار شدن سقف را نگاه کرد. سانروف باز  

 رام گفت: نبود. متعجب و آ

 یعنی چی؟  -

اند. این فکر از سرش گذشت که شاید ماشین یکی دیگر از اهالی ساختمان را با ماشین او اشتباه گرفته 

ای رو  ی اسلحه بدون اینکه در ماشین را باز کند با ریموت دوباره قفل کرد. خواست برگردد که لوله 

 کمرش نشست و صدای زنی را شنید: 

 بندازی کشتمت. قفل ماشین رو بزن. سر و صدای اضافه راه  -

اش را زده بود از سویی دیگر آمد و نزدیکش شد. بدون هیچ حرفی سوییچ را از دستش  زنی که در خانه 

 بیرون کشید و در را باز کرد. زنی که پشت سرش بود به سمت ماشین هلش داد و گفت: 

 صندلی عقب بشین.  -

باره به سمت زنی که اسلحه داشت و پشت سرش بود  ک کرد. به یاما هیوا از حرکت کردن امتناع می 

تر از  ها زرنگ ی زنی دیگر که سمت چپش ایستاده بود کشید و به سوی او هل داد اما آن چرخید و یقه 

او بودند، او را خفت کردند و به سوی ماشین بردند. همانی که اسلحه داشت او را به ماشین چسباند و  

 اش کند بر سرش غرید: کرد خفه هیوا کوبید و با فریادی که سعی می   بار با انتهای کلتش به سریک 

 فکر کردی خیلی زرنگی؟ -

موقع ماشینی وارد پارکینگ شد. هیوا به اجبار  در ماشین را باز کرد و هیوا را هل داد که سوار شود، همان

نشست.   ی آن زن سوار شد و خودش هم در کنارش نشست. زن دیگر هم پشت ر*لو تهدید اسلحه 

ماشین را روشن کرد و دنده عقب گرفت تا از بین دو ماشین پارک شده بیرون بیاید. ماشینی که وارد  

ها بودند. همان نزدیکی پارک کرده  پارکینگ شده بود، ماشین سیاوش بود که مادر و پدرش هم با آن 

سلحه را روی سرش  بودند. زنی که عقب نشسته بود سر هیوا را بین دو صندلی پایین برده بود و ا

 گذاشته بود. سیاوش تا از ماشین پیاده شد متوجه ماشین هیوا شد. یونس هم متعجب گفت: 
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 ماشین هیوا بود؟  -

 مریم که سرنشینان ماشین را دیده بود گفت: 

 ش یه زن دیگه بود. کنم، رانندهفکر نمی  -

 گفت: سیاوش اما بدون معطلی به سمت ماشینش برگشت و درحالی که سوار میشد 

 ست یا نه، ماشین، ماشین هیوا بود، میرم دنبالش. برید باال ببینید هیوا خونه  -

العملی را پیدا نکردند.  با این حرکت سیاوش، نگرانی به جان یونس و مریم هم افتاد، اما فرصت عکس 

سیاوش سریع دنده عقب گرفت و با سرعت از پارکینگ خارج شد. مریم دستش را روی قلبش گذاشت  

 گفت: و 

 یونس، اتفاقی افتاده؟  -

 یونس به سمت آسانسور دوید و گفت: 

 شاءاهلل که چیزی نیست. ان  -

سیاوش تا از پارکینگ خارج شد به دنبال ماشین هیوا رفت. ماشین هیوا تا وارد خیابان شد سرعتش را  

آورد و شماره  باال برد. سیاوش خیلی از او فاصله نداشت. درحال رانندگی موبایلش را از جیب بیرون 

 موبایل پدرش را گرفت. خیلی طول نکشید که پدرش جواب داد: 

ها گفته میره توی پارکینگ و  زنه، گویا به بچه الو سیاوش، هیوا خونه نیست. مریم با آرامش حرف می  -

 گرده.زود برمی 

 سیاوش نگران گفت: 

بان دارم ماشینش رو تعقیب  خدا کنه بالیی سرش نیاورده باشن. زنگ بزنید به پلیس. من توی اتو -

 کنم باز شیدا خواسته یه غلطی بکنه. کنم. فکر می می 

 یونس نگران گفت: 
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 ها برسن، فقط محتاطانه تعقیبشون کن. درگیرنشی ها! صبر کن تا پلیس  -

 باشه خیالتون راحت.  -

نکند،   سیاوش موبایلش را روی صندلی کناری انداخت و تمام حواسش را به ماشین هیوا داد تا گمش

ی فرعی زدند. زنی که پشت  اولین خروجی، از اتوبان خارج شدند و بعد از پیمودن مسیری باز به جاده 

 ر*ل نشسته بود از آینه به عقب نگاهی انداخت و گفت: 

 کنه. این شاسی بلنده، داره ما رو تعقیب می  -

 زنی که در کنار هیوا نشسته بود، به سمت عقب چرخید و نگاهی انداخت. هیوا گفت: 

 شما رو شیدا اجیر کرده؟   -

 زن باز با قنداق اسلحه به سرش زد و گفت: 

 خفه.  -

 و خطاب به زن راننده گفت: 

 ها آماده باشن، بگو مهمون ناخونده هم داریم. سهیال زنگ بزن به بچه  -

ای را گرفت  موبایلش را از جیب مانتویش بیرون کشید و درحال رانندگی شماره   سهیال سری تکان داد و

ی این جاده  ی دیگر پیچید، در حاشیه ی بعد به داخل یک جاده و مشغول صحبت شد. تقریباً چند دقیقه 

پهلو به پهلو سیلوهای بزرگ انبار مانندی بود که آن ماشین وارد یکی از آن سیلوها شد اما در بسته  

د. سیاوش نزدیک به سیلو توقف کرد. موبایلش زنگ خورد، باز پدرش بود. سریع تماس را جواب  نش

داد و آدرس را داد و حتی لوکشین منطقه را فرستاد و بعد از ماشین پیاده شد. قفل فرمان را برداشت و  

ای بزرگ  ید. سوله گدار به آب میزد. سرکی داخل سوله کشبا احتیاط به سوی سوله به راه افتاد، نباید بی 

خالی، پشت سوله در دیگری بود که باز بود و سیاوش پاتک بدی خورده بود، چون ماشین هیوا  اما خالی 

از آن سوی سوله بیرون رفته بود. به خودش لعنتی فرستاد و خواست برگردد تا با ماشین سریع برود  

دستش را پشت سرش گذاشت.  کنان ی محکمی به سرش خورد و با صورت زمین خورد. ناله که ضربه 
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ها محکم با پا  خون روی دستش نشست. دو مرد به سویش آمدند، خواست سر بلند کند که یکی از آن 

به پشت سرش کوبید تا صورتش محکم به زمین بخورد. همین ضربه باعث شد دماغش بشکند. از دهان  

 دیگری گفت: و دماغش خون بیرون زد. صدای یکی از آن مردها را شنید که خطاب به 

سریع ببندیدش بندازیدش عقب ماشین، اینجا امن نیست باید سریع بریم. موبایلش هم بندازید   -

 همین دور و برا. 

 *** 

ی محکمی به سر و صورتش خورده بود اما کامالً هوشیار بود. دست و پا و چشم بسته  با اینکه ضربه 

ساعتی  ورد و مجبور میشد سکوت کند. یک خخواست حرفی بزند لگدی می عقب ونی افتاده بود. تا می 

گذشت تا بالخره ون توقف کرد. دقایقی بعد در ون باز شد. مردی پایش را کشید به در ون و پاهایش را  

 باز کرد. بعد از او خواست از ون پایین بیاید. بازوی راستش را گرفت و گفت: 

 راه بیا ببینم.  -

 سیاوش با او همراه شد و گفت: 

 بینه. یدا بگی خیلی بد می بهتره به ش  -

 مرد با تشر گفت: 

 زر اضافه موقوف.  -

 صدای مرد دیگری را شنید که گفت: 

 بندازش توی انبار این موش فضول رو.  -

ی شهر تهران بود. جای  یک ساختمان نیمه مخروبه و درب و داغان در یک باغ نه چندان آباد در حاشیه 

دند تا به یک منبع بزرگ آب که در زیر زمین ساخته شده بود  دور افتاده و پرتی بود. ساختمان را دور ز 

ی فلزی مربع شکل بزرگی را برداشت و سیاوش را به سوی حفره هدایت کرد و به  رسیدند. دریچه 

 تمسخر گفت: 
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 شی. ببخشید یکمی تهش آبه ولی اگر واستی خفه نمی -

 عو*ضی بد، اگر جرات داری دستم رو باز کن تا نشونت بدم.  -

 به سمت حفره هلش داد و گفت:   مرد

 اوهه بپا خیس نشی.  -

هایش بسته بود نتوانست خودش را بگیرد و تمام  و سیاوش به داخل منبع آب سقوط کرد، چون دست 

ی بلندی سر داد. سیاوش با پهلو زیر آب افتاده بود، با تقالی زیاد  بدنش زیر آب رفت. مرد خنده

فسی گرفت. مرد که خیالش از بابت سیاوش راحت شد در منبع  خودش را جمع و جور کرد و ایستاد و ن

 را گذاشت و قفلش را بست. سیاوش با نفرت فریاد کشید: 

 کشمت؛ بد. دفعه می شیدا خودم این   -

 صدای آشنای هیوا را شنید:

 سیاوش، سیاوش.  -

به سویش  هیوا هم که تا ک*مر توی آب بود سوی دیگری ایستاده بود. سیاوش با شنیدن صدای هیوا 

 چرخید و صدایش زد: 

 هیوا، هیوا حالت خوبه؟   -

های هیوا باز بود ولی تاریکی مطلق منبع آب  ها و چشمکورمال به او رساند. دست هیوا خودش را کورمال 

 به سیاوش رساند و بازویش را گرفت و با ترس گفت: باعث میشد جایی را نبیند. خودش را  

 خواد تموم بشه؟ سیاوش... سیاوش این کابوس کی می  -

 دستام رو باز کن هیوا.  -
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ها را باز کرد. سیاوش تا  های روی طناب به سختی آن و پشتش را به هیوا کرد. هیوا با لم*س کردن گره

دید. هیوا آرام داشت  بود و اوهم چیزی را نمیدستانش باز شد. چشم بندش را برداشت، اما تاریک  

 کرد. سیاوش بازوهایش را گرفت و گفت: گریه می 

 چه اتفاقی افتاد؟  -

چیز زیر سر شیداست. از نردبام آهنی که به  دانست همه ی ماجرا را تعریف کرد؛ سیاوش می هیوا همه 

نبود چون دریچه را قفل کرده   رسید باال رفت و سعی کرد دریچه را بردارد اما به سادگی دریچه می 

 بودند. هیوا نگران و ترسیده گفت: 

 هام هستم. خواد سرمون بیاره؟ من نگران بچه چه بالیی می  -

 ها پیش مادر و پدرم هستن، باید یه راهی برای فرار پیدا کنیم. بچه  -

بالخره روشن شد.    بار امتحان کردنهایش را گشت تا بالخره فندکش را پیدا کرد، با سه و با عجله جیب 

 در زیر نور کم فندک، هیوا با دیدن صورت سیاوش؛ اشکش جاری شد و گفت: 

 کتکت زدن؟  -

 خیلی مهم نیست. همینجا واستا من چرخی بزنم.  -

متر بود و تا   ۶در   1۲سیاوش زیر نور فندک چرخی در آن منبع بزرگ ذخیره آب زد، منبعی که تقریباً 

ی آب هم  های تخیله ه غیر از آن دریچه ورودی دیگری نداشت. مخزنیک متری آن پر از آب بود و ب 

 که روی دیوار و چسبیده به کف بودند خیلی کوچک بودند. به سمت هیوا برگشت و آرام گفت: 

 . ببخش  رو من. سفم ٔ  متا هیوا،  سفمٔ  متا  -

 کنی؟تو چرا عذرخواهی می  -

 جای من بود. من رو ببخش. ای نابه هش به خاطر تصمیم اگر االن توی این وضعیت هستیم همه  -

 هیوا به نردبام فلزی تکیه زد و دستانش را توی ب*غل جمع کرد و گفت: 
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 اینکه شیدا ما رو نکشته میشه گفت به فکر اینه که پولی به جیب بزنه. باید امیدوار باشیم.  -

ستش سرید  سیاوش رو در رویش قرار گرفت. فندک خاموش شد، خواست دوباره روشن کند که توی د 

و داخل آب افتاد. با عصبانیت به خودش لعنتی فرستاد و خم شد تا با دست کشیدن کف منبع آن را پیدا  

 ای نداشت. برای همین دست کشید و دوباره سر پا ایستاد و گفت: کند ولی تالشش فایده 

 تونم پیداش کنم. نمی  -

 خیالش.بی  -

 تر به هیوا ایستاد و آرام گفت: ی نردبام گرفت و نزدیک سیاوش دستش را به میله 

 معلومه این آب خیلی وقته اینجا مونده که بوی گند گرفته.  -

 هیوا با کمی ترس اما آرام گفت: 

 ممکنه بخوان اینجا زنده به گورمون کنن.  -

 کنم. گمون نمی -

ت از  اینا را گفت اما خودش هم از همین موضوع واهمه داشت. شیدا قصدش انتقام بود و ابایی نداش 

 ها را بکشد. اینکه آن 

 مدتی به سکوت گذشت و باز این سکوت را سیاوش شکست و آرام گفت: 

 هیوا.   -

 هیوا آرام جوابش را داد: 

 بله.  -

 بخشی؟ من رو می  -

 برای چی؟  -
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 خندی روی لبش نشست و بعد گفت: شاید تلخ 

 ی کارهای بدم. برای همه  -

 هیوا باز ساکت بود که دوباره سیاوش گفت: 

 دی؟ چرا جوابم رو نمی -

 کنم. هام فکر می به بچه  -

 چی شد تصمیم گرفتی که اون پسر رو بیاری پیش خودت؟  -

 هیوا با کمی تندی گفت: 

 اون پسر اسم داره، اسمش هم سیامک.  -

 خوام؛ به خاطر اسمش بود که این تصمیم رو گرفتی؟ می معذرت  -

 هیوا تند جوابش را داد:  و باز 

 خیال از کنارش بگذرم. نخیر، به خاطر خودش بود. به من پناه آورده بود. نتونستم بی  -

 خب این سرشت تو، مهربونی و فداکاری.  -

 هیوا نیشخندی تحویلش داد و سیاوش باز گفت: 

 بار که دیدمت، دلم لرزید اما... . دونی اولینمی  -

 ر گفت: هیوا حرفش را برید و با تش

 کنم. کافیه، خواهش می  -

 ذاری حرفم رو بزنم.چرا نمی  -

قبال حرفات رو زدی، همون روز که با سیامک اومده بودید دنبالم تا من رو ببرید با دایی یونس حرف   -

 ی حرفات رو زدی. روز همه تون، اون بزنم، همون روز توی حیاط خونه 
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 های دلم نبود. ها، حرف اون حرف  -

 رحمانه به روحش زخم زد:بی  و هیوا باز 

روز به جای هردومون تصمیم گرفتی نه به جای هر  هرچیزی که بود از دهن تو خارج شد. تو اون   -

مون تصیم گرفتی. تو حتی به جای برادرت هم تصمیم گرفتی و من هم مجبور کردی بپذیرم. پس  سه 

 مونه. دیگه حرفی نمی 

 گفت: ای سکوت کرد و بعد آرام سیاوش باز لحظه 

گرفتم. وقتی متوجه این موضوع شدم که  بایست اون تصمیم رو می حق داری که ناراحت باشی. من نمی  -

 کردم تو عاشق سیامک بشی و زندگی خوبی داشته باشی. کار از کار گذشته بود. فقط خداخدا می

ای که فکر  شدم. من عاشق سیامک شدم. چون اونقدری عشق و محبت به پام ریخت که اون عالقه   -

ترین شکست زندگی من بود. حتی  کردم عشقه رو فراموش کردم. از دست دادن سیامک بزرگ می 

 کردم عاشقش بودم. تر از دست دادن کسی که فکر می بزرگ 

آه حرف دیگری نزد، هیوا با شنیدن صدای آهش    ها برای سیاوش سنگین بود اما جز یکاین حرف 

 گفت: 

 چیه؟ از اینکه عاشق سیامک شدم ناراحتی؟  -

 سیاوش خندید و بعد گفت:

 شه باز عاشق منم بشی؟ نه خب، اما میگم حاال نمی -

هیوا با حرص زهرماری گفت، محکم پایش را توی آب کشید که محکم به ساق پای سیاوش برخورد و  

 د و بعد گفت: داد سیاوش درآم

 زنی؟چته زن؟ چرا می  -

 هیوا با حرص گفت: 
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 خواستی انقدر نزدیک من وانستی. می  -

 من اینجا واستادم که تو نترسی.  -

ترسم. من قبل از اینکه تو رو بیارن اینجا تنها بودم اصال هم  نه بابا، بگو خودم از تاریکی می  -

 ترسیدم. نمی

 ندید و با شیطنت گفت: دفعه کمی بلندتر از قبل خسیاوش این 

 ترسم؟ دونی از چی می ترسم. بیشتر از اینکه از تاریکی بترسم می باشه بابا، من خیلی می  -

 ترسی؟ از چی می  -

فهمم ترسم بازم یکی دیگه بیاد تو رو از من بگیره، برای همینه که تا می ترسم. می از دست دادن می  -

گیرم. یکی رو از شرکت اخراج  ش رو می یشم و پاچه خواد بیاد خواستگاریت مثل سگ هار میکی می 

 م باشه. دم که پسر خاله زنم و اصالً اهمیتی نمیکنم و یکی هم کتک می می 

 هیوا با نیشخند تلخی گفت: 

خور  داد که اونی که کتک خورده تو بودی. به سعید نمیاد کتک ی داغونت نشون می نه بابا، ولی قیافه  -

 باشه. 

 : سیاوش با حرص گفت

 دیدی؟ ش رو می پس باید قیافه  -

 پروایی گفت: هیوا با بی 

 ولی من ترجیح میدم اگر قراره ازدواج کنم با سعید ازدواج... .  -

 و قبل از اینکه حرفش تمام شود سیاوش پر حرص بازویش را چنگ زد و بر سرش غرید: 

 هیوا.   -

 هیوا عصبانی جوابش را داد:
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 از لجت هم شده به خواستگاری سعید جواب مثبت میدم. چه مرگته؟ اصال اینطور که شد،  -

 حتما من اجازه میدم.  -

 ی تو احتیاج ندارم. به اجازه  -

 اش غر زد: های کلید شده ترش شد و از میان دندانتر فشار داد و نزدیک سیاوش بازویش را محکم 

 هیوا اون روی سگ من رو باال نیاریا.   -

 اون روی سگت باال بیاد ببینم.  -

تا سیاوش خواست حرفی بزند صدای یک مرد و یک زن را از بیرون شنیدند و هردو ساکت شدند. زن  

 گفت: با اعتراض داشت خطاب به آن مرد می 

اشه خر بازی در بیاره این دوتا  گیرم. خواسته بتر از اون چیزی که گفتم نمیبیخود دبه کرده، من کم  -

 کنم برن پی کارشون. آدم ربایی کم جرمی نیست. رو ول می 

 مرد در جوابش گفت: 

 کنیم. خود دانی؛ ما تحت امر تو هستیم، هر کاری تو بگی می  -

 جا را بردار. در این  -

و هیوا هردو باال  مرد خم شد و دریچه را باز کرد. با باز شدن دریچه نور به داخل دریچه دوید. سیاوش 

کردند. زنی چهارشانه و قد بلند که یک شلوار شش جیب و چکمه و مانتوی کوتاه اسپورتی بر  را نگاه می 

 ها داد و گفت: تن داشت نگاهش را به آن 

 های عزیزم؟ حالتون چطوره مهمون  -

 سیاوش بالفاصله گفت: 

 اگر برای من کار کنی.  هرچقدر با شیدا قرار گذاشتید من سه برابرش رو بهتون میدم.  -

 زن نیشخندی زد و گفت: 
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 شیدا کیه؟   -

ی عو*ضی که با شما سر یه قیمتی شرط بسته و حاال دبه کرده. دبه خصلت ذاتیشه. به  همون زنیکه   -

 کنه. وقت توی زندگیش پیشرفت نمی خاطر همین کارش هم هیچ

 زن مکثی کرد و گفت: 

ست تا  ست؟ البته به خون این زنه بیشتر تشنه ه خونت تشنه خب بگو ببینم تو چیکار کردی که اینقدر ب -

 بازی در آوردی که االن اینجا هستی؟ ی ما نبودی. زبل تو. توهم توی برنامه 

 سیاوش مکثی کرد و گفت: 

خوام خر شیدا بمونه  کنی. من میها سود می به شرافتم قسم، اگر با من کنار بیای، بیشتر از این حرف  -

ذارم پای پلیس وسط بیاد اگر با  کنم و به جون این زن که عزیز جونمه نمی خرج میتوی گل، پس خوب 

 ما کنار بیای. 

 زن سر بلند کرد. نگاهی به آن مرد انداخت و دوباره نگاهش را به سیاوش انداخت و گفت: 

 پای پلیس وسط اومده، یعنی تا دم اون سوله اومدن. -

 ذارم جلوتر بیان. به حرفام فکر کن. تا دم اون سوله اومدن، مطمئن باش نمی  -

 زن کمی سکوت کرد و بعد گفت: 

گفت شوهرش بودی اما بهش خیا*نت کردی. با زن برادرت یعنی این زنه ریختید روهم. سر  شیدا می   -

 برادرت هم زیر آب کردی. 

 ای سکوت کرد و بعد گفت: سیاوش هم لحظه 

 کنه. ییه آدم خائن عو*ضی قصه رو بهتر از این تعریف نم  -

 نگاهی به آن مرد انداخت و گفت: زن نیم

 بیاید باال. اول اون زنه بیاد. -
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های آهنی باال رفت و بعد از او سیاوش باال آمد. آن مرد و زن مسلح بودند  ی سیاوش از پله هیوا با اشاره 

به دور و   های آن مرد و زن به سمت ساختمان به راه افتادند. سیاوش نگاهیکه هردو با تهدید اسلحه 

های دیوارهای کوتاه باغ کوهی را دید و تقریباً حدس زد باید کجا باشند.  برش انداخت. از کناره

ساز را دور زدند. ساختمانی رو به باغ تقریباً خشک شده که تقریبا صدمتری بود. در  ساختمان قدیمی 

د و هردو وارد ساختمان شدند.  های بزرگش را که با روزنامه پوشانده شده بود را باز کردنآهنی و شیشه 

ساختمان حسابی سرد بود. یک زن و یک مرد دیگر هم توی ساختمان بودند. سیاوش به خودش جراتی  

 داد و باز گفت: 

 تونیم نزدیک شومینه بشینیم، لباسامون خیسه. می  -

های بلندش سعی در گرم کردن ساختمان داشت. مرد  ی آجری و قدیمی روشن بود و شعله شومینه 

ساله بود و زن هم یک زن تقریبا سی و دو سه ساله  دیگری که روی مبل لمیده بود، جوانی تقریباً سی 

ها  بود به آن   شان ارشدی هیوا را زده بود و اسمش سهیال بود. آن زنی که بر بقیه بود. همان که در خانه 

 تشر زد: 

 ای هم به سرتون بزنه باز جاتون توی همون انبار آبه. برید نزدیک شومینه بشینید، فکر احمقانه  -

ها را  هردو تا نزدیکی شومینه رفتند و روی فرش نزدیک شومینه در کنار هم نشستند. آن مردی که آن 

ی مبل گذاشت. آن زن  را روی دسته ها نشست و کلتش به داخل آورده بود روی مبلی نزدیک به آن 

 دیگر هم در سمت دیگرشان روی مبل نشست و گفت:

 ست؟ خب بگو ببینم چیکار کردی که اون زنه یه دست به خونت تشنه  -

 نگاهی به هیوا انداخت و گفت: سیاوش نیم 

 خواست روی صورت هیوا اسید بریزه اما از شانس بدش اسید برگشت روی دست خودش. می  -

 تر روی مبل نشسته بود نیشخندی زد و گفت: طرف ه آن مردی ک 

 برنامه این نبود کاملیا.  -
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 زنی که گویا نامش کاملیا بود گفت: 

 برنامه عوض شده. باید چند روزی صبر کنیم.  -

 سیاوش خطاب به او گفت: 

 کنی. کاملیا خانم، به پیشنهاد من فکر کن. به خدا ضرر نمی -

 نشسته بود با تلخی گفت: تر با اسلحه طرفمردی که این 

 چهار میلیارد.  -

 نگاه سیاوش به سمتش برگشت و خیلی سریع گفت: 

 قبوله، فقط به غیر از آزادی ما باید شیدا رو هم تحویل بدید.  -

احتیاطی کرده بود. زن دیگر با  هایش بی شون رد و بدل شد. شیدا گویا در انتخاب آدم هایی بین همه نگاه

 شی*دنی داغ از آشپزخانه بیرون آمد و گفت: دوتا لیوان بزرگ نو*

 زنه، نباید بهشون اعتماد کنیم. داره بولوف می  -

های نو*شی*دنی را به سمت او گرفت. کاملیا لیوان  و تا نزدیکی کاملیا رفت و یکی از لیوان 

 نو*شی*دنی را از دستش گرفت اما خطاب به سیاوش گفت: 

 د، چهار میلیارد رو سریع قبول کردید. دار هستیاینطور که پیداست خیلی مایه  -

 سیاوش سریع جوابش را داد:

 برای نجات جونمون و به خاک مالیدن پوز شیدا این مبلغ زیادی نیست.  -

هایی بین آن چهار نفر رد و بدل شد و در آخر کاملیا از جا برخاست و به  و باز سکوت حاکم شد. نگاه

 ست و گفت: وار نشسوی سیاوش رفت، رو در رویش نظامی 

 حسن نیتت رو نشون بده. پیش پرداخت بهمون بده. -
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 سیاوش نگاهش را مستقیم به چشمان زیبای آن زن دوخت و گفت: 

 اجازه بده به پدرم زنگ بزنم. یه شماره حساب بده تا دومیلیارد بیاد به حسابت. -

 کاملیا با تمسخر خندید و گفت: 

ی طالیی ناقابل رو تا فردا صبح جور کنه بریزه توی یه  ما رو خر فرض کردی بچه؟ بگو سیصد تا سکه  -

ای. کریم اون  فهمم اهل معامله ساک و ببره به آدرسی که من میگم. اگر دیدیم مشکلی پیش نیومد می 

 صاحاب رو بردار بیار. تلفن بی 

 فت: اش را به سمت سیاوش گرفت و گو لیوان نو*شی*دنی 

 بخور گرم بشی.  -

سیاوش لیوان را گرفت و کاملیا از جا برخاست و به سوی آن دختر دیگر رفت. سیاوش بدون اینکه  

 خودش بنوشد به سمت هیوا گرفت. هیوا آرام گفت: 

 کنی میشه بهشون اعتماد کرد؟ فکر می  -

 سیاوش هم آرام در جوابش گفت: 

 کنم بشه. فکر می  -

 داد و خطاب به او گفت: هیوا نگاهش را به کاملیا 

 شیدا ازتون چی خواسته بود؟  -

 کاملیا با موبایلی که از دختر دیگر گرفته بود به سمتشان برگشت و گفت: 

 ی این یارو.خواسته بود داغ تو رو بذاریم تخت سی*نه  -

 طور مقابل سیاوش نشست و گفت: و کاملیا باز همان 

 کنیم. تا پدرت جواب داد چی بهش میگی؟ باهم مرور می یه دور اون چیزی که باید به پدرت بگی رو   -
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 ی طال رو تهیه کنن. میگم تا فردا صبح سیصد تا سکه  -

کشیم.  ی طال رو تمام عیار فراهم نکنه ما شما رو می نه، این رو میگی که اگر تا فردا صبح سیصد سکه  -

 گیم کی و کجا تحویل بده. بعداً می 

ره را گفت و کاملیا گرفت و بعد موبایل را به دستش داد. بعد  سیاوش سری تکان داد. سیاوش شما

 سومین زنگ بود که صدای پدرش را شنید. 

 الو بفرمایین.  -

 سالم بابا منم سیاوش.  -

کاملیا مشت محکمی به کتف سیاوش کوبید تا سیاوش بالفاصله حرفش را بزند، وقتی سیاوش همان  

د کاملیا موبایل را از دستش بیرون کشید و قطع کرد. کاملیا  ای که کاملیا خواسته بود را تکرار کر جمله 

 چرخید گفت: طور که نگاهش در نگاه سیاوش می همین 

بار  خوام ریسکش رو به جون بخرم و برای یک راستش از این دختره شیدا اصال خوشم نیومد. می  -

م حسابم رو باهات صاف  خالف جهت آب شنا کنم. فقط خدا کنه تو زرد از آب در نیای وگرنه قبل مردن

 کنم. می 

 سیاوش هم با اطمینان گفت: 

 کنی. به شرافت قسم خوردم زن. مطمئن باش ضرر نمی -

 کاملیا آرام با پشت دست به کتفش زد و گفت: 

 تا ببینم چقدر شریفی مرد. -

 و از مقابل سیاوش برخاست و خطاب به دوستانش گفت: 

 یپ دست و دلبازتره. تخب نقشه عوض شده، انگاری این آقا خوش  -

 آن مرد جوان که گویی خیلی از این موضوع ناراضی بود گفت: 
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 کنی، اعتماد بیجا باعث خسرانه. کنم داری اشتباه می من فکر می  -

 کاملیا با تشر به او گفت: 

 زر زیادی موقوف، هرکی ناراضیه هری خوش اومده. -

 مرد دیگر گفت: 

 کنه. بهتره نگران نباشی. کریم، کاملیا توی شناخت آدما اشتباه نمی  -

لحظاتی به سکوت طی شد. سهیال نزدیک کاملیا شد و آرام با او صحبت کرد که کاملیا به سوی سیاوش  

 چرخید و گفت: 

 بخشید ولی باید بگم باید برید توی اون اتاق. می  -

 گفت: و با انگشت به اتاقی اشاره کرد و در ادامه 

 درسته قراره با شما معامله کنیم ولی تا وقتی معامله تموم بشه شما باید توی اون اتاق باشید.  -

خالی. سیاوش نگاهی در اتاق  هیوا و سیاوش را به اتاقی انداختند و در را بستند. یک اتاق کامال خالی 

 چرخاند. هیوا در کنار دیوار روی زمین نشست و گفت: 

 اهل معامله هستن؟  هاکنی این فکر می  -

 سیاوش نزدیکش در کنار دیوار نشست و گفت: 

 به گمونم هست. این زنه کاملیا دنبال پوله همش.  -

 خواهی چهار میلیارد پول بهشون بدی؟ یعنی می  -

 حسن نیتش بهم ثابت بشه این پول رو بهشون میدم.  -

به سکوت طی شد تا باز  هیوا سرش را روی زانو گذاشت. سیاوش نگاهش را به سقف دوخت. مدتی  

ها درخواست پتو  سیاوش از جا برخاست و به پشت در رفت. ضرباتی به در زد و وقتی در باز شد از آن 
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ها دادند. سیاوش پتو را روی پاهای هیوا کشید و دوباره در  کرد. خیلی طول نکشید که یک پتو به آن 

 کنارش نشست و گفت: 

 کنی؟ به چی فکر می  -

 هام. به بچه  -

 نگاهش به سوی سیاوش چرخید. سیاوش که سرش را به دیوار پشت سرش تکیه داده بود آرام گفت: و 

 تونم خودم رو ببخشم. وقت نمی به خاطر اتفاقی که برای سیامک افتاد هیچ  -

و چشمانش را بست و اشک روی صورتش دوید. هیوا پتو را که دو ال بود باز کرد و قسمتی از آن را  

یاوش کشید، سیاوش نگاهش به سوی هیوا کشیده شد. هیوا خودش را عقب کشید و  روی پاهای سروبه 

 گفت: 

 دونم هرچند خودش صبر نکرد تا حقیقت رو بفهمه اما روحش فهمیده. می  -

 سیاوش اشکش را گرفت و گفت: 

دونی چقدر سخته  توی اون موقعیت به خیال خودم بهترین تصمیم رو گرفتم. سخت بود هیوا. نمی -

تونستی ذوقش رو کور کنی و  ت بیاد پیشت و با شوق و ذوق از عشقش حرف بزنه. تو بودی می برادر

ای بهت نداره؟ خودت رو  کنی دوستت داره اصال عالقه بهش بگی اون کسی که دوستش داری و فکر می 

 بذار به جای من. 

 هیوا رویش را به سمت دیگری برگرداند و گفت: 

کردم سیاوش تصمیم خوبی گرفت که برادرش رو  فکر می   وقتی عاشقش شدم همیشه با خودم -

 انداخت توی زندگی من. اما مرگش خیلی شاکیم کرد. 

 سیاوش بغضش را فرو داد و گفت: 

 بخشی؟ تو من رو می  -
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رو مانده بود اما به خوبی سنگینی نگاه سیاوش را احساس  هیوا سری تکان داد و نگاهش میخ دیوار روبه 

به سمت سیاوش برگشت و دوباره سیاهی نگاهش در سبزی چشمان سیاوش    کرد که شاکی نگاهشمی 

 اسیر شد، اما به خودش تشر زد و گفت: 

 هان؟ چیه؟   -

 لبخند روی ل*ب سیاوش جان گرفت و با شیطنت گفت: 

 کنی؟ با من ازدواج می  -

 ی بلند سیاوش را در آورد و گفت: هیوا نگاهش را گرفت و زیر زبان فحشی به او داد که خنده

 بلند بگو فیض ببرم.  -

 اما هیوا عصبانی گفت: 

بازیت  سیاوش میشه دست برداری؟ انگار نه انگار که ما رو دزدیدن، تو دست از این مسخره  -

 داری؟برنمی 

 کنم. ت خواستگاری می مسخره بازی چیه؟ دارم خیلی رسمی از  -

 هیوا عصبانی بر سرش غر زد:

من تو رو بخشیدم اما این به این معنی نیست که قصد دارم با تو ازدواج کنم، نخیر آقا سیاوش این   -

 ت بنداز بیرون که قبول کنم آقا باال سرم بشی. فکر رو از کله 

 ای گفت: سیاوش با خنده

 خوام تاج سرت بشم. می  -

 خودت رو تحویل بگیر.  هه تاج، یه کم   -

 سیاوش ابروانش را باال برد و باز به شوخی و شیطنت گفت: 

 خوام عزیز دلت بشم. عزیز دل چطوره؟ می  -
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 هه.   -

 تونی بهم بگی آرام جان. یا مثال می  -

 بار گفت: هیوا این 

 تونی بالی جان باشی. تو فقط می  -

 : ای کرد که سیاوش باز گفتسیاوش باز خندید و هیوا عطسه 

 خواستی فحشم بدی؟ صبر کن اومد. می  -

 ای گفت و سکوت کرد. هیوا استغفراهلل 

 *** 

های رقصان شومینه  نوشید نگاهش قفل شعله طور که چایش را میکاملیا روی مبلی لمیده بود و همین 

به  بود. یکی از مردها روی مبلی خوابیده بود و از آن مرد و سهیال هم خبری نبود، گویا برای خوابیدن  

اتاق دیگری رفته بودند. مردی که خوابیده بود زیرچشمی نگاهی به کاملیا انداخت و از جا برخاست و  

 نشست. نگاه کاملیا به سویش برگشت و گفت: 

 تونی بخوابی؟ رضا، نمی  -

 آن مرد که نامش رضا بود سری تکان داد و گفت: 

 خواهی به این مرده اعتماد کنی؟ببینم کاملیا واقعا می  -

 ای دیگر از چاییش را نوشید و گفت: ملیا جرعه کا

 اعتماده.کنم بیشتر از اون زنه قابل آره، فکر می  -

رو چه حسابی؟ هر چی باشه ما این دوتا رو دزدیدیم، بیراه نیست که برای نجات جونشون بگن پول   -

 میدن. 

 ی چایش را نوشید و گفت: کاملیا بقیه 
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 اولش شک داشتم اما حاال مطمئنم.  -

 از چی؟  -

 این پسره برادر سیامک، اون زنه هم زنشه.  -

 ابروان مرد درهم شد و ناباور گفت: 

 سیامک؟ کدوم سیامک؟  -

 کاملیا نگاه مستقیمش را به چشمان رضا داد و گفت: 

 رسخت تینوش. کس رو دستش نبود. یادته هفت سال قبل. رقیب س همون پوکر بازه، همون که هیچ   -

 مرد که انگار کسی را به خاطر آورده باشد ناباور گفت:

 شه. مطمئنی؟نه، باورم نمی -

 و از جا برخاست و ناباور موهایش را دو دستی چنگ زد و گفت: 

 یاخدا، چه گوهی خوردیم ما. کاملیا بدبخت شدیم. بدبخت شدیم.  -

 سیامک مرده.  -

 گشاد کرد و ناباور گفت: و همین دو کلمه چشمان رضا را از تعجب 

 دونی؟مرده؟ از کجا می  -

خواد با برادرشوهرش  گفت شوهر این زنه مرده، برای همین می گفت، یادت نیست؟ می شیدا می   -

 ازدواج کنه. 

 رضا مدتی قدم زد و بعد برگشت مقابل کاملیا نشست و گفت: 

 خواهی بکنی؟حاال چیکار می  -

 کاملیا از جا برخاست و گفت: 
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 میگی چیکار کنیم؟ تو  -

 دونم.نمی  -

 کاملیا به سمت آشپزخانه به راه افتاد و گفت: 

 خوام بدونم چی شده که سیامک مرده. می  -

 *** 

ای را نزدیک شومینه انداخت. رضا تمام مدت روی مبل  مرغ نیمرو کرد و سفره برای شام چندتا تخم 

اتاقی که سیاوش و هیوا را زندانی کرده  نشسته بود و توی فکر بود. کاملیا سفره را که چید به سمت 

 بودند رفت. در اتاق را که باز کرد نگاه هیوا و سیاوش به سمتش برگشت. 

 خورید؟ شام می   -

و از اتاق بیرون آمدند. هردو باز پشت به  سیاوش سری تکان داد و به همراه هیوا از جا برخاستند 

شومینه در کنار سفره نشستند. رضا هم که روی مبلی نشسته بود مقابل سیاوش سر سفره نشست و  

 مقدمه پرسید: بی 

 تو برادر سیامکی؟  -

 سیاوش متعجب نگاهی به هیوا انداخت و دوباره نگاهش را به رضا داد و گفت: 

 هستم.   -

 نشست و گفت:  کاملیا هم در کنار رضا

 زنیم.بذار بعد از شام حرف می -

 رضا اما صبر نداشت، برای همین باز خطاب به سیاوش گفت: 

 برادرت پوکرباز بود؟  -

 سیاوش مشکوکانه نگاهی به آن دو انداخت، هیوا پرسشگر گفت: 
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 شناسی؟ پوکر چیه؟ شما سیامک رو از کجا می  -

 مدتی به سکوت طی شد که باز هیوا گفت: 

 کنن؟ ها در مورد چی صحبت می دید؟ سیاوش این جواب من رو نمی  چرا -

دانست برادرش یه زمانی اهل پوکر بود و در این  دانست، می چیز را در مورد سیامک می سیاوش همه 

 اند دوست سیامک هستند یا دشمنش. دانست این کسانی که مقابلش نشسته ای بود، اما نمی کار حرفه 

 شکست و گفت:   کاملیا بهت این سکوت را

 بار جون من و رضا رو نجات داد.من بهش مدیونم، یک  -

 نگاهی به هیوا انداخت و گفت: این حرف آبی بود روی آتش، سیاوش نیم 

 سیامک از وقتی ازدواج کرد، پوکر رو گذاشت کنار.  -

 رضا مکثی کرد و بعد گفت:

 ای بود. چی شد؟ مرد؟ آدم گنده  -

 سیاوش جوابش را داد: 

 داد.کرد اون تصادف رخ نمییامک یه تصادف بود، اما اگر شیدا عصبانیش نمیمرگ س -

 هیوا باز پرسید: 

 خواهی بگی موضوع چیه؟ سیاوش نمی  -

 کاملیا خطاب به هیوا گفت: 

 موضوع اینه که بلیطتتون برده.  -

 سیاوش گفت: 

 با برادرم رفاقت داشتید؟  -
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 رضا جوابش را داد: 

 رفاقت که نه، اما بهش مدیون هستیم. یه بار جون من و کاملیا رو خرید.  -

 مرغ را گرفت و به سوی هیوا گرفت و گفت: ای از تخمکاملیا لقمه 

 زنیم.شام بزنید بعدش مفصل حرف می   -

ای  هیوا دستانش را توی بغلش جمع کرده بود و روی زمین و نزدیک به شومینه نشسته بود و به نقطه 

بود. وقتی فهمید پوکر چیست و سیامک در گذشته با خالفکارها در ارتباط بوده است ساکت شده   خیره

کرد. ورق به نفع سیاوش و هیوا برگشته  بود. کاملیا آن سوی اتاق قدم میزد و تلفنی با شیدا صحبت می 

روی مبلی  رویش کشید. رضا هم روبه بود، سیاوش نزدیک به هیوا روی مبلی نشسته بود و سیگار می 

ها نزدیک  نشسته بود و او هم سیگاری بین انگشتانش داشت. کاملیا وقتی تماسش را قطع کرد به آن 

 شد، کنار رضا نشست و گفت: 

 داره میادش، تا یکی دو ساعت دیگه اینجاست.  -

 سیاوش سری تکان داد و گفت: 

 نگفتید سیامک چطوری جونتون رو نجات داد؟ -

 رضا جوابش را داد: 

کردیم. تینوش پوکرباز بود اما اهل خالفای دیگه هم بود. سر یه کاری قرار  بال واسه تینوش کار میما ق  -

ای هم بود. ولی تینوش دبه کرد. کاملیا بهش گفت اگر پولمون ندی،  بود یه پولی به ما بده، پول گنده

خواست ما رو  د، می ریزیم روی دایره. اما مرتیکه نه تنها نترسیدونیم برای پلیس می هرچی ازت می 

بکشه. از دستش فرار کردیم. توی اون هول و وال من گفتم بریم سراغ سیامک خان. خب همیشه رقیب  

شیم آدم سیامک خان. با خودمون گفتیم اگر  ریم می گفتن آدم منصفیه، گفتیم می تینوش بود. می 

رو که شنید خدا    سیامک خان قبول کنه شر تینوش از سرمون کم میشه. رفتیم پیشش، حرفامون

رحمتش کنه حمایتمون کرد هیچ، پولمون هم از تینوش گرفت. تنها خالف سیامک خان همون پوکر  
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های  برد. بعدها فهمیدیم با آدم دونم رو چه حسابی تینوش اونقدر ازش حساب می بازیش بود اما نمی 

خان رو ندیدیم. درسته   ی اقتصادی سر و کار داره. بعد یه مدت رفتیم پی کارمون دیگه سیامکگنده

 چشم و رو نیستیم. خالفیم اما بی 

قبل از اینکه سیاوش حرفی بزند. در اتاقی باز شد و آن مرد جوان بیرون آمد. با دیدن سیاوش که  

 کشید ابروای در هم کشید و گفت: راحت نشسته بود و سیگار می 

 قصه چیه؟  -

 رضا جوابش را داد: 

 زنیم.داریم حرف می ای نیست بنیامین. نشستیم قصه  -

 بنیامین نیشخندی زد: 

 انگار که خیلی هم رفیق هستید.  -

 فکر کن که هستیم.  -

 کاملیا هم در ادامه گفت: 

 گفتم که برنامه عوض شده. -

 بنیامین جلوتر آمد و دست به ک*مر زد و گفت: 

ئنی که بعدش ما رو  پس اینطور که پیداست ترجیح دادید با این یارو ببندید، ببینم کاملیا چقدر مطم  -

 نفروشه؟ 

 فکر کن صددرصد.  -

 رضا هم گفت: 

 بیا بشین بنیامین، واسه تو توضیح میدم.  -

 اما بنیامین شاکیانه گفت: 
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 من یه درصد هم اهل ریسک نیستم.  -

رضا از جا برخاست و به سوی بنیامین رفت. رضا، بنیامین را بیرون برد تا با او حرف بزند. بعد از 

 یا گفت: رفتنشان، کامل

 ی آشنایی ما با شیدا، بنیامین بود. را*بطه  -

 سیاوش گفت: 

 یه خانم دیگه هم بود.  -

 اسمش سهیالست، همسر بنیامین.  -

 از شیدا چقدر گرفتید؟  -

 کاملیا مکثی کرد و گفت: 

قرار بود جلو چشمش بکشیمش، االن هم داره  گفت این زن رو بکشیم نفری صد میلیون بهمون میده.  -

میاد اینجا. بهش گفتیم شما رو آوردیم شاکی شد. بعد کوتاه اومد و گفت اینجوری بهتره جلوی چشم  

 بره. حسابی از دستتون شیکاره.شما جون بده لذ*ت می 

د که سر  سیاوش نیشخندی زد و ته سیگارش را داخل زیر سیگاری خاموش کرد و نگاهش را به هیوا دا

 به زانو گذاشته بود. آرام صدایش زد:

 هیوا، هیوا.   -

هیوا سربلند کرد، صورتش از اشک خیس بود. سیاوش از جا برخاست و مقابلش روی زانو نشست و  

 آرام گفت: 

 کنی؟ خوشحال نیستی از این موضوع؟چرا گریه می  -

 هایش را گرفت و گفت: هیوا اشک 

 ای ناراحت بشم. االنم اونی که هوامو داره سیامک. ذاشت ذره وقت نهمیشه هوام رو داشت. هیچ   -
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 سیاوش سر به زیر انداخت و گفت: 

 وقت درست و حسابی برادرم رو نشناختم. هیچ   -

 کاملیا خطاب به هیوا گفت: 

 شرمنده خانم کتکتون زدیم.   -

 چرا دنبال خالف هستید؟  -

 ای سکوت کرد و بعد گفت: کاملیا لحظه 

 ای بلد نیستیم. یم. کار دیگه با خالف بزرگ شد  -

 های شلواری که هنوز هم نیمه خیس بود فرو برد و گفت: سیاوش برخاست، دستانش را به جیب 

 این بازی تموم بشه و شیدا دستگیر بشه ترتیبی میدم زندگی خوبی بسازید.  -

 کاملیا لحظاتی بر و بر به سیاوش نگاه کرد و بعد گفت: 

میشه، یه روز سیامک خان همینطوری جلومون واستاد، مثل شما دستاش   چیز داره تکرارانگاری همه  -

رو برد توی جیب و گفت: اراده کنید خالف بذارید کنار من ترتیبی میدم زندگی خوبی بسازید. اما من و  

 رضا خرتر از این حرفها بودیم. حرفش رو گوش نکردیم. 

 سیاوش باز گفت: 

 خواهید گوش ندید؟بازم می  -

 آلود از اتاق بیرون آمد و گفت: واب سهیال هم خ 

 خواهید بخوابید؟ چه خبر شده؟ نصف شبی جلسه گرفتید. دیروقته نمی -

 کاملیا به سمت سهیال رفت و گفت: 

 نقشه عوض شده، بیا باید باهات حرف بزنم.  -
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 و بازوی سهیال را گرفت و با هم به داخل همان اتاق برگشتند. 

 *** 

گذشت که چند ماشین مدل باال به پشت در باغ رسیدند. بنیامین در بزرگ باغ را  ساعت از یک شب می 

ها تا مقابل ساختمان پیش آمدند. رضا که نزدیک پنجره ایستاده بود خطاب به  برایشان باز کرد و ماشین 

 کاملیا گفت: 

 تنها نیومده، بازی سخت شد کاملیا.  -

 سیاوش و هیوا هردو روی صندلی نشسته بودند و به ظاهر دستانش به طناب از پشت بسته شده بود. 

 کاملیا خشاب کلتش را چک کرد و گفت: 

 چند نفرن؟  -

 رضا به سمت کاملیا چرخید و گفت: 

 با خودش سه نفر. دوتا مرد با خودش آورده.  -

 سیاوش گفت: 

 ئنید از پسشون برمیاید؟مطم  -

 سهیال که نگران به اپن اشپزخانه تکیه زده بود گفت: 

 حتما از پسشون برمیایم.  -

دقایقی بعد در باز شد و اول بنیامین و بعد از آن شیدا که لباس شیکی به تن داشت وارد شد و پشت  

ن داشتند وارد  سرش آن دو مردی قد بلند و چهارشانه که هردو کت و شلوار مشکی یک جور به ت

 شدند، به محض ورودشان سیاوش طبق نقشه عصبانی به سوی او غرید: 

 کردم تا این حد احمق باشی. فکر نمی  -
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کرد. هیوا فقط  شیدا زهرخندی به ل*ب نشاند. نزدیکشان نشد. همانجا که ایستاده بود نگاهش می 

ه بود. شیدا نگاهش را به کاملیا داد و  زد. کاملیا با اسلحه در کنارشان ایستادگر بود و حرفی نمینظاره

 گفت: 

 من خیلی وقت ندارم، نمایش رو شروع کنید باید برگردم.  -

اش را روی سر هیوا گذاشت. سیاوش با اینکه  کاملیا سری تکان داد و قدمی عقب رفت و سر اسلحه 

در سی*نه   ها دانست نقشه است اما از این حرکت دل باخت و نگاهش را به کاملیا دوخت. نفسمی 

اش را به سوی شیدا بچرخاند شیدا تنها دستش را که در  حبس شده بود. قبل از اینکه کاملیا سر اسلحه 

 جیب مانتویش بود با اسلحه بیرون کشید و به سوی کاملیا نشانه رفت و گفت: 

 زنی؟معطل چی هستی پس چرا نمی -

ها رضا را نشانه رفت و  ند. یکی از آن کاملیا ماتش برد. مردانی هم که با شیدا بودند اسلحه کشید

 اش را پایین آورد و با توپ پر گفت: دیگری سیاوش را. کاملیا اسلحه 

 این مسخره بازیا واسه چیه؟  -

 شیدا با تلخندی گفت: 

 زنید، فکر کردید با یه احمق طرفید؟ من رو دور می  -

 و نگاهش را به سیاوش دوخت و خطاب به او گفت: 

 ز بود برادرت بود. تو بد هیچی نیستی. تماشا کن مرگش رو. اونی که پوکر با -

و بالفاصله به سوی هیوا نشانه رفت و تا شلیک کرد، سیاوش که ظاهرا به صندلی بسته شده بود از جا  

پرید و خودش را به سمت هیوا کشید. هیوا با صندلیش به همراه سیاوش که گلوله به بازویش نشسته  

وی زمین افتادند. کاملیا و رضا توسط بنیامین و سهیال خلع سالح شدند.  بود به عقب پرت شدند و ر

موضوع این بود که بنیامین و همسرش سهیال؛ آنها را فروخته بودند. سیاوش زخمی روی زمین افتاده  
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چیز آنطور که برنامه ریزی کرده بودند پیش نرفته بود.  بود و هیوا ترسیده در کنارش نشسته بود. هیچ 

 تر آمد و دوباره اسلحه را به سوی سیاوش که به او چشم دوخته بود با لبخند گفت: شیدا جلو 

 کنی پیش نمیره. به خیال خودت برای من کمین گذاشتی. ها اونطوری که فکر می همیشه نقشه   -

 سیاوش به سختی گفت: 

 من رو بکش اما با هیوا کاری نداشته باش. توروخدا.  -

 شیدا مسرورانه لبخندی کنج لبش جا خوش کرد و بعد پیروزمندانه گفت: 

 التماس دوست دارم، التماس کن بدبخت.  -

 هیوا که صورتش از اشک خیس بود ملتمسانه گفت: 

 توروخدا شیدا. توروخدا اینکار رو نکن.  -

 شیدا با تنفر گفت: 

 یم رو تو نابودی کردی بد. التماس کن، التماس کن نکشمتون. زندگ -

ای از پذیرایی کنار هم ایستاده بودند و بنیامین و سهیال با اسلحه آنها را تحت نظر  کاملیا و رضا گوشه 

ها به سوی شیدا بود. حتی آن دو مرد هم که نزدیک شیدا ایستاده بودند منتظر به  ی نگاهداشتند. همه 

خواست  هایش بود برای همین می کردند. شیدا به دنبال التیام بخشیدن عقده شش نگاه می شیدا و واکن

که سیاوش و هیوا التماسش را بکنند. رضا آرام دست راستش را باال آورد. بنیامین تمام حواسش به  

اش شد.  سوی شیدا بود. دستش را توی جیب برد و چاقوی ضامن دارش را بیرون کشید. کاملیا متوجه 

کرد. نگاهش به سوی شیدا چرخید. چشمکی به او زد و تا ضامن را زد و  ضا خیلی سریع باید اقدام می ر

ی به شکم بنیامین  ی بنیامین را از خود دور کرد و با چاقو ضربه سر چاقو باز شد با یک دست سر اسلحه 

رد و او با یک  طرف همزمان کاملیا دست سهیال را که اسلحه در آن بود به سمت سقف بزد. از آن 

چرخش با آرنجش را به صورت سهیال کوبید و همزمان او را چرخاند، یکی از آن دو مرد به سوی او  

طرف رضا وقتی اسلحه را از دست بنیامین گرفت  شلیک کرد که گلوله بین دو کتف سهیال نشست، از آن
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به سوی مرد دیگر شلیک  اش به سوی او باال آمده بود شلیک کرد و بعد به سوی شیدا که سر اسلحه 

کرد. چندین گلوله پی در پی شلیک شد. فضا که آرام گرفت همه روی زمین افتاده بودند. در این  

درگیری که بیشتر از چند ثانیه طول نکشیده بود هفت گلوله شلیک شده بود. هیوا به روی صورت  

خیمه زده بود آرام سر   سیاوش خم شده بود و سرش را میان دستانش گرفته بود. رضا که روی زمین

بلند کرد و بعد از جا برخاست. تنها فرد سالم در این درگیری گویا فقط او بود. با احتیاط به سوی  

ای به صورتش خورده بود و در دم جان داده بود. سهیال با روی روی زمین افتاده و  بنیامین رفت. گلوله 

بازوی چپش را دریده بود. رضا با احتیاط این سوتر  ای کرد. کاملیا آن سوتر افتاده بود. گلوله خرخر می 

ی که او شلیک کرده بود دقیقا به هدف نشسته بود. شیدا و آن دومرد هم مرده بودند.  آمد. سه گلوله 

ها مطمئن شد به سوی کاملیا دوید و او را از روی زمین بلند کرد و روی مبلی نشاند.  وقتی از مردن آن 

زده  رساند و او را چرخاند. دخترک بیچاره هنوز جان داشت. وحشت بعد خودش را به کنار سهیال

کرد. رضا به سوی آنها  کرد. هیوا سرش را بلند کرد، ترسیده و گریان دور و برش را نگاه می نگاهش می 

 آمد و در کنار سیاوش نشست. سیاوش با اینکه بازویش دریده بود اما به سختی نشست و گفت: 

 رضا چی شد؟  -

 یده و ناباور گفت: رضا ترس

 وقت آدم نکشته بودم. هیچ   -

نگاه سیاوش به سوی شیدا که درست پایین پایش افتاده بود و چشمان بازش به سوی او بود چرخید.  

 ترین تیری که به هدف نشسته بود همین گلوله بود. گلوله درست وسط پیشانیش نشسته بود. دقیق 

با دست سالمش اسلحه را از دست رضا گرفت و   ی رضا برگشت و سیاوش نگاهش در نگاه ترسیده

 گفت: 

 کاملیا حالش خوبه؟  -

 رضا برگشت به کاملیا نگاه کرد، نیشخندی زد و گفت:

 دونستید رضا یه زمانی قهرمان تیراندازی بوده. می  -
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 کاملیا که دستش را روی زخم بازویش گذاشته بود از جا برخاست و نزدیکشان شد و گفت: 

 شدیم. ی سیامک خان می نباید شرمنده -

 سیاوش باز نگاهش را به رضا داد و گفت: 

 کاملیا رو بردار برو، برید یه جای امن، بیست روز دیگه بهم زنگ بزنید.  -

 رضا ناباور گفت: 

 فهمن. پلیسا می  -

ی شما رو ندیدیم. سر قیمت با اینا به مشکل برخوردید  های من و هیوا که بسته بود قیافه بفهمن. چشم  -

 و روی هم دراومدید. اگر اثری از خودتون هست پاک کنید و زود اینجا رو ترک کنید. ت

 اش زد و گفت: رضا دستی به شانه 

 گرم. دمت  -

هقش را خفه کند. سیاوش به سویش چرخید، نگاهش  هیوا دستش را مقابل دهانش گذاشته بود تا هق 

ا هیوا را در آغو*ش کشید که بغض  در نگاه هیوا نشست و بعد آرام هر چند بازویش زخمی بود ام

ی سیاوش بود شکسته شد و به گریه تبدیل شد. صدای  ی مردانه سنگین هیوا وقتی سرش روی شانه 

 گرم سیاوش زیر گوشش پیچید و کمی ارامش کرد: 

 آروم باش، آروم باش عزیزم.  -

 اش را مهار کند و بغضش شکسته شد. اما خودش هم نتوانست گریه 

 *** 

 سه ماه بعد 

ی باالی  خواند. سیاوش دست به سی*نه به خودش درون آینه عاقد برای بار پنجم داشت خطبه را می 

ی  کرد. رستا و آرزو پارچه سفره زل زده بود و هیوا هم همانطور لجوجانه از توی آینه نگاهش می 
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تور سفیدی پوشیده بود  سابید. آرامش هم که لباس سفیدی را باالی سرشان گرفته بودند و رها قند می 

ها چشم داشتند.  مابین سیامک و یاشار که هردو کت و شلوار شیکی به تن داشتند ایستاده بود و به آن 

 ی هیوا بودند اما هیوا همچنان ساکت بود. عاقد باز پرسید: همه منتظر یک بله 

 عروس خانم بنده وکیلم.  -

 هیوا اما باز گفت: 

 تا شرطم رو قبول نکنه نه. -

دانست هیوا برای سیاوش چه شرطی گذاشته بود اما سیاوش هم با آنگونه نشستنش قصد  کس نمی چ هی

 لجبازی داشت. یونس باالخره از کوره در رفت و با تندی خطاب به سیاوش گفت: 

 کنی؟ یه شرطه دیگه قبول کن. خب تن لش چرا قبول نمی -

 سیاوش ابرویش را باال برد و گفت: 

 دونید چه شرطی گذاشته. می آخه بابا شما که ن -

 هر شرطی که گذاشته ارزشش رو داره، قبول کن.   -

 عاقد هم گفت: 

ست قبول کنید. من باید به مراسم عقد دو عروس و داماد دیگه هم  آقای داماد، اگر شرطشان معقوالنه  -

 برسم. 

 سیاوش با حرص نگاهش را به هیوا داد و با نگاهی پر تهدید گفت: 

 نم شرطتت رو. کباشه قبول می  -

 ای گفت: هیوا با لبخند پیروزمندانه 

 خوبه.  -

 بله بگو دیگه.  -
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دفعه هیوا بله را که گفت صدای کف و سوت و  هیوا صاف نشست و عاقد دوباره خطبه را خواند و این 

ها برخاست، اولین نفر جیران بود که هیوا را در آغو*ش گرفت و تبریک گفت و  ی مهمان ی همه هلهله 

 وسید. نفر بعدی رها بود، تا هیوا را در آغو*ش گرفت آرام گفت: او را ب

 ش گذاشتی هیوا؟ چه شرطی واسه  -

 هیوا آرام زیر گوشش گفت: 

 اسرار مگو عزیزم، یه چیزی بین خودمون دوتا.  -

ها یوسف جلو آمد  هایشان را دادند. بعد از آن ها هم هدیه بعد از رها با مریم و یونس روبوسی کرد و آن 

 اش را بوسید و گفت: عد از تبریک به سیاوش به سمت هیوا آمد، پیشانی و ب

 خوشبخت باشی هیوا جان.  -

 سیاوش بالفاصله گفت: 

 خواهی خوشبخت باشه. معلومه که خوشبخته عمو جون، شوهر دسته گلی مثل من داره، نمی  -

 ای در هم کشید و گفت: هیوا چهره 

 کنه. ش باز هیش، یه نفر یه نوشابه هم واسه   -

 سیاوش در جوابش گفت: 

 ام عزیزم. من بدون نوشابه هم خوشمزه -

 نه بابا، اشکنه از خودش تعریف نکنه کی تعریف کنه.  -

 زده باشه. ی یخ آدم اشکنه باشه بهتره از اینه که کله پاچه  -

 هیوا شاکی به سویش برگشت و گفت: 

 ها. یه چیز بهت میگم هم آبت بشه هم نونت  -
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 قبل از اینکه سیاوش جوابی بدهد آرامش خطاب به مادرش گفت: 

 مامان، یه زن خوب اون زنیه که احترام شوهرش رو نگه داره.  -

های جمع به هوا برخاست و سیاوش با شیطنت دست به سی*نه  تا آرامش این حرف را زد شلیک خنده

 یوا باال انداخت. هیوا با حرص نگاهش را به سیاوش دوخت و گفت: زد و ابروای برای ه

 دارم برات.  -

 سیاوش مستانه خندید و سرش را نزدیک گوش هیوا برد و آرام گفت: 

 زنه.عاشقتم هیوا. بریم که زندگی داره صدامون می  -

 پایان 

 99اول دی ماه 

 

 *** 

  Ghazal.Mکپیست: 

 مراجعه فرمایید.  /https://forum.novelfor.irرمان فور    جهت دانلود رمان های بیشتر به انجمن
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