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 تنها بودم و آواره 

 شاهانه نشستی بر قلبم چه 

 به عشقت اوج گرفتم

 پر زدم از آن ویرانه 

 شدم شیدای چشمانت

 با خود شدم بیگانه

 جز تو مرا راهی نیست

 دیوانه بمان کنار این 

:خالصه
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های ماشین عرق کرده بود. حسام هوا سرد و شیشه پاییز از راه رسیده بود و

  پشت فرمان ماشین، به انتظار سبز شدن چراغ راهنما نشسته و چشم به دختر

فروخت و یکی  ها در گردش بودند. یکی فال میهایی داشت که بین ماشینبچه

ی ماشینی را با لُنگ پاک کرد و گاهی شیشهگُل، دیگری اسپند دود می

ش  اها و بینیای هفت، هشت ساله که از شدت سرما گونهکرد. دختر بچهمی

ی روسریِ  اهاز کنارهاش موهای آشفته  سرخ شده بود، نزدیک ماشین آمد.

بیرون ریخته بود و لبخند به لب داشت.   ی که روی سر داشت،ارنگ و رو رفته

و   های رز قرمز را باال گرفتماشین زد و گل یهای ظریفش به شیشهبا انگشت

 :با لحن شیرینی ملتمسانه گفت

 خوای؟ بخر واسه خانومت ببر خوشحالش کن. آقا گل نمی -

ند روی لبش نشست، شیشه را پایین داد و  زبانی دخترک لبخحسام از شیرین

 :تگف 

 های خوشگلی، چه دختر خوشگلی! اما من که خانوم ندارم.چه گل -
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 دخترک با همان لحن شیرین و پر از شیطنت لب باز کرد: 

نامزد چی نداری؟ مامان که داری؟ اصال یه نفر هست که دوسش داشته باشی  -

 دیگه مگه نه؟! 

 :جواب دادحسام دسته گل را از دخترک گرفت، با تلخندی 

 نه نامزد دارم، نه مامان... اما آره، یه نفر هست که خیلی دوسش دارم. -

ها، تراول پنجاهی را به دختربچه داد. چراغ  بدون پرسیدن قیمت شاخه گل

 سبز شد و حسام حرکت کرد؛ صدای دخترک بلند شد:

 آقا بقیه ی پولت...  -

ها را روی صندلی کنارش  حسام دستش را از پنجره بیرون برد و تکان داد. گل

هایش نقش بست. دختری که  گذاشت و صورت زیبای هستی مقابل چشم 

ها عشقش را در دل پرورش داده بود و شهامت برمال کردنش را نداشت.  سال 

دادفر  این عشق از همان ابتدا همراه با غمی بزرگ در دلش جوانه زد. چطور به
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ی تنها دخترش شده! گفت دلباختها برایش پدری کرده بود میهکه سال 

 دانستند. اش میدختری که همه او را خواهرخوانده

گل را از  رب فلزی و قهوه ای رنگ را با ریموت باز کرد و وارد حیاط شد، دسته د

اختیار لبخند روی لبش نشست. هستی جلوی درگاه روی صندلی برداشت و بی

ها،  انه به استقبال آمده بود. از ماشین پیاده شد که هستی با دیدن گلخ

 صدایش را کمی باال برد و گفت: 

 بازم همه ی گالی دخترک گل فروش رو خریدی؟ -

 فت با لبخند جواب داد: رطور که سمت در ورودی میحسام همان 

 مگه بده این همه گل واست گرفتم؟ -

رفت، بویید و همراه با نفسی که بیرون  ها را گجلوی در رسید و هستی گل

 داد گفت: می
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خری! ولی ای کاش یه نفر  نه، حداقل بهتر از وقتایی هست که کلی فال می  -

 خریدی واسم.فروخت تو یه روز پاستیل میسر چهارراه پاستیل می

 همراه هم وارد ساختمان شدند، حسام پا روی پله گذاشت  و لب باز کرد:

 ...پاستیلم می خرم -

واحدشان را باز کرد و اخم ظریفی بین ابروهای باریک و کشیده ب هستی در

 اش نشست و پرسید:

کجا میری؟ مامان گفت ناهار بیای پایین، بابا هم امروز هست بیا دور هم   -

 باشیم. 

 حسام سر جنباند و جواب داد:

 باشه، برم باال کیفم رو بذارم، یه آبی به سر و صورتم بزنم میام. -

 تی قدمی جلو برداشت، کیف حسام را از دستش گرفت و مصرانه گفت: هس
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شه کیفت رو با خودت ببری، پایینم آب هست  بیا دیگه! بعد از ناهارم می -

 دستاتو بشوری. بهونه الکی نیار! 

 صدای شریفه از داخل خانه بلند شد.

 گین به هم یه ساعته؟! بیاین غذا از دهن افتاد.چی می -

 وار گفت: ابرویش را باال انداخت و شیطنتهستی یک تای 

 اینم از مامان... حاال جرأت داری برو باال!  -

ی کرد و ناچار پشت سر هستی قدم برداشت و به دنبالش  احسام تک خنده 

وارد خانه شد. شریفه خانوم و آقای دادفر پشت میز غذاخوری نشسته و منتظر  

گذاشت، اسی جلوی در میبودند. سالم کرد و حینی که کتش را روی جالب

 گفت:

 به زحمت افتادین شریفه خانوم، ممنون. -
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هایش بیشتر شد، عینکش را کمی باال  ی چشمشریفه لبخند زد و چین گوشه

 داد و گفت:

چه مزاحمتی پسرم! دلم تنگ شده بود واست. خیلی وقته نیومدی پایین   -

 دور هم باشیم.

 کشید رو به حسام خطاب کرد: غذا می طور که برای خودش آقای دادفر همان 

دونی شریفه چقدر دوستت داره، پس خودت حواست باشه و زودتر تو که می -

 بیا بهش سر بزن.  

 حسام دست روی چشم گذاشت و با لبخند جواب داد:»به روی چشم« 

در سکوت مشغول غذا خوردن بودند، دادفر کمی آب داخل لیوان ریخت و  

 را روی میز گذاشت و رو به هستی گفت:چند جرعه نوشید، لیوان  

 هستی! تو پسر مهندس امیری رو دیدی؟ -

 هستی لقمه اش را قورت داد و سر تکان داد.
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 ینمش. چطور؟ بم شرکت گاهی میاآره، می -

 گفت اگر اجازه بدیم بیان واسه امر خیر... برای آرش! مهندس می -

هُری فرو ریخت. قاشق و  رف دادفر مثل پتک بر سرش فرود آمد، قلبش ح

چنگال در دستش فشرده شد و زیرچشمی هستی را پایید. با نفسی حبس  

ی سکوت شد و هستی نگاهی گذرا به پدر و  اشده منتظر جوابش بود. لحظه

 مادرش انداخت. لب باز کرد:

کسِ  من قبال گفتم، االن آمادگی ازدواج ندارم. نه پسر مهندس امیری نه هیچ -

 دیگه! 

ی چشمش از لبخندی که سعی در آرام نفسش را بیرون داد، گوشهحسام 

پنهان کردنش داشت، چین خورد. مشغول غذا خوردن شد. شریفه اما اخم 

 ظریفی کرد و رو به هستی گفت: 

شه ندیده و نشناخته خواستگار  دیگه بیست و پنج سالت شده هستی! نمی -

 رد کرد. کم کم باید به خواستگارات فکر کنی.
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 رک با کالفگی سر تکان داد.دخت

 تو رو خدا دوباره شروع نکنید! قبال خیلی راجع به این موضوع حرف زدیم. -

ی آخر را در دهان گذاشت و از جا بلند شد. بیشتر از این ماندن را  حسام لقمه

قدر که متوجه جواب منفی هستی شد برایش کافی دانست، همینجایز نمی 

 بود. رو به شریفه گفت:

 نون شریفه خانوم، خیلی خوشمزه بود. فعال با اجازه!  مم -

شریفه متوجه رفتن مصلحتی حسام شد و بدون اصراری برای ماندن گفت:» 

 نوش جونت پسرم، خسته ای برو استراحت کن.«

دلیلِ هستی به خواستگارها برایش جای دلگرمی بود. شاید  های بینه گفتن

را در قفل چرخاند و وارد خانه شد،   فقط شاید این عالقه دو طرفه بود. کلید

جا نشست. به مبل تکیه زد و  کت چرمی و کیفش را کنار مبل گذاشت و همان

پیچید» االن آمادگی ازدواج پلک بر هم گذاشت؛ صدای هستی در گوشش می

زد...  داشت، باید حرف دلش را میندارم« باید شهامت حرف زدن با دادفر را می
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ی افکارش را پاره کرد.  د! صدای زنگ موبایل رشتهکه دیر شوقبل از این

ماس را وصل  تمهراد بود، دوست و رفیق دوران دانشجویی تا به االن.  یشماره 

 کرد.

 الو   -

 صدای بم و آمیخته به مزاح مهراد در گوشش پیچید:

رد اَمونم رو بریده، بیام واسم دالو سالم جناب دکتر به دادم برس... دندون -

 بکِشی؟

 خند روی لبش نشست و جواب داد:لب

 ذاری منم حرف بزنم یا نه؟!جناب به جای دندون، زبونت رو باید کِشید! می -

 شما حرف بزن دکترجون... کیه که گوش بده -

 تک خنده ای کرد و پرسید:

 حاال بگو غرض از مزاحمتت چی بوده؟ -
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گفتم زنگ بزنم هیچی... دلتنگی! تو که معرفت نداری یه زنگ بزنی، من  -

 ی یا زنده؟اببینم مُرده

 پنجه میان موهایش کشید و گفت:» زنده ام شکر خدا«

 ی بریم دربند؟ بقیه بچه ها هم هستن. اامشب می -

خوام خونه باشم حوصله جواب داد:» نه حس و حال تفریح ندارم. میبی

 م.«اخسته

ت. از چشمی در  صدای زنگ خانه بلند شد، حسام از جا بلند شد و سمت در رف

ی بریم انگاهی انداخت و هستی را دید. مهراد گفت:» بابا پاشو شب جمعه

 بیرون، چپیدی تو خونه که چی؟«

حسام دستش سمت دستگیره رفت و گفت:» نه مهراد جان، تو برو خوش  

 زنم.« بگذره. مهمون دارم، بعد بهت زنگ می
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ر را گشود. هستی سر کج های مهراد، تماس را قطع کرد و دوجه به پرحرفیتبی

 کرد.

 مزاحم که نیستم؟ -

 حسام لبخند زد و قدمی عقب برداشت.

 نه مراحمی، بیا داخل. -

ها  وارد خانه شد و سمت کاناپه رفت. نگاهی به اطراف انداخت. روی مبل

پیراهن، کت و کیف بود. روی عسلی هم چند فنجان خالی و میز غذاخوری هم  

های کثیف. هستی سر تکان داد و گفت:» خب چرا  پر بود از بشقاب ها و ظرف

ذاری مهتاج خانوم بیاد باال رو هم تمیز کنه؟! خودت که صبح تا شب نمی

 مطبی.« 

ها را برداشت و گفت:» االن تازه  ها و لوازم روی مبلحسام تند تند پیراهن

گیره، هر شب مرتب اومدم خونه وقت نشد. یه ساعت بیشتر وقتم رو نمی

 کنم خونه رو.« می



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
15 

 

 ی، بسپار به مهتاج خانوم.ادونم اما خب خستهیم -

ها را سمت حسام حینی که تقال داشت کمی خانه را مرتب کند، فنجان

 خوری یا چای؟«آشپزخانه برد و گفت:» مهم نیست، قهوه می

 قهوه، مثل همیشه تلخ -

شست. نگاهش  ی بعد، حسام با دو فنجان قهوه برگشت و مقابل هستی نالحظه

ش آزادانه از کنار شال سفید اکشیده شد سمت هستی، موهای لخت و مشکی

کشید. اما نگاهش پر از  بیرون ریخته و زیبایی صورتش را بیشتر به رخ می

حرف بود و غم داشت. فنجان قهوه را مقابلش گرفت و لب گشود:» چی شده  

 هستی؟ به نظر ناراحتی.«

ی فنجان کشید و زیر لب  ا گرفت، با شست لبهداد و فنجان ر ن نفسش را بیرو

 گفت:» چیزی نیست، دلم گرفته! «

 خوای بریم بیرون؟  می -
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 کمی از قهوه خورد و سر تکان داد.

 نه، حوصله ندارم  -

 د؟ بگو شاید کمکت کنم.« احسام اما قانع نشد و باز پرسید:» کاری ازم بر می

گفت:» حسام! تو چرا ازدواج   مقدمههایش خیره شد، بیبار هستی به چشماین

 کنی؟« نمی

گشت. شانه  چند لحظه نگاهش  کرد، گیج و گنگ در ذهنش دنبال جواب می

گذره خوندم، االنم که زیاد نمی باال انداخت و مردد گفت:» خب... خب درس می

 مطب زدم. حاال تا رو به راه بشم بعد شاید به ازدواج هم فکر کردم.« 

هایش را به هم قفل کرد، نگاهش روی  ت و انگشتفنجان را روی میز گذاش

د، مامان و اصورت حسام چرخید و با استیصال گفت:» هربار که خواستگار می

 شن. خسته شدم.«بابا خیلی پاپیچم می
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ای هستی را  هشک و دودلی وجود حسام را گرفته بود، دلیل حرف

پرسید:» تو چرا   پرده! تردید را کنار گذاشت وخواست... واضح و روشن، بیمی

گی آمادگی نداری بهانه اس، پای  دونم اینکه میکنی؟ میخواستگاراتو رد می

 کسی در میونه؟«

نگاهشان به هم قفل بود، هستی میان گفتن و نگفتن حرف دلش این پا و آن پا  

هایش را پوشاند. کرد. بغض در گلویش نشسته و حریری از اشک چشممی

سام، من... من عاشق کسی هستم که اصال منو  ح» ش لرزید و لب گشود:اچانه

 کس!«  بینه، اما... اما من به خودم گفتم یا اون یا هیچنمی

ش حبس شده و منتظر  اکرد، نفس در سینهحسام گنگ و مبهم نگاهش می

 زد.شنیدن بود، شنیدن اسم کسی که هستی از عشق به او حرف می 

 حسام من... من...   -

زمین دوخت و با صدایی که به سختی شنیده می شد ادامه داد:»  نگاهش را به 

 من عاشق مهرادم!«
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شنید، بغض راه گلویش را سد کرده و حس خفگی صدای شکستن قلبش را می

ها در گوشت شدند که ناخنهایش طوری مشت شده و فشرده می داشت. دست 

. هستی دستش فرو رفته بود. توان حرف زدن نداشت و فکش منقبض شده بود

 ، نگاهش به زمین بود. خبر از آشفتگی حسام بی

کمکم کن حسام... مامان و بابا خیلی منو تحت فشار گذاشتن واسه ازدواج،   -

منم دلم پیش مهراده... خیلی وقته، از همون اولین دیدارها، از وقتی با تو گاهی  

 وقت! می اومد این خونه. اما هیچوقت از نگاه مهراد چیزی نفهمیدم... هیچ

بغضش را به سختی قورت داد، لب فشرد تا به خود مسلط شود و صدایش 

کنم هستی، یه  نلرزد. نفسش را سنگین بیرون فرستاد و گفت:» تالشمو می

 کِشم. تو غصه نخور!« جوری از زبون مهراد حرف می

هایش کشید. قدرشناسانه لب  هستی میان گریه، لبخند زد و دست روی گونه

 کنی.«نم حسام، واقعا ازت ممنونم... کمک خیلی بزرگی بهم میباز کرد:» ممنو
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ای از قهوه را نوشید و باز به حسام چشم دوخت. حسام با همان لبخند، جرعه

لبخندی محو و تظاهری روی لب داشت و قلبش به تالطم افتاده بود. هستی 

گفت:» حسام من هیچوقت بعد از همایون به کسی داداش نگفتم، همیشه  

دونی که؛ همایون برادر دو قلوی منه که  فتم داداشِ من همایونه و تمام. میگمی

تو هفت سالگی از دست دادمش. اما االن ... االن باید بگم تو واسم جای 

 ی همایون دوست دارم.«همایون رو پُر کردی. من تو رو به اندازه

ال  دونی و خوشحتلخندی زد و جواب داد:» خوشحالم منو برادر خودت می

 شم که بتونم کاری واست انجام بدم. «می

کرد تا بگوید من هم تو را مثل خواهر دوست دارم، نه! خواهر  زبانش یاری نمی

ها در قلبش جای گرفته و پرورش یافته بود.  نبود. عشق بود، عشقی که سال

 هستی فنجان را روی میز گذاشت و از جا برخاست. 

خوای کمکم کنی.  ه حرفام گوش دادی و میرم پایین، بازم ممنون که بمن می -

 . کنمهیچوقت این لطفت رو فراموش نمی
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ستی خوشحال و آسوده خاطر از آنجا رفت و حسام را در برزخ احساساتش ه

های گرم اشک ی اشکش جوشید. قطرههایش لرزید و چشمهتنها گذاشت. لب

شد. صدای هستی در  می غلتید و قلبش فشرده تند و پی در پی روی گونه می

ایش چون نیش عقرب تا مغز استخوانش را  هپیچید و داداش گفتنگوشش می

وزاند. از جا برخاست، تمام تنش گُر گرفته و داغ بود... پنجره را گشود و  سمی

های شیشه، پوست داغ و خیس از اشکش را  باد سرد و سوزناک چون خُرده

بیرون داد. با خود زمزمه کرد:» با   اش راخراشید. نفس حبس شده در سینهمی

خودت چی فکر کردی حسام؟! که تک دختر مهندس دادفر به تویی که حتی  

کنه؟! که حاضره باهات واسه مادرت ارزشی نداشتی و رهات کرده فکر می

ی خیابون جمع کرد و آورد به  ازدواج کنه و به همه بگه شوهرم رو بابام از گوشه

ه باعث ننگش هستم. چرا نباید به مهراد که پدر و مادر  جا رسوند؟ معلومه کاین

 تحصیلکرده و با اصالتی داره فکر کنه؟!«

شدند، حس خفگی  ر میتانگار که دیوارهای خانه به هم نزدیک و نزدیک 

داشت. کتش را از روی جالباسی چنگ زد و از خانه بیرون رفت. به پاگرد پله  
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هایش را کسی بشنود، مبادا با قدم  که رسید قدم آهسته کرد تا مبادا صدای 

 هستی رو به رو شود. 

زد و موها، صورت و  باران آهسته و نرم شروع به باریدن کرد، زیر باران قدم می

شد. تمام خاطراتش از کودکی تا به حال را تر میهایش خیس و خیسشانه 

 مرور کرد، و بعد تک تک خاطرات را در دلش به آتش کشید و خاکستر کرد.

کرد، ور میراند و نفرت از مادرش را شعلهعشق هستی را از دلش بیرون می

ها گَز کردن کوچه و خیابان،  د از ساعتبعمادری که باعث تمام دردهایش بود. 

کرد به خانه برگشت. روی  با پاهایی که از شدت سرما و خستگی ذق ذق می

د. ساعد روی پیشانی  کاناپه دراز کشید و مچ پای راست را روی پای دیگر گردان

ها را بست. خسته بود؛ خسته از فکرهای پریشان و در هم،  گذاشته و پلک

 هایش شد.فایده. طولی نکشید که خواب مهمان چشمنتیجه و بیبی

صدای پی در پی زنگ خانه، حسام را از خواب پراند. با اولین تکانی که خورد،  

دنش مثل تکه چوبی خشک  صورتش از درد مچاله شد. تمام تنش گرفته و گر
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کشید. شب را روی کاناپه به صبح رسانده بود و بود، با هر تکان خوردن، تیر می

 داد. باز هم صدای زنگ...  ی دیوارکوب، هفت صبح را نشان می اساعت نقره

به زحمت از جا برخاست و با رخوت سمت در رفت. از چشمی در نگاهی  

را باز کرد، مهراد مثل همیشه شاد و   انداخت و با دیدن مهراد متعجب شد. در

سرحال، بالفاصله گفت:» چه عجب درو باز کردی بابا...! بکش کنار حلیم سرد 

 خوای بری؟«شد. چرا لباس تنته؟ اومدی یا می

های مهراد بود،  نگاهش کشیده شد سمت ظرف کوچکی از حلیم که در دست

 یش نشست.کنار رفت و مهراد وارد شد. لبخندی کمرنگ روی لب ها

 علیک سالم، تو خواب نداری سر صبح جمعه؟ -

مهراد ظرف حلیم را روی میز غذاخوری گذاشت و بدون اینکه جواب سالمی  

بدهد گفت:» منو باش اول صبحی رفتم حلیم گرفتم بیام با رفیقم بخورم.  

 خوای بری حاال؟!«لیاقت نداری تو... کجا می
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طور که  یراهنش رفت، همانهای پحسام در را بست و دستش سمت دکمه 

فتم، دیشب تا حاال با همین لباسا رکرد جواب داد:» جایی نمیها را باز میدکمه 

 خوابیدم.«

 مهراد بشقاب و قاشق آورد و غرولند کرد.

ی گشت و گذار!  ری بعد خودت تنها تنها میاگم بیا بریم دربند نمیدیشب می -

 معرفت. بی

 را کمی باال برد: رفت و صدایشحسام سمت اتاقش می

 حاال کی واست در رو باز کرد اومدی باال؟ -

مهراد قاشق اول حلیم را جلوی دهان برد  و گفت:» پشت در که رسیدم، هنوز  

 خواست بره بیرون. « زنگ رو نزده بودم که هستی در رو باز کرد. می 
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از قلبش با شنیدن اسم هستی لرزید، با خود فکر کرد» حتما هستی هم با  ب

کنه. حتما اونم دست و پاشو  یدن مهراد همین حالی که من دارم رو تجربه مید

 زنه و ...«کنه، قلبش تند می گم می 

 ی افکارش را پاره کرد.صدای مهراد رشته

 کنی حسام؟ بیا حلیم از دهن افتاد پسر.چکار می -

لباس عوض کرد و به آشپزخانه رفت. صندلی چوبی را عقب کشید و نشست. با 

 خند کجی پرسید:» دیشب خوش گذشت؟! «لب

 ی لبش را تمیز کرد، سر تکان داد. کاغذی گوشهمهراد با دستمال  

ای بابا، خوش گذشت اما چه فایده! آخر شب مامان خانوم از دماغم در آورد.   -

آ اما هنوزم شب که  منم باید مثل تو خونه مستقل داشته باشم. سی ساله شدم 

خواد زنم بده. مامانم همون موقع شب می؛ کنهغرولند میدیر برم خونه بابا 

 کالفه شدم به قرآن.
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 نی؟ شرایطت که خوبه!« کحسام ریز خندید و گفت:» خب چرا ازدواج نمی

خوام نه! واال این دخترایی که مامان معرفی شرایط من بله اما دختری که می -

دونی ندم. خودت میپسکدوم رو نمیینم هیچبکنه و خودم دور و برم میمی

 منظورم چیه.  

خورد که مهراد پرسید:» ببینم حاال خودت  اش را میحرف صبحانهحسام بی

کنی؟ یه دختر خوب مثل هستی که نزدیکت هست، خانوادشم چرا ازدواج نمی

 که تو رو اینقدر دوس دارن. « 

 منظورت از خوب چیه؟   -

خوادت. بعدم با این همه میهم اینکه باباش پولداره و مطمئنی واسه پول ن -

ثروت باز سادگی و نجابت خودش رو داره، دخترایی با شرایط هستی غرق  

جوری کم پیدا  ها هم که هیچی نگم بهتره. اینن. از رابطهاآرایش و عمل زیبایی

 شه. می
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شد، مهراد سادگی و نجابت هستی را  تفاوت باشد اما نمیحسام سعی داشت بی

با او بزرگ شده و مهربانی و ذات پاکش را بارها در دل دیده بود اما خودش 

 ستوده بود. بر خالف میلش لب باز کرد:

ی منه، بین من  ی. هستی خیلی خوبه اما اون خواهرخونده گآره تو راست می -

 و هستی حسی به جز این نیست.  

 هراد سر تکان داد و گفت: م

کردم  ای به خدا، خواهر خونده کدومه! من جای تو بودم معطل نمیدیوونه -

ردم حتما خودت هم همین  کخواستگاری، تا االن همیشه فکر میرفتم می

ستم پای تو وسط نیست زودتر خودم رو از گیر دادنای  دونتصمیم رو داری. می

 کردم. کی بهتر از هستی؟!مامان خالص می 

و قلبش تند  کرد اش سنگینی مینگاه حسام خیره ماند، نفس در سینه

تپید. صحبت از هستی بود و چقدر راحت عشقش را پیشکش کرد به رفیق.  می
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ز جا بلند شد. زیر لب  میل ظرف غذا را پس زد و ااشتهایش کور شد و بی

 آهسته گفت:» ممنون، خوشمزه بود.«

 چرا نخوردی پس؟  -

 سمت کاناپه رفت و کوتاه جواب داد:

 سیر شدم -

جوشید، بر عکس همیشه که از آمدن  خورد و در خود میخون خونش را می

شد حاال برای مهراد خوشحال بود و ساعت ها به خوشی و خنده سپری می

کرد. مهراد بهترین رفیقش، رقیب او بود و برگ برنده  می شماریرفتنش لحظه

 هم دستش. خاری شده بود در چشم حسام و نفسش را تنگ کرده بود. 

ختیار  اهایش بیکرد. اخمها را عوض میهدف شبکهتلوزیون را روشن کرد و بی

 کرد. این خانهرفت و باز با بیرون دادن نَفسش گره از پیشانی باز میدر هم می

ی از هستی  ا فت جایی که خاطره رفت، میردیگر جای ماندن نبود، باید می 

هایش را نشنود. رفت و  ها و شیرین سخنیها، خندهجا نباشد، صدای قدم آن
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کرد و از صبح  آمدش را نبیند. امشب، همین امشب باید با دادفر صحبت می

مان به کندی زود. بجا و مستقل میای دور از اینشنبه به فکر پیدا کردن خانه

کننده بود. مهراد هم  گذشت، حضور مهراد این بار برایش طوالنی و کسلمی

حوصلگی و سکوت حسام شده و زیاد نماند. ساعتی بعد خداحافظی  متوجه بی

 کرد.

خواست، پنجره  کنار پنجره، روی صندلی راک نشسته بود. دلش هوای تازه می

تاق شد. فنجان گرم قهوه را میان را کمی باز گذاشت و هوای سرد وارد ا

کرد. صدای زنگ خانه به های سردش گرفته و طعم تلخ آن را مزمزه میدست 

ریخت که ای کاش  ها دلش را هُری فرو میگوش رسید؛ همیشه این زنگ زدن

گرفت. گریزان بود از هستی و  هستی باشد اما حاال اضطراب وجودش را فرا می

آشوب از جا برخاست و فنجان ورد. دل آیادش میتمام آنچه که دخترک را به 

را روی عسلی گذاشت، دستی میان موهای مجعدش کشید و سمت در رفت. از  

ی ای مهتاج خانوم را دید. روسری سُرمهچشمی در که نگاه کرد صورت تکیده
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اش به در خیره و  های فرورفته و مشکیرنگش را زیر گلو سنجاق زده و با چشم

 منتظر بود. 

ر را باز کرد، مهتاج لبخندی زد و گفت:» سالم آقا حسام، خوبید؟ آقا و هستی  د

 وان برن پیست، گفتن بهتون بگم شما...« خخانوم می

 هنوز حرفش کامل نشده بود که حسام لب گشود:

 کنه. همراهشون نمیرم. نه مهتاج خانوم، بهشون بگید من سرم درد می  -

 ج کرد، آهسته لب زد: باشه!حرف در دهان مهتاج ، خشک شد و سر ک

های مهتاج  ی گفت و در را بست. صدای تلق تلق کفشاحسام زیر لب با اجازه

فت در راهرو پیچید. حسام به اتاق برگشت، حاال دیگر  ر که از پله پایین می

اش،  حتی میل به نوشیدن قهوه هم نداشت. این خانه با تمام بزرگی و زیبایی

قابل تحمل بود. هر لحظه تمایلش به رفتن از این  چقدر برای حسام زشت و غیر

 شد. خانه بیشتر می
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 بازم هم صدای زنگ...

 نکند هستی باشد، نکند اصرار کند برای رفتن به پیست... 

پوفی کشید و از جا برخاست. این بار بدون نگاه کردن به چشمی، در را باز کرد.  

بوی عطر سردش در دادفر پشت در ایستاده بود. صورت مهربانش متبسم و 

 فضا پیچیده بود.

سام لبخند نرمی زد و آهسته سالم گفت. با احترام قدمی عقب برداشت و از  ح

 جلوی در کنار رفت.  

 بفرمایید -

 ش کشید و گفت:» مزاحم نباشم.« ادادفر دستی به محاسن جو گندمی

 ابرو باال انداخت و جواب داد:

 کنم مراحمید. نه، خواهش می -
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دادفر وارد خانه شد و حسام در را بست. دادفر رو به حسام گفت:» مهتاج آقای 

 خانوم گفت ناخوش احوالی، اومدم حالت رو بپرسم.«

 فتند و حسام لب از لب برداشت: رسمت کاناپه می 

 شم. نه، یعنی سر دردم... چیز مهمی نیست استراحت کنم خوب می -

تر داری زنگ بزنم دکتر شفیعی دادفر روی مبل لمید و گفت:» اگر نیاز به دک

 د.« ابی

 نه ، نه، ممنون ... فقط نیاز به استراحت دارم. -

خواد  رفت که دادفر گفت:» بیا بشین پسرم، چیزی نمیسمت آشپزخانه می 

 بیاری. اومدم حالت رو بپرسم و برم.« 

حسام در ستیز با دلش بود تا حرفش را واگویه کند. لب فشرد و اضطرابش را  

 رد. کنترل ک

 اجازه بدین یه چای بیارم. باهاتون حرف دارم. نه -
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ی بعد با سینی  اتعلل نکرد و وارد آشپزخانه شد، چای ساز را روشن کرد. لحظه

های داغ چای وارد پذیرایی شد. سینی را روی  کوچک طالیی رنگ و فنجان

 ی اندک نشست.امیز گذاشت و کنار دادفر با فاصله 

 مایل شد. دادفر کمی سمت حسام مت

 بگی؟ خواستیممنون پسرم، خب ... مشتاقم بشنوم چی می -

 نگاهش را از دادفر گرفت و آهسته جواب داد:

جا برم. تا االن هم خیلی بهتون زحمت من... راستش من... تصمیم دارم از این -

 دادم. اما وقتش رسیده برم و زندگی مستقلی داشته باشم.

 دادفر تکیه از مبل گرفت.

زحمتی پسرم؟ هر کاری بوده به هر جا رسیدی از تالش خودت بوده. چه  -

خوای بری خودت  کنی. کجا میاالنم زندگی مستقل داری، داری جدا زندگی می 

 رو آواره کنی. 
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های شما و شریفه خانوم رو هیچوقت  من به شما خیلی مدیونم و محبت -

جا برم و رو پای خودم  کنم اجازه بدین از اینکنم . اما خواهش میفراموش نمی

 وایسم. 

 ابروهای پهن و زمخت دادفر گره خورد و پرسید:

 کسی حرفی زده ناراحتت کرده؟ اتفاقی افتاده حسام؟  -

 سر تکان داد.

کنم وقتش رسیده برم زندگی مستقلی شروع  نه، نه اصال... فقط حس می -

 کنم. البته قبال هم گفتم اما االن تصمیمم جدی تره.

دونم شریفه خوام مانعت بشم اما میمیلی گفت:» چی بگم! نمیبی ادفر با د

دونی که اون تو رو جایگزین همایونش کرده و همون اندازه  شه. می ناراحت می

 دوستت داره و واسش عزیزی.«  

 حسام فنجان چای را مقابل دادفر گذاشت:
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 زنم. م. زود به زود هم بهتون سر میرجای دوری که نمی  -

 سنگین از سینه اش بیرون داد.  دادفر نفسی

رفتی. منو شریفه آرزوی  جا میکردی و بعد از اینکاش حداقل ازدواج می -

 دامادیت رو داریم.

باز نیشی به قلب حسام فرو رفت و احساسش زخم برداشت. دستش فشرده  

 شد و جواب داد:

خاطر مادری کنم. شاید به ونم ازدواج کنم، اصال بهش فکر نمیتمن فعال نمی -

 ونم اعتماد کنم. تکه داشتم به یه زن نمی 

خواست اما مجبور بود به این  اوقات دادفر تلخ شده بود و رفتن حسام را نمی

تصمیم حسام احترام بگذارد. از جا برخاست و حسام گفت:» چایی نخوردین  

 هنوز! کجا؟«
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بری و زندگی  میل ندارم ممنون. باشه، بر خالف میلم بهت اجازه میدم  -

مستقلی تجربه کنی. هر جا باشی من و شریفه به یادت هستیم و برات آرزوی  

 کنیم. موفقیت می

جا ماندن عذابش ی نداشت، اینادید اما چارهدلخوری دادفر را در نگاهش می

 داد. می

آمدند و روی  پایین می کنانوزید رقصهای برف همراه با باد سردی که می دانه

ی نازکی از برف روی زمین  ، دیوارها و زمین... الیهنشستندمین درختان عریا

. ماشین حسام جلوی بنگاه امالک شدنشسته و آرام آرام شهر سفید پوش می

ی نقلی و کوچک در نزدیکی مطب بود. از ماشین  امتوقف شد. به دنبال خانه

د. ی کاپشن فرو برپیاده شد و از شدت سوز و سرما کمی سرش را داخل یقه

 آهسته و با احتیاط روی سنگفرش پوشیده از برف پا گذاشت و وارد بنگاه شد.
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هایی در آقای پاکدل با هیکل فربه و تنومندش به صندلی تکیه زده و برگه

دست داشت. با دیدن حسام، کمی عینکش را باال زد و نیمخیز شد، دستش را  

 سمت حسام گرفت. 

 دی به به ، سالم آقای دکتر ... خوش اوم -

 حسام دستش را به گرمی فشرد. 

 سالم آقای پاکدل، خسته نباشید. ممنون  -

روی صندلی مقابل میز نشست و پاکدل با لبخند گفت:» احیانا مطب رو که 

 واین عوض کنید؟! «خنمی

 تکان داد. ش را به طرفینحسام سر

زدیک به مطب ی تمیز و نقلی و البته مبله باشه بهتره. ن، نه... اتفاقا یه خونهنه -

 خوام. هر چه نزدیکتر بهتر. می

 پاکدل ابرو باال انداخت و لب باز کرد: 
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 کنم. ای به چَشم. همین االن چند مورد رو معرفی می  -

 دفتری را گشود و دقیق نگاهی انداخت. 

 یه خونه دویست متری، ویالیی و مبله، دو خوابه ...  -

به خانه بگردد و وارسی کند.   تر از این بود که بخواهد خانهحوصلهحسام بی

هیچ شرط و شروطی پذیرفت. صحبت  پس اولین موردی که معرفی کرد را بی

 پاکدل را ناتمام گذاشت و میان حرفش دوید.

 تونم وسیله بیارم؟ همین خوبه آقای پاکدل. امشب می  -

حرف در دهانش ماسید و متعجب حسام را نگاه کرد، با لبخند نرمی گفت:» 

 خواین خونه رو از نزدیک ببینید بعد قولنامه کنیم؟ «نمی آقای دکتر 

طور که  م پیشتون. همونای اول که نیست مینه من شما رو قبول دارم، دفعه -

 مطب خوبی معرفی کردین حتما خونه هم موردی نداره.  

 پاکدل سر کج کرد و آهسته جواب داد: 
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ساعت سه تشریف  ونی. پس بعداز ظهردلطف داری ، باشه هرطور صالح می -

ید  نتوبیارید قولنامه رو امضا کنید. از همون لحظه به بعد هم کلید دارید و می

 وسیله بیارید. 

 حسام از جا برخاست و با تشکری کوتاه خداحافظی کرد. 

فروش. با  پشت چراغ قرمز ایستاده بود، دوباره دخترکان گلفروش و فال 

پیش چشمانش نقش بست.  اش هایی سرخ و یخ زده! دوباره کودکیصورت

کرد به امید پولی  ی ماشین لوکسی را تمیز میوقتی که با لُنگ مرطوب، شیشه

شنید یا گاهی پس گردنی و اُردنگی.  ناچیز و در عوض فحش و ناسزا بود که می

ها و است تمام گلخومد پولی نصیبش شود. حاال دلش میآکمتر پیش می

 برد؟ جا میها را بخرد اما برای چه کسی؟ کفال 

آنکه چیزی بخرد چند اسکناس به  ی ماشین را کمی پایین کشید، بیشیشه

 دخترک گلفروش داد و با سبز شدن چراغ حرکت کرد.



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
39 

 

خراشید. با هر نگاه به گوشه و  وارد خانه شد، چیزی مثل سوهان روحش را می

فر ی دادشد. چه خیال خامی بود داماد خانواده کنار خانه خاطراتش زنده می

اش از یادها شد و ثروتمند، گذشتهکرد، دکتر میشدن. به خیالش اگر تالش می

اما نه، گذشته چون سایه  شدمی رفت. هم شأن و هم تراز خانواده ی دادفر می

ی چشمانش از اشک پر شد و با نفرتی  شد. کاسه دنبالش بود و از او جدا نمی 

اتاق انداخت و با حرص  بیش از پیش نسبت به مادرش، کارتن خالی را کف  

گذاشت. زمان زیادی الزم نبود ها را از قفسه برداشت و داخل کارتن میکتاب

 ی کتاب و یک چمدان لباس.  برای جمع کردن دو قفسه

گذرد؟! چرا ساعت سه به ساعت نگاه انداخت، چرا زمان اینقدر کُند می

صدای زنگ، باز کوبش  شود تا برود، برود و خالص شود از این جهنم. باز نمی

 ی هستی.قلبش، باز ترس از دیدن دوباره

های سیاهش، لبخند زیبایش، فشرده شدن قلب و در را باز کرد، هستی... چشم

 حبس شدن نفس در سینه. 
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سالم، خوبی حسام؟ ماشینت رو تو حیاط دیدم تعجب کردم. چرا مطب  -

 نرفتی؟

داد:» امروز تعطیل کردم، یه خونه  با زبان کمی لب زیرینش را تَر کرد و جواب 

 اجاره کردم امشب میرم. از فردا میرم مطب.«

 نگاه هستی غمگین شد و آهسته لب زد:

 امشب؟ میری؟!  -

فشرد و لرزش  ! لب میدیدهایش را میگرفت، نباید نم چشم گاه از هستی مین

 . کردصدایش را پنهان می

 اد تعطیل گذاشت.شه زیآره، زودتر برم بهتره... مطب رو نمی -

ش را به چهارچوب در زد و گفت:» بهت عادت کرده بودیم، کاش اهستی تکیه

 فتی!« رنمی
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رحمانه چه بیعادت...! فقط یک عادت! در برابر این همه دلبستگی و عشق... 

 . بود

 تلخندی زد و جواب داد: 

م کنه، به بودنم عادت کردین؛ به نبودنمآدمیزاد به هر شرایطی عادت می -

 کنید.عادت می

ها را یک به یک از پله پایین برد؛  ساعت نزدیک سه بعدازظهر بود. کارتن

صندوق و صندلی عقب را پر از کارتن و وسایل کرد. شریفه خانوم میان 

چهارچوب در ایستاده و دستش را ستون تن کرده، به در تکیه زده بود. با  

ی که برایش جای خالی کرد. حسامنگاهی غمبار، رفتن حسام را تماشا می 

ها را در هم گره زده و با اخم ش را پُر کرده بود. هستی دست اهمایونِ پرپر شده

 ظریفی کنار مادر ایستاده بود. 

آخرین کارتن را هم داخل ماشین گذاشت و سمت شریفه برگشت. برف نرم 

خ ها و بینی شریفه از سرما و بغضی که نگه داشته بود سربارید و گونهنرم می
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شده و چشمانش را حریری از اشک پوشانده بود. دستش را از در جدا کرد و  

صاف ایستاد. حسام خم شد تا دستش را ببوسد اما شریفه قدمی عقب 

لرزید و  برداشت. سر باال گرفت و چشم در چشم هم دوختند. صدای شریفه می

 لب باز کرد:

مونه تا ابد. هر  تو میزنم. اونجا واسه ی باال و وسایلش دست نمی به طبقه -

 وقت خواستی برگرد، قدمت روی چشم.

های حسام آهسته پلک زد و زیر لب چَشم گفت. تاب نگاه کردن به چشم

 مهربان و غمگین شریفه را نداشت. با خداحافظی کوتاهی سمت ماشین رفت. 

کشاند، های سرگردان برف را به این سو و آن سو میوزید و دانهاد سردی می ب

زشِ باد، لرز به تن مینداخت. آسمان زودتر از هر شبِ دیگر رو به تاریکی  هر و

 رفت. می

ی  ای جدیدش شد. خانه حسام ماشین را جلوی در پارک کرد و وارد حیاط خانه

شد. نگاهی به حیاط خانه انداخت. ی بزرگ دادفر هم نمی که یک پنجم از خانه
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،  برف سفید پوش شده بود های گل خشکیده که ازی کوچک با بوتهاباغچه

 ی سنگی کنار باغچه. اخورد و شیر آب و حوضچهای از حیاط به چشم می گوشه

ای از سالن گذاشت. کمی ها را آهسته و با احتیاط داخل خانه برد و گوشهکارتن

خانه را وارسی کرد. در راهروی سمت راست، دو اتاق خواب کنار یکدیگر،  

لشان. سالن با دو فرش دوازده متری کرم  سرویس حمام و دسشویی هم مقاب

 ی چیده شده بود. ا رنگ و مبلمان قهوه

روی کاناپه لم داد، خانه غرق در سکوت بود و دلگیر. تنها تیک تاک ساعت  

ی چشم فرو بست و در سکوت گذراند. اسید. چند لحظهردیواری به گوش می

ناهار نخورده و   کرد.رفت و قار و قور میشکمش از شدت گرسنگی مالِش می

 چیزی تا وقت شام نمانده بود. به طور حتم یخچال باید خالی باشد!  

ناچار از جا برخاست تا برای خرید خوراکی و شام از خانه بیرون برود. سوار  

ها کشانده و خیابان ماشین شد و حرکت کرد. سرمای هوا مردم را به خانه
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در ماشین را باز نکرده بود  خلوت بود. مقابل سوپرمارکتی متوقف شد و هنوز 

 که درِ دیگر ماشین باز شد و دختری جوان داخل ماشین نشست!

سام متعجب نگاهش کرد و قبل از اینکه فرصت حرف زدن داشته باشد، ح

 دخترک دستپاچه گفت:» برو... برو... زود راه بیفت! «

 سر تکان داد و پرسید:» کجا برم؟ کی هستی تو؟! برو پایین ببینم.«

اش را مقابل صورت حسام گرفت و تهدیدوار لب  دخترک ناچار چاقوی جیبی

 باز کرد:

 آ... زنمگم برو... حالیته؟! میبهت می -

 حسام چینی به دماغش انداخت و با اخم تشر زد:

 ترسونه... بذار جیبت... برو بابا یه الف بچه منو از چاقو می -

شد. دستی مردانه و قدرتمند، حرفش هنوز تمام نشده بود که در ماشین باز 

ی دخترک را گرفت و بیرون کشیدش. بیشتر از چند ثانیه طول  پشت یقه
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نکشید که دو پسر جوان، دخترک را به باد کتک گرفته و روی زمین  

های گرد شده از تعجب، مات و مبهوت نگاه کرد. به کشاندند. حسام با چشم می

، که ای کاش حرکت کرده بودز اینخودش آمد و از ماشین پیاده شد؛ پشیمان ا

 سمت دو پسر دوید. نهیب زد: 

 زنیدش؟ ولش کن ببینم. ولش کنید! چرا می -

ی کاپشن یکی از پسرها را کشید و درگیر شدند. دو پسر رهگذر دیگر هم  یقه

ی چشمش به امداخله کردند. میان درگیری ها و کتک کاری، فقط لحظه

داشت و با صورتی جمع شده از درد... دخترک افتاد که دست روی شکم 

داشت. حسام همراه با مشتی که به صورت پسر زد به  خمیده خمیده قدم بر می

 عقب هُلش داد. سمت دخترک دوید و بازویش را چنگ زد. 

 برو تو ماشین... -

هر دو نشستند و قبل از اینکه پسرها از درگیری خالص شوند، حرکت کرد. 

کرد، نیم نگاهی به دخترک انداخت که سرش ی میحینی که با سرعت رانندگ
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کرد. دورتر که ش را تمیز میاهای بینیرا کمی باال برده و با دستمال خون

 شدند از سرعت ماشین کم کرد که دختر نالید:

 شم. نگه دار پیاده می -

 سام با دلسوزی نگاهی انداخت.ح

 گو برسونمت خونتون. کجا با این حال و روزت؟ بریم درمانگاهی جایی؟ یا ب -

 دخترک اما با لحنی خشن جواب داد:

جوری کتک نخورم، حاال هم  خواستی زودتر راه بیفتی که اینالزم نکرده! می -

 خواد دلت بسوزه... بکش کنار ببینم.نمی

 ای بین ابروهای حسام افتاد و با کنایه لب باز کرد:گره

به به خاطر تو کتک خوردم آ...  خوکه یه چیزی هم بدهکار شدم نه؟! مثل این -

 د تو این برف!اجا ماشین گیرت نمیگم خونت کجاست؟ بگو برسونمت اینمی

 دختر با همان لحن تند، تشر زد:
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 گم بکش کنار!خونه کجا بود عمو؟ بهت می -

بار حسام عصبانی شد و پا روی ترمز گذاشت، با کالفگی گفت:»به جهنم...  این

 چه!« برو پایین، اصال به من

های  در ماشین را باز کرد و بالفاصله پیاده شد. از ماشین فاصله گرفت و با قدم 

کوتاه و لرزان دور شد. بیشتر از سه چهار متر نرفته بود که درد در تمام بدنش 

های خیس و  پیچید، دست روی دلش گذاشت و زانوهایش خم شد. روی برف

کشید و که خورده بود تیر می هاییسرد زانو زد و در خود جمع شد. جای مُشت

 گرفت.درد می 

کرد؛ شلوار جین کهنه و رنگ و رو  حسام هنوز نرفته بود. از آینه نگاهش می

سید و سویشرتی که اصال  ری که به زحمت تا زانوهایش میا رفته، مانتویی قهوه

ی تاریک مناسب این شب برفی و سرد نبود. دلش به رحم آمد و باز گذشته

 چشمانش نقش بست و طعم تلخ فقر یادآورش شد.  خودش مقابل



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
48 

 

دخترک  روی زانو نشسته بود که حسام از ماشین پیاده شد. نزدیکش رفت و با 

گم بیا ببرمت درمانگاهی کنی خب؟ من که میدلجویی گفت:» چرا لج می

خوای بری  جایی... یا برسونمت خونتون. تو این سرما با این حال کجا می 

 آخه؟!«

روی پا، مقابل  دوباره کرد و کشید، اما مقاومت میدرد نفس می خترک باد

ی نازک رزید و حسام را پشت پردهلهایش میحسام ایستاد. نی نی چشم 

 دید. با لحنی تلخ جواب داد:اشک، تار می

برم، پشت شمشادهای پارک، ساختمون نیمه ساز و   مخواجای خاصی نمی  -

کنم، پس فکر  خ موش واسه خواب پیدا میمخروبه واسه خوابم کافیه. یه سورا

 من نباش و برو رد کارت. 

حسام پای رفتن نداشت، دخترک سن و سالی نداشت، شاید هجده سالش هم 

داد در این هوای سرد، با آن دردی که داشت شد. وجدانش اجازه نمی نمی

 تنهایش بگذارد. تنها جایی که به ذهنش رسید را به زبان آورد:
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 ی من!م خونهخب بیا بری -

های حسام دوخت، ابروهایش در هم گره خورد و  نگاه تند و تیزش را به چشم

 نهیب زد: 

 م که... بچه پررو ا، نگفتم هرزهچی فکر کردی پیش خودت؟! گفتم خونه ندارم -

با قهر قدم برداشت و چند قدمی نرفته بود که حسام پوزخندی زد و کمی 

 باز کرد: صدایش را باال برد، به طعنه لب 

ای، من رو چه به تو جوجه...؟  اعتماد به نفست  هه! تو واسه من یه الف بچه -

 منو کُشته، اصال برو هر جا دوست داری.

شنید که با حرص خیال شد و سمت ماشین برگشت، صدایش را میاین بار بی

 گفت:می

 جوجه خودتی... فکر کردی کی هستی مَردک؟!  -
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داشت، هنوز دستش به دستگیره نرسیده  بر می هایش قدمتفاوت به حرفبی

تر از او سمت ماشین آمد. حسام چشم درشت کرد و بود که دختر سریع

متعجب نگاهش کرد که با التماس گفت:» جون ننت بشین بریم، ماشین پلیس  

 د... این دفعه رو مرگ من بشین تا دیر نشده.« اداره می

ه بود که نور قرمز چراغ گردان هر دو نشستند، حسام استارت ماشین را نزد

پلیس داخل ماشین افتاد و پلیس کنارشان متوقف شد. دختر با صدایی آهسته  

 گفت:» نوکرتم به موال، لو ندی با مروّت!« 

حسام شیشه را پایین کشید و مأمور پلیس با اخم ظریفی، سر کج کرد و داخل 

 ماشین را نگاهی انداخت.

 مشکلی پیش اومده آقا؟  -

 حسام سر تکان داد. 

 نه...  -
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ی دختر بود، پلیس با ارتیاب نگاهش  تاریکی مانع از دیده شدن صورت آشفته

 کرد و گفت:» مدارک لطفا«

حسام کیف مدارک را از داشبورد برداشت و تحویل داد، چند لحظه بعد پلیس  

 کیف را تحویل داد.

 مشکلی نیست آقای دکتر، لطفا حرکت کنید توقف ممنوعه!  -

حسام با لبخندی تصنعی سر تکان داد و کیف را گرفت، بالفاصله حرکت کرد. 

 نشست و گفت:» اسمت چیه جیغ جیغو؟« شهایلبخند محوی روی لب

 ش را بیرون داد و لب زد: ادخترک نفس حبس شده 

 نیهان!  -

کمی سمت حسام متمایل شد و پهلویش تیر کشید، کمی حالت تهوع داشت  

 د:» ببینم خداوکیلی دکتری؟«اما بروز نداد و پرسی 

 دندونپزشکم -
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لبخند کمرنگی زد و یک تای ابرویش را باال داد، گفت:» هنوزم سر حرفت 

 ت؟!« اهستی؟ که منو ببری خونه

حسام چشم ریز کرد و با نگاهی موشکافانه گفت:» چیه نظرت عوض شد؟  

 دکترا کبریت بی خطرن؟!«

 اب داد:دخترک پشت چشمی نازک کرد و با غرولند جو

 ی، شعور داری خو بیام باهات!  انخیرم... گفتم دکتری، تحصیلکرده -

 حسام با تک خنده ای لب زد: 

 خیلی پررویی! آره سر حرفم هستم، شعورم دارم نترس.  -

خو پس راهتو کج کن همون خیابون که بودم، کوله پشتیم موقع فرار افتاد.  -

 ببینم اگه هست بردارم.
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ی گفت و دور برگردان را دور زد. زیرچشمی حرکات دختر احسام زیر لب باشه

فشرد. نگران  شد و گاهی پلک میپایید. دستش روی شکمش  مشت میرا می

 پرسید:

 چته تو؟ مطمئنی نیاز به دکتر نیست؟  -

 نیهان سر جنباند و زیر لب آهسته گفت:» خوبم. نگه دار همین جا بود«

ن پیاده شد و ال به الی شمشادها را کنار کشید و متوقف شد. نیهان از ماشی 

ی بعد کوله پشتی کهنه و خاکستری رنگ را از بین  اگشت. لحظهمی

هایش را  طور که برفشمشادهای خشکیده و پر از برف بیرون کشید. همان

تکاند سمت ماشین آمد و در را باز کرد. اطراف را نگاهی گذرا انداخت و  می

 وله پشتی انداخت و پرسید:نشست. حسام با تردید نگاهی به ک

 کنی؟!تو کوله پشتی چی داری؟ چرا از پلیس فرار می -

 نیهان متوجه شک حسام شد و اخم غلیظی کرد، با تندی جواب داد:
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تو کوله پشتی یه دست لباس دارم و چهار تا خرت و پرت! فرارم از پلیس   -

 هیچ ربطی به این کوله نداره.

 ادامه داد: کوله را سمت حسام گرفت و 

کنم چون گیرشون  بیا نیگاش کن دلت آروم بگیره، بعدم از پلیس فرار می -

ام که هر دو جا واس من عینهو  فرستنم بهزیستی یا خونه ننهبیفتم یا می

 جهنمه!  

نگاه حسام به رو به رو بود و با جدیت گفت:» خونه چرا جهنم باشه؟ چرا فرار 

 کردی؟« 

ی ماشین تکیه زد و آب دهانش را قورت داد.  شیشهیهان سرش را به ن

 رمق لب باز کرد:سرگیجه داشت و احساس ضعف شدید... بی

 خوام دیگه برگردم خونه!  کرد، نمی شوهرش اذیتم می -

 حسام با اخم ظریفی پرسید:
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 شوهر کی؟  -

آ دکتر... شوهر  دخترک چینی به دماغش انداخت و بی حوصله گفت:» گیجی

 ه !« ام دیگننه

ش شد و سکوت کرد. خودش هم گرسنه و خسته بود،  احالیحسام متوجه بی

ذهنش پر از سوال بود اما نه خودش و نه نیهان نای حرف زدن نداشتند. مقابل 

 سوپر مارکت نگه داشت و پیاده شد، اشاره کرد: 

 تو هم بیا، هر چی الزم داری بردار.  -

ای فکر کرد شاید دکتر  بد اما لحظهجا بماند و بخواخواست هماننیهان دلش می

خاطرش جمع نباشد. در را باز کرد و پیاده شد، باز هم لرز به تنش افتاد و به  

 سختی قد راست کرد و قدم برداشت.  

رفت چرخید و دلش ضعف میها می وارد سوپر مارکت شدند، نگاهش بین قفسه

. سیاهی همه جا را  ها. درد دلش بیشتر شد و نگاهش تیره و تار..برای خوراکی

 گرفت و دیگر هیچ چیزی نفهمید.



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
56 

 

حسام به پشت سرش نگاه کرد. نیهان بین   ،با صدای زمین افتادن نیهان

جان و رنگ پریده روی زمین افتاده بود. سراسیمه سمتش دوید و ها، بیقفسه

 زد:صدا می 

 شنوی؟ نیهان چشماتو باز کن... نیهان... نیهان... صدامو می -

کرد، چند مشتری و فروشنده هم توجهشان جلب شده بود. ی نمیهیچ حرکت

ها و  وجه به سوالتزد. حسام بیها شروع شد و هر کس حرفی میزمزمه

هایشان دست برد زیر زانوها و سر دخترک، در آغوشش کشید و با  حرف

های عرق روی پیشانی هایی تند سمت ماشین رفت. در آن هوای سرد، دانهقدم 

 تپید.ه بود. اضطراب داشت و قلبش به شدت میحسام نشست

های لرزان پشت  در عقب را باز کرد و نیهان را روی صندلی گذاشت. با دست  

ای نداشت. زد اما فایده فرمان نشست و راه افتاد. هر از گاهی نیهان را صدا می

ی مهراد را گرفت. بعد با یک دست فرمان را گرفته بود و با دست دیگر شماره 

 چند بوق جواب داد: از
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 جانم حسام؟  -

دستپاچه گفت:» الو مهراد، این رفیقت تو بیمارستان دکتر بود، آهان شهروز  

 بود اسمش...«

 مهراد گیج و گنگ جواب داد:

 خب، آره شهروز... چی شده؟  -

خوام ببرم بیمارستان حالش خوب نیست.  ببین من یه مریض دارم دختره، می -

 خوام پای پلیس بیاد وسط!پیشش نمی زنگ بزن هماهنگ کن برم

 مهراد با سردرگمی پرسید:

 گی حسام؟ مگه دختره چی شده؟ تصادف کردی؟ کجایی؟چی می -

 حسام با کالفگی سر تکان داد و با غیظ لب باز کرد:

کنی یا زنگ بزنم نه، نه، تصادف نکردم! مهراد وقت ندارم هماهنگ می -

 حامد؟!  
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 اصال شیفتش هست یا نه، االن خبر میدم. باشه بابا! بذار ببینم -

گفت و خود را سرزنش  سام حین رانندگی زیر لب به خودش بد و بیراه میح

اش تقصیر منه، منه احمق! اگر همون لحظه که گفت راه بیفت،  کرد: » همه می

خورد... خدایا خودت کمک کن، چیزیش نشده طوری کتک نمیرفتم اینمی

 بخشم؟ بهم پناه آورده بود...«باشه! چجوری خودم رو ب 

صدای زنگ گوشی بلند شد، بالفاصله گوشی را برداشت و وصل کرد. دستپاچه 

 پرسید:

 الو مهراد... چی شد؟ -

 هماهنگ کردم خیالت راحت...  -

 کنم.ممنون داداش، جبران می -

 مهراد به طعنه و شوخی گفت: 

 ها نبودی حسام. دختر، تو ، این وقت شب؟! تو که اهل این برنامه -
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 با کالفگی نفسش را بیرون داد و غرولند کرد: 

 ولمون کن تو رو خدا مهراد، بعد توضیح میدم. -

بیمارستان شد، شتابزده   یمنتظر جواب نماند و تماس را قطع کرد. وارد محوطه

و آشفته از نگهبان و پرستار کمک خواست. نیهان را روی برانکارد گذاشتند و 

 هایی بلند تا ورودی اورژانس دنبالشان رفت.با قدم 

شهروز را ورودی اورژانس دید، ابروهای بور و کم پشتش را در هم تنیده و با   

ند و شهروز مقابل حسام اخم نیهان را نگاهی گذرا انداخت. نیهان را برد

 ایستاد، پرسید:

 چه اتفاقی واسش افتاده؟  -

 ش کشید و جواب داد:ا های خشکیدهحسام نوک زبان را به لب

 کتک خورده  -

 شهروز با نگاه پرسشگر و پر از ظن خود نگاهی انداخت و وارد اورژانس شد.
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برد و تا یزد، پنجه میان موهایش مقرار بود و مدام پشت در قدم میحسام بی

نشست و  گذشت. گاه روی صندلی می کشید. دقایق به کندی میروی گردن می

 گرفت. زد و لب به دندان میگرفت، گاه قدم میبا پا روی زمین ضرب می

بالخره انتظارش سر رسید و شهروز از بخش بیرون آمد. نگاه نگرانش را به  

. شهروز با نوک  های سبز رنگ شهروز دوخت و منتظر بود حرف بزندچشم 

 اش کمی باال برد و لب باز کرد: انگشت، عینک را روی بینی عقابی

 گفتی کتک خورده؟ -

حسام سر جنباند و تأیید کرد، شهروز نفسش را بیرون داد و گفت:» اما انگار  

شکنجه شده تا کتک خوردن! تنش خیلی کبوده، روی پهلوهاش جای 

گذره وش هست که زیاد ازش نمیسوختگی سیگاره، یه زخم عمیق هم روی باز

 س! « او جای بخیه هنوز تازه

 کرد و توان حرف زدن نداشت. شهروز ادامه داد:حسام بهت زده نگاه می
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جوریه؟ از لباسای تنش مشخصه فراری و  این دختر کیه حسام؟ چرا این -

 شه واسمون!خیابونیه... باید پلیس خبر کنم، دردسر می

 اد و شانه باال انداخت.رش را به طرفین تکان دس

دونم، دو نفر دنبالش بودن... کتکش زدن، منم کمکش کردم زیاد ازش نمی -

 فرار کنه. االن حالش چطوره؟ بهوش اومده؟

های حسام، دوباره با تحکم گفت:» باید توجه به نگرانی و سوألشهروز اما بی

 زنگ بزنم پلیس! «

 باهاش حرف بزنم. نه، مسئولیتش با من... بذار بهوش بیاد  -

 شهروز با اعتراض، کمی صدایش را باال برد:

دونستم اوضاعش اینقدر بده وگرنه  کنی حقیقت رو بگه؟! من نمیفکر می -

 کردم، در ضمن فقط من نیستم که؛ حراست بیمارستان...قبول نمی
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دونم که کنم. می حسام حرفش را برید و ملتمسانه گفت:» ازت خواهش می

 وشانی کنی! گفتم که هر چی شد پای خودم.« تونی الپمی

میلی قبول کرد و با اشاره به بخش گفت:» باشه، برو بعد از مکثی کوتاه با بی

 مراقبش باش. بهوش اومد خبرم کن.«

ی آبی رنگ اورژانس، روی تخت  حسام وارد بخش شد و نیهان را پشت پرده 

ی دخترک معصومانهدید. کنارش روی صندلی نشست. با تأثر نگاهی به صورت 

ش کنار صورتِ نه چندان تمیزش ریخته و  ای و ژولیدهاانداخت. موهای قهوه

هایش  سید. سِرُم قطره قطره به رگرهای نحیفش کثیف و سیاه به نظر میدست 

کشید. شاید اگر حسام خودش چنین روزهایی را  شد و آرام نفس میتزریق می

کرد چه رسد اینکه به  ان نگاه نمیی به نیهاتجربه نکرده بود، حتی لحظه

شد ش باعث میاهای تلخ کودکیخاطرش خود را به دردسر بیاندازد. اما تجربه

 نوا را درک کند و دل بسوزاند.  دختر بی
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های نیهان لرزید و اخم ظریفی بین ابروهایش نشست. لبخند کمرنگی  پلک

 های حسام نشست و صدا زد:روی لب

 شنوی؟ چشاتو باز کن دختر! و مینیهان... نیهان صدام -

تر ی حسام واضحخترک آهسته پلک گشود، دیدش تار بود و رفته رفته چهرهد

های دریایی حسام خیره شد و بعد به اطراف چشم ی به چشماشد. لحظه

 چرخاند، لب زد:

 من کجام؟! -

 بیمارستانی، خوبی؟ درد نداری؟ -

هنوز گیج و گنگ بود. حرف حسام را در ذهن مرور کرد و یکباره چشم درشت 

 کرد. هولناک گفت:» بیمارستان!« 
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نیمخیز شد تا از روی تخت بلند شود اما دلش تیر کشید و صورتش از درد 

کنی دختر،  مچاله شد. نالید و به پشت دراز کشید که حسام گفت:» چکار می

 نکردم.«تکون نخور! نترس پلیس خبر 

 نیهان با نگرانی لب باز کرد:

تو نَمیری راستشو بگو، بیمارستان بهم شک نکرد؟ پلیس خبر نکردن؟ به   -

 ام من خالف نیستم.جون ننه

هایش را آهسته بر هم زد و با آرامش گفت:» نه، خیالت راحت که پلیسی  پلک

م دمیدر کار نیست، اما تو هم باید قول بدی حقیقت رو بگی! من هم قول 

 کمکت کنم.«

 سرش را به طرفین تکان داد و پرسید:

 خوای بدونی؟ چی بگم؟ چی می -
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حسام ابرویش را باال انداخت و با جدیت گفت:» بهم گفتی از پلیس فرار  

خوای برگردونت خونه یا بهزیستی! اما اون دو تا پسر چرا  کنی چون نمیمی

 دنبالت بودن؟ چرا کتک زدنت؟ خالف کردی؟« 

لب به دندان گرفت و نگاهش را پایین انداخت. مضطرب آب دهانش را  دخترک 

 قورت داد و با دلهره پاسخ داد: 

 اونا دنبال جنس خودشون بودن، من بلند کردم ازشون!   -

 حسام با ابروهای در هم تنیده سوأل کرد:

 یعنی مواد ازشون دزدیدی؟!  -

 نه بابا مواد کجا بود! طال...   -

ی کنجکاو و پرسشگر حسام انداخت، مطمئن بود  ه چهرهمکث کرد و نگاهی ب 

 کرد! ذهنش را پر از معما کرده. ناچار باید همه چیز را اعتراف می
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یه مدت پیش با یه دختری به اسم ویدا آشنا شدم. با دو تا پسر دیگه همکار   -

و همخونه بود. منم بین خودشون جا دادن.  تا اینکه یه روز برزو گفت خبر داره  

ه نفر فالن ساعت قراره یه مقدار طال رو ببره بفروشه. نفهمیدم چجوری و از  ی

و  کجا فهمیده اما نقشه ریختن که چطور قبل از اینکه بره طالفروشی، طالها ر 

 بدزدن!

 هی کشید و ادامه داد:آ

موفق هم شدیم، با یه تصادف ساختگی ماشین رو نگه داشتیم و نه تنها   -

که داشت رو هم دزدیدیم. اولین بارم بود این کار رو  طالها که گوشی و هر چی 

رزید. خونه که رسیدیم برزو گفت طرف رو  لکردم و دست و پام مثل بید میمی

شناسه و فهمیده واسه خرج عمل دخترش قراره تمام طالهای  دورا دور می

زنش رو بفروشه. عذاب وجدان مثل خوره افتاد به جونم... پول جون یه آدم  

خواب به چشمم نیومد. آخرم تصمیمم رو گرفتم و نصف شبی که همه   بود! شب

 خوابشون برده بود کیف رو برداشتم و فرار کردم. 
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حسام دست به سینه، مقابل تخت ایستاده بود و به دقت به حرفهایش گوش  

 داد. هنوز مطمئن نبود و با شک پرسید:می

حید چجوری پیدات  این اتفاق کی افتاد؟ کیف رو چکار کردی؟ برزو و و -

 کردن؟ بعد تو با اون پسرا همخونه بودی؟ 

 نیهان کالفه از سوال هایش، پوفی کشید و معترض گفت: 

خوای انگ  حاجی تو دکتری یا بازپرس؟ گیر سه پیچ دادی آ! راه به راهم می -

پدر با ویدا خواهر برادر بودن.  م... داش من، اون وحید بیابزنی بهم که هرزه

ا تو یه اتاق بودم. دیشب فرار کردم، کیف رو فعال یه جا چال کردم تا  منم با وید

اول اون صاحب مال بدبخت رو پیدا کنم. برزو و وحیدم مثل جن تو خیابون  

ظاهر شدن که از دستشون فرار کردم و گیر تو افتادم. حاال منو از این خراب  

 بری بیرون یا نه؟شده می 

های حسام نشاند و لب باز محوی رو لب کوچه بازاری حرف زدن دخترک لبخند

 کرد: 
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 برمت.ی مرخصی داد میباشه، بذار با دکترت حرف بزنم اگر اجازه -

شهروز وارد شد. با دیدن نیهان گفت:» بیدار شدی! چرا منو خبر نکردی  

 حسام؟« 

 نیهان نگاه مضطربش را به حسام دوخت که جواب داد: 

 بدم که خودت اومدی. خواستم بهت خبر اتفاقا االن می -

 شهروز سمت دخترک رفت و پرسید: 

 خوبی؟ درد نداری؟ حالت تهوع، سرگیجه؟ -

 نیهان تند تند سر تکان داد و گفت:» نه، نه... خوبم، هیچی نیست.«

حسام دستی به ته ریشش کشید و به شهروز نگاه کرد، نفسش را بیرون داد و  

 سوأل کرد:

 ه نه؟!شه دیگسِرُم تموم بشه مرخص می -

 شهروز مردد نگاهشان کرد، با اکراه جواب داد:
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 تونه بره.آره، می -

خواست نیهان به سِرُم نگاه کرد که چیزی از آن باقی نمانده بود و دلش می

 آور خالص شود.زودتر از آن محیط دلهره

هایی سست، سالنه سالنه کنار قامت بلند و  لحظاتی بعد نیهان با قدم 

فتند. کنار  رداشت و از بیمارستان بیرون میدم بر میی حسام ق چهارشانه

 ماشین ایستاد و با تردید پرسید: 

 کنی؟ببینم، تو واسه چی داری کمکم می -

نشست ی نگاهش کرد، در ماشین را باز کرد و حینی که میاحسام چند ثانیه

 گفت:» بشین تا واست بگم. «

استارت زد و صدای چرخش  نیهان نشست و به صندلی تکیه زد، حسام 

های ماشین روی آسفالت خیس بلند شد و حرکت کرد. نیم نگاهی به  الستیک

ی منتظر دخترک انداخت و نفسش را بیرون داد، به خیابان چشم دوخت چهره

 و لب باز کرد: 
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 شه اگه بگم منم یه روز مثل تو بودم؟!  باورت می -

 کرد که ادامه داد: حرف نگاهش مینیهان ابرو باال انداخت و بی

د مادر نداشتم و زن بابا داشتم. چون وقتی تازه دو ساله ااز وقتی یادم می -

شده بودم، پدر و مادرم از هم جدا شدن. مادرم منو رها کرده بود و رفت پی  

زندگی خودش. پدرم هم ازدواج کرد. تا پدرم زنده بود همه چی خوب بود،  

نده کامیون بود و همیشه تو جاده و در  تونست اذیتم کنه. پدرم رانزنش نمی

 حال سفر... تا اینکه تصادف کرد و فوت شد. 

 آورش ، فرمان را در دست فشرد و ادامه داد: با یادآوری کودکی  سخت و مالل

بابام منو از خونه بیرون انداخت و شدم آواره... منم مثل تو پنج سال از  زن -

های کار و سر چهارراه... با ترس از  عمرم رو تو خیابونا سر کردم. قاطی بچه

ی ثروتمند منو به  پلیس و فرار از این و اون. تا اینکه بنا بر اتفاقاتی یه خانواده 

فرزندی قبول کردن و حمایتم کردن. با حمایت اونا شدم اینی که االن هستم!  
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و چه حالی گی ونم چی میدکنم، چون میکنم چون درکت میدارم کمکت می

 داری.

هان با ذوق گفت:» بابا ایول... عجب خرشانسی بودی تو دیگه باز، من که گیر  نی

 ان.«تر از خود من اون دو تا نفلهویدا و وحید افتادم که بدبخت

 حسام لبخندی زد و پرسید:

 تو چی نیهان؟ تو از خانوادت بگو؟ پدرت چی شده که مادرت ازدواج کرده؟   -

 اه غمگین و اخم آلود جواب داد: لبخند روی لب دخترک خشکید و با نگ

فهمه اش بوده! بعد از فسخ صیغه میمن... من بابامو اصال ندیدم. مادرم صیغه -

بارداره که دیگه ردی از اون مرد پیدا نکرده. یعنی نخواسته بگرده چون اون  

بهش گفته هر چی شد حق نداری دنبالم بگردی. تا پنج سالگی حتی  

ه مادرم با اصالن ازدواج کرد. یه معتاد بدبخت... به  شناسنامه نداشتم. تا اینک

 اسم همونم واسم شناسنامه گرفتن. 
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قراری  ها بیها برای چکیدن روی گونهبغض راه گلویش را سد کرده بود و اشک

کردند. با نفسی عمیق هوای پر شده از عطر حسام را بلعید و بغضش را  می

 قورت داد. 

پدر  م کلفت شده بود بس که کمربند اون بیروزی نبود کتک نخورم، پوست -

خورده بود بهم. اما خداوکیلی به خاطر کتک  از خونه فرار نکردم. چون حداقل  

تو شب و سرما یه جا بود بِکَپم، یه لقمه نون خشک بود بریزم تو این شکم  

صاحاب. وقتی فرار کردم که شاهپور واسم دندون تیز کرده بود. که بی

 خواست...می

اش  اش چکید و با صدای لرزان میان بغض فرو خوردهه اشکی روی گونهقطر

 ادامه داد: 

خواست با من کاسبی کنه، دو نفر رو آورده بود خونه! همون شب از  می -

ی اتاقم فرار کردم. دیگه واسم فرقی نداشت کجا باشم؛ خونه و خیابون  پنجره

 ه درو بیشتر داره.جُفتش ناامن بود و پُر از گرگ. منتها تو خیابون را
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زد از این  هایش در هم رفته بود و رگ پیشانی اش نبض میحسام سگرمه 

اش با های کلید شدهغیرتی و ظلمی که به دخترک شده بود، از میان دندانبی

 غیظ پرسید: 

 جای سوختگی و زخم و اینا که رو بدنت مونده کار همون اصالن نامرده؟!  -

 گرفت، ابروهایش گره خورد و گفت: نیهان لب به دندان 

 تو از کجا دیدی منو؟ -

 من ندیدم، دکتر گفت...-

سر به زیر انداخت و آهسته گفت:»آره، چند وقت پیش گیرم آورد؛ از خجالتم  

 « .دراومد اما باز فرار کردم

ای سکوت شد و حسام به فکر فرو رفت، زیر چشمی دخترک را چند لحظه

چاره بود. نفسی سنگین از سینه برکشید و لب از لب  پایید و دنبال راه می

 برداشت: 
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گردیم دنبال ی من باشی، میتونی بیای یه مدت خونهاگه خودت بخوای می -

 پدرت. بالخره مادرت یه نشونی باید ازش داشته باشه، زنش بوده!

بابامو پیدا کنیم که چی بشه »  نیهان یک تای ابرو باال انداخت و گفت:

 «اونوقت؟!

شاید بدونه یه دختر داره خب حمایتت کنه بشه سرپرستت. باباته به هر   -

 حال. 

 .دخترک نوچی گفت و سر تکان داد

کرد بره. بعدم اگر دلت خوشه دُکی جون، اون اگه آدم حسابی بود که وِل نمی -

 پیدا نشد یا پیدا شد و منو نخواست اون وقت چی؟!

 سام شانه باال انداخت و جواب داد:ح
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کنی، اگر هم پیدا  خب اگر قبول کرد که مشخصه میری باهاش زندگی می -

کنم مثل دادفر، کسی که  نشد یا قبولت نکرد اون وقت بازم من حمایتت می

 ها حمایتم کرد. سال 

کرد، سر دو راهی بود که قبول کند یا نه؟ اصالن،  نیهان متفکرانه نگاهش می

دخترک میانداخت و هراسی از  برزو و وحید؛ نام هر کدامشان لرز به تن   

رفت برای خوابیدن زیر یک سقف و سر  های ناامن شهر. دلش ضعف میخیابان

های پوشیده از  ای گرم. نگاهی به خیابانروی بالش گذاشتن، برای غذا و خانه

کرد مشت ی که از گرسنگی قار و قور میابرف انداخت و دستش روی معده

 شد. با استیصال لب زد:

 م امی باشه، -

حسام نگاهی گذرا به دخترک انداخت و باز چشم به خیابان دوخت. جلوی  

 کرد، رو به نیهان گفت: سوپر مارکت متوقف شد و حینی که کمربندش را باز می

 م.اامیدوارم ایندفعه دیگه بتونم خرید کنم، این سومین باره که می -
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ت:» نه، تو بمون تو  نیهان خواست در را باز کند که حسام با لبخندی کمرنگ گف

 ترسم باز حالت بد بشه و این دفعه هم نتونم خرید کنم.«ماشین. می 

تونم بهش  کرد.» یعنی میاز ماشین پیاده شد و نیهان رفتنش را تماشا می 

شه اونقدر شانس داشته باشم که بتونم بدون دردسری اعتماد کنم؟! یعنی می

، این همه از دست این و اون فرار  ارزهکنارش زندگی کنم؟! اما به امتحانش می

 کنم.«کردم فوقش از چنگ اینم فرار می

های آشفته و پریشان، پوفی کشید و سرش را به صندلی  خسته از فکر و خیال

 هایش را آهسته بست.  تکیه داد، پلک

با صدای باز شدن در ماشین، چشم باز کرد و حسام را دید که خریدهایش را  

 رد. به عقب چرخید و خریدها را نگاهی انداخت. گذاروی صندلی عقب می

خوای ماکارونی دُکی جون اینا چیه خریدی نوکرتم؟! این وقت شب می -

 درست کنی یا قورمه سبزی؟
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حسام قوطی کنسرو را باال گرفت و گفت:» اول اینکه این وقت شب رستوران  

فتم تو اون  باز نیست، امشب تن ماهی داریم. دوم دُکی نه و حسام. سوم تازه ر

 شه. اینا واسه بعد! تو چیزی الزم نداری؟«خونه، هیچی توش پیدا نمی

 آها... نه آق حسام، فقط خیلی گشنمه.  -

نشست گفت:» االن  طور که پشت فرمان می در ماشین را بست و همان

 خوریم.«سیم خونه شام میرمی

که حسام ان دست از باریدن کشیده و خیابان در سکوتی سرد خفته بود آسم

مقابل خانه متوقف شد. در را با ریموت باز کرد و وارد حیاط شد. کوله پشتی در  

ی این  دست نیهان فشرده شد و اضطراب وجودش را گرفت. پشت درهای بسته

داد صدایش را  ی نجات روی دیگری از خود نشان میخانه، اگر این فرشته

دم در حیاط گذاشت. شنید. با تردید از ماشین پیاده شد و قهیچکس نمی

 حسام خریدها را برداشت و جلوتر از نیهان سمت خانه رفت.

 مراقب باش سُر نخوری دختر، با احتیاط بیا.  -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
78 

 

 وارد خانه شدند و نگاه کنجکاو دخترک دور تا دور خانه چرخید. لب باز کرد: 

 اس!  چقدر اینجا بهم ریخته -

 کمی بلند جواب داد:های خرید را روی میز غذاخوری گذاشت و پاکت

 گفتم که تازه اومدم، همین بعدازظهری وسایلمو آوردم.  -

های ماهی را برداشت تا گرم کند و رو به دخترک گفت:» تا اینا گرم بشه بد تُن 

 نیست یه دوش بگیری!« 

هایش چرخید و با شرم لب گزید، مانتو و شلوارش بیش  نگاه نیهان روی لباس

 آلود بود. آهسته لب زد:از حد کثیف و چرک 

 کجاست؟ -

 حسام گنگ نگاهش کرد و پرسید:

 چی؟! -

 حموم...  -
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 ابرو باال انداخت و با اشاره ی دست گفت:» آها... اونجاست. درِ آخری!«

، گرسنگی  نیهان سر جنباند و سمت حمام رفت. با دیدن وان حمام و  آب گرم

و زخمیش را غرق در گرمای  را از یاد برد. وان را پر از آب کرد و تن خسته

 لذتبخش آن کرد. 

*** 

حسام میز شام را آماده کرده و منتظر نیهان، روی صندلی نشسته بود. با 

کالفگی از جا برخاست و سمت حمام رفت. تقه ای به در زد و گفت:» چکار  

 کنی دختر؟ خوبی؟ غذا از دهن...« می

ی آبی  ا شومیز چهارخانهدر حمام باز شد و حرف حسام ناتمام ماند، نیهان ب

ها رنگ و رویی نو  رنگ و شلوار کتان مشکی مقابلش ایستاده بود. لباس

هایش رنگ  ها و گونهنداشت اما تمیز و مرتب بود. صورتش حاال سفیدتر و لب

دارش از زیر روسری کوچکش بیرون ریخته و  ی از موهای نماگرفته بود. طره

ی خوش آن، مشام . بوی شامپو و رایحهکشیداش را بیشتر به رخ میزیبایی
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های حسام را پر کرده بود. نگاهش روی صورت دخترک لغزید و به چشم

 ی رنگش خیره ماند. نیهان سر جنباند و لب زد:اقهوه

 کنی؟! شاخ در آوردم؟ هان... چیه نیگا می -

 حسام نگاه از دخترک برداشت و عقب گرد کرد. 

 نه، بیا شام...  -

بلند سمت آشپزخانه رفت، صندلی فرفورژه را عقب کشید و  هایی با قدم 

حرف مشغول غذا خوردن شد. نیهان به دنبالش وارد آشپزخانه  نشست. بی

ی شام گفت:» ایول، دمت گرم... عجب حالی میده  شد، با دیدن میز چیده شده 

 بعد یه حموم درست و حسابی بیای یه غذای گرم و خوشمزه بزنی تو رگ... « 

ای چرب و چیلی از ماهی تُن  لی نشست و تکه نانی برداشت، لقمهروی صند

هایش را  جوید و پلکگرفت و با ولع داخل دهان گذاشت. دو لُپی لقمه را می

 بست.
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 ای، دستت طال حسام!او...م، عجب مزه -

حسام چند لحظه مات دخترک شد و با باز شدن پلک های نیهان، نخودی  

 خندید. لب زد:

 بخور. نوش جونت،   -

گرفت و شمرده شمرده می جوید، با لبخند محوی  حسام با آرامش، لقمه می

خورد. بعد از  کرد که با ولع و بدون توجه به او غذایش را مینیهان را نگاه می

 تمام شدن غذا به صندلی تکیه زد.

 آخیش... چقدر چسبید جونِ داداش! االن جون میده برم تخت بخوابم. -

های خالی از غذا را داخل سینک گذاشت و لب  د و ظرفحسام از جا بلند ش

 گشود:

برو بخواب. یه اتاق فقط تخت داره، اون یکی خالیه. تو برو رو تخت من تو   -

 خوابم. اون اتاق می
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نه دُکی جون، شما عادت نداری رو زمین بخوابی یهو دیدی بدنت کهیر زد.   -

 ته باشم از سرم هم زیاده. فقط سر رو بالش بذارم و یه پتو داش، من رو زمین

 ها انداخت.از جا بلند شد و نگاهی به ظرف

م، اما از فردا قول می دم ظرفارو خودم بشورم.  اامشب خدایی خیلی خسته -

 زت زیاد... 

منتظر جواب حسام نماند و از آشپزخانه بیرون رفت. حسام پشت سرش 

 نگاهی انداخت و زیر لب گفت:» شب بخیر«

*** 

پتو را روی سرش کشیده و غرق در خوابی عمیق بود که با صدای نیهان 

هایی پی در پی به در چشم باز کرد. پتو را کنار زد که نور آفتاب به چشم  ضربه

هایش خورد و پلک بست. دستش را جلوی نور گرفت و صدای حسام به 

 گفت:زد و میوقفه در میگوشش رسید. بی
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 ! نیهان بیداری؟ نیهان ... درو باز کن دختر. نیهان... نیهان پاشو تو رو خدا -

گیج و منگ پوفی کشید و از جا بلند شد، کلید را داخل قفل چرخاند و در را  

هایی ورم کرده و موهایی آشفته، رو ترش کرد و با غرولند  باز کرد. با پلک

 زنی، چته بابا بذارم بخوابم!« گفت:» هان؟ چیه اول صبحی تِق تِق تِق در می

با دستپاچگی گفت:» اول صبح چیه؟ ساعت یازدهه... شریفه خانوم و   سامح

 جا ! نباید تو رو ببینن.این انهستی دارن می

 نیهان دست تکان داد و گنگ پرسید:

 شریفه کیه؟ هستی کیه؟ زن داری تو؟!  -

 یش کشید و گفت:بین موها با کالفگی پنجه

جا  رسن، تو رو اینگم. بیا برو دیگه االن میمیام رو زنم کجا بود؟! مادرخونده -

 کنن تا بخوام توضیح بدم.ببینن هزارجور فکر می
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صدای زنگ خانه بلند شد و نگاه هر دو سمت آیفون چرخید. حسام مضطرب 

 لب باز کرد:

 اومدن! بدو بدو برو تو حموم، صداتم در نیاد. -

رفت. حسام با دستپاچگی نیهان با حرص پا کوبید و غرولند کنان سمت حمام 

 اطراف خانه را وارسی کرد. زنگ دوباره به صدا درآمد. 

کوله پشتی دخترک را از اتاق برداشت و داخل حمام انداخت. سمت آیفون  

های سفید و صورتی نیهان  رفت و در را باز کرد؛ همان لحظه چشمش به کتانی

حیاط رسیده ی  ها. شریفه و هستی نیمهافتاد و خیز برداشت سمت کفش

ها را  بودند. دوان دوان سمت حمام رفت و در را باز کرد، بدون نگاه کردن آن

 بست صدای آخ گفتن نیهان به گوشش رسید. پرتاب کرد و حینی که در را می

 دستی به سر و صورتش کشید و با لبخندی تصنعی به استقبال رفت.

ریفه و هستی وارد  با باز شدن در هوای سرد بیرون به داخل هجوم آورد و ش

ی شیرینی را دست حسام داد.  شدند. سالم احوالپرسی کردند و شریفه جعبه
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های چرم  بوت هستی چند شاخه گل رز در دست داشت و حینی که نیم

کَند گفت:» این دفعه من برای داداشم گل خریدم، مثل  اش را از پا میمشکی

 « ی نقلی و قشنگی! خودت از دخترک گلفروش! چه خونه

 ی حرف دخترش لب گشود: شریفه با لبخند در ادامه 

 ی تو این خونه. ارشاءاهلل که یه عروس قشنگم بیان -

 ی شیرینی را روی میز غذاخوری گذاشت و با کُرنش لب باز کرد: حسام جعبه

اس هنوز وقت  ممنون،  خوش اومدین. ببخشید خونه نامرتب و بهم ریخته -

 نکردم مرتب کنم.

 کردن چای شد و شریفه روی مبل نشست.  مشغول آماده

 فدا سرت پسرم، روز اولی دلتنگت شدم اومدم ببینمت.  -

دم زیاد بهتون سر بزنم، دیگه وقتش بود مستقل  شما محبت داری. قول می  -

 بشم.
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تپید و مضطرب  کشید و حسام قلبش تند میها سرک می هستی داخل اتاق 

 هستی سمت حمام برود! بود که مبادا نیهان سر و صدایی کند یا

های چای را داخل سینی گذاشت و سینی را برداشت که هستی با  فنجان

هایی در هم وارد آشپزخانه شد. روسری و گلسر نیهان دستش بود و  سگرمه

 وار گفت: مقابل حسام گرفت. لب کج کرد و مالمت

 منظورت از مستقل شدن این بود؟!  -

 و ناباور لب زد: نگاه گنگ حسام روی صورت هستی چرخید

 کنی؟ جوری فکر میچهگی هستی؟! راجع به من چی می -

 هستی حق به جانب نگاهش کرد و با اطمینان گفت: 

 ی ما دست و بالت بسته بود نه؟بینم! خونهکنم، دارم میفکر نمی -

خانوم را  نگاهی به پذیرایی انداخت و شریفهخونش به جوش آمد و با غیظ نیم

 دهن باز کرد جواب بدهد که هستی به طعنه لب گشود:پایید، 
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 ذارم مامان بفهمه؛ اما کارت خیلی زشت بود.نترس، نمی -

روسری و گلسر را کف آشپزخانه پرت کرد و با قهر بیرون رفت. حسام با صدای 

 ی که سعی داشت به گوش شریفه نرسد مُصرانه صدا زد:اخفه

 توام! هستی، هستی وایسا ببینم، دختر با  -

توجه به او سمت مادرش رفت و روی مبل نشست. حسام با دخترک اما بی 

سینی چای وارد پذیرایی شد، مقابلشان نشست و سینی را روی عسلی  

دزدید.  گذاشت. هستی اخم ظریفی بین ابروهایش بود و نگاهش را از حسام می

 شریفه با مهربانی لب باز کرد:

اس اما تمیز نیست زیاد. انگار خیلی وقته  خیلی کار داری، درسته خونه مبله -

 خورده کمکت کنم.جا نبوده! چای خوردم یهکه کسی این

 هستی ابرویی باال انداخت و باز زبانش به کنایه باز شد:
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شما چرا با این دیسک کمرت مامان؟! بقیه هستن کمکش کنن. بعدم عصر   -

 .ادفرستم بیمهتاج رو می

و با لبخندی تصنعی گفت:» ممنون، به زحمت حسام نیش کالمش را حس کرد 

 ای نیست.«کنم. عجلهافتین خودم تا شب همه جا رو تمیز میمی

جایی نوشید و از جابهخبر از بلوای بین هستی و حسام چای می شریفه بی

شان. هستی دلخور و مغموم نشسته و ثانیه  گفت و تمیزیوسایل خانه می

ی لب به دندان گرفته و با حرص گوشهشمرد تا زودتر بروند. حسام می

ای بعد هستی از جا بلند شد و رو به شریفه گفت:» مامان بریم،  جوید. لحظهمی

 شه.«االن یادم اومد ظهر با یکی از دوستام قرار دارم. دیر می

 شریفه متعجب پرسید:

 گفتی ناهار امروز رو با حسام باشیم! کجا؟ صبح که می -

 و معترضانه جواب داد: با کالفگی سمت در رفت
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 آیم یه روز دیگه. شه باز می گفتم که مامان؛ االن یادم اومد. دیر نمی -

 ها شد و شریفه هم ناچار به دنبالش رفت.مشغول پوشیدن کفش

ها را روی زانو  آلود و غمگین روی کاناپه نشست و آرنجبا رفتنشان حسام اخم 

طرفه  ها پوشاند. از قضاوت زودهنگام هستی و یکگذاشته، صورتش را با دست 

ای به  جوشید. برخورد محکم شئبه قاضی رفتنش عصبی بود و در خود می

یر لب آخ گفت و  کتفش او را از عالم فکر بیرون کشید و صورتش مچاله شد. ز

پشت سرش را نگاه کرد. کفش نیهان کنارش افتاده بود و دخترک جلوی در  

حمام ایستاده و با حرص گفت:» یکی زدی، یکی بخور! کفشارو چرا اونجوری  

 پرت کردی تو حموم؟!«

 حوصله به مبل تکیه زد. سام بیح

 عمدی نبود، ببخشید. هول شده بودم. -

رفت.» اه اه... از خواب پا شدم صاف فرستاده   نیهان با غرولند سمت دسشویی

خواستن کله  زنم دستشویی دارم. چی میتو حموم، یه ساعته دارم بال بال می 
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صبح!« وارد دستشویی شد و در را بست. حسام پلک بست و باز ذهنش سمت  

شد عطر به جا مانده از حضور  هستی پر کشید. هنوز هم با نفسی عمیق می

حس کرد. به خودش نهیب زد:» دیگه نباید بهش فکر کنی  هستی را در مشام 

 پسر، تمومش کن!« با صدای نیهان به خودش آمد و چشم باز کرد. 

 چکار داشتن؟ چرا پکر شدی اینقدر؟!  -

 اش را از مبل گرفت و گفت:» اومدی!«تکیه

 رو جواب بده! کشه؟ سوألموا ! تو بیشتر از یک دقیقه کارت طول می  -

شد  شد و سمت آشپزخانه رفت. با صدایی که به زحمت شنیده می از جا بلند

 لب باز کرد:

 چیزی نگفتن، منم پکر نیستم. -

 آره جون خودت... بگو دیگه، جون من! ببینم قضیه خاطرخواهی و ایناست؟ -

 حسام پوفی کشید و جواب داد: 
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ات رو  صبحونهزنی نیهان. به این کارا کار نداشته باش بشین خیلی حرف می -

 بخور. 

دخترک لب برچید و دلخور سمت آشپزخانه رفت. زیر لب گفت:» منم دیگه از  

 گم بهت، خیلی نامردی دیشب هر چی پرسیدی گفتم بهت.«خودم هیچی نمی

 حسام لبخند نرمی روی لبش نشست و پرسید:

 بلدی نیمرو درست کنی؟ -

 کرد که ادامه داد: حرف نگاهش مینیهان بی

 لدی یه نیمرو درست کن، بشین تا با هم بخوریم و واست تعریف کنم. اگه ب -

 نمایی زد و گفت:» ایول، حاال شد یه چیزی! «خترک لبخند دنداند

کرد  حسام روی صندلی نشست و دست زیر چانه برد. با لبخند نیهان را نگاه می

کره   گاز گذاشت. خواست روغن بریزد که گفت:» روغن نه!که تابه را روی اجاق

 شه.« تر میبریز خوشمزه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
92 

 

 یک تای ابرو را باال انداخت و لب باز کرد: 

 خوای؟ گیره، چیز دیگه نمیچه تحویلم می -

 تر شد و جواب داد: لبخند حسام عمیق

 شه!چرا، خیارشور و گوجه هم اگه خُرد کنی عالی می -

دست  همه دنگ و فنگ! خیارشور و گوجه جون یه نیمرو و ایندمت گرم دُکی  -

 بوسه جسارتأ... من همون نیمرو رو با کره بخورم بسه.خودت رو می

حسام سرش را به طرفین تکان داد و از جا برخاست. سمت یخچال رفت و از  

داخل یخچال، کره را برداشت و به نیهان داد. نیهان حینی که نیمرو را آماده  

 کرد پرسید: می

 بگو دیگه جریان رو... مُردم از فضولی!  -

کرد، نفسش را بیرون  را خُرد می طور که گوجهسام پشت میز نشست و همانح

ی دادفر باهاشون زندگی داد و گفت:» خب... راستش من از وقتی رفتم خونه
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اومد ها بدم میجا، از تمام زنمند شدم. قبل از اونکردم، خیلی بهشون عالقه

بود و هیچوقت   چون مادر خودم به خاطر هوس و عشق خودش منو رها کرده

ها هم بد  ی زنخانوم رو که دیدم، فهمیدم نه... همههم سراغم نیومد. اما شریفه

ی یه زن مهربون و فداکار بود واسم اما هیچوقت  خانوم نمونهنیستن. شریفه

ی خوبی از این کلمه نداشتم و واسم مادر صداش نزدم، شاید چون خاطره

 معنی بود.«بی

قابل حسام گذاشت و مقابلش نشست. با کنجکاوی، تمامِ نیهان ظرف نیمرو را م

 هایش جمع کرده بود.هوش و حواسش را به صحبت

شد، به هستی  اول نوجوونی و وقتی که تازه داشت پشت لبم سبز می -

تونست همون اندازه مهربون و  مند شدم. اونم دختر همین مادر بود و میعالقه

 خواستنی باشه.
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ورزید. حسام جنبید و به هستی رشک میدخترک می خرده حسادتی ته دل 

 آهی کشید و ادامه داد:

خانوم.  ترسیدم از ابراز این عالقه، از واکنش دادفر و شریفههمیشه می -

که یه روز هستی از عشقش واسم حرف زد. قدر دست دست کردم تا ایناین

خواست  ترین رفیقم مهراد بود. بهم گفت داداش و ازم هستی عاشق صمیمی

 کمکش کنم به عشقش برسه.

 کرد و آهسته لب زد: زده نگاهش مینیهان مات

 خب... بعدش؟  -

 حسام با تلخندی جواب داد:

هیچی! منم بهش قول دادم کمکش کنم و از احساس خودمم بهش حرفی  -

 ام رو جدا کردم تا ازش دور باشم. نزدم. فقط خونه
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که نیهان تکیه به صندلی زد و لب  چند ثانیه در سکوت به یکدیگر خیره بودند 

 باز کرد:

 تون مُختون تاب داره!خداوکیلی دوتایی -

 ای گرفت و ادامه داد: لقمه

ی که دکتر به خوشگل خوشتیپی تو رو با این ثروتت  اون دختره دیوونه -

بازی در بیاری اون رو  خوای فردینتر از اونم تویی که میخیال شده... دیوونهبی

 خوام بهم نرسن. برو عمو...  به عشقش برسونی! صدسال سیاه می 

 زد پرسید:حسام با لحنی که خنده در آن موج می

 وقت؟!کردم اونمیکار مثال چه -

دخترک شانه باال انداخت و گفت:» اولندش رفاقتت رو با اون یارو بهم بزن،  

 کنم.« و پِتت می زنم شِت شی یا میدومندش به دختره بگو یا زنم می

 حسام مردانه خندید و سر تکان داد، لب باز کرد:
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د، نه  خواآخه دختر خوب، آدم وقتی عاشق کسی باشه خوشبختی اون رو می -

داشتنش رو به هر قیمتی! وقتی کنار من خوشحال نباشه، حس خوشبختی  

 نداشته باشه چه فایده؟ 

 ی دهانش را بلعید و گفت: نیهان لقمه

 گی!  جوری باشه که تو میدونم، من که تا حاال عاشق نشدم. شاید این نمی -

ا دستمال  ای را در سکوت خوردند و نیهان از جا بلند شد، حینی که بچند لقمه

 کرد گفت:هایش را تمیز میاطراف لب

 خوام برم، کاری نداری؟ من می -

 حسام اخم ظریفی کرد و پرسید:

 کجا؟ -

 شده بردارم برسونم دست صاحابش. طالها رو از اون خراب -

 . واسه سه روز مطب رو تعطیل کردم، وقتش رو دارم. امخب منم می -
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ری نیست، هرجور میلته. پَ من برم  نیهان سر روی شانه خم کرد و گفت:» طو 

 شم.« آماده 

کرد که نیهان دوباره به آشپزخانه برگشت و  حسام میز صبحانه را جمع می 

 غرولند کرد: 

 لباسام گِلی و کثیف تو سبدحموم افتاده، با همینا باس برم. -

 های دخترک انداخت و جواب داد:حسام نگاهی گذرا به لباس

 گران نباش. خریم. نریم لباس میمی -

 زده لب باز کرد: نگاه نیهان روی صورت حسام ثابت ماند و خجالت

 ؟من چجوری اینهمه محبتت رو جبران کنم -

 لبخند روی لب حسام نشست و سر کج کرد: 

 هیچی... مگه من واسه دادفر کاری کردم؟ -
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بار بود  اش شاید اولینفشرد، در تمام عمر هفده سالهبغض گلوی دخترک را می

کرد. با صدایی که سعی داشت مرتعش کرد. محبت میکسی حمایتش می که

ای... جون ننه فرصتش بشه جبران  نباشد گفت:»دمت گرم، خیلی مشتی

 کنم.« می

*** 

یهان سویشرت خزدار و سفیدرنگ حسام را پوشیده و داخل حیاط منتظر  ن

قکا شدم با هایش را تکاند و با خود غرولند کرد: »شکل دلایستاده بود. آستین

این سویشرت گُنده... چه هیکلی هم داره!  دو تا دیگه سایز خودم تو این جا  

 شه!« می

با بیرون آمدن حسام از خانه، دخترک با چموشی مُشتی برف برداشت. برف را  

 اش گلوله کرد و ناغافل پرتاب کرد. زدههای نحیف و یخبین دست

ی حسام نشست و صورتش از سرما مچاله شد. ی برفی درست روی گونهگلوله

های نیهان، خیلی زود  ای عصبانی شد و پلک فشرد اما صدای خنده برای لحظه
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های جا مانده روی صورت و ته ریشش را  لبخند نرمی روی لبش نشاند. برف

زنی  می تکاند و لب به دندان گرفت. چشم ریز کرد و تهدیدوار گفت:» منو

 آره؟!«

خم شد و مُشتی برف برداشت، گلوله کرد و سمت نیهان پرتاب کرد. صدای 

های برفی را  های پر شر و شور دخترک در حیاط پیچیده بود و گلولهخنده

 کنان لب باز کرد:کردند. حسام خندهسمت یکدیگر پرتاب می

 شه.بسه دختر، دیرمون می -

حسام سرش را کنار کشید... خبردار ایستاد نیهان آخرین گلوله را پرت کرد و 

 وار گفت:  و شیطنت

 چشم قربان، هرچی شما بگی! -

سمت ماشین رفتند و داخل ماشین نشستند. حسام استارت زد و ماشین را  

هایش را  برد، نیهان دست روشن کرد؛ حینی که ماشین را از حیاط بیرون می

 کرد. جلوی دهان گرفته بود و ها می
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خیلی یخ زد ولی خدایی حال داد... خیلی وقت بود برف بازی نکرده دستام  -

 بودم...

 حسام بخاری ماشین را روشن کرد و لب زد:

 شی!  االن گرم می -

اش از سرما قرمز شده بود  ها و نوک بینینگاهی به دخترک انداخت که گونهنیم

وجودش را فرا گرفته  های کوچکش لرزشی اندک داشت. حسی خوشایند و لب

دلش را گرم کرده بود به حضور این مهمان ناخوانده... به دختری که با  و 

حساس غم و  ی جدیدش اآمدنش، فرصت این را نداده بود تا حسام در خانه

کرد باید در سکوت و خلوتش دل  ای که تصور میتنهایی داشته باشد. خانه

بترکاند از غمی که توی قلبش ریشه دوانده بود و حاال این دختر با  

هایش  هایش سکوت خانه را در هم می شکست و لبخند روی لبشیطنت

 نشاند. صدای موسیقی مالیم در فضای ماشین پیچید: می

 تمو تو آینهبینم صورمی
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 پرسم از خودمبا لبی خسته می

 خواداین غریبه کیه از من چی می

 اون به من یا من به اون خیره شدم

 بینمشه هرچی میباورم نمی

 ذارم...چشامو یه لحظه رو هم می

های نیمه کاره متوقف شد. ای با ساختمان اعتی بعد، ماشین در نزدیکی محلهس

 نگران لب باز کرد: و دل حسام نگاهی به اطراف انداخت

 کیف رو کجا چال کردی؟ اصال چجوری اومدی اینجا؟ -

 شد تا پیاده شود جواب داد: نیهان حینی که سمت در متمایل می

جا بمون  . همینایتونی بیجا نیس... مابین ساختمونا رفتم، با ماشین نمی این -

 گردم.رم؛ تیز برمیمن می 
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ه حسام مچ دستش را گرفت، با آشفتگی  پا بیرون گذاشت و خواست برود ک

 «امگفت:» دختر خطرناکه، بذار منم می

 ای کرد و لب گشود: دخترک تک خنده

جاها من و ویدا اینا کجا بود؟ من این یگی تو؟ فکر کردی خونهچی می -

 زندگی کردم. 

خاطر گفت:» خیالت  ی حسام بود آزاد کرد و آسوده دستش را که اسیر پنجه 

 «امود مینباشه، ز

ماند و فرصت حرف زدن نداد و بالفاصله رفت. رد پاهایش روی برف جا می 

ها از دید حسام ناپدید شد. صدای  هایی بلند مابین ساختمان دخترک با قدم 

نگران  کرد. دل رسید و آشفتگی حسام را بیشتر میها به گوش میپارس سگ

ای گذشت کرد. ده دقیقهاش نگاه میکاوید و مدام به ساعت مچیاطراف را می

و خبری نشد. با کالفگی پوفی کشید و از ماشین پیاده شد. باد سردی به 

صورتش خورد و سرش را کمی در یقه فرو برد. بیشتر از این طاقت صبر کردن 
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نداشت. قفل فرمان را برای احتیاط برداشت و درهای ماشین را بست. رد پاها 

 را دنبال کرد...

ی مخروبه متوقف شده بود، اطراف را نگاهی انداخت و از  رد پاها پشت دیوار 

آلود گوش تیز کرد» رسید. اخمدیوار سرک کشید. صداهایی به گوشش می

گمشو، عوضی... ولم کن« صدای نیهان بود. قلبش به تپش افتاد و بالفاصله از 

 طرف پرید و سمت ساختمان دوید. دیوار کوتاه، آن

هایی  ردی با موهای جوگندمی و ژولیده... لباساتاقی خرابه و دود گرفته، م 

های آلود و صورتی تکیده، نیهان را کنج دیوار اسیر کرده بود و با خندهچرک

های شد. دست اش نمایان می گرفته های زرد و جرماش دندانمنزجرکننده

اش در تقال بود تا زیپ سویشرت را باز کند که حسام سر مال و استخوانیچرک

ای پشت  دندان سایید و خونش به جوش آمده بود. با قفل فرمان ضربهرسید. 

 خوری مرتیکه...« های مرد فرود آورد و غرید:» چه گ*و*هی میکتف
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ای که خورد فورا خودش را کنار  الجثه، با ضربهرد الغراندام بود و ضعیفم

گدی  ها را برای دفاع از خودش باال برد. حسام تنها با چَک و لکشید و دست

 ای پرت کرد.حریفش بود و او را به گوشه

 شرف حیوون... بزنم لِهت کنم... بی -

 شود در خودش جمع شد دانست حریف حسام نمیمرد که می 

 غلط کردم نزن... غلط کردم... -

نیهان کیف کوچک مشکی رنگ را بغل گرفت و از اتاقک فرار کرد. حسام با  

 های بلند دنبالش راه افتاد. نهیب زد: عصبانیت و قدم

ی یه معتاد  همین بود؟ از عهده امخودم حریفم، اینجاها بزرگ شدم، تیز می -

 پیزوری بر نمیومدی؟ 
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فت. حسام رحرف سمت ماشین می فشرد و بی کرده، لب میدخترک بغض

فشرد و درهای ماشین را باز کرد و هردو نشستند. نیهان کیف را در بغل می

 کرد. حسام دست دراز کرد و کیف را از بغلش بیرون کشید.بیرون را نگاه می

 بَرِش داره... اد گفتیم بیبده ببینم، از اول هم باید به پلیس می -

تراول. نیهان با آشفتگی  داخل کیف را وارسی کرد، مقداری زیورآالت و چند 

 پرسید:

 خوای چکار کنی؟می -

 حسام با ابروهایی درهم تنیده کیف را روی پا گذاشت و  جواب داد:

 دیم.ریم کالنتری تحویل میهیچی، می -

دخترک هراسناک گفت:» اونجوری که منم باید تحویل بدی! خودم صاحبش رو  

 کنم.«پیدا می
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جا هم دردسر شده به اندازه کافی! دیر رسیده بودم همینالزم نکرده، تا  -

 که...

حرفش را قورت داد و نفسش را سنگین بیرون داد. کمی از تندی کالمش کم 

 کرد و با مالیمت ادامه داد: 

 گم پیداش کردم. برم تحویل میدم میافته. مینترس، واسه تو اتفاقی نمی  -

پیچاند و از  هایش را در هم میحرف حرکت کرد... نیهان مضطرب انگشتبی

 نزدیک شدن به کالنتری وحشت داشت. 

ترین کالنتری که رسید متوقف شد. کیف را برداشت و  حسام به اولین و نزدیک

 «امجا منتظر باش، میپیاده شد. سر خم کرد و گفت:» همین

شد نگاهش کرد. ای که او وارد کالنتری میدر را بست و رفت. نیهان تا لحظه

به دلش افتاد، با خود زمزمه کرد: » رو چه حساب داری بهش اعتماد شک 

ی این مهربونیاش فیلم و سیانس بود چی؟! نکنه االن با  کنی دختر! اگه همهمی

 مأمور برگرده و ... «
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از تصور اینکه دوباره سر از بازداشتگاه و کانون درآورد و با اصالن روبرو شود  

نش افتاد. دستش روی دستگیره فشرده شد و دلش هُری فرو ریخت و لرز به ت

 در یک تصمیم آنی از ماشین پیاده شد، در را محکم بست و فرار کرد...

زنان،  تا سر خیابان دوید و نفس کم آورده بود، پشت ستونی پنهان شد و نفس

 پایید.ای دور ماشین حسام را میاز فاصله

مد. با دیدن جای خالی نیهان،  ای بعد حسام را دید که از کالنتری بیرون آحظهل

 گشت. چرخید و دنبالش مینگاهش به اطراف می

خبری از مأمور نبود اما نیهان برای برگشتن مردد بود. تا کی، تا کجا کنار حسام 

لرزید؟ پسری جوان از کنارش رد شد ماند؟ چقدر دلش از تنها شدن با او میمی

 وم خوشگله؟« و با طعنه گفت:» لباس آقاتون رو پوشیدی خان

نیهان با انزجار به پسرک نگاه کرد و رو برگرداند. دوباره به انتهای خیابان نگاه  

 کرد، خبری از ماشین حسام نبود!  
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های سویشرت در دستش فشرده شد و قطره اشکی ریخت. لب زد:» آستین

 ی نجات«خداحافظ فرشته 

*** 

حوصله روی  بیگذشت. کالفه و چند ساعتی از برگشتن حسام به خانه می

های خالی شده و چند کارتن پر از کتاب  کاناپه لم داده بود، هنوز کارتن

ی  ی سالن تلمبار بود و خانه کامال، مرتب نشده بود. نگاهش به شیشهگوشه

بخارگرفته افتاد و با یادآوری سرمای بیرون زیر لب زمزمه کرد:» کجا رفتی 

زدم ناراحتش کردم...« بی هیچ  دختر؟ من که باهات کاری نداشتم. شاید داد

اش پوفی کشید و از جا بلند شد. در سکوت سنگین  ای از افکار آشفتهنتیجه

چید. صدای ها را داخل قفسه میها بود و کتابخانه، مشغول باز کردن کارتن

پیامک گوشی بلند شد. گوشی را از روی میز توالت برداشت و نگاهی انداخت. 

 . مزاحم هم خودتی« امخوام بیبارک! آدرس بده میمهراد بود:» منزل نو م
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ی لبش نشست و سر تکان داد، آدرس را نوشت و فرستاد. لبخند کجی گوشه

های کثیف روی میز را داخل سینک گذاشت. سمت آشپزخانه رفت و بشقاب

صدای زنگ آیفون بلند شد. اخم ظریفی بین ابروهایش نشست و لب زد:» چه 

نمایی زد،  ن رفت و با دیدن تصویر نیهان لبخند دندانزود رسید!« سمت آیفو

اش را جمع کرد. ابرو در هم تنید و سعی داشت جدی و دکمه را فشرد و خنده 

کمی ناراحت جلوه کند. جلوی درگاه دست به سینه ایستاد و منتظر بود. نیهان  

توجه به اخم و سکوت حسام،  طول حیاط را طی کرد و جلوی در رسید. بی

 وار لب باز کرد:شیطنت

اومدم. خوبم ممنون، نه تو رو خدا نگران چرا؟ االنم اصال   علیک سالم، خوش -

 سردم نیست.

 اش داشت که نیهان ادامه داد:لرزید و سعی در کنترل خندههای حسام می اخم

کنی؟ مگه زبونت رو موش خورده؟ خو رفته بودم  جوری نیگام میوا چرا این -

 زنی! قدم 
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 ای کرد، لب زد:های سمجش نشد و تک خندهحریف خندهحسام 

 خیلی پررویی دختر!  -

ها را مقابل صورتش گرفت و از البه الی  دخترک با لبخند عمیقی دست

 های پر از شیطنت به حسام نگاه کرد و گفت:انگشتانش با چشم

 ببخشید.  -

 سام نفسش را بیرون داد و پرسید: ح

 حاال چرا فرار کردی؟ -

 سر به زیر انداخت و آهسته لب باز کرد: نیهان

یه لحظه ترسیدم گفتم نکنه پلیس بهت شک کنه! بعد هم با خودم گفتم تا   -

 کی مزاحمت باشم؟ 

 رفت تا دوباره مشغول کار شود گفت: ها میحسام حینی که سمت کارتن

 شد که برگشتی؟خب حاال چی -
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نش،  که لب باز کند و  نگاه دخترک ثابت ماند و عاجز بود از گفتن حس درو

او را دوباره به این خانه کشانده... تنها لب   بگوید حسی غریب شبیه دلتنگی

 زد:

 دونم...نمی -

 چید و ادامه داد: های خالی را روی هم میحسام کارتن

 کنی!  آی... منم که نه مهمم نه آدم حساب می، میریواسه خودت می -

با خود واگویه کرد:» مهم بودی که   نیهان آهسته و نامحسوس آه کشید و

پروا و  ای!« سر تکان داد و باز شد همان نیهان بیبرگشتم، آدم نیستی ...فرشته

چموش... سویشرت را از تنش درآورد و روی جالباسی جلوی در آویزان کرد.  

 سمت آشپزخانه رفت. با صدایی نسبتا بلند گفت: 

داریم؟ جونِ تو اینقده گشنمه!   خیال بابا... گفتم که ببخشید، غذا چیبی -

 راستی طالها چی شد؟ بهت شک نکردن؟
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 توو یخچال  ماکارونی هست، نه شک نکردن. گفتم پیدا کردم. -

حسام مشغول کار بود و نیهان ظرفی از ماکارونی را داخل ماکروویو گذاشت و  

تنها پشت میز غذاخوری نشست. دست زیر چانه گذاشت و خیره به او بود. به 

مرد مهربانی که در زندگی دیده بود و کنارش حس امنیت داشت. مردی که 

که تمام قلبش متعلق به  در حالی کردمهرش ذره ذره در وجودش رخنه می

ی  هستی بود و جایی برای نیهان نداشت. صدای هشدار ماکروویو رشته

اشت و   افکارش را پاره کرد و از جا برخاست. ظرف ماکارونی را روی میز گذ

 گفت:

خواد این هستی خانوم و اون پسره مهراد رو  گم حسام، خیلی دلم می می -

ببینم. ببینم هستی چه شکلیه یا اون مهراد که هستی به خاطرش تو رو  

 خیال شده!  بی

 حسام با تلخندی جواب داد:

 بینیش حاال! جا... میآد اینمهراد داره می -
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 دخترک ابرو باال انداخت و گفت: 

 جدی؟ دوباره باید برم تو حموم که منو نبینه؟!   -

 حسام نخودی خندید و سر جنباند:

 گم بهش کی هستی و چرا اینجایی. نه، نیازی نیست. می -

حرف مشغول غذا خوردن شد. چیزی نگذشت که صدای زنگ آیفون  نیهان بی

 بلند شد. دخترک دستپاچه از جا برخاست و با دهان نیمه پر پرسید:

 اومد؟ -

 حسام سمت آیفون رفت و با خونسردی گفت:

 آره، تو چرا هول شدی؟  -

توجه به نیهان که تند تند با دستمال اطراف دهانش را تمیز  دکمه را فشرد و بی 

کرد، سمت پنجره رفت و پرده را کنار زد. مهراد وارد حیاط شد و اطراف را  می
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داد. با لبخندی عمیق   نگاهی انداخت، حسام را پشت پنجره دید و دست تکان

 سمت خانه آمد. حسام به استقبال رفت و در را باز کرد.

آورد نگاهش به نیهان افتاد و  طور که کفش از پا درمی هراد وارد شد و همانم

 ای مکث کرد. حسام رد نگاهش را گرفت و گفت: لحظه

نیهان، همون دختری که بهت زنگ زدم و گفتم باید ببرمش بیمارستان. و   -

 ام. لبته همخونها

 مهراد سر جنباند و گفت:

 خوشبختم نیهان خانوم. -

 دخترک ابرو پراند و با لحن خاصش جواب داد:

 ما بیشتر آق دکتر... -

اش  های مهراد نشاند و حسام دست روی شانهاش لبخند نرمی روی لبلهجه

 گذاشت: 
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 اومدی، بیا بشین.خوش -

مشغول آماده کردن چای بود. زیر    سمت کاناپه رفتند و نیهان در آشپزخانه

پایید و مقایسه چشمی مهراد و حسام را که مقابل هم نشسته بودند می

هایش  کرد. مهراد چشم ابروهایی مشکی داشت و پوستی گندمی. گونهمی

 استخوانی بود و پیشانی بلندی داشت.

 نگاهی انداخت و رو به حسام چشمکی زد:مهراد نیم 

 خاطر این دختر از اون خونه بیرون اومدی؟  قضیه چیه حسام؟ به -

 اش گرفت و جواب داد:حسام از فکر مهراد خنده

جا نیهان رو ندیده بودم. اتفاقی شد نه بابا... من اصال تا وقتی اومدم این -

آشناییمون. جایی رو نداره، چون زخمی و مریض احوال بود دلم نیومد تو این  

 زی هم بینمون نیست. سرما بذارم بره. آوردمش خونه. چی

 مهراد نیشخندی زد و به کنایه گفت: 
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 ی قشنگی بود. ات... منم باور کردم! قصهآره جون عمه -

 خیالی شانه باال انداخت:با بی

 هرجور دوست داری فکرکن، دلیلی نداره دروغ بگم.  -

 مهراد بلند خندید و با مالمت لب گشود:

جوری  تو سی و یک سالگی اینکنم حسام! چطور واقعا گاهی بهت شک می  -

خوام  کنی. من اگه االن کسی اطرافم نیست چون میتنهایی رو تحمل می

ازدواج کنم و با همه کات کردم. اما تو تووی این چند سال که رفیقمی همیشه  

 کس تو زندگیت نیست.  گفتی هیچ

هایش نیشتری بود به قلب حسام. نیهان با سینی چای سمتشان آمد و حرف

را روی عسلی گذاشت، خواست دوباره سمت آشپزخانه برود که حسام  سینی

 ی بحث با مهراد، رو به نیهان گفت: برای فرار از ادامه

 بشین نیهان  -
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دخترک با تردید نگاهی انداخت و نزدیک به حسام نشست. مهراد پا روی پا  

 انداخت و با لبخند کجی پرسید:

 نیهان چند سالته؟ -

 ش را باال انداخت و لب زد:نیهان یک تای ابروی 

 هفده  -

 خونی؟آد. درس هم میگم... همون شونزده هفده بیشتر بهت نمیمی -

های مهراد، هیچ به مزاجش خوش نیامده بود به کنایه دخترک که سوال جواب

 لب باز کرد:

 خونم.آره خب... تو کوچه خیابون، دفتر و کتاب ریخته منم دارم می -

اش گرفت و با نگاهی به صورت متعجب  حاضرجوابی نیهان خندهحسام از 

 ای گفت: مهراد، بلند خندید. مهراد با تک سرفه 

 خود بود.آها... ببخشید سوالم بی -
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شنید زیر لب گفت:» خودتم نیهان با صدایی ضعیف که فقط حسام می

 بار نخندد. مهراد ادامه داد:خودی!« حسام لب فشرد تا اینبی

 هیچی سواد نداری؟یعنی  -

 با کالفگی گفت: 

 چرا، سیکل دارم.  -

سام متوجه کالفگی نیهان شده بود، فنجان چای را سمت مهراد گرفت و ح

 پرسید:

 مهراد از مطب چه خبر؟   -

 مهراد که انگار مطلب مهمی یادش آمده باشد، فنجان را گرفت و جواب داد: 

 آهان! گفتی مطب، دیروز هستی اومده بود.  -

 ظریفی بین ابروهای حسام نشست و سر جنباند:اخم 

 خب!   -
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 واسه دندونش... یه پوسیدگی جزئی -

ی  هوا خواست بپرسد چرا مطب خودش نرفته که با یادآوری عالقهحسام بی

هستی به مهراد، حرف در دهانش ماسید و جوابش را گرفت. تنها لب فشرد و  

ه بود. مهراد کمی چای نوشید به نیهان نگاه انداخت که متأثر چشم به او دوخت

 و ادامه داد:

کنم. البته هنوز  دیشب یجورایی به مامان گفتم که دارم به ازدواج فکر می -

نگفتم که اون دختر احتماال هستی باشه اما همینجوری هم مامان کلی ذوق 

 کرده بود. 

  جوید و تنها نیهان بود که از حالی لب به دندان گرفته بود، میحسام گوشه 

دلش خبر داشت. از آشوبی که در دلش بود و آرامشی که به زحمت به آن  

اش، با خود  کرد. ساعتی بعد مهراد رفت و حسام بعد از بدرقهتظاهر می

های چای را برداشت و سمت جوشید و وارد خانه شد. غرولندکنان فنجانمی
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ی آشپزخانه رفت. با حرص فنجان را داخل سینک گذاشت و زیرلب با صدای

 زد:نسبتا بلند حرف می

شه گه یه کاری کن به مهراد برسم، بعد خودش پا میهستی خانوم به من می -

گری کنی دیگه چرا پای منو  ره مطب دلبری، خب تو که بلدی عشوهمی

گه با همه کات کردم کشی وسط!؟ عه عه عه مهراد رو بگو... پررو پررو میمی

دختر هنر کرده مثال ده تا ده تا دوست خوام ازدواج کنم. فکر کردهچون می

کنه! هه... من اگر تا االن دست از پا خطا  گه آدم بهت شک میداشته؟ به من می

خواستم زن اول و آخر توو  نکردم به این خاطره بوده که عاشق بودم، می

 کردم دور منم ده تا ده تا دختر بود. زندگیم هستی باشه. وگرنه لب تر می

ل نشسته بود و زانوهایش را بغل گرفته به حسام خیره بود که با نیهان روی مب

کرد و غرولند داشت. حسی از حسادت و حسرت در وجود  حرص کار می 

دخترک رسوخ کرده بود و از اینکه حسام مقابلش اینهمه از هستی تعریف  

 کرد کفری شد. صدایش را باال برد: می
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خواستی مثل  غر غر... می باقر هی غرحاجعه بسه دیگه! عینهو کنیز -

ها کنار نکشی و جا واسه رفیقت باز نکنی، الل که نبودی خب به  گالبیببو

گفتی خاطرخواهشی! حاال هم که گند زدی به همه چی چرا اینقدر  دختره می 

 زنی؟!  غر می

تر کرد حرف نیهان حق بود و حقیقت تلخ، زهر کالم دخترک، کام حسام را تلخ

 و نهیب زد: 

ان به تو هیچ ربطی نداره! با بزرگترت درست حرف بزن دو برابر تو سن نیه -

تونی هم کال از این  دارم. بعدم اگر از غرغرام ناراحتی پاشو برو تو اتاق، نمی

 خونه برو... فقط به پر و پای من نپیچ... فهمیدی؟!

کرده از جا هایش لرزید. بغضهای دخترک نشست و لبحریر اشک در چشم 

 و سمت اتاقش رفت. برخاست 
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ها فشرد. هایش را با دست حسام پنجه میان موهای مجعدش کشید و شقیقه

نفسی سنگین از سینه بیرون داد و زیر لب با ندامت زمزمه کرد:» این چه 

 حرفایی بود آخه گفتم من، لعنت بهم...« 

ار  بنمایی که اولینهای نخنگاهش را باال گرفت که نیهان را دید با همان لباس

اش را روی دوش انداخته و مقابلش ایستاده بود. با صدایی تنش بود، کوله

 مرتعش لب زد: 

هایی که بهم کردی دمت گرم. ببخش مزاحمت بودم. ی کمکبه خاطر همه -

 خداحافظ 

ی حسام، سمت در رفت. با بسته شدن در، حسام به خودش زدهمقابل نگاه مات

هایی بلند به نیهان نزدیک شد و  رساند. با قدم آمد و سریع خودش را به حیاط 

 اش را گرفت.بند کوله

 ری؟ وایسا دختر، کجا می -

 خودت گفتی برم!   -
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 حسام به نرمی جواب داد:

 من عصبانی بودم یه چیزی گفتم. بیا برو توو...  -

 خاطر گفت:نیهان رنجیده

نشدم فقط گن مَشتی، منم ناراحت آدما تو عصبانیت حرف دلشون رو می -

 خوام مزاحم نباشم.می

 گم! مزاحم نیستی بهت می -

اش را کشید، اما حریف نشد و حسام محکمتر کوله را  نیهان لجوجانه کوله

آنکه بخواهد در آغوش حسام جا بار دخترک بیسمت خودش کشید. این

حرکت در آغوشش ماند. رسید و بیی او میگرفت. قدش به زحمت تا سینه

 کوبید. وار میهقلبش دیوان

 حسام سر پایین آورد و کنار گوشش نجوا کرد: 

 ببخشید دلتو شکستم، منظوری نداشتم. ببخش.  -
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کرد. قدمی به عطر تلخ حسام مشامش را پر کرده بود و گرمای تنش را حس می

ی اشک نگاهش را تار  هایش آزاد شد. پرده عقب برداشت و از حصار دست 

اش چکید و حسام با سرانگشتانش  قطره اشکی روی گونهکرده بود و پلک زد.  

 زدود. با اخم شیرینی لب زد:

 آشتی؟ -

 ای کرد، گفت: حرف سرجنباند و حسام تک خندهنیهان بی

 رم آماده بشم بریم بیرون، قرار بود واست لباس بخرم مگه نه؟!  می -

 های بلند سمت خانه رفت.منتظر جواب دخترک نماند و با قدم 

*** 

های مشتاق نیهان به  رکز خرید شلوغ بود و مملو از جمعیت... چشمم

ها دوخته شده بود و با لبخند محوی از سر شوق  های رنگارنگ مغازه ویترین

دید و نه  چرخید. غرق در تماشا بود و نه جمعیت را میها مینگاهش روی لباس
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و کنجکاو به  های کنجکاو مردم را که گاهی با پوزخند و گاهی پرسشگر نگاه

کردند و بعضی کنار گوش یکدیگر پچ پچ  ی تنش نگاه میسویشرت مرادنه

 شدند.خندیدند و رد می کردند، ریز می می

 نگاه دخترک به پالتوی چرم مشکی رنگ ثابت ماند و لب باز کرد:

 این خیلی خفنه حسام!  -

 های حسام به لبخندی مالیم کش آمد و گفت: لب

 بپوشش ببین دوست داری؟ خب برو داخل مغازه -

 های بلند وارد مغازه شد. با ذوق رو به فروشنده گفت:نیهان بدون تعلل، با قدم 

 آری؟داداش اون پالتو چرم پشت ویترین رو می -

اش نگاهی به نیهان  های طوسیپسر جوان از پشت عینک مستطیلی، با چشم 

 انداخت و لبخند کمرنگی زد.  

 بله، حتما  -
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 گرفت لب زد:و پالتو رو آورد، دخترک حینی که پالتو را می سمت رگال رفت

 دمت گرم -

سمت اتاق پرو رفت که حسام پشت سرش قدم برداشت و نیشگونی آهسته از  

بازویش گرفت. نیهان چینی به دماغش انداخت و زیر لب »آخ « گفت که حسام 

 کنار گوشش گفت: 

تونی الاقل حرف نزن من  دختر... نمیداداش و دمت گرم و اینارو بذار کنار   -

 بگم.

 با شیطنت جواب داد:

 اوخی... حواسم نبود آق دکتر، به روی چشم. -

ای بعد در  وارد اتاق پرو شد و در را بست. حسام منتظر ایستاده بود که لحظه

 اتاق باز شد.



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
127 

 

نیهان با لبخندی عریض مقابلش ایستاد و پالتو به زیبایی تمام در تنش  

 کرد. ی می خودنمای

 خیلی مَشتی و باحاله نه؟ -

 با عطوفت جواب داد:

 آره، مبارکت باشه. وایسا تا یه شلوار جین هم بگیرم بپوشی.  -

نیهان با ذوق لب به دندان گرفت و حسام سمت فروشنده رفت. دخترک دو 

مرتبه به آینه نگاهی انداخت و چرخی زد، پالتوی نو و براق، کهنگی شلوار و  

کشید. دست حسام مقابلش دراز شد  هایش را بیشتر به رخ میکفشروسری و 

و شلوار جین ذغالی رنگ را سمتش گرفت. نگاهی قدرشناسانه انداخت و  

 گرفت گفت:طور که شلوار را میهمان

 خداوکیلی آخر هرچی معرفته هستی، قربون مرامت. -

 حسام سر تکان داد و گفت: 
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 حرف زدنت از سرت بیوفته... حاال حاالها کار داره تا این مدل -

اتاق پرو بسته شد و حسام به انتظار ایستاد. چند دقیقه نگذشته بود که از   در

 اتاق بیرون آمد و با لبخندی از سر رضایت گفت: 

 حَله... شلوارم اندازه بود!   -

 حسام ابرویی باال انداخت و گفت: 

 کنن.خاب میکنی! معموال خانوما سخت انتجالبه، چقدر زود پسند می -

 نیهان با تحسر لب باز کرد:

گی مال اون خانومایی هستش که  این ناز آوردن و خرید کردن که تو می -

اینقدر خریدن و پوشیدن که حاال انتخاب سخت شده واسشون. نه واسه من  

شه که اومدم خرید بدون اینکه نگران قیمت باشم  که اولین دفعه تو عمرم می

 یا پول تو جیبم!  
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ی خرید کنی تا یکی دو ساعت دیگه همهپس با این سرعت که تو انتخاب می -

 شه! تموم می

 دخترک متعجب پرسید:

 خری؟ دیگه چی مونده؟مگه بازم می -

 حسام چشم ریز کرد و جواب داد: 

... روسری، کیف، کفش و یکی دو دست لباس راحتی هم  آره مونده هنوز -

 واسه توو خونه. 

اختیار خیز برداشت ها را بهم زد و همراه با جیغی خفه بیستنیهان با ذوق د

سمت حسام که قدمی عقب رفت. دخترک یک قدمی حسام ایستاد و  

هایش مشت شد و لب زیرین به دندان گرفت. حسام با تشری آمیخته به  دست 

 اش را باال گرفت و گفت:لبخند، انگشت اشاره

 هیس! زشته دختر...   -
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نده و یکی دو مشتری دیگر انداخت که کنجکاو نگاهشان نگاهی به فروشنیم

 کردند. نیهان با صدایی آهسته لب زد:می

 نوکرتم، مَردی به موال  -

حسام نگاه از دخترک گرفت و برای پرداخت پول، سمت فروشنده رفت. 

طور که حسام حدس زده بود، نیهان خیلی زود مابقی خریدها را انجام  همان

هایی کرد. ساعتی بعد با پاکتگذاشتند خرید می ای که پا میمغازهداد و اولین 

 فود ایستادند و حسام پرسید:پر از خرید، جلوی فست

 با پیتزا موافقی؟  -

 ای کرد و جواب داد: نیهان تک خنده 

 ! خیلی هم عالی...چرا که نه -
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فود شدند و حسام پیتزای مخصوص سفارش داد. خریدها را روی  وارد فست

میز گذاشتند و نشستند. نیهان دست زیر چانه گذاشت و با نگاهی که از  

 زد، خیره به حسام بود که گفت:خوشحالی برق می

طالها رو تحویل دادیم، لباس هم خریدیم، مونده یه کار! پیدا کردن پدرت.   -

 چه نشونی ازش داری؟

داد و لب   نیهان دست از زیر چانه برداشت و تکیه به صندلی زد، نفسی بیرون

 باز کرد:

گفت آدم عجیبی بوده. کم حرف ام میاسمش سیاوش، سیاوش پورسلیم. ننه -

ای  رفته. عالقهداده و میاومده یه پولی میای یکی دو شب میو تودار. هفته

کرده. سن و سالش هم بینشون نبوده... فقط نیاز. تو یه کارگاه نجاری کار می

ام چهار پنج سالی کوچیکتر  نبوده. از ننهبیست و هشت، بیست و نه بیشتر 

 بوده.

 سام متفکرانه لب گشود:ح
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شش سال سن باید داشته باشه.  _پس با این حساب پدرت حدود چهل و پنج -

 ببینم آدرسی از اون نجاری داری؟ 

پیشخدمت پیتزاها را آورد و روی میز گذاشت. با رفتنش نیهان حینی که  

 داشت گفت:ای پیتزا برمیتکه

ام،  خیال شدم. گفتم برم بگم کی، یه بارم تا جلو نجاری رفتم ولی بیآره -

 کردم؟ چجوری ثابت می

 مشغول خوردن پیتزا شد که حسام گفت:

 ریم نجاری، بالخره از یه جایی باید شروع کنیم.فردا می  -

اش را به حسام خورد و نگاه پرمحبت و قدرشناسانه دخترک با لذت پیتزا می

. چقدر حس خوشایندی بود، حس داشتن یک حامی، حس امنیت.  دوخته بود

ی  ی نیهان شد و با لبخند نرمی جواب داد. نیهان لقمهحسام متوجه نگاه خیره

 دهانش را بلعید و لب باز کرد:
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گم این همه از خودم بهت گفتم، خب تو هم بگو. مثال اینکه چجوری با  می -

 اون خانواده که بزرگت کردن آشنا شدی؟ 

طور که به پیتزا سُس  حسام تلخندی زد و فکرش به گذشته پر کشید. همان

 زد جواب داد:می

یه روز کنار خیابون لُنگ به دست وایساده بودم و منتظر بودم چراغ قرمز  -

بشه و ماشینا بایستند تا من برم شیشه تمیز کنم. یه دختربچه رو دیدم که  

ره، دویدم سمتش و درست  یهوا داره سمت خیابون مسرگرم بازی و بی

ای که نزدیک بود ماشین بهش بزنه کشیدمش کنار. پدرش که رسید از  لحظه

تونست رو پا وایسه. با خانومش سرگرم ترس زیاد حالش بد شده بود و نمی 

 خرید بودن و یه لحظه از دخترشون غافل شده بودن. 

 ، قلوپی خورد و گفت: نیهان لیوان نوشابه را برداشت و بدون اینکه نی را بردارد

 اون دختربچه هستی بود و اون زن و مرد هم دادفر و زنش آره؟ -

 هایش را باز و بسته کرد و لب زد:حسام پلک
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آره، از اونجایی که پسرشون همایون فوت شده بود و همون یه دختر رو   -

داشتن... چون جون دخترشون رو نجات دادم، تصمیم گرفتن منو به فرزندی  

 ن و جای خالی پسرشون رو پُر کنم. قبول کن

 نیهان با کنجکاوی پرسید:

 خواد ببینمش! یه عکس از این هستی داری؟ خیلی دلم می -

 آره دارم -

اش را از جیب  کت درآورد، صفحه را باز کرد و تنها  حسام این را گفت و گوشی

عکسی که از خودش و هستی داشت را روی صفحه آورد و گوشی را مقابل  

ک گرفت. نیهان به عکس خیره شد، دختری با چشم و ابرویی کشیده و  دختر

هفت ساله کنار حسام نشسته بود و لبخند  _مشکی، حدودا بیست و شش 

های صدفی و مرتبش را به نمایش گذاشته بود. در دل غبطه عمیقش دندان

خواست جای هستی  هایش، چقدر دلش میخورد به هستی و تمام داشته می
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ای از قلب حسام را داشت اما مطمئن بود هستی تمام قلب حسام  رهبود. کاش ذ

 را تسخیر کرده است.

*** 

بعد از گذشت چند روز ابری و برفی، آسمان امروز صاف بود و گرمای آفتاب 

های غرق در خواب دخترک را  کرد. نور آفتاب چشمها را نرم نرمک آب میبرف

 های نیهان لرزید.اتاق خورد پلکای که به در داد. با تقهنوازش می

 !شه. قرار بود بریم نجارینیهان... نیهان پاشو دیر می -

آلودش  نیهان چشم باز کرد، کش و قوسی به تنش داد و صدای گرفته و خواب

 را کمی باال برد:

 پزی... چه خبره اول صبحی؟!قرار بود بریم نجاری، نه که کله -

شه نُه، تا برسیم اونجا نزدیک ده صبح  بشیم می ساعت هشتِ... تا آماده  -

 بازی در نیار. شه دختر. پاشو تنبلمی
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غلتی زد و با دیدن پالتوی چرم جدیدش که روی جالباسی بود، لبخند روی  

مالید. با موهایی ژولیده و  هایش را میلبش نشست. از جا بلند شد و چشم

دار،  مکن ورزشی و موهای نمصورتی پُف کرده از اتاق بیرون رفت. حسام با گر

 لبخندی زد و گفت: 

 اس.صبح بخیر خوابالو... بیا صبحونه آماده -

 ای بین ابروهایش افتاد و پرسید:گره

 از کی بیداری؟  -

شه. ورزش کردم، دوش گرفتم و صبحونه آماده کردم تا  دو ساعتی می -

 بیدارشی.

 زیر لب گفت:  کشید، با رخوت سمت دسشویی رفت وحینی که خمیازه می

 ای داری اول صبحی! چه حوصله -
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حسام پشت میز نشست و مشغول خوردن صبحانه شد. چند دقیقه بعد نیهان  

شد هایش دیده می با صورتی که هنوز مرطوب بود و قطرات ریز آب روی گونه

 مقابلش نشست. فنجان چای را برداشت و گفت: 

نگی کنجکاوم ببینمش.  گفت خیلی شبیه بابامم. همچین بگی ام میننه -

 خداکنه امروز دست خالی برنگردیم و یه چیزی دستگیرمون بشه.

 ای در دهانش گذاشت و چشمکی زد:حسام لقمه

 پس بابای خوشگلی داری! -

حرف مشغول خوردن صبحانه شد. بعد از های دخترک رنگ گرفت و بیگونه

 د. صرف صبحانه، هر دو آماده شدند تا راهی کارگاه نجاری شون

کارگاه بزرگی با تعداد زیادی کارگر و کارفرما. حسام و نیهان دوشادوش  

های بُرش بلند بود و  خراش دستگاهیکدیگر وارد کارگاه شدند. صدای گوش

ریش و موهای جوگندمی،  کارگران مشغول کار بودند. مردی میانسال با ته
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به هر دو   ای رنگش برداشت. نگاهیهای قهوهعینک ایمنی کار را از چشم

 انداخت و جلو آمد. رو به حسام پرسید: 

 بفرمایید آقا. امرتون؟ -

دنبال آقایی هستم به اسم سیاوش پورسلیم. هفده هجده سال پیش اینجا   -

 کرده. کار می

 مرد سری تکان داد و گفت: 

 آد.  شه اینجام. صبر کنید خود حاج حبیب بیشناسم. من ده سال می نمی -

 قی اشاره کرد: با دست به سمت اتا 

 بفرمایید تو دفتر منتظر باشید، االن دیگه باید پیداش بشه.  -

داشت. کرد و به دنبال حسام قدم برمیهان اطراف را با کنجکاوی نگاه مینی

ای رنگ  شان کرد و وارد اتاقی شدند. روی مبل چرمی قهوهمرد تا اتاق همراهی
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ور کوچک گازی روشن بود و  ای از اتاق سماکه مقابل میز بود نشستند. گوشه

 دار روی آن را گرفته بود. بخار آبجوش اطراف قوری چینی گل

های کوچک سفیدرنگ را همراه ظرف مرد دو فنجان چای ریخت. فنجان

 کوچکی از شکالت مقابلشان گذاشت. حسام آهسته تشکر کرد. 

وارد   در اتاق باز شد و مرد مُسنی حدودا شصت ساله اما درشت هیکل و تنومند

 اتاق شد. مرد لب باز کرد:

 سالم حاج حبیب.  -

حسام و نیهان هردو از جا برخاستند و سالم کردند. حاج حبیب نگاهی انداخت  

 و جواب سالم داد که مرد گفت:

گرفتن. گفتم صبر کنن  این خانوم و آقا اومدن سراغ یه کارگر قدیمی رو می  -

 تا شما بیای. 

 اشاره کرد بنشینند. رو به مرد گفت:حاج حبیب سر تکان داد و 
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 تونی بری به کارت برسی.بله، می -

ای گفت و اتاق را ترک کرد. حاج حبیب حینی که پشت میز  مرد بااجازه 

 رفت، پرسید:می

 آد؟ خب جوون، پی کی اومدین؟ چه کاری ازم بر می -

 حبیب گفت: نگاهی به نیهان انداخت و رو به حاجحسام نیم

 کرده. اوش پورسلیم. خیلی سال پیش اینجا کار میسیاوش، سی -

 ای بین ابروهایش افتاد و کنجکاو لب باز کرد:گره

 شده بعد این همه سال سراغ سیاوش اومدین؟چی -

 ای به نیهان کرد و جواب داد:حسام اشاره 

 این دختر، دختر سیاوشِ. البته هیچوقت ندیدش و اومده که پیداش کنه.  -

حبیب سمت نیهان کشیده شد و با اخم ظریفی موشکافانه، به صورت نگاه حاج

 دخترک خیره شد. با صدای ضعیفی لب گشود: 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
141 

 

 ای؟ اما فائزه که... تو دختر فائزه -

 نیهان سرش را به طرفین تکان داد و گفت:

 نه، اسم نن...  -

 ی حسام، حرفش را اصالح کرد و ادامه داد:با سقلمه

 لعیاس.اسم مادرم  -

 مرد نگاه از نیهان گرفت و گفت: 

گه دختر سیاوشی. نگاهت نگاه سیاوشه. بعد این همه سال آره، چشمات می -

 ی سیاوش جلو چشمام جون گرفت. چه شباهتی!با دیدن تو چهره

 شانه باال انداخت و ادامه داد: 

ی این دختر خیلی شبیه سیاوش... آدرس  شناختم اما چهرهمن لعیا نمی -

جا دنبالش. البته  نویسم برید همونی پدری سیاوش رو دارم واستون مینهخو

 خبرم.شه ازشون بیاگر هنوز اونجا زندگی کنن. خیلی وقت می
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ای کرد و  ای کوچک برداشت و آدرس را یادداشت کرد. حسام تک سرفه برگه

 گفت:

ی که  دونید؟ هرچآقا ببخشید، به جز این آدرس دیگه از سیاوش چی میحاج -

 دونید لطفا بگید. عکسی چیزی ازش ندارید؟می

 ی میز گذاشت و جواب داد: ی آدرس را لبهحاج حبیب برگه

آبرو و  عکس که نه ندارم. راستش پسر بدی نبود. پدرش بزرگ محله بود و با -

داداش من باهاشون همسایه بود. سیاوش یه برادر کوچیکتر به اسم اعتبار. خان

دونم ونزده شونزده سالگی که خیلی آقا بود اما یدفعه نمی سهراب داشت. تا پ

چرا این پسر به کل تغییر کرد و رنگ عوض کرد. دیگه کتابفروشی باباش 

داد. بعد از خدمت سربازی، دخترعموش  رفت و دل به درس و مشق هم نمینمی

فائزه رو واسش عقد کردن تا بلکه مسئولیت زن و زندگی این پسر رو عوض  

های  گیریمسئولیتی و گوشها بازم افاقه نکرد و نامزدش هم از بیکنه ام

کشید و سیاوش خسته شد و طالق گرفت. سیاوش بدتر از قبل شد، سیگار می
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رسوند. پدرش وقتی دید درست بشو نیست  هدف روز رو به شب میبیکار و بی

ندگی ی ننگ و سرافکو اعتیاد هم داره از خونه بیرونش کرد و گفت شدی مایه

 من!

هایش در هم رفته بود و با  های ناخوشایند حاج حبیب، سگرمهنیهان با تعریف

 کرد. تمام ذوقش برای یافتن پدرش کور شده بود. ناامیدی به حسام نگاه می 

 حاج حبیب تسبیح یاقوتی رنگش را از روی میز برداشت و ادامه داد: 

رسید. آوردمش  دلم واسش سوخت، ذات بدی نداشت. آزارش به کسی نمی  -

کردم رفتارای خوابید. حس میجا می تو این کارگاه کار کنه، شب رو هم همین

خبر بودن  اش از اون بیسیاوش و تغییر خُلقش دلیلی داره. دلیلی که یا خانواده

کاری کنن. خدا  تونستن کردند، شاید هم نمییا خبر داشتن و کاری نمی

دونه... زمانی که اعتیاد سیاوش زیاد شد و دیگه نتونست خوب کار کنه  می

 جا هم رفت. عذرش رو خواستم و از این

 داد گفت:همراه با نفس سنگینی که از سینه بیرون می
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دونستم، بعد از رفتنش هم دیگه نه خودش رو دیدم من همین اندازه ازش می -

داداشم بود که اونم باط من با اون محله و آدماش خاناش رو. ارت نه خانواده

خبر موندم جا رفت فوت شد و این شد که بیهایی که سیاوش از اینهمون سال

 ازشون. 

 حبیب گفت: ی آدرس را برداشت و رو به حاجسام برگهح

خدا برادرتون رو رحمت کنه، ممنون بابت اطالعاتی که دادین. ما دیگه  -

 شیم.مزاحم نمی 

شد جواب از جا برخاست و حاج حبیب هم حینی که از روی صندلی بلند می

 داد: 

 ی رفتگان رو بیامرزه. مراحمید وظیفه بود، امیدوارم پیداش کنید.  خدا همه -

هردو از حاج حبیب خداحافظی کردند و رفتند. نیهان سرگشته و نومید با 

ی . سر به شیشههای سست دنبال حسام راه افتاد و سوار ماشین شدندقدم 
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کرد. ماشین تکیه داده بود و در سکوت، با اخمی ظریف خیابان را تماشا می 

 نگاهی انداخت و پرسید: حسام نیم

 چته؟ چرا پَکَری؟  -

 نیهان به صندلی تکیه زد و سمت حسام چرخید. لب باز کرد: 

 حسام یه چیزی بگم؟ -

 حسام دنده عوض کرد و با لبخند نرمی گفت:

 بگو.  دو تا چیز -

خیال شو مَشتی. من از خیر پیدا کردن این بابا گذشتم. ات بیجون ننه -

 کنه.ای از زندگی من وا نمیهمچین بابایی هیچ گره

گم پیداش کن، بگو دخترشی. شاید دوستت داشت، ازت مراقبت  اما من می -

 دونم اما پیداش کن.کرد. شاید تا حاال عوض شده باشه. نمی 

 د و گفت: نیهان پوزخندی ز



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
146 

 

هه! این بابایی که من ازش شنیدم گوشه خیابون نمرده باشه تا حاال خیلی  -

آد واس من پدری  حرفِ... بابای خودش اینو از خونه با تیپا انداخته بیرون؛ می

ی  شم. بریم خونه دو تیکه لباس کهنهخیال بابا... موی دماغ تو هم نمیکنه!؟ بی

 . خودم رو بردارم و برم پی بدبختیم

 حسام ابرو در هم تنید و به اعتراض لب گشود:

خوای بری؟ ببین نیهان همین االن باهات حجت  شه می تو چرا هر چی می -

 کنم. تموم می

 با تحکمی که در صدایش بود، ادامه داد:

ذارم بری.  ری خب؟ اصال من نمیکجا نمی خوب تو گوشات فرو کن! تو هیچ -

بودی این چند روز من از فکر و خیال هستی  خواد باشی. تو اگه ن من دلم می 

 کنیم.شدم. پس دیگه حرف رفتن نزن. پدرت رو هم حتما پیدا میدیوونه می

 دخترک پوفی کشید و زیر لب غرولند کرد:
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 آ! عجب گیری افتادیم -

حسام غرولندش را شنید و لبخند محوی روی لبش نشست اما حرفی نزد. به 

پیچید سمت راست. نیهان نگاهی به اطراف انداخت و  چهارراه رسیده بود که 

 متعجب پرسید: 

 رفتیم!چرا پیچیدی؟ مگه نباید مستقیم می -

دار  دار کرد. با لحنی کشای زد و صدایش را کمی خشحسام لبخند موذیانه

 گفت:

 خوام ببرمت یه جای دور و خلوت!  دزدیمت نیهان... می -

 یر لب زد:نیهان اخم کرد و با دهن باز و متح

 هان؟!   -

 حسام مردانه و بلند خندید و گفت: 

 خوام یه سر به شریفه خانوم بزنم. رم خونه دادفر. میشو نگاه... دارم میقیافه  -
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 نیهان چینی به دماغ انداخت و رو برگرداند، زیر لب گفت: 

 مزه.زهرمار... لوسِ بی -

ای ویالیی متوقف شد. خانهکمتر از نیم ساعت بعد، ماشین حسام مقابل درب 

حسام و نیهان از ماشین پیاده شدند و حسام زنگ را فشرد. صدای مهتاج  

 خانوم از آیفون بلند شد: 

 سالم آقا... خوش اومدین. -

در با صدای تیکی باز شد و وارد حیاط شدند. نیهان ابرو باال انداخت و متحیر  

 کرد.حیاط بزرگ خانه را نگاه می 

ها من  چه حیاط بزرگی! حیاط نیست که اصال، باغِ. از این حیاطچقدر خفن...  -

 فقط تو فیلما دیدم. 
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های کوچک و بزرگ حیاط بود و شمشادها. آالچیقی که  نگاهش به درخت

هایش را کوتاه و آهسته  ای از حیاط بود و آبنمای بزرگی کنار آن. قدمگوشه

 رش را جلب کرد.داشت و از حسام عقب افتاده بود. صدای زنی نظبرمی

 سالم آقا حسام، خوش اومدین.  -

خانوم باشد. حسام  دانست شریفهزنی ساده پوش بود و میانسال. بعید می

 رفت گفت:که سمتش می حینی

 خانوم، خوبی؟ سالم مهتاج -

تر قدم بردارد. نیهان قدم به پشت سر نگاه انداخت و اشاره کرد تا نیهان سریع

که همزمان هستی با لباس بافت قرمزرنگ و شلوار   تند کرد و به حسام رسید

ها رها شده بود و  مشکی از خانه بیرون آمد. موهای مشکی و بلندش روی شانه

 با لبخند دندان نمایی سمت حسام آمد. دستش را سمت حسام گرفت و گفت:

 اومدی.سالم حسام، خوش -
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شرده شد.  اختیار قلبش فحسام دست هستی را به گرمی فشرد و نیهان بی

دانست اما اصال از نزدیک شدن هستی به حسام، حسرت بود یا حسادت نمی

حس خوبی نداشت. هستی نگاهش به نیهان افتاد و با اخم کمرنگی پرسشگرانه  

 به حسام نگاه کرد و نیهان آهسته سالم کرد. حسام رو به هستی گفت: 

 ی من.نیهان، همخونه -

 طعنه گفت:   یک تای ابروی هستی باال پرید و به

 خونه؟! یه دختر جوون؟ هم -

هایش درهم رفت. با تعارف جواب مانده بود سگرمهنیهان از اینکه سالمش بی

ای بزرگ و مجلل با خانوم وارد خانه شدند. نگاهش خیره مانده بود، خانه مهتاج

ای که در نگاه  های سلطنتی سفیدطالیی و لوسترهای کریستالی. خانهمبل

داشت و نگاه هت به قصر نبود. کنار حسام آهسته قدم برمیشبادخترک بی

دامنی خردلی خانوم را دید، با کتچرخید. شریفهکنجکاوش همه جای خانه می

و موهای کوتاه طالیی رنگ جلو آمد. نگاهش مهربان بود و لبخند بر لب داشت.  
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  اش را بوسید. نیهان سر جنباند و آهستهحسام جلو رفت و شریفه پیشانی

سالم کرد. شریفه با عطوفت سالمش را جواب داد. حسام که نگاه پرسشگر  

 شریفه را دید با لبخندی نرم گفت: 

ایم اما ی خود من. آوردمش خونه و فعال همخونهنیهان... یجورایی گذشته  -

 شه.بزودی مستقل می

 شریفه به مزاح لب گشود:

 رو بهم معرفی کنی. خبر از ما ازدواج کردی! اومدی عروسمفکر کردم بی -

 ای کرد و جواب داد: حسام تک خنده 

نه... مطمئن باشید اگر روزی قصد ازدواج داشته باشم، اولین نفر شمایی که  -

 ذارم.در جریان می

 ها رفتند و نشستند که هستی پشت چشمی نازک کرد و گفت: سمت مبل

 کش کنه. خانوم زندگی کنه، تو کارا هم کمجا با مهتاجخب بیارش این -
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هایش تند شد. حسام ابرو در هم تنید و  خون به صورت نیهان دوید و نفس

 معترضانه لب باز کرد:

ی بهتری داشته باشه. خوام نیهان آیندهاین چه حرفیه هستی؟ من می -

 نیاوردمش که واسمون کار کنه!  

 هستی شانه باال انداخت و جواب داد:

 جا زندگی کنه.منظور بدی نداشتم، فکر کردم دوس داشته باشه این -

خانوم گرفت و  سری دخترش، سینی قهوه را از مهتاجشریفه مکدر از سبک

 گذاشت گفت:ی که سینی را روی میز میحین

 مهم نیست، قصد ناراحت کردنتون رو نداشت. بفرمایید قهوه. -

 های قهوه را مقابلشان روی میز گذاشت که هستی گفت:فنجان

 حسام یه لحظه بیا بریم اتاقم، حرف دارم باهات.  -
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ش قدم از جا برخاست و سمت اتاق رفت. حسام ناچار از جا بلند شد و به دنبال

ی یکطرفه و ی عذاب بود و یادآور عالقهبرداشت. دیدن هستی، مایه

جا قدم  شک اگر مدیون این خانواده نبود هیچوقت اینحاصلش. بیبی

 گذاشت. وارد اتاق شدند و بالفاصله هستی با خوشحالی گفت:نمی

دونم چکار کردی، به مهراد چی گفتی اما خواستم ازت تشکر  حسام نمی -

هراد خیلی عوض شده...فکر کن! واسه آخر هفته با هم قرار پیست  کنم. م

 داریم. 

 ی لب حسام نشست و با لحن سردی جواب داد:لبخند کجی گوشه

ات  من کاری نکردم، نیازی به تشکر نیست. خوشحالم که داری به خواسته -

 رسی. می

 ای میان موهایش کشید و ادامه داد:با کالفگی پنجه

 ای نیست من برگردم تو سالن! کنه اگر حرف دیگهسرم درد می  -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
154 

 

 هستی لب برچید و دلگیر گفت: 

 عه حسام! همیشه واسه شنیدن حرفام خیلی مشتاق بودی. چته؟!   -

تری با هم حرف هنوزم همینطوره فقط االن سردرد دارم. وقت مناسب -

 زنیم.می

شد و کنار نیهان نشست. بعد از  گرد کرد. وارد سالن منتظر جواب نماند و عقب

 صرف قهوه و گپ و گفتی کوتاه، از جا بلند شد و خداحافظی کردند. 

*** 

شد و حسام و نیهان، هر دو خاموش  وزیک مالیمی در فضای ماشین پخش میم

نگاهی به نیهان انداخت که صورتش را خیس از اشک دید. بودند. حسام نیم

فشرد تا  ی لب به دندان گرفته بود میریخت و گوشهصدا اشک می دخترک بی

ای بین ابروهای حسام افتاد و ماشین را کنار خیابان صدایش بلند نشود. گره

متوقف کرد. دست روی فرمان گذاشت و سمت نیهان متمایل شد. متعجب  

 پرسید:
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 کنی؟نیهان! گریه می -

 اش کشید و لب زد:آنکه نگاهش کند، دستی روی گونهنیهان بی

 نیست.  چیزی -

اش و صورتش را چرخاند. وادار کرد نگاهش  حسام دست دراز کرد زیر چانه

 آلود گفت: کند و اخم

 خوام.واسه حرف هستی ناراحت شدی؟ من از طرف اون معذرت می -

 نیهان سرش را عقب بُرد و جواب داد:

 مهم نیست. راه بیوفت بریم. -

برای عوض کردن جو   حسام نفسی سنگین از سینه بیرون داد و حرکت کرد.

 سنگین به وجود آمده، لب از لب برداشت:

 شی؟!ببینم خانوم خانوما... خبر داری از فردا منشی خودم می -

 ابروهای نیهان باال پرید و متحیر پرسید:
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 منشی؟ من که هیچی بلد نیستم!  -

 دی. کار با کامپیوتر بلدی؟ کار خاصی نداری، نوبت می -

 تکان داد و گفت: سرش را به طرفین 

 نه...  -

برمت از نزدیک ببینی و  نویسی. حاال میگیری، فعال تو دفتر میخب یاد می -

 دم.بیشتر واست توضیح می 

ها را به هم  خوشحالی نرم نرمک زیر پوست دخترک خزید و با هیجان دست 

 زد:

 ایول... خیلی داش مشتی حسام. دمت گرم! -

 حسام مردانه و بلند خندید:

 آ!  جوری حرف نزنین من منشی شدی اینجو -

 ای کرد:نیهان لب گزید و تک سرفه 
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 گفتم خیلی ژنتلمنی؟ مرسی؟ آها... یعنی االن باید می  -

 زد جواب داد:حسام با لحنی که خنده در آن موج می

خواد اینقدر سخت بگیری. عادی حرف بزن،  ژنتلمن نه، جنتلمن! بعد هم نمی -

 و دمت گرم نگو! معمولی. ایول و مشتی 

 نیهان طبق عادت سر کج کرد و لب زد: 

 باشه نوکرتم! -

کرد طور که کمربند باز میاشین جلوی رستوران متوقف شد و حسام همان م

 گفت:

خیلی گرسنه شدم، حوصله ندارم بریم خونه تازه آشپزی رو شروع کنیم. بیا   -

 ناهار بخوریم بعد بریم.
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از ماشین پیاده شدند. وارد رستوران شدند و ای گفت و نیهان مطیعانه باشه

رفتند که نیهان آهسته لب  شان را بیشتر کرد. سمت میز میبوی غذا گرسنگی

 باز کرد:

 حسام اینجا دسشویی مسشویی نداره؟ -

 حسام لب فشرد و با تأکید گفت: 

از همین االن تمرین کن قشنگ حرف بزنی! بگو دسشویی، دیگه مسشویی  -

 گی؟چیه می

 هایش را پُر از باد و خالی کرد، جواب داد:یهان لُپن

 ترکم.چشم داش من، کالس رو بذار واسه یه موضوع دیگه، االن من دارم می -

 حسام نخودی خندید و به انتهای سالن اشاره کرد.  

 از پله برو پایین.  -
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های بلند سمت دستشویی رفت. پله را پایین رفت  نیهان معطل نکرد و با قدم  

ه پشت سرش، صدای پا شنید. قبل از اینکه فرصت نگاه کردن داشته باشد،  ک

دستی جلوی دهانش گرفته شد و کسی با خشونت و به تندی او را داخل یکی  

های تند به برزو نگاه های گرد شده و نفسها کشاند. با چشم از دستشویی

ا صدایی خفه کرد که تیزی چاقو را مقابل صورتش گرفته بود! برزو با غیظ بمی

 اش غرید: های کلید شده از بین دندان

 کنم، افتاد؟ آد خط خطیت میصدات در بی -

نیهان هراسناک پلک زد و برزو با احتیاط دستش را از روی دهان دخترک 

 سوزاند. برزو چشم ریز کرد و گفت: برداشت. تیزی چاقو زیر گلوی نیهان را می

کشم، زیر زمین باشی یا  گن برزو سگ؟! مثل سگ بو مینشنیدی به من می -

تونی از  کنم؟! فکر کردی می ات میکنم و تیکه تیکهدل آسمون پیدات می

دونی خواست وقتی پیدات کردم ببرمت یه سگ دست من خالص شی؟ دلم می 
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با  ات کنم که بدونی برزو سگاول زیرم جون بدی بعد با همین دستام خفه

 کسی شوخی نداره! اما االن از زرنگیت خوشم اومد! 

 چاقو را بیشتر فشار داد و نیهان با ترس و درد چشم بست و باز کرد.

 گیری؟ هان؟  ی این یارو دکتره زیرخوابش شدی شبی چند می رفتی تو خونه -

 نیهان با حرص لب فشرد و خواست جواب بدهد که برزو با خشونت گفت: 

بند دهنت رو فقط به من گوش کن! اگر تا آخر هفته صد میلیون  شو... بخفه -

ی این دکتر رو بلدم، هم  شم وگرنه هم خونهخیالت میتومن بهم دادی بی

دونی که اصالن در به در داره دنبالت  پدر! خودت بهتر میی اصالن بیخونه

 آم سروقتت!گرده. یه کاری نکن با اصالن بیمی

 آرم؟ از کجا بیهمه پول آخه من این -

خیال بشم و یادم بره اونش به من ربطی نداره، این تنها راهیه که من بی -

 و طالها رو کِش رفتی.  هامچجوری گند زدی به نقشه
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 برزو فشرده شد و با لبخند کریهی گفت: هایبازوی دخترک میان پنجه

خودت  تا آخر هفته، فقط تا آخر هفته وقت داری. بعد هرچی دیدی از چشم  -

 دیدی! 

ی چشم نیهان از اشک پُر شد  گرد کرد و از دستشویی بیرون رفت. کاسه عقب

 هایش لرزید. برزو خوب فهمیده بود کابوس نیهان، اصالن است و بس!  و لب

* 

خیز شد تا کرد. نیماش را مدام چک میحسام منتظر نشسته بود و ساعت مچی

ش به انتهای سالن افتاد و با دیدنش از جا بلند شود و سراغ نیهان برود که نگاه

رسید و  دوباره روی صندلی نشست. دخترک رنگ پریده و مضطرب به نظر می

 حرف روی صندلی نشست.بی

 آم دنبالت. خواستم بیچه دیر اومدی! دیگه می -
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اش بود. حسام سر خم کرد و با ارتیاب  زدهجواب نیهان تنها نگاه مات و بهت

 پرسید:

 ؟  خوبی نیهان -

 سر جنباند و لب زد: 

 آره... آره خوبم.  -

نگاهش را دزدید. قاشق را برداشت و ظرف پلو را جلو کشید، لرزش خفیف  

های سنگینش مشغول هایش از نگاه حسام دور نماند. زیر نگاهدست 

های منتظر و پرسشگر حسام  ی اول را بلعید و باز به چشمغذاخوردن شد. لقمه

 ل قاشق را کنار ظرف گذاشت و لب باز کرد:نگاه انداخت. با استیصا

 کنی؟ خوبم دیگه... چرا اینجوری نیگام می -

 کرد گفت:حسام نگاه از نیهان برداشت و حینی که قاشقش را از غذا پر می

 زنیم. غذاتو بخور. ریم خونه حرف میخوب نیستی، اما می -
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های برزو  نیهان پوفی کشید و هردو در سکوت مشغول غذاخوردن شدند. حرف

انداخت. خورد و قلبش را به تپش میمدام در گوش دخترک پیچ و تاب می

آنکه لذتی ببرد غذا را همراه با بغضش چشید و بیطعم خوش غذا را نمی

 بلعید.می

* 

گذشت. فضای خانه انباشته از بوی تلخ  شان به خانه میساعتی از برگشتن

 ز گذاشت و صدا زد:های قهوه را روی میقهوه بود. حسام فنجان

 نیهان... نیهان  -

 حوصله صدایش را باال برد:صدای دخترک از اتاق بلند شد، بی

 هان؟ -

 ها نه... بله! بیا باهات حرف دارم.  -

 معلمی یا دکتر؟ اومدم.  -
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های حسام نشاند. غرولندکنان از اتاق  اش لبخند کمرنگی روی لبحاضرجوابی

 بیرون آمد. 

 خوری! دلم پوکید واسه یه لیوان چای دیشلمه. چخبره اینقدر قهوه می -

 کنارش روی کاناپه نشست. حسام پا روی پا انداخت و تکیه زد:

 شنوم. تو رستوران چِت شد یهو؟ خُب، می -

 دخترک مغموم جواب داد:

 خیال...بی -

 و بده دختر!  جواب من -

فنجان بود. نفسی سنگین از سینه  ی فنجان کشید و خیره به با انگشت لبه

 بیرون داد و مردد نگاهش کرد.

ببین حسام اگه تمام عمرم یه مرد خوب دیده باشم، یه آدم حسابی و باحال   -

 خوام برم.جا بمونم. می شه ایناون تویی. ولی جون خودت نمی
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 هایش را روی زانوها گذاشت، پرسید:حسام کمی به جلو خم شد و آرنج

خوای صورت مسئله رو پاک کنی؟  اش به جای حل مسئله میمهتو چرا ه -

 ای پیدا کردم. شده باز؟ بگو شاید چاره مگه نگفتم حرف از رفتن نزن؟! چی

ات بشم. تو رستوران برزو  هخوام شرمندشه. نمی جا واست شر میبودنم این -

صد جا رو بلده. تهدیدم کرد گفت یا بهش اومد سراغم. پیدام کرده... این

 آد. ره با اصالن میمیلیون پول بدم یا می

 هایش نشست و لب به دندان گرفت، ادامه داد: حریر اشک در چشم 

 ذاره. ام نمیگم. پیدام کنه زندهترسم. اصالن رو میدونه چقدر ازش میمی -

 حسام با اخم غلیظی گفت: 

گیت برس.  جا بمون به زندبرزو غلط کرد. نترس... بدون هیچ نگرانی همین -

 ذارم اتفاقی بیوفته.  من نمی 

 ولی آخه...  -
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 های نیهان قرار گرفت و با اطمینان گفت: ی حسام مقابل لبانگشت اشاره

 هیس! هیچی جز باشه ازت نشنوم.  -

 ناچار لب زد:

 باشه. -

 لبخند نرمی زد: 

این شد! فردا هم آخرین روزی هست که مطب تعطیله و از روز بعدش باید  -

 حبیب داد. اگه بشه فردا بریم اون آدرسی که حاجبریم. 

 نیهان با کالفگی لب گشود:

گی خو  شی؟! راست میخیال اون بابای در به در من نمیتو چرا گیر دادی بی -

 ات بگرد. خودت برو دنبال ننه

 حسام ابرو باال انداخت و کفری جواب داد:
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و گذاشته رفته پی  منکُشمش. دختر اون من اگه پیداش کنم که می  -

خوشگذرونی. پیداش کنم چیکار؟ اما بابای تو نه، فرق داره. اون از وجود تو  

 خبره... شاید اگه ببینت، دوستت داشته باشه و ازت حمایت کنه. بی

 نیهان کمی از قهوه نوشید، صورتش را جمع کرد. 

اما فردا نه!  زدی به این زهرماری! باشه بابا بریم دنبال بابام.یه کم شکر می -

آم اونجا  فردا باید بیفردا بریم مطب بهم کارم رو یاد بده. حداقل بدونم از پس

 چه غلطی کنم.

 ی ابرویش را خاراند و مردد گفت:حسام با انگشت، گوشه

گی! بد نیست بریم با محیط آشنا بشی. روز بعدش که مریض  پُر بی راهم نمی -

 روز تعطیلی. شه بعد از سه داریم و مطب شلوغ می

 نیهان فنجان قهوه را سمت حسام گرفت و پرسید: 

 تا االن منشی نداشتی؟  -
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 پلک زد و جواب داد:

خوام اخراجش کنم. تو فکر بودم منشی جدید بگیرم که خب  چرا دارم اما می -

 تو هستی. 

 ابروهای دخترک باال پرید:

 چرا اخراج؟ گناه داره بدبخت!   -

ن افتادم. مدام تو اتاق منه به جای میز کارش. زیادی  گناه من دارم که گیر او -

 پلکه. حواسش به کار نیست. دور و برم می

 ای افتاد و گفت: ابروهای نیهان گره

سر... چه معنی داره آدم هی دور و بر یه مرد غریبه بپلکه؟!  دختره سبک -

 کنی اخراجش کن. اخراج کمه بزن شِت و پِتش کن. خوب می

و فنجان را روی میز گذاشت. با صدایی که خنده در آن موج  حسام قهقهه زد 

 زد خطاب کرد: می
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خوبه حاال غیرتی نشو... پاشو برو آشپزخونه، شام امشب دست خودت رو   -

 بوسه. من حوصله ندارم.می

 و بلدم.دمپختک خوبه؟ همین -

 تکیه زد و گفت: 

 عالیه.  -

*** 

دو تابلو کنار هم. دکتر حسام ماشین مقابل ساختمانی دوطبقه متوقف شد. 

فرهیخته)جراح دندانپزشک( و تابلوی دیگر: دکتر حامد سپهری )پزشک 

 عمومی(

ها را  نیهان نگاهی به تابلوها انداخت و همراه با حسام وارد ساختمان شد. پله

ی دوم رسیدند. حسام کلید انداخت و در را باز کرد. وارد  باال رفتند و طبقه

کرد. داخل سالن دخترک با کنجکاوی اطراف را نگاه میسالن مطب شدند و 
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ی سمت راست. پشت میز  ای رنگ بود و میز منشی گوشهچند صندلی قهوه

 ای از پرونده و کامپیوتری روی میز. قفسه

خورد. داخل اتاق سرک کشید. چند کنار میز منشی، اتاقی کوچک به چشم می

ی غذاخوری و  میز دونفره ساز وساز، قهوهکابینت و یخچال کوچک. چای

صندلی. اتاق دکتر مقابل میز منشی بود. سمت اتاق رفت و در را باز کرد. اتاقی 

مرتبه از نزدیک  دوازده متری پر از لوازم دندانپزشکی که نیهان برای اولین

دید. حسام تکیه به چهارچوب در، دست به سینه ایستاده بود و با لبخند  می

 محوی گفت: 

جوری با دهن باز اطراف رو  خواستی همینروز آوردمت! فردا می خوب شد ام -

 نگاه کنی؟

 هایش را به فشرد. اعتراض کرد:نیهان به خودش آمد و لب

 عه خب برام جالبه!  -

 دید زدنت تموم شد بیا اینجا کارت رو بهت یاد بدم. -
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 این را گفت و سمت میز منشی رفت.

نیهان اشاره کرد روی صندلی که نزدیک سام پشت میز منشی نشست و به ح

 به میز بود بنشیند. نیهان نشست و پرسید:

 این بند و بساط چای و قهوه هم جزء وظایف منه یا نه؟  -

 حسام سر جنباند و جواب داد:

ای  اس که هفتهاگه صنم خانوم نباشه، آره. یه خانوم چهل، چهل و پنج ساله -

 وه هم با توئه. آد. در نبودش چای و قهیه روز نمی

 برگه و خودکاری مقابل نیهان گذاشت و گفت:

تا یادم نرفته بگم، هرچی از اصالن و وحید و برزو بلدی اینجا بنویس. شماره  -

 تلفن، آدرس، هرچی! 

 دخترک متعجب ابرو پراند و لب زد: 

 چرا؟  -
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واسه احتیاط، هرچی باشه برزو تهدیدت کرده. شاید اومدن سراغت و   -

 ه آدرسی چیزی ازشون داشته باشم بد نیست. بردنت. ی

 های نیهان نشست و لب باز کرد:لبخند نرمی روی لب

 آی دنبالم؟یعنی اگه منو ببرن می -

 حسام نگاه عمیقی به او انداخت و گفت: 

آم. تا اونجا که  وقتی بهت قول دادم واست امنیت و آرامش فراهم کنم آره می -

 ی مطمئنی باشی. و خانوادهیا تو رو به پدرت بسپرم یا تو

ای به در مطب خورد، صدای  نیهان خودکار برداشت و خواست بنویسد که تقه

 ای بلند شد.مردانه 

 جناب آقای دکتر... آقای فرهیخته، تشریف دارین؟  -

 حسام صدایش را کمی باال برد.

 بفرمایید داخل دکترسپهری.   -
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و با موهای مشکی و  در باز شد و جوانی به سن و سال حسام، قد بلند

هایی خاکستری وارد مطب شد. حسام از جا بلند شد و نیهان هم به  چشم 

تبعیت از او برخاست. دکتر سپهری جلو آمد و دست یکدیگر را به گرمی 

 فشردند.   

 نگاه حامد سمت نیهان کشیده شد و با لبخند پرسید: 

 کنی حسام جان؟ معرفی نمی  -

جدیدم. امروز اومده با کار آشنا بشه و از فردا  خانوم نیهان پورسلیم. منشی  -

 شه.مشغول به کار می

 ابرویی باال انداخت و رو به نیهان گفت: 

آره منشی این آقا خیلی خوشوقتم. خدا صبرت بده البته! هرکسی طاقت نمی -

 باشه. بس که توی کار جدی و سختگیره. 

 نیهان به طرفداری از حسام لب باز کرد:
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ده که هم به کار جدی بودن، شعور باالی آقای دکتر رو نشون میممنون. این  -

 ذاره هم به وقت بقیه!  خودش احترام می

 حسام نخودی خندید و حامد متعجب ابرو باال انداخت. 

های حاضر جواب رو  به به... خدا شانس بده حسام! یه دونه از این منشی -

 شعور؟م بیآر اینجوری ازم دفاع کنه. حاال من شدواسه من بی

 نیهان با شیطنت جواب داد:

 دور از جون آقای دکتر، مگه شما توو کار جدی نیستی؟ من کلی گفتم.  -

 حامد لبخندش را جمع کرد و سر تکان داد: 

 ام. من برم بهتره. حساب کار دستم اومد. چرا، صد البته جدی -

بود جوابش را  ای از خنده در آن خداحافظی کرد و حسام با صدایی که ته مایه

 داد. نیهان ابرو کج کرد و مردد پرسید: 

 بد حرف زدم حسام؟ ناراحت شد؟ -
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 کرد. جوریه. اونم شوخی مینه، حامد همین -

 سمت میز آمد و نفسش را بیرون داد. 

 بگذریم، بیا به کارت برس.  -

 حاال چرا گفتی پورسلیم؟ تو شناسنامه جهانبخشم!   -

 . تو دختر سیاوشی، نه اصالن -

 نفسش را بیرون داد و با غیظ گفت: 

تو هم هی اون بابا رو ببند به ریش من، پیداش کنم ببینم کی هست این   -

 سیاوش پورسلیم!؟

دهی توضیح داد و بعد تلفن را مقابل نیهان  ی نوبتکمی در مورد کار و نحوه

 ای از روی لیست آورد و گفت:گذاشت. شماره

گیر، بگو از مطب دکتر فرهیخته تماس گرفتم خب، حاال با این شماره تماس ب -

 و واسه فردا ساعت هشت و نیم اینجا باشه.



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
176 

 

 دخترک لب کج کرد و پرسید:

 آد چکار؟ بی -

 چشم ریز کرد و جواب داد:

 آد واسه الینینگ. آد عکس من رو بندازه! خب بیبی -

 متعجب صدایش را کش آورد. 

 چی چی؟ الی چی؟ -

 به دندان گرفت. ای کرد و لبحسام تک خنده 

پزشکی رو هم  بندی. باید اصطالحات دندونشه کفترش میالینینگ، ساده  -

 زنی یا نه؟یادت بدم. حاال زنگ می

نیهان با اکراه گوشی را برداشت و تماس گرفت. بعد از چند بوق صدای نازک و  

 ای در گوشش پیچید. پرعشوه

 بله؟  -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
177 

 

 دخترک کمی دستپاچه شد، بعد تند تند گفت: 

گیرم. فردا ساعت هشت و  عه... سالم، اوم... از مطب دکتر فرهیخته تماس می -

 جا باشید.نیم این

 بله ممنون، هشت و نیم صبح؟  -

 آمیز جواب داد:نیهان کمی با مکث پشت چشمی نازک کرد و طعنه

 ساعت کاری مطب تا هفت شب هستش به نظرتون کی  باید بیای؟ -

 ای کرد.به طرفین تکان داد، دختر تک سرفه حسام پلک فشرد و سرش را 

شه بدونم واسه کدوم دندون و چه کاری  آهان بله. هشت و نیم صبح. فقط می -

 آم؟ باید بی 

 یک تای ابرویش را باال انداخت و با کمی فکر گفت: 

 گیری دندونت! واسه کف -
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و  ای که در گلحسام با هر دو دست صورتش را پوشاند و رنگش از فرط خنده

 زد. دختر متعجب پرسید: حبس شده بود به سرخی می

 واسه چی؟ -

 نیهان هول هولکی جواب داد:

ده.  آر آق دکتر توضیح میببخشید، کف بندی... حاال شما تشریف بی -

 خداحافظ. 

ی حسام فضا را پر کرد. دخترک به سرعت تماس را قطع کرد و قهقهه

های  پایین گرفته بود و با انگشت  هایی گل انداخته سرش رازده با گونهخجالت

 اش را قورت داد. رفت. حسام سر تکان داد و خندهدستش ور می

 دی دختر!  جوری که همه رو فراری میاین -

 آهسته لب زد:

 ببخشید.  -
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اعتی بعد هر دو از مطب بیرون آمدند و سوار ماشین شدند. نیهان به صندلی  س

شد و حسام  موزیک مالیمی پخش میتکیه زده و نگاهش به خیابان بود. 

مشغول رانندگی بود که متوجه موتور سیکلتی شد. از وقتی نیهان گفته بود  

کند، بیشتر حواسش به اطراف بود. حین رانندگی، آهسته  شان میبرزو تعقیب

 گفت:

ی جلو ببین، این موتورسوار رو  نیهان برنگردی به عقب نگاه کنی! از آینه -

 شناسی؟ می

تکیه از صندلی گرفت و کمی خودش را باال کشید، نگاهی انداخت و  نیهان 

 اش پرید. لب زد:رنگ از چهره

 شناسم. رفیق برزو آره، می -

 حسام با کالفگی پرسید:

 این لعنتیا چجوری پیدامون کردن؟  -
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واسه برزو که سر هر چهارراه و خیابون، نوچه و آدم داره کاری نداره. احتماال   -

 ا دنبالمون اومدن.همون روز دعو

حسام سمت خیابانی فرعی پیچید و کنار خیابان متوقف شد. دخترک 

 نگران گفت: دل 

 خوای چکار کنی؟ حسام می -

 هایی در هم تنیده جواب داد: با اخم 

 تو بمون توو ماشین، کاریت نباشه. -

این را گفت و از ماشین پیاده شد. موتور سوار چند متر دورتر ایستاده بود. 

کرد موتورش خراب شده. دست  دش را سرگرم موتور کرده بود و وانمود می خو

 اش نشست و با لحنی تند و جدی خطاب کرد:حسام روی شانه

 چیه دنبالمون راه افتادی؟ برو رد کارت... -

 ای باال انداخت: پسرجوان شانه
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 اشتباه گرفتی آقا! دنبال کی؟  -

 حسام دندان سایید و گفت: 

تونه بکنه. نه  هیچ اشتباهی نشده، برو به اون برزوخان بگو هیچ غلطی نمی  -

 ذارم دستش به نیهان برسه. دم نه می یه ریال پول بهش می

گرد کرد و هنوز چند قدمی نرفته بود که صدای پسرجوان بلند  با غیظ عقب

 شد: 

یده زده که نیستیم، همون دست تو به نیهان رسی دندونما دنبال میوه -

کشیم بیرون. وگرنه  و بدون از حلقومت میجونت. اما بابت پول ایننوش

 دونی مجازات رابطه با دختر، اونم فراری چیه هان؟! می

ربط پسر راجع به نیهان، خونش به جوش آمد و فکش  های بیحسام از حرف

اش نبض گرفت و با خشونت سمت پسر منقبض شد، رگ گردن و شقیقه

 اش غرید:های کلید شدهندانبرگشت. از بین د



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
182 

 

 خفه شو حیوون...  -

ی پسر جوان نشست. گالویز شدند و اش باال رفت و روی گونهدست مشت شده 

صدای فریادهای نیهان جمعیت را جمع کرد. رهگذران دو جوان خشمگین را از  

هم جدا کردند و حسام سمت نیهان رفت. بازویش را چنگ زد و سمت ماشین  

 رفتند.

 گفت:صدای بلند میپسر با 

 به نفعته پول آماده کنی، اگر نه با اصالن طرفی، اصالن نه با پلیس طرفی!   -

ای روی لباسش  ی لب و بینی حسام را قرمز کرده بود و چند قطرهخون گوشه

 چکیده بود.  

کشید و صدای داخل ماشین نشستند و حرکت کرد. تند و عصبی نفس می

 کرد. نهیب زد:می اشی دخترک بیشتر آشفتهگریه

 شم. تر میهات عصبیبسه نیهان، با گریه -
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 شد. هایش سرازیر میصدا اشک نیهان صدایش را در گلو خفه کرد و بی

تمام مسیر بینشان سکوت بود. به خانه که رسیدند، حسام سمت حمام  

 دار نیهان بلند شد:رفت که صدای خشمی

م هستن، بمونم واست دردسرم. چکار اگه برم، اون بیرون برزو و آدماش دنبال -

 کنم؟

 حسام دستش را به درگاه حمام تکیه زد و گفت: 

 مونی، به چیزی هم فکرنکن! جا میهمین -

 ی دخترک چکید و لب زد: قطره اشکی روی گونه

 گفت اصالن، گفت پلیس، مجازات!  -

 وار پرسید:های دخترک چشم دوخت و زمزمه نی لرزان چشمای به نیلحظه

 ترسیدی؟ -

 آلود جواب داد:بغض
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 ترسم حسام!  ترسم، از اصالن، پلیس، کانون... میآره، می -

کرد، شاید خودش هم از شکایت اصالن و  هایش را خوب درک میحسام ترس

 ترسید اما برای قوت قلب نیهان با لبخند نرمی گفت:مجازات شدن می

 ذارم اتفاقی بیوفته. نترس، من نمی -

 ممنون، ممنونم که هوامو داری.  -

جانش کش آمد و وارد حمام شد. با برخورد آب به پوست صورتش،  لبخند بی

ها سوخت و حسام پلک فشرد. با سرانگشتان آهسته پوست سرش  جای زخم

کرد نیهان را از این خانه دور کند. اما کجا؟ داد و به این فکر میرا ماساژ می 

خانوم به وجود بیاید یا دادفر و شریفه شد مشکلی برایدلش راضی نمی

 ای نیهان با کار کردن در آن خانه، تحقیر شود. لحظه

ی تلویزیون دوخته بود،  نیهان مقابل تلویزیون نشسته بود و چشم به صفحه

کرد و به در بسته  آنکه هوش و حواسش آنجا باشد. به رفتن فکر میبی
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یی که برای حسام درست شده بود  کرد و دردسرهاخورد، به ماندن فکر میمی

 داد. عذابش می

هایش گرفته شد. به پشت سرش نگاهی انداخت. حسام ای مقابل چشمبرگه

 پشت کاناپه ایستاده بود و برگه را مقابل نگاه دخترک گرفته بود. 

 این چیه؟  -

 حسام با شیطنت گفت:

وظایف منشی و اصطالحات دندونپزشکی! که فردا نیای به مردم بگی دندونت  -

 گیری بشه.باید کف

 زد و برگه را گرفت. نگاهی انداخت و صدایش را کش آورد. حوصله لبخند بی

 اوه... همه اینا رو باید یاد بگیرم؟ سخته که!   -

 حسام کاناپه را دور زد و کنار نیهان نشست. 

 گیری. آره، باید یاد بگیری ولی حاال حتما امشب نه، سخته اما یاد می  -
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ی  بودی بود و گوشهاش ردی از کنیهان باز به حسام چشم دوخت، روی گونه

 لبش زخمی. با تأثر لب باز کرد:

 حسام صورتت...  -

ی کبود و زخمی صورتش ی حرفش شد و دستش را روی نیمهحسام مانع ادامه 

 گرفت. 

 جوری خوبه؟ ببین هیچیم نیست... کشش نده دیگه  فراموش کن. این -

هان زد و  دخترک ریز خندید و حسام با انگشت اشاره آهسته روی نوک بینی نی 

 گفت:

 آفرین... بخند و نگران هیچی نباش.  -

*** 

اولین صبح کاری نیهان در مطب شروع شده بود. مشغول مرتب کردن میزش  

بود و چیزی تا آمدن بیمارها نمانده بود. حسام روپوش سفید را تنش کرد و  
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ای روی میز  عینکی مستطیلی و ظریف گذاشته بود. از اتاق بیرون آمد و برگه

شت که نیهان نگاهش را باال گرفت. با دیدن حسام با آن روپوش و عینک، و  گذا

 اختیار با ذوق گفت: اش ریخته بود دلش لرزید و بیطره مویی که روی پیشانی

 وای حسام، چقدر شکل این دکتر باکالسا شدی!   -

 حسام خندید و پرسید:

 شکل دکترا شدم؟ مگه دکتر نیستم؟  -

 زده جواب داد: نیهان لب گزید و خجالت

 جوری ندیده بودمت. خیلی باحال شدی.چرا... ولی تا حاال این -

 حسام پوفی کشید.

 جوری حرف نزن!  گم اینخدا امروز رو بخیر بگذرونه؛ بهت می -

 عه خب... -
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حرف نیهان تمام نشده بود که در باز شد. دختری جوان و قد بلند که موهای  

یرون ریخته بود وارد مطب شد. اخمی میان شرابی رنگش آزادانه از زیر شال ب

 ابروهای پهن و کوتاهش نشست و حسام گفت: 

 سالم خانوم غفاری. -

 سالم، صبح بخیر  -

ای کرد و  نگاهش به نیهان بود که پشت میز منشی ایستاده بود. حسام اشاره 

 لب گشود:

 خانوم نیهان پورسلیم، منشی جدید مطب.  -

 و بعد رو به نیهان ادامه داد: 

 ایشونم خانوم بیتا غفاری، نرس و همکارم. -

 نیهان با لبخند عمیقی، دستش را سمت خانوم غفاری دراز کرد:

 سالم، خوشوقتم.  -
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 به سردی و با اکراه دست نیهان را فشرد و لب زد: 

 سالم، همچنین.  -

 مت اتاق رفت. نیهان تای ابرویش را باال انداخت و لب ورچید. روگرداند و س

 چه بداخالق! نگفته بودی راجع بهش؟  -

 حسام نرم پلک زد و گفت: 

 مهم نیست، صحبتش نشده بود که بگم. تو به کارت برس اهمیتی نده. -

کرد از نیهان فاصله گرفت و وارد اتاق شد. بیتا حینی که روپوش را تنش می

 پرسید:

 شده دکتر؟صورتتون چی -

 چیزی نیست، یه تصادف کوچیک بود.  -

 گوشی همراهش زنگ خورد و نگاهی انداخت. مهراد بود.
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 چیه اول صبحی باز یاد من افتادی؟  -

 مهراد معترضانه گفت:

 سالم کردن بلد نیستی؟ -

 حسام با لبخند کمرنگی جواب داد:

 تو که بلدی سالم کن. -

 آم؟ت نداری. کی وقت داری بیبلدم، تو لیاق -

 حسام نخودی خندید:

 واسه تو وقت ندارم. -

ای زهرمار، اول صبحی شنگولی حسام! من یه ساعت دیگه اونجام. کار مهمی   -

 دارم. 

*** 
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ساعتی بعد مهراد وارد مطب شد. با دیدن نیهان پشت میز، اخم ظریفی بین  

ند کمرنگی جواب سالمش  ابروهایش نشست و آهسته سالم کرد. نیهان با لبخ 

را داد. گوشی روی میز را برداشت و برای وارد شدن مهراد به اتاق با حسام 

 هماهنگ کرد. همزمان با گذاشتن گوشی رو به مهراد گفت: 

 بفرمایید داخل...  -

ی کبود حسام افتاد و مهراد زیرلب تشکر کرد و وارد اتاق شد. نگاهش به گونه

 ام و بیتا را بدهد متعجب پرسید:قبل از اینکه جواب سالم حس

 شده؟ حسام صورتت چی -

 نگاهی به بیتا انداخت و با لبخندی تصنعی گفت: حسام نیم

 هیچی، یه تصادف کوچیک بود.  -

 ماشینت که جلوی در سالم بود!  -
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بیتا با ارتیاب نگاهی به حسام انداخت و حسام چشم درشت کرد و دندان 

 مهراد گفت: فشرد، با حرص رو به 

 با یه ماشین دیگه بودم!  -

هایشان است. عصبانیت حسام دور از چشم بیتا نماند و فهمید مزاحم صحبت

 حرف از اتاق بیرون رفت که حسام به محض بسته شدن در تشر زد: بی

 از راه نیومده بیست سوالی راه انداختی که چی؟ فضولی تو اصال؟  -

 مهراد صدایش را کش آورد و گفت: 

 اوه... حاال مگه چی گفتم، ببینم واسه خاطر این دختره که نیست هان؟  -

 حسام سر جانباند و لب باز کرد:

ی  ها فهمیدن نیهان توو خونهاتفاقا چرا، به خاطر نیهان بود. این الت و لوت -

 خوان!  منه راه افتادن دنبالم باج می 

 مهراد لب به دندان گرفت و با مالمت گفت:
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اینقدر احمقی؟ چرا به این دختره تا این حد اعتماد کردی که پسر چرا تو  -

ترسی این گی واست شر بشه؟ نمیآریش توو خونه و محل کارت؟ نمیمی

 دختره هم با اونا همدست باشه و نقشه داشته باشن؟! 

 حسام نفسش را سنگین از سینه بیرون داد و گفت:

که آوردمش. نگران چیزی   این دختر اسم داره، نیهان! بهش هم اعتماد دارم -

 هم نیستم.

 مهراد با کنایه لب باز کرد:

آهان اعتماد داری! دو روز دیگه که همین دختر پاتو به کالنتری و دادگاه و  -

 بینم.هزارجای دیگه کشوند بدبختت کرد، حال و روزت رو هم می

 حسام با کالفگی سر تکان داد و معترضانه گفت: 

 ؟! همین بود کار واجبت؟ بیرون مریض منتظره! مهراد اومدی نصیحتم کنی -

 مهراد به تندی جواب داد:



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
194 

 

نخیر، کار دیگه داشتم اومدم. ولی با این کارای تو تمام ذوقم پرید. اصال   -

 کوفتم شد، پشیمون شدم اومدم. 

 خیال شو. واسه چی اومدی؟و بیباشه حاال... من -

 مهراد سمت در رفت و گفت: 

تر شده. مامانم تا فهمید به و هستی خیلی جدیی منخواستم بگم قضیه -

کنم مهلت نداد و زنگ زد خونشون واسه  هستی واسه ازدواج فکر می

 خواستگاری.  

هایش منجمد شد و هایش آب یخی بود روی تن داغ حسام. خون در رگحرف

 آمیز گفت: زدنی خیره به مهراد بود. مهراد طعنهبدون پلک

 آقای دکتر... مریض دارین.مزاحم نباشم  -
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هایی  دستش روی دستگیره فشرده شد و از اتاق بیرون رفت. حسام با نفس

ی پنجره مشت شد و با ی اتاق رفت. دستش روی لبهتند و عصبی سمت پنجره

 ای به دیوار کوفت.  حرص ضربه

انداخت. رو به  مهراد که از اتاق بیرون آمد، با اخم، نگاه تحقیرآمیزی به نیهان 

بیتا کرد و خداحافظی کرد. نیهان متعجب از رفتار مهراد نگاهش به دنبال او  

 کشیده شد. بیتا رو به روی نیهان ایستاد و با جدیت پرسید: 

 های فردا رو هماهنگ کردی؟مریض -

 حوصلگی لب زد:نیهان نگاه از در سالن برداشت و با بی

 آره  -

 امروز کنسلی نداشتیم؟ -

 آلود گفت: های بیتا، اخمکالفه از سوال جواب نیهان

 مسائل رو به خودشون بگم، از شما حرفی نزدن! ی اینآقای دکتر گفتن همه -
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 تر از حالت عادی شد و با غیظ لب گشود:های بیتا درشتچشم 

 ادب رو از کجا آورده؟آقای دکتر توی زبون دراز و بی -

 بالفاصله جواب داد:

 از توو لُپ لُپ  -

بیتا لب گزید و کمی سمت نیهان خم شد. زیر لب با صدایی که سعی داشت باال 

 نرود غرید:

 کنم.اش زبونت رو کوتاه میحیف که االن مریض نشسته تو مطب، به موقع -

رو گرداند و قهرآلود سمت اتاق رفت. نگاه مهراد و خداحافظی نکردنش، رفتار  

خاطر ساخته بود اما سعی آزرده تند و تیز خانم غفاری، دخترک را رنجور و

های مهراد، عصبی  داشت توجهی نکند و به کارش ادامه دهد. حسام که با حرف 

اش را خالی کند. از اتاق بیرون  گشت تا دق و دلیو آشفته بود دنبال بهانه می

 های بلند سمت نیهان رفت. رو به نیهان توپید: آمد و با قدم 
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آری!؟  ست تو باید چلی و قهوه و کوفت بیمگه نگفتم وقتی صنم خانوم نی -

 چرا از صبح هیچ خبری نیست؟ 

 آلود لب باز کرد:دخترک بغض

 آرم. ببخشید، االن می -

اش تیر خالص را به نیهان زده بود. از  حسام سمت اتاق برگشت و با تندخویی

کرد، بغضی که از چند لحظه پیش  ساز را روشن میجا بلند شد و حینی که چای

فتارهای مهراد و بیتا در گلویش نشسته بود با تشر حسام ترکید و  با ر

ها را داخل سینی کوچک گذاشت و آبی به  هایش سرازیر شد. فنجاناشک 

صورتش زد. با نفس عمیقی مابقی بغضش را بلعید و سینی را برداشت. با لبخند  

 تصنعی سمت اتاق رفت. 

. بیتا و نیهان هم که متوجه  سام تمام روز را عصبی بود و با جدیت کار کردح

ای دست حسام  عصبانیتش بودند سکوت کرده بودند و سعی داشتند بهانه

ندهند تا مورد عتاب او قرار نگیرند. بعد از پایان ساعت کاری و رفتن خانوم  
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حرف آلود پشت رُل نشسته بود و بیغفاری، راهی خانه شدند. حسام اخم 

 د:کرد. نیهان آهسته لب زرانندگی می

 شده؟ میشه بهم بگه چی -

 آنکه چشم از رو به رو و خیابان بردار جواب داد:بی

 نه -

 دخترک دلخور از جواب سرباالی حسام، با غیظ گفت: 

 پس اگه دلیل ناراحتیت به من ربطی نداره اخم و تشرت هم واسه من نباشه!  -

 در جوابش نهیب زد:

من زبونت کوتاه باشه که  تو هم اگه واسه همه دو متر زبون داری واسه -

 ات رو ندارم، فهمیدی؟حوصله

 نیهان کمی صدایش را باال برد و جسورانه جواب داد: 

 من همینم که هستم، تو و بقیه هم واسم فرقی نداره.  -
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حسام که مثل انبار باروتی منتظر یک جرقه بود تا تمام عصبانیت و ناراحتی  

 اش فوران کند، فریاد زد:سرکوب شده 

فرقی ندارم؟ نیهان من با بقیه واست فرقی ندارم؟ من که به خاطرت توو هزار   -

شم. من فرقی مصیبت و دردسر افتادم، من که دارم اینقدر بخاطر تو مالمت می

 با بقیه ندارم؟! 

نیهان پشیمان از حرفی که زده بود، کمی در خودش جمع شد و با اخم ظریفی  

معذرت خواهی کند و بگوید نه، تو با  خواستکرد. دلش میحسام را نگاه می

تمام دنیا فرق داری، تنها حامی مهربان زندگیم بودی اما نگفت و حسام ماشین 

را کنار کشید و متوقف شد. سمتش خم شد، دست دراز کرد و در سمت نیهان  

را باز کرد. در حالی که از شدت عصبانیت صورتش بر افروخته بود و نفس  

 زد گفت:می
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گم به جهنم که هر چی  فرقی ندارم برو... برو منم مثل بقیه می حاال که -

ری و چه بالیی سرت  گم مهم نیست که کجا میخواد بشه، منم مثل بقیه میمی

 آد. می

نگاه دخترک بین حسام و در ماشین لغزید و آهسته قدمش را بیرون گذاشت. 

باد سردی وزید  های سست و کوتاه از ماشین فاصله گرفت.در را بست و با قدم 

ی هایش را توی جیب فرو برد. بستهو نیهان سر در یقه فرو برد و دست

پالستیکی کوچکی را در ته جیبش لمس کرد. ابروهایش گره خورد و بسته را با  

سرانگشتان فشرد. چیزی شبیه سنگ زیر دستش فشرده شد. با یادآوری 

ه کرد. حسام هنوز  اینکه چه چیزی در جیبش جامانده فورأ به پشت سر نگا

نرفته بود. با عجله سمت ماشین دوید و در را باز کرد. حسام سر روی فرمان 

 هایش بسته بود. بدون تغییری در حالتش لب باز کرد: گذاشته بود و پلک

 برگشتی فسقلی؟ -

 فسقلی عمته! نخیرم، برگشتم اینو بهت بدم. -
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. حسام سر از روی  ی کوچک را سمت حسام گرفتدستش را دراز کرد و بسته

 فرمان برداشت. با اخم نرمی، گنگ نگاهش کرد و لب زد: 

 این چیه؟  -

خدا. عصر اومد گفت دندونم افتاده واسم چسبش روکش دندون یه بنده -

بزنید. چون نوبت قبلی نداشت من دندونش رو گرفتم کفن پیچ کردم گذاشتم  

آ. بعدش دیگه با این اخالق  زنم بیتو جیبم، بهش گفتم شب آخر وقت زنگ می

 ! گند تو یادم رفت. بدبخت دندون جلوش بود گفت شبم مهمونی دعوتم

های نیهان، لب به دندان گرفت و پلک فشرد،  حسام با شنیدن حرف

لرزید. دخترک که هایش میکرد و اخماش مقاومت میسرسختانه مقابل خنده 

 حال حسام را فهمید ریز ریز خندید و حسام با تشر شیرینی گفت: 

 گمشو زود سوار شو برگردیم مطب. -

 فت:وار گنیهان با لبخند دندان نمایی شیطنت
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 ای به چَشم دُکی جون.  -

نشست و در را بست. حسام با لبخند سرش را به طرفین تکان داد و حرکت  

 کرد.

*** 

گذشت. حسام بغ کرده روی کاناپه لمیده و  شان به خانه میساعتی از برگشتن

دار داخل سینی  ی تلویزیون بود. نیهان دو فنجان چای هلخیره به صفحه

نگاهی به  . سینی را روی عسلی گذاشت، نیمگذاشت و کنار حسام نشست

 حسام انداخت و مردد لب باز کرد:

شده؟ مطمئنم هرچی هست به مهراد مربوطه. از وقتی  گی چیحسام، نمی -

 اون اومد تو بهم ریختی.

 حسام نفسش را سنگین بیرون داد و کمی جابجا شد، لب زد:

 چیزی نیست...  -
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 نیهان ابرو کج کرد و مصرانه گفت: 

 تونم که به حرفات گوش بدم. بگو دیگه!  تونم بکنم اما می کاری نمی -

 ی لب حسام نقش بست و با لحنی مغموم گفت:لبخند کجی گوشه

تر  خواد بره خواستگاری هستی! انگار هرچی این قضیه جدیمهراد می -

 شه. شه، غمِ نداشتنِ هستی بیشتر تو قلبم حس میمی

هستی بودی، چرا اینقدر زود کنار کشیدی؟ چرا   خب تو که اینقدر خاطرخواه -

 تالش نکردی؟ بهش نگفتی؟ 

ها رو روی زانوها گذاشت و کمی به جلو متمایل شد، پنجه میان  حسام آرنج

موهایش کشید. چند لحظه سکوت کرد و به مبل تکیه زد. با نگاهی خیره به  

 ای نامعلوم، جواب داد:نقطه

ها  ی زنی دادفر، از همهاینکه برم توو خانوادهدونی نیهان، من تا قبل از می -

رحمانه منو ترک کرده بود و رفته بود پی خوشی  متنفر بودم. چون مادرم بی
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ام.  عاطفهرحم و بیخودش. بابامم همیشه در سفر بود. من بودم و نامادری بی 

کشیدم، تنها بودم، نفرتم از مادر شد، سختی می هربار که بهم ظلمی می

ی دادفر. شریفه خانوم از هیچ شد. تا اینکه اومدم خونهولیتم بیشتر میمسئبی

 محبتی به من دریغ نکرد.

های حسام نشست و نگاهش پر از عشق بود وقتی از  لبخند نرمی روی لب

 زد.شریفه حرف می

شریفه هیچوقت بین منو هستی فرق نذاشت. به یه اندازه بهمون توجه و   -

محبت داشت. مهرمادری را با وجود این زن درک کردم. دلم نرم شد و فهمیدم 

ها هم خودخواه و بدجنس نیستن. اگه تا االن بهش مادر نگفتم شاید ی زنهمه

شریفه مادری رو در    ی خوشی ندارم. وگرنهی مادر خاطرهواسه اینه که از کلمه

 حقم تموم کرده. 

 به نیهان نگاهی انداخت و با تلخندی ادامه داد: 
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همه بهم محبت کرده، عاشق شده. خوشبختی  حاال دخترِ این زن که این -

انصافیه من مانع بشم. من بینه. این بیای میخودش رو کنار مرد دیگه

یچوقت پا پیش  تونستم به هستی برسم، چون مهراد با وجود من، همی

کار هستی بود  خانومم خیلی قبولم داشتن. اما اصلذاشت. دادفر و شریفهنمی

تونستم جسم هستی رو به  ای گیره. من شاید می که دلش پیش کس دیگه

آرم و عشقش به مهراد رو نادیده بگیرم؛ اما دلش هیچوقت با من دست بی 

مادرش هم خوشحالن،   نبود. هستی که بخنده، هستی که خوشحال باشه، پدر و

 خوام.خندن. منم چیزی جز این رو نمیمی

ها گرفت. گرمای فنجان،  نیهان فنجان چای را برداشت و میان دست

ای از چای نوشید و لب باال و زبانش  داد. جرعهسرانگشتان سردش را نوازش می

 ها کشید و گفت: داغ شد، زبان روی لب

هیچوقت متوجه تو نبوده و بهت فکر   گفتی، شاید اون ای کاش به هستی می -

کرد نظرش فهمید تو چقدر دوسش داری و بهت فکر میکرده. اما اگه می نمی
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دید و وقتی گفتی که قصد ازدواج با شد. مثل مهراد که تو رو مانع میعوض می

 دیده! هستی رو نداری اون موقع پا پیش گذاشت. شاید هستی هم مانعی می 

 باز کرد: حسام تلخندی زد و لب

تونسته حرفی بزنه و منو مانع  کرده اما فقط نمیمهراد به هستی فکر می -

 کرده. دوسم نداشته، هیچوقت! دیده. ولی هستی اصال به من فکر نمیمی

 های نگران نیهان انداخت و با تأکید ادامه داد:نگاهی به چشم

شه نمی تو خیلی کم سن و سالی، اینو یادت باشه که هیچوقت، هیچوقت -

خواد. حاال هر کار  خوادت یعنی نمیعشق رو توو دل کسی جا داد. وقتی نمی 

 کنی، هر چی بگی! 

زد. هر لحظه و  حسی از ناامیدی، حسرت و حسادت قلب دخترک را چنگ می

ربود و  گذشت، مهر حسام بیشتر قلب نیهان را  میهر ساعت و هرروز که می

اس! می دانست که او و  قه یکطرفه دانست این حس، این عال نیهان خوب می

حسام دو خط موازی هستند که قرار نیست هرگز به هم برسند. حسام از جا 
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های چای، سرد و دست نخورده روی  بخیر گفت. فنجانبلند شد و زیر لب شب

 میز جا ماند... 

*** 

آلود دستش را باالی سر برد... صدای زنگ خورد و نیهان خوابساعت زنگ می

 قطع کرد و خواست دومرتبه بخوابد که صدای حسام بلند شد. ساعت را

 نیهان... نیهان پاشو دختر، دیر شد. -

ی خواب بود و دلش گرمای پتو را  پوفی کشید و با رخوت نشست. هنوز تشنه

خواست. خستگی از تنش بیرون نرفته بود و با سستی از جا برخاست. می

پوست سرش را خاراند و از اتاق  دست برد میان موهای ژولیده و نامرتبش، 

به رو شد. زیر لب صبح بخیر  رفت که با حسام روبیرون رفت. سمت توالت می

گفت و خواست از کنارش رد شود که مچ دستش اسیر دست حسام شد. چشم  

 باریک کرد و پرسید:

 نیهان! دیشب گریه کردی؟  -
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لش ایستاد و  حوصله »نه« گفت و دستش را عقب کشید، حسام مقابدخترک بی

 گفت:

 پلکات خیلی ورم داره، تابلوئه گریه کردی خوابیدی! چرا آخه؟! -

 نیهان لب به کنایه باز کرد:

داش من از خوشبختی زیاد اشک شوق ریختم، خدا رو شکر کردم کپیدم.   -

 ولمون کن تو رو به موال  اول صبحی! 

شد نگاهی به آینه  حسام ناچار کنار رفت و نیهان قدم تند کرد. وارد توالت که  

 روح... شباهت به میت نبود، سفید و بیانداخت. صورتش بی

*** 

ماشین حسام جلوی مطب متوقف شد، تمام مسیر بینشان سکوت بود. نیهان 

گرفت، در ماشین را باز کرد و پیاده شد. باد سردی  حتی نگاهش را از حسام می 

د. ماشین را دور زد و  ی پالتو فرو بروزید و دخترک سرش را کمی در یقهمی
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داشت و از پله باال  همراه حسام وارد مطب شد. حسام جلوتر قدم برمی 

حسام مدام در گوشش   کرد. حرفرفت. نیهان از پشت سر، نگاهش میمی

شه توو دل کسی جا داد. وقتی پیچید:» عشق رو هیچوقت، هیچوقت نمیمی

 کنی!«خواد. حاال هرچی بگی، هرکار خوادت یعنی نمینمی

بغضش را قورت داد و وارد سالن مطب شدند. پشت میزش رفت و مشغول  

مرتب کردن وسایل روی میز بود که در باز شد. دخترک با دیدن کسی که در 

چهارچوب در ایستاده بود قلبش به تپش افتاد. زبانش خشک شده بود و نای 

استهزاآمیز  آمد و صدا زدن حسام را نداشت. برزو با پوزخند کریهی سمتش می

 گفت:

 آ! هوای ما رو هم داشته باش.به... نیهان خانوم! خوب کار و بارت گرفتهبه -

 با صدایی مرتعش لب زد:

 گمشو بیرون!   -

 پسرک ابروهایش باال پرید و نوچ نوچی کرد: 
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، مؤدب باش  دختر آق دکتر نیست که اینجوری حرف بزنهدر شأن دوست -

 دختر! 

در اتاق باز شد و حسام بیرون آمد. با دیدن برزو اخم غلیظی روی صورتش  

 نشست و عتاب کرد: 

تون پیدا شد. رفیقت پیغامم رو بهت نرسوند؟ گورتو  باز که شماها سر و کله -

 گم کن برو!  

 خیال جواب داد:ی میز تکیه داد و بیبرزو دستش را لبه

تربیت شده؛ نگو معلمش تویی! دِ آخه داش من، شما با ما  گم این نیهان بیمی -

رم شما چشم. من می تسویه نکردی که من برم. شما حق السکوت ما رو بده، 

 هم راحت به عشق و حالتون برسید. 

های کلید حسام دندان سایید و خون به صورتش هجوم آورد. از پس دندان

 اش غرید: شده 
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دم. حاال هم تا به پلیس زنگ نزدم گمشو برو رد  من یه ریالم بهتون نمی -

 کارت.

 بار برزو صدایش را باال برد و نهیب زد:این

زنم پلیس. فکر کردی شهر  اهام تسویه نکنی اون منم که زنگ میاتفاقا اگه ب -

 هرته؟!  

اش را چنگ زد و سمت در های بلند سمت برزو خیز برداشت، یقهحسام با قدم 

لرزید، هینی  هولش داد. نیهان که تا آن لحظه سکوت کرده بود و در خود می

 کشید و دستش را جلوی دهان گرفت. فریاد حسام بلند شد: 

 خوای بخور... هری...گ*و*ه*ی می هر -

 اش را دستی کشید و گفت: ی کاپشن بادیبرزو یقه

آد وسط. جفتتون رو به خاک سیاه باشه، خودتون خواستین پای اصالن بی -

 شونم. می
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ریخت. حسام نفس حبس  صدا اشک می از در بیرون رفت و نیهان هراسان و بی

د که صورتش از اشک خیس بود.  اش را بیرون داد و به دخترک نگاه کرشده 

سمتش قدم برداشت و دستش را نوازشگونه روی سرش کشید. دلجویانه لب  

 زد:

 ذارم.نترس نیهان، هیچ اتفاقی نمیوفته. من نمی -

 صدای حامد بلند شد و جلوی درگاه ایستاده بود.

 حسام این سر و صداها... -

ی کمی از او ایستاده بود ریخت و حسام که با فاصله با دیدن نیهان که اشک می 

 کرد، حرف در دهانش ماسید و خیره ماند.و نوازشش می

 ی حامد رو به نیهان گفت: زدهتوجه به نگاه مات حسام بی

 آد، از هیچی هم نترس. بسپر به من. برو یه آبی به صورتت بزن حالت جا بی -
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رو   آلود سمت توالت رفت. حسامهایش کشید و بغضدخترک دست روی گونه

 به حامد اشاره کرد:

 آ اتاقم ...بی -

سمت اتاق رفت و حامد به دنبالش قدم برداشت. با بسته شدن در اتاق،  

 دار پرسید:متعجب و با صدایی کش

 کرد؟ تو چرا... کی بود این یارو؟ نیهان چرا گریه می -

 حسام با کالفگی حرفش را قطع کرد:

 یه دقیقه مهلت بده تا بگم.  -

 کوت شد و حسام ناچار توضیح داد: ای سلحظه

راستش... راستش نیهان دختر فراریه! به من پناه آورد منم دلم سوخت  -

گه به خواد! میکمکش کردم. حاال این یارو فهمیده و شده موی دماغ. باج می

 دم.خانوادش خبر می
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 های حامد درشت شد و تعجبش بیشتر... گنگ و متحیر لب باز کرد:چشم 

 گی حسام؟ البد خونه هم بردیش آره؟! میچی  -

 حسام بی حرف پلک زد و تأیید کرد. حامد ادامه داد: 

 شه...رابطه دارین با هم؟تو از قانون خبر نداری نه؟! احمق واست دردسر می  -

 حسام نهیب زد: 

 ی چی؟ گم پناهش دادم، کمکش کردم. رابطهگی؟ میحامد چی می  -

 سرجنباند:دستش را در هوا تکان داد و 

اصال هرچی... فقط کافیه تو و اون رو توو یه خونه با هم بگیرن. این خودش   -

 جُرمه و شالق داره. فکر آبروی کاریت نیستی؟!

 حسام پنجه میان موهایش کشید و مستأصل گفت: 

گی چکار کنم؟! بیرونش کنم این حیوونا یه بالیی سرش میارن. خودش  می -

 و کانون و اینجور جاها...  هم دوس نداره بره بهزیستی 
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 حامد سرش را با تأسف تکان داد و لب زد:

 دوسش داری؟ -

 بالفاصله با قاطعیت جواب داد:

 سوزه.نه، فقط خیلی دلم واسش می -

 خوای چکار کنی اما دردسر بزرگی در انتظارته. دونم میدونم حسام، نمی نمی -

 انداخت:اش نگاهی حامد این را گفت و به ساعت مچی

من برم مریض دارم. تو هم به حرفای منو و تهدیدای اون یارو فکر کن. یه   -

 راهی پیدا کن نه خودت بیوفتی توو دردسر نه اون دختر آواره بشه.

با رفتن حامد، دستی به صورتش کشید و نفسش را بیرون داد. موبایلش مدام 

فی کشید و  ی گوشی، پوخورد. با دیدن تصویر هستی روی صفحهزنگ می

زیرلب گفت:» چه روز نحسی امروز...« با کالفگی تماس را وصل کرد، صدای 

 شاداب هستی از پشت خط بلند شد:
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 سالم داداشی، صبح بخیر خوبی؟  -

 سالم، ممنون. تو خوبی؟ -

شه. خواستم بهت بگم  خوام زنگ بزنم اما وقت نمی قربونت، از دیشب می -

 آی دیگه؟! خوام تو هم باشی. می تگاری. میی مهراد میان خواسامشب خانواده 

گشت ای میاش دنبال بهانهحسام با ناراحتی پلک فشرد، میان ذهن آشفته

برای نرفتن. صدای دادفر از آن سوی خط بلند شد که خطاب به دخترش  

 گفت:می

 شه پسرم نباشه!آد. مگه میمعلومه که می -

 و ناچار لب باز کرد:با شنیدن صدای دادفر، حرف در دهانش ماسید 

 به سالمتی، مبارکه... آره میام.  -

 هستی با ذوق گفت: 

 ممنون، پس واسه ساعت هفت بیای.   -
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 جنباند:ای به در، در اتاق باز شد و خانوم غفاری وارد اتاق شد. حسام سر با تقه

کنم، و میها رو کنسل کنم. اما بازم تالشمدادی تا نوبتکاش زودتر خبر می -

 ر بیام. زودت

 بینمت.ممنون، پس شب می -

خداحافظی کرد و تماس را قطع کرد. بیتا حینی که روپوش سفید را تنش  

 کرد گفت:می

 خواین کنسل کنید؟ صبح بخیر دکتر، امروز عصر رو هم می -

 آره، مجبورم.   -

 بیتا ابرو کج کرد و با اعتراض گفت: 

اواخر مدام کنسلی و تعطیلی  کنم. اما این ببخشید دکتر که دخالت می  -

 داریم...

 حسام میان حرفش پرید و لب باز کرد: 
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 کنم. شما نگران نباشید. جبرانشون می -

های  های بلند از اتاق بیرون رفت. مرد مسن و دختر جوانی روی صندلیبا قدم 

سالن منتظر نشسته بودند.  نیهان با اخم ظریفی، مشغول کار بود. کنار میزش  

 آهسته پرسید:ایستاد و 

 خوبی؟   -

 نیهان خودکار را روی میز گذاشت و لب زد:

 آره، خوبم. -

های ساعت پنج به بعد رو باهاشون تماس بگیر کنسل کن. امشب باید مریض -

 ی دادفر. برم خونه

 اونجا چرا؟  -

 نگاهی به بیماران داخل سالن انداخت و جواب داد:حسام نیم

 ارت برس.  زنیم. حاال به کبعد حرف می -
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سمت اتاق برگشت. نگاه دخترک دنبالش کشیده شد. با بسته شدن در اتاق،  

 نیهان رو به دختر جوان گفت: 

 بفرمایید داخل خانوم. -

ی آمدند. حوصلهها و دقایق کش میگذشت و انگار ثانیهزمان به کُندی می

اصله مطب و آنجا ماندن را نداشت. همیشه یک در و دیوار، بین او و حسام ف

شد؟ کنار حسام  ی هولناک رها میآور... چطور از این ورطهای عذاببود. فاصله 

بودن نوعی عذاب داشت و رفتنش نوعی دیگر. تمام روز را فکر کرد اما راهی  

های ساعت که پنج بعدازظهر را نشان داد، لبخند روی لب نیهان  نداشت. عقربه

ن آمد. کتش را روی دوش  نشست. با خلوت شدن مطب، حسام از اتاق بیرو

 کرد که نیهان پرسید:مرتب می

 نگفتی امروز چه خبره؟ -

 ی لب حسام جا گرفت و لب گشود: لبخند کجی گوشه

 صبح تا حاال از فضولی، جون به لب شدی آره؟ -
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 صدایش را کش آورد و معترض شد:

 عه حسام اذیت نکن دیگه! -

 های مطب را خاموش کرد:چراغ

 خواستگاری هستی... واسه مهراد.  -

 نیهان چشم درشت کرد و لب به کنایه باز کرد:

اوه اوه... پس امشب حواسم باشه زیاد حرف نزنم که دوباره کنار خیابون   -

 ام نکنی!  پیاده

 حسام با اخم ظریفی تشر زد:

 حرف نزن دختر، راه بیوفت بریم.  -

 گرفت:دخترک با چموشی، دستش را خبردار باال 

 چشم قربان.  -
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دوشادوش یکدیگر از مطب بیرون رفتند. حسام پشت رُل نشست و استارت  

 زد. نیهان لب کج کرد و پرسید:

 امشب شام اونجایی دیگه، آره؟  -

 حسام حین رانندگی جواب داد: 

 آره  -

 گردی؟ساعت چند برمی -

 نگاهی به دخترک انداخت و گفت: نیم

 است لباس مناسب بخرم باهام بیای؟ خوای بریم ومعلوم نیست. می -

 نیهان فورأ سرش را به طرفین تکان داد: 

گید کی هستم؟ ی مهراد میام. بعدم من بیام به خانوادهنه، من اونجا غریبه -

 اونجا چکار دارم؟ نیام بهتره. 
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ات آویزونه، شبم احتماال دیر برگردم. تو خونه  آخه هنوز نرفتم لب و لوچه -

 ه وقت! تنها، نترسی ی

 نیهان پوزخندی زد گفت:

ی خرابه تا حاال به صبح رسوندم.  بترسم؟! من شب رو توو خیابون و گوشه -

 خواد بترسم؟! بعد از چیه اون خونه می

 حسام شانه باال انداخت و لب باز کرد:

خرم. خواد بیای من مشکلی ندارم. لباسم واست میبه هرحال اگه دلت می -

 حاال هرجور میلته. 

ی ماشین، دخترک به صندلی ماشین تکیه  کنندهدر فضای مسکوت و خسته

ی ماشین خطوط نامفهوم  ی بخارگرفتهداده بود و با انگشت اشاره روی شیشه

 نگاهی انداخت و پرسید:کشید. حسام نیم می

 ؟ چرا اینقدر ساکتی؟ چته -
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برو رد   ترسم حرف بزنم باز بکشی کنار بگیگفتم که، اوضاع خوب نیست می -

 کارت!

 حسام آهسته سر تکان داد و زیر لب گفت:

 خوام آروم باشم باز تو هی آتیش بسوزون. حاال من هرچی می -

 آنکه نگاهش کند لب زد:بی

 تونی! نیستی... نمی -

 ابروهای حسام در هم گره خورد و گنگ پرسید:

 چی؟!   -

 انداخت و گفت: دست از روی شیشه برداشت و سمت حسام مایل شد، ابرو باال 

ی لبت رو  ات تابلوئه...از اینکه گوشهتونی آروم باشی. قیافهآروم نیستی، نمی -

دی، طرز رانندگی کردنت مشخصه دلت گیری و دندون فشار میهی دندون می

 جوشه و ... داره مثل سیر و سرکه می
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 با تشر حسام ساکت ماند: 

خوای بیشتر  گی؟ میاینارو میبسه دیگه، آره حالم خوش نیست. که چی  -

 و بکش بچه. عصبیم کنی؟ همون ساکت باش نقاشیت

 دخترک معترضانه صدایش را باال برد: 

خوای بری اونجا؟  شه نرو، مگه مرض داری میخب وقتی حالت بد می  -

 رفتی! آوردی نمیکنی چرا؟! یه بهونه میخودآزاری می

خواستم ف بزن با من، بعد هم میاول اینکه باز نزن جاده خاکی و درست حر -

 شه پسرم نباشه، دلم نیومد بگم نه.آرم اما نشد. دادفر گفت مگه میبهونه بی

شه پسرم کجی غرولند کرد:» ایش... مگه مینیهان پوفی کشید و با دهن

 نباشه!.. اه اه اه«

 رو گرداند و تا رسیدن به خانه، هردو سکوت کردند. 
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داد ی عصر را نشان میای دیوارکوب، شش و سی دقیقهنقرههای ساعت قربهع

که حسام از اتاق بیرون آمد. کت و شلوار طوسی به تن داشت و ساعت  

بست. نیهان روی کاناپه، دراز کشیده و پتو را روی سرش  اش را میمچی

 ی کتش کشید.کشیده بود. باالی سرش ایستاد و دستی به یقه

 رم، کاری نداری؟ دارم می نیهان... نیهان بیداری؟ -

 اش از زیر پتو بلند شد:آنکه پتو را کنار بزند، صدای خفهبی

 به سالمت، برو خوش بگذره.  -

 حسام نفسس را بیرون داد و لب باز کرد:

دونم از چی ناراحتی و این کارات واسه چیه؟ من رفتم، کاری پیش اومد  نمی -

سیم کار ه، بلدی با گوشی بیام توو گوشی ذخیره شدزنگ بزن بهم. شماره

 کنی؟

 ذاری بکپم یا نه؟بلدم، می -
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سرش را به طرفین تکان داد و زیر لب خداحافظ گفت. دخترک گوش تیز کرده 

بود تا از رفتنش مطمئن شود. با صدای بسته شدن در، پتو را کنار زد و نشست. 

روی  هایش از اشک لبریز شد. دستی چشمفشرد و کاسه بغض گلویش را می

های خیس از اشکش کشید و از جا برخاست. سمت آشپزخانه رفت و گونه

لیوان روی میز را پر از آب کرد. یک نفس سر کشید و بغضش را قورت داد. با 

کرد: » به من چه اصال... برو به جهنم. برو پیش همون هستی  غیظ غرولند می

و واسش تیکه ودشی لوسِ نچسب، انگار چی داره که این داره خجونت، دختره

کنه. دو ساعت رفته توو اتاق با ادکلن دوش گرفته که چی؟! که  تیکه می

خواد خواد بره خونه دادفر، واسه اون از دماغ فیل افتاده خواستگار میمی

 خواد اونو بگیره... اه اه اه«تر از حسام، مهراده که می آد. بدبختبی

برداشت و پنیر و سبزی را از  هایش، تکه نانی حین غُر زدن و حرص خوردن

ای پنیر و سبزی گرفت و دندان زد. فکر و  یخچال بیرون آورد. با غیظ لقمه

ی او نسبت به هستی. یک کرد به عالقهذهنش، حسام بود و حسادت می 

ساعت تمام را روی صندلی نشسته بود و در فکر فرو رفته بود. هر از گاهی  
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غلتید. کالفه از جا برخاست، سرش میاش قطره اشکی گرم و لجوج روی گونه

سوخت. سمت کاناپه رفت و کنترل تلوزیون را  هایش میکرد و چشمدرد می 

برداشت تا سرگرم شود. قبل از آنکه دکمه را فشار دهد، صدایی از حیاط  

رفت که صدای باز  شنید. با اخم ظریفی به پنجره نگاه کرد. سمت پنجره می

لبش شدت گرفت و عرق به تنش نشست. گوشی های قشدن در را شنید. تپش

روی عسلی بود و فورا برداشت. پشت مبل پنهان شد. در سکوتی خوفناک، از  

پشت مبل سرک کشیده و خیره به راهروی ورودی بود که برزو و وحید را دید.  

ی  دستش را محکم جلوی دهانش فشرد و بیشتر در خودش جمع شد. شماره 

نار گوشش گرفت. بعد از چند بوق صدای حسام حسام را گرفت و گوشی را ک

 بلند شد:

 الو، جانم... -

 با صدایی ضعیف و مرتعش لب زد: 

 حسام بیا خونه... برزو...  -
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*** 

 خانوم از آیفون بلند شد:حسام پشت در ایستاد و زنگ را فشرد. صدای مهتاج

 سالم آقا، خوش اومدین. -

حیاط دو طرف راه سنگی روشن  هایدر باز شد و قدم به حیاط گذاشت. چراغ

رسید. ی حیاط به گوش میبودند. صدای شُرشُر آب، از آبنمای بزرگ گوشه

کرد. قراری میاضطراب وجود حسام را فرا گرفته بود و قلبش میان سینه بی

کشید، سعی داشت های عمیق میداشت، نفسهایش را بلند و محکم برمیقدم 

در باز شد و هستی به استقبال آمد. پیراهن  آرام جلوه کند و خوشحال باشد. 

اش  بلند و سفید، با حریری آبی رنگ و شالی که آزادانه روی موهای مشکی

هایش از  کشید. چشماش را بیش از پیش به رخ میانداخته بود زیبایی

 هایش گل انداخته بود.زد و گونهخوشحالی برق می

 گه باید مهمونا برسن!سالم، خوش اومدی. به موقع رسیدی، االن دی -

 لبخندی تصنعی روی لب نشاند:
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سالم عروس خانوم، مگه جرأت دیر اومدن هم دارم وقتی شما سفارش کرده   -

 باشی! 

ای میان ابروهای  هستی دست دراز کرد و حسام دستش را به آرامی فشرد. گره

 هستی افتاد و چشم باریک کرد:

 چه سرده دستت حسام! خوبی؟  -

 با تلخندی جواب داد:

 آره خوبم، به خاطر سرمای هواست. -

 ی داغ بیارم، گرم بشی.بیا بشین یه قهوه -

وارد خانه شدند. دادفر و شریفه خانوم، آراسته و مرتب روی کاناپه نشسته و 

  ها بودند. سالم و احوالپرسی کردند و مشغول خوش ومنتظر رسیدن مهمان

رفت با  بش شدند که زنگ خانه بلند شد. مهتاج حینی که سمت آیفون می

 خوشحالی گفت: 
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 اومدن!   -

هایش را  فشرد. لبشد و بغض گلویش را میهای قلب حسام بیشتر میکوبش

سوخت. با دیدن مهراد کنار پدر و  آنقدر که از داخل به دندان گرفته بود، می

رد. حسرت پدر و مادری که نداشت و مادرش، حسادت و حسرت قلبش را پُر ک

 تمام عمر تقاص نبودنشان را پس داد.  

هایش  فشرد. نفسی هستی به مهراد قلبش را میهای پُرمهر و عاشقانهنگاه

ای گفت و سمت سنگین شده بود و از جا برخاست. زیر لب ببخشید آهسته

 خانوم با دیدنش لب باز کرد:آشپزخانه رفت. مهتاج

 سام؟ چیزی الزم دارین؟ بله آقا ح -

 یه لیوان آب خنک لطفا. -

مهتاج بالفاصله سمت یخچال رفت، حسام دستی به صورتش کشید و نفسش  

را سنگین بیرون داد. مهتاج لیوان آب را مقابل حسام گرفت. صدای زنگ 
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ی  موبایلش بلند شد، با اخم ظریفی گوشی را از جیبش بیرون آورد. شماره 

 منتظر ایستاده بود. تماس را وصل کرد: اش بود. مهتاج  خانه

 الو، جانم؟ -

 صدای ضعیف و لرزان نیهان به گوشش رسید:

 الو حسام بیا خونه، برزو...  -

 حرفش ناتمام ماند. دستپاچه پرسید:

 الو... الو نیهان، برزو چی؟ -

های بلند از آشپزخانه  زد. با قدمتماس قطع شده بود. مضطرب و پیاپی پلک می 

فت. وارد سالن شد و نگاه پرسشگر و منتظر همه به حسام دوخته شده  بیرون ر

 بود. دادفر سر جنباند:

 چیزی شده پسرم؟ -
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نه... نه چیزی نیست. اما متأسفانه من باید برم. یه کار مهم پیش اومده. عذر  -

 خوام.می

 نگران لب گشود:دادفر از جا بلند شد، دل

 خوای بری؟می ؟ کجا اتفاقی افتاده  -

 با لبخندی تصنعی جواب داد:

 خوام.گردم. فعال با اجازه، باز هم معذرت مینه، نگران نباشید، برمی -

بیشتر از این فرصت ماندن نداشت. خداحافظی کرد و از خانه بیرون رفت.  

 دادفر به دنبالش وارد حیاط شد.

 جان کمکی ازم برمیاد بگو!  حسام -

 کی از دوستام پیش اومده. ببخشید که باید برم.نه، یه مشکلی واسه ی -

 اشکالی نداره. مواظب خودت باش. برو خدا به همرات.  -
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طول حیاط را طی کرد و بیرون رفت. پشت رُل نشست و استارت زد. با عجله و  

گرفت اما  ی خانه را میکرد. حین رانندگی مدام شماره سرعت رانندگی می

 ی حامد را گرفت. رسید، شمارهفایده بود. نزدیک خانه که بی

 جانم حسام؟  -

 لرزید:صدایش از شدت اضطراب می

ی دیگه باهام الو حامد، وقت ندارم توضیح بدم خوب گوش کن. پنج دقیقه -

 ام رو بده. فهمیدی؟تماس بگیر. اگه جواب ندادم زنگ بزن پلیس و آدرس خونه

 شده؟ نگرانم کردی حسام چی -

 ماشین را متوقف کرد و گفت:  

 فرستم واست. بگو دزد رفته خونه، یادت نره!آدرس رو می -

تماس را قطع کرد و فورأ آدرس را پیامک کرد. کلید را توی قفل چرخاند و وارد 

ول حیاط را دوان دوان طی کرد؛ با نزدیک شدنش به در ط خانه شد. حیاط 
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هیچ فکری و هراسناک دستگیره یبه گوشش رسید. ب سالن، صدای داد و فریاد 

را فشرد. به محض ورودش، تیزی چاقو را مقابل صورتش دید؛ صدای برزو کنار  

 گوشش بلند شد:

 کنم.تکون نخور، وگرنه خط خطیت می -

حرکت ماند و نگاهش به نیهان بود که روی کاناپه نشسته و در  حسام بی

رک را پوشانده بود و با  ی دختها و چانهخودش جمع شده بود. سرخی خون، لب

آلود، نگاه دردمندش را به حسام دوخته بود. وحید باز و اشک هایی نیمهچشم 

کشید. خون  های نیهان را در چنگ گرفته بود و رو به عقب میرحمانه گیسبی

های حسام قُل زد و قلبش فشرده شد. دندان سایید و با حرص و  در رگ

 عصبانیت غرید: 

 ها؟! ولش کن لعنتی! کنید حرومزاده غلطی می ی من چه توو خونه -
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برزو نوک چاقو را زیر گلوی حسام چسباند و حسام از سوزش آن، چینی به  

های  دماغش انداخت. برزو قدمی جلوتر آمد و رخ در رخ حسام ایستاد. نفس

 شد و با غیظ لب باز کرد:عصبیش پخش صورت حسام می

گم باهام تسویه کن؛  ی وقته دارم میحرومزاده هفت جد و آبادته مردک! خیل -

السکوته، بلکه پول  خوام نه تنها حقحالیت نیست دیگه! این پولی هم که می

اون طالهایی که نیهان خانوم به باد داد هم هست. پس همین االن مثل یه  

 ، افتاد؟کن برو توو اتاقت و واسم یه چک روز بنویسی خوب و حرف گوشبچه

 ندان گرفت و لب زد:حسام لب زیرین به د

 باشه، اما اول بگو نیهان رو ول کنه.  -

 اول چک!   -

 صدای حسام باال رفت و عتاب کرد:

 اول نیهان. -
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ی برزو، وحید  برزو ناچار نگاهی به وحید انداخت و سر تکان داد. با اشاره 

موهای نیهان را رها کرد. دخترک صورتش از درد مچاله شد و سرش را پایین  

داد. برزو های نحیفش را روی سر نشاند و آهسته ماساژ میگرفت. دست 

 ای به کتف حسام زد.ضربه

 دِ یاال دیگه، برو چک بنویس.  -

 صدای زنگ موبایل حسام بلند شد، برزو تشر زد: 

 ماسک رو؛ بدش به من ببینم. قطع کن اون ماس -

  یی حامد روی صفحهحسام دست توی جیب برد و گوشی را برداشت. شماره 

خورد، آهسته گوشی را سمت برزو گرفت. برزو گوشی را از  گوشی به چشم می 

دستش قاپید و او را سمت اتاق هدایت کرد. وارد اتاق شدند، دست حسام روی 

کرد تا کُشی می داشت و وقت دیوار سُر خورد و کلید را زد. آرام قدم برمی

 هایی در هم کشیده نهیب زد: پلیس برسد. برزو با اخم

  بجنب، لفتش نده؛ یاال... دِ -
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 ها را کمی جا به جا کرد. حسام کشوی میزش را بیرون کشید و برگه

 باشه، دو دقیقه صبرکن، یادم نیست دسته چکم رو کجا گذاشتم؟!  -

تو گوه خوردی که یادت نیست، منو مچل نکن مرتیکه؛ من فقط با چک و  -

ندازم عش جفتتون رو میرم؛ بخوای تیزبازی در بیاری نپول از این خونه می

 وسط خونه.

نگاه تندی به برزو انداخت، لب گزید و باز به  حسام فکش منقبض شد و نیم

 ها ادامه داد. با کالفگی گفت:جستجو و زیر و رو کردن برگه

 نیست، باور نداری بیا خودت ببین.  -

 برزو عصبی فریاد زد.

به من ربطی نداره، هر قبرستونی گذاشتی بردار بیار، پول نقد، چک، هرچی...   -

 رم. شده بیرون نمیمن دست خالی از این خراب

 های قفسه را وسط اتاق ریخت و فریاد زد: با یک دست نیمی از کتاب
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 بنویس چک رو تا خونه رو به آتیش نکشیدم. -

چک، شت. برزو با دیدن دسته کشوی دیگری را باز کرد و دسته چک را بردا

 پوزخندی زد و گفت:

 حاال شد... بنویس زود باش. -

حسام شروع به نوشتن مبلغ کرد و زیر چشمی نگاهی به ساعت انداخت،  

امیدش به رسیدن پلیس بود. چک را نوشت و سمت برزو گرفت. برزو قدمی 

هر دو مچ جلو آمد و دست دراز کرد تا چک را بگیرد. همان حین حسام ناغافل 

برزو را گرفت و دستی که چاقو داشت را به دیوار کنارش کوبید. برزو مقاومت  

 کرد و برای نگه داشتن چاقو و ضربه به حسام در تقال بود. فریاد زد: می

 وحید...  -

های پهن حسام را میان مشت فشرد و رو به عقب  وحید وارد اتاق شد و شانه

ی صورتش کرد. برزو لگدی به  حوالهکشید. روی زمین خواباند و مشتش را 

ی بعد باال برد که صدای آژیر پلیس به  پهلوی حسام زد و مشتش را برای ضربه
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ی برزو معلق ماند و هراسان به وحید نگاهی  گوش رسید. دست مشت شده 

 انداخت. رو به حسام گفت: 

 پدر؟پلیس خبر کردی بی -

اند. همراه وحید به  چک را از روی زمین چنگ زد و توی جیب کاپشنش چپ

سرعت از اتاق بیرون رفتند. حسام با رخوت از روی زمین بلند شد و دستش را  

هایی ای کرد و تمام توانش را جمع کرد تا با قدم فشرد. تک سرفه روی پهلو می

بلند و سریع خودش را به نیهان برساند. صدای کوبیده شدن در سالن به 

ی اطراف خانه، امکان و دو شاخه  های بلندگوشش رسید. با وجود حفاظ

وار در خودش  فرارشان نبود. خودش را به نیهان رساند که روی کاناپه جنین

آلود دخترک گذاشت و هایش را دو طرف صورت زخمی و خونجمع بود. دست 

 گفت:

 جان خوبی؟نیهان، نیهان -

 نیهان پلک فشرد و هق زد. حسام با عجله و مضطرب ادامه داد: 
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گی ما بَره کالنتری. اونجا میی ما رو میخوب گوش کن، پلیس همهنیهان  -

گی چون اصالن  خوایم ازدواج کنیم فهمیدی؟ می همو دوست داریم و می

ی قانون با هم عقد داده فرار کردی و اومدی اینجا تا بریم با اجازهآزارت می

 کنیم. فهمیدی؟ نیهان بهم اعتماد کن، جز اینا حرفی نزنی، باشه؟

 نیهان گیج و گنگ سر جنباند و پلک زد.

*** 

حسام روی صندلی راهروی کالنتری نشسته بود، با ابروهایی در هم تنیده؛  

آلود و سر به زیر چشم به زمین دوخته و غرق در فکر بود. حامد همراه  اخم

برادرش سجاد که وکیل بود به کالنتری آمده و مقابل حسام با استرس و حرص  

 هی چپ چپ به حسام انداخت و با غیظ لب باز کرد:زد. نگاقدم می 

برن پزشکی قانونی،  شه؟! حاال فردا دختره رو مینگفتم؛ نگفتم واست شر می -

 کنه و بعد بیا و درستش کن.  باباشم ازت شکایت می
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توجه به حرف حامد، نگاهش را باال گرفت و رو به سجاد که کنارش  حسام بی

سش داشتم، اگه بگم قصد ازدواج داریم، این  نشسته بود گفت:» اگه بگم دو

 ی شکایت و مجازات و اینا حله؟« قضیه

زده رو به حسام لب گشود: » حامد از حرکت ایستاد و چشم درشت کرد؛ بهت

 گی پسر؟ زده به سرت؟!«چی می

 بار صدایش را کمی باالتر برد و تکرار کرد:» حله؟!«حسام این

 » اگه اونم تأیید کنه و باباشم رضایت بده حله«سجاد ناچار سر جنباند و لب زد:

 حامد معترضانه گفت:

؟! حسام این دیگه کمک نیست، دلسوزی نیست؛ خریته  و حلهچی چی -

شناسی سه نفری اومده کدوم رو نمیفهمی؟خریت! احمق بگو اصال هیچمی

 و خالص کن. بودن دزدی و خودت

 سرباز از اتاق بیرون آمد و صدا زد:
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 فرهیخته، بیاد داخل. حسام -

حسام از جا بلند شد و همراه سجاد وارد اتاق شدند. مأمور پرونده که مردی 

مسن و چهارشانه بود پشت میز نشسته و اشاره کرد بنشینند. روی  

ای به در اتاق خورد و سرباز های سبزرنگ اتاق، مقابل میز نشستند. تقهصندلی

اصالن جهانبخش اومدن بفرستم  وارد شد؛ احترام گذاشت و گفت:» قربان،

 داخل؟«

 بله، بگو بیاد داخل. _

ای بعد، مردی سیهچرده و قدبلند، با موهایی کم پشت و پریشان وارد  لحظه

های ریز و صورتی استخوانی و کشیده داشت، با انزجار نگاهی  اتاق شد. چشم 

 به حسام و سجاد انداخت و سمتشان خیز برداشت.

 ی تو بوده؟! ای دزد ناموس، دیوث دختر من خونه -

سجاد و سرباز، بین حسام و اصالن ایستادند و مردی که پشت میز نشسته بود،  

 تشر زد:
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 بشین آقا، بشین شر درست نکن. شکایت داری بیا بنویس!  -

 سرباز اصالن را به عقب هُل داد. مأمور رو به اصالن پرسید:

 شناسی؟ این آقا رو می -

 پدر رو!بینمش بینه واال؛ اولین باره می -

 حسام اختیار از کف داد و صدایش را باال برد.

شناسی! چند دفعه اومدم  درست حرف بزن مرتیکه؛ تو غلط کردی نمی -

ای داده بودی، چون  خواستگاری نیهان؟ ندادی چون قولش رو به کس دیگه

 و بفروشی!  خواستی دخترتپول داشت واست. می

 زده، دستش را مشت کرد و جلوی دهانش برد:ن متعجب و بهتاصال

گه جناب سروان، من اصال تا حاال ندیدمش! چه عه عه عه... دروغ می -

 خواستگاری؟ چه کشکی؟ کدوم قول؟
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شه رد مأمور با لحن تندی گفت:» بشین آقا شلوغش نکن، بالخره مشخص می م

گید.« اصالن با انزجار نگاهی به حسام انداخت و ناچار  کدومتون حقیقت رو می

ی یک صندلی از او نشست. مأمور مشغول نوشتن بود که حسام از به فاصله 

ی ضعیفی  فرصت استفاده کرد؛ خودش را کمی سمت اصالن خم کرد و با صدا

کنار گوشش نجوا کرد:» حرف نیهان، حرف منه! اگر قبول کردی و به  

دم. اگه بخوای اذیت کنی  ازدواجمون رضایت دادی؛ من یه پولی هم بهت می

دونی پات گیره و کم اون دختر رو  کنه؛ خودت مینیهان هم ازت شکایت می

ارش هم که  شکنجه نکردی!« با لحنی تهدیدوار ادامه داد:» در ضمن علت فر

 یادت نرفته؟«  

سایید؛ فکر گرفتن پول  اصالن با اخم تندی نگاهش کرد و دندان می 

 کرد و تردید به جانش انداخته بود.  اش میوسوسه

 شناسی و ازش شکایت داری آره؟! گی این آقا رو نمیخُب، پس می -
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تری  منگاه اصالن بین حسام و مأمور چرخید، سر به زیر انداخت و با لحن مالی

ی این مرد گفت:» دختری که از خونه فرار کرده و رفته یه مدت توو خونه

 گه خاطرخواهشه، باشه! بِبَره عقدش کنه.« خوام چکار؟ میزندگی کرده رو می

شناسیش؟ ی لب حسام نشست و مأمور پرسید:» پس میپوزخند نرمی گوشه

 خواستگارش بوده؟« اصالن با تأخیر جواب داد:» بله...«

أمور مکث کوتاهی کرد و حسام و اصالن را از نظر گذراند، نگاهش را باریک م

 کرد.

اون دختر امشب باید درمانگاه باشه، صبح که آوردنش اگر حرفاتون رو تأیید  -

هاتون  شید و میرید واسه کارای عقد. هروقت شناسنامه کرد؛ با وثیقه آزاد می

 و آزاد کنید.  تونید وثیقه ر رو آوردین که عقد ثبت شده می 

سجاد کیفش را باز کرد و گفت:» موکل بنده که االن آزاد هستن درسته؟ من  

 وثیقه آوردم!«

 بله، مشکلی نیست. -
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ات رو  و رو به حسام گفت:» بیا شکایتت رو از اون دو نفر که اومدن توو خونه

 جا بنویس« این

وشتن شد. حسام از جا بلند شد و خودکار را از روی میز برداشت، مشغول ن

سجاد پیگیر مابقی کارها شد و ساعتی بعد همراه حسام و حامد از کالنتری  

بیرون رفتند.سجاد خداحافظی کرد و سمت ماشینش رفت.  حسام کنار حامد  

ی  ی بخار گرفتهنشسته بود و با ابروهایی در هم گره خورده، چشم به شیشه

زش! حامد حین ی فکرش نیهان بود و حال و رو ماشین دوخته بود. همه

 کرد.رانندگی مدام حسام را مالمت می

الکی الکی واسه خودش شر درست کرد، عقدش کردی بعد آویزونت شد   -

ی خودت  کنی؟ فکر آیندهطالق نگرفت چی؟! مهریه سنگین خواست چکار می

 نیستی؟ اصال مگه خره که طالق بگیره؟!  

 شم.دار پیاده می نگه -
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نگرانتم  خواد قهر کنی! دلخم گفت:» خوبه حاال نمیحامد نگاهی انداخت و با ا

 گم!  که می

ی اون مرتیکه اصالن! برم باهاش  خوام برم خونهام قهر کنم؟ می مگه بچه -

 حرف بزنم فردا گند نزنه به همه چی. 

 حامد پوفی کشید و گفت:» آدرس داری مگه؟«

 آره، قبال از نیهان گرفتم آدرس رو!  -

 ریم.میباشه، با هم  -

ای  ای قدیمی و فقیرنشین، جلوی درب مشکی رنگ خانهساعتی بعد در محله

آجرنما متوقف شدند. حسام از ماشین پیاده شد و نگاهی به ظاهر خانه انداخت  

و زنگ بلبلی خانه را فشرد. صدای زمخت اصالن در حیاط پیچید و لِخ لِخ  

 رسید.هایش به گوش میکفش

 کیه؟ اومدم...  -
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آلودش را متعجب و پرسشگر به  کشید که در باز شد و اصالن نگاه اخمطولی ن 

 حسام و حامد دوخت.

 اومدم حرف بزنیم، راجع به نیهان، راجع به فردا!  -

حرف از جلوی در کنار رفت. حامد و حسام حسام این را گفت و اصالن بی

د. نگاهی به یکدیگر انداختد و اول حسام و پشت سرش حامد وارد حیاط شدن

و   های کهنه و شکستهحیاطی کوچک بدون هیچ باغچه یا حوضی، موزاییک

ی سمت راست آن؛ حسام با دیدن زیرزمین یاد نیهان افتاد که زیرزمینی گوشه

 هایش برای تنبیه داخل آن انباری تاریک و نمور گفته بود. از زندانی شدن

ن صدایش را باال  المپ حیاط فرسوده بود و صدایی ویز ویز مانند داشت. اصال 

 برد.

 یاال... یاال...  -

ای  ی چهل متری گشت و گوشهوارد خانه شدند، نگاه حسام دور تا دور خانه

ی قرمزرنگ نشستند. دیوارهای خانه دود گرفته و روی قالی رنگ و رو رفته
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ای کوچک که  های کنار خانه نامرتب و کثیف. آشپزخانهسیاه بود و تشکچه

شد در یمی بود؛ بوی دود سیگار و تریاک را به راحتی میوسایلش کهنه و قد

رو که هیچ  خانه حس کرد. در چوبی اتاق باز شد و زنی میانسال و سبزه 

شباهتی به نیهان نداشت با صورتی الغر و استخوانی از در بیرون آمد. اعتیاد او  

 هایش گود افتاده بود. داد و چشم را خیلی پیرتر از سنش نشان می

 مسال -

بار محل زندگی نیهان،  حسام آهسته جواب داد و هرلحظه با دیدن اوضاع اسف

 شد.تر مینوا مطمئن به تصمیمش و حمایت از دخترک بی

کرد. حسام عیا کنار اصالن نشست و با اخم ظریفی به حسام و حامد نگاه می ل

به  سوک لب به دندان گرفت و با اندکی تامل گفت:» با حرفایی که نیهان راجع 

جا زده و اون آثار شکنجه رو تن و بدنش؛ قانون اون دختر رو تحویل شما این

جا رو دوست داره نه بهزیستی!  فرسته بهزیستی، نیهان هم نه اینده و می نمی

 کنه.« شک ندارم دومرتبه فرار می
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زبان روی لب کشید و با بیرون دادن نفسش ادامه داد:» حاال اگر شما فردا مانع  

ای توو  دم؛ اما اگر گرهریم واسه عقد، من بیست میلیون بهتون مینشی و ب

تونه ازتون شکایت کنه و واستون دردسر وقت نیهان میکارمون بیوفته اون

 درست کنه. پس به نفعتونه موافقت کنید«

اصالن پوزخندی زد و لب به کنایه باز کرد:» هه... بیست میلیون هم شد پول؟  

دم گفتم اقل کم صد تومنی خرج فتی پول میتوو کالنتری یه جوری گ

 کنی!« می

حسام کفری شد و چشم ریز کرد، با غیظ گفت:» بابت چی باید صد میلیون 

دم. خود دانی، یا فردا رضایت بدم؟! من یک ریالم بیشتر از اونی که گفتم نمی 

بده و بیست تومن بگیر یا بمون تا نیهان ازت شکایت کنه« از جا برخاست و  

هم به تبعیت از او بلند شد. قدمی سمت در برداشت که صدای زن او را   حامد

 متوقف کرد.

 ی تو باشه؟نیهان خودش دوست داره خونه -
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ی پا چرخید و نگاهی انداخت. لعیا بلند شده و روبرویش  حسام روی پاشنه

 ایستاده بود.

 موند. دوست نداشت که تا االن نمی -

رت داد؛ صدایش گرفته و بم بود، رو به اصالن  های زن لرزید و بغضش را قولب

ذاری؟ مگه باباشی؟ یه اسم ازت توو  ی نیهان هستی که نمیتوپید:» تو چکاره

گم تو بابای واقعیش نیستی! بیست  ی اون هست که اونم من میشناسنامه 

خواستی بفرستی سراغ  تومن کمه؟! اون لندهورایی که آورده بودی خونه می

دادن که حاال دندون تیز  شبی صدهزار تومن بیشتر بهت میی بدبختم؛ بچه

 گی بیست تومن کمه؟!«کردی می 

ی اشکش جوشید، میان گریه گفت:» ای لعنت به من  بغضش شکست و چشمه 

خواد بکنی، خدا  که به خاطر اینکه خمار نمونم گذاشتم  تو هر غلطی دلت می

ب؛ توو همون کالنتری  ریزم رو آتو میشاهده اصالن رضایت ندی خودم پته
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ی بدبخت، بذار بره پی زندگیش. هیچ کاری  کنم. بذار بره اون دخترهرسوات می

 خوام پشتش وایسم.«واسش نکردم این یه بار می

اش را  اصالن چشم درشت کرد و با برافروختگی از جا بلند شد، انگشت اشاره

ست لعیا، جلو دو تا  تهدیدوار در هوا تکان داد:» این حرفات بد عواقبی داره وا

 آ« زنی حواست به بعدش هم باشهغریبه زبون وا کردی زِر مفت می

حسام با کالفگی ابرو در هم کشید و گفت:» من نیومدم دعوای شما دو تا رو 

دم. فکراتونو بکنید؛ فردا بشنوم. حرفامم گفتم، یه ذره هم تغییر نظر نمی

 بینمتون.«کالنتری می

ای کرد و همراه هم از خانه بیرون رفتند. حامد با اخم  اشارهبه حامد با سر 

کرد. حسام نگاهش غلیظی پشت رُل نشسته و در سکوتی سنگین رانندگی می

به روبرو بود و لب زد:» وضعیت خونشون رو دیدی؟ حاال فهمیدی چرا دارم تا 

 رم؟« عقد کردن جلو می
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لم خیلی بد شد، این دار:» آره، دیدم... حاصدای حامد حزین بود و خش

 ها رو فقط توو فیلما دیده بودم. بیچاره نیهان!« صحنه

نفسش را با صدا بیرون داد و حسام گفت:» تازه تو فقط وضع زندگیشون رو  

گم!؟ ی خیابون نخوابیدی که بدونی چی میدیدی، شب توو پارک و گوشه

یعنی عالی  گرسنه نخوابیدی! من قبل از مرگ پدرم اوضاع زندگیم خوب بود، 

بود، بعد از اون چهار پنج سال در به دری کشیدم و باز رفتم توو رفاه؛ اما نیهان  

 چی؟ این دختر هیچوقت رنگ خوشی رو ندیده!« 

 نگاهی به حسام انداخت و باز چشم به خیابان دوخت.حامد نیم 

شونو عقد  جوری که منم باید فردا یکیآره خب، اما امثال نیهان زیاده. این -

 شه؟ و آیندم چی میم. بعد اونوقت زندگی خودمکن

این قضیه فرق داره؛ اول اینکه من نرفتم سراغ نیهان و اون بود که بهم پناه  -

 آورد. دوم اینکه...  
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تواست حرف دلش مابقی حرفش را بلعید و سرش را به طرفین تکان داد؛ نمی

اش بود و حاال قلب  آیندهرا بزند و لب از لب بردارد که هستی تمام زندگی و 

شود. حامد منتظر ای گرم نمیکس نیست و با هیچ بهانهاش پذیرای هیچزده یخ

 پرسید:» نگفتی؛ دوم چی؟!«

خیال، این عقدم فقط محض اینه که دیگه به همچین مشکالتی برنخوریم.  بی -

 کسی نتونه باج بخواد یا تهدید کنه! 

ی کنار کوچه به گوش  زدههای یخفهای ماشین روی برصدای چرخش الستیک

ی حسام متوقف شد و حسام کمربندش را رسید. ماشین حامد مقابل درب خانه

شد گفت:» ممنون داداش، امشب خیلی اذیت  باز کرد؛ حینی که پیاده می 

 کنم.« شدی. جبران می

حامد با لبخند جواب داد:» تو با فردین بازیات کار دستمون نده، جبران  

 پیشکش«  
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ای کرد و در ماشین را بست، حامد که نگاهش سراسر سام تک خنده ح

خستگی و خواب بود؛ پلک زد و دستش را تکان داد و خداحافظی کرد. حسام  

های آهسته  کلید را توی قفل چرخاند و وارد حیاط شد. طول حیاط را با قدم

پیش  ی خانه، تمام اتفاقات چند ساعت طی کرد و وارد خانه شد؛ اوضاع آشفته

ی نیهان، قلبش  خوردهرا جلوی چشمانش آورد. یادآوری صورت زخمی و کتک

 را به درد آورد و نگران حالش بود؛ کاش خبری از نیهان داشت! 

کُتش را از تن درآورد و روی مبل انداخت، بدون اینکه لباس عوض کند روی  

کرد. کاناپه دراز کشید؛ خانه سوت و کور بود و جای خالی نیهان را حس می

خیز شد و  جیغو؟!« نیمی لبش نشست:»کجایی وروجک جیغلبخند کجی گوشه

ی گوشی انداخت،  از جیب کُت موبایلش را بیرون کشید. نگاهی به صفحه

های پی در پی از دادفر و هستی! برای دادفر پیامک فرستاد:» سالم،  تماس

نگران  ببخشید من جایی بودم امکان تماس گرفتن نداشتم. حالم خوبه، 

گیرم« پیام را ارسال کرد و ساعدش را روی پیشانی نباشید. فردا تماس می

 گذاشت. پلک بست و از فرط خستگی خیلی زود خوابش برد.
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*** 

ا صدای آالرم گوشی چشم باز کرد؛ با اولین تکانی که خورد درد در گردن و ب

ه بود. هایش پیچید و صورتش جمع شد؛ تمام شب را روی کاناپه خوابیدشانه 

نشست و کش و قوسی به تنش داد؛ دستش را پشت گردن کشید و کمی ماساژ  

داد. به آشپزخانه نگاه انداخت؛ هرروز صبح این ساعت، نیهان میز صبحانه را  

آماده کرده بود. تلخندی به جای خالیش زد و از جا بلند شد؛ سالنه سالنه  

هایش  ده باشد، لباسسمت اتاق رفت. نیم ساعت بعد بدون اینکه صبحانه خور

را با یک سویشرت سفید مشکی و شلوار جین مشکی عوض کرده بود و از  

 خانه بیرون رفت.   

راهروی کالنتری نشسته بودند که حسام رسید.  اصالن و لعیا روی صندلی

ای بعد سجاد هم رسید. با صدای آهسته سالم کرد و مقابلشان نشست؛ لحظه

 استند و وارد اتاق شدند. سرباز هر چهار نفر از جا برخ
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کرد پرسید:» که گفتین به هم  ها را نگاه میمأمور پرونده حینی که با دقت برگه 

 مندید و پدر دخترخانم هم با عقدتون موافقت کرد آره؟«عالقه

گر رضایتش بود، آهسته  حسام نگاهی به اصالن انداخت و سکوت اصالن بیان

 لب زد:» بله جناب سروان«

ر خورد و سرباز وارد اتاق شد؛ ادای احترام کرد و گفت:» قربان ای به دتقه

 نیهان جهانبخش رو آوردن«

 سروان سر جنباند:» بیاد داخل« 

سرباز مجدد احترام گذاشت و از اتاق بیرون رفت؛ در اتاق باز شد و حسام 

چشم به در دوخت. زنی با چادر و یونیفرم سبزرنگ دست نحیف دخترک را در  

اش کبود و کنار لبش زخم بود؛ رنگ وارد اتاق شد. روی گونهدست داشت و 

رسید. با دیدن اصالن قدمی به عقب برداشت و کمی پریده و پژمرده به نظر می

خودش را پشت مأمور زن پنهان کرد. حسام فورأ به اصالن نگاه کرد که با 

هایی غضبناک به دخترک چشم دوخته بود؛ خودش را کمی به اصالن چشم 
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ک کرد و کنار گوشش با فکی منقبض شده غرید:» بنداز پایین اون چشاتو  نزدی

 تا قید این عقد رو نزدم و نگفتم نیهان ازت شکایت کنه!«

ای روی میز سروان  اصالن با حرص نگاه از نیهان گرفت و مأمور زن پرونده

 گذاشت. 

 گزارشات پزشکی قانونی قربان.  -

ش را کمی باال داد و رو به اصالن با اخم  ها را نگاهی انداخت، عینک سروان برگه

 گفت:» رو بدنش آثار بخیه، زخم و سوختگی با سیگاره؛ گفته کار شماست!« 

کرد جناب،  اصالن نگاهش را پایین انداخت و جواب داد:» نافرمونی می 

 کرد.« درازی میزبون

 سوزوندیش؟!باید می -
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که روی گونه چکیده بود،  اصالن سکوت کرد و لعیا با پر روسری قطره اشکی را 

ها برداشت؛ رو به نیهان گفت:» ببینم  پاک کرد.  سروان چشم از برگه

 خوای باهاش ازدواج کنی؟«مندی و میدخترجون، تو به این آقا عالقه

 حرف سر جنباند. سروان گفت:» جواب بده...«  نیهان بی

 دخترک با صدایی مرتعش و ضعیف لب زد:» بله « 

 پدرت به خاطر ضرب و شتم شکایت کنی؟ خوای علیهمی -

نیهان گیج و منگ به حسام نگاه کرد؛ شرط موافقت اصالن، شکایت نکردن 

نیهان بود. حسام آهسته و نامحسوس سر تکان داد و با نگاهش به نیهان 

فهماند که چه جوابی بدهد. دخترک چشم از حسام برداشت و رو به افسر  

 گفت:» نه، شکایتی ندارم.«

 ئنی؟مطم -

 بله.  -
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 جا بنویس. بیا این -

های  نیهان سمت میز رفت و خودکار را از دست سروان گرفت. طبق گفته

سروان، برگه را پُر کرد و روی میز گذاشت. ساعتی بعد، پس از طی کردن  

مراحل قانونی از کالنتری بیرون آمدند. نیهان سمت حسام رفت که لعیا  

د خودش را به نیهان رساند و خواست از  های بلندنبالش قدم برداشت؛ با قدم

 بازویش بگیرد که دخترک خودش را عقب کشید.

 بخشمت. به من دست نزن! هیچوقت نمی -

های هایش نشسته بود. اشکلرزید و حریر اشک در چشمصدایش از بغض می

خواستم  خواستم... به خدا نمی هایش را خیس کرد و گفت:» نمیلعیا گونه

 خوردی منم...«جوری بشه. هربار کتک میاین

 نیهان نهیب زد و کالمش را بُرید. 

کنم. خیلی بهم بد  ای نداره و منم باورشون نمیها هیچ فایده گفتن این حرف -

 بخشمت«کردی؛ نمی
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 حسام دست نیهان را گرفت و لب باز کرد:» بریم نیهان، ولش کن« 

بار مادرش رو گرداند و دست در دست حسام، اشکهای نادم و نیهان از چشم

از کالنتری دور شد. هر دو داخل ماشین نشستند؛ دخترک با پشت دست، 

 هایش را پاک کرد و لب زد:» االن باید کجا بریم؟« اشک 

ها به  آزمایشگاه، هرچه زودتر باید عقد کنیم تا بعد از تحویل شناسنامه  -

 کالنتری، سند آزاد بشه. 

ا روشن کرد و راه افتاد. نیهان به صندلی ماشین تکیه زده بود و تمام ماشین ر

های وحید و برزو،  شد... کتک لحظات آن شب کذایی در ذهنش مرور می

اش، معاینات پزشکی قانونی و... پلک فشرد و اشک  درمانگاه و حال آشفته

ست  اش غلتید. حسام هم حال بهتری نداشت؛ کالفه و آشفته بود، دروی گونه

 دراز کرد سمت پخش و آهنگ مالیمی در فضای ماشین پیچید.

 ی تکراری بود؛ شب و روزم مثل آسمون رگباری بود. ی بودن من، قصهقصه 
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من واسه خودم که زندگی نکردم هیچوقت؛ زندگی کردن من همیشه اجباری  

 بود.

شم؛  این روزا بدجوری دارم تک و تنها  بغضی تو سینمه که بشکنه دریا می

 شم. یم

 شم. ترین آدم دنیا میی من کردن که؛ دارم افسرده کاری با این دل بیچاره

 چیزی نفهمیدم، نفهمیدم حیف.زندگی کردم و هیچ

 خیلی وقته دیگه از ریشه نخندیدم، نخندیدم حیف.

 کسی تو این دنیا...خیلی وقته دیگه از هیچ

ه نشنیدم حرفای قشنگ عاشقانه، قشنگ عاشقانه، حرفای قشنگ عاشقان

 حیف... 

 ام از اینکه یه عمر با همه چی سر کردم؛ کاش به دنیای بچگی برگردم. خسته
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روزایی که این دل دیوونه خوش باور بود؛ روزایی که غم بود اما زندگی بهتر  

 بود.

کرد؛ حسام غرق در فکر و خیره به روبرو حینی که آهنگ را زیر لب زمزمه می

نگاهی به دخترک  ریخت. نیمصدا اشک می یمشغول رانندگی بود و نیهان ب

انداخت و با دیدن صورت خیس از اشکش، سرعتش را کم کرد و کنار خیابان  

 اش گذاشت.متوقف شد. سمت نیهان چرخید و دست روی شانه

 کنی؟نیهان، ببینمت! گریه می -

 فشرد. نیهان لجوجانه نگاهش را به خیابان دوخته بود و لب می

 خوایم عقد کنیم؟ ی خب؟ ناراحتی میاز چی ناراحت -

داشت. حسام با شکست و چشم از خیابان برنمیدخترک سکوتش را نمی

 استیصال و لحنی مالیم لب باز کرد:
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شه؛ درست مثل قبل زندگی »باور کن بعد از عقد هیچی بینمون عوض نمی 

ج  کنیم. این کار رو کردم که دیگه کسی نتونه تهدیدمون کنه یا بخواد بامی

ی جدا جور کنم یا بگیره؛ هنوزم سر حرفم هستم که یا واست سرپناه و خونه

دم بری پی  بابای واقعیتو پیدا کنم. خیالم که ازت راحت شد طالقت می

 زندگیت نیهان. نگران نباش!«

خبر از این بود که هر کالمش چون  داد و بیحسام به اصطالح دلداری می

گذارد.  رود و زخم بر زخمش میفرو می ی نیهانخنجری به قلب زخم خورده

دید اما هیچ سهمی از او  اش مینیهان خودش را یک قدمی حامی و اسطوره

  هایش لرزید و با نگاه بارانی و مغمومش به حسام چشم دوخت و لبنداشت. لب

 زد:» خیلی بدبختم حسام...«  

ا  هآن بغض سنگین و مزاحم ترکید و هق هق دخترک بلند شد؛ با دست 

آلود  زد. حسام لب زیرین به دندان گرفت و اخمصورتش را پوشاند و هق می

سوی نگاهش را به خیابان دوخت که گوشی میان جیبش لرزید. پوفی کشید و  
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گوشی را برداشت. پیامک از هستی رسیده بود:» حسام کجایی تو؟ چرا جواب  

اصال پیدات   زنی؟! دو شب دیگه مراسم نامزدی منه بعد تودی؛ زنگ نمینمی

 نیست!«

قلبش تیر کشید؛ گوشی میان دستش فشرده شد و کامش به تلخی زهر بود.  

ی هستی در سرش  کرد؛ جملهاش را بیشتر میهای نیهان، آشفتگیصدای گریه

آورد. » دو شب دیگه مراسم داد و به مغزش فشار میدنگ دنگ صدا می 

و دندان سایید، گوشی را نامزدی منه!... دو شب دیگه!... « فکش فشرده شد 

میان مشتش فشرد و شاکی از خودش و تمام اتفافات، مشتش را محکم روی  

فرمان کوبید. درد پیچیده در دستش، صدای عصبی و معترضش را بیشتر  

 گم گریه نکن لعنتی، گریه نکن... لعنت به من... لعنت به من!«  کرد:» دِ می می

چرخید؛ گیج و منگ حسام را نگاه دخترک با ترس از جا پرید و سمت حسام 

های  اش گُر گرفته و سرخ بود. دانهکرد که خون به صورتش دویده و چهرهمی

زد. با همان گردنش بیرون زده و دل می اش نشسته و رگعرق بر پیشانی
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زد:» باشه، باشه... برو دنبال زندگیت؛ همین االن  صدای بلند و عصبی فریاد می 

جوری زار  همه مکافات نکشیدم که تو آخرش اینی. اینخوا برو هر جا که می

 خوای برو... برو...« بزنی؛ نمی

های حسام را میان هوا گرفت. با نیهان سرش را به طرفین تکان داد و دست 

التماس گفت:» ببخشید، ببخشید حسام؛ غلط کردم. به خدا از تو ناراحت  

 نیستم. حسام آروم باش.« 

های ظریفش را دور تنش حصار کرد تا ی حسام گذاشت و دستسر روی سینه

کرد. تن داغ و  بانیت را حس میآرام بگیرد؛ کوبش قلب حسام از فرط عص

داد که تا چه حد عصبی و  های تند و پرشتاب نشان می دارش و آن نفستب

ی درشتی از  کالفه است. حسام با استیصال پلک بر هم گذاشت و فشرد؛ دانه

اش چکید و لب از لب برداشت:» حالم بده دختر، تو دیگه باهام  اشک روی گونه

باره تو دیگه نمک به زخمم  سمون داره واسم می جوری نکن. از زمین و آاین

 نپاش«
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 ببخش حسام، باشه... تو فقط آروم باش. -

 حال تکیه به صندلی زد.  از آغوشش جدا شد و حسام بی

 شه نیهان! چجوری برم... چجوری؟!  دو شب دیگه نامزدیشه... باورم نمی -

ای سکوت  ! لحظهطرفهکرد، عشقی یکنیهان با بند بند وجودش او را درک می

 شه حسام!«حاکم شد و نیهان آهسته گفت:» آزمایشگاه دیر می 

حسام نفسش را سنگین و با صدا بیرون داد و پنجه الی موهایش کشید؛  

گاه دست روی دلش  استارت زد و حرکت کرد. حین رانندگی گاه و بی

 گزید.  نشست و لب میفشرد؛ اخم ظریفی بین ابروهایش میگذاشت و می می

 کنه؟دلت درد می -

 کرد.نیهان این را پرسید و نگران نگاهش می

ام صبح اشتها نداشتم هیچی نخوردم؛ االنم با این فشار عصبی حسابی معده  -

 درد گرفته.
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 نیهان لب ورچید و گفت:» آره، منم از گلوم پایین نرفت«

 اول بریم آزمایش بدیم دیر نشه؛ بعد بریم صبحونه بخوریم.  -

بعد ماشین جلوی آزمایشگاه متوقف شد؛ نیهان نگاهی به ساختمان ای لحظه

 گیرن؟«انداخت و پرسید:» خون می

ترسی؟« نیهان تای  ی لب حسام نشست و گفت:» میلبخند کجی گوشه

ابرویش را باال انداخت و سعی داشت ترسش را پنهان کند اما حسام به خوبی 

 متوجه اضطرابش بود.

 جوری پرسیدم! ترسم؛ همیننه که نمی -

 گیرن.آره، خون می -

نیهان آب دهانش را قورت داد و پشت سر حسام راه افتاد. وارد آزمایشگاه 

های آبی رنگ سالن به انتظار نشسته  شدند و چند زوج دیگر هم روی صندلی

های سنگین بقیه و  بودند. صورت نیهان زخمی و کمی کبود شده بود؛ نگاه
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ای خلوت که کمتر در معرض دید باشد را داد. گوشهمیهایشان او را آزار پچپچ

ای بعد حسام هم برگشت و کنارش نشست.  انتخاب کرد و نشست؛ لحظه

اش را به بازی گرفته بود و حسام گاهی موذیانه  دخترک با استرس پَر روسری

زد. نوبتشان فرا رسید و هر دو از جا بلند شدند؛ نیهان زودتر  لبخند محوی می

ای پشت در تعلل کرد. طولی نکشید که نیهان با  اق شد و حسام لحظهوارد ات

ظرف پالستیکی کوچکی، متعجب از اتاق بیرون آمد و با دیدن حسام سمتش 

رفت. طوری که سعی داشت کسی نشنود با ابروهای باال پریده و آهسته گفت:»  

نگام   اینکه به من ظرف داده! گفتم اشتباه کردین واسه ازدواج اومدم چپ چپ

 و؟«کرد. چکارش کنم این

ها را جلب کرد؛  اش نگاهی بلند و مردانهحسام پقی زد زیر خنده و تک خنده

 ای کنترل شده گفت:» برو رَگِت رو بزن توشو پُر کن«  لب فشرد و با خنده

 نیهان چشم ریز کرد و با غیظ توپید:» گرفتی ما رو؟«

 گیرمت!«میهنوز نه، تا یه ساعت دیگه  -
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 نیهان مشتش را آهسته به بازوی حسام کوبید. 

 مزه! حاال یک یا دو؟ای درد... لوس بی -

اش را باال  خندید و صورتش سرخ شده بود؛ انگشت اشاره حسام ریز ریز می

ها بیرون آمدند؛ حسام ای بعد هر دو از اتاقگرفت و وارد اتاق شد. لحظه

 فشرد.با پنبه روی رگش را میآستین سویشرت را باال زده بود و 

 عه از تو خون گرفتن؟!   -

 آره   -

ی کنار سالن انداخت که نیهان با ذوق گفت:» تو برو  پنبه را داخل سطل زباله

 صبحونه بخور من برم طبقه باال«

 حسام با اخم ظریفی گنگ پرسید:» طبقه باال واسه چی؟!«

شه؛ کتاب و  برگزار می گفتن تا جواب آزمایش حاضر بشه برید باال کالس -

 دن بهمون!«دی هم میسی 
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حسام با تشر شیرینی گفت:» بیا برو بچه تو رو چه به کالس؟! مگه واسه  

 توئه؟!«

 نیهان لب ورچید:» خودشون گفتن خب! مگه چیه، ذوق دارم ببینم چجوریه!«

دونی کالساش حسام دست به سینه مقابلش ایستاد و با جدیت پرسید:» می

 چیه اصال؟« واسه 

 خوام برم دیگه! دونم میچون نمی -

 اش را بلعید.ی حسام کمی لرزید و خندهابروهای درهم کشیده 

 خوای بری؟ کالس آموزش زناشویی و جلوگیری از بارداری! بازم می -

صورت نیهان از خجالت سرخ و تنش داغ شد؛ لب به دندان گرفت و نگاهش را  

روجی آزمایشگاه رفت و حسام با لبخند حرف سمت در خبه زمین دوخت. بی

حینی که پشت فرمان سرش را به طرفین تکان داد، دنبالش به راه افتاد.  

 :کرد پرسیدنشست و ماشین را روشن میمی
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 کجا بریم حاال؟ -

 دونم« نیهان شانه باال انداخت:» نمی 

 جیگرکی خوبه؟   -

 اوهوم  -

 نمایی زد. حسام لبخند دندان

 ای! دخترا معموال با جیگر مشکل دارن. یهخوشم میاد پا -

اس که جیگر  نیهان تلخندی زد و گفت:» من کجای زندگیم شبیه دخترای دیگه

 نخوردنم باشه؟« 

لبخند حسام خشکید و زهر کالمش، کامش را تلخ کرد. سکوتی تلخ در فضای 

ماشین حاکم شد؛ مقابل مغازه جگرکی متوقف شد. دکوراسیون داخلی سنتی  

ها  های کوچک استفاده شده بود. روی دیواربه جای میز و صندلی از تخت بود و
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های رنگارنگ. حسام  های قدیمی و چوبی بود با شیشههایی به شکل پنجرهقاب 

 ای نان سنگک و جگر برای نیهان درست کرد و سمتش گرفت.لقمه

 باهام میای مراسم نامزدی هستی؟ -

 شناسم« کار؟ کسی رو نمینیهان لقمه را گرفت و گفت:» بیام چ

 حسام سر کج کرد و با لحنی مالیم جواب داد:» به خاطر من بیا«

 اش را قورت داد و ابرو باال انداخت؛ گنگ پرسید:» به خاطر تو؟« نیهان لقمه

بازیات، زبون  جیغات، خنگکنی... با جیغتو که باهامی حواسمو پرت می -

 درازیات... 

 ون درازم خودت! دیگه حاال اصال نمیام.جیغوی زب اوهوک؛ خنگِ جیغ -

گم ی اینا خودم؛ ولی جدی میحسام نرم خندید و دلجویانه گفت:» باشه، همه

باهام بیا. دیشب که خونه نبودی تازه فهمیدم بودنت چقدر حواسمو پرت  

 کنه. این نامزدی، این مهمونی، تنهایی خیلی واسم سخته!«می
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دهانش گذاشت و به نگاه پر خواهش حسام   ی بعد را درنیهان با تأنی لقمه

های پر مهر حسام به هستی، بودن  چشم دوخته بود؛ دیدن هستی، دیدن نگاه 

کدام برایش خوشایند نبود اما توان نه گفتن نداشت. در مقابل در آن جمع، هیچ

پذیرفت. پلک ی کوچک هیچ بود و باید میهای حسام این خواستهتمام خوبی

 لب گفت:» باشه، میام.«  بر هم زد و زیر

حسام لبخندی از سر رضایت زد و خواست لقمه در دهانش بگذارد که موبایلش  

ی گوشی، اخم کمرنگی بین ابروهایش  زنگ خورد؛ اسم هستی روی صفحه

 نشاند. بعد از مکث کوتاهی جواب داد: »الو، جانم هستی؟«

ها را روی هم  اختیار مشت شد و دندانهای نیهان بیبا جانم گفتنش، دست

شنید اما حسام بعد از احوالپرسی گفت:» آره،  فشرد. صدای هستی را نمی

 پیامتو خوندم...مبارک باشه، خوشبخت بشی« 

-  ... 

 تونم بیام؛ فقط برای مراسم نامزدیت با نیهان میام«ام نمی نه، نه شرمنده -
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دوخته بود.  جوید و با کنجکاوی نگاهش را به حسام نیهان آهسته لقمه می

هستی آن طرف خط با اعتراض گفت: »حسام! نیهان رو چرا بیاری؟! ناراحت  

 دی؟« کنی داری بهش زیادی بها میآ اما فکر نمی نشی

حسام نگاهی به نیهان انداخت و از پشت میز بلند شد؛ چند قدمی از میز 

نیهان  فاصله گرفت و با صدایی آهسته جواب داد: »هستی تو چه مشکلی با 

 کنی؟«داری؟ تو که دختر مهربونی بودی، چرا با نیهان خوب تا نمی

کنم به خاطر پول راه افتاده دنبالت؛ چون شک ندارم واست چون حس می -

 خوام یه الف بچه سرت کاله بذاره. تور پهن کرده. نمی

گی یه الف بچه؛ این یه الف بچه  حسام پوزخندی زد و گفت: »خودت می

ام. تو  کنه آخه؟ تازه اونه که به من اعتماد کرده و اومده خونه تونه چکارمی

 گی نیست«طوری که مینگران چیزی نباش، نیهان این

هستی لب به طعنه باز کرد: »باشه، از من گفتن بود... خوددانی! پس واسه  

 بینمت«مراسم می 
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ای گفت و تماس را قطع کرد؛ نفسش را بیرون داد و سمت میز  حسام باشه 

گفت که پا شدی رگشت. نیهان تای ابرویش را باال انداخت و گفت:» چی میب

رفتی؟« حسام بدون اینکه نگاهی کند جواب داد:» چیز خاصی نبود، برای  

 کرد« مراسم صحبت می

اش را به صندلی زد و پشت چشمی نازک کرد:» خر خودت؛ پشت  نیهان تکیه

 سر من حرف زد!« 

لرزید، تشر شیرینی زد: » عه نیهان! چه  ی می حسام با ابروهای در همی که کم

 طرز حرف زدنه؟ نگفتم واسه هر کی زبون داری واسه من نداشته باش«

جا هستی و مهستی و مهراد و قُلی و گُلی  باشه؛ ولی من بیام مهمونی بعد اون -

آ! جوابشونو دادم با خاک  شینمبه من تیکه بندازن، طعنه بزنن ساکت نمی

 اعتراض نکنی!  یکسان شدن بعد

جا هر کی اذیت کرد جوابشو  حسام نرم خندید و گفت:» باشه، تو فقط بیا، اون

 بده« 
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*** 

جلوی محضر ایستاده بودند؛ ظاهرشان هیچ شباهتی به عروس و دامادها 

ای ها بدون ذرهترین لباسنداشت. حسام با تیپ اسپرت و نیهان با ساده 

ی شیرینی هم خبری نبود؛ بغضی  و جعبهی ازدواج، چادر سفید آرایش. از حلقه

کرد و راه نفسش را بند آورده بود اما در تقال بود تا  در گلوی نیهان سنگینی می

آشوب دلش را پنهان کند. تاکسی زرد رنگ کنار خیابان متوقف شد و اصالن و  

لعیا پیاده شدند. نیهان، قدمی به حسام نزدیک شد و دستش را گرفت؛ حسام  

ب زد:» نترس دختر؛ دیگه کاری باهات نداره« با صدایی مرتعش کنار گوشش ل

 دونم اما دست خودم نیست!«جواب داد:» می

حسام پوفی کشید و برای دلگرمی، دست نیهان را فشرد. به سردی با یکدیگر 

 احوالپرسی کردند که اصالن گفت:» خب بریم داخل دیگه!«

بیاد. صبر کن تو راهه« اصالن  وکیلم باید آلود و جدی جواب داد:» حسام اخم 

ای بعد حامد و برادرش از راه رسیدند؛ حرفی نزد و کنار دیوار ایستاد. لحظه
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کس خوشحال نبود، هیچ کس ظاهرش شبیه کسی که مهمان مجلس عقد  هیچ

باشد نبود، این مراسم بیشتر به جلسه و عقد قراردادهای کاری شبیه بود تا  

 مراسم ازدواج! 

خیره به سفره عقدی که در محضر بود با خودش فکر کرد؛ چه   نیهان با تحسر

شد اگر مثل دخترهای دیگر،  شد اگر این مراسم با عشق بود؟ چه میمی

کرد! اگر مادرش چادر سفید روی سرش میانداخت و برای خوشبختیش دعا می

ای از جنس عشق را دستش  ی عقد، حلقههمسرش بعد از خوانده شدن خطبه 

جان ای بیی حسام به خودش آمد و در جواب عاقد بلها طعنهمیانداخت! ب

 گفت.   

جا، کنار دختری  ی عقد محضر بود؛ اینحسام با تلخندی محو، نگاهش به سفره

کرد؟ چقدر در  که هیچ حسی جز دلسوزی و ترحم به او نداشت چکار می

خواست رؤیایش این لحظات را کنار هستی تصور کرده بود؛ چقدر دلش می

اش با اسم هستی دادفر پر شود اما حاال کنار دختری  ی سفید شناسنامه فحهص
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شده بود. اسمش به عنوان همسر وارد   نشسته بود که به تازگی مهمان ناخوانده 

و پناهش باشد؛ این  شد اما تنها قرار بر این بود حامی اش میشناسنامه 

دید بها میامانتی گرانتر کرده بود و حاال نیهان را مثل محرمیت حسش را قوی

سپرد. با تمام شدن مراحل عقد، حسام چک را به اصالن  که باید به پدرش می

اش چکید و رو به مادرش  ای تلخ، قطره اشکی روی گونهداد. نیهان با تک خنده 

 لب زد:» هه... فروختیم!«

لعیا خواست دهان باز کند که دست نیهان، دور بازوی حسام پیچید و حینی که  

 داشت گفت:» بریم، بریم حسام« مت در قدم برمی س

دار بود؛ همراه حسام از دفتر محضر بیرون رفتند. اشک صدایش مرتعش و بغض

های تند و بلند از پله پایین  صورتش را خیس کرده بود و نگاهش تار بود. با قدم 

رفت، آخرین پله را سکندری خورد که حسام بازویش را گرفت و رو به عقب  می

 د.کشی

 نیهان، مراقب باش!  -
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زد. حسام دلجویانه و با تأثر  ها پوشاند و هق میایستاد؛ صورتش را با دست 

های مالیم روی سرش  سرش را در آغوش کشید و روی سینه گذاشت؛ با نوازش

کنیم،  کنی؟ به اینکه پدرت رو پیدا میگفت:» چرا به روزای خوب فکر نمی

ی همسن و  کنی و مثل بقیهرو تجربه می ایدغدغهکنارش زندگی آروم و بی

کنی. گذشته رو با تمام خاطرات تلخش  خونی و پیشرفت میهات درس میسال 

 فراموش کن.«

دارش خیره به دو گوی آبی در  های نمنیهان از آغوشش فاصله گرفت و با چشم

اش را به  دانست روزی که وعدههای حسام بود. حسام چه میچشم یکاسه 

داد برایش روز خوبی نیست؛ برایش حکم مرگ دارد روزی که قرار  ی دخترک م

حرف سمت در رفت و از ساختمان محضر باشد از زندگی او بیرون برود. بی

کرد با بیرون رفتند. سوار ماشین شدند و حسام حینی که ماشین را روشن می

 آ !«لحن شوخی گفت:» بریم دیزی بخوریم عیال؟! الکی الکی زنم شدی

 یهان اما هنوز بغض داشت و لبش را گزید.ن
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 خواد.ام، دلم فقط خواب مینه، بریم خونه... خیلی خسته -

لبخند حسام خشکید و با بیرون دادن نفسش حرکت کرد. دخترک تکیه به  

 صندلی زده و خیره به خیابان بود.

 گردیم دنبال بابام؟ کی می -

 چطور؟ از من خسته شدی؟ -

 .نیهان لبخند کجی زد

 آره، خیلی خسته شدم.  -

هرروز یه کاری پیش اومده؛ اما بعد از نامزدی هستی اگر مشکلی پیش نیاد  -

 ریم.می

آنکه لباس عوض کند، بالشی به خانه که رسیدند نیهان سمت اتاقش رفت. بی

گذاشت و دراز کشید اما هرچقدر پلک فشرد و تالش کرد خواب به  
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خوابی شب گذشته ها و بیهایش نیامد. کوفتگی تن، خستگی پلکچشم 

 ربود.  ی دخترک نبود که خواب را از او میهیچکدام حریف دلِ شکسته

طاقت کرده ت؛ سکوتِ سنگین حاکم بر خانه، حسام را کالفه و بیساعتی گذش

بود. تمام این ساعات را به هستی فکر کرد و مراسم نامزدی که قرار بود برود.  

همه فکر و خیال بیهوده سمت   تاب از جا برخاست و برای فرار از هجوم آنبی

 ای به در زد. اتاق نیهان رفت؛ تقه

 ؟نیهان... نیهان بیداری -

 اش بلند شد.حوصلهصدای ضعیف و بی

 ها...ن، چیکار داری؟-

گم بیا آنکه در را باز کند گفت:» میسرش را به چهارچوب در تکیه داد و بی

 ی خونه رو ندارم« بریم بیرون، حوصله

 خب تو برو بیرون، چکار به من داری؟!  -
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د:» بریم  ای مکث لب باز کری لبش را به دندان گرفت و بعد از لحظهگوشه

واست لباس مجلسی بخرم، واسه مراسم نامزدی. از فردا باید برم مطب دیگه 

 شه!« وقت نمی

هایی پف کرده و موهای ژولیده  طولی نکشید که در اتاق باز شد؛ نیهان با چشم

 در چهارچوب در ظاهر شد. 

گم من تا حاال از این مهمونیا نرفتم که همه آدم حسابی باشن. بیا و می -

 خیال ما شو؛ خودت برو حسام. بی

خواد چکار کنی؟ لباس و اینا که واست  حسام پوفی کشید و گفت:» مگه می

گی تا خواد بکنی که میشینی کار خاصی نمیجا هم یه گوشه میخرم، اونمی

 حاال مهمونی نرفتی.«

نیهان جوابی نداد و حسام ادامه داد:» بیا بریم بازار، حال و هوای هردومون  

 رم آماده بشم تو هم بیا« شه. من میمیعوض 

*** 
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ساعتی بعد هر دو، دوشادوش یکدیگر وارد پاساژ شدند؛ حسام ابرویی باال  

 پراند و گفت:» خب... حاال از کجا شروع کنیم؟«

دونم، ولی فکر کنم اول باید لباس نیهان شانه باال انداخت و لب باز کرد:» نمی

 بخریم بعد کفش!« 

جلو برد و دست ظریف دخترک را گرفت؛ سرانگشتانش کمی حسام دستش را 

های بلند و شیک مجلسی سرد بود. سمت بوتیک لباس رفتند و انواع لباس

پشت ویترین بود. نیهان آهسته با خودش زمزمه کرد:» هیچوقت این مدل 

 شم؟« لباسارو نپوشیدم؛ یعنی چه شکلی می

رضانه گفت:» نیهان چرا هیچی  ها بودند که حسام معتهر دو محو تماشای لباس

 خوام بخرم خب نظر بده!«گی؟ مثال واسه تو مینمی

هایی نخریدم نپوشیدم!؟ االن فقط گیج  جور لباسچی بگم وقتی تو عمرم این -

 شدم! 
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ی آن بندی بود و روی قسمت سینه لباس یاسی بلندی که قسمت باالتنه

س از کمر کمی آزاد دوزی داشت توجه حسام را جلب کرد. دامن لباسنگ

 شد و حریر همرنگ و زیبایی روی دامن بود. می

 این خیلی قشنگه به نظرم؛ بخصوص رنگش خیلی مناسبه!   -

اش پوشیده نیهان نگاهی انداخت و لب کج کرد:» آره قشنگه، ولی باال تنه

نیست؛ فقط دو تا بند باریک داره! من یه جای سالم تو تنم نیست بازوهام  

 ی اینو بپوشم؟کبوده چجور

اخمی بین ابروهای حسام افتاد و متأثر شد؛ با لبخندی تصنعی گفت:» بذار از  

 کوتاه، شنلی چیزی باید داشته باشه!«  فروشنده بپرسم، حتما یه کُت

خوام خانوم، این  صدایش را کمی باال برد و با اشاره به لباس گفت:» عذر می

 لباس کت یا شنل داره؟«

ای بود چند قدم جلو آمد و با خوشرویی  وان و آراستهفروشنده که دختر ج

 جواب داد:» بله کت داره، االن میارم خدمتتون« 
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نمایی رو به نیهان گفت:» اینم از این، حاال  حسام تشکر کرد و با لبخند دندان

 گم واست بیاره برو بپوش ببین دوسش داری؟«می

دخترک وارد پرو شد.  ای بعد فروشنده، لباس را تحویل نیهان داد و لحظه

هایش بود و برای پوشیدن لباس ذوق داشت؛ خیلی زود  لبخند عمیقی روی لب

ها ها و کبودیهایش را از تن درآورد و پیراهن را پوشید، اما جای زخملباس

لبخندش را خشک کرد و غصه قلبش را فشرد. زیپ پشت کمرش باز بود و  

ای به در  خورد. تقهیفش سُر میهای نحهای لباس مدام از روی شانهبندینک

 اش خوبه؟«خورد و حسام گفت:» نیهان چی شد؟ اندازه

دونم بسته بشه تو  دخترک ابرو کج کرد و جواب داد:» زیپش باز مونده، نمی

 تنم چجوریه لباس؟! ظاهرش که خوبه!« 

 خب در رو باز کن واست ببندمش!  -

همینم مونده! الزم نکرده بگو  دست به کمر زد و با دهن کجی جواب داد:» 

 همون دختره بیاد!«
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 جام بگم اون بیاد. بازکن ببینم! عه نیهان لوس نشو دیگه؛ زشته من این -

نیهان در را باز کرد و در حالی که خودش را پشت در پنهان کرده بود به بیرون 

سرک کشید. خواست صدایش را باال ببرد و فروشنده را صدا بزند که حسام 

هایش را ضربدری  در را باز کرد و جلو رفت. نیهان هینی کشید و دستفورأ 

 هایش نگه داشت. جلوی خودش گرفت و بندهای لباس را روی شانه

 تربیتی، پررو! خیلی بی -

 ای گفت:» برگرد جوجه، حرف نزن.«حسام با تک خنده 

نیهان ناچار برگشت و حسام با دیدن تنش شوکه شد! دهانش خشک شد و به 

اختیار باال رفت و با سرانگشتان ی آب دهانش را قورت داد. دستش بیسخت

مُردگی و کبودی پشت بازویش را لمس کرد؛ تن دخترک از برخورد خون

های قلبش تند شد. حسام سرانگشتان داغ حسام به پوست تنش لرزید و تپش

ه شد لب زد:» نیهان... اینا مال اون شبه کبا صدایی که به زحمت شنیده می

 برزو و وحید کتک زدنت؟« 
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آلود نیهان بلند شد:» دِ بکش باال اون المصبو، خداوکیلی صدای مرتعش و بغض

 آ!«شم خیال این لباس و اون مجلس کوفتی میبی

های تنش متأثر شده بود با اخم غلیظی زیپ را باال  حسام که از دیدن زخم

:» آشغاالی کشید و نفس سنگینش را بیرون داد؛ همزمان زیر لب گفت

 کنه« و بعد صدایش را آزاد کرد.عوضی... آدم با حیوون این کار رو نمی

 اس؟ دوسش داری؟، اندازهخوبه -

ی پا چرخید.  طور پشت به حسام، کتش را تن کرد و بعد روی پاشنهنیهان همان

نگاهی به آینه انداخت و گفت:» باال تنه که خوبه؛ اما دامنش رو زمین کش میاد 

 نیگا«

هایش، لبخند روی لب حسام نشاند و لب باز کرد:» چون کفش  سادگی حرف 

بلند بخرم. اونوقت دامنش هم اندازه  اسپرت داری؛ باید واست کفش پاشنه

 شه.« می

 پس حله! خیلی باحاله لباسش، خوشم میاد ازش.   -
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ای زد و گفت:» پس برگرد واست زیپ رو باز کنم. حسام لبخند رضایتمندانه

 ض کن بیا که هنوز کلی خرید داریم« زود عو

شد و سعی داشت  های نیهان مدام از شوق و خوشحالی روی هم فشرده میلب

هایش از  فته بود و چشمی خرید را در دست گرلبخندش را جمع کند؛ بسته

زد. با لحنی مشتاق پرسید:» حاال کفش چه رنگی بخرم؟ اصال  ذوق زیاد برق می

 م.«به پاشنه بلند عادت ندار

 برد.های حسام بود و از دیدن خوشحالی نیهان لذت میلبخند مالیمی روی لب

 کنی.؛ توو خونه بپوش یه کم راه بری عادت میبه نظرم سفید قشنگ بشه -

زده خیره به فروشی ایستادند؛ باز هم نیهان تنها ذوقپشت ویترین کفش

روزی بتواتد   کردهایی که هیچوقت فکر نمیهای رنگارنگ بود. کفشکفش

انتخاب کند و بخرد. حسام که سکوتش را دید گفت:» بازم من باید واست 

 انتخاب کنم؟ « 

 اوهوم.  -
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 آسته سرش را به طرفین تکان داد.

 تره.دارها بهتر باشه، راه رفتن هم باهاش راحتخب به نظرم اون لژ -

 اره؟«اش را باال گرفت و گفت:» اون که گُالی ریز ددخترک انگشت اشاره

 داره و بنداش تا روی ساق میاد.که روش بندنه... اون -

 دستش دور بازوی حسام پیچید و سر کج کرد. 

 وای آره، خیلی خفنه!   -

حسام ریز خندید و لب به اعتراض باز کرد:» نیهان چرا حرف زرنت رو درست  

 کنی دختر؟ خفن و باحال و اینا نه! حداقل بگو خوشگله«نمی

ها را که پوشید  ها را آورد، دخترک کفشمغازه شدند و فروشنده کفشوارد 

به پاهایش نگاهی انداخت و با تحسر رو به حسام گفت:» انگار دارم   جلوی آینه

بینم حسام؛ من اون لباس رو بپوشم با این کفشا؛ از خوشی غش  خواب می

 کنم.« می
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ن که یه قلمم لوازم  نگران گفت:» راستی حسام؛ میکدفعه ابرو کج کرد و دل

 آرایش ندارم! تازه داشته باشم هم که بلد نیستم آرایش کنم!«

حسام با اخم کمرنگی تیزبینانه نگاهی انداخت و نرم نرمک لبخند رو لبش  

گی! چرا من هیچوقت دقت نکردم که تو هیچی آرایش  نشست:» راست می 

 کنی؟! حاال آرایش هیچی اصال سیبیل داری!« نمی

هایش رنگ گرفت و با خجالت لب گزید؛ آهسته به بازوی حسام مشت زد گونه

های ورچیده گفت:» هیچم سیبیل ندارم، یخورده و نگاهش را دزدید. با لب

 کرک داره همین!«

حسام شیرین و مردانه خندید؛ اگر وسط بازار نبودند حتما دخترک را در  

فشرد. میان خنده گفت:»  اش را میان دو انگشت میگرفت و گونهآغوش می

ی آرایشت رو نخور  باشه بابا... من که چیزی نگفتم؛ خیلی هم خوشگلی؛ غصه

 فرستمت آرایشگاه. حاال هم کفشارو اگر پسندیدی درآر تا حساب کنم.« می
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کیف و کفش ست سفیدرنگ را خریدند و از مغازه بیرون رفتند. چند قدمی راه 

خل جیب فرو برد و کیف پولش را بیرون  رفتند که حسام ایستاد؛ دستش را دا

 اش را مقابل نیهان گرفت.آورد. کارت بانکی

 دونی. برو هرچی الزم داری بخر؛ رمزش هم که می -

ی لباس زیر بود. حینی که با شرم نگاهش را  نیهان رد نگاهش را گرفت؛ مغازه

دزدید کارت را گرفت و سمت مغازه رفت. حسام کناری ایستاده بود و می

ای تنها شدن، تمام فکر و ذهنش را  های خرید را در دست داشت. لحظهپاکت

داد؛ چه بسا که شاید هستی هم مشغول خرید باشد.  سمت هستی سوق می

 ای نامعلوم عمیق در فکر بود که صدای نیهان به گوشش رسید. خیره به نقطه

 خریدام تموم شد؛ ممنون.  -

کرد؛ لبخند زد  قدرشناسانه نگاهش میکارت را مقابلش گرفته بود و متبسم و 

 و کارت را گرفت.

 قابلی نداشت، حاال بریم شام؟ دیگه چیزی الزم نداری؟  -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
293 

 

 هایش را فشرد و به چپ و راست حرکت داد. نیهان ابروهایش را باال داد و لب

 او...م، یه چیزی بگم؟  -

 بگو!  -

ط سالن چهارزانو  خواد اونم وسبریم خونه بگو پیتزا بیارن؛ دلم پیتزا می -

 بشینم دو لُپی بخورم؛ حوصله با کالس خوردن و لقمه کوچیک گرفتن ندارم!

حرف نگاهش کرد و حینی که نفسش را با صدا بیرون  ای بیحسام لحظه

 داد، سرش را به طرفین تکان داد:» باشه، بریم.« می

*** 

ت و با لباس، کیف، کفش و هر چه که خریده بود را وسط اتاق کنار هم گذاش

زد و  های لباس و سگک کیف و کفش برق میدوزیحظ نگاهشان کرد؛ سنگ

گرفت. از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت؛ پشت  به دندان می  نیهان با ذوق لب
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ای به در زد که  اش را بیرون داد. تقهدر اتاق حسام ایستاد و نفس حبس شده

 صدای حسام بلند شد:» بیا داخل نیهان«

ی تخت نشسته بود و  اط در را باز کرد و وارد اتاق شد؛ حسام لبهبا احتی

 هایش را در دو طرف ستون تنش کرده بود.دست 

 کاری داشتی؟ -

سائید و با هایش را به هم مینیهان با تردید جلو رفت و مقابلش ایستاد؛ ناخن

سم صدای ضعیفی گفت:» او...م، راستش... خیلی ازت ممنونم که... که اینارو وا

 خریدی! تو خیلی خوبی حسام!«

بالفاصله و قبل از اینکه حسام فرصت جواب دادن داشته باشد، دخترک در 

های  اش را بوسید. خیلی سریع عقب گرد کرد و با قدم یک آن خم شد و گونه

بلند و پرشتاب از در بیرون رفت. نگاه حسام پشت سرش کشیده شد و قهقهه  

برد:» خب وایسا جوابت رو بدم دختر چرا فرار  زد، میان خنده صدایش را باال 

 کنی؟« می



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
295 

 

سر تکان داد و روی تخت دراز کشید؛ تنش داغ شده بود و جای بوسه پوستش  

اش دست کشید و نفسش را آزاد کرد:» از دست تو داد. روی گونهرا قلقلک می

 نیهان!«

د.  به پهلو دراز کشید و دستش را زیر بالش برد که عکس هستی را لمس کر

عکس را بیرون کشید و نگاهی انداخت؛ با زهرخندی گفت:» دیگه شدی زن  

مردم؛ دیگه این عکس زیر بالش من نباید باشه!« پلک فشرد و عکس را پاره  

 .به پهلوی دیگر چرخیدهای عکس را وسط اتاق ریخت و کرد؛ تکه پاره

*** 

بود. کش   با صدای آالرم گوشی چشم باز کرد؛ ساعت هفت و سی دقیقه گذشته

و قوسی به تنش داد و با رخوت از جا برخاست. سالنه سالنه از اتاق بیرون  

اش نبود. پشت در اتاقش رفت و  ی آماده رفت؛ خبری از نیهان و میز صبحانه

 ای به در زد:» نیهان... نیهان بیداری؟«تقه

 صدای ضعیفی شنید:» آره، بیدارم.« 
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وار در خودش  شید؛ دخترک جنینآهسته در را باز کرد و داخل اتاق سرک ک

جمع شده بود و پتو را تا زیر چانه باال کشیده بود. نگاهی به حسام انداخت و  

 شه من امروز نیام مطب؟«لب زد:» می

 اش را لمس کرد. حسام ابرو در هم کشید و نزدیکش رفت؛ با سرانگشتان گونه

 خوبی نیهان؟ چته؟ تب که نداری؟!  -

 نیام. شه مطبخوبم؛ فقط می -

حسام سر جنباند و با نگرانی لب باز کرد:» آره نیا مطب؛ اما چی شده؟ چته؟ 

 کنه؟«جاییت درد می

 آلود جواب داد:» چیزی نیست؛ خوب میشم.« حال و خوابنیهان بی

خوای بریم دکتر؟ یا اصال حسام اما خاطرش جمع نبود و باز مصرانه گفت:» می

 زنگ بزنم حامد بیاد هان؟«
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بار اما نیهان با کالفگی جواب داد:» وای نه حسام؛ میگم استراحت کنم این

 خوب میشم؛ برو دیگه!«

 حسام اندکی مکث کرد و بعد نرم نرمک لبخند روی لبش نشست.

 کنه؟ آهان، فهمیدم! دلت درد می  -

های دخترک سرخ شد و لب گزید؛ پتو را روی سرش کشید و با غیظ  گونه

 درد... حسام میری یا نه؟« گفت:» ای 

زد لب گشود:» باشه بابا  حسام نرم خندید و با صدایی که خنده در آن موج می

 جوریشم اعصاب نداشتی!«االن میرم؛ خدا بخیر بگذرونه تو همین

 دار نیهان بلند شد:» حسا...م« باز صدای معترض و کش

روشن کرد؛ داخل پز را مرغساز و تخمبا نیشخندی از اتاق بیرون رفت؛ چای

مرغ آبپز و کمی نان گذاشت. نبات، چند خرما و تخمسینی یک لیوان چای
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سینی را برداشت و پشت در رفت؛ آهسته در زد که صدای معترض نیهان بلند 

 شد:» تو چرا نمیری مطب؟!« 

 صبحونه آوردم واست!  -

ده  دستگیره را فشرد؛ پتو را روی سرش کشیده بود و فقط انگشتان دستش دی

طور که  شد که پتو را محکم چنگ زده بود. لبش به خنده کش آمد و همانمی

کِشم که  گذاشت گفت:» نترس، پتو رو از روی سرت نمیسینی را روی میز می

ذارم روی میز غذاخوری اگر الزم  اینقدر محکم گرفتیش! مسکن واست می

یزی  داشتی اما حتما قبلش صبحونه بخوری. هیچی الزم نداری؟ اگه چ

 خوای بگو.«می

 صدای نیهان زیر پتو خفه بود و لب زد:» نه!«

اش را خورد و  ای گفت و از اتاق بیرون رفت؛ خیلی زود صبحانهحسام باشه 

رفت صدایش را باال برد:» ناهار خودم لباس عوض کرد. از در که بیرون می

 واست سفارش میدم بیارن؛ کاری داشتی تماس بگیر. خداحافظ.« 
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واب نماند و از خانه بیرون رفت؛ جای خالی نیهان را توی ماشین حس  منتظر ج

کرد. در همین مدت کم، به بودنش عادت کرده بود؛ شاید تنها دلیلی که این  می

کرد وجود همین  هایش را فراموش میآورد و غصهروزها لبخند روی لبش می

 دخترک تخس و چموش بود.  

م پشت سرش ایستاد. نگاهی به جلوی مطب که متوقف شد، ماشین حامد ه

آینه انداخت و کمربندش را باز کرد؛ پا از ماشین بیرون گذاشت، حامد حینی 

 بست گفت:» صبح بخیر شادوماد... خانومت...«که در ماشین را می

حسام فورا دستش را باال برد و با غیظ تشر زد:» هیس! کدوم شادوماد؟! چه 

 خانومی؟!« 

 چی؟ مگه دروغ میگم؟« حامد متعجب پرسید:» یعنی

تری  قدمی جلو رفت و همراه هم سمت مطب رفتند که حسام با لحن مالیم

گفت:» تو که دیدی تحت چه شرایطی عقد کردیم؛ همش صوری بودی واسه  
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اینکه دیگه کسی باج نخواد یا مزاحم نشه! وگرنه چیزی بینمون نیست و قرار  

 بر اینه جدا بشیم.« 

ی پوالدین  ید و گفت:» نه بابا! جدی میگی؟ ارادهتای ابروی حامد باال پر

 اید!«خونهخواد! یعنی فقط هممی

خواد اما نه برای من که  ی پوالدین میتفاوت جواب داد:» آره، ارادهحسام بی

شون. نیهان برام  تمام عمرم رو کنار هستی بزرگ شدم و تو مهمونیای مختلط

 ی معمولیه!«فقط یه دختربچه

بعد به جای حسام، فردین صدات  طعنه گشود:» پس یادم باشه مِنحامد لب به 

 بزنم!« 

 به پاگرد پله رسیده بودند و حسام با اخم ظریفی گفت:» برو بابا... « 

حامد نخودی خندید و درِ مطبش را باز کرد که حسام به عقب برگشت و  

 گفت:» راستی حامد...«
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 و نگاهش کرد.حامد که وارد مطب شده بود؛ به بیرون سرک کشید 

یه نسخه بپیچ واسه رفع کبودی، جای سوختگی و این چیزا! واسه نیهان   -

 خوام. می

 حامد اخم ظریفی کرد و با ارتیاب نگاهی انداخت؛ لب زد:» باشه!« 

گذشت و مدام به  حسام تشکر کرد و از پله باال رفت؛ زمان به کندی می

ق شد و با رفتن بیمار،  کرد. حوالی ظهر بود که طاقتش طاساعتش نگاه می

اش را از دست بیرون آورد و با پا پدال سطل زباله را  های پزشکیدستکش

ی خانه را گرفت و  ها را انداخت و گوشی را برداشت. شمارهفشار داد؛ دستکش

 بعد از چند بوق پیاپی، صدای نازک و ظریف نیهان، لبخند روی لبش نشاند.

 بله؟  -

 خوبی؟سالم نیهان،  -

 آلود در یک کلمه جواب داد:» آره « حال و خواببی
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 چیزی الزم نداری؟ -

 نه!  -

تر شد؛ خستگی انگار به کلی از  اش را به صندلی داد و لبخندش عمیقتکیه

 تنش بیرون رفته بود.

 به جز آره و نه، حرفی نداری؟! -

 خوام بخوابم مزاحمم نشو! چرا... می -

 اد:» ای درد... زنگ بزنم ناهار بیارن واست؟!«نخودی خندید و سر تکان د

 خیالی جواب داد:» آره « نیهان اما بدون تغییری در صدایش، با همان بی 

اش را خاراند و با لبخند کجی گفت:» اگه بگم کاری  با سرانگشتان پیشانی

 نداری البد بازم یک کلمه میگی نه! پس فعال...«
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گرفت. حینی که   و بالفاصله شماره  با خداحافظی کوتاهی تماس را قطع کرد 

منتظر بود تماس وصل شود، با سرانگشتان روی پایش ضرب گرفته بود و  

 زد.  ها را به ترتیب روی زانو میانگشت

 جونم دُکی جون؟!  -

صدای رضاجگرکی بود که از آن سوی خط به گوشش رسید؛ با لبخند عمیقی  

 لب باز کرد:» سالم رضاجون، خوبی؟«

 دکتر جون، جانم بفرما! بخوبیت  -

ای به در خورد و حامد وارد اتاق شد؛  لب از لب برداشت تا جوابی بدهد که تقه

سر جنباند و به حامد اشاره کرد تا بنشیند؛ و در جواب رضا گفت:» یه چند  

ی تازه و به قول خودت مَشتی بفرست به آدرس  سیخ جیگر و دل و قلوه

 ام.«خونه

 شه قربون. شما جون بخواه! اطاعت می ای به چشم... الساعه -
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 حسام با لبخند ملیحی جواب داد:» قربونت ممنون، لطف کردی!«

 ای سمت حسام گرفت. خداحافظی کرد و تماس را قطع کرد که حامد برگه 

 ای که خواستی؛ کاری نداری؟!این نسخه -

ظریفی  مند؛ حسام نسخه را گرفت و با اخم نگاهش دلخور بود و لحنش گالیه

 پرسید:» چیزی شده حامد؟!« 

 نگاه تند و تیز حامد به او خیره شد؛ لب فشرد و با غیظ گفت:» نه!«

 ی پا چرخید و سمت در رفت.روی پاشنه

 شده؟ خب حرف بزن پسر؛ چی -

 حامد سمتش برگشت و دستش را مقابل حسام تکان داد.

ربوطه؛ اما اول  ببین حسام، کارای تو و روابطی که داری کامال به خودت م  -

 اینکه اینقدر تیریپ بامرامی و فداکاری برندار، بعدش منو احمق فرض نکن!



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
305 

 

حسام سرش را به طرفین تکان داد و گنگ لب زد:» چی میگی حامد، درست  

 بگو ببینم!« 

ایم و فالن... بعد پماد خونه، ازدواج کدومه؟ همدِ به من میگی هیچی نگو -

زنی  نش؟! از کجا دیدی اون زخمارو؟ زنگ میسفارش میدی واسه رد زخمای ت

 دل و جیگر سفارش میدی واسش؟!  

زده گفت:» این چرندیات چیه حسام از جا برخاست و قدمی جلو آمد؛ مات

حامد؟ برای خرید لباس واسه نامزدی هستی رفته بودیم که بدنش رو موقع پرو  

کنی نیست! من نه  میلباس دیدم، این ناهارم جریانش اصال اونی که تو فکر 

ادعای مرام و معرفت دارم نه تو رو احمق فرض کردم. حقیقت همینی هست که  

 گفتم!«

ی پیش، عصبی و حق به جانب رو به رویش ایستاده بود؛  حامد که تا چند لحظه

 هایش از هم باز شد و با مالیمت لب باز کرد:» ببخشید؛ بد برداشت کردم!« اخم

 خیال؛ تو هم واسه مراسم عقد دعوتی؟«رد:» بی حسام پوفی کشید و لب فش
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 آره، مهراد دعوتم کرد.  -

 خوبه.  -

*** 

خانه در سکوتی سنگین فرو رفته و نیهان کنار پنجره ایستاده؛ چشم به حیاط 

دوخته بود. روزی کسل کننده را پشت سر گذاشته و حاال با دلتنگی نگاهش  

ی پنجره را با عرق کرده یخیره به در مانده بود تا حسام برسد. شیشه

های ماشین، از زیر در به داخل  کرد و منتظر بود؛ نور چراغسرانگشتان تمیز می

اختیار از جا پرید  حیاط افتاد و لبخند روی لب نیهان نشست. در که باز شد بی

ی شومیزش  و سمت اتاقش رفت؛ پشت در ایستاد و دستی به موها و یقه

دید و سعی داشت ور و شوق را در نگاهش میهمه شکشید. حسام نباید این

خیال و آسوده وانمود کند. صدای تاب و مشتاق بود، بیرغم اینکه دلش بیعلی

 باز و بسته شد در به گوشش رسید و لب به دندان گرفت.

 نیهان... کجایی دختر؟ خوابی یا بیدار؟ -
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گشود و حینی  لبخندش را قورت داد و اخم کمرنگی را جایگزین آن کرد؛ در را 

رفت صدایش را باال برد:» خوابم اگر بودم با این سروصدای تو  که بیرون می

 بیدار شدم!«

 های میوه را روی میز غذاخوری گذاشت و سمت نیهان برگشت. حسام پاکت 

 علیک سالم، خوبی؟ -

 نیهان وارد آشپزخانه شد و سیب زردی را از داخل پاکت برداشت.

 آ!  گرفتی؟ من هیچی درست نکردمسالم، بد نیستم. شام ن -

خوای  زنم بیارن. یا میحسام با لبخند پلک زد و گفت:» فدای سرت... زنگ می

 بریم بیرون؟«

دخترک سیب را زیر شیر آب گرفت و شست؛ گازی به سیب زد و با دهان نیمه  

پر جواب داد:» او...م، بریم بیرون خوبه، اما رستوران نه؛ هوس دیزی کردم با 

 پیاز بعدشم یه دو سیب نعنا!« دوغ و
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هایش را در هم کشید و متعجب لب باز کرد:» نیهان! شب دیزی حسام اخم 

 کشی تو؟«آخه؟! دیزی به کنار... دو سیب نعنا چیه اونوقت؟! قلیون می

شه شب دیزی بخوری؟ قلیونم خب آره، گاهی وقتی، تفریحی  وا مگه چی می -

 جایی برم بدم نمیاد! 

شیرینی سر تکان داد:» برو بابا؛ یه کف دست بچه واسه من  حسام با تشر 

 کنه!«دوسیب نعنا هوس می

ابروهایش را باال انداخت و تهدیدوار انگشتش را مقابل صورت نیهان تکان داد: 

 آ! «» نیهان دیگه نشنوم

لب ورچید و گفت:» خب حاال... نگفتم که بشینیم پا منقل و وافور؛ گفتم  

 قلیون!«

شنوم! خجالت  سام چشم درشت کرد و نهیب زد:» باریکال... حرفا میبار حاین

 نکش... اونم پیشنهاد بده!« 
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 نیهان پقی خندید و حسام زیر لب زهرماری آهسته گفت. 

 جونِ من حسام؛ تا حاال سیگار میگار نکشیدی؟! -

آورد با اخم ظریفی پرسید:» تو  حسام حینی که کُتش را از تن بیرون می

 کشیدی؟« 

که اصالن منو چند بار سوزوند، کال  رک ابرو باال انداخت:» نه بابا... نه ایندخت

 بدم اومد ازش.«

لبخند کجی سوک لب حسام نشست:» خوبه! اما من اوایل که اومده بودم 

کشیدم. یه روز دادفر سیگار رو ی دادفر، گاهی وقتا یواشکی سیگار میخونه

فقط نگام کرد. بعد یکی خوابوند زیر   دستم دید؛ وایساد رو به روم و چند لحظه

ی روشنی داشته باشی وگرنه اگه جا که آینده گوشم و گفت من آوردمت این

جایی که بودی! منم خب قول دادم تکرار  خوای از این غلطا بکنی، برو همونمی

 نکنم.«
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این را گفت و سمت اتاقش رفت؛ نگاه نیهان به دنبالش کشیده شد و صدایش 

 . را بلند کرد

 کنی! مگه نگفتی بریم بیرون؟!  تو که داری لباس عوض می -

 صدای بسته شدن در اتاق بلند شد. 

 زنم پیتزا بیارن. نه... با پیشنهادی که دادی کال منصرف شدم. زنگ می -

نیهان گازی گنده به سیب زد و هر دو لُپش پر شد؛ با خود زمزمه کرد:» کاش  

شدی، آی االن در و تخته با هم جور بودیم!« و بعد  میتوو همون خیابونا بزرگ 

ی خودش پوزخندی زد؛ سمت پنجره رفت و پرده را کنار زد،  به فکر احمقانه

آلود بود؛ حسام با ست گرمکن نگاهی به بیرون انداخت. هوای بیرون، سرد و مه

رفت  طور که سمت آشپزخانه می ای رنگش از اتاق بیرون آمد و همانسورمه

 خوری؟!«سید:» چای می پر

که جواب حسام را بدهد   آننیهان پرده را انداخت، سمت آشپزخانه آمد و بی

گم چطور بعضی  کنم میگفت:» جونِ سگ داشتم من، االن به این هوا نگاه می
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دونی چه کردم و نمُردم؟! بدترین شب عمرم میشبا رو تو خیابون صبح می

 شبی بود؟«

 رد و دو فنجان روی میز گذاشت.ساز را روشن کحسام چای 

 چه شبی؟!   -

نیهان صندلی را عقب کشید و نشست؛ ذهنش پر کشید به آن شب سرد و 

 دهشتناک. 

یه شب برفی، گرسنگی و سرما جوری بهم فشار آورده بود که دلم  -

خواست هر کاری کنم تا یه غذای گرم و یه سقف باالی سرم داشته باشم.  می

شد؛ رفتم کنار خیابون... آخرِ شب بود و گاهی وقتی ماشین رد مینگام افتاد به 

کنم! یه ماشین جلو پام  فهمیدم دارم چکار میخیابون وایسادم، خودمم نمی 

خورد. در ماشین نگه داشت؛ راننده یه مرد جاافتاده بود و چهل به باال بهش می

 رو باز کردم و جلو نشستم.
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ها چرخاند؛ با تلخند ادامه و بین انگشتخورده را نگاهی انداخت سیب نیم

داد:» مرتیکه دهنش باز شده بود به شر و ور گفتن؛ که چه خوشگلی و دلبری و  

کوفت و زهرمار... دستش که چرخید سمتم، حالت تهوع گرفتم انگار! یهو دلم 

خواست وسط همون برف باشم و تا صبح از گرسنگی جون بِکَنَم اما کنار اون  

مثل سگ هار پریدم بهش و داد و بیداد راه انداختم که خفه شو   آشغال نباشم.

و بزن رو ترمز... یهو طرف قاط زد! گُرخید اصال... ماشین رو نگه داشت و با چک 

 که...«و لگد شوتم کرد بیرون. تو نَمیری با این

دم را جلوی نیهان گذاشت و کالمش را  پر از چای داغ و تازه حسام فنجان

جوری داره واسه خودت  .ی آی دختر... زدی کانال کوچه بازاری همینبُرید:» آ..

آ! گرخید، چک و لگد، شوتم کرد یعنی چی؟! زبونم مو درآورد  بس  حرف میزنی

 زنی!«که گفتم درست حرف بزن! خوبی آ... یهو قاط می

ابروهای نیهان باال پرید و بهت زده صدایش را کش آورد:» چی؟! چی گفتی  

 زنی!«قاط میحسام؟ گفتی 
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ای نرم، سر تکان  ی دخترک خانه را پُر کرد و حسام با خندهبالفاصله قهقه

 شه؛ تو عوض بشو نیستی!«داد:» آخرشم من لحنم عوض می

*** 

ها روی صندلی آرایشگاه نشسته و کالمی حرف نزده بود؛ نیهان ساعت

خترک را به  ی آخر که دخانوم بود و حسام تا لحظهآرایشگر از دوستان شریفه

آرایشگاه رسانده بود، تأکید داشت زیاد صحبت نکند تا ناخواسته لحنش  

 شد. وار نشود. مراسم عقد هستی و مهراد تا ساعتی دیگر برگزار میلوطی

آرایشگر قدمی عقب رفت و با لبخند عمیقی گفت:» خب... حاال بلند شد و 

 دم خودت رو نشناسی!« خودتو ببین؛ قول می

ا برخاست و به پشت سر نگاه کرد؛ دهانش از تعجب باز مانده بود و نیهان از ج

هایی که با  حالتش حاال کمانی و مرتب بود، لبزد! ابروهای ساده و بیپلک نمی

تر از  هایش درشتآمد و چشمشان به چشم می آن رژ یاسی کمرنگ، زیبایی
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بود؛ زیر لب   رسید. موهایش با بافت زیبایی حالت داده شدههمیشه به نظر می

 و نامحسوس زمزمه کرد:» ایول... دمت گرم!«

 راضی هستی عزیزم؟! -

ای خودش را جمع و جور کرد و رو به آرایشگر گفت:» آره، ممنون  با تک سرفه 

 عزیزم؛ خیلی باحا... «

به سرعت حرفش را قورت داد و با لبخند مالیمی ادامه داد:» یعنی... خیلی  

 قشنگ شده مرسی!« 

بیرون داد که دختر جوانی وارد سالن آرایش شد و گفت:» آقای   نفسش را

 ای عزیزم؟«فرهیخته تشریف آوردن، آماده 

 ام.بله، آماده -
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سمت پالتو و شالش رفت و پالتو را روی همان لباس مجلسی و بلند پوشید؛  

شال را به آهستگی روی سر انداخت و بعد از تشکر و خداحافظی از آرایشگاه 

 بیرون رفت. 

ماشین حسام، مقابل آرایشگاه بود؛ به محض اینکه داخل ماشین نشست، با  

ذوق رو به حسام گفت:» دمت گرم حسام، خودمو نشناختم جونِ تو! خیلی  

 عوض شدم نه؟!«

حسام اما با اخمی غلیظ، نیم نگاهی انداخت و حینی که ماشین را روشن 

 کرد؛ آهسته جواب داد:» آره، عوض شدی!« می

دخترک کور شد و مثل توپی که سوزن زده باشی؛ به یکباره روی  تمام ذوق 

صندلی وا رفت و به بیرون خیره شد. در دلش اما تقال داشت که ناراحت نباشد 

هاست. سرش را  ترین شبو حسام را درک کند؛ یحتمل امشب برایش از سخت

ه چرخاند و به حسام خیره شد که نگاهش به خیابان بود و فکش را منقبض کرد

شد های ریز عرق را میزد. دانه اش برجسته بود و نبض میهای شقیقهبود؛ رگ
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هایش. سوک لب  هایی قرمز رنگ در سفیدی چشماش دید و رگهروی پیشانی

 جوید. آهسته لب زد:» آهنگ بذارم حسام؟« به دندان گرفته بود و با حرص می

نه آهنگ بذار، نه حرف  حسام بدون اینکه نگاهی بیاندازد با تحکم جواب داد:» 

 بزن!«

کرد، اما  شاید اگر هر موقعیت دیگری جز این بود؛ نیهان لب به اعتراض باز می

 امشب نه! ناچار سکوت کرد و چشم به خیابان دوخت.

ماشین حسام مقابل منزل دادفر متوقف شد و هر دو پیاده شدند؛ ورودی در با  

آمدگویی  کی ایستاده و خوششلوار مشطاقی از گل تزئین شده و مردی با کت 

بندی بود.  های شمشاد ریسهها و بوتهکرد. سر تا سر حیاط و بین درختمی

 بلند گذاشته شده بود. های پایهمسیر ورودی تا ساختمان خانه مشعل

نیهان دستش را دور بازوی حسام حلقه کرد تا کمی روی راه رفتنش با آن  

بلند تمرکز داشته باشد؛ نگاهی به ساختمان خانه انداخت که های پاشنهکفش

 رسید.  سر و صدای موسیقی و سوت و کف به گوش می
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 شهرام بهرام ندارن اینا؟! زنونه مردونه یجاست؟ -

 » آره یجاست!«آن که نگاهش کند لب زد:حسام بی

ظریف دخترک آزاد کرد؛ وارد ساختمان   و بعد بازویش را از حصار دست  

هایی در اطراف.  شدند؛ سالن پر بود از میزهای فلزی گرد و  کوچک و صندلی

 ها چیده شده بود. روی میزها انواع میوه، شیرینی و نوشیدنی

جایگاه عروس و   قدم با هم سمتحسام مشغول احوالپرسی با مهمانان بود. هم 

خانوم که کنار عروس ایستاده بود داماد رفتند با هستی و مهراد و شریفه

احوالپرسی کردند. هستی که نیهان را با آن ظاهر آراسته و زیبا کنار حسام 

شانسی که حسام وارد دید، با لبخند رو به نیهان گفت:» تو خیلی خوش

شانس تو رو داشتم االن   خونه؛ من اگرزندگیت شد! حتی به عنوان یه هم

 شد!« مراسم عقدم توی جزایر قناری باید برگزار می

نمایی زد و سر کج کرد:» شانس نیست اسمش عزیزم؛  نیهان لبخند دندان

 لیاقته! «
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های هستی ماسید و چشم درشت کرد که حسام معترض لب لبخند روی لب

 زد:» نیها...ن!«

 گفت:» چیزی نگفتم که!«خیالی دخترک شانه باال انداخت و با بی

حسام به زحمت لبخند زد و رو به هستی و مهراد، معذرت خواهی کوتاهی کرد؛  

های بلند از عروس و داماد فاصله گرفتند.  مچ دست دخترک را گرفت و با قدم 

تونی الل بشی؟! رسمأ هایی کلید شده، زیر لب غرید:» نیهان نمیبا دندانی 

 لیاقت!«بهش گفتی بی

آلود، لب ورچید و جواب داد:» من که گفتم اگه بیام کسی حرف بزنه منیهان اخ

 ذارم!«جواب نمیبی

 بیخود! برو یه جا بشین؛ یه ساعت آتیش نسوزون تا برگردیم خراب شدمون!  -

نگاه ناآشنا و غریب نیهان، دور تا دور سالن گشت و با دیدن تنها شخص آشنا   

از حسام جدا شد و سمت حامد رفت  ها، لبخند روی لبش نشست. میان مهمان 

 اش خیره بود. ی گوشیکه به تنهایی روی صندلی نشسته و به صفحه
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 به سالم حامدخان!  -

حامد نگاهش را باال گرفت و اخم ظریفی بین ابروهایش نشست؛ با اندک تأملی 

 هایش آمد و پرسید:» نیهان خودتی؟«لبخند نرمی روی لب

 پَ نه پَ... بدل نیهانم!  -

نشست؛ تای ابرویش را باال انداخت و حینی که روی صندلی نزدیک حامد می 

خطاب به او که با لبخند عمیقی چشم به صورتش دوخته بود گفت:» خب 

 حاال... نخوری ما رو؛ چشاتو درویش کن!«

ای نگاه از او برداشت و لب باز کرد:» حسام کجاست حامد با تک خنده 

 ندیدمش؟!« 

ها، حسام با تر بین مهمانطرف چرخید؛ کمی آن نگاهشان بین جمعیت

 کرد. صحبت می نشگاهدوران دا همکالسی قدیمی 
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شلواری کاربنی به تن داشت و  نگاهی به سر تا پای حسام انداخت؛ کتنلی ما

های آبی او انگار بیشتر از هر وقتی گیرایی داشت و صورتش با آن موهای  چشم 

بود. سر کج کرد و با لحنی پر از ناز و عشوه لب  تر مجعد و خوش حالت جذاب

خوای ایران بمونی؟ چرا به پیشرفت  از لب برداشت:» ببینم حسام، هنوزم می

 کنی؟ به سوئد!« فکر نمی

ای جواب داد:» سوئد!؟ مگه اقامت و مشغول به کار شدن تو  حسام با تک خنده 

 یه کشور دیگه به همین راحتیه؟!« 

 باال انداخت و پشت چشمی نازک کرد. تای ابرویش را نلی ما

سازی کن و فکر جا، آره! تو فقط مدرکت رو معادلاگر آشنا داشته باشی اون -

اومدن باش؛ تمام کارهای اون طرف با من! حسام صندلی مقابل مانلی را عقب  

کشید و روی آن نشست؛ تکیه به صندلی زد و پا روی پا انداخت. نگاهش به  

وی لب داشت و با مهراد گرم صحبت بود؛ کنار گوش هم  هستی بود که خنده ر

دادن به عروس و داماد بود؛ دستش خندیدند. وقت هدیهکردند و میپچ پچ می



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
321 

 

ی کادویی کوچک را که برای هستی گرفته  را داخل جیب کت فرو برد و جعبه

 بود، لمس کرد. دیگر دلیلی برای ایران ماندن نداشت! 

 کنم. میام سوئد!«من کارامو رو به راه می رو به مانلی گفت:» باشه،

هایش  زده نگاهی انداخت و رفته رفته لبخند عمیقی روی لبمانلی مات 

نشست. ابروهایش باال پرید و با خوشحالی آمیخته به تعجب گفت:» خوبه! این  

جا از  کردم مثل همیشه بهم بگی نه! مطمئنم وقتی بیای اونعالیه... فکر می

 پشیمون میشی اینه که چرا زودتر نیومدی؟!«تنها چیزی که 

حسام از جا بلند شد و با لبخندی تصنعی گفت:» هر موقع کارام درست شد 

 کنم برای اومدن«باهات هماهنگ می

 مانلی هم از جا برخاست و دستپاچه گفت:» شمارمو داری؟!« 

ت  دست توی جیب برد و کارت ویزیتش را بیرون آورد. کارت را میان دو انگش

 ی من، یه تک بزن!« سبابه و میانی گرفت و گفت:» این شماره
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ی کوچک مخملی را از  کارت را به مانلی داد و سمت عروس و داماد رفت. جعبه

داخل جیب بیرون آورد؛ زنجیر و پالکی که روی آن اسم هستی حک شده بود 

ها مهمان گلویش بود را فرو خورد و چند پلک  را برداشت. بغضی که ساعت

هایش احساس نشود. به زحمت لبخند زد و سمت پیاپی زد تا خیسی چشم 

اش نبض  های شقیقهرسید. رگها به گوش میهستی رفت؛ صدای کف زدن

زد و سرش بشدت درد گرفته بود؛ مقابل هستی ایستاد، عطر سرد و مالیمی می

شد؛ مشامش را پر اش حس میقدمیکه خاص هستی بود و همیشه در چند

نگاهش را از صورت زیبا و خندان هستی گرفت و زنجیر را دور گردنش  کرد. 

زد:» مبارک اش را بوسید و لبانداخت؛ قفل کوچکش را که بست، پیشانی 

 باشه، خوشبخت بشی!«

قراری  هایش بیهایی لجوج و سرتق پشت پلکلرزید؛ اشک هایش میلب

های سرخ چشمان حسام  رگهکردند برای سرازیر شدن. نگاه هستی به می

 خیره ماند و لبخند روی لبش یخ بست؛ با نگرانی لب زد:» خوبی حسام؟« 
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 کنه، اگه اجازه بدی من برم...فقط سرم درد می  -

منتظر جواب هستی نماند و سمت مهراد چرخید؛ صورتش را بوسید و با  

و   لبخندی کمرنگ تبریک گفت. از جمعیت اطراف عروس و داماد فاصله گرفت

درشت  نگاهش دور تا دور سالن به دنبال نیهان چرخید؛ با دیدن نیهان، چشم

کرد و با غیظ لب به دندان گرفت. دخترک روی صندلی رو به روی حامد 

زد و حین صحبت با حامد نشسته بود و سیب درشت قرمزی را دندان می

 خندید! می

ایی تو؟! جمع و  های بلند سمتشان رفت و تشر زد:» معلوم هست کجبا قدم 

 جور کن بریم.« 

اش را جمع کرد و متعجب گفت:» ولی هنوز که... « با نهیب حسام،  نیهان خنده

 صدا در گلویش خفه شد.

 گم آماده شو بریم!بهت می -
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ی حامد، به دنبال حسام رفت؛ زده نیهان، ناچار از جا برخاست و مقابل نگاه مات

اختمان بیرون رفتند. باد سرد و سوزناکی حین راه رفتن، پالتو را پوشید و از س

ی پالتو فرو برد و  به پوست صورتش خورد و تنش لرزید؛ سرش را در یقه

 خورم زمین با این کفشا!« تر برو خب، االن میغرولند کرد:» یواش

توجه به نیهان از حیاط بیرون رفت؛ ماشین را روشن کرده بود که حسام اما بی 

زد و توک  طور که نفس نفس میدر را باز کرد. همان نیهان خودش را رساند و 

آف از جا کنده شد اش از سرما سرخ شده بود، در را بست. ماشین با تیکبینی

ای برای انفجار بود با فریادی و حسام که مثل انباری از باروت، تنها منتظر جرقه

 تمام عصبانیتش را سر دخترک خالی کرد. 

کنی؟!  کردی ها...ن؟! نشستی کنارش هِر هِر میتو کنار حامد چه غلطی می -

سیب بلد نیستی مثل آدم پوست بگیری، تیکه کنی بخوری که وسط جمعیت  

 کنی؟! و مثل اسب آبی باز میدهنت
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نیهان سرش را در یقه فرو برده و خودش را جمع کرده بود که حسام بازویش را  

 کشید.

 م؟!  گفتین به هبا توام... کری؟ با حامد چی می  -

زده و با مظلومیت حسام را نگاه کرد؛ اصال آن آدمی که همیشه نیهان مات

 شناخت نبود! بازویش را عقب کشید و آهسته لب زد:»هیچی!«می

گم؟! تا وقتی اسمت به عنوان همسر تو  خوب گوشاتو باز کن ببین چی می -

غلطی   ی منه، حواست به رفتارت باشه. طالقت که دادم بعد برو هرشناسنامه 

 دلت خواست بکن!  

نیهان باز هم دندان روی جگر گذاشت و حرفی نزد؛ به خودش قول داده بود، 

ی  حال آشفتهدرازی نکند. مراعات ای سر به زیر باشد و زبانیک امشب را برّه

داشت. ماشین مقابل خانه متوقف شد؛  کرد و لب از لب برنمیحسام را می

 ت نیهان گرفت.آلود، کلید خانه را سمحسام اخم 

 بگیر برو تو!   -
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 دخترک نگاهی به کلید توی دست حسام انداخت و پرسید:» مگه تو نمیای؟!« 

 نه!   -

های ماشین با تأنی کلید را برداشت و از ماشین پیاده شد؛ صدای جیغ الستیک

روی آسفالت بلند شد. نیهان نگاه غمبارش به انتهای کوچه و رفتن حسام  

بغض آسمان لرز به تنش انداخت؛ غرش ابرها بلند شد و مانده بود که صدای  

ترکید. کلید را توی قفل چرخاند و وارد حیاط شد؛ سالنه سالنه سمت خانه 

بارید؛ صدای کوبیده شدن قطرات وار میرفت. باران شدت گرفته و شالق

رسید.  رعد آسمان به گوش میها و ی پنجره، شیشهدرشت باران بر تن زمین

شد. ک خانه هر از گاهی با برخورد ابرها به یکدیگر، کمی روشن میفضای تاری

سمت اتاقش رفت و چراغ را روشن کرد، نگاهی به آینه انداخت و پوزخندی  

زد. چقدر برای این ظاهر آراسته و اولین مهمانی ذوق داشت! دوش گرفت و با  

دلواپس  بلوز شلوار راحتی و گرمی که به تن داشت، روی کاناپه دراز کشید؛ 

ی نیمه شب گذشته بود آمد. ساعت از سهحسام بود و خواب به چشمانش نمی 
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که صدای بر هم کوبیده شدن در، دخترک را از جا پراند. سمت در سالن دوید و 

چند قدمی فاصله داشت که در باز شد؛ با دیدن حسام حینی کشید و دستش  

 را مقابل دهان گرفت. آهسته لب زد:» حسا...م!« 

روی  های چسبیده به تنش خبر از پیادهی حسام و لباسخیس و ژولیده  موهای

ی پیراهنش پاره بود. جلوتر  داد. کتش را روی دوش گرفته و یقهزیر باران را می

شد. انگار اش کبود شده و ردی از خون دیده میکه آمد روی گونه و پیشانی

خورد؛ با عبورش از  و میباز تلو تل هایی نیمهدید و با چشماصال نیهان را نمی

ها  کنار نیهان، بوی تند سیگار در مشام دخترک پیچید. بدون اینکه حتی کفش

 های خیس روی تخت افتاد.  را درآورد سمت اتاقش رفت و با لباس

نیهان آب دهانش را فرو برد و کنار درگاه اتاق ایستاد؛  چشم به حسام دوخته 

ه خودش نهیب زد:» از چی  بود و جرأت نزدیک شدن نداشت. در دل ب

خورت ملسه! نهایتش اینه چک و لگدت بزنه...  ترسی دختر؟! تو که کتکمی

 برو جلو ببین چه مرگشه؟!« 
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 با احتیاط جلو رفت و صدا زد:» حسام... حسام جان... « 

فشرد. دستش سمت بازوی حسام رفت جوابی نداد؛ بغض گلوی دخترک را می

 شنوی؟!«حسام... حسام صدامو میو آهسته تکان داد:» 

ی  صدایی گنگ و نامفهوم که بیشتر شبیه ناله بود شنید؛ دست روی گونه

های دخترک  حسام گذاشت. پوستش داغ بود، داغ و سوزان! اشک روی گونه

ی حامد را غلتید و هراسان سمت گوشی تلفن دوید. مضطرب و با عجله، شماره 

 آلود در گوشش پیچید.خواب گرفت. بعد از چند بوق پیاپی صدای

 الو... بله؟!   -

نیهان با صدایی مرتعش، میان گریه لب باز کرد:» حامد جون مادرت پاشو بیا...  

 حسام حالش خیلی بده!« 

 شده؟! نیهان تویی؟ چی-
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دونم! ولی االن تب داره  حسام تا االن بیرون بوده، فکر کنم دعوا کرده... نمی -

 حالش بده بیا.

 باشه اومدم!  باشه... -

کرد. پشت تماس را قطع کرد و سمت اتاق رفت؛ تا رسیدن حامد باید کاری می

هایش کشید و بغضش را مهار کرد. نزدیک حسام رفت و ها را روی گونهدست 

های پیراهنش را باز کرد.  ها را از پاهایش بیرون کشید؛ دکمه کفش و جوراب

گاهش رو  ای ناش قرمز و جای خراشیدگی بود؛ لحظهروی گردن و سینه

ی عضالنی و ستبر حسام ثابت ماند؛ لب گزید و  دلش لرزید اما فورأ  سینه

های  نگاهش را دزدید و سعی کرد پیراهن خیس را از تنش بیرون آورد. دست

ظریف و کوچکش توان حرکت دادن جسم سنگین او را نداشت؛ ملتمسانه 

یراهنو درآرم...  شنوی؟ یه تکونی بخور، بذار پگفت:» حسام... حسام صدامو می

 حسام!«  
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شنید؛ دست از تقال برنداشت. با کمی  از این  های خفیف حسام را میفقط ناله

پهلو به آن پهلو گرداندن حسام، پیراهن را از تنش جدا کرد؛ پتو را تا روی  

گرفت که ی کوچکی برداشت. نم موهایش را میاش باال کشید و حولهسینه

سیمه سمت آیفون دوید و با دیدن تصویر صدای زنگ خانه بلند شد؛ سرا

 حامد، فورأ کلید را فشرد و در باز شد. 

 طولی نکشید که حامد وارد خانه شد. 

 کو؟ کجاست؟ مگه با هم نیومدین خونه؟!  -

 نیهان سمت اتاق اشاره کرد.

جاست! منو رسوند خودش رفت. انگار بیرون کتک کاری کرده؛ سر و  بیا این -

 کوفتگی داره! بدنش خراشیدگی و 

 رم بیرون، کاری داشتی صدام بزن.«حامد وارد اتاق شد و نیهان گفت:» من می
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از اتاق بیرون رفت و روی مبل به انتظار نشست؛ نیم ساعتی طول کشید تا در  

 شد؟ حالش خوبه؟«اتاق باز شد. از جا پرید و دستپاچه پرسید:» چی 

 خورده!«ن نباش؛ فقط سرما بهتره، نگراحامد نفسش را بیرون داد و گفت:» 

آلود سمت نیهان آمد و با کالفگی پرسید:» ببینم چون با من حرف اخم

 خندیدی ناراحت شد و دعواتون شد؟«زدی، میمی

نه، یعنی آره. تو مسیر باهام دعوا کرد، بعدم  نیهان لب کج کرد و جواب داد:» 

 منو رسوند خونه و خودش رفت!«

داد لب باز کرد:»  و پرصدایی که از سینه بیرون میحامد همراه با نفس سنگین 

شه؛ به من گفته بود که هیچ حسی بهت نداره و  جوری میدونستم اینچه می

خواد طالقت بده، از کجا بدونم باهات حرف همه چی صوری بوده. گفت می

 شه؟!«جوری غیرتی میبزنم، بخندم این
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د هیچ حسی به او ندارد و  هایش دلخور شد؛ این که گفته بونیهان از حرف

دهد، حرصش را باال آورده بود. با غیظ جواب داد:» نخیرم، واسه من  طالقش می

 غیرتی نشده! هستی ازدواج کرده، ناراحته سر من بدبخت خالی کرد« 

به دنبال این حرف نگاهش به حامد خیره ماند که گنگ و مبهم چشم به او  

چی؟! به خاطر ازدواج هستی   دوخته بود؛ ابرو در هم کشید و لب زد:»

 ناراحته؟!«

دخترک لب به دندان گرفت و مضطرب گفت:» اوخ، سوتی دادم! سر جدت 

 شم!« آ! بیچاره میهیچی نگی بهت گفتم

 هستی رو دوست داشته؟! -

 نیهان مسترس لب گزید:» هیس! نشنوه بابا... « 

که االن توپ  شنوه! اینقدر مُسکن زدم بهش جواب منو بده نیهان؛ اون نمی -

 شه.«بترکونی بیدار نمی
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ی اتاق انداخت و سر جنباند:» آره خب، اما هستی  نگاهی به در بستهنیهان نیم

بهش گفته من مهراد رو دوست دارم. اینم تریپ معرفت برداشته و این دو تا رو  

 بهم رسونده! االنم خودش مونده وسط واویال و حالش شده این...«

 زمرمه کرد:» که اینطور!«   حامد زیر لب با تأسف

ای سکوت حاکم شد و حامد نگاهی به پنجره انداخت؛ هوا گرگ و میش  لحظه

رفت و آفتاب رفت. دامن سیاه شب، پس میبود و نرم نرمک رو به روشنی می

 گذاشت. قدم پیش می

 روزی داروهاشو بخرم بیارم. بعدش برم خونه استراحت کنم. من برم شبانه -

 دونستم چه گِلی به سر بگیرم؟! امد؛ نبودی نمیدمت گرم ح -

اش را مرتب کرد و با لبخند مالیمی جواب داد:» کاری  ی کاپشن چرمییقه

 نکردم، انجام وظیفه بود. فعال. . .« 
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های حسام عوض شده بود و با رفتن حامد، نیهان سمت اتاق رفت؛ لباس

شست و خیره به آن  ی تخت نمعصومانه در خواب عمیقی فرو رفته بود. لبه

صورت مهربان و غرق در خواب شد؛ دستش لرزان و با احتیاط سمت موهای  

خوش حالت و مجعد حسام رفت. پنجه میان موهایش فرو برد و دستش به  

نرمی از کنار شقیقه سُر خورد تا روی گونه؛ تبش خیلی کمتر شده بود. دستش 

سام کشید و  لبخند  اش رفت؛ با شست به نرمی روی لب زیرین حسمت چانه 

آ  کجی سوک لبش نشست. زمزمه کرد:» خدایی حسام از صدتا پسر هیز بدترم

جوری گیج و غرق خوابی چرا  نه؟!« ریز ریز خندید و باز ادامه داد:» حاال که این

باهات حرف نزنم؟ چرا نوازشت نکنم؟ وقتی که تو بیداریت این حرفا، این 

 ها ... محاله، محا...ل!«نوازش

همانی ناخوانده در گلویش نشست و نفسش را سنگین کرد؛ دست روی قلب  می

حسام گذاشت و با صدایی مرتعش و متحسر لب زد:» این قلب مهربون برای  

ای از این قلب جا داشتم و تپه اما خیلی دوسش دارم؛ کاش یه گوشهمن نمی 

 برای من بود.«
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 آه از سینه بیرون داد و دست حسام را گرفت.

دونی! دِ آخه با خوام، بخدا که نمیاگه بدونی چقدر خاطرت رو میحسام  -

مروت با خودت نگفتی این دختر توو تمام عمرش حتی یه بار طعم محبت  

شه؟! کاش جوری محبت ببینه اسیر مینچشیده، کسی هواشو نداشته، این

خواد تا ابد کنارت اینقدر خوب نبودی، کاش اینقدر هوامو نداشتی! دلم می 

خوای، خب حق داری... منه در به در و آواره رو چه به  شه؛ تو نمیشم اما نمی با

 دکتر مملکت؟! 

ای نرم روی  اش سُرید و دست حسام را باال برد، بوسهقطره اشکی روی گونه

خوای بری دنبال بابام  گی می سرانگشتانش نشاند و ادامه داد:» هربار که می

سامونم بدی و بفرستی رد کارم، جیگرم  خوای به اصطالح سر و بگردی، می

گیره. انگار قراره برم سالخی بشم جون تو... کاش اون روز هیچوقت آتیش می

 نرسه!« 

 ی کالمش را برید و از جا برخاست.صدای زنگ آیفون، رشته
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آفتاب سرد صبح زمستانی، روی دیوارها نشسته و به داخل حیاط سرک 

دست نیهان داد و رفت؛ دخترک با خستگی  کشید که حامد پاکت داروها را می

 روی کاناپه دراز کشید و پلک روی هم گذاشت. 

شد و تبش را  نگران حال حسام بود و خواب راحتی نداشت؛ مدام بیدار می

ی کوچکی روی اجاق گذاشت  کرد. حدود ساعت ده صبح بود که قابلمه چک می 

و منتظر بیدار شدن و کمی سوپ بار گذاشت؛ دستی به سر و روی خانه کشید 

ی حامد را گرفت؛ حسام بود اما خبری نشد. ناچار سمت گوشی رفت و شماره 

 رمق حامد به گوشش رسید:» جانم؟« دار و بیصدای خش

خوره! اشکالی  الو حامد... این حسام مثل خرس افتاده رو تخت تکون نمی -

 نداره؟

ب نرفتم تا االن  حامد آن سوی خط، نرم خندید و گفت:» دختر خوب، منم مط

خواب بودم؛ چه برسه به حسام که مریض بوده و کلی هم مسکن بهش تزریق  
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جا وضعیتش رو چک  کردم. هیچ اشکالی نداره، بذار بخوابه. منم االن میام اون

 کنم.« می

 آخه از دیشب هیچی نخورده که!  -

 نگران نباش، دیشب بهش سِرُم زدم همون کافیه! -

 لب زد:» آها، باشه.«نیهان سر کج کرد و  

 آمیز و با تحسر گفت:» خوش به حال حسام!« حامد طعنه

و الش شدنم خوش به حال دخترک ابرو باال پراند و متعجب پرسید:» وا ... آش

 گفتن داره؟!« 

حامد با لحنی آمیخته به خنده جواب داد:» نه! اینکه یه پرستار مثل تو داره که  

 فتن داره!«تا این حد نگرانشه خوش به حال گ

آ حامد! خوبه خواب  شهحوصله گفت:» یه چیزیت مینیهان پوفی کشید و بی

 ... فعال خداحافظ« بودی اینقدر پرحرفی کردی
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ی  سمت اتاقش رفت و لباس عوض کرد، شومیز چهارخانهبعد از قطع تماس، 

اش  ای قرمز و شلوار جین، موهایش را بافت و از یک طرف روی شانهسورمه

  انداخت.

ساعتی بعد، حامد از راه رسید و دخترک به استقبالش رفت. حامد حینی که 

 آورد با دیدن نیهان لبخند زد و گفت:» سالم مادمازل!« کفش درمی

 چی زل؟«نیهان ابرو در هم کشید و پرسید:» چی

 ای جواب داد:» مادمازل؛ همون دوشیزه!«حامد با تک خنده 

آهان گفت؛ وارد سالن شدند که نیهان گفت:» نیهان ابرو باال انداخت و زیر لب 

 خوری یا قهوه؟!«چای می

 رفت و گفت:» قهوه لطفا!«حامد سمت اتاق می 

ساز را روشن  این را گفت و وارد اتاق شد؛ نیهان سمت آشپزخانه رفت و قهوه

 گذاشت که حامد وارد آشپزخانه شد. های قهوه را روی میز میکرد. فنجان
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 ، جوابمو داد صداش زدم؛ االناست که بیدار بشه. حالش خیلی بهتره -

این را گفت و صندلی میز غذاخوری را عقب کشید و نشست که نیهان لب باز  

 جا!«نشستی، میاوردم اونکرد:» سالن می

 جاخوبه همین -

 نیهان مقابلش نشست، حامد لبخند کمرنگی زد و پرسید:» دوسش داری؟!«

 و؟!«و؟ چیو لب زد:» کی دخترک با ارتیاب نگاهی انداخت 

 گم؛ دوسش داری؟حسام رو می -

های قلبش تندتر اما با ظاهری آرام، لبخند کجی دل دخترک فرو ریخت و تپش

کس و کار رو چه به  سواد و بیخیالی جواب داد:» هه! نه بابا... منه بیزد و با بی

 دکتر؟!«

و نبوده؟  ی حسام مثل تخونی! مثل خودش؛ مگه گذشتهخب درس می -

 جا! حمایت شده، تالش کرده درس خونده رسیده به این
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دونم، تا حاال بهش فکر  نیهان دست زیر چانه گذاشت و لب کج کرد:» نمی 

 نکردم.«

های دخترک خیره هایش را روی میز گذاشت و با اطمینان به چشمحامد دست 

 کنم.«شد و گفت:» اما بهش حتما فکر کن! منم حمایتت می 

ی کالمشان را برید و هر دو از جا  های پی در پی حسام، رشتهصدای سرفه 

 برخاستند.

کرد؛ صورتش از شدت درد گلو و  حسام روی تخت نشسته بود و مدام سرفه می

اش نشست و گفت:» حالت چطوره شد. دست حامد روی شانهسینه جمع می

 حسام؟ درد داری؟!« 

کنه، ب باز کرد:» گلوم خیلی درد میها به سختی ل ها و سرفه زدنمیان نفس

 اس!«تمام تنم کوفته

پسر خوب، توو بارون زمستون خیس شدی بدون لباس گرم؛ همین که   -

 اس، درد که طبیعیه! ای معجزهزنده
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 خوری واست بیارم؟«نیهان بالفاصله گفت:» چیزی می

م کشید،  حسام نگاهش را باال گرفت و نیهان را دید؛ چشم ریز کرد و ابرو در ه

 با حرص لب به دندان گرفت. 

حامد نگاهی به نیهان انداخت و آهسته سر جنباند؛ با نگاهش به نیهان فهماند  

زده، سر به زیر انداخت و بیرون  که اتاق را ترک کند. دخترک گنگ و مات

ها صورتش را پوشانده و عمیق در فکر بود؛  رفت؛ روی کاناپه نشست. با دست 

 لخور بود؟!  حسام هنوز از او د

طولی نکشید که حامد از اتاق بیرون رفت؛ سراسیمه سمتش رفت و پرسید:»  

 شد؟ بهتره؟!«چی

هایی در هم تنیده، نیم نگاهی به نیهان انداخت و لب زد:» حامد اما با اخم 

 خوبه! فعال خداحافظ...«

سمت در، قدم تند کرد و نیهان به دنبالش:» عه وا... صبر کن ببینم، چی گفت  

 بهت؟! حامد!« 
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 چیزی نگفت؛ خداحافظ!  -

آن که نگاهش کند این را گفت و از در بیرون رفت. نیهان هاج و واج رفتنش  بی

گر بود و با بسته شدن در، سمت آشپزخانه رفت. کمی از سوپ را داخل را نظاره

ظرف کشید و وارد اتاق شد. حسام به پهلو و پشت به در، دراز کشیده بود. 

جان واست روی پاتختی گذاشت و مردد لب باز کرد:» حسامظرف سوپ را 

 سوپ آوردم«  

 خورم، برو بیرون!  نمی -

 نیهان با استیصال اصرار کرد:» پاشو دیگه، از دیشب تا حاال چیزی نخوردی.« 

 بار با لحنی تندتر نهیب زد:» گفتم نمی...خورم! برو بیرو...ن« بار دیگر و این

 دونم از چی ناراحتی اما اگه غذا... ناراحتی، میدونم می -

با صدای بلند حسام، حرف در دهانش ماسید و قدمی به عقب برداشت. حسام 

دونی از چی  دونی؟! میروی تخت نشسته و با صدایی بلند فریاد زد:» می 
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ناراحتم؟ خو بگو ببینم! مگه من دیشب بهت نگفتم تا وقتی اسم لعنتیت توو  

نه غلط زیادی نکن هان؟ دیشب تا حاال که من مثل جنازه رو  ی مشناسنامه 

کردین؟ این چه سر و شکلیه که تو  تخت افتاده بودم تو با حامد چه غلطی می

 گردی؟! هان؟«جلو حامد می 

باز چشم به حسام دوخته بود و لب زد:» چی نیهان مات و مبهوت با دهانی نیمه

سوختی توی  یم؟! خب تو داشتی میگفتکردیم؟ چی می گی؟ چکار میداری می

 تب؛ منم... « 

و باز هم حسام حرفش را بُرید و رو ترش کرد:» برو بابا حرف مفت نزن؛  

اورژانس نبود که زنگ زدی حامد؟ همتون مثل همید... تو، مادرم، هستی...  

تر و  همتون فکر منفعت خودتونید! مادرم بابامو ول کرد چون جوون

پیدا کرد، هستی عاشق مهراد شد چون مهراد و   تر از بابام روخوشتیپ

و پیدا کردی. حامد  اش همه آدم حسابی بودن، تو هم حاال بهتر از منخانواده
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اصالت داره، خانواده داره، آدم حسابیه!. فقط بذار من طالقت بدم بعد برو واسه  

 یکی دیگه دُم تکون بده!« 

رفت؛ دخترک فرو میای به قلب های حسام چون دشنهکلمه به کلمه حرف 

هایش جوشید و دندان سایید. طاقتش طاق شده بود و  خون در رگ

مونی هایش را مشت کرد:» ببند دهنت رو حسام! دیشب تا حاال اللدست 

و درآوردی؛ من سگ نیستم، هرزه  گرفتم ، مراعات کردم اما دیگه شورش

سر من بدبخت نیستم که واسه کسی دُم تکون بدم. دلت از ازدواج هستی پُره 

ذاشتی مفت از چنگت  دادی مثل ببو گالبیا نمیخالی نکن! عرضه به خرج می

 در بیارنش.«  

ی حسام همراه با مشتی که روی تخت کوبید، دخترک را قدمی فریاد کر کننده 

 به عقب راند. 

 برو گمشو بیرو...ن!  -
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  های نیهان از اشک؛ رویهای حسام از خون پر بود و چشمی چشمکاسه 

 ی پا چرخید و از اتاق بیرون رفت. طاقت ماندن در خانه را نداشت.پاشنه

پالتویش را از آویز جالباسی چنگ زد و شال روی سرش انداخت؛ دستش   

های حسام، سدی شده بود  سمت دستگیره رفت اما پای رفتن نداشت، خوبی

سته شکمقابل رفتنش! وقت رفتن نبود؛ حاال که حسام تا این حد تنها و دل

های حسام به گوش  است، وقت رفتن نیست! رسمش نبود! صدای سرفه 

 رسید و بغض دخترک ترکید.می

هایش برداشت؛ به آشپزخانه برگشت. لب فشرد و با سرانگشتان اشک از گونه

لیوانی شیرعسل گرم آماده کرد و باز سمت اتاق رفت؛ وارد اتاق که شد، حسام 

کرد. لیوان را مقابلش گرفت و  رفه میدست روی پهلو گرفته بود و مدام س

بار حسام مقاومتی نکرد و لیوان شیر را از نیهان گرفت؛  جرعه جرعه  این

هایش تسکین پیدا کرد. با نفسی عمیق، لیوان خالی را روی  نوشید و سرفهمی

 پاتختی گذاشت. 
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 نیهان بدون حرفی از اتاق بیرون رفت.  

های خشک و پراکنده به  خانه غرق در سکوت بود و گاهی تنها صدای سرفه 

رسید. ساعتی تا غروب آفتاب نمانده بود؛ از جا برخاست و سمت  گوش می

 آشپزخانه رفت. 

ای گوشت مرغ از فریزر برداشت تا برای شام آماده کند؛ مشغول خُرد تکه

م گرداند، صورتش  کردن پیاز شد که متوجه حسام شد. نگاهش را سمت حسا

هایی خشکیده، نگاه سردش را به  هایش سرخ بود. با لبپریده و چشمرنگ

 خوام!«نیهان دوخته بود و آهسته لب زد:» معذرت می

 نیهان با تلخندی لب باز کرد:» مهم نیست؛ حالت بهتره؟«

 شم.« حسام نگاهش را دزدید و سر به زیر جواب داد:» خوب می

کاناپه دراز کشید؛ دستش را روی پیشانی گذاشت  سمت سالن برگشت و روی 

طور که با  هایش را شست؛ همانو پلک بست. نیهان دست از کار کشید و دست 
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کرد سمت حسام رفت و پرسید:» چیزی هایش را خشک می حوله دست

 خوری بیارم؟ داروهاتو خوردی؟!«می

سکوت و  خوام، فقط های بسته جواب داد:» هیچی نمیحسام با همان پلک 

 آرامش نیاز دارم. برو به کارت برس!« 

 های دخترک فرو افتاد و با اندک تأملی ناامید سمت آشپزخانه برگشت. شانه 

های  گذشت، عقربهآمدند انگار... زمان نمیها کش میها، ساعتها، دقیقهثانیه

ساعت چون نوک سوزن بودند که با هر حرکت خود، خراشی به روح دخترک  

آور و آزاردهنده! دل کوچک آور بود، مرگد. سکوت خانه خفقانگذاشتنمی

 های حسام، خنده نه... لبخندهایش هم غنیمت بود.  نیهان، تنگ بود برای خنده

خواهد را داشته باشد؛ تا خلوت کند  سکوت کرده بود تا حسام آرامشی که می

دخترک این  با دلش و ذره ذره دل بِکَنَد از این عشق پوشالی... تنها دلخوشی

دو روز در ؛ خوردبود که حسام حاال دیگر غذا و داروهایش را بدون مقاومتی می

 دار گذشت.این سکوت سنگین و تب



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
348 

 

کرد؛ بیشتر اوقات را در اتاقش حال جسمانی حسام بهتر بود و کمتر سرفه می 

برد؛ وقت ناهار بود و دخترک  و روی تخت بود. حتی غذا را هم نیهان برایش می

ای به در، وارد شد؛  غذا را داخل سینی گذاشت. سمت اتاق رفت و با تقه ظرف

اش به دو بالش روی هم گذاشته پشت سرش  حسام روی تخت نشسته و تکیه

ی اتاق بود؛ دخترک سینی را روی  بود. زانوها را بغل گرفته و نگاهش به پنجره

رون برود که  گرد کند و بدون حرفی از اتاق بیپاتختی  گذاشت و خواست عقب

 دست حسام دور مچ ظریفش گره شد و گفت:» بشین نیهان!«

ی تخت نشست؛ با لبخند ملیحی پرسید:» چیزی  نگاهی انداخت و آهسته لبه 

 خوای؟«می

نگاه حسام روی صورت دخترک چرخید و دست پشت سرش گذاشت؛ سمتش  

ونم نیهان،  اش رو بوسید و لب زد:» ازت ممنمتمایل شد و آهسته و نرم، پیشانی

ممنون که تو این شرایط کنارم بودی و ازم مراقبت کردی، که از بداخالقیام  

 خسته نشدی.«
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ی حسام روی  تپید، جای بوسهامان میتن دخترک گر گرفته بود و قلبش بی

کرد، زبان روی لب کشید و با لبخندی تصنعی گفت:» خیلی  پوستش گزگز می

اب و غذا و همه یه طرف... امنیتی که دارم  بیشتر از اینا بهت بدهکارم؛ جای خو

 یه طرف. دمت گرم!«

های نیهان کش آمد:» دلم برای لبخند نرمی روی لب حسام نشست و لب

 لبخندات تنگ شده بود خدایی!«

 ی گوشی حسام، توجهشان را جلب کرد؛ منزل دادفر!  صدای ویبره

ت نحیف  با تأنی گوشی را برداشت و جواب داد؛ دست دیگرش هنوز دس

 دخترک را گرفته بود.

 الو  -

-  ... 

 سالم، ممنون، خوبم... چیزی نیست یه کمی سرما خوردم!  -
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 کنم... این چه حرفیه؟! خوش اومدین.نه، خواهش می -

جا بشیند و نگاهش  ها همانخواست ساعتنگاه نیهان به حسام بود و دلش می

ند. تماس که قطع شد با  ی مهربانش و دستش را رها نککند. زل بزند به چهره

 جا! «تلخندی رو به دخترک لب باز کرد:» شریفه خانم داره میاد این

 میل، زیرلب زمرمه کرد:» خوش اومد؛ چکار کنم!«نیهان بی

ای کرد و گفت:» برو دختر، ناهار رو ببر آشپزخونه، روی میز  حسام تک خنده 

 بذار االن میام با هم ناهار بخوریم«

اراده سمت حسام خم شد؛  از خوشحالی برقی زد و بیهای دخترک چشم 

 هوا بوسید و با ذوق گفت:» ایول... شدی همون حسام اول!«اش را بیگونه

جانی تازه گرفته بود انگار، سینی را با شوق برداشت و سرخوش سمت 

نمایی ذوق و خوشحالی نیهان را تماشا  آشپزخانه رفت؛ حسام با لبخنددندان

 برخاست و سمت توالت رفت. کرد. از جا می
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اش را قورت  لحظاتی بعد، هر دو مقابل هم پشت میز نشسته بودند؛ نیهان لقمه

 کنی؟!«داد و مردد لب باز کرد:» حسام یه چیزی بپرسم باز قاطی نمی 

 حسام کمی آب خورد و سر جنباند:» نه، بپرس«

چی گفتی که ناراحت  نیهان ابرو باال انداخت و آهسته پرسید:» اوم... به حامد 

 رفت، دیگه هم خبری ازش نشد؟!«

حسام نفسش را بیرون داد و گفت:» سؤال پیچش کردم که کی اومده؟ چرا 

 اومده؟ چی گفتین به هم؟! اونم فهمید منظورم چیه و بهش بر خورد، رفت!« 

همه بهمون خوبی کرده وار لب زد:» بدبخت... ایننیهان لب کج کرد و زمزمه

 بود!«

 خیالی مشغول غذا خوردن شد. حسام با بی 

 تو نگران اون نباش؛ رفیقمه خودم از دلش در میارم.  -

*** 
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ها را از دست  نیهان آخرین بشقاب را شست و داخل آبچکان گذاشت؛ دستکش

رسید؛  بیرون آورد و از آشپزخانه بیرون رفت. موهایش کمی نامرتب به نظر می

 ت تا موهایش را شانه بزند.  مو را باز کرد و روی مبل نشسگل

طور که نگاهش به نیهان بود، روی مبل نشست  حسام از اتاق بیرون آمد و همان

 و گفت:» بذار من واست ببافم.« 

های دست دل دخترک قنج رفت برای پیچ و تاب موهایش ال به الی انگشت

حسام، بدون مخالفتی جلوی حسام و پشت به او نشست. دست حسام که 

ش جعد و شکن او را به بازی گرفت، وجودش پر از خوشی شد. با موهای خو

 بافی! معموال آقایون بلد نیستن.«لبخند گفت:» چه مرتب هم می

 بافتم؛ از اون موقع یاد گرفتم!یه موقعی موهای هستی رو می -

اش را زایل کرد و با حرص لب به دندان گرفت؛ با جواب حسام تمام خوشی

 بافی؟! « و میه یاد اون داری موهای منلحنی مغموم گفت:» ب

 جوری!...« حسام متعجب سر کج کرد و نگاهی به دخترک انداخت:» نه... همین
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نیهان موهایش را با غیظ از دست حسام جدا کرد و از جا برخاست:» من   

 هستی نیستم! به یاد اون واسه من کاری نکن خواهشا.«

صدای زنگ آیفون بلند شد؛  مقابل نگاه گنگ حسام سمت اتاقش رفت که 

 اش آمده بود. خواندهخانوم برای دیدن پسرشریفه

ی پنجاه لحظاتی بعد شریفه روی مبل مقابل حسام نشسته بود؛ با اینکه دهه

اش را  گذراند اما هنوز سرزنده و دلشاد بود. روسری زرشکیاش را میزندگی

ود، عینک دور مشکی  های باریکش همرنگ روسری بزیر گلو گره زده بود و لب

اش را کمی با سرانگشت باال زد و متبسم گفت:» ببخش پسرم که  مستطیلی

 حالت خوب نبود و نیومدم. این چند روز گرفتار بودم.«

این چه حرفیه؟! شما ببخش که این مدت اصال کمکی بهتون نکردم. شب   -

 مجلس حالم اصال خوب نبود؛ نتونستم بمونم.
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خانم تعارف آشپزخانه بیرون آمد و چای را مقابل شریفهنیهان با سینی چای از 

کرد؛ شریفه نگاهی به قامت دخترک انداخت و با تشکری زیر لب، فنجان را  

 برداشت.

 جان بوده کنارت؛ تنها نبودی!  باز خوبه نیهان -

حسام نگاهی به نیهان انداخت و با لبخند ملیحی جواب داد:» آره، طفلی خیلی  

 حسابی اذیت شد.« زحمتم رو کشید. 

 هوا جواب داد:» مخلصم، کاری نکردم!«نیهان بی

های نیهان دوخته شد و دخترک لب  ای نگاه سرزنشگر حسام به چشملحظه

 زنی!«گزید؛ شریفه نخودی خندید و گفت:» بامزه حرف می 

اش را خاراند:» ببخشید، هنوز عادت نکرده  حسام با سرانگشت آهسته پیشانی

 نه!«لحنش رو عوض ک
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اش را به مبل زد؛ پا روی پا گرداند و  نیهان به آشپزخانه برگشت و شریفه تکیه

ی  هایش را دو طرف مبل گذاشت:» آخر هفته مهمونی دعوتیم؛ خانوادهدست 

 ریزی کن حتما بیای« مهراد دعوتمون کردن. برنامه

گشت برای زیر بار این  ی ذهنش دنبال راه فراری میآشوبهحسام در دل 

 انی نرفتن.مهم

او...م... راستش، چطور بگم؟! خب... من آخر هفته نیستم. با دوستام قرار  -

ها  مسافرت گذاشتم؛ بخاطر این سفر چند روز مطب رو هم تعطیل کردم و نوبت

 شه! رو جا به جا کردم. اگه کنسل کنم خیلی بد می 

 هایش نزدیکشریفه فنجان را از روی عسلی برداشت و حینی که به لب

 شه فردای مهمونی بری سفر؟!«کرد گفت:» نمی می

 هوا جواب داد:» نه، تاریخ سفر دو روز قبل از مهمونیِ!«حسام بی

 ابروی شریفه باال پرید و با لبخند پرسید:» من که نگفتم چند شنبه دعوتیم!« 
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حسام آب دهانش را فرو داد و مِن مِن کنان جواب داد:» عه... اوم... گفتین آخر  

 دیگه! خب یعنی حتما پنجشنبه!«هفته 

 نه، روز جمعه برای ناهار دعوت شدیم. -

 ی بعدش نیستم.آهان! خب به هر حال من سه شنبه تا شنبه -

 ای گفت و بیش از آن اصرار نکرد.شریفه با مکثی کوتاه، باشه 

داد؛ نیهان حینی که خودش را مشغول کار و آشپزی در آشپزخانه نشان می 

 های حسام و شریفه بود. حواسش پی صحبتتمام هوش و 

بعد از خداحافظی شریفه، با شور و شوق سمت حسام رفت و کنارش روی مبل  

 نشست.

 حسام خداوکیلی راست میگی؟ برنامه سفر داریم؟! -
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تفاوت لب باز کرد:» نه بابا... سفر حسام نفسش را بیرون داد و لب کج کرد؛ بی

خوام اصال  مهمونی نرم. تا یه مدت نمیکجا بود؟! یه چیزی گفتم که فقط 

 هستی یا مهراد رو ببینم.«

نیهان لب ورچید و ذوقش کور شد؛ زانوهایش را بغل گرفت و با صدایی غمگین  

و ضعیف زیر لب زمزمه کرد:» چه حیف! فکر کردم برای یه بارم شده توو عمرم  

 میرم مسافرت...« 

دوخت که حسام با لبخند  های کف سالن آهی کشید و نگاهش را به سرامیک

 کجی پرسید:» تا حاال سفر نرفتی یعنی؟« 

دخترک نگاه چپ چپی به حسام انداخت و با تمسخر و کنایه جواب داد:» چرا  

برد سفر! این آخریا ایران دیگه تکراری  رفتم... اصالن هر شیش ماه یه بار می

زیر دلم از قصر  کردیم که خوشی زد شده بود داشتیم جهانگردی رو شروع می

 اصالن فرار کردم!«
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هایش خنده را بلعید. رد  حسام بلند خندید اما به سرفه افتاد و میان تک سرفه 

پای خنده هنوز روی صورتش مانده بود که سر تکان داد و گفت:» باشه... 

 برمت، خوبه؟!«مسافرتم می 

ت گرم  هایش را مشت کرد و روی مبل با خوشحالی باال پرید:» دمنیهان دست

 بریم شمال، دریا ببینم؟«حسام، جون ننه بگو راست میگی! یعنی می

حسام به مبل تکیه زد و با نگاه خندانش به نیهان چشم دوخته بود:» آره  

برمت اما شمال نه! هوای سرد شمال کجا بریم آخه؟ باید بریم سمت  می

 جنوب.« 

 ی کمی از حسام نشست. نیهان جلو خزید و با فاصله 

 جونِ من، نیهان بمیره، بریم شمال... تو رو خدا!   حسام، -

حسام چشم درشت کرد و با تشر شیرینی گفت:» عه! میگم سرده؛ برف و 

 بارونه! شمال کجا بریم دختر؟!« 
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های نیهان، دور گردنش حلقه شد و صورتش را جلو آورد، مصرانه ادامه دست 

ل رو ببینم؛ زمستونشم داد:» حسام تو رو خدا! آرزو دارم دریا و جنگالی شما

 هم قشنگه... بریم دیگه!« قشنگه! جنگل برفی

ی نزدیک عطر تن نیهان، مشامش را پر کرده بود و گرمای تنش را از این فاصله 

کرد؛ نگاهش روی صورت دخترک چرخید و لبخندش محو شد. کالفه  حس می

ور گردنش  های نیهان را از داش، دستاز این نزدیکی و هجوم احساسات مردانه 

ریم بهار میریم شمال، االن میخاست گفت:» آزاد کرد و حینی که از جا برمی

 .« جا هم دریا دارهاون.  جنوب

 !«باشه، کاچی بهتر از هیچی:» دخترک لب ورچید و آهسته گفت

 . فهمیتره، حاال بری ببینی میدریای جنوب خیلی قشنگ  -

الی نیهان خانه را پر کرد؛ نیم  اش تمام نشده بود که جیغ و فریاد خوشحجمله

های مشت پرید و با ذوق دستنگاهی به نیهان انداخت که باال و پایین می

 داد.اش را در هوا تکان می شده 
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 ایول... مخلصتم، خیلی گلی، دمت گرم... -

اش بردارد و سمت اتاقش رفت؛ های دخترانهترجیح داد چشم از شیطنت

 ده بود.هایش به لبخند عمیقی کش آملب

 بینی!  اما همون آخر هفته؛ ماشینم داغونه باید بفرستم تعمیر، خودمم که می  -

های بلند خودش را به حسام رساند:» ما مخلص خودت و  نیهان با قدم

 ی دعوا چی بود؟«ماشینتیم! راستی واسم نگفتی قضیه

ی اتاق ثابت ماند و سمت دخترک چرخید:» هیچی، دست حسام روی دستگیره

سبز شده بود اما من حرکت نکردم. طرف شاکی شد و... اسم نبود و چراغحو

 دیگه خودت تا ته قضیه رو بخون!« 

*** 

خورد، نیهان پلک باز کرد و ابرو  های آرام و پی در پی که به در اتاق میبا ضربه

 در هم کشید. 
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 ها... چیه؟ چکار داری؟ -

باید راه بیوفتیم که ناهار رو اصفهان  پاشو دختر دیر میشه، تا یه ساعت دیگه  -

 باشیم. 

باز و  هایی نیمهدخترک با رخوت از جا بلند شد و سمت در رفت، با چشم

آلود در را باز کرد و گفت:» دیشب از ذوق تا خود صبح خوابم نبرد، تازه  خواب

 دو ساعته خوابیدم.«

جواب داد:» اش انداخت و با لبخند ی در هم و ژولیدهحسام نگاهی به چهره

ات این شکلی نباشه، برو یه آب به صورتت بزن، یه  خوابیدی که االن قیافه می

 ی درست و حسابی هم بخور که تو مسیر حالت بد نشه.« صبحونه

 اش را از چارچوب در گرفت و سالنه سالنه سمت توالت رفت.  نیهان تکیه

ردند که نیهان  خولحظاتی بعد هر دو مقابل هم پشت میز نشسته و صبحانه می

 کشه برسیم دریا؟« با دهانی نیمه پر گفت:» چقدر طول می
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ها و زبانش را  حسام کمی از چای شیرین داغ نوشید و داغی چای، کمی لب

سوزاند، لب فشرد و جواب داد:» اگه بدون توقف تو مسیر بریم که شب 

ه  گم اصفهان و شیراز که تو مسیر هست رو هر کدوم یرسیم اما من می می

 نصف روز یا یه روز کامل بمونیم و جاهای دیدنیش رو ببینیم.«

نیهان سر روی شانه کج کرد و ملتمسانه گفت:» نه تو رو خدا... گازکوب بریم  

کیش، من فقط ذوق دیدن دریا رو دارم. اصال تو راه برگشت بریم اصفهان و  

 شیراز باشه؟« 

 دوست داری.«حسام پلک زد و با عطوفت لب زد:» باشه، هر جور تو 

بعد از صبحانه وسایل سفر را داخل ماشین گذاشتند و ساعتی بعد حرکت 

هایش را در هوا تکان  کردند؛ نیهان آهنگ شادی را گذاشته بود و مدام دست 

هایش فضای ماشین را پر کرده بود.  ه کرد، صدای خندداد و شیطنت میمی

تکیه به صندلی زد؛ با کمی که از مسیر طی شد، صدای موزیک را کمتر کرد و 

زد گفت:» حسام دقت کردی این اواخر، یعنی  لحنی که خنده در آن موج می
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کال از وقتی قدم نحس من اومده توو زندگیت، کال مطب همش تعطیل میشه؟  

 پره ها!«هات میمشتری

به قول خودت اولندش که قدمت نحس نیست و خوش بوده که مانع شدی   -

هام کم بشه، چون  . دومندش مهم نیست که مشتریتنها بشینم و غصه بخورم

 موندگار نیستم. 

 نیهان ابرو در هم تنید و گنگ لب زد:» یعنی چی که موندگار نیستی؟!«

ای دستش را از روی فرمان برداشت و پنجه میان موهایش کشید،  حسام لحظه

 لبخند تلخی روی لب داشت.

تو بری درس بخونی، بعدش هم از این سفر که برگردیم اولش پیگیر میشم  -

گردم که اگه آدم حسابی بود بری به امید خدا پی زندگیت و با  دنبال پدرت می

پدرت زندگی کنی؛ اگر نبود که بازم واست یه جای امن برای زندگی پیدا  

جا  کنم که برم خارج، دیگه اینهام رو ردیف میکنم. خودم هم برنامه می

 ای نداره!موندنم فایده 
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باره از دلش پر کشید و حجم سنگینی از غم،  های دخترک یکخوشی  تمام

اش را فشرد، با نگاهی حیران و مشوش به حسام چشم دوخت و لب زد:»  سینه

 خوبه، بهتر از این نمیشه.«

فشرد و  نم اشک در رو گرداند و به بیرون نگاه کرد، بغض گلویش را می

خوای  ه حسام گفت:» میهایش نشست. شال را روی صورتش انداخت کچشم 

 بخوابی نیهان؟«

غلتید  صدا روی گونه میهایش بیطور که تکیه به صندلی داشت و اشک همان

 و با صدایی کنترل شده جواب داد:» آره، گفتم که دیشب خوب نخوابیدم.«

اش را سنگین کرد و خوابش برد؛ سکوت ماشین و چند  های خستهاشک، پلک

را خسته و کالفه کرده بود. به رستورانی بین   ساعت رانندگی مداوم، حسام

راهی رسیدند و حسام با نگاهی به ساعت، ماشین را کنار جاده متوقف کرد.  

 جان.«نگاهی به نیهان انداخت و صدا زد:» نیهان... نیهان
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های قبل از خواب، حتما حاال  دانست با گریهنیهان چشم باز کرد و خوب می

که شال را از روی صورتش کنار بزند لب زد:»  آنهایش ورم دارد؛ بیپلک

 هوم؟«

 وقت ناهاره، پیاده شو. -

تکیه از صندلی برداشت و شال از روی صورتش افتاد، سعی داشت نگاهی به  

حسام نیندازد و سرش را کمی پایین گرفته بود؛ شال را روی سرش مرتب 

. نگام کن  کرد که حسام نگاهی مشکوک انداخت و لب باز کرد:» نیهان..می

 ببینم!« 

ی او را میان دو  بار حسام دست دراز کرد و چانهدخترک باز رو گرفت که این

وش حسام روی  های آبیانگشت گرفت و به اجبار نگاهش را باال برد. چشم 

 صورت دخترک چرخید و گنگ لب زد:» گریه کردی نیهان؟!«

باز کرد:» ای الل ی دخترک لرزید و سرش را عقب کشید، به تندی لب باز چانه

 کنی!« و خراب میبشی که همیشه حال خوش من
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 چرا؟! چی گفتم مگه؟!   -

شد وقتی از سفر برگشتیم بعدش بهم  لرزید و گفت:» نمیصدایش از بغض می

 بگی که قراره باز آواره بشم و تو بری خارج؟«

 و متحیر برای لحظاتی نگاهش کرد و بعد نخودی خندید و سر تکان حسام مات 

خوام کنار خیابون  زد گفت:» مگه میداد؛ حینی که خنده در صدایش موج می

رم!  ولت کنم برم که از االن ماتم گرفتی؟ گفتم که تا خاطرم ازت جمع نشه نمی 

اس که من بالفاصله بعد از برگشتنم برم؟ کلی کار ی خالهبعد مگه خارج خونه

ین سفر رو به خودت زهر  جهت ادارم قبلش باید انجام بدم. پس بیخود و بی

 نکن، پاک کن اون اشکاتو! بیا بریم ناهار بخوریم.«

هایش را از اشک پاک کرد و به دنبال حسام از ها، گونهنیهان با پشت دست

 ماشین پیاده شد.  

پشت میز چوبی رستوران نشسته و منتظر سفارشات بودند؛ نیهان هنوز هم با 

ی رستوران به بیرون دوخته و حرفی  هایی در هم نگاهش را از شیشهسگرمه
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جان... اخمو نباش دیگه!  زد که حسام دلجویانه لب باز کرد:» نیهان... نیهاننمی

من که واست توضیح دادم؛ به خدا حال من از تو بدتره، خیلی بدتر. دیگه 

 ی خودمم ندارم چه برسه به اخمای تو!« حوصله

نگاه از فضای  بیرون بردارد لب زد:» آن که نیهان دست زیر چانه گذاشت و بی

 ی منو نداری!« معلومه که حوصله

 هاتو که دوست دارم!  ی اخماتو ندارم، خندهگفتم حوصله -

اختیار کش آمد و لبخند ملیحی زد که حسام با لبخند  های دخترک بیلب

 نمایی گفت:» آهان... اینه! بخند... بیشتر... « دندان

تر شد و دستش را از زیر چانه برداشت، باز شد عمیقرفته رفته لبخند نیهان 

 همان دخترک تخس و شرور و گفت:» به شرطی که واسم از اونا بخری!« 

ای را مقابل رستوران دید حسام با اخم شیرینی رد نگاه نیهان را گرفت و مغازه

اخته و دیگر تنقالت بود؛ با خنده گفت:» باشه، که پر از آلوچه و لواشک و زغال

 خرم.«تو بخند من هر چی بخوای واست می
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پیشخدمت غذا را آورد و روی میز چید؛ دخترک با اشتهایی دوچندان غذا  

ی سفر و اینکه  پرسید در مورد برنامهخورد و حین خوردن مدام سؤال می می

 بیند؟  قرار است شب را کجا باشند و چه ساعتی دریا را می

هان تنقالت خرید و باز سوار ماشین  بعد از غذا، حسام طبق قولش برای نی

 ی راه...شدند برای ادامه 

نیهان ظرف کوچکی از ترشک آلو را در دست داشت و با دست دیگر آلوهای  

گرفت و در دهان خیس و آبدار را میان دو انگشت شست و سبابه می

هایش جمع میشد. بست و لبهایش را میذاشت، از ترشی زیاد آلوها چشممی

کرد، با هر ها را قرمز میریخت و آنهای کوچکش میلو روی لبآب سرخ آ

 مکید. هایش را میگفت و انگشتخورد از سر لذت او...م میآلویی که می

 اس... به به... او...م، چه خشمزه -
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اختیار تند و تنش  های حسام بیهایش، نفسبا صدای ملچ ملوچ و اوم گفتن 

های قلبش  سوزاند و ریتم تپشانگار می هایش راداغ شده بود؛ حرارت گوش

 تندتر شده بود. با اخم ظریفی تشر زد:» درست بخور دختر!« 

 نیهان باز چشم ریز کرد و گفت:» وا خب تُرشه، چجوری بخورم؟!«

اعتنا باز مشغول خوردن شد، حسام برای خالص شدن از این احساسات  و بی

ک را بلند کرد تا صدای اش دست برد سمت ضبط و صدای موزیسرکش مردانه 

نیهان را نشنود اما نیهان بالفاصله صدا را کم کرد و معترضانه گفت:» او...ی،  

 چخبره؟! مگه عروسی نَنَته؟ گوشام کر شد!« 

قبل از اینکه حسام جوابی بدهد، نیهان دستش را جلو برد و آلویی را مقابل  

 دهانش گرفت.

 خوری؟ می -
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های دخترک نگاه کرد و با اخم کمرنگی شتای به آلوی میان انگحسام لحظه

پرسید:» اینا همون انگشتا نیستن که االن تو دهنت بودن ملچ ملوچ 

 کردی؟!« می

خوری  نیهان ریز خندید و گفت:» چرا هموناست، ده تا دست که ندارم. نمی

 نخور!« 

آمیزی خیلی سریع  خواست دستش را عقب بکشد که حسام با لبخند شیطنت

های نیهان را در دهان گرفت. نیهان با جیغ کوتاهی  برد و انگشتسرش را جلو 

وار  دو انگشتش را از دهان حسام بیرون کشید و با صورت جمع شده و چندش

لب باز کرد:» ایی... خوبه بدت میومد، انگشتامو تا نصفه توو دهنت کردی! حاال  

 ؟!«ی آلوها رو بخورم؟ دکتر مملکت اینقدر چندش آخهمن چجوری بقیه

حسام سرخوش و مردانه قهقهه زد و دخترک زیر لب زهرماری گفت. ظرف آلو  

خورد و با دست دیگر آلو در  را روی پاها گذاشت و با یک دست خودش آلو می
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کرد و گاز ریزی به  گذاشت و او هم هر از گاهی شیطنت میدهان حسام می 

 زد.سرانگشتان نیهان می

ای کشید و  یراز رسیدند، حسام خمیازهحوالی غروب بود که به پاسارگاد ش

ی رانندگی  مونیم، سرم درد گرفته و اصال حوصلهجا می گفت:» امشب رو این

 رسیم کیش!«ندارم. فردا صبح که راه بیوفتیم تا ظهر می

 کنم!« نیهان با لبخند گفت:» خب من رانندگی می

 لدی جوجو؟« ابروهای حسام باال پرید و با لبخند کجی گفت:» عه! رانندگی ب

 خب آره  -

 وقت؟! گواهینامه چی اون -

 نه دیگه، این یه قلم رو ندارم!   -

 حسام در گلو خندید و لب زد:» پس حرف نباشه!« 
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ماشین مقابل هتل متوقف شد و حسام با باز کردن کمربند، کش و قوسی به  

م  همه جای دیدنی رد کردیبازی دیگه،  اصفهان رو با اونتنش داد و گفت:» لج

جا هم کلی جاهای و فقط سیتی سنتر رفتیم؛ حاال هم که اومدیم شیراز. این

 قشنگ داره ولی تو فقط عشق دیدن دریا داری!«

جا هست. من از جاهای تاریخی خوشم نمیاد، گل و بوته و درخت هم که همه -

 دریا رو عشقه!  

رفتند، نیهان  هر دو از ماشین پیاده شدند و با برداشتن چمدان، سمت هتل 

داشت. کرد و به دنبال حسام قدم برمی اطرافش را با ذوق و کنجکاوی نگاه می

کمی در البی منتظر ماند تا حسام اتاق رزرو کرد و سمتش برگشت و گفت:» یه  

 ساعتی استراحت کنیم و یه کیک و قهوه بخوریم، بعدش بریم بگردیم.«

ی گشتن داری دیگه  نبودی و حوصلهنیهان لب به اعتراض باز کرد:» اگه خسته 

 ی راه رو نریم؟« چرا ادامه
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های حسام به لبخند کش آمد و گفت:» چون دوست دارم شب رو شیراز  لب

 باشیم!« 

دخترک زیر لب » بدجنس« گفت و به دنبال حسام وارد کابین آسانسور شد، 

  طولی نکشید که باز لبخند زد و گفت:» اما کال خوش گذشت، اصال یه حال

 ای داره سفر... ماشین سواریش هم انگار فرق داره! خالصه که دمت گرم.« دیگه

 حسام با لبخند شیرینی جواب داد:» مخلصیم« 

گیری چجوری  دخترک نخودی خندید و لب زد:» خوبه، داری کم کم یاد می

 مشتی حرف بزنی!«

که  هر دو نرم خندیدند که در کابین باز شد و بیرون رفتند. وارد اتاقشان 

شدند، نیهان بالفاصله شال را از روی سرش برداشت و روی کاناپه انداخت. 

کشید مو را باز کرد و حینی که دستش را ال به الی موهای بلندش میگل

گفت:» آخیش... از صبح زیر شال بودن، چه راحت شدم! همچین بدم نشد شب 

 رو راحت استراحت کنیم.«
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کرد گفت:» طور که آن را باز مین حسام چمدان را روی تخت گذاشت و هما

 میرم دوش بگیرم، کاری نداری؟«

های راحتی  نیهان »نه« گفت و روی کاناپه لم داد، حسام با برداشتن لباس

 سمت حمام رفت. 

دخترک نگاهی به دور تا دور اتاق انداخت؛ رنگ دکوراسیون ترکیبی از سفید و 

کنار یکدیگر بودند. دو مبل در  ی کمی از هم،آبی بود. دو تخت یکنفره با فاصله

ای کوچکی بینشان بود و روی میز گلدان  دو طرف پنجره و میز شیشه

 های رز.  کریستالی با گل

های نامرتب حسام، داخل چمدان افتاد و پوفی کشید. از جا نگاهش به لباس

ی اتاق آویزان کرد تا چروک نشوند و  ها را به جالباسی گوشهبرخاست و لباس

های راحتی را مرتب کرد و کناری گذاشت. نگاهش از پنجره به  لباس مابقی

فضای سبز و زیبای بیرون هتل افتاد؛ دو مرتبه شال را روی سرش انداخت و از  

 اتاق بیرون رفت.  
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لحظاتی بعد حسام از حمام بیرون آمد؛ تیشرت سفید و شلوار اسپرت مشکی  

، نم موهایش را خشک  ی کوچکیهای سفید به تن داشت و با حولهبا خط

 کرد.  می

نگران  نگاهی به اطراف انداخت و صدا زد: » نیهان... نیهان! « خبری نبود و دل

کاپشنش را برداشت و روی شانه انداخت، با برداشتن کلید اتاق، بیرون رفت. با  

آسانسور پایین رفت و سراغش را از متصدی هتل گرفت اما اطالعی نداشت؛ با  

ل بیرون رفت و اطراف را گشت اما خبری نبود. به خاطر نم دلی از هتآشفته

نتیجه باز به  کرد و بعد از ساعتی گشتنِ بیموها، سرما را بیشتر احساس می

جوید. گاهی عطسه داشت و لب میهتل برگشت. میان اتاق با حرص قدم برمی

ای به در خورد و فورأ سمت در خیز زد و سرش کمی درد گرفته بود. تقهمی

 برداشت. 

در را که با کرد با دیدن نیهان، خون به صورتش هجوم آورد و نهیب زد:» معلوم  

 هست کدوم گوری رفتی؟!«
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نیهان قدمی به عقب برداشت و با صدایی ضعیف لب زد:» رفتم اطراف هتل رو  

 ببینم!« 

 مچ دستش را گرفت و با غیظ او را به داخل اتاق کشاند و در را بست.

نگران میشم؟ نگفتی اتفاقی ود که رفتی دور دور؟! نمیگی دلی خاله ب خونه -

 واست بیوفته؟ 

 حاال که اتفاقی واسم نیوفتاده!  - 

 منم که به درک نگران شدم آره؟!   -

نیهان با شیطنت و صدایی کودکانه لب زد:» خو ببخشید دیگه! فقط کنجکاو  

 شدم. قهر نکن جون من!«

ر کرد که چقدر در این یک ساعت ای سکوت کرد و به این فکحسام لحظه

آشفته بود و حاال چقدر خوشحال بود که نیهان صحیح و سالم مقابلش  

اختیار دستش را جلو برد و دخترک را در آغوش کشید، صورتش  ایستاده. بی
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ی آخرت باشه اش را نرم بوسید:» دفعه را کنار صورتش جلو برد و گونه

 کنی !«جوری منو نگران میاین

های دخترک چرخید و نگاه گنگی به حسام  ی چشمای در کاسه ی قهوهدو تیله

انداخت، کمتر از چند ثانیه بینشان سکوت بود و نرم نرمک حریر اشک در 

هایش را  های دخترک نشست. حسام ابرو در هم کشید و با تحیر دست چشم 

صد  آزاد کرد و لب زد:» ببخشید نیهان، کاریت ندارم. فقط نگران شده بودم! ق

 اذیت کردن نداشتم.«

دونم مَشتی! تو اهل  ی دخترک چکید و لب باز کرد:» میقطره اشکی روی گونه

دونم این چیزا واسه تو طبیعیه ولی حواست به دل این حرفا نیستی. اینم می 

 صاحاب منم باشه. من که از بچگی هر چی مرد...« بی

چی نر دیدم جز زور بازو  مکثی کرد و با تلخندی ادامه داد:» مرد که نه... هر 

چیزی نبودن! عادت ندارم کسی ازم تعریف کنه، بغلم بگیره، بوسم کنه و بگه  

 نگرانم بوده!«
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های گرمش با شدت بیشتری روی گونه غلتید و ادامه داد:» وقتی قراره اشک 

بری، وقتی قراره من بازم بشم همون نیهان تنها و بدبختی که بودم... پس بد اَدا 

با مرام، عادتم نده که بعدش مرض ترک عادت بیوفته به جونم! تا  نکن منو 

جا هم دلم رفته واسه مرامت، دیگه بیشتر از این اسیرم نکن. بذار بعد از  همین

 تو بتونم یه سر راحت رو بالِش بذارم و هوایی نشم!«

های نیهان سیلی محکمی بود به حسام که او را به خودش آورد؛ آنقدر به  حرف

هایش  ش و حال خرابش فکر کرده بود که یادش رفته بود با محبتدل خود

 ممکن است چقدر دخترک وابسته شود!  

کرد که در نهایت چند قدمی به عقب برداشت و هاج و واج نیهان را نگاه می

اش حرف زده بود. لب به دندان  سادگی و معصومیت، از تنهایی و دلبستگی

شد، از اینکه ناخواسته به جای کمک به  ای از خودش بیزارگرفت و برای لحظه

ای داشته باشد! روی  آن که خودش عالقهنیهان، روحش را اسیر کرده بود، بی

اش را بیرون داد  ها صورتش را پوشاند، نفس حبس شدهمبل نشست و با دست
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هایش کشید و به پشت سر برد. باز صدای ها را از دو طرف روی شقیقهو دست

 شد. انداز نیهان طنین

خوای پَرمو باز کنی؛ بیشتر از این کنارت بمونم  خوبه که وقتی برگردیم می  -

 شم!  جَلدت می

ای فکر کرد، به رفتن نیهان، به نبودنش، به  حسام نگاهش را باال گرفت و لحظه

ی دادفر نیهان سرراهش ظاهر  تنهایی... به اینکه اگر بعد از رفتنش از خانه

ای به رفتن او راضی نبود،  چه حالی داشت؟! دلش ذرهشد و تنها بود، حاال نمی

 نه از روی عالقه، که فقط به خاطر ترس از تنها شدن!  

 ری! حداقل به این زودی نه!« اش را به مبل داد و لب زد:» تو جایی نمیتکیه

رم، پام  آلود و لجوجانه گفت:» میهایش کشید و اخمدخترک دست روی گونه

ی یه مرد باشم، اونوقت  خوام همخونهرم! اصال من نمی پیشت میبرسه تهران از 

 چی میگی تو؟!« 
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حسام لب به دندان گرفت و با حرص گفت:» مگه تو قبل از من با وحید و برزو  

 همخونه نبودی؟ حاال با من مشکل داری؟«

ها کرد و با غرولند جواب داد:» اونا نیهان رو گرداند و خودش را سرگرم لباس

 کردم!« نبودن، که اگه بودن دستشون رو قلم می  مثل تو

جنبه! دیگه  حسام دستش را در هوا تکان داد و لب باز کرد:» باشه بابا... بی

سمتت نمیام ولی تو هم حق رفتن نداری! قبال که بهت گفتم؛ تا اسمت تو 

 ی منه باید مثل آدم زندگی کنی! «شناسنامه 

ا روی زمین پرت کرد و گفت:» اه... نیهان با حرص لباسی که در دست داشت ر

مگه از من نظر خواستی برای عقد؟ خودت بریدی، دوختی و تنم کردی! اصال  

کنی واسه منفعت خودته،  دونی چیه؟ تو خیلی خودخواهی... هرکاری میمی

عقدم کردی که خودت به دردسر نیوفتی، نگهم داشتی تا خودت تنها نشی،  

ل و هوای اون دختره از سرت پریده یا هرموقع هم حس کردی که دیگه حا
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کارات راست و ریست بشه، بخوای از ایران بری بعد منو عینهو آشغال پرت  

 کنی بیرون! گور بابای نیهان و دلش.« می

پشت به حسام روی زمین نشست و زانوهایش را بغل گرفت. حسام کالفه پوفی 

عقد کردیم و باید یه  کشید و با مالیمت گفت:» حاال میگی چکار کنم؟ حاال که 

مدت بگذره تا بتونیم جدا بشیم، منم که گفتم دیگه نزدیکت نمیشم خوبه؟!  

 پاشو الکی این سفر رو به دوتامون زهر نکن!«

نیهان اما تکانی نخورد و قهرآلود نشسته بود که گوشی حسام زنگ خورد.  

 بود. خانمحسام از جا برخاست و گوشی را از داخل جیب کتش برداشت؛ شریفه

 خانوم...الو، سالم شریفه -

پایید و گوش تیز کرده بود. ها، زیر چشمی حسام را مینیهان از پس همان اخم

هایش دید که رنگ از رخ حسام پرید و دستشنید اما می صدای شریفه را نمی

رفت و با رخوت تماس را قطع کرد. آب  به لرز افتاد. صدایش هرلحظه تحلیل می

 شده حسام ؟!« رد و پرسید:» چیدهانش را فرو ب
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 هایش را به زحمت جنباند و جواب داد:» دادفر سکته کرده!« لب

*** 

ای بپا بود؛ دوست و آشنا و فامیل... همه در عرض همین  ی دادفر همهمه خانه

چند ساعت که خبر فوت دادفر را شنیده بودند برای عرض تسلیت و ابراز  

ی سیاهی را جلوی درب خانه  هراد پارچهشان آمده بودند. مهمدردی به خانه

نصب کرده بود و داخل حیاط چندین نفر از بستگان ایستاده و صحبت  

 کردند.  می

رسید. درب حیاط باز بود و  ها به گوش میاز داخل خانه صدای ناله و شیون زن

ای پریشان و متعجب از ماشین ماشین مقابل خانه متوقف شد؛ حسام با چهره

های خیس رو به رویش  پیاده شد و نگاه ناباورش خیره به مهراد بود که با چشم 

 ایستاده بود. 

او را برادرانه در آغوش کشید و لب   هایی سست، سمت مهراد رفت کهبا قدم 

 زد:» دیر رسیدی حسام!« 
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آن که حرفی بزند یا حتی قطره اشکی بریزد، خودش را از آغوش او جدا کرد  بی

داشت. تمام صدا به دنبالش قدم برمیو سمت ساختمان خانه رفت؛ نیهان بی

مام  مسیر را سکوت کرده بود و جز به ضرورت حرفی نزده بودند. نیهان در ت

کرد اتفاقی برای دادفر مسیر شاهد نگرانی حسام بود و اینکه مدام دعا می 

نیوفتد اما انگار دست تقدیر چیز دیگری برایشان رقم زده بود و قبل از اینکه  

 حسام برسد، دادفر تمام کرده بود. 

ها بیشتر شد؛ هستی از جا وارد ساختمان خانه که شدند صدای ناله و شیون

 حسام آمد.  بلند شد و سمت

بیچاره شدم حسا...م، بابام رفت... بابای نازنیم. بخدا خوب بود، حالش خیلی   -

 کنم.خوب بود. باور نمی

شنید؛ تنها نگاهش به شریفه  دید و چیزی نمیحسام اما انگار هیچکس را نمی

رفت. مقابلش زانو زد و سر روی زانوهای  های سست سمت او میبود و با قدم

شریفه میان هق هق گریه، دست نوازش روی سر حسام کشید  شریفه گذاشت،
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رفتی، کاش بیشتر کنارش بودی. تو  و لب باز کرد:» کجا بودی پسرم؟ کاش نمی

 پسرش بودی، عزیز دلش بودی. تنهامون گذاشتی!« 

بغض حسام شکست و مثل کودکی سر روی زانوهای شریفه گذاشت و اشک 

اراده اشک ها، بیبا دیدن این صحنهای ایستاده بود و ریخت. نیهان گوشه

 ریخت.  می

*** 

سه روز در تب و تاب عزاداری گذشت و تمام این مدت نیهان و حسام در منزل  

های  ها را در اتاقشان آنقدر بزرگ و جادار بود که شبدادفر بودند. خانه 

خوابیدند و این سه روز نیهان، کمترین ارتباط را با حسام داشت؛ جداگانه می 

های کرد. بعد از رفتن آخرین مهماناکثر اوقات را در اتاق و به تنهایی سر می

مراسم ختم، شریفه روی کاناپه نشست و هستی، مهراد، حسام و نیهان هم در  

اطرافش نشستند. مهتاج با سینی چای و خرما وارد پذیرایی شد و مقابل  
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:» ازت یه  شریفه خم شد؛ شریفه فنجان چای برداشت و رو به حسام گفت

 خواد برگردی به این خونه و ما رو تنها نذاری!«خواهش دارم حسام؛ دلم می 

های حسام دوخت، حسام اما دل دخترک هُری ریخت و نگاه نگرانش را به لب

بدون هیچ تعللی جواب داد:» چشم، من االن میرم خونه و تا شب وسایلم رو 

 ونه.«گردم این خکنم، فردا صبح اول وقت برمیجمع می 

های شریفه نشست و خوشحال شد که هستی لبخندی از سر رضایت روی لب

ی باال زندگی کنی، این اتاقی که نیهان این چند  گفت:» پس حاال که قراره طبقه

جا پیش  گیم مهتاج خانوم آماده کنه و نیهان بیاد همینروز بوده رو می

 خودمون«

 تر هم هستیم!  با هم راحتجا آره، پیشنهاد خوبیه. چند تا خانوم این -

شریفه این را در تأیید صحبت هستی گفت و نیهان اما با دلی آشفته، تنها به  

 حسام چشم دوخته بود. 
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باشه، یه امشب رو همراهم بیاد که وسایلش رو جمع کنه. فردا با هم  -

 گردیم. برمی

حرف مشغول چای خوردن شدند و نیهان به سختی بغضش را نگه  همگی بی

ای بعد، حسام  کرد و حس غریبی داشت. لحظهته بود؛ نفسش سنگینی میداش

 از جا برخاست و دستی به پیراهن مشکی تنش کشید. 

خب... با اجازه من برم خونه و وسایلم رو جمع کنم. فردا صبح به امید خدا  -

 گردم. برمی

 کمک؟!«خوای کسی رو بفرستم برای شریفه با لبخند مالیمی جواب داد:» می 

 کنیم. نه ممنون، چهارتا خرت و پرت رو خودمون جمع می -

نیهان و حسام با خداحافظی کوتاهی، دوشادوش هم از خانه بیرون رفتند. بعد  

رفتند.  از سه روز، باز با هم تنها شدند و در سکوتی سنگین سمت خانه می 

حرف نیهان نگاهی به حسام انداخت که اخم غلیظی بین ابروها داشت و بی
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کرد، آب دهانش را قورت داد و با لحن آرامی پرسید:» واقعا من رانندگی می

 خانوم زندگی کنم؟«باید برم پیش شریفه

حسام حین رانندگی و خیره به خیابان لب زد:» آره، مگه همینو  

 خواستی؟!«نمی

 خواستم!«سر به زیر انداخت و زمزمه کرد:» نه، نمی 

ر هم شماتت بار گفت:» مگه تو اون شب توی  های دحسام اما با همان اخم

خوای با من همخونه باشی؟ مگه نگفتی نباید بهت نزدیک شیراز نگفتی نمی

 ی امن و بدون مرد!« بشم؟ خب بیا اینم یه خونه

ی عبوس و لحن تند حسام را دوست نداشت؛ بخاطر مرگ دادفر بود این چهره

خواست.  مهربان سابق را می دانست اما دلش همان حسامیا برای تنبیه نمی

کمی سمت حسام مایل شد و با مظلومیت گفت:» ببخشید دیگه هیچی نمیگم،  

 قول میدم. تو رو خدا منو نفرست پایین!«



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
388 

 

کرد که جوابی نداد و با همان اخم جا خوش کرده روی پیشانی رانندگی می 

ب زد:»  بار نیهان دستی که روی فرمان ماشین بود را گرفت و ملتمسانه لاین

 حسام... تو رو خدا، ببخشید دیگه!« 

با لحنی جدی و پر تحکم جواب داد:» اگر اومدی من هیچ محدویتی تو رفتارم  

اش کنم... ندارم، و هیچ رفتاری دلیل بر دوست داشتن و موندن نیست! خالصه

ت  ذارم میرم. اینو خوب تو گوشکنم، تهشم میهر طور راحت باشم رفتار می

دت باشه که اگر اومدی، دو روز دیگه نگی با احساساتم بازی کردی فرو کن و یا

خوای و نمیتونی که االن دارم  و منو وابسته کردی از این حرفا... اگر هم نمی

 میگم طبقه پایین واست هست.«

رو و مهربان بود، به  های نیهان از بغض لرزید و دلتنگ همان حسام خنده لب 

دونی چیه حسام؟ و لب از لب برداشت:» می  سختی بغض را در گلو مهار کرد

اولش که باهات آشنا شدم فکر کردم جفت شیش آوردم؛ ولی االن... االن  

سر پناه  فهمم آشنایی با تو، ته بدبختی بوده! حس سرما و گرسنگی و بیمی
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بودن، صدبار بهتر از حس له شدن غرور و تحقیر شدنه! صد بار بهتر از اینه که  

کنه که در حدش نیستی! که به روت بیاره چقدر محتاجی یکی بهت حالی 

 بهش!«

ی خیابان متوقف شد؛ با حسام با کالفگی ماشین را کنار کشید و حاشیه

هایی سرخ و برافروخته و لحنی مستأصل گفت:» اونی که محتاجِ منم نه  چشم 

 تو! تو بدون من فقط جای خواب و زندگی نداری. من بدون تو... «

 برد و رو از دخترک گرداند. بغضش را فرو

خوره، از خودم که نتونستم هیچ  دونی چیه نیهان؟ حالم از خودم بهم می می -

کاری رو درست انجام بدم. خواستم کمکت کنم اما از تو یکی ساختم عینهو  

ای فکر نکردم که شاید بهم  خودم. اینقدر حواسم پی دل خودم بود که لحظه

کشم چون کنارت حالم  زنم و با پا پیش میمی وابسته بشی! حاال با دست پس

خواد واسه همیشه تو  خورم! دلم میکنم، کمتر غصه میخوبه، کمتر فکر می

زندگیم باشی... ولی از خودم بدم میاد که نگهت دارم بدون اینکه عاشقت  
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صاحابم رو کجا جا دونی دل بیباشم! تو که از دلم خبر داری، تو که می

وام تحقیرت کنم، نه میگم در حدم نیستی و نه محتاجی بهم!  خگذاشتم! نه می 

کردی بهتر از این  جا کار میی دادفر، اونبردمت خونهای کاش همون اول می

 بود که حاال من به حضورت وابسته بشم و تو به من دلبسته بشی! 

با حرص مشت روی فرمان کوبید و از ماشین پیاده شد؛ هوا سرد و سوزناک بود 

ریخت و چشم به حسام دوخته بود که  صدا اشک می هان داخل ماشین بیو نی

پشت به او ایستاده و به کاپوت ماشین تکیه زده بود. از ماشین پیاده شد؛ باد  

 های سست سمتش رفت. سردی به صورتش خورد و با قدم

خوری! به خدا دیگه به هیچی اعتراض  حسام... بیا بشین تو ماشین، سرما می  -

م. هر تصمیمی تو بگیری میگم چشم. تا حالت خوب نشده کنارت هستم کننمی

 سر و صدا از زندگیت میرم. به جون خودم حسام... و هروقت بگی بی

بخشی آنکه نگاهش کند لب زد:» اون روزی که از زندگیت برم؛ چجوری میبی

 و نیهان؟«من
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مگه هستی   دخترک با تلخندی پرسید:» ببخشم؟! مگه تو از هستی ناراحتی؟

مقصر بود که تو رو دوست نداشت؟ حاال تو هم مثل اون... نه ازت ناراحتم، نه تو  

مقصری که بخوام ببخشم یا نبخشم. تو فقط مردونگی خرج کردی و خواستی  

 هوامو داشته باشی، من ولی جنبه نداشتم، هوا بَرَم داشت.«

 ن، دیر میشه.«های حسام بیشتر در هم فرو رفت و گفت:» بشین تو ماشیاخم

ی مسیر، در سکوت طی شد؛ نیهان سر به صندلی تکیه  هر دو نشستند و ادامه

کرد. در دل خودش را مالمت  داده بود و به شب و روزهای گذشته فکر می

اش نزده بود! کاش  کرد که ای کاش آن شب توی هتل، حرفی از دلبستگیمی

 د... کاش... کاش...رسید و دادفر هنوز زنده بوآن سفر به سرانجام می

وسایلشان تقریبا جمع شده بود که نیهان، دو فنجان چای توی سینی گذاشت  

باز بود و با نزدیک شدن به اتاق از الی  و سمت اتاق حسام رفت؛ در اتاق نیمه

صدا اشک  در دید که حسام قاب عکسی از دادفر را توی دست دارد و بی

شد و  دید، قلبش فشرده می ا میی غمگین حسام رریزد. هربار که چهرهمی
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شد. کمی گلویش را صاف کرد و با تک  های شادی که داشتند می دلتنگ لحظه

ها پاک کرد و قاب عکس را  ای وارد اتاق شد؛ حسام اشک از روی گونهسرفه 

 داخل چمدان گذاشت.

دخترک سینی را روی زمین گذاشت و خودش هم نشست؛ زانوهایش را جمع 

کردم تا این حد دادفر را دور زانوها قالب کرد و گفت:» فکر نمیها کرد و دست 

 رو دوست داشته باشی!«

حسام چند کتاب را روی هم گذاشت و مرتب کرد، داخل کارتن گذاشت و 

جواب داد:» چطور دوسش نداشته باشم؟ برام پدری کرد، این مرد اگر نبود  

 دونه من االن تو چه وضعیتی بودم!«فقط خدا می 

اش را روی زانوانش گذاشت و گفت:»هوم، مثل من... که اگه تو  ک چانهدختر

 نبودی...!« 

حسام حین کار کردن با پوزخندی جواب داد:» من که واسه نفع خودم تو رو  

 آوردم تو این خونه؛ یادت رفته؟«
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هایش را آزاد کرد، فنجان چای را از داخل سینی  دخترک پوفی کشید و دست

خیال بشی رفت:» من یه شکری خوردم، تو میشه بیبرداشت و سمت حسام گ

و دیگه نگی؟! اصال فراموش کن هرچی اون شب تو شیراز گفتم. قرارمونم 

 گفتی، بابای در به در منو پیدا کن، برو دنبال زندگیت!«که خودت می همون

حرف حسام فنجان را از دست نیهان گرفت و حبه قندی از قندان برداشت؛ بی

 ن چای شد.مشغول نوشید

*** 

ها انداخته و کنار پنجره شریفه اشارپ عنکبوتی شکالتی رنگش را روی شانه

اش نگاهی میانداخت و منتظر حسام  ایستاده بود؛ هر از گاهی به ساعت مچی

بود. باالخره در با ریموت باز شد و ماشین حسام وارد حیاط شد؛ با دیدنش 

 رفت.لبخند مالیمی زد و برای استقبال سمت در 

در را که باز کرد، نیهان با کارتن کوچکی که در دست داشت، هول هولکی  

ها باال رفت. شریفه با سالمی کوتاه، نگاهش به دنبال  سالم کرد و سریع از پله
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نیهان کشیده شد و رو به حسام که با چمدان بزرگی که در دست داشت و جلو  

 نبود بیاد پایین؟!« آمد گفت:» سالم مادر، چرا رفت باال؟ مگه قرارمی

ی اول گذاشت و نفسش را بیرون داد، هستی هم از  حسام چمدان را روی پله

خانه بیرون آمده و کنار مادرش ایستاده بود که حسام با اندکی درنگ، مردد  

 لب باز کرد:» نه... با هم صحبت کردیم، قرار شد باال پیش خودم باشه!« 

:» حسام جان، تا دیروز خونه زندگیت  بار اعتراض کردشریفه با نگاهی شماتت

جدا بود من کاری نداشتم؛ اما االن دیگه صالح نیست با یه دختر غریبه باال سر  

 ما باشی. بگو بیاد پایین!«

اش کشید و نگاهش را پایین انداخت، مردد لب زد:»  حسام دستی به چانه

 راستش... چجوری بگم؛ ما... «

هایش دوخته ت که منتظر چشم به لبنگاهی به شریفه و هستی انداخنیم

 خانوم!«بودند، نگاهش را دزدید و لب از لب برداشت:» ما به هم مَحرمیم شریفه
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شریفه و هستی متعجب به یکدیگر نگاهی انداختند و حسام لب به دندان  

ی پا چرخید و قهرآلود وارد خانه شد.  حرف روی پاشنهگرفت؛ شریفه بی

 گفت:» واقعا که حسام... انتخابت این بود؟!«  هستی لب کج کرد و با تأسف

ی هستی، به دنبال شریفه وارد خانه شد. پشت در اتاق توجه به طعنهحسام بی

 ای به در زد. شریفه ایستاد و تقه

 صدای شریفه به گوش رسید. 

 بفرمایید. -

ی بزرگ  حسام آهسته در را باز کرد، شریفه روی صندلی راک مقابل پنجره

ی بیرون دوخته بود. صدای دلخور و  ه بود و چشم به منظره اتاقش نشست

 ناراحت شریفه بلند شد. 

کنی. گفتی  دونی، چیزی ازم پنهون نمی کردم منو مادر خودت می فکر می -

 اید، منم باور کردم.فقط بهش پناه دادی و همخونه
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  حسام با لبخند نرمی، جلو رفت و کنار پای شریفه روی زانوها نشست و آهسته 

 دست او را گرفت. با لحنی مالیم و دلجویانه لب باز کرد:

الهی من دورت بگردم، شما تاج سرمی. به خداوندی خدا اگر تا حاال مادر  -

ی خوبی  صداتون نزدم فقط واسه اینه که از این کلمه خوشم نمیاد و خاطره

ه  ازش ندارم! وگرنه شما مهر مادری رو در حقم تموم کردی و حتی بیشتر از ی

مادر دوستت دارم. نشد که بگم چون خیلی یهویی شد! شب خواستگاری  

هستی که رفتم، یه جریاناتی پیش اومد که پلیس ما رو با هم گرفت. مجبور  

رفت دادسرا و مکافات داشتیم. به جون  شدیم عقد کنیم وگرنه پرونده می

 مون نیست! ایم فقط، هیچی بینخودم االنم همون همخونه

وش حسام خیره شد و لب های آبیرا از پنجره گرفت و به چشم   شریفه نگاهش

 زد:

 دوسش داری؟ -

 هایش در هم رفت و سر به زیر انداخت. حسام سگرمه 
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 دونم. گاهی میگم طالقش میدم و گاهی میگم نه!  دونم، خودمم نمی نمی -

 شریفه نیمچه لبخندی زد و با آرامشی که در کالمش بود گفت:

ها گیر کنه توی  بارم دوستت دارم گفتنت، بغض بشه و سالحسام! نذار این -

 گلوت.  

 ابروهای حسام در هم نشست و با ارتیاب لب زد: 

 بار؟!شما چی گفتی؟! این -

شریفه ازدجا برخاست و مقابل نگاه حیران حسام سمت در رفت؛ حسام 

 دنبالش راه افتاد.

 خانوم؟بار چی بود شریفهمنظورتون از این -

 ز در بیرون رفت و دستش را در هوا تکان داد.شریفه ا

 زنیم. بیا حاال بعد با هم حرف می  -

 ولی شریفه خانوم... -
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 دوباره شریفه با تأکید گفت:

 حسا...م! -

های بلند دنبال شریفه از خانه بیرون رفت و از  به اجبار، سکوت کرد و با قدم 

 زد:ها باال رفتند. وارد خانه که شدند حسام صدا پله

 نیهان... نیهان کجایی؟ -

 جا بودند بلند شد.ها آنصدای نیهان از انتهای راهرویی که اتاق

خونه رو ول کنی بیای   جا خفنه! خره چجوری دلت اومد اینحسام چقدر این -

 دونستم باال اینقدر... جا؟ من میاون

شد و از راهرو بیرون آمد و با دیدن تر میصدایش نزدیک و نزدیک 

خانوم که کنار حسام ایستاده و لبخند روی لب داشت، حرف در دهانش یفهشر

 خشکید و با نگاه به صورت سرخ از خشم حسام، صدایش تحلیل رفت.

 عه... شمام باال بودی؟! ببخشید خب، یه یاالیی چیزی...  -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
399 

 

 حسام تشر زد:

 نیها...ن  -

 شریفه نخودی خندید و گفت: 

 کنی! ای؛ همینه که از خودت دورش نمیبامزهزبون و ماشاال... دختر شیرین -

 قلب حسام لرزید و نگاهش را دزدید. 

 ها رو بیارم. ی کارتنمن میرم بقیه -

ساعتی بعد تمامی وسایل، وسط سالن بود و حسام با خستگی روی کاناپه  

 لمیده بود که نیهان نزدیکش نشست و با ذوق گفت: 

اط پنجره داره برای من باشه؟ خیلی حسام میشه اون اتاق بزرگه که رو به حی -

 بینه! ای رو میکنه از این باال حیاط به اون گندهباحاله، آدم کیف می

 حسام چشم باریک کرد و گفت: 
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بره که حیاط به اون بزرگی رو  منظورت اینه که خیلی قشنگه و آدم لذت می -

 بینه دیگه؟!  می

 وا...ی حسام! باشه همون که تو میگی، حاال برای من باشه یا نه؟ -

هایش را دور گردن قالب کرد و برای رفع حسام نوچی کرد و رو گرداند، دست 

 خستگی کمی سرش را به عقب فشرد.

 خودمه، یه اتاق دیگه انتخاب کن.اون اتاق  -

 نیهان لب ورچید و با مظلومیت گفت: 

خوام. برای  ی اتاقارو نگاه کردم. فقط همونو میلوس نشو دیگه، من همه -

 خودتم تنوع میشه! 

ی اتاق، بیرون را تماشا  ای فکر کرد و یاد لحظاتی افتاد که از پنجرهحسام لحظه

نشست و  ستی که عصرها توی آالچیق میبرد از دیدن هکرد. چه لذتی میمی
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خواند. با یادآوری آن خاطرات، ابروهایش در هم خورد یا کتاب میعصرانه می

 رفت و لب زد:

 باشه، اون اتاق برای تو...  -

اش را محکم و با  هایش را دور گردن حسام انداخت و گونهزده دستنیهان ذوق

 صدا بوسید.

 دمت گر...م، عشقی به موال  -

 خند کجی روی لب حسام نشست و گفت:لب 

 بینه زشته! خانم میاد می بشین دختر، در بازه االن شریفه -

ای که از شدت  توجه به حرف حسام از جا پرید و با ورجه وورجهنیهان بی

خوشحالی بود سمت اتاق رفت. نگاه خندان حسام دنبالش کشیده شد و سرش 

 بیرون داد که صدای شریفه بلند شد.را به طرفین تکان داد، نفسش را 

 یاال... حسام...  -
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 نگاهی سمت در انداخت و از جا بلند شد.

 جانم؟ بفرمایید. -

با مهتاج اومدیم کمکتون، سه چهار نفری شروع کنیم چیدن وسایل و تا آخر   -

 شب تمومش کنیم.

 کنیم.نه بابا زحمت میشه واستون. چیز زیادی نیست که خودمون مرتب می -

جوری  نه مادر، پایین نشستم بیکارم هزار جور فکر و خیال میاد تو سرم. این -

 سرم گرم میشه!

 ای گفت و مشغول مرتب کردن خانه و چیدن وسایل شدند. حسام ناچار باشه 

*** 

نیهان گرماگرم خواب بود و سرش را زیر پتو پنهان کرده بود که حسام در اتاق 

 را باز کرد و صدا زد: 

 ن، پاشو دختر. پاشو بریم دیر شد! نیها... ن!  نیها...-
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 نیهان با کالفگی سرش را از زیر پتو بیرون برد و غرولند کرد.

 نیهان بشی... ای الهی بی -

 صدایش را باالتر برد و ادامه داد.

 ی صبح؟! دیشب تا بوق سگ کار کردیم بذار بکپم بابا!کجا بریم کله -

 داد و چشم باریک کرد. حسام دستش را به چارچوب در تکیه

ی اول! پاشو بریم  به به! چند وقت نرفتیم مطب کال لحنت برگشته سر خونه -

 دختر دیر شده. 

 گیر نده جونِ ننه اول صبحی، کجا بریم؟  -

ریم مطب، ده روز کجا بریم؟ بریم سر کار! رو گنج که نخوابیدم دو روز می -

 ریم. نمی

فر که نگذشته؛ یه هفته ده روز نرو مطب چی  ای بابا... چهار روز از فوت داد -

 میشه خب؟ 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
404 

 

 حسام سمت آشپزخانه رفت و با صدای بلند گفت: 

ی تو خونه نشستن و بیکاری رو ندارم، میای که پاشو آماده نیهان من حوصله -

 شو. نمیای هم روضه نخون واسم، بمون تو خونه تا شب! 

جا بلند شد، نگاهش به پنجره  نیهان با حرص پتو را کناری انداخت و ناچار از 

خاراند سمت پنجره رفت. هستی را دید که افتاد و حینی که سرش را می

 آمیزی روی لبش نشست و پنجره را باز کرد. مشغول ورزش بود؛ لبخند شیطنت

 هستی...  -

 آلودش را باال گرفت که نیهان صدایش را باال برد.هستی نگاه اخم

 پهلو بیشتر کار کن؛ یه کوچولو شکم داری! فکر کردم نیستی! ببین شکم  -

هستی با حرص لب جوید و دندان فشرد؛ خواست جوابی بدهد که نیهان با  

ی بلندی پنجره را بست و سمت در اتاق دوید. با بیرون رفتنش از اتاق،  خنده

 حسام گفت:
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 خندی تو؟ چرا با خودت می -

 ام. هیچی، تا یه ربع دیگه آماده  -

جلوی مطب بودند و هر دو وارد ساختمان شدند که نیهان با دیدن ساعتی بعد 

پله ایستاده بود، سر جایش ایستاد و نگاه هردو به هم قفل  دختری که در راه

 شد. 

ی دو دختر به یکدیگر شد و سرش را کنار گوش نیهان  حسام متوجه نگاه خیره

 برد و آهسته لب زد: 

 شناسیش؟!کیه نیهان؟ می -

 شناسم، ویداست. خواهر وحید!میآره  -

 هایی که از وحید خورده بود با نفرت پرسید:قدمی جلو رفت و با یادآوری کتک

 کنی؟جا چکار میتو این -

 ویدا قدمی جلو آمد و رو در روی نیهان ایستاد. 
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 خوام! جون هر کی دوست داری رضایت بده داشم آزاد بشه.رضایت می -

 نیهان پوزخندی زد و گفت: 

دونی چقدر کتک  هه... به همین هوا باش! نه من رضایت میدم نه حسام. می  -

 زد منو؟ رضایت بدم؟

 ویدا ملتمسانه و با استیصال لب باز کرد:

کرد که! ی برزو بود. به اختیار خودش کاری نمیتو که خبر داری، وحید نوچه -

در سخته دختر  دونی چق ی سرم بود، پناهم بود! تو که میوحید داشم بود، سایه

باشی و تو این شهر هزار چهره و هزار رنگ که پر از گرگِ تنها باشی؛ جون  

 عزیزت رضایت بده وحید آزاد بشه. 

ی سر داشتم؟ چطور از پس خودم براومدم؟ مگه من داداش داشتم؟ سایه  -

 آزادش کنیم که باز ول بشه تو کوچه و خیابون و بالی جون مردم بشه؟ 

 ویدا با حرص گفت: 
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دونی از سر  دِ آخه المصب انگار خودت طعم بدبختی رو نچشیدی که نمی  -

 کردیم! ناچاری و گشنگی خالف می

 نیهان سری باال انداخت و با اخم گفت: 

 من رضایت بده نیستم. -

حسام که تا آن لحظه سکوت کرده بود، جلو آمد و دست نیهان را گرفت. رو به  

 ویدا گفت: 

 دیم! نکن، ما رو هم از کار ننداز. ما رضایت نمیبیخود وقت خودت رو تلف  -

خواستند از پله باال بروند که ویدا دست دیگر نیهان را گرفت و رو به حسام 

 گفت:

 خوام به خودش بگم. فقط یه جمله می -

های ملتمس دخترک نگاهی انداخت و آهسته دست نیهان را  حسام به چشم 

 ماند.    ای باالتر رفت و منتظررها کرد، چند پله
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 لرزید لب زد:ویدا کنار گوش نیهان، با صدایی که از بغض می

یادت رفته چجوری آشنا شدیم نه؟ کنار خیابون از زور گشنگی و سرما  -

ریختی. من بودم که  فروشی کنی و مثل بارون اشک می خواستی تنمی

دونی اما جات که  نذاشتم؛ آره خونمون کوچیک بود و به قول خودت شبیه سگ

درازی نکرد، کرد؟! شکمت رو با پول کیف قاپی  رم بود و کسی بهت دست گ

سیر کردیم ولی گشنه نخوابیدی، خوابیدی؟ حاال من بدون وحید رسیدم به ته  

همون خطی که تو رسیده بودی. وحید آزاد نشه منم میرم کنار خیابون  

 وامیستم! بعد تو بمون و وجدانت... 

و از کنار نیهان رد شد و رفت؛ حسام ابرو در  های ویدا را خیس کرد گونه اشک 

 هم تنید و پرسید:

 چی گفت؟!   -

 دخترک با اخم ظریفی لب زد:

 هیچی، بریم باال.  -
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 ها را باال رفت. قدم تند کرد و پله

گذشت که در باز شد و حامد وارد ساعتی از شروع به کارشان در مطب می 

 کرد.سالن شد. جلو آمد و با لبخند محوی سالم 

 سالم حامد خان، کم پیدایی! -

 حامد با تلخندی جواب داد:

 مگه دیگه جرأت دارم آفتابی بشم؟ -

 نیهان با اخم ظریفی پرسید:

 چطور؟  -

 حامد نفسش را بیرون داد و گفت: 

خواد  گفت همه چی صوریه، میدونم واال؛ تا دو روز پیش حسام میچه می -

رو میارم، غیرتی میشه! ظاهرأ به بقیه هم   طالقت بده و از این حرفا؛ حاال اسمت

 گفته خانومشی! 
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 نیهان دلش قنج رفت و ذوق زده لب باز کرد:

 کی غیرتی شد؟ به کیا گفته خانومشم؟ درست بگو ببینم!  -

 حامد با پوزخند گفت:

 انگار تو هم بدت نیومد نه؟! -

  انداخت.نیهان به خودش آمد و لبخند پهنش را جمع کرد و تای ابرویش را باال

 نخیرم، فقط کنجکاو شدم.  -

تو مراسم دادفر پیدات نکردم، ازش سراغت رو گرفتم اونم یه جوری بد   -

جواب داد که کال پشیمون شدم از سؤالم. امروزم که مهراد زنگ زده میگه 

خانوم و  راسته که حسام، نیهان رو عقد کرده؟! گفت که خود حسام به شریفه

 هستی اینو گفته! 

 اما ذوقش کور شد و گفت:  نیهان
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آهان... خب مراسم دادفر که خودم نیومدم چون سردرد بودم، به   -

خانوم و هستی هم گفته عقد کردیم که دست از سر کچلمون بردارن.  شریفه

 شریفه گیر داده بود برم پایین و با حسام تو یه خونه نباشم!

 خب چرا نرفتی؟ پیشنهاد خوبی بوده که! -

 دماغش انداخت و گفت:  نیهان چینی به

ی  راستش از هستی خوشم نمیاد! حسام گفت برو پایین اما من نرفتم؛ دختره -

 پررو بار اولی که منو دید به حسام میگه بیارش به مهتاج کمک کنه! 

 حامد سکوت کرد و سرش را پایین انداخت، کمی فکر کرد و پرسید:

 نیهان گوشی نداری نه؟!  -

 خره.حبتش شد گفت واسم می نه، اما سفر بودیم ص -

 نخودی خندید و ادامه داد: 

 آخه رفته بودم بیرون، نگران شده بود.  -
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ترسم باز قاطی کنه که خواستم واست بخرم اما با اوضاع پیش اومده میمی -

 چرا من واست گرفتم! حاال هروقت واست خرید شمارتو بهم بده؛ میدی؟

 لبخند جواب داد: نیهان دست زیر چانه گذاشت و با 

 چرا که نه حامد خان؟  -

 ممنون؛ من برم تا باز حسام نیومده و گیر نداده! فعال خداحافظ.  -

نیهان زیر لب خداحافظی گفت و حامد رفت. رفتار حامد برایش کمی گنگ و  

فهمید. شانه باال انداخت و باز مشغول کار  اش را نمینامفهوم بود، علت ناراحتی

 شد. 

بود که مطب را تعطیل کردند و راهی خانه شدند. پشت چراغ   حوالی غروب

 قرمز بودند که نیهان گفت: 

 حسام -

 حسام نگاهش به روبرو بود و لب زد: 
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 جانم؟ -

لبخند ملیحی روی لب دخترک نشست و با لحنی که سعی داشت کمی دلبری 

 کند گفت: 

 کنی؟ یه چیزی بگم قبول می  -

 بستگی داره چی باشه؟!  -

 حسام مایل شد و خواهشمند لب باز کرد:کمی سمت 

 میشه فردا بریم کالنتری و رضایت بدیم که وحید آزاد بشه؟ -

 حسام چشم درشت کرد و متعجب نگاهی انداخت.

تر از قبل میاد سراغت  کنی! دیوونه شدی؟ آزاد میشه باز زخمیشوخی می -

دی؟ جوری کوتاه اومت گفت که ایندختر! اون خواهرش چی کنار گوش

 تهدیدت کرد؟

 چراغ سبز شد و حسام راه افتاد که نیهان گفت:
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کنم، نه دیوونه شدم! اون وحیدم آدم برزو بود، برزو تو  نه شوخی می -

رسه. خواهرشم تهدیدم نکرد، فقط حلفدونی باشه وحید آزارش به کسی نمی

 از موقعیتش گفت و منم دلم واسش سوخت.

اد بزنه سیاه و کبودت کنه؛ خوبه  دلت واسه خودت بسوزه که باز نی -

 ترسی! نمی

 نما و لحن شیرینی جواب داد: نیهان با لبخند دندان

 ترسم! کس و هیچ چیز نمیتو که باشی از هیچ -

 لبخند روی لب حسام نشست و سرش را به طرفین تکان داد.

 آخ از دست تو و اون زبونت دختر... که منو با اون زبون بیچاره کردی. -

 دست دور گردنش انداخت و باز ملتمسانه گفت:نیهان 

 قبول دیگه! رضایت میدیم؟ -

 حسام با تشر شیرینی گفت: 
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 بشین سر جات دختر زشته عه! باشه رضایت میدیم. -

 ی حسام را بوسید و گفت: نیهان با شوقی سکرآور گونه

 دمت گرم حسام، هالک این مرامتم!  -

 کنن زشته! میبشین دختر، پشت فرمونم. نگامون  -

 دخترک سر جایش نشست و زیر لب گفت:

 در بیاد چشمشون... -

ی خیابان متوقف شد و حسام حینی که کمربندش  ای بعد، ماشین حاشیهلحظه

 کرد گفت: را باز می

 پیاده شو -

 نیهان نگاهی به اطرافش انداخت و پرسید:

 جا چرا؟ این -
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 کرد و لب زد: ی موبایل فروشی ای به مغازهحسام اشاره 

 که واست گوشی بخرم. -

بار  های دخترک از خوشحالی برق زد و خیز برداشت سمتش، که اینچشم 

 حسام خودش را عقب کشید و چشم ریز کرد:

بوسی، بعد منه  کنی و میچه جوریاست که تو هروقت دلت بخواد بغل می -

 بدبخت بوسیدمت اونجوری قیامت بپا کردی؟!

ی آویزان روی صندلی نشست، سر به زیر  لب و لوچهنیهان عقب رفت و با 

 انداخت و گفت: 

خوای بذاری بری منو هوایی نکن؛ ولی تو که هوایی  من گفتم تو که می -

 نمیشی... منم که نمیرم! 

 باری تای ابرویش را باال انداخت و لب باز کرد:حسام با لبخند شیطنت

 هوایی نمیشم؟!وقت از کجا اینقدر مطمئنی که من   عجب! اون -
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 نیهان نگاهش را باال گرفت و زمزمه کرد:

 میشی؟! -

ی  های گرمش گونهحسام با همان نگاه تخس، صورتش را نزدیک برد و نفس

 داد. دخترک را قلقلک می

 خواد گازت بگیرم! جور وقتا دلم می خیلی بیشتر از تو... مثال این -

را عقب کشید و به در   ای خودشدهانش را باز کرد که نیهان با جیغ خفه

  ماشین چسبید. حسام مردانه خندید و دخترک نفسش را بیرون داد؛ قلبش بی

 تپید و لب زد:امان می 

 زهرمار...   -

ای  اش را فرو برد و هر دو از ماشین پیاده شدند؛ نیهان لحظهحسام خنده 

 های پشت ویترین نگاهی انداخت. ایستاد و به گوشی

 خوام! می حسام اون صورتیه رو -
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 حسام با لبخند گفت:

خوای؟! گوشی مدل داره، بد  خوای لباس بخری که اون صورتی رو میمگه می -

 و خوب داره؛ بریم داخل ببینم چی مناسبه!

*** 

های پلو، خورشت مهتاج با ظرافت و سلیقه میز شام را چیده بود؛ دیس

 بادمجان و ساالد شیرازی...  قیمه 

 ه بود، پا روی پا انداخت و با غیظ گفت:هستی که روی مبل نشست

 یه زنگ بزنید خب؛ شاید اصال شب برنگردن خونه!  -

اش بود؛ نگاه از کتابش گرفت و  شریفه با خونسردی خاصی که همیشه در چهره

 لب باز کرد:

خوام  خوریم. نمیکنیم، اگر نیومدن غذا مییه ده دقیقه دیگه صبر می -

 هروقت خواستن برگردن خونه؛ زنگ نزنید.مزاحمشون بشم، بذار 
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هستی نگاه معناداری به مهراد که کنارش نشسته بود انداخت و با حرص سر 

 تکان داد. زیر لب طوری که مهراد بشنود غرولند کرد:

 ی دزد خیابونی.حاال انگار با کی رفته بیرون! دختره -

 تر کرد و گفت:مهراد کمی سرش را نزدیک 

دونم! آخرش دختره یه کاله گشاد سرش  اس من نمیدر ساده چرا حسام اینق  -

 ی حسامم. ذاره. نگران آیندهمی

همون دیگه؛ فکر کردی چرا نیومد پایین؟ هنوز نتونسته مخ حسام رو  -

خواد بزنه، واسه همین باال مونده. حسامم که به هر حال یه  طور که دلش میاون

م به تله میده و اونوقته که این  مرد جوونه و خالی از غریزه نیست، آخر دُ

ی پاچه ورمالیده هزارجور ادعا کنه. منم دلم واسه سادگی حسام  دختره

 سوزه!می

 همان موقع مهتاج رو به شریفه گفت: 
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 اومدن خانوم... من میرم صداشون بزنم. -

های تند و کوتاهش از خانه بیرون رفت. حسام ماشین را داخل حیاط  با قدم 

پرید و گوشی  دو پیاده شدند؛ نیهان کودکانه باال و پایین میپارک کرد و هر 

 سفیدرنگی دستش بود. 

 زودباش دیگه، بریم باال واسم راست و ریستش کن. جونمی جون!  -

 داد. حسام با لبخند نرمی سر تکان می

تونی استفاده کنی؛ چند ساعت  باشه دختر، آروم بگیر. اونو که امشب نمی  -

 باشه. باید به شارژر وصل 

های نیهان، به پله رسیدند و مهتاج با لبخند و  حین گفتگو و با شوق پریدن

 مؤدبانه لب باز کرد:

 سالم آقا، سالم نیهان خانوم... خوش اومدین. -

 هر دو سالم کردند که مهتاج ادامه داد:
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اس  خانوم گفتن که شام تشریف بیارید پایین، االن هم میز شام آماده شریفه -

 ظرن.  و همه منت

اندازی کند و مشغول شود،  اش را راهنیهان که ذوق داشت هر چه زودتر گوشی 

نگاهی دهد. حسام نیمابرو کج کرد و چشم به حسام دوخت که چه جوابی می

 به نیهان انداخت و رو به مهتاج گفت: 

 چشم، شما بفرمایید. االن میایم. -

نیهان پا روی زمین کوبید و  مهتاج سر جنباند و چشمی گفت، وارد خانه شد که 

 نق زد. 

 چرا قبول کردی حسام؟  -

 بینش جواب داد: حسام با نگاه باریک 

خانم!  من واسه چی و واسه کی برگشتم تو این خونه، هان؟ واسه دل شریفه -

 گردیم باال. االنم هروقت بگه باید برم پیشش. یه شام خوردنه دیگه، زود برمی
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حسام راه افتاد و وارد خانه شدند. همگی دور میز  میل و کالفه دنبال نیهان بی

شام نشسته و منتظر بودند که مهراد با دیدن حسام از جا برخاست و دستش را  

 پیش بردو لب به طعنه باز کرد:

 خبر! به... آقا دوماد! مبارکه... چه بیبه -

 حسام نیمچه لبخندی تحویل داد و با فشردن دست مهراد در جواب گفت: 

کدوم از رسومات رو نداشته که حاال بخوایم کسی رو خبر  جمون هیچازدوا -

 کنم.گیرم و اعالم میکنیم. به وقتش مهمونی می

بار نوبت هستی شد تا نیش کالمش را در تن و گوشت پشت میز نشستد که این

 حسام فرو کند؛ پشت چشمی نازک کرد و موجی به سر و گردنش داد: 

کنید یه ها اول زندگی میباکالسی حسام! مثل غربیدونستم اینقدر نمی -

کنید که زن و شوهرین! تازه  مدت... بعدش اگر تفاهم داشتین رسمأ اعالم می

 گیرن.اونا بعضیاشون بعد از چند تا بچه، عروسی می
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ی لبش را با حرص جوید که نیهان بالفاصله در حسام ابرو در هم تنید و گوشه

 جواب گفت: 

کنن، از فضولی مردم به ستوه میان و  داها دارن زندگیشون رو میخاون بنده -

کنن تا دهنشون بسته  گیرن و شکم چهار نفر رو سیر میآخرش یه عروسی می

 بشه. تهشم بگن بابا ما ازدواج کردیم دیگه اینقدر زر مفت نزنین! 

 هستی از شدت عصبانیت دندان سائید و با غیظ لب زد:

جوری حرف  کس تا حاال جرأت نکرده با من اینهیچمواظب حرف زدنت باش؛  -

 آ! بزنه

 نیهان بالفاصله در نهایت مظلومیت ابرو کج کرد و با لحنی  مالیم گفت: 

ها بود نه اینکه دور از جون شما و وای هستی جون... من منظورم همون غربی -

 آقا مهراد!

 هستی لب باز کرد تا جوابی بدهد که شریفه با تحکم لب گشود:
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 دخترا... کافیه! غذاتون رو بخورید.  -

هایی پرمعنا و پر از  هستی ناچار لب فرو بست و شام را در سکوت و با نگاه

شد به اتمام رساندند. بعد از شام، حسام با  شان رد و بدل میحرف که بین

ی باال بروند که  تشکر از شریفه و مهتاج خواست که همراه نیهان به طبقه

 شریفه گفت: 

 ام... بیا اتاقم باهات حرف دارم.حس -

ای آویزان حسام  قرار رفتن بود، با لب و لوچهسمت اتاقش رفت و نیهان که بی

 کرد.را نگاه می

 تو برو باال... من میام. -

 دخترک ناچار به تنهایی رفت و حسام به دنبال شریفه وارد اتاقش شد. 
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له، روی صندلی  شریفه روی مبل راحتی اتاقش نشست و حسام کمی با فاص

کنار میز مطالعه نشست و چشم به شریفه دوخت. شریفه با لبخند مالیم و نگاه  

 مادرانه خیره به نگاه پرسشگر حسام لب باز کرد:

خوام  خوام بهت بگم قبل از اینکه دیر بشه؛ نمییه حرفایی هست که می -

ی قبل چیزی نگفتم چون  دوباره شاهد رنج کشیدنت باشم. هرچند دفعه 

 ای نداشت.فایده 

 حسام مات و نامفهوم با اخم ظریفی بین ابروهایش لب زد:

ی پیش که باهام حرف زدین و با کلی  خانوم من گیج شدم. مثل دفعهشریفه -

سؤال که تو ذهنم به وجود اومده بود، بحث رو تموم کردین! میشه رُک و  

 پرده باهام حرف بزنید؟بی

ر نگاهش بود، با انگشت کمی عینکش را  شریفه با آرامش خاصی که همیشه د

 روی بینی باال زد و گفت: 
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جان من از همون اول که تو عاشق هستی شدی اینو فهمیدم،  حسام -

 طور که از نگاه هستی پی به عشقش نسبت به مهراد بردم. همون

 باز از تعجب لب زد:حسام با دهانی نیمه 

 ولی... آخه چرا...  -

 سته پلک زد و میان حرف حسام پرید.شریفه با لبخند محوی، آه

 صبرکن... یه لحظه گوش بده ببین چی میگم! -

 خیره به نگاه کنجکاو حسام، پا روی پا انداخت و چشم ریز کرد.

 شناسی؟بذار اول یه سؤال ازت بپرسم. تو نیلوفر رو می -

تر ای تأمل کرد و ابروهایش به هم نزدیک و نزدیکحسام گیج و گنگ لحظه

واست بگوید نه که یک آن انگار که چیزی یادش آمده باشد لب از لب  شد، خ

 برداشت: 
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رفتن  آهان آره... یه چیزایی یادم اومد. دوست هستی که با هم دانشگاه می  -

 آره؟!

 آره، همون.  -

 خب... نیلوفر چی؟  -

 شریفه با لبخند کجی گفت: 

لحظه مکث کردی، فکر  تو حتی نیلوفر رو یادت نمیاد؛ با شنیدن اسمش چند  -

کردی و بعد یادت اومد که یه نیلوفری هم بوده... حاال خبر داشتی که همون  

 نیلوفر جونش واسه تو در میومد؟

 تفاوت گفت:ابروهای حسام باال پرید و بی

 فهمیدم؟ نه! از کجا باید می -

 شریفه سر کج کرد و با لحن مادرانه و لبخند مهربانش گفت: 
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نفهمیدی، حس نکردی چون تمام قلب و چشم و ذهن تو رو هستی پر کرده  -

ی تو به  دیدی! من از عالقهها رو فقط تو وجود هستی میبود. تمام زیبایی

دیدم که هستی هم مثل  هستی خبر داشتم اما سکوت کردم چون داشتم می 

حرفی از تو  بینه! هرموقع بین من و دادفردیدی، تو رو نمیتو که نیلوفر رو نمی

کرد؛ دوستی که به خاطر  بود، هستی فقط به عنوان یه دوست ازت یاد می

ی من و دادفر براش قابل احترام بود. من و دادفر تو رو پسر خودمون  عالقه

گفت  دونستیم اما هستی حتی تو رو به عنوان برادر هم قبول نداشت و میمی

دونم چی شد و این اواخر که نمیمن یه برادر داشتم، اونم همایون بوده. به جز 

 چند باری داداش صدات زد!

فشرد، دلش برای  شد و لب میها فشرده میقلب حسام از شنیدن این حرف

کرد شاید این داداش نگفتن نشانی  لوحانه فکر میسوخت که ساده خودش می

 از عالقه باشد! 

 داد ادامه داد: شریفه حینی که نفسش را بیرون می
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گم، ام فقط یه بار حرفامو بهت میی مادرانهم، من رو حساب وظیفهببین حسا -

کنم توی تصمیماتت. هرچی باشه من دو تا پیراهن بیشتر  دیگه هم دخالتی نمی

شون کاری ندارم  های دو طرفه و رسیدن و نرسیدناز تو پاره کردم؛ به عشق

و اونی که  پرسی، توی عشق یک طرفه بین اونی که دوسش داری اما از من می

دوستت داره... برو سمت اونی که دوستت داره! اونی که فقط تو دوسش داری  

اگر بهش برسی هم هیچ لذتی از با اون بودن نمیبری که بماند حتی زجر هم  

بینی!  ش را میمحبتیها و بیکشی. چون با چشمات نخواستنش، کم محلیمی

ه دوستت داره، اون آدم  مجبوری بسوزی و بسازی... اما اگه بری سمت کسی ک

ورزه که شاید یه روز دوباره دلت  کنه، اونقدر عشق میاونقدر بهت محبت می

 گرمای عشق رو حس کنه! 

حسام که تا آن لحظه در سکوت و با آرامشی ظاهری اما دلی آشوب به  

 های شریفه گوش سپرده بود با زهرخندی لب زد: حرف

 گید برم سراغ نیلوفر؟! یعنی می -
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ای کرد و سرش را به طرفین تکان داد، کمی به جلو خم شد و  تک خنده شریفه

 با تأکید لب از لب برداشت: 

 نه منظورم نیلوفر نیست؛ نیهان!   -

 حسام ابرویی باال پراند و پرسید:

 نیهان به شما حرفی زده؟! -

جا  و!همیشه و همهبینم همه چینه، نیازی نیست حرفی بزنه؛ من دارم می -

اد، بهش پیشنهاد دادم بیاد پایین زندگی کنه اما نیومد. بین تمام باهات می

اتاقای باال، اتاق تو رو انتخاب کرد. بین تمام قشنگیای اون خونه فقط محو  

ی اینا یعنی عشق و دلبستگی. وقتی اون  شه! همهعکسای تو روی دیوار می

میل  ش بیدونی طالقش بدی یا نه؛ فهمیدم تو هم نسبت بهشب بهم گفتی نمی

 نیستی و فقط به خودت و احساست شک داری! 

 اش را به مبل داد و با لبخندی رضایتمند گفت:تکیه
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اید. منم  تون نیست و فقط همخونهخیلی خوشحالم که گفتی چیزی بین -

خوام، که تا از خودت مطمئن نشدی و دلت صاف نشده سمتش  و ازت میهمین

پناه و  عدم ولش کنی بره؛ نیهان بیدرازی کنی و بنری! مبادا بهش دست

 تنهاست، به زبون درازش نگاه نکن خیلی مظلومه.

های حسام نشسته بود و حسی خوشایند زیر پوستش  روی لب لبخندی ملیح

کرد؛ با نگاهی قدرشناسانه رو به شریفه  مُخید و گرمایی در قلب حس میمی

 گفت:

رو بهم نشون دادی، ممنون که  ممنون که بازم واسم مادری کردی و راه و چاه -

 صحبت بودی.همیشه برام بهترین راهنما و هم

 ی منه! قربونت برم این وظیفه -

 ، بااجازه من برم باال.و مهربونی شماستلطف  -

ای روی  شریفه سر تکان داد و حسام تا نزدیکی در رفت و با یادآوری مسئله

 ی پا چرخید و پرسید:پاشنه
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شب بهم گفتین نذارم این دفعه هم دوستت دارم گفتن، تو  راستی... چرا اون   -

 گلوم بمونه؟! یعنی من اشتباه کردم به هستی نگفتم؟

 شریفه لب کج کرد و شانه باال انداخت.

کرد! فهمید، فقط شا...ید، بهت فکر میدونم، فقط میگم شاید اگه می نمی -

 کنی.میمثل تو که االن با یه تلنگر، بیشتر به نیهان فکر 

 حسام سر به زیر انداخت و با لحن مغمومی جواب داد:

 خواستم بگم اما... قبلش هستی بهم گفت که به مهراد عالقه داره.می -

 شریفه با اخم ظریفی پرسشگر نگاهش کرد.

 هستی بهت گفت؟ چرا به تو بگه؟!   -

 ازم خواست کمکش کنم توجه مهراد بهش جلب بشه.  -

 ال انداخت و گفت: شریفه ابروهایش را با

 گفت داداش! پس تو کمکش کردی.آها! همونه پس بهت می -
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 حسام سر جنباند و با بیرون دادن نفسش گفت: 

 من دیگه با اجازتون برم باال، نیهان خیلی وقته تنهاست.  -

بخیر گفت و از اتاق بیرون رفت؛ مهتاج توی آشپزخانه مشغول کار بود، با  شب

 ه بیرون رفت. خداحافظی کوتاهی از خان

 بست صدا زد:باال که رسید، حینی که در را می

 نیها...ن، کجایی دختر؟ -

 صدایش از اتاق بلند شد.

ای درد... یه ساعته کجا رفتی تو؟ بیا این ماس ماسک رو راه بنداز دیگه   -

 همش خارجکیه من بلد نیستم.  

دمر روی تخت  باز بود و نگاهش به نیهان افتاد که سمت اتاقش رفت، در نیمه

داد؛ اخمی بین ابروهایش نشست  دراز کشیده بود و پاهایش را در هوا تکان می

 و گفت: 
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 پاشو دختر خودتو جمع کن؛ چه طرز دراز کشیدنه؟  -

 و روبراه کن. گیر نده، بیا این -

 به پشت غلتید و گوشی را سمت حسام گرفت.

فکری هم باید واسه بده من ببینم، یعنی چی که انگلیسی بلد نیستی؟ یه  -

 ادامه تحصیلت کنم! 

 هوم، آره... حامد هم بهم گفت به فکر ادامه تحصیل باشم. -

 حسام تای ابرویش را باال انداخت و چشم ریز کرد:

 کی گفت؟ واسه چی؟  -

جوری حرفش شد گفت درسِت رو  اون شب که تو حالت خوب نبود، همین -

 بخون. 

 و لب زد:دست به سینه و حق به جانب ایستاد 

 خب... دیگه چیا گفتین؟ انگار اون شب خیلی خبرا بوده!  -
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 نیهان کالفه پوفی کشید و گفت: 

 هوف... حسام! تو چرا اینقدر به حامد حساس شدی گیر الکی میدی همش؟  -

 رفت غرولند کرد:آلود رو گرداند و حینی که از در اتاق بیرون میحسام اخم 

 خوای درس بخونی یا نه!  کنه، به اون چه که تو میخوشم نمیاد دخالت می -

هایش را از دو  نیهان زیر لب »برو بابا« گفت و باز روی شکم دراز کشید و دست

 طرف زیر بالش برد؛ پلک بست و با خستگی خوابید.

*** 

  های دستی را ال به الی موهایش حس کرد،حسام غرق در خواب بود که نوازش

ی تخت نشسته و نوازشش  کمی پلک باز کرد و نگاهش به نیهان افتاد که لبه

های ظریف و گرم دخترک بین موهایش، حسی از  کند؛ با هر حرکت انگشتمی

 گرفت. خوشی و لذت وجودش را در بر می

 خانِ بدعنق، دیر میشه! پاشو تنبل -
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 های بسته لب زد:با پلک

 مگه ساعت چنده؟ -

 یم! ساعت شش و ن -

 برای خالصی از آن حس خوشایند و ممنوعه، رو گرداند و سرش را زیر پتو برد. 

 خوایم بریم کله پزی؟مگه می -

دخترک پتو را با سماجت کنار زد و سمت حسام خم شد، با دو انگشت نوک  

 دماغ حسام را کشید و گفت: 

ی هم  پزخوایم بریم کالنتری واسه رضایت اما خواستی بعدش کلهنخیرم، می -

 تونیم بریم.می

حالت حسام فرو هایش را توی موهای مجعد و خوشاین را گفت و دوباره دست 

 برد. 
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های قلب حسام تندتر شده بود و نزدیکی نیهان، تنش را گرم کرده ریتم تپش

 بود. با تشر شیرینی گفت:

 ی من ور نرو؛ کالنتری هم فردا میریم. پاشو دختر اینقدر با سر و کله -

 ای کودکانه گفت:پروا موهای حسام را در هم ریخت و با خندهان بینیه

 ور برم چی میشه؟!  -

لبخند حسام کش آمد و دلش خواست همان لحظه دخترک را سخت در آغوش  

زبانی باز های کوچک و صورتی که مدام به شیطنت و شیرینبگیرد و آن لب

ی غافلگیرکننده بازوهای  میشد را غرق در بوسه کند؛ از جا برخاست و با حرکت

های تیز و  دخترک را در دست گرفت و او را روی تخت خواباند، صدای جیغ

های نیهان، اتاق را پر کرده بود. پهلوها و شکمش را آنقدر قلقلک داد که خنده

هایش  دخترک نفس کم آورده بود و در حالی که از شدت خنده، اشک به چشم 

 دایش را آزاد کرد.دویده بود، میان خنده به زحمت ص

 وا...ی، حسام... غلط کردم... بسه...حسام تو رو خدا...  -
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اش،  ای روی گونهحسام دیت از قلقلک دادنش برداشت و با نشاندن بوسه

 احساسات سرکشش را مهار کرد و از جا برخاست. 

 کنی!دفعه آخر باشه اذیتم می -

 سرش بلند شد. این را گفت و از اتاق بیرون رفت؛ صدای نیهان پشت

 پس میریم کالنتری؟ -

 آره، آماده شو. -

 چاکرخواتم مَشتی... -

لحظاتی بعد هر دو آماده و مرتب، دوشادوش هم از خانه بیرون رفتند؛ به پاگرد 

پله که رسیدند، با هستی رو به رو شدند که با گرمکن مشکی رنگش روی پله  

نیهان را که دید، ابرو در  صورتی دستش بود. حسام و  ایستاده و طناب ورزشی 

 هم کشید و با لحنی که اصال دوستانه و مالیم نبود گفت: 
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بذارین حداقل چهلم بابای من بگذره بعد تو خونه، صدای جیغ و خنده راه   -

 بندازین. حیا هم خوب چیزیه! 

 حسام چشم درشت کرد و متعجب لب زد:

 هستی!  -

شان شد و حسام به دنبالش وارد خانه هستی اما نایستاد و با قهر رو گرداند، 

ای که از حسام قدم تند کرد. نیهان که با این رفتار هستی، خوشحالی و انرژی

ای آویزان سمت حیاط  گرفته بود به کل از وجودش پر کشیده بود با لب و لوچه

رفت. زیر لب غرولند کرد:» اه... یه روز نشد این هستی گند نزنه تو حال ما! 

 دش... حاال باز حسام تا شب عینهو برج زهرمار میشه.«ی چندختره

اش را جلب کرد، گوش تیز  رفت که صدایی توجهزنان سمت در حیاط میقدم 

 شنید.کرد و جلو رفت؛ صدای مهراد را می

ندا صبر کن... خب میگی چکار کنم؟ ... مگه من گذاشتم رفتم؟ یادت رفته  -

 بده!نه؟ ... نداجان من... بهم مهلت 
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 ابرو در هم کشید و گنگ لب زد: 

 نداجان؟! ندا دیگه کیه؟!  -

ی مهراد با کسی که پشت خط بود دستگیرش  های پراکندهچیزی از حرف

شد اما لحن مهراد دوستانه و دلجویانه بود. با آمدن حسام، از در حیاط  نمی

 ی سر لب زد:آلود با اشارهفاصله گرفت و جلو رفت که حسام اخم

 شو!  سوار -

حرف سوار ماشین شد و حسام با ریموت در را باز کرد؛ مهراد پشت در  بی

ایستاده بود و تماسش را قطع کرد. سر تکان دادند و به هم سالم کردند و 

 حسام سرعت ماشین را  بیشتر کرد و دور شدند.

دانست وقتی حسام عصبی و کالفه است تنها باید سکوت  نیهان دیگر خوب می

شود. تمام مسیر تا کالنتری را ساکت روی  رفی بزند اوضاع بدتر می کند و اگر ح

 صندلی نشست و وقتی وارد کالنتری شدند، جز به ضرورت حرفی نزد. 
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های حسام در هم بود. از  مراحل قانونی رضایت را طی کردند و هنوز اخم

 فشرد و با تردید لبهایش را به هم میکالنتری که بیرون آمدند نیهان انگشت

 باز کرد:

 گم چیزه! او...م، حسام... می -

 آلود نگاهی انداخت و لب زد:حسام در ماشین را باز کرد و اخم

 حرفت رو بزن.  -

 ی)...(  میشه بریم بازارچه -

 جا چرا؟!  اون -

 دخترک آب دهانش را فرو برد و گفت: 

 جاست، برم بهش بگم رضایت دادم و...ویدا پاتوقش اون -

 و تشر زد:حسام لب فشرد 
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فهمه. اول صبحی  آزاد که بشه خودش میالزم نکرده، باز گفتنت دیگه چیه؟  -

 هی ما رو بچرخون تو این خیابونا!  

نیهان لب به دندان گرفت و حرفی نزد؛ مطیعانه سوار ماشین شد و حرکت 

 کردند. 

داد سمت  ی راه بودند که دید حسام خیابان را دور زد و مسیر نشان مینیمه

روند. لبخند نرمی کنج لبش نشست و با شیطنت حسام را  ن بازارچه میهما

ی حسام نرم نرمک از هم باز شد و لبخند زد،  نگاه کرد؛ ابروهای در هم کشیده

 زیر لب گفت: 

 ای درد...  -

 نیهان پقی خندید و گفت:

 هالک اون مرامتم!  -

 به بازارچه که رسیدند نیهان گفت: 
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 ردم. گتو بمون من زودی برمی -

 ! دیر نکنی -

های تند سمت بازارچه رفت. ورودی  ای گفت و پیاده شد؛ با قدم نیهان باشه

 فروختند. بازار ویدا را دید و چند دختر بچه که فال، آدامس و شکالت می

های گل انداخته از سرما و موهای پریشان که از  نما، لپهای کهنه و نخلباس

 های روسری بیرون بود و... کناره

ش افتاد؛ یاد روزهای سخت و دردناکی که داشت. زیر لب  آهی کشید و یاد خود

های خوبی مثل دادفر و حسام بیشتر بودند، زمزمه کرد:» چی میشد اگر آدم

 های کار نباشن!« ای بچهکاش روزی سر هیچ چهارراه، بازار و بازارچه

 به ویدا که رسید لبخند زد و گفت: 

 سالم رفیق  -

 ن نیهان لب زد:ویدا با اخم ظریفی، متعجب از دید
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 سالم -

 اش گذاشت و لب باز کرد:نیهان دست روی شانه

معرفتت یادم نرفته که بهم جا دادی، پناه دادی... با حسام حرف زدم و امروز   -

 رفتیم رضایت دادیم. امیدوارم به زودی وحید آزاد بشه.  

 ویدا با لبخند عمیقی نیهان را در آغوش کشید و گفت: 

 ایی خیلی با مرامی. دمت گرم مشتی، خد -

 کنه!  نوکرتم، من برم حسام منتظره. دیر برم قاطی می  -

 ی هم را بوسیدند و نیهان دوان دوان سمت خیابان برگشت. گونه

اش زنگ  رو دوخته و منتظر برگشتن نیهان بود که گوشیحسام چشم به پیاده

 خورد؛ نگاهی به شماره انداخت و ابروهایش در هم رفت. 

 بله؟  -
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ای در گوشش پیچید که سعی داشت نهایت ناز و عشوه را  ای نازک دخترانهصد

 در لحنش جای دهد.

 ام. سالم حسام، خوبی؟ مانلی  -

 ای مکث جواب داد: حسام با لحظه

 سالم مانلی، ممنون. تو خوبی؟ -

قربونت... چه خبرا؟ رفتی دنبال کارای ویزا و معادل سازی مدرک و این   -

 ها؟برنامه 

ریشش کشید و پلک زد، نفسش را بیرون داد و با تردید  حسام دستی به ته

 گفت:

 فعال که نه... آخه...  -

چرخید تا بگوید آخه نیهان رو چکار کنم اما حرفش را بلعید و ادامه  زبانش می 

 داد: 
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آخه دادفر تازه فوت شده، فعال تصمیمی ندارم تا بعد از چهلم ببینم چکار   -

 کنم! می

 مانلی صدایش تحلیل رفت و لب زد: 

 ام رو واست آماده کردم!جا... بهترین اتاق خونهمن این -

رو ای میان موهایش کشید و لب به دندان گرفت. نگاهش به پیادهحسام پنجه

ها را روی هم فشرد و ای لبآمد، لحظهافتاد که نیهان دوان دوان سمتش می

 قاطعانه جواب داد:

ی  ممنون مانلی، اما اگر... فقط اگر روزی تصمیم به اومدن بگیرم... حتما خونه -

 گیرم و همخونه نیستیم!  جدا می

 در ماشین باز شد و با نشستن نیهان، حسام فورا گفت: 

 فعال خداحافظ.  -

 آنکه منتظر جواب بماند، تماس را قطع کرد.بی
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 بست گفت:نیهان نشست و حینی که در را می

 ر که نیومدم؟دی -

 های حسام نشست و لب زد:لبخند ملیحی روی لب

 نه!  -

*** 

مطب خلوت بود و نیهان بالخره فرصتی پیدا کرد تا کمی با گوشی موبایلش 

ی دیگری نبود و  ی حسام شمارهسرگرم شود، در لیست مخاطبینش جز شماره 

ها  اره هایش را کج کرد. دفترچه تلفن روی میز را برداشت و از بین شملب

ی حامد را ذخیره کرد. هوس شیطنت کرد و سوک لب به دندان گرفت، شماره 

 هایش روی صفحه باال و پایین رفت و پیامک زد:انگشت

 سالم دُکی جون.  -
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با ورود شخصی به مطب گوشی را روی میز گذاشت و پسر جوان جلو آمد؛  

و نگاهش به   خیلی مؤدبانه سالم کرد و وقت گرفت. نیهان وقت را تعیین کرد

 ی گوشی افتاد که حامد جواب پیامک را داده بود.صفحه

 شما؟  -

 نیشخندی زد و جواب داد:

 پاکشوما!  -

با وارد شدن چند نفر دیگر به مطب، باز سرگرم کار شد و لحظاتی گذشت.  

 وقتی از جواب دادن حامد ناامید شد، پیامک فرستاد: 

 خوبی حامدخان؟ -

نگ خورد اما جوابی نداد؛ گوشی را روی سایلنت  بار بالفاصله گوشی زاین

گذاشت و داخل کیفش انداخت. دقایقی نگذشت که حامد وارد سالن مطب 

 ای عادی گفت:اش گرفت اما مقاومت کرد و با چهرهشد، از دیدنش خنده
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 سالم -

حامد با نیمچه لبخندی که کنج لبش بود جلو آمد و یک دستش را به میز تکیه  

 کرد: داد و لب باز

 پس گوشی خریدی!   -

 نیهان ابرو در هم کشید و گنگ لب زد: 

 گوشی؟ نه!   -

 حامد کمی به جلو خم شد و مقابل صورت نیهان با لبخند ادامه داد: 

زنه، و حامد صدا نمیکس جز تو مندخترجون پیام دومت تابلو بود! هیچ -

 کنی.فوقش یه خان هم اضافه می 

 فت: ابروهای نیهان باال پرید و گ

 زنن؟!وا... خب اسمت حامده دیگه، بقیه شمسی صدات می -

 ای جواب داد: حامد با تک خنده 
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نه... بقیه میگن آقا حامد، آقای دکتر سپهری، آقای سپهری و... فقط تویی که   -

زنی و منم دقیقأ از همین اخالقته که خوشم اینقدر ساده و صمیمی صدا می 

 میاد. 

 باال پراند و لب به طعنه باز کرد:نیهان تای ابرویش را 

 خوشم باشه! از زن مردم خوشت میاد؟  -

 حامد چینی به دماغش انداخت و گفت: 

زن مردم؟! زنی که درست و حسابی باشه، نه کشکی آبکی و صوری... فقط یه   -

 اسم تو شناسنامه! 

 دار حامد به مذاق نیهان خوش نیامد و با اخم ظریفی گفت: حرف نیش

 حاال تو هم هی بگو صوری... هی بکوب تو سرم!  -

 حامد که حاال اثری از لبخند روی صورتش نبود، خیلی جدی ایستاد و گفت: 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
451 

 

واسه خودت میگم، کسی رو دوست داری که اصال به چشمش نمیای؛ واسش   -

 سوزه! ای که دلش برات مییه دختربچه

متوجه نشود و   های کلید شده، طوری که سعی داست کسینیهان با دندان

 صدایش را کنترل کند تشر زد:

جا فضولی زندگی مردم رو شما احتماال مریض نداری تو مطب اومدی این -

احترامی کنی باهات  کنی؟ واسه هرکی دکتری واسه من همون حامدی... بیمی

 کنم!ت میتعارف ندارم، با خاک یکسان

ان پوفی کشید و زیر  حامد لب فشرد و غرولندکنان از مطب بیرون رفت. نیه

آ، تو خونه هستی میره رو مُخم،  لب با خودت زمزمه کرد:» عجب گیری افتادم 

 تو مطب حامد... اه اه اه «

سعی کرد سرگرم کار باشد اما حواسش پی حرف حامد بود و صدایش مدام در 

پیچید: کسی رو دوست داری که اصال به چشمش نمیای، واسش یه  گوش می
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خواست زودتر ساعت سوزه!... دلش میدلش برات میای که دختر بچه

 کاریشان تمام شود. 

چیزی به غروب نمانده بود که برایش پیامک آمد، اسم حامد روی صفحه به  

 خورد.  چشم می 

 ببخشید باهات بد حرف زدم. -

 هنوز از حامد دلخور بود و جوابی نداد؛ چند دقیقه بعد دوباره پیامک فرستاد. 

 تر از این حرفایی! شی، مهربونبخدونم می می -

 با نیمچه لبخندی جواب داد:

 باشه قبول، خر شدم. -

 دور از جون.  -

خواست گوشی را کنار بگذارد که یکباره یاد موضوع مهراد و آن تماس 

 مشکوکش افتاد؛ پیامک فرستاد: 
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 شناسی؟!حامد تو چقدر مهراد رو می -

 چطور؟ واسه چی؟ -

 فکر بود، نوشت: نیهان همانطور که عمیق در

شون رو داری؟ فعال چون خودم مطمئن نیستم  آدرس محل کار و خونه -

 تونم حرفی بزنم بهت اما کارم خِیره، شر نیست داداش!  نمی

کرد. با جوابی نیامد و نیهان باز مشغول کار شد اما مدام گوشی را بررسی می 

د که بالخره  آوررفتن آخرین بیمار، حسام روپوش سفیدش را از تن در می

 حامد جواب داد:

 فرستم واست. این یعنی حسام خبر نداره! اما باشه می -

 پایید و هول هولکی جواب داد:نیهان زیر چشمی حسام را می

 دمت گرم، منتظرم. -
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گوشی را داخل کیف انداخت و با لبخند رو به حسام خداقوت گفت. کمی روی  

 بیرون رفتند.میزش را مرتب کرد و دوشادوش هم از مطب 

*** 

نیهان شب را تا دیروقت فکر کرده بود که چطور سر از کار مهراد در بیاورد؟!  

صبح که بیدار شد از تخت بیرون نرفت و تصمیم گرفت با ترفند بیمار شدن، به 

ای که به در زد  مطب نرود. همانطور که انتظار داشت، حسام سراغش آمد؛ با تقه

 دخترک فورا پلک بست.

 ن... نیهان جاننیها -

 با صدایی ناله مانند لب زد:

 ها...   -

 ها نه و بله، پاشو دختر دیر شد. -

 تونم بیام... آیی... من نمی -
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 نگران در اتاق را باز کرد و پرسید:حسام دل 

 چی شده نیهان؟ چته؟!   -

 دخترک دستش را روی سر گذاشت و دردمند لب باز کرد:

 سام، تو برو من نمیام. سرم داره از درد منفجر میشه ح -

 آشفتگی حسام بیشتر شد و باز پرسید: 

 سرت؟ فقط سردرد داری؟! -

تر نشان دهد، جواب  را وخیم خواست کمی اوضاعنیهان که به خیال خودش می

 داد: 

 نه... حالت تهوع هم دارم! -

 حسام با دستپاچگی گفت: 

 زنم حامد بیاد!  باشه باشه... تکون نخور االن زنگ می -
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ای باال پرید، اما خیلی زود خودش را  اختیار ابروهایش برای لحظهیهان بین

 جمع و جور کرد و گفت: 

 خواد. خودم خوب میشم، فقط باید استراحت کنم.نه، نه نمی -

 نه بابا حالت تهوع و سردرد که شوخی نیست؛ شاید مسمومیتی چیزی باشه!  -

این را گفت و فورا از اتاق بیرون رفت؛ نیهان با حرص، کف دستش را روی  

پیشانی کوفت و زیرلب غرولند کرد: خاک تو سرم، باز حالت تهوع چی بود  

 گفتم؟! اینم حاال مهربونیش گل کرده!

 سام به اتاق برگشت و گفت: ای طول نکشید که حلحظه

 رسه.رفت مطب، نزدیکه بهمون گفت االن زود میحامد داشت می  -

 نیهان زبان روی لب کشید و ابرو کج کرد:

 گم حسام... اوم... دیرت نشه!  می -

 جوری ولت کنم برم. تونم که اینفدای سرت دیرم شد، نمی  -
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حسام متوجه شد و  دخترک از روی حرص مالفه را چنگ زد و لب فشرد که 

 پرسید:

 نیهان سرت تا این حد درد داره؟ پاشو ببرمت بیمارستان هان؟! -

 های کلید شده جواب داد:نیهان با دندان

 نه، چیزی نیست! همون حامد بیاد خوبه. -

شان از سالن به گوش  طولی نکشید که حامد رسید و صدای احوالپرسی

 رسید.می

 سرده بیرون ببرمش بدتر نشه!   شرمنده مزاحمت شدم، گفتم هوا -

 اس. دشمنت شرمنده، وظیفه -

طور که  کردند، وارد اتاق شدند و نیهان همانحینی که تعارف مآبانه گفتگو می

روی تخت دراز کشیده بود آهسته سالم کرد. حامد با لبخند محوی جوابش را  
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ی تخت نشست. دستگاه فشارسنج که همیشه  به همراه چند داد و لبه

 ی ضروری دیگر همراهش بود را از داخل کیف برداشت. یلهوس

شود با صدایی تر میکرد لو رفتنش نزدیکنیهان که هرلحظه احساس می 

 ضعیف گفت: 

 حسام میشه یه آبی چیزی واسم بیاری؟ گلوم خشکه!   -

 خبر از ماجرا، گفت: حسام خواست برود که حامد بی 

 نه، بذار فشارش رو بگیرم بعد...  -

ن با غیظ، زانویش را طوری که حسام متوجه نشود، آهسته به حامد زد؛ نیها

ای  حامد زیرکانه این طعنه را حس کرد و شستش خبردار شد که نیهان نقشه

اش فشار دخترک را گرفت و رو به حسام که دارد! بدون تغییری در چهره

 نگران به انتظار ایستاده بود گفت:

 رین بیار بخوره. فشارش خیلی پایینه، یه چیز شی -
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ای گفت. با رفتنش، حامد رو به نیهان با  حسام فورا سر جنباند و زیر لب باشه

 صدایی خفه، تشر زد:

 تو که فشارت از منم بهتره، جریان چیه؟ -

 نیهان ملتمسانه و با صدایی زیر جواب داد:

 خیال بشه بره مطبش؛ بعد بهت میگم! ات یه کاری کن منو بیجون ننه -

قند را سمت  یشتری برای حرف زدن نبود و حسام وارد اتاق شد؛ آبفرصت ب

 نیهان گرفت و پرسید:

 شد حامد؟ حالش چطوره؟  چی -

ی خوب بخوره و یه چند ساعت بخوابه خوب میشه.  نگران نباش، یه صبحونه -

دیشب انگار تا نزدیک صبح بیدار بوده و سرگرم گوشی! سردرد و حالت تهوع  

 واسه همونه. 

 ابرو باال پراند و متعجب لب زد:  حسام
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آره نیهان؟ چه کاری بود کردی آخه؟! تا نزدیک صبح تو گوشی چکار  -

 کردی؟ می

 نیهان زبان روی لب کشید و مِن مِن کرد:

 دیدم. تو اینترنت! اوم... چیزه... خب، فیلم می -

حسام کالفه پوفی کشید و زیر لب غرولند کرد؛ حامد از جا برخاست و با 

 اشتن کیفش گفت:برد

 بیا بریم مطب، این چند ساعت استراحت کنه خوب میشه. نگران نباش!  -

 ممنون، تو برو من یه نیم ساعت دیگه راه میوفتم.  -

 حامد سر تکان داد و خداحافظی کرد. با رفتنش حسام لب به مالمت باز کرد:

اینترنت بچرخی  گوشی واست گرفتم که نگرانت نشم، نه اینکه تا صبح تو  -

جوری  خوام بفرستمت دنبال تحصیل... اینخودت رو مریض کنی! خیر سرم می

 خوای درس بخونی؟می
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 نیهان با کالفگی لب به اعتراض باز کرد: 

 عه... بسه دیگه! خوبه حامد گفت نیاز به استراحت دارم، ساکت باش دیگه. -

خل یک سینی  حسام با غیظ لب فشرد و زهرماری زیر لب نثارش کرد؛ دا

 کوچک، کمی کره و عسل با یک لیوان شیر گرم برایش برد و گفت:

صبحونه بخور بعد بخواب؛ من میرم مطب اما یکی دو ساعت دیگه بهت زنگ  -

 میزنم. حواست به گوشی باشه، جواب بدی!

ای گفت و مشغول خوردن صبحانه شد؛ لحظاتی بعد صدای حسام از نیهان باشه

حافظی کرد. با بسته شدن در، نیهان از روی تخت پرید و  سالن بلند شد و خدا

سمت پنجره رفت؛ کمی پرده را کنار زد و منتظر ماند تا از رفتن حسام مطمئن 

 شود.

خاطرش که جمع شد، سمت جالباسی رفت تا لباس عوض کند که موبایلش  

 زنگ خورد.  
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 الو...  -

 صدای حامد از آن سوی خط بلند شد.

کنی دختر؟ چرا خودت رو زده بودی به مریضی؟ نیهان تو داری چکار می -

 ماجرا چیه؟ 

 نیهان ابرو کج کرد و گفت: 

 تونم بگم! االن نمی -

دونم به و به من میگی یا من هرچی میچی م؟! یا همهتونیعنی چی که نمی -

 حسام میگم. منو کشوندی وسط ماجرا پس باید بدونم چه خبره؟!  

 نیهان با اندکی تأملی گفت: 

 حامد قول میدی بین خودمون بمونه؟  -

 آره، مطمئن باش.  -
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زد  ببین من خیلی اتفاقی یه حرفایی از مهراد شنیدم؛ داشت تلفنی حرف می -

خوام سر از  انگار طرف اسمش ندا بود و قضیه هم یه جور خاطرخواهی! میو 

شد؛ واسه همین  جا باهامه که نمیجوری هم که حسام همهکارش در بیارم. این

 خودمو زدم مریضی تا تنها بره مطب.

 حامد معترضانه گفت:

 تو چرا خودت رو دخالت میدی خب؟ بعدشم به حسام چرا نمیگی؟ -

دونم اگه هستی بدبخت بشه، شریفه و حسام غصه چون می دخالت میدم -

خواد خورن. از هستی خوشم نمیاد اما به بدبختیش راضی نیستم، دلمم نمی می

گم تا مطمئن حسام و مادرش به خاطرش غصه بخورن. به حسام هم فعال نمی

 ترسم الکی فقط یه بلبشو راه بندازم. بشم آخه می

 یگی حسام بفهمه رفتی بیرون؟ خوای بری حاال؟ نمکجا می -

اش را دور انگشت  ای از موهای ابریشمی ی تخت نشست و طرهنیهان لبه

 پیچاند.
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تونه پیگیر بشه آمارش رو واسم درآره، میرم پیش اون  یه رفیق دارم می -

بهش مشخصات و آدرس مهراد رو میدم. حسامم گفت یکی دو ساعت دیگه 

 گردم. گردم. با آژانس میرم زود برمیمی زنه تا اون موقع من برزنگ می

 الزم نکرده با آژانس بری خانوم کارآگاه! بیا پایین با هم بریم. -

 نیهان ابرو باال پراند و چشم درشت کرد. 

 چی؟! مگه تو نرفتی مطب؟ -

تون یه جا پارک کردم و منتظر موندم تا حسام بره بهت زنگ  نه، دور از خونه -

 بزنم ببینم جریان چیه؟!

نیهان مویی که دور انگشت پیچیده بود را مثل سبیل مردانه پشت لبش کشاند 

 و گفت: 

 آ!  زنهباشه میام ولی اگه یه درصد حسام ما دو تا رو با هم ببینه منو گردن می -
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میگی چکار کنم؟ حاال که پای منو کشوندی به این ماجرا، حداقل بیا خودم  -

 جوری تا بری و بیای منم باید نگران باشم.این ببرمت که خاطرم جمع باشه. 

 باشه، بیا جلو در من االن تیز میام. -

ها را با احتیاط و آهسته پایین  تماس را قطع کرد و خیلی زود آماده شد؛ پله

رفت و از خانه بیرون زد. حامد جلوی در منتظرش بود و با دیدنش دست دراز 

 و با لبخند گفت: کرد و در جلو را باز کرد. نیهان نشست 

 سالم مجدد -

 نگاهی انداخت، با حرص جواب داد:حامد ماشین را روشن کرد و نیم

 سالم و زهرمار... کار درست کردی واسم اول صبحی.  -

 ای به عقلم نرسید.عه... خودت خواستی با هم بریم! چکار کنم خب راه دیگه -

 دنده را عوض کرد و با نیمچه لبخندی لب زد:

 عقلم داری؟  مگه تو -
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 بار نیهان با اخم تشر زد:این

 باز شروع نکن حامد، عقلم هرچی باشه از تو بیشتره!  -

آلود و با قهر رو گرداند که حامد ریز خندید و با لحنی که خنده در آن پیدا اخم

 بود گفت: 

خوردم که تو رو داره ولی امروز خداییش دلم به  تا امروز به حسام غبطه می -

 خیلی بدبخته!  حالش سوخت؛

 نیهان چشم از خیابان برداشت و تای ابرویش را باال داد:

 مگه چکار کردم؟!  -

بدبخت اینقدر ترسیده بود بهم گفت واست آزمایش بنویسم شاید مشکلت  -

 تری!  جدی باشه... خبر نداشت تو از دوتامون سالم 

حی روی  و باز خندید و نیهان از تصور اینکه حسام نگرانش شده، لبخند ملی

 هایش نشست. لب
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ای ای بودند که پاتوق ویدا بود. دخترک گوشهساعتی بعد جلوی بازارچه

اش فرو برده و  هایش را توی جیب کاپشن رنگ و رو رفتهایستاده و دست 

 اش به ستون کنار دیوار بود.  تکیه

 سالم ویدا  -

 سر چرخاند و نگاهی به سر تا پایش انداخت.

 و علیک... این طرفا؟!  -

 وحید آزاد شد؟ -

 آدامسش را جوید و سرش را باال انداخت.

 قاپی پاش گیره!  نوچ... به خاطر کیف -

 ای؟ اوضاعت چطوره؟هنوز تو همون خونه -

 ویدا ابرویی باال انداخت و چپ چپ نگاهش کرد.

 اینارو بپرسی؟جام. هی... یه نون بخور نمیری در میارم. اومدی آره، همون -
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 نیهان اطرافش را نگاهی انداخت و رو به ویدا لب باز کرد: 

نه... اومدم یه کاری واسم بکنی که اگه درست انجام بدی پول خوبی بهت   -

 میدم.

 ویدا همراه با چشمکی، سؤالی سرش را تکان داد:

 چه کاری؟  -

پلکه. ای مییگهخوام؛ طرف نامزد داره اما فکر کنم با کس دآمار یه نفر رو می -

 خوام.ببین آره یا نه؟ اگه آره، آمار اون دخترم می

 ی لبش را خاراند و گفت: ویدا با نوک انگشت کوچک، گوشه

 تنها کارم سخته. چقدری میدی؟باشه ولی وحید نیست؛ دست -

 کنم.تو آمار بگیر، من راضیت می -

 ویدا لب گزید و کمی فکر کرد و لب زد: 

 درس؟حله... اسم و آ -
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ای که اسم و مشخصات مهراد را  ای زد و برگهنیهان لبخند رضایتمندانه

 انداز پولیادداشت کرده بود از جیب پالتو بیرون آورد؛ همراه آن مبلغی از پس

 داد را به ویدا داد و گفت:هایی که حسام می تو جیبی

 دم. الحساب بگیر، پول اصلی رو بعد از تموم شدن کار بهت میاینو علی -

ای گفت و با خداحافظی کوتاهی از هم جدا شدند. سمت ماشین ویدا باشه

ی  اش زنگ خورد. نگاهی به صفحهحامد برگشت و همین که نشست، گوشی

 گوشی انداخت و با اضطراب گفت: 

 وای حامد... حسامِ!  -

ولش کن جواب نده، االن بیرونیم یه موقع سر و صدایی میشه لو میری. تو که   -

 اینهمه دروغ گفتی اینم روش!  امروز

 نیهان چپ چپ نگاهی انداخت و لب زد:

 حاال ما یه غلطی کردیم، تو هم هی بکوب فرق سرمون!  -
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 فکری کردی.چون ازت ناراحتم، خیلی بی -

شان سکوت بود و حسام مدام زنگ  دخترک با قهر رو گرداند و حرفی نزد، بین

گذاشت. به خانه که رسیدند، ناگهان پاسخ میهایش را بیزد و نیهان تماسمی

باز و  نیهان چشمش به در، ثابت ماند و دلش هُری فرو ریخت؛ با دهان نیمه

 کرد که حامد نهیب زد:های گرد شده به در نگاه میچشم 

 چته؟ پیاده شو برو دیگه االن حسام پا میشه میاد!  -

 زده لب زد:هایش را باز و بسته کرد و ماتبه سختی لب

 ... ی نه! وا -

 چی شده؟  -

 حامد من کلید در خونه رو ندارم که...! فقط کلید باال رو دارم!  -

 اش زد.حامد با حرص پلک فشرد و کف دستش را روی پیشانی
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ات نکنه یعنی االن باید نیها... ن! من از دست تو چکار کنم آخه؟ خدا خفه -

 زنگ بزنی...! 

 کرد و ناچار لب باز کرد:ش مینیهان با ابروهای کج شده و مستاصل نگاه

کنم به شریفه خانوم میگم که به حسام تو برو... من یه داستانی سر هم می  -

 نگه بیرون بودم.  

 حامد با غیظ نگاهش کرد و طعنه زد:

 شده؟! نقص و حسابقدر بیداستانت مثل داستان صبح، همین -

 شد غرولند کرد:دخترک با کالفگی پوفی کشید و در حالی که پیاده می 

 ولمون کن حضرت عباسی... یه شکری خوردم دیگه!  -

تا پشت در رفت و برگشت به عقب نگاه کرد، حامد هنوز نرفته بود که با 

 ی سر لب زد:اشاره 

 یگه!  د برو د -
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 تو برو داخل، بعد من میرم. -

 با لبخند کجی گفت: 

 اعتماد نداری دیگه نه؟!   -

 مزخرف نگو نیهان بیشتر از این عصبانیم نکن،برو تو!  -

نیهان زنگ را فشرد و طولی نکشید که در باز شد؛ پا به داخل حیاط گذاشت 

 حامد رفت. های ماشین روی آسفالت کوچه بلند شد و که صدای جیغ الستیک

های بلند سمت نیهان شریفه سراسیمه وارد حیاط شد و حینی که با قدم 

 آمد پرسید: می

کردی! حسام زنگ زدم، باز نمیتو بیرون بودی نیهان؟ میگم هرچی در می -

 زده بود که تو باال تنهایی بیام بهت سر بزنم. 

 دخترک با آشفتگی پرسید:

 حسام فهمید خونه نیستم؟ -
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کنه، گوشیت رو هم  دونستم تو نیستی! گفتم در رو باز نمین که نمینه... م -

 دادی؛ نگران شد و فکر کنم داره میاد خونه.که جواب نمی

 نیهان لب گزید و مضطرب گفت: 

خانوم... جون هر کی دوست داری نگو من بیرون  وای دستم به دامنت شریفه -

 ذاره منو! بودم؛ حسام زنده نمی

 کالفگی بیرون داد و مالمت کرد: شریفه نفسش را با

 دادی؟! آخه کجا رفته بودی؟ چرا گوشی جواب نمی -

 گشت و مِن مِن کنان لب باز کرد: نیهان دستپاچه دنبال جوابی می

 چیزه... رفته بودم... آهان! عادت ماهانه بودم، رفتم چیز بخرم...   -

زحمت جمع کرد    ای نمکین کش آمده بودند را بههایش که به خندهشریفه لب

 و سر تکان داد:

 فرستادم. گفتی من مهتاج رو میاز دست تو دختر! خب می -
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نوکرتم، حاال که یه غلطی کردم. یه کاری کن حسام نفهمه و آبروم پیشش   -

 نریزه. یه چیزی سر هم کن بگو دیگه!  

 کنم. باشه، تو برو باال من آرومش می -

اش را بوسید و حینی که زیر لب »  ونهشریفه این را گفت و نیهان با شوق، گ

طور  کرد، دوان دوان سمت ساختمان خانه رفت و هماندمت گرم « نثارش می

 دوید با صدای بلند تأکید کرد:که می

 آ!  نفهمه چیز بودم -

 ای گفت.  شریفه در گلو خندید و باشه

پله شد، صدای باز شدن در حیاط و سالم حسام  به محض اینکه نیهان وارد راه

ی آخر،  ها را دو تا یکی باال رفت و روی پلهبه شریفه را شنید. با عجله پله

پایش سُر خورد یک پله به عقب برگشت؛ ساق پایش خراشیده شد و درد 

ه درد و سوزش  توجه بعمیقی در پایش پیچید و صورتش از درد مچاله شد. بی

هایش تند ساق پایش، هول هولکی وارد خانه شد و سمت اتاقش دوید. نفس
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آورد که در ها را تند تند از تن بیرون میتپید. لباسبود و قلبش چارنعل می

 زدند؛ زیر لب زمزمه کرد:» حسام که کلید داره!« 

انداخت؛   که شریفه یا مهتاج باشد، سمت در رفت و از چشمی نگاهیبا فکر این

 خانم، نفسش را بیرون داد و در را باز کرد.با دیدن مهتاج

 چی شد؟ -

 مهتاج ابروهایش را باال پراند و مضطرب گفت:

دادی!  خانوم به آقاحسام گفتن که شما حمام بودی و واسه همین جواب نمی -

کنن، شما سریع برو یه دوش بگیر که حرف  االن دارن با آقاحسام صحبت می

 انوم دروغ نشه.خشریفه

ای گفت. با رفتن مهتاج، سمت حمام رفت و نیهان تند تند سر تکان داد و باشه 

ها خودش را زیر دوش خیس کرد. سوزش  خیلی زود با بیرون آوردن لباس

های تند و پیاپی آب روی تنش  خراشیدگی پایش بیشتر شد و لب فشرد، قطره 

غوش گرفته بود. شامپو به آمدند و آب دخترک را در آ کنان پایین میرقص
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موهایش زد تا کمی عطر حمام کردن به بدنش بنشیند و خیلی زود با آبکشی  

ی تنی سفید را تن کرد؛ از حمام بیرون آمد و  موهایش، دوش را بست و حوله

ها زمین بخورد سراسیمه سمت اتاقش دوید. یک آن نزدیک بود روی سرامیک

و باز راه افتاد. بلوز شلوار راحتی پوشید   و دستش را به دیوار گرفت؛ مکثی کرد

گرفت که نگاهش به حسام افتاد؛ عصبی ی کوچکی نم موهایش را میو با حوله

 سایید.رویش ایستاده بود و با حرص دندان می بهو کالفه رو

ای نگاه ترسان و مضطرب دخترک به نگاه شرربار حسام دوخته شده بود؛ لحظه

 ی و آهسته لب زد:سکوت بود و نیهان به سخت

 سالم -

 هایش را با غیظ روی هم فشرد.حسام چشم باریک کرد و لب

زنم؟ مگه قرار نبود حواست به  سالم و زهرمار! مگه من بهت نگفتم زنگ می  -

گوشی المصب باشه؟ مگه برنج بودی که یک ساعته خودت رو تو حموم خیس  

 گذاشتی؟! 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
477 

 

ی لباس فرو  نیهان سر در یقه شد وتُن صدای حسام رفته رفته بلندتر می

هایش  اش گرفت و لببرد، دخترک از حرف آخر حسام و مثالی که زد خندهمی

شدند را به سختی جمع کرد و روی هم فشرد. لبخند  را که به خنده باز می

 محوش از نگاه حسام دور نماند و با غیظ توپید: 

آدم رو معطل  خندی؟! اون همه ت رو! پدر منو درآوردی میببند نیش -

جا، سه بار نزدیک بود تصادف کنم! خنده تحویلم میدی؟  گذاشتم اومدم این

جوری که معلومه تو  دونستم با تو... اینشد من می خانوم واسطه نمی اگه شریفه

ی مطب رو  حالت از منم بهتره! زود برو حاضر شو بریم مطب، اوضاع آشفته

 خودت باید سر و سامون بدی.

شد، هایی از خنده و شیطنت در برق نگاهش دیده می ز هم رگهنیهان که هنو

دارش  حرف به اتاقش برگشت تا لباس بپوشد. موهای خیس و نمسر به زیر و بی

 را با گیره پشت سرش بست و مانتو شلوار تنش کرد.  
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حسام روی مبل به انتظار نشسته و با پا روی زمین ضرب گرفته بود که نیهان  

قدم با هم از خانه بیرون رفتند؛ به پاگرد  سالن برگشت. همحاضر و آماده به 

 آلود لب زد: پله که رسیدند، حسام اخم 

 وایسا ببینم. -

 دخترک ایستاد و حسام در را زد، مهتاج در را باز کرد که حسام گفت:

جا باشه! موهاش خیسه، منم وقت ندارم این امانتی من تا شب که برگردم این -

 تونم تنهاش بذارم!  شون کنه. نمیصبر کنم تا خشک

 نیهان چشم درشت کرد و متعجب لب باز کرد:

 حسا... م!  -

 حرف نباشه!  -

 ای نخودی لب از لب برداشت:مهتاج با خنده

 خیالتون راحت باشه آقا، رو چِشَم. -
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نیهان ناچار سر به زیر انداخت و حرفی نزد، زیر لب خداحافظ گفت و پشت سر  

خانم وارد خانه شد. نگاهش که به شریفه افتاد لبخندی به پهنای صورت  مهتاج

 زد و سمتش رفت؛ زن را در آغوش کشید و قدرشناسانه نگاهش کرد و لب زد:

خانوم، مرامتو عشقه... اگه نبودی چه خاکی سرم دمت گرم شریفه -

 ریختم؟!می

 گفت: شریفه ریز ریز خندید و سرش را به طرفین تکان داد و 

آ! پسرم رنگ به رو  کنیجوری نگران میو اینی آخرت باشه که پسرمدفعه -

 نداشت طفلی... معلومه که خیلی دوستت داره.

 های دخترک نشست و قدمی به عقب برداشت.لبخند تلخی روی لب

 کنه. کالَََ مهربونه...دوسم نداره! ذاتش خوبه که خوبی می -

رویی دخترک را سمت کاناپه هدایت کرد و هر دو  شریفه با مالطفت و گشاده 

 نشستند. 
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 خانوم دو استکان چای لطفا بیار. مهتاج -

مهتاج چشمی گفت و سمت آشپزخانه رفت؛ نیهان با لبخند نرمی رو به شریفه  

 گفت:

 قدر شما رو دوست داره. شما خیلی مهربونی... حسام حق داره که این -

 ه تای ابرویش را باال انداخت و زیرکانه جواب داد:شریف 

 به قول خودت حسام ذاتش مهربونه، دوسم نداره. -

نیهان پقی خندید و خواست حرفی بزند که هستی وارد سالن شد و دخترک 

اش را جمع کرد. سالمی سرسنگین به یکدیگر کردند که هستی رو به  خنده

 مادرش گفت:

نم؟ این آرش، پسر مهندس امیری مدام زنگ  مامان من با شرکت چکار ک -

زنه که شرکت اوضاعش فالنِ و بَهمانِ... من که دل و دماغ شرکت رفتن رو  می

 ندارم، حسام و مهراد هم که این کارای شرکتی رو بلد نیستن! 
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 شریفه با اخم کمرنگی پرسید:

 خب آرش چی میگه؟ پیشنهادش برای بهتر شدن اوضاع چیه؟! -

 ا سنگین بیرون داد و با کالفگی گفت: هستی نفسش ر

خوام برم شرکت حضوری صحبت کنیم ببینم  دونم به خدا... حاال مینمی -

 چکار میشه کرد. من حداقل تا چهلم بابا دل و دماغ کار رو ندارم! 

هستی و شریفه مشغول گفتگو بودند که گوشی نیهان لرزید و چراغ سبزش  

اش را باز کرد که پیامک حامد را هزد. گوشی را برداشت و صفح چشمک می 

 دید. 

 خوبی؟ اتفاقی نیوفتاد؟  -

 لبخند محوی روی لبش نشست و جواب داد: 

 خوبم، همه چی رو به راهه نگران نباش. -
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ی بعد خواستی نقشه بکشی بیشتر فکر کن خانوم  خدا رو شکر، اما دفعه -

 کاراگاه! 

 نیهان با خواندن پیامش، لب فشرد و تند تند نوشت:

 آ... حواست باشه!ذارم واستیه بار دیگه بگی خانوم کاراگاه منم یه اسم می  -

 ای طول کشید تا جواب داد:چند ثانیه

 کنی چیزی جز حامد صدا بزنی، دلم به حامد گفتنات خوشه!  تو غلط می -

ابروهای نیهان در هم رفت و عصبی شد، زیر لب غروبند کرد:» چه زود 

 حامد گفتنات خوشه... هه!« پسرخاله میشه! دلم به

دیگر جوابی نداد و گوشی را کنارش روی مبل گذاشت، نگاهی به هستی  

 به جا کرد و رو به مادرش پرسید: انداخت که کیفش را روی دوش جا

 کاری نداری مامان؟ -

 نه دخترم... برو به سالمت.  -
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کرد. تگو میها گف نیهان تمام روز را کنار شریفه و مهتاج بود و مدام با آن

هرچقدر هم که تالش داشت خودش را سرگرم کند باز جای خالی حسام و 

گذشت و دخترک کرد و دلتنگش بود. زمان به کندی میاش را حس میدوری

قرار برگشتن حسام بود. صدای باز شدن در  و وارد شدن ماشین حسام را بی

 بلند شد.زده سمت حیاط دوید و صدای مهتاج پشت سرش که شنید، ذوق

 خوری خدایی نکرده!جوری نرو تو حیاط، سرما می خانوم اوننیهان -

ها رها کرده بود. بلوز شلوار راحتی تنش بود و موهای بلندش را روی شانه

توجه به حرف مهتاج وارد حیاط شد و با دیدن حسام که از ماشین پیاده بی

 شوق بود گفت: شد، گل از گلش شکفت و با صدایی که سراسر ذوق و 

 سال... م  -

حسام لبخند ملیحی روی لب داشت و نگاهش مثل همیشه سراسر آرامش و  

گذاشت و سمت مهربانی بود؛ حینی که سوئیچ را داخل جیب کتش می

 آمد لب زد:ساختمان می 
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 خوری. جوری اومدی بیرون؟! سرما می سالم، چرا این -

 داد: هوا و صادقانه با لحنی شکربار جواب دخترک بی

 دلم تنگ شده بود. -

تر کرد و مقابلش که  شیرینی و سادگی کالم نیهان، لبخند حسام را عمیق

 طبعی گفت: ایستاد او را در آغوش کشید؛ با شوخ

 اتفاقاَََ امروز مطب در نهایت آرامش بود و من روز خوبی داشتم. -

 ی حسامنیهان خودش را از آغوشش جدا کرد و با مشت آهسته روی سینه

 آلود گفت:کوبید و اخم

 خیلی بدجنسی!  -

 حسام در گلو خندید و لب زد: 

نداختی که کال عالی  حقیقت رو میگم، اگر صبح اون مسخره بازی رو راه نمی -

 بود همه چی!  
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 تر شد، لب فشرد و با غیظ توپید: تر رفت و اخمش غلیظنیهان چند قدم عقب

ندادم، اصال عمدی بود. هیچم دلم  اصال خوب کاری کردم که جواب تلفن   -

واست تنگ نشده بود! الکی گفتم خرت کنم که به خاطر صبح باز اخالقت گند 

 نباشه!

های نیهان  با قهر به داخل خانه برگشت و حسام از دیدن حرص خوردن

 خندید. اش گرفته بود، مردانه و بلند میخنده

 :وارد خانه که شد، رو به شریفه سالم کرد که پرسید

 دو مرتبه چی شده؟ نرسیده دعواتون شد؟!  -

هایی در هم مقابل تلوزیون نشسته  نیهان زانوهایش را بغل گرفته و با سگرمه

 بود و حسام با نیشخند جواب داد: 

اس... من حرفی نزدم، فقط گفتم امروز روز خوبی بود جنبهنه، نیهان بی -

 واسم! 
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 ند کرد که شریفه گفت: نیهان چپ چپ نگاهی انداخت و زیر لب غرول

 کنه دخترم، به دل نگیر؛ بیا شام بخوریم.شوخی می -

 سر برگرداند و رو به مهتاج ادامه داد: 

 مهتاج خانوم یه زنگ به هستی بزن، ببین شام نمیاد خونه؟! -

مهتاج که مشغول چیدن میز شام بود، دست از کار کشید و ابروهایش در هم  

 گره خورد.

خشید، هستی خانوم عصر زنگ زدن گفتن که شام ای وای خانوم بب -

 گردن، اما من یادم رفت بهتون بگم.برنمی

 شریفه سر جنباند و لب زد:

 اشکالی نداره، میز رو آماده کن!  -

شان  ی کوچکی خشکطور که با حولههایش را شسته بود و همانحسام دست 

 نمایان نباشد گفت:کرد، نزدیک نیهان رفت و با لبخندی که سعی داشت می
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 پاشو دختر قهر نکن، بیا شام بخوریم که بریم باال. -

 آنکه نگاهش کند لب باز کرد: نیهان بی

 خورم، باال هم نمیام!  شام نمی  -

 حسام با اخم ظریفی تشر زد:

 خوری، باال هم میای!بیخود! شام می -

تلوزیون بود و   ها خیره بهدخترک اما بدون تغییر حالتی در چهره، با همان اخم 

بار نزدیکش رفت و خم شد؛ کنار گوشش آهسته پچ  حرفی نزد که حسام این

 زد:

 باشه، منم دلم تنگ شده بود...  -

 های نیهان لرزید و به خنده کش آمد که حسام با لبخند عمیقی ادامه داد:لب

 اما واسه جیغ جیغات! -

 دخترک لب به دندان گرفت و با حرص گفت: 
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 مته...! جیغ جیغو ع -

گرانه  ی حسام بلند شد و نیهان کوسن را به صورتش کوبید؛ شریفه توبیخقهقه

 صدا زد:

 حسا... م، نیها... ن! بس کنید دیگه، بیاین شام. -

*** 

پرتوهای طالیی خورشید، روی قالی خوش نقش و نگار اتاق پهن بودند و  

 دادند. ی ها با سر و صدای زیادی، رسیدن صبحی دیگر را نوید مگنجشک

حسام آهسته وارد اتاق نیهان شد و با دیدن صورت معصومانه و غرق در  

ی تخت نشست و خیره به آن  خوابش، لبخند روی لب نشاند. آهسته لبه

های کوچک و صورتی رنگ، دستش را میان خرمن گون و لبصورت گندم

 زید.لغهایش ال به الی گیسوهای ابریشمی او میموهای نیهان برد و انگشت

 جان... پاشو دختر. نیهان... نیهان -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
489 

 

های حسام، لبخند محوی روی  نیهان آهسته پلک باز کرد و با حس نوازش

 هایش نشست و با لذت، دوباره پلک بست.لب

 خوبی؟  -

 حسام این را پرسید و نیهان بدون پلک باز کردنی، سر جنباند.

 هوم... خیلی خوبم. -

 نام.ات رو بگیریم و ببرمت واسه ثبتندهپس پاشو حاضر شو که بریم پرو -

 دخترک پلک باز کرد و گنگ پرسید:

 نام کجا؟ی چی؟ ثبتپرونده -

 ای جواب داد:حسام با تک خنده 

 نام مدرسه! ی تحصیلی، ثبتزنی چرا؟ پروندهچی؟ کجا؟ گیج می -

 خیز شد.نیهان یک دستش را ستون تن کرد و نیم
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 این وقت سال؟! -

ی بزرگساالن،  مگه بچه دبستانی که بخواد اول مهر بری؟ تو باید بری مدرسه -

ای هم دو سه روز بیشتر کالس نداری. اینم بهت بگم که باید تو سه ترم  هفته

 آ!  دیپلمت رو بگیری

 دخترک تای ابرویش را باال داد و صدایش را کش آورد: 

دادی. یعنی  وحشتناک رو میذاشتی چشمام وا شه بعد این خبرای او... ه! می -

 از این به بعد باید درس بخونم؟! 

 رفت گفت:حسام از جا برخاست و حینی که از اتاق بیرون می

 بله که باید درس بخونی، اونم تا دانشگاه! پاشو دختر، بجنب که دیر شد. -

 روی تخت نشست و لب کج کرد، با غرولند لب زد:

 خیال شو جون من...بی -

 ر نکن دختر!  پاشو غرغ -
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میل از اتاق بیرون رفت. رفتن به آن محله و آن  نیهان ناچار از جا بلند شد و بی

 ها گریزان بود. کرد که از آنمدرسه، خاطرات ناخوشایندی را برایش تداعی می

ی مدرسه متوقف زدهساعتی بعد که ماشین حسام مقابل درب آبی رنگ و زنگ

 رو برد و با اکراه لب باز کرد: شد، نیهان سر در خزهای پالتواش ف

 شه من نیام داخل؟ها که دستت هست، نمیشناسنامه  -

 نه بیا شاید الزم بودی. -

تعلل در ماشین را باز کرد و پیاده شد. نیهان سالنه  حسام این را گفت و بی

سالنه پشت سر حسام وارد مدرسه شد؛ ساعت درسی بود و حیاط خلوت بود،  

ط، تمام آن هیاهو و صداهای چند سال پیش در گوشش  اما با ورودش به حیا 

 پیچید؛ پلک بست و یاد آخرین روزی که در مدرسه بود افتاد...

ای از حیاط نشسته و کتاب ادبیات دستش بود، مشغول حفظ شعر بود که  گوشه

شان مقابلش ایستاد و با حرص لگدی زیر کتاب زد.  دختر قلدر و تپل کالس
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ی  و روی زمین افتاد، با اخم غلیظی به دختر سیهچردهکتاب از دستش رها شد 

 مقابلش نگاه کرد و تشر زد:

 هوی چته وحشی؟! -

 دو سه دختر دیگر هم در اطرافش بودند و دخترک با لحنی طلبکارانه گفت: 

 واسه چی بهت اشاره کردم جواب رو برسونی گوش ندادی هان؟ -

 نیهان از جا برخاست و دست به کمر زد.

ای که من بهت تقلب برسونم؟ جون بکن خودت درس بخون بلکه  ارهتو چک -

 چربیات آب شد یه کم!

 دختر رو ترش کرد و نهیب زد:

زر نزن، هر چی من بگم تو یکی باید گوش کنی؛ وگرنه دهنم باز میشه و به   -

 همه میگم کی هستی! 

 ام من؟! دهن نجست رو باز کن بگو ببینم... کی -
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 ید و با پوزخندی تمسخرآمیز گفت: دختر کنج لبش را جو

هه...! بگم واقعا؟! اگه قول بدی بهم تو امتحانا کمک برسونی خیلی واست   -

 آ!  بهتره

 با اخم جواب داد:

 خواد بکن.ترسم! هر غلطی دلت میرسونم، نه ازت مینه بهت تقلب می -

 باشه... خودت خواستی!  -

انداخته بودند، چند نفر دیگر هم اطرافشان جمع از معرکه و بگومگویی که راه 

های تپل و تیره رنگش را به پهلوها  شده و همگی منتظر بودند که دختر دست

 زد و با وقاحت لب باز کرد:

ها شنیدین میگن فالنی از زیر بوته عمل اومده؟! حکایت این نیهان  بچه -

 باباش کی هست؟!   سگ نیست... به کل، معلوم نیستخانومه! باباش که اصالن

 ای زد و ادامه داد:ی مشمئزکننده قهقهه
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 این نیهان خانوم حاصل خماری ننشه! معلوم نیست واسه جور کردن مواد...  -

های کریه نیهان با غیظ دندان سایید و تنش گر گرفته بود، میان صدای خنده

با  ها، سمت آن دختر هجوم برد و روی زمین خواباندش و دختران و هو کشیدن

 هم گالویز شدند؛ بعد از آن روز، نیهان دیگر مدرسه نرفت...

های نه چندان دور و  با صدای حسام، به خودش آمد و از سفر خیالش به سال

ی متعجب و نگران  زجرآورش برگشت. صورتش از اشک خیس بود و به چهره

 حسام چشم دوخت. 

 نیهان... چی شده دختر؟ خوبی؟ -

 سر جنباند و لب زد: 

 وبم، یاد اون وقتا افتادم! خ -

 حسام دلسوزانه گفت:

 برو یه آبی به صورتت بزن، من میرم تو دفتر. -
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اش جان  کرد، خاطرات تلخ و پوسیده هر گوشه و کنار مدرسه که نگاه می 

های خوشمزه و ای که همیشه آرزو داشت از آن ساندویچگرفت. بوفه می

شان  ایی که بارها زیر سایههایش بخرد و بخورد، درختهای میوهبستنی

نشسته و اشک ریخته بود و توالتی که یک روز مجبور به شستن آن شده بود 

 هایش! بابت تنبیه شیطنت

ی نه چندان  آبی به سر و صورتش زد و سمت ساختمان مدرسه رفت؛ از شیشه

ی دفتر، نگاهی به داخل انداخت. مدیرشان هنوز همان زن قد بلند  تمیز پنجره

اش را صاف و بدون تا زدن به  های کلفت بود که مقنعهنی کشیده و لببا بی

گذاشت. معاون، اما کشید و گردی صورتش را بیشتر به نمایش میعقب می

های عوض شده بود و زنی بسیار جوان و زیبارو جایگزینش شده بود که چشم

 درشت، مشکی و نافذی داشت. 
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ای وارد دفتر شد و سالم کرد؛ مدیر تای سرفه آب دهانش را فرو برد و با تک 

کرد، با اخم ظریفی  ابرویش را باال انداخت و حینی که سر تا پایش را برانداز می

 جواب سالمش را داد و معاون با لبخند گفت:

 تشریف داشته باشید تا من برم از بایگانی، پرونده رو بیارم.   -

در سکوت منتظر بودند. پوست  نیهان کنار حسام، روی صندلی نشست و هر دو

هایش را فشرد؛ دلش  دست دخترک سرخ شد بس که ناخن کشید و انگشت

خواست زودتر از آن جهنم خالص شود. پرونده را که آوردند، فورا جاهایی  می

های بلند از مدرسه بیرون  که الزم بود را امضا زد و دوشادوش حسام، با قدم 

 رفت. 

اشین در خودش فرو رفته بود و نگاهش به  مسکوت و مغموم روی صندلی م

خیابان بود که حسام برای عوض کردن حال و هوای دخترک با لحنی آمیخته  

 به خنده گفت: 
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که اسم و فامیلی رو به مدیر گفتم، آ! همینمعلومه خیلی تخس بودی -

 بینه! دستپاچه شد... فکر کنم هنوز کابوست رو می

 رسید:نیهان واکنشی نشان نداد و حسام پ

خیال... فراموش کن! من فردا تو رو  ببینم تو از چی ناراحتی؟ گذشته رو بی -

کنی،  کنم؛ میری کلی کیف مینام میترین مدرسه ثبتبهترین و با کالس

 کنی. دوستای جدید پیدا می

طور که حواسش پی  ی روی داشبورد دست دراز کرد و همانسمت پرونده 

 یهان انداخت و گفت: رانندگی بود، نگاهی به عکس ن 

 چه فنچ بودی! خوشگل کی بودی تو؟   جو... نم -

نیهان دیگر نتوانست مقاومتی کند و لبخند نرمی روی لبش نشست و حسام 

 ادامه داد: 
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ی تو  به به... انضباطش رو نیگا! شونزده آخه؟! خدایی من که پسرم، اندازه -

 تخس نبودم!  

 تر شد و گفت:لبخند نیهان پهن

 مون دو متر پرید هوا...  انداختم تو کانال کولر! معلم ترقه -

 ی حسام بلند شد و دخترک ادامه داد: قهقهه

چشمت روز بد نبینه... اصالن رو خواستن، اومد مدرسه؛ بعدش یک کتکی زد   -

 بهم! 

 لبخند حسام روی لبش خشک شد و زیر لب زمزمه کرد:

 بشکنه دستش!  -

هایش را  ای کوچک، غممثل کودکی که با بهانهنیهان اما متوجه حرفش نشد و 

ی پیش، گرم صحبت و  کند، فارغ از حس و حال بد چند لحظهفراموش می

 هایش شد. تعریف خاطرات مدرسه و شیطنت
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های حسام پاک وقفه حرف زد و لبخند از روی لبتمام مسیر تا مطب را بی

 خندید.صدا میشد و گاهی بلند و گاهی بینمی

که رسیدند، مثل هر روز دیگر مشغول به کار شدند و نیهان پشت  به مطب 

کرد که نگاهش به حامد افتاد؛ در حالی که میزش نشسته و با تلفن صحبت می

اش به تن داشت، لبخند به  روپوش سفیدی روی پیراهن طوسی و شلوار مشکی

 لب نزدیک میز نیهان شد و لب زد: 

 سالم عرض شد خانوم کارآگاه! -

 پشت چشمی برای حامد نازک کرد و رو به مخاطب پشت خط گفت:نیهان 

 فردا ساعت یازده یادتون نره خانوم، خداحافظ.   -

 تماس را قطع کرد و ابرو در هم کشید: 

 تو مریض نداری؟ کار و زندگی نداری همش میای باال؟!  -
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ی میز گذاشت، کمی به جلو خم شد و  لبخند حامد کش آمد و دستش را لبه

 اد:جواب د

 دارم... ولی چکار کنم وقتی جوابمو نمیدی؟! قهری؟ -

 ای مکث گفت: دخترک با لحظه

آره قهرم! چون خیلی داری پررو میشی! یعنی چی که میگی دلم به حامد   -

زنم و میگم حامد، دلیل  ام، اگه راحت صدات میگفتنات خوشه؟ من آدم راحتی

 شه خبراییه که! نمی

 رد:حامد با نیشخندی لب باز ک

 کنی نیست!کنی، منظور من اون که تو فکر میداری اشتباه می -

 نیهان دست زیر چانه گذاشت و با جدیت پرسید:

 منظورت چیه اونوقت؟! -
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حاال بعد بهت میگم، به وقتش! اما فعال تو ازم ناراحت نباش و همچین فکرایی   -

 نکن. فعال... 

ت. نیهان، گنگ و نامفهوم،  گرد کرد و رفحامد این را گفت و با لبخند، عقب

 داد شانه باال انداخت و باز مشغول به کارش شد.همراه با نفسی که بیرون می

*** 

های  ها، نیهان کارهایش بیشتر شده بود و مدام سرش به کتاببا شروع کالس

اش گرم بود. یک روز در میان، که کالس داشت؛ ظهر از مطب تعطیل  درسی 

 گشت. گذراند و نزدیک غروب به خانه برمیرسه می کرد و تا عصر را در مدمی

 کنار خیابان ایستاده و برای تاکسی دست تکان داد.

 دربست! -

اش را  تاکسی مقابلش متوقف شد و نیهان با باز کردن درب ماشین، تن خسته 

روی صندلی عقب ماشین انداخت و آدرس را به راننده گفت. به صندلی تکیه  
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ش را روی هم گذاشت که موبایلش زنگ خورد؛ شماره اهای سنگینزد و پلک

 ناشناس بود و مردد لب زد: 

 این کیه؟!   -

یادش از ویدا آمد که قرار بود برایش خبرهایی بیاورد! دستش روی صفحه  

 لغزید و وصل کرد: 

 الو...   -

 سالم نیهان، ویدام! -

 زدم! چه خبر؟ سالم، حدس می -

 گفت: ، پوزخند زد و ویدا آن سوی خط

 الوعده وفا! کلی خبر دارم واست، ولی قرارمون که یادت نرفته؟!  -

 آ... تو خبرا رو بگو، پولت فردا حاضره. دمت گرم ویدا! رفیقیم ناسالمتی -

 عرضم به حضور شما که این آق مهراد رفته سرکار... بدجورم رفته!   -
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 نیهان ابرو در هم کشید و گنگ لب زد: 

 یعنی چی؟!   -

اول فکر کردم قضیه عشق و عاشقی! ولی بعد فهمیدم نوچ! دختره  راستش  -

 زنه و اصال خاطرخواهش نیست! داره مهراد رو دور می

 اش را از صندلی برداشت و صاف نشست، صدایش را کمی باال برد:نیهان تکیه

 درست توضیح بده ویدا! گیجم کردی.  -

شناختن؛  همو میببین نیهان، اسم دختره نداس. انگاری چند سال قبل  -

شاپ قرار داشت و منم  مهراد دوسش داره ولی دختره نه! دیروز با مهراد کافی 

تر نشستم. مهراد که رفت، دیدم دختره هنوز نشسته. یه ده طرفیه میز اون

جا بود که فهمیدم نداخانوم دقیقه، یه ربع بعد، یه پسر جوون دیگه اومد و اون

و کاله بذارن! درست و درمون نفهمیدم خوان سر مهراد ربا اون پسره می

 زدن!جریانشون چیه ولی اسم پسره آرش بود و حرف از یه شرکت می
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های ویدا گوش سپرده بود و در دل کنکاش نیهان مات و مبهوت به حرف

کرد که اسم آرش و شرکت چقدر را کجا شنیده که تا این حد برایش  می

 آشناست! 

 خودش آمد و گفت: های ویدا، بهبا صدای الو گفتن

 رسونم. فعال...!باشه، باشه ویدا... دستت طال! پول رو تا فردا بهت می -

همان حین نگاهش به خیابان افتاد که نزدیک مقصد بود و رو به راننده لب باز  

 کرد: 

 نگه دارید، ممنون آقا.  -

یی های خیابان را با قدمکرایه را حساب کرد و پیاده شد؛ چند قدمی از حاشیه

هایش را در جیب پالتو فرو برده و عمیق در فکر بود.  آهسته طی کرد و دست

زمان ماشین هستی از فرعی به خیابان پیچید؛ با دیدن  وارد کوچه شد که هم

ای خورد و به یاد آورد، هستی قبال از شخصی به اسم هستی، ذهنش جرقه

 کند حرف زده بود! آرش، که در شرکت دادفر کار می 
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توانست ربط ندا و آرش و شرکت را به  ی آشفته و درگیر، در حالی که نمیبا ذهن

یکدیگر بفهمد، سمت خانه رفت. دستش باال رفت تا زنگ را فشار دهد که 

ی حامد، از زنگ زدن منصرف شد و اش زنگ خورد، با دیدن شماره گوشی

 تماس را وصل کرد.  

 الو، سالم حامدخان -

 د؟ سالم، خوبی؟ کالست تموم ش -

 دخترک با ناخن شست، تاج ابرویش را کمی خاراند و لب باز کرد: 

 ام! با اجازه شما بله... االنم جلو در خونه -

 عه... چه زود رسیدی! خواستم بیام دنبالت. -

 نیهان چینی به دماغش انداخت و پرسید:

 دنبالم؟ که چی بشه؟!  -

 داد:حامد آن سوی خط، لبخند نمکینی روی لبش نشست و جواب 
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 که باهات حرف بزنم. -

، با مکث اندکی دخترک تای ابرویش را باال انداخت و سوک لب به دندان گرفت

 لب زد:

 در مورد چی؟  -

کنی؟ خواستم دلیلش رو بهت  یادته بهت گفتم در مورد من اشتباه فکر می -

بگم، بگم چرا بهت میگم دلم به حامد گفتنات خوشه! امروز یه کاری داشتم و 

مطب رو تعطیل کردم؛ دیدم وقتم آزاده گفتم بهت بگم بریم بیرون و حرف 

 بزنیم.

 نیهان نفسش را بیرون داد و گفت: 

 کنه.نه نوکرتم، دلیلش هرچی هست مهم نیست! حسام بفهمه باز قاطی می -

 حامد اما مصرانه و ملتمس لب باز کرد: 
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عت دیگه مطب کار کنم نیهان، همین یه بار! حسام تا دو سه ساخواهش می -

 خواد بفهمه؟! داره؛ از کجا می

 نیهان اما با کالفگی پوفی کشید.

ولمون کن تو رو خدا! اصال حسش نیست. من االن ذهنم درگیره پول ویدا رو   -

که بهش قول دادم از کجا بیارم؟ اصال چجوری باز بهونه جور کنم و برم دیدن  

 ویدا؟ حاال تو هم این وسط وقت گیر آوردی!

 ای سکوت کرد و گفت: امد لحظهح

زنیم؛  برمت پیش ویدا، پولشم من میدم! بین راه حرفم می خب بیا االن می -

 موافقی؟ 

 اش را به دیوار زد و با نیشخند گفت:نیهان تکیه

خوای بدهکارم کنی که نه  ترش نکنی یه وقت حامدخان! پولتم نخواستم، می -

 نیارم تو کار؟ 
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 باال رفت و کالفه جواب داد:  بار صدایش کمیحامد این 

 ای بابا... پول رو قرض میدم، بعد کم کم بهم برگردون. خوبه؟!  -

 ای تأمل، ناچار قبول کرد و گفت: نیهان با لحظه

 آ ! باشه، میام سر خیابون. زود اومدی -

*** 

های مداومش، حسام ای نُه ساله بود که با گریهآخرین مراجع حسام، دختربچه

کالفه و عصبی کرده بود. با رفتنش پوفی کشید و روی صندلی لمید که خانم  را 

 غفاری گفت: 

 چرا اینقدر عصبی شدین آقای دکتر؟ صبورتر از این حرفا بودین!   -

 حسام با کالفگی، دستی روی صورتش کشید و لب زد: 

 ام.حوصلهچیزی نیست، فقط بی -
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که ساعتی بعد، و فکر ایناش انداخت، با دیدن ساعت نگاهی به ساعت مچی

بیند؛ لبخند روی لبش نشست. از جا برخاست و روپوش سفید را از  نیهان را می

و صورتش را آبی زد و دست  تن درآورد و روی جالباسی آویزان کرد؛ دست 

کرد که  خیسش را تا پشت گردن کشید. نگاهش به آینه خیره ماند و فکر می

ا دلتنگش شده؟! این روزها تمام فکرش آن  بار کی به هستی فکر کرده یآخرین

 کرد. حوصله میدختر چموش و جیغ جیغو بود که با نبودنش او را کالفه و بی

 تونم برم؟خوبید دکتر؟ من می -

ی افکارش پاره شد و نگاهش را سمت او چرخاند با صدای خانم غفاری، رشته

 که کیفش را روی دوش انداخته و جلوی در ایستاده بود.

 کنم، خسته نباشید بفرمایید.بله، خوبم. خواهش می -

 بااجازه... خداحافظ. -

هایش، کیفش را از زیر میز  زیر لب خداحافظ گفت و با خشک کردن دست 

ای برداشت و از مطب بیرون رفت. تمام مسیر تا خانه را فکر کرد و دنبال نشانه
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ا در نهایت، سردرگم اش به نیهان را بفهمد؛ امگشت تا حس واقعیدر قلبش می

نتیجه ماشین را داخل حیاط پارک کرد و پیاده شد. وارد ساختمان خانه  و بی

ای درنگ کرد؛ یک پایش روی  ی پایین ایستاد و لحظهکه شد، مقابل درب طبقه

پله و نگاهش سمت در خیره بود. تصمیمش را گرفت و پایش را از روی پله  

شید، مهتاج در را باز کرد. مثل همیشه با  ای به در زد که طولی نکبرداشت؛ تقه

های صورتش  اش را ال به الی چین و چروکها، خستگیلبخند عمیق روی لب

 پنهان کرد و با خوشرویی گفت: 

 اومدین، بفرمایید.سالم آقا حسام... خیلی خوش -

 خانوم بیداره؟ خواستم ببینمش. سالم، ممنون. شریفه -

 خونن؛ بفرمایید.میبله آقا، دارن کتاب  -

خانم را دید از جلوی در کنار رفت و حسام وارد شد؛ با ورودش به سالن، شریفه

خواند. چند قدم جلو رفت که  که کنار شومینه روی صندلی نشسته و کتاب می

 شریفه، نگاهش را از کتاب برداشت و با دیدن حسام، لبخند روی لبش نشست. 
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 سالم. -

 نباشی. سالم مادر، خوبی؟ خسته -

 رویی گفت:حسام جلو آمد و کیفش را کنار مبل گذاشت، با گشاده 

 ممنون، شما خسته نباشی! مزاحمتون شدم؟  -

شریفه کتاب را بست و روی پاهایش گذاشت، حینی که عینک را از روی  

 داشت لب زد:ها برمیچشم 

 نه پسرم، خیلی هم خوشحال شدم. خوب کاری کردی اومدی!  -

 شست و لب باز کرد: حسام مقابلش ن

 اومدم باهاتون حرف بزنم، خیلی سردرگمم!   -

 شریفه با اخم ظریفی پرسید:

 راجع به چی؟  -
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 حسام لبخند محوی زد و سر به زیر جواب داد:

 نیهان!  -

 شریفه با مالیمت لبخندی زد و گفت: 

 پس بالخره دلت رو باختی، آره؟  -

تون حرف بزنم و ازتون مشورت  دونم! واسه همین اومدم باهانه... یعنی نمی -

خونه و بعضی روزا مطب نیست، خیلی جای خالیش رو  بخوام. از وقتی درس می

خواست برم دنبال پدرش بگردم یا راضیش کنم بیاد کنم. اوایل دلم می حس می

 خواد بمونه، برای همیشه! پایین پیش شما، اما االن نه! دلم می

 داد:  نگاهش رنگ شرم به خود گرفت و ادامه

کنم یه دلیل که من هیچوقت به  ببخشید که اینو میگم، اما همیشه فکر می -

ی تاریک و نداشتن خانواده بود؛ ولی نیهان مثل  چشم هستی نیومدم، گذشته

تونیم منتی روی سر اون یکی داشته کدوم نمیخودمه، رنگ خودم، هیچ
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سم بهش هست،  که حوا که کنارش آرامش دارم، اینباشیم. این شباهت، این

 ی اینا باعث شده تا بگم حتما دوسش دارم! همه

 خب... پس چرا دو دلی؟ -

حسام نفسی سنگین از سینه برکشید و دستش را با کالفگی میان موها برد و  

 گفت:

عشق هستی، عشق یکی دو روزه نبود که به این زودی از دلم بره... هرچند   -

لرزه، اما  ل قبل با دیدنش، دلم نمی کنم و مثاالن خیلی وقته که بهش فکر نمی

که  خوام از حسم به نیهان مطمئن بشم. بین اینبا خودم، با دلم درگیرم. می

کنم که تراشی می بسته شدم یا وابسته، موندم! مدام برای خودم دلیلبهش دل

خوام برم سمتش. گاهی هم که مطمئن دوسش دارم، که از سر هوس نمی

ام  نکنه نیهان ناراحت بشه؟ آخه من همیشه از عالقه میشم، باز به خودم میگم

به هستی، بهش گفتم. بهش گفتم فقط به خاطر تنهایی خودم، خواستم که  

 پیشم بمونه و بهش عالقه ندارم. حاال بهش چی بگم؟!  
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شریفه با لبخند عمیقی، کمی سمت حسام متمایل شد و آرنج روی زانوها  

 گذاشت و لب باز کرد:

که  مطمئنم نیهان رو دوست داری و جای شکی نیست، دوم این کهاول این -

کنی، که االنم از حست نسبت به هستی بهش بگو! بگو که دیگه بهش فکر نمی

لرزه، دیگه دلتنگش نمیشی و در عوض جای خالی دیگه با دیدنش دلت نمی

کنه. درسته که عشق اول همیشه  قرارت میریزه و بیاونه که تو رو بهم می

موش نشدنی و موندگاره، اما قرار نیست که همیشه بهترین انتخاب باشه و فرا

 همیشه کنارش خوشبخت بود.  

حسام لبخندی از سر رضایت زد و لب به دندان گرفت؛ شوق شیرینی در  

 زد و پرسید:نگاهش موج می

اجازه میدین اگه قبول کرد، یه حلقه واسش بگیرم و فعال دستش باشه تا بعد  -

 د آقای دادفر براش مراسم بگیرم؟از سالگر

 شریفه با مهربانی جواب داد:
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 چرا که نه؟ خیلی هم خوشحال میشم. -

خانم، های شریفهبا دلی که دیگر سر دو راهی نبود و قرص شده بود به دلگرمی

 از جا برخاست و گفت:

ممنون که همیشه مادرانه به حرفام گوش میدین و گره از مشکلم باز  -

 تون من برم باال. کنین. بااجازهمی

 شاهلل خیر باشه و به سالمتی اونم موافقت کنه.برو پسرم، ان -

ها  شاهلل گفت و با خداحافظی کوتاهی، از خانه بیرون رفت. پلهحسام زیر لب ان

آمد، دل توی دلش نبود تا نیهان را ببیند. کلید انداخت و وارد  را که باال می

 بلند گفت: خانه شد، با صدای 

 سال... م، من اومدم. -

 ی مبل انداخت و صدا زد:خبری از نیهان توی سالن نبود، کتش را روی دسته

 نیهان کجایی؟ عجب استقبال گرمی!   -
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 ی دخترک، از اتاق به گوش رسید:حوصلهبار صدای بیاین

 خونم.ها... تو اتاقم، درس می -

و سمت اتاق رفت؛ در را باز   با شنیدن صدای نیهان، لبخند روی لبش نشست

کرد که دید نیهان، طبق عادتش، دمر روی تخت دراز کشیده و کتاب مقابلش  

 دهد.باز است، پاهایش را تکان می

خون شدی که از اتاق  ها نه و بله! علیک سالم... از کی تا حاال اینقدر درس -

 بیرون نمیای؟! شامم که ظاهرا آماده نکردی! 

 هش کند، لب باز کرد:آنکه نگا دخترک بی

 نوکرتم مگه؟ حوصله شام درست کردن نداشتم!  -

 حسام با لبخند کجی گفت: 

 خوری زنگ بزنم بیارن؟نه... من نوکرتم! چی می -

 هیچی، میل ندارم.  -
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ای روی اندام دخترک چرخید جلوتر رفت و باالی سرش ایستاد، نگاهش لحظه

 و لب زد: 

 نکش؟ نگام کن ببینم، چته؟! مدلی دراز صد دفعه نگفتم این -

 های برچیده جواب داد:نیهان به پهلو چرخید و با ابروهایی در هم تنیده و لب

 ام.  هیچی نشده، خسته -

هایش کمی متورم و سرخ بود و حسام نگاهش را باریک کرد و با ارتیاب  پلک

 لب از لب برداشت:

 گریه کردی نیهان؟ -

 نیهان رو گرداند و گفت: 

 فقط خوابم میاد. نخیر،  -

 نگران، ابرو در هم کشید و نهیب زد:حسام دل 

 الکی نگو دختر، مطمئنم گریه کردی! تو مدرسه چیزی پیش اومده؟ -
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نیهان با حرص روی تخت نشست و موهای پریشانش را کنار زد، سر بلند کرد 

دخترک  ی تا جوابی بدهد که موبایلش دو پیامک پیاپی ارسال شد؛ نگاه آشفته

 و نگاه مشکوک حسام، هر دو سمت موبایل چرخید و حسام ابرو باال انداخت: 

 تو نداره! کیه؟ جز من کسی شماره -

 اش داشت و حق به جانب گفت: نیهان سعی در پنهان کردن آشفتگی درونی

کالسیمه، بعدم اینقدر شک  دونی کسی جز تو شماره نداره؟ همتو از کجا می -

 گوشی گرفتی؟داری بهم، خب چرا  

 باره از وجود حسام پر کشید.تمام حس خوشحالی و دلتنگی، همه یک

 شک ندارم، سؤال شد واسم!  -

این را گفت و قهرآلود از اتاق بیرون رفت؛ دیگر میلی به خوردن شام نداشت و 

شد و مدام درگیر ای آزاد نمیبا کالفگی روی کاناپه دراز کشید. فکرش لحظه

 داده بود؟ چرا نیهان گریه کرده بود؟! چرا ناراحت بود؟!   بود؛ چه کسی پیام
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بعد از ساعتی کلنجار رفتن با دلش، طاقتش طاق شد و از جا برخاست؛ سمت  

 اتاق رفت و آهسته و با احتیاط، در را باز کرد. 

چراغ اتاق خاموش و تنها آباژور کوچک روی پاتختی روشن بود. نیهان روی  

سته بود؛ پاورچین پاورچین سمت تخت رفت و  هاش بتخت خوابیده و پلک

گوشی را با ظرافت و آرام از روی تخت برداشت. رمز نداشت و به راحتی  

ها و لیست تماس، خالی بود! بیشتر از قبل  اش باز شد اما صندوق پیامصفحه

کفری شد و شک وجودش را فرا گرفت. گوشی را سر جایش گذاشت که 

 حسام یکه خورد.  همزمان صدای نیهان بلند شد و

 کنی؟ و چک میموبایلم -

 حسام ابرو در هم کشید و تشر زد: 

کنی  و ازم مخفی میها رو پاک کردی؟ تو داری چیها و تماسی پیامچرا همه -

 نیهان؟ 

 نیهان روی تخت نشست و لب به اعتراض باز کرد:
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ارم که  کارای من به تو چه ربطی داره؟ مگه من حق دخالت تو کارای تو رو د -

 کنی؟تو همه چیه منو چک می 

اش را تهدیدگونه مقابلش تکان  حسام با غیظ دندان سایید و انگشت سبابه

 داد: 

 کنی؟ربط داره، چون زنمی! حق دارم بدونم داری چه غلطی می -

 نیهان روی زانوها بلند شد و دست به کمر زد:

گردی میری پایین و یک ساعت  عه! حاال شدم زنت؟ وقتی از سر کار برمی -

 شینی من زنت نیستم؟ پیش هستی جونت می

 اش شد.ای مکث کرد و با نگاهی باریک بین خیرهحسام لحظه

حسودخانوم خب همون اول بگو دردت چیه! من پایین رفتم ولی هستی رو   -

 بگو کی بود پیام داد؟ چرا گریه  ندیدم که؛ پیش شریفه خانوم بودم. حاال

 کردی؟
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 آلود جواب داد:نیهان بغض

دونی کی بود؟ حامد بود، اینم که دروغ میگی؛ رفتی دیدن هستی! اصال می -

 چه کارم داشت به خودم مربوطه نه تو!  

اختیار  هایی تند و عصبی، کالفه از گستاخی دخترک، دستش بیحسام با نفس

 هان نشست.  باال رفت و روی صورت نی

هایش لرزید؛ ناباورانه  زمان با درد سیلی، سوزشی در قلبش حس کرد و لبهم

های خیسش خیره به جای خالی حسام بود اش گذاشت و چشم دست روی گونه

 که از اتاق بیرون رفته بود.

*** 

باز، روشنی اتاق را دید و بعد از آن،  های نیمهنیهان روی تخت غلتید و با چشم

که مطب دیر  داد. با فکر اینیزی طالیی رنگ که نه صبح را نشان میساعت روم

شده فورا از جا پرید و سراسیمه، در حالی که هنوز گیج بود از تخت پایین آمد.  



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
522 

 

اش گذاشت و بعد از چند  ای گیج رفت و ایستاد، دست روی شقیقهسرش لحظه

 ثانیه، از اتاق بیرون رفت. 

در را آهسته باز کرد، با دیدن جای خالی او،  ای به در اتاق حسام زد و تقه

 قلبش فرو ریخت و ناباور به عقب برگشت و صدا زد:

 حسا... م، حسام. -

پاسخ ماند؛ ی موبایلش را گرفت اما تماسش بیگوشی را برداشت و شماره 

ی مطب را گرفت که بعد از چند بوق، صدای جدی و خشک حسام بار شماره این

 پیچید. در گوشش 

 بله؟  -

 رفتی مطب؟ چرا بیدارم نکردی؟!  -

 با همان لحن سرد جواب داد:

 خواد بکن. مهم نیست! دیگه بهت کاری ندارم، هر کاری دلت می -
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 دستپاچه لب باز کرد:

 حسا... -

هایش نشست،  با قطع شدن تماس، حرف در دهانش ماسید و اشک در چشم

والت رفت؛ مشتی آب به  های سست، سمت تگوشی را گذاشت و با قدم 

اش از  اش افتاد. چانههای حسام روی گونهصورتش زد و نگاهش به رد انگشت

بغض لرزید و هق زد... باز هم ردی از کبودی روی صورتش نشسته بود، باز هم  

 دستی رویش بلند شد!

ها رها کرد؛  اش را شانه زد و روی شانه با خشک کردن صورتش، موهای آشفته

 حانه بخورد از خانه بیرون رفت.که صبآنبی

ای بعد، مهتاج در را  ی شریفه، بغضش را فرو برد و در زد؛ لحظهپشت در خانه 

 به رویش باز کرد و با لبخند پهنی از دخترک استقبال کرد.

 سالم نیهان خانوم، صبح بخیر.  -
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 با لبخندی تصنعی جواب داد:

 خانوم هست؟  سالم، شریفه -

 خل.بله، بفرمایید دا -

زیر لب ببخشیدی گفت و وارد خانه شد، مهتاج پشت سرش در را بست و با 

 ها گفت: اشاره به یکی از اتاق

 اون اتاق هستن.  -

ای به در زد، صدای شریفه به  نیهان با تشکری آهسته، سمت اتاق رفت و تقه

 گوش رسید. 

 بفرمایید. -

ای بزرگ افتاد که  در را باز کرد و داخل اتاق سرک کشید. چشمش به کتابخانه

اش یک میز چوبی و شش صندلی در اطرافش بودند. روی میز  کنار پنجره
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ها نشسته و  های رز قرمز بود و شریفه روی یکی از صندلیگلدانی از گل

 فنجانی کوچک روی میز و کنارش کتاب قطوری باز بود.  

 سالم، صبح بخیر.  -

 لبخند مالیمی لب باز کرد: هایش برداشت و باشریفه عینک مطالعه را از چشم

 سالم دخترم، صبحت بخیر. مطب نرفتی؟ بیا تو.  -

 نیهان وارد اتاق شد و در را بست. 

 زدم.تون شدم، اما باید باهاتون حرف می نه نرفتم. ببخشید که مزاحم  -

 تر شد.زن، کتاب را بست و لبخندش عمیقعاقله

 مراحمی جانم، بیا بشین. -

ترین صندلی به شریفه نشست، شریفه  و روی نزدیکسالنه سالنه جلو رفت 

 ابرو در هم کشید و نگاهش با دقت بیشتری روی صورت دخترک چرخید.

 ات کبود شده؟ نیهان، گونه -
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 اش سُر خورد و سر به زیر انداخت. قطره اشکی از گونه

 مون شد!حسام زد، بحث -

 آمد: شریفه از تعجب زیاد، ابروهایش باال پرید و صدایش کش 

چی؟! حسام زد؟ اون دستِ بزن نداره که...! بعدم دیشب که حالش خیلی   -

 جا کلی با هم حرف زدیم!خوب بود. اومد این

 نیهان با حرف شریفه، بیشتر از قبل شرمنده شد و ابرو کج کرد: 

، باهاش تندی کردم. االنم گفت پیش شما بوده؟ من باور نکردمپس راست می -

 منو نبرده مطب!باهام قهره، 

 حاال چی بهش گفتی که تا این حد عصبانی شده؟ که دست روت بلند کرده؟! -

واسم پیامک اومد، گفت کیه؟ منم گفتم حامد بود، بو تو هم ربطی نداره  -

 چکارم داره!؟ اون خیلی رو حامد حساسه!

 بار نگاهش کرد و سرش را به طرفین تکان داد:شریفه شماتت 
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 دونی؟ای مادر حسام رو نمی نیهان! تو ماجر -

 رفت و سر جنباند:های دستش ور میدخترک سر به زیر با انگشت

 دونم.چرا، می -

ریزی دختر خوب؟ چه حرفی بوده که تو خب چرا هیزم به آتیش حسام می -

 زدی؟!

 با صدایی مرتعش لب باز کرد:

 خب چکار کنم؟ من...   -

 با اندک مکثی ادامه داد: 

طرفه! از لجم  گیره از این دوست داشتن یک، حرصم می من دوسش دارم -

 خواستم حرصش بدم.

 شریفه با کالفگی نفسش را بیرون داد و گفت:
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کنه و به فکرته، بعد همه داره حمایتت میدونی دوستت نداره؟ ایناز کجا می -

 میگی دوستت نداره؟ 

کنه، دلش  میقلبی و مهربونیش این کارارو قبال هم گفتم... به خاطر خوش -

 سوزه، دوسم نداره! واسم می 

 شریفه آرنجش را به میز تکیه داد و سر روی شانه خماند. 

قلبی باشه، این سیلی گیرم که حمایت و هواداریش به خاطر دلسوزی و خوش -

چی؟ این نشون نمیده که خیلی روت تعصب داره و بهش برخورده؟! اگه براش  

 گرفت!رف آتیش نمیمهم نبودی اینقدر از شنیدن این ح

که حسام  های شریفه گوش سپرده بود و از تصور ایننیهان در سکوت به حرف

 به او عالقه داشته باشد، لبخند محوی روی لبش نشست و دلش لرزید.  

اگر هم دوسم داشت که من حاال خیلی گند زدم! االن که اینقدر ازم ناراحته،   -

 چجوری درستش کنم؟ 
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طوفت زن به دخترک دوخته شده بود و لب از لب  نگاه سراسر آرامش و ع

 برداشت: 

نگران نباش، بذار تا شب که سرکاره تو حال خودش باشه و عصبانیتش کم   -

بشه، دیگه بهش زنگ نزن اما پیام عذرخواهی بفرست. منتظر جواب نباش،  

دونم جواب بده؛ صبر کن، شب که اومد برو بشین باهاش حرف بزن.  بعید می

چیزی ازش پنهون نکنی. تو باید  پیامک رو بگو و سعی کن هیچحقیقت اون  

 اعتماد حسام رو جلب کنی، باید ازت مطمئن باشه. 

اش را  نمایی از جا بلند شد و سمت شریفه خم شد، گونهنیهان با لبخند دندان

 بوسید.

دونستم رگ خواب حسام دستته. من برم باال...  جون، میدمت گرم شریفه -

 باحال درست کنم و از دلش در بیارم.   براش یه شام

 صدایش گفت: های بیچند قدمی نرفته بود که شریفه میان خنده 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
530 

 

وایسا دختر خوب! حرف زدنت رو هم درست کن، حسام صددفعه نگفته   -

 جوری حرف نزنی؟این

 جون، میرم یه شام خوشمزه درست کنم. حله؟  آها، باشه. مرسی شریفه -

 شریفه لب به دندان گرفت و لب زد: 

 اس! برو دخترجون. فایده بی -

ی سالن رفت نیهان نخودی خندید و با خوشحالی از اتاق بیرون دوید، تا نیمه

را باز کرد و  که باز ناگهان ایستاد و سمت اتاق برگشت؛ بدون اینکه در بزند، در 

 کرد، گفت:وارد اتاق شد. دستپاچه رو به شریفه که با بُهت نگاهش می

 عه... ببخشید، یادم رفت در بزنم؛ کتاب آشپزی دارین؟  -

های  لف کفش شریفه با لبخند محوی سر تکان داد و از جا برخاست؛ صدای لف

دکی تعلل،  ها رفت. با انی کتابها بلند شد و سمت قفسهاش روی پارکتطبی

 کتابی را برداشت و سمت نیهان آمد. 
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 بیا عزیزم، فقط یادت باشه غذای شیرین درست نکنی! حسام دوست نداره.  -

 نیهان با شیطنت، دستش را خبردار باال برد و لب زد: 

 چشم قربان.  -

خانم، های شریفههای بلند از اتاق بیرون رفت. با حرفکتاب را گرفت و با قدم

انی گرفته و امید در دلش جوانه زده بود که شاید حسام هم انرژی دوچند

 عاشق شود! 

ای مفصل، شروع به تمیز کردن و برق انداختن خانه کرد. بعد از خوردن صبحانه

دم برای  نزدیک ظهر بود که تمیزکاری خانه تمام شد؛ یک فنجان چای تازه

برای   اش را برداشت وخودش ریخت و با خستگی روی مبل لمید؛ گوشی

 حسام، پیامک فرستاد. 

خوام، عصبانی بودم و زود قضاوتت کردم؛ به خاطر دیشب معذرت می -

 دونم حرف بدی زدم! می
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بینی شریفه، جوابی برای نیهان نیامد. دخترک لب کج کرد اما ناامید  طبق پیش

نوشید،  طور که آرام آرام چای را مینشد و کتاب آشپزی را برداشت. همان

 خواند. فسنجان را هم می دستور پخت

 بعد از تمام شدن چای، کتاب را بست و سمت آشپزخانه رفت...

*** 

شده و مرتب،  بوی فسنجان در فضای خانه پیچیده بود و نیهان با موهایی بافته

رنگی به تن داشت و روی مبل، به انتظار آمدن حسام  شومیز بنفش خوش

خترک از جا برخاست و سمت در نشسته بود. کلید که در قفل خانه چرخید، د

 رفت؛ با دیدن حسام، لبخند نرمی زد و گفت: 

 سالم، خسته نباشی. -

آنکه نگاهش کند؛ کلید را روی جاکلیدی جلوی در آویزان کرد و  حسام، اما بی 

 با لحن سرد و خشکی جواب داد:
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 علیک  -

رفتار سرد  شد از دیدن این نیهان لب فشرد تا بغض نکند، اما قلبش فشرده می 

های مربعی شکل چینی را  و نامهربان حسام. سمت آشپزخانه رفت و بشقاب

ی زیر غذا را خاموش  روی میز چید و طرف ساالد و نوشابه را هم گذاشت؛ شعله

کرد و از آشپزخانه بیرون رفت. پشت در اتاق حسام ایستاد و آب دهانش را  

 برد.ای به در زد و صدایش را کمی باال فرو برد؛ تقه

 اس حسام.شام آماده  -

 طولی نکشید که با صدای بلند، جواب داد:

 میل ندارم!  -

ی در را فشرد و در را باز کرد، در چارچوب در ایستاد و  با احتیاط دستگیره

نگاهش به حسام افتاد که با زیرپیراهنی و شلوار راحتی سفیدرنگ روی تخت  

  ی گوشی بود.دراز کشیده بود و نگاهش به صفحه
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 میشه با هم حرف بزنیم؟ -

 های در هم تنیده و نگاه خیره به گوشی جواب داد: با همان اخم

 من حرفی باهات ندارم. -

 دخترک ملتمسانه لب باز کرد:

 من دارم، تو رو خدا به حرفام گوش کن، بعدش هرچی تو بگی.   -

بیرون  توانست حرف بزند؛ نفسش را آهسته جوابی نداد و این سکوت یعنی می

ی آن نشست، با  هایی کوتاه، سمت تخت رفت و لبهداد و وارد اتاق شد. با قدم 

 رفت و گفت: های دستش ور میانگشت

 راستش... راستش من... -

گفتن حقیقت برایش سخت بود و از واکنش حسام خوف داشت؛ لب فشرد و  

 تمام جرأتش را به کار برد تا حرفش را ادامه دهد.

 ز کالس، با حامد رفتم بیرون! من دیروز بعد ا -
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 نگاه تند و تیز حسام، سمتش چرخید و تشر زد:

 شناسمت! گذره، بیشتر میعه! چه خوب! آفرین، خوبه... هر چی بیشتر می -

 نیهان با دستپاچگی گفت:

حسام تو رو جون هر کی دوست داری تا ته حرفام رو گوش کن، بعد هر چی   -

 دلت خواست بارم کن!

 شمگینش را از دخترک گرفت و چشم به زمین دوخت.حسام نگاه خ

چند وقت پیش، حامد یه خورده صمیمی باهام حرف زد، منم ازش شاکی  -

کنم و شدم و توپیدم بهش که هوا مَوا برت نداره... اونم گفت اشتباه فکر می

خواد باهام حرف بزنه؛  اولین فرصت بهم توضیح میده! دیروز زنگ زد که می 

به رفتن راضی نبود اما خیلی اصرار کرد. وقتی باهاش رفتم، یه   خداوکیلی دلم

عکس بهم نشون داد. یه دختر به سن و سال خودم بود؛ تو نمیری خیلی  

ام که شب استیل صورتش و چشاش شبیه من بود! بیشتر شبیه اون قیافه

نامزدی هستی رفته بودم آرایشگاه، اون شکلی بود. بعدش حامد گفت که این،  
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ی خدا با گفت خیلی با هم رفیق بودن و همیشهاس! میواهرش حنانهعکس خ 

 رفتن. هم تفریح و گردش می

بغض به گلوی نیهان دوید و مکثی کرد، لب به دندان گرفت و غم، چاشنی 

 صدایش شد. 

شون  های کالسحامد بنده خدا، دانشگاهش که تموم میشه؛ میاد با بر و بچه -

تفریح. تو جاده بودن که با رفقاش سر کلکل   میره بیرون شهر واسه جشن و

گفته حامد تند نرو،  ذارن! این حنانه طفل معصوم هی میمیوفتن و کورس می

 رفته... گاز میجوری تختهآ! ولی حامد گوشش بدهکار نبوده و همیناحتیاط کن

های نمناکش خیره به حسام شد و ادامه  نیهان نگاهش را باال گرفت و باچشم 

 داد: 

پا میشه تو  سراشیبی و حامد از  پیچه! ماشین کلهپیچه و حامد نمی پیچ می -

 ماشین پرت میشه بیرون ولی... 

 داد، گفت:اش سُر خورد و همراه با آهی که از سینه بیرون میاشک روی گونه
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 سوزه!  خواهرش جلو چشاش، تو ماشین می -

 ای سکوت شد و دخترک بغضش را فرو برد. لحظه

چند وقت، تحت نظر روانپزشک بوده و االن زیاد نمیشه که یه کم  حامد تا -

 دونستی نه؟!حالش بهتره و مشغول به کار شده! تو اینا رو نمی

های نیهان، ابروهایش را بیشتر در هم فرو برده بود و حسام که زهر حرف

 اوقاتش تلخ شده بود، لب زد:

شد که تو اون ساختمون  نه، خبر نداشتم. دوستیم با حامد از وقتی شروع  -

 شناختمش!مطب اجاره کردم. قبلش که نمی

 اش را باال کشید و گفت:هایی سرخ از اشک، بینینیهان با چشم

ام و یاد اون میندازمش باهام صمیمی برخورد بهم گفت چون شبیه حنانه -

 خواد سوءتفاهمی بشه! کرده، گفت واسش فقط مثل خواهرم و دلش نمی

 یش را باال انداخت و با جدیت پرسید:حسام تای ابرو
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خب... اینا که گفتی قبول! ولی چه ربطی داشت که تو دیشب بهم بگی با   -

 حامد حرف زدی و به من چه که چی گفتین؟!  

 نیهان با شرمندگی نیمچه لبخندی زد و جواب داد:

بخوری.  خب آخه حرصم گرفته بود که تو رفتی پایین! گفتم که تو هم حرص  -

 ولی امروز شریفه خانوم گفت که پیشش بودی و فهمیدم که اشتباه کردم!

 حسام لب به مالمت باز کرد:

 خانوم بودم، نه هستی! مگه خود من دیشب بهت اینو نگفتم؟ که پیش شریفه -

 نمایی گفت: نیهان سر کج کرد و لبخند دندان

 خب ببخشید دیگه! -

 محو شد و لبخند مالیمی رو لب نشاند. های حسام، رفته رفته از صورتشاخم

 برو شام رو بکش، گشنمه! -

 نیهان با ذوق از جا برخاست و گفت:
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 کشم!ای به چَشم؛ االن غذا رو می -

 های بلند از اتاق بیرون رفت و خیلی زود میز شام را آماده کرد. با قدم 

نشاند و  حسام، پشت میز نشست و با دیدن فسنجان، لبخند کجی روی لب 

 تای ابرویش باال پرید:

 آفرین نیهان خانوم! گفته بودی فسنجون یاد نداری که!   -

 کشید، گفت: طور که برنج را توی بشقاب میدخترک همان

 از روی کتاب آشپزی درست کردم. -

حسام سر جنباند و قاشقش را از محتوای ظرف، پُر کرد و سمت دهانش برد؛ به 

هایی گرد حرکت ماند و با چشم چشید، دهانش بی ی غذا راکه مزهمحض این

تنها ترش یا ملس نبود که بسیار شیرین  شده به نیهان خیره شد. فسنجان نه

 شده بود! 

 اش وا رفت و لب زد:نیهان با خوردن اولین قاشق از غذا، چهره
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 قدر شیرین شده؟! خاک تو سرم، نچشیدم اصال!این چرا این -

 تی نیهان؟!  قدر شکر ریخچرا این -

ام، نوشته بود دو قاشق منم همون اندازه ریختم! چهار قاشق هم به جون ننه -

 رب انار زدم.

 اش را بلعید. میلی لقمهحسام با بی 

 راستی ما که اصال رب انار نداشتیم!   -

 عصر رفتم از سوپری محل خریدم خب. -

ی رب انار را  و به دنبال این حرف، از جا برخاست و سمت یخچال رفت؛ شیشه

 از داخل یخچال برداشت و برای حسام آورد.

 ایناهاش.  -

حسام شیشه را از دستش ستاند و نگاهی انداخت، لب کج کرد و رو به نیهان  

 گفت:
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 بد نبود یه نگاه به روی شیشه مینداختی! نوشته رب انار شیرین!   -

نمکین   دخترک بغض کرده، نگاهش را پایین انداخت، دل حسام به رحم آمد و

 خندید.

 خورم.اس، میحاال فدای سرت! خوشمزه  -

خورد. لبخند نیهان، نگاه متعجبش را باال گرفت که دید حسام، با ولع غذا را می

 روی لبش نشست و باز با اشتیاق، قاشق را برداشت. 

دخترک چند قاشقی بیشتر نخورده بود که درد عمیقی به دندانش نشست و  

قاشق را توی ظرف رها کرد؛ با دست، روی فکش را گرفته بود که حسام  

 رسید:نگران پدل 

 شد؟ دندونت درد گرفت؟ چی -

 نه، نه چیزی نیست!  -

 اخم ظریفی بین ابروهای حسام نشست و گفت: 
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 و چیزی نیست؟ برو دهنت رو بشور بیا ببینم!  چی چی -

 خیال تو رو خدا... میگم چیزی نیست دیگه.بی -

 بار حسام تشر زد:این

 دِ میگم پاشو!  -

ای بعد، برگشت و  هانش را بشوید؛ لحظهنیهان به اجبار از جا برخاست تا د

 ی ظریف دخترک را در دست گرفت و گفت: حسام مقابلش ایستاد. چانه

 باز کن دهنت رو!  -

نیهان دهان باز کرد و حسام با ابروهایی در هم، نگاهی دقیق انداخت. چشمش 

ی دخترک افتاد و با شست، آهسته آن را لمس  به کبودی کمرنگ روی گونه

 : کرد و گفت

ای حرصم متأسفم نیهان! به قول خودت، جون ننه... از این به بعد، جور دیگه -

 جوری بهم بریزم.  بده! غیرتم رو نشونه نگیر که این
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های نیهان جمع  نیهان آهسته پلک زد و حسام باز حواسش را به ردیف دندان

 کرد و با دیدن دو سه دندان پوسیده گفت:

تر شد بیا درست آ! فردا مطب خلوتب نیستاوضاع چند تا از دندونات خو -

 کنم واست.

 نیهان سرش را عقب برد و با دلهره گفت: 

 ترسم. نه تو رو خدا! من می -

ترسی؟ یه ذره بچه میاد مطب، آخ نمیگه! درد خجالت بکش دختر، از چی می -

 نداره که...

ینت،  اش گذاشته بود؛ حسام از داخل کابنیهان، سکوت کرد و دست روی گونه

 قرصی برداشت و سمت نیهان گرفت.

 کنم. بیا از این یه دونه بخور تا دردت آروم بگیره، فردا درستش می -

*** 
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ساعت پایانی کار مطب بود و سالن خلوت بود؛ آخرین بیمار، داخل اتاق بود و  

اش را روی میز گذاشته و مشغول خواندن بود که پسر  نیهان، کتاب درسی

 جوانی وارد مطب شد. 

های اخیر بود و چند نوبت برای ترمیم  کنندهشناخت، از مراجعهپسر را می

ظریفی روی پیشانی نشاند و نگاهش کرد  هایش آمده بود؛ با دیدنش اخم دندان

 که پسر گفت: 

 سالم، وقت بخیر. پاکزاد هستم!  -

دونم نوبت ندارین و کارِتون تموم  جا که میسالم، بله یادم هست. تا اون -

 شده. 

 پسر جوان، لبخند ملیحی زد و جواب داد:

 ای مزاحمتون شدم! بله، درسته. برای امر دیگه -

 باال انداخت و کنجکاو پرسید:  دخترک تای ابرویش را



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
545 

 

 بفرمایید، امرتون؟  -

های تیره و  ی کتش کشید و گلویی صاف کرد، با چشمپسر دستی به یقه

 ی منتظر نیهان انداخت و لب باز کرد: نافذش نگاهی به چهره

دونم هر کاری اوم... م... بنده جهت امر خیر مزاحم شدم. البته ببخشیدآ! می -

که با ای نبود جز اینخودش رو داره ولی... ولی خب چارهآداب و رسوم 

 خودتون در میون بذارم... 

 دخترک متعجب و نامفهوم، میان حرفش پرید و چشم ریز کرد:

 ببخشید، ملتفت نشدم! امر خیر؟!   -

 اش سرخ شد، سر جنباند:های استخوانیپسرک شرمگین لبخند زد و گونه

نم که شما اجازه میدین که بنده با خانواده بله... بله درسته! خواستم بدو -

 خدمت برسم و افتخار آشنایی بیشتری باهاتون داشته باشم؟!
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طور که ابرویش را باال انداخته بود، نگاهی به سر تا پای پسر جوان  نیهان همان

 انداخت و قامت کشیده و به نسبت الغر پسر را از نظر گذراند. 

یای اجازه خواستگاری بخوای، بد نیست یه کم  که ب داش من، شما قبل از این -

 تحقیق کنی! بنده نامزد دارم.

 جوان با تظاهر به لبخند گفت: 

نه... ممکن نیست! چون من از خانوم غفاری و اون خانوم آبدارچی پرسیدم،  -

 اما گفتن شما مجردی؛ در ضمن شما حلقه هم نداری!  

 هنوز نامزدی رسمی نشده.   ام ندارم چوناونا در جریان نیستن خب؛ حلقه -

 خب، وقتی میگی رسمی نشده، پس من هنوز فرصت دارم دیگه!   -

 بار با کالفگی برخاست و لحنش کمی تند شد: نیهان این

 ای با... با! فرصت چی داری آقا؟ من نامزدم رو دوست دارم! -
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همان حین، در اتاق باز شد و خانم غفاری و حسام به ترتیب بیرون آمدند و 

 ام با اخم کمرنگی پرسید:حس

 مشکلی پیش اومده خانوم پورسلیم؟!  -

توجه به وضعیت، خداحافظی کرد و خانم غفاری نگاهی سرسری انداخت و بی

رفت. نیهان لب به دندان گرفت و نگاه مرددش بین پاکزاد و حسام در گردش 

 دستی کرد و گفت:بود. پسر جوان پیش

جا مزاحم شدم؛ در واقع برای امر  که این خسته نباشید آقای دکتر، ببخشید -

 خیر اومدم، از خانوم پورسلیم اجازه خواستم...

های او، خون در رگش جوشید و با غیظ، کنج لب به  حسام با شنیدن حرف

 آلود و با لحنی که اصال دوستانه و آرام نبود، تشر زد:دندان گرفت. اخم 

وم نامزد داره! تشریف ببرید  جا جای این حرفاست؟! بعدم این خانمگه این -

 آقا، مطب تعطیله! 
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 پسر ابرو در هم کشید و لب به طعنه باز کرد:

 تون تعصب داشته باشید!کردم اینقدر روی منشیببخشید... فکر نمی -

 ی پسر، عتاب کرد: توجه بخ طعنهبی

 بخیر آقا! شب -

 جوان، غرولندکنان و عصبی از مطب بیرون رفت.

برافروخته، نگاه تندی به نیهان انداخت که دخترک، ای حسام با چهره

 مظلومانه شانه باال انداخت و ابرو کج کرد؛ لب زد: 

ام که  تقصیر من چیه خب؟ خودت تو محل کار به همه گفتی مجردم! حلقه -

 ندارم... خب از کجا بدونه بدبخت؟!  

 حسام با پوزخند، کنایه زد:

 انگار بدت نیومد نه؟! -

 اعتراض باز کرد:نیهان لب به 
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ای بابا... مگه من گفتم بیاد خواستگاری که تو به من گیر دادی؟! رو پیشونیم   -

پیشونی و صوری آقای دکتر! خب طرف اومده که ننوشته همسر سیاه

 خواستگاری کرده دیگه!  

 اش گرفت اما لبخندش را جمع کرد و تشر شیرینی زد:ای خندهحسام لحظه

 ریز. بیا برو تو اتاق! خوبه خوبه... زبون ن -

 نیهان چشم درست کرد و پرسید:

 اتاق دیگه چرا؟  -

 حسام سر روی شانه کج کرد و جواب داد:

 زنی چرا؟ قرار بود دندونت رو درست کنم دیگه!گیج می -

*** 

ی تمام، در کشاکش  آمد و حسام یک هفتهرفت و میشب و روز در پی هم می

افکار و احساسات ضد و نقیضش گرفتار بود. دست زیر چانه گذاشته و به  
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دخترکی خیره بود که این روزها تمام فکر و ذهنش را مشغول کرده و آرامش را  

 ها لب باز کرد:ها و سردرگمیمشغولیاز او سلب کرده بود. خسته از تمام دل

 نیهان...!  -

نگاهی به حسام نیهان، مقابل سینک ظرفشویی مشغول ظرف شستن بود؛ نیم

 انداخت که پشت میز غذاخوری نشسته بود و گفت: 

 هان؟ -

نتیجه برای عوض  حسام نفسش را بیرون داد و کالفه از این همه تالش بی

 کردن لحن دخترک، لب زد: 

 دارم باهات.هان نه بله! بیا بشین حرف  -

 بذار ظرفارو بشورم، میام. -

 تره... بیا بشین. حرفای من واجب -

 نیهان شیر آب را بست و هوفی کشید.
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 بله... بفرما!  -

صندلی را عقب کشید و مقابل حسام نشست. حسام دست از زیر چانه  

 ای کرد.برداشت و صاف نشست؛ آب دهانش را فرو برد و تک سرفه 

   او... م، راستش... -

ای اما پر از شر و  های ساده و قهوهای مکث کرد و نگاهش را به آن چشم لحظه

 شور انداخت و ادامه داد: 

خوام  خوام بگم که... که من از این وضعیت خسته شدم؛ میخوام، میمی -

 تکلیف همه چی معلوم بشه. 

 دخترک دلش فرو ریخت و قلبش به تالطم افتاد، به زحمت لب از لب برداشت:

 خوای بری خارج؟تکلیف؟! تکلیف چی؟ می -

 ای کرد و سر تکان داد:حسام تک خنده 

 نه... نه اصال. اما...   -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
552 

 

خواست بگوید یا کنارم باش برای همیشه و یا برو برای همیشه... اما  دلش می

 ترسید، از انتخاب دوم نیهان ترسید و حرفش را طور دیگری بر زبان آورد.

ببین نیهان... درسته من اوایل از احساسم به هستی زیاد بهت گفتم، درسته   -

 گفتم، فقط از سر نیاز وترس از تنها شدن خواستم کنارم باشی اما...  که بهت می

 دخترک گنگ لب زد:

 اما چی؟ -

 حسام تلخندی روی لب نشاند و پرسید: 

کنم؟! دیگه از  نمیباورت میشه اگه بگم، االن حتی یه لحظه به هستی فکر  -

 ریزم؟دیدنش بهم نمی

 نیهان با لبخند عمیقی گفت: 
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خوردم وقتی حال بدت رو  که خیلی خوبه، من خیلی غصه میچقدر عالی! این -

دیدم. خوشحالم که با دلت کنار اومدی! پس منظورت از روشن شدن تکلیف  می

 چی بود؟ 

حالتش روی پیشانی  حسام سر به زیر انداخت و کمی از موهای مجعد و خوش

کرد. سوک لب به دندان گرفت، با صدایی آهسته زمزمه  ریخت و دلبری می

 کرد: 

 خوام بدونم... تکلیف من... من و تو... من... من می -

 دارش را باال گرفت و خیره به نگاه گیج و گنگ دخترک ادامه داد: نگاه تب

 خوام بدونم، حاضری برای همیشه تو زندگیم بمونی؟ می -

هایش  نیهان مات و مبهوت، آشفته و ناباور، چشم دوخته به دهان حسام و لب

هایی که هایش، به واقعی بودن آن لحظه، به حرفخورد. به گوشتکان نمی

 شنید و همه و همه شک داشت!  
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خوام چون تو یه مدت باهام زندگی خوام نیهان! االن جواب میازت جواب می -

دونی، حاضری کنار من ته، گذشته و االنم رو میکردی، خوب و بد اخالقم دست

با تمام خوبیا، بدیا، همه و همه... بمونی؟ بمونی و دیگه زن صوری نباشی و به  

 ازدواجمون رسمیت بدیم؟ 

دخترک دهانش خشک شده بود و حرارت و داغی تنش، تا بناگوش را  

د. چند چرخیسوزاند، زبان در دهانش مثل تکه چوبی خشک شده بود و نمیمی

 بار لب باز و بسته کرد تا صدایش از گلو خارج شد.

 م... من... خب... آخه... -

هایش کرد و نفسش حبس شده بود، حریر اشک در چشمزبانش یاری نمی

اش لرزید، اشک از چشمش سرازیر شد و میان اشک، لبخند زد.  نشست و چانه

ان را در دست گرفت حسام، جوابش را گرفته بود و با لبخند عمیقی، دست نیه

 ای بر سرانگشتانش نشاند. و بوسه
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ای،  دونم نه مراسم خواستگاری داشتی، نه مراسم عقد و هیچ چیز دیگهمی -

 اما بهت قول میدم، بعد از سالگرد دادفر، واست بهترین عروسی رو بگیرم. 

هایش کشید و با باال کشیدن زده بود، دست روی گونهنیهان که شوکه و هیجان

 اش، از جا برخاست و گفت: ینیب

 خب... من... من برم ظرف بشورم.  -

 سمت سینک رفت که حسام ابروهایش را باال انداخت و متعجب لب زد: 

نیها... ن! این همه احساسات به خرج دادم که بگی برم ظرف بشورم؟ االن   -

 وقت ظرف شستنه؟! 

 هایی گر گرفته، جواب داد:دخترک با گونه

 چی بگم؟ اینقدر یهویی گفتی خب هول شدم! غافلگیر شدم!خب... خب  -
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کرد که زده نگاهش میحسام از جا بلند شد و سمت نیهان رفت؛ دخترک مات

های حسام و  یک آن، مثل پر کاهی از زمین جدا شد و چون کودکی روی دست 

 در آغوشش جا گرفت. 

 وقت خوابِ خانوم خانوما، نه ظرف شستن!  -

 هایی شرمگین گفت:خنده  دست و پا زد و با

 کنی؟ بذار پایین منو... حسا... م! وای حسا... م، چکار می -

توجه به تقالهای دخترک او را سمت اتاقش برد و روی تخت خواباند که بی

 خیز شد و گفت: نیهان، نیم

گیری؟ پس االن نامزدیم و جا؟ مگه نگفتی واسم عروسی میچرا آوردیم این -

 خوام برم اتاق خودم.  دوران عقدمونِ! ولم کن، می

آمیز و نگاهی  ای شیطنتهایش گرفت و باز خواباندش، با خندهحسام از شانه

 آتشین جواب داد:
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یادت باشه که از  خوابن؟!معلومه که نامزدیم، ولی مگه نامزدا کنار هم نمی -

 جاست! امشب، جات فقط این

 خوا... م!  عه... ولم کن تو رو خدا، نمی -

های دخترک، صدا را در گلویش خفه کرد و  ای بر لبحسام اما با بوسه 

ای شیرین  های نیهان برای خالصی از دستش، بیهوده بود. سیراب از بوسهتالش

ی نرم و  زید برای یک بوسهو طوالنی، به تالفی تمام لحظاتی که دلش لر

هایش، سرش را عقب برد و با حظ، به صورت گلگون از شرم و نگاه خودداری

اش،  خمار نیهان، چشم دوخت. دستش از  کنار صورت دخترک تا جناغ سینه

 نوازشگونه پایین آمد و نیهان ملتمسانه و هراسان لب زد: 

 حسا... م!   -

 با نیمچه لبخندی گفت:

 هت بدقولی کردم؟ من تا حاال ب -
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 نه؟   -

دونم. بهم  گیرم یعنی االن حد و حدودم رو میپس وقتی گفتم عروسی می  -

 اعتماد کن، مثل همیشه...!

*** 

ی پنجره بلند شده و نیهان پلک باز  صدای چک چک قطرات باران روی شیشه

ی برهنه کنارش  کرد، نگاهش به صورت غرق در خواب حسام افتاد که با باالتنه

ی پهنش باال کشیده بود. لبخند مالیمی بر اب بود و پتو را تا روی سینهخو

 های دخترک نشست و حسی خوشایند تمام وجودش را در بر گرفت. لب

های  ی پنجره آمیخته به صدای نفسها با شیشهپچ قطره صدای پای باران و پچ

و دلش کرد منظم حسام... آرامشی وصف نشدنی را در وجود نیهان تزریق می

ی زیبا بنشیند. غرق در تماشای  ها به تماشای این لحظهخواست، ساعتمی

ی حسام به گوشش اش بود که صدای بم و گرفتهی زندگی حامی و اسطوره

 رسید:
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 داری از من؟کنی، یه ساعته چشم برنمی به چی فکر می -

ابرو  و به دنبال حرفش پلک باز کرد و لبخند عمیقی زد، نیهان هینی کشید و 

 باال انداخت:

 بیداری تو؟  -

 آره  -

 پس چرا چشاتو باز نکردی؟  -

 حسام آرنج را روی بالش گذاشت و به دستش تکیه زد.

 جواب منو بده؟   -

 هایش را غنچه کرد و گفت: نیهان لب

 اوم... خب...  -

 و با لبخند پهنی ادامه داد: 
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 تربیتی!  که تازه دیشب فهمیدم تو چقدر بیبه این -

 بلند خندید و لب زد: حسام 

 تربیتی ببینی!  مونده تا بی -

 نیهان روی تخت نشست و موهای بلند و پریشانش را از روی صورت کنار زد:

واال به خدا... تمام ذهنیتم رو از آدمای تحصیلکرده و دکتر مهندسا خراب  -

 تربیت؟ کردی! دکتر مملکت اینقدر بی

 حسام در گلو خندید و گفت: 

پاشو... پاشو دختر برو آماده شو بریم مطب،که اگه بیشتر از این ادامه بدی و   -

 کنم!حرف از دیشب بزنی، مطب رو امروز تعطیل می

های  دخترک چشم درشت کرد و دل حسام قنج رفت از آن نگاه متعجب و لب

های  های لباسش را که دکمهفشرده شده روی هم؛ نیهان از جا بلند شد و لبه

 م باز بود، به هم نزدیک کرد و گفت:آن از ه
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نمیشه تو امروز تنها بری مطب؟ ظهر کالس دارم، دیشبم که تا نصف شب  -

 ام! نذاشتی بخوابم؛ خسته

 حسام ابرو باال انداخت و لب باز کرد: 

ی کافی کالفه میشم، امروزم بیا، فردا نه، نمیشه! نصف روز نیستی به اندازه -

 بخواب. شبم قول میدم بذارم زود بخوابی. اس تا هروقت خواستی جمعه

 نیهان پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 نه تو رو خدا... امشبم نذار بخوابم. چه خوبم بلده خر کنه!  -

 لب کج کرد و به تقلید از حسام گفت: 

 ی کافی، کالفه میشم ای... ش! نصف روز نیستی به اندازه -

عشق حسام به دنبالش بود. بعد از آن  از اتاق بیرون رفت و نگاه خندان و پر از  

بازی شب گذشته، انگار که هزار بار بیشتر از  اعتراف شیرین به عشق و عشق

 قبل، دخترک را دوست داشت.
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روی تخت غلتید و برای لحظاتی پلک روی هم گذاشت که صدای نیهان از  

 سالن بلند شد: 

خوام برم  ، من میباز خوابیدی حسام؟ حداقل امروز صبحونه رو تو آماده کن -

 دوش بگیرم. 

حسام چشم باز کرد و کش و قوسی به تنش داد، از روی تخت پایین آمد و  

 صدایش را باال برد: 

 باشه، تو برو حموم. اومدم... -

با پوشیدن زیرپیراهنی سفید رنگ، از اتاق بیرون رفت. لحظاتی بعد، هر دو  

کرد که  اش را مرتب مینعهی رفتن بودند؛ نیهان مقابل آینه، مق حاضر و آماده 

هایش دور تن نحیف دخترک حلقه شد و او  حسام پشت سرش ایستاد، دست 

اش نشاند که نیهان با لبخند ای روی گونهرا در آغوش گرفت و فشرد، بوسه

 عریضی گفت: 
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من موندم تو که از دیشب تا حاال اینقدر چپ میری، راست میری منو بغل   -

 مدت چجوری در امان بودم؟!  کنی؛ این کنی، ماچ می می

 حسام نخودی خندید و لب زد: 

همین دیگه... بس که این مدت تو جلوی من جولون دادی و من دست و بالم  -

 کنم! ای شدم االن دست خودم نیست. دارم تالفی میبسته بود؛ عقده

اش  های حسام آزاد کرد و با برداشتن کولهنیهان خودش را از حصار دست 

 گفت:

جا کمتر بهم دسترسی داشته باشی، م تو رو خدا... بریم مطب، بلکه اونبری -

 جا شد بس که فشارم دادی! بههام جاکنم دنده حس می

سمت در رفت و حسام ریز ریز خندید، به دنبالش راه افتاد و از خانه بیرون  

 رفتند.  

 پله که رسیدند، نیهان ایستاد و رو به حسام لب زد:به پاگرد راه
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 برو ماشین رو روشن کن، من یه سر جای مامان شریفه برم، زودی میام.  تو -

ی شریفه قدم برداشت که مچ دستش، اسیر دست حسام شد و  سمت در خانه 

 با اخم ظریفی پرسید:

 وایسا ببینم، چی گفتی تو؟ مامان شریفه! از کی تا حاال شده مامان شریفه؟ -

 پراند و جواب داد: نیهان با شیطنت تای ابرویش را باال  

 بله دیگه، از وقتی شدم عروسش شده مامان شریفه!  -

 حسام نرم خندید و سر تکان داد:

 وای از دست تو و اون زبونت دختر... برو زود بیای آ!  -

ای به در زد و منتظر ماند که مهتاج حسام رفت و نیهان پشت در ایستاد، تقه

ندی را زیر گلو سنجاق زده و نگاه  در را باز کرد. مثل همیشه روسری نخی و بل

 هایش گل انداخته.  اش پر از محبت بود و لپمشکی

 جون... مامان شریفه رو یه لحظه کار دارم. سالم مهتاج -
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 خورن.  سالم خانوم، صبح بخیر. بفرمایید داخل، دارن صبحونه می -

شور و   های بلند سمت آشپزخانه رفت، با دیدن شریفه،نیهان وارد شد و با قدم

 شوقش دوچندان شد و با صدایی بلند گفت: 

 وا... ی مامان شریفه، یه خبر خوب دارم!  -

 های شریفه گره خورد. هایش دور شانهاین را گفت و دست

 شریفه با عطوفت و لبخند، لب از لب برداشت:

 صبحت بخیر، خوش خبر باشی. چی شده؟  -

 از شریفه فاصله گرفت و با هیجان جواب داد:

ای ببخشید سالم، صبح بخیر... دیشب حسام گفت دوسم داره، باورت  و -

 خواد از هم جدا بشیم.میشه مامان شریفه؟! گفت نمی

 ای نمکین گفت: ی شریفه را بوسید وشریفه با خندهو به دنبال حرفش، گونه
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مبارکه عزیزم، خیلی خوشحال شدم. اما همین اول بهت بگم و یادت باشه که  -

 م، پنهون کاریِ! هچی رو ازش پنهون نکنی. نقطه ضعف حسا

اش سنگینی کرد، تنها ماجرای  ای غم روی سینهدل دخترک لرزید و لحظه

رفت، شاید زندگی پنهان از حسام، ماجرای مهراد بود! ماجرایی که اگر لو می

شد برای زندگی نیهان! که مبادا دل پاشید و زنگ خطری میهستی از هم می

 شق اولش شود. با لبخندی تصنعی لب باز کرد: حسام باز هوایی ع

 چشم، حواسم هست؛ من برم که حسام منتظره. -

 شریفه پلک بر هم زد و گفت:  

برو عزیزم، فقط شام با حسام بیاین پایین؛ چند روز دیگه چهلم دادفر هست  -

 ریزی کنیم.و باید برای مراسم چهلم برنامه

 خدا رحمتشون کنه، چشم میایم.  -

 ظی کرد و از خانه بیرون رفت. خداحاف
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*** 

حسام تکیه به ماشینش زده و جلوی درب خانه منتظر نیهان بود، هستی را  

آید؛ نگاهش را به زمین دوخت  زنان سمت خانه می دید که از انتهای کوچه، قدم

 ی آهسته به زمین زد.  و با نوک کفش، چند ضربه

 سالم، صبح بخیر.  -

 را باال گرفت و لبخند محوی روی لب نشاند.با شنیدن صدای هستی، سرش 

 سالم، صبح بخیر. اول صبح بیرون بودی؟ -

 روی.رفته بودم پیاده -

 آهان، خیلی هم عالی!  -

ای منصرف شد و ایستاد، به عقب  هستی خواست وارد خانه شود که لحظه

 برگشت و رو به حسام گفت: 
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کنی؟ کی میره دنبال روشن میراستی حسام...! کی تکلیف این دختره رو  -

 زندگیش؟

 حسام ابرو در هم کشید و در جوابش پرسید:

هستی تو مشکلت با نیهان چیه؟ از تو بعید بود این رفتار! من تو رو   -

جوری نشناخته بودم که به کسی، صرفا به خاطر موقعیت اجتماعی یا این

 ستی؟احترامی کنی. چرا با نیهان خوب نی ی بد، بیداشتن گذشته 

 هستی نفسش را بیرون داد و لب زد: 

خوام. بابا همیشه چون برادرمی، دوستت دارم حسام! خوشبختیت رو می -

کرد و منتظر ازدواجت  برای تو بهترین دخترهای با اصل و نسب رو انتخاب می

اس رو،  بود اما تو دست این دختره رو که معلوم نیست اصال، باباش کیه و چکاره

 ونه که چی؟!گرفتی آوردی خ

 حسام با نیمچه لبخندی از سر اجبار، رو به هستی لب باز کرد:
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ممنون که به فکرمی، اما اگه دوسم داری، خواهشا به سلیقه و انتخابم،  -

 احترام بذار. 

 ابروهای دخترک از تعجبی آشکار، باال پرید و تکرار کرد؟

 سلیقه و انتخاب؟!  -

 ید کرد: حسام با پوزخند مالیمی، پلک زد و تأی

خوام ابن ازدواج رو  مند شدم و می آره، سلیقه و انتخاب! من بهش عالقه -

شاهلل بعد از سالگرد دادفر،  ی صوری نداره! انرسمی کنم، دیگه برام جنبه

 گیرم.مراسم عروسی می 

هستی که از شنیدن خبر، اصال خوشحال نبود؛ با حرص لب فشرد و زیر لب  

 گفت:

 وشبخت بشین. خوبه، تبریک میگم. خ -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
570 

 

همان موقع نیهان، از در بیرون آمد و هستی، با نگاهی چپ چپ به نیهان، رو از  

توجه به برخورد سرد هستی، حسام گرداند و وارد حیاط خانه شد. نیهان، بی

 لبخندزنان گفت: سمت ماشین آمد و 

 من اومدم... -

روشن  و درماشین را باز کرد و هردو نشستند. حسام حینی که ماشین را  

 کرد، با لبخند مالیمی که کنج لب داشت، پرسید:می

 حاال با مامان شریفه چیا گفتین به هم؟  -

 نیهان، قری به سر و گردنش داد و جواب داد: 

 دیگه دیگه... بین مادرشوهر و عروس بود! -

 لبخند حسام کش آمد و لب زد: 

 وای از دست تو و اون زبونت، آتیش پاره!  -

 نخودی، لب از لب برداشت:  ایدخترک با خنده
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آهان، راستی... مامان شریفه گفت که بهت بگم شام بریم پایین؛ چهلم دادفر  -

 ریزی کنید. خواد با هم واسه مراسم، برنامهنزدیکه و می

 ابروهای حسام در هم رفت و لبخندش خشکید، با لحنی محزون گفت: 

و ندیدم. به جرأت  باورم نمیشه که چهل روز گذشت... چهل روز، دادفر ر -

تونم بگم که از پدرم بیشتر دوسش داشتم؛ آخه پدرم رو تو بچگی از دست می

 ی اون قد کشیدم و تربیت شدم. دادم اما با دادفر بزرگ شدم، سر سفره

 اش گرفته بود؛ ابرو کج کرد و لب باز کرد:نیهان که از دیدن غم حسام، غصه

بودن که دوسشون داشته باشی، من که خوبه باز توی زندگیت آدمایی  -

هیچوقت کسی رو دوست نداشتم و دلتنگ کسی نشدم! حالم از اصالن بهم 

ام متنفر بودم. اولین نفری که دوسش دارم تویی و دومی،  خورد و از ننهمی

 مامان شریفه! 

 ی دخترک را میان دو انگشت فشرد و با ذوق گفت: حسام گونه
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تو  ام تو دوسم داری... ای جا... نم! جهانم بینفریقربونت برم من که اولین  -

 الف ندارد خانومی. 

های رنگ گرفته بود، لبخند عمیقی صورتش را پوشاند و با نیهان که گونه

 ی آخر حسام، متفکرانه پرسید:جمله

 چی چی؟ جهانم بی تو...  -

ه  مابقی جمله را زیر لب زمزمه کرد و جمله را در ذهنش حالجی کرد و یکبار

 گفت:

 آها... ن! جهانم بی الف میشه جهنم!  -

حسام شیرین و مردانه خندید و با متوقف کردن ماشین، پشت چراغ قرمز لب  

 باز کرد:

 زرنگ کی بودی تو؟ چه دیر گرفتی مطلب رو!   -

 عه خب نشنیده بودم! خنگم خودت.  -
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 و باز حسام ریز ریز خندید. 

 اشه؟ راستی نیهان، یه چیزی میگم نه نگو، ب -

 نیهان تای ابرویش را باال انداخت و گفت: 

 تا چی باشه؟!  -

 لوس نشو دیگه... بگو باشه!   -

 نیهان با غیظ لب زد: 

 تونم بگم باشه! خب حاال تو بگو، نشنیده که نمی -

 نگاهی به دخترک انداخت و گفت: حسام نیم

 باشه؟بعد از چهلم دادفر، بیا و سفت و سخت، بگردیم دنبال پدرت.  -

 اشین از چهارراه عبور کرد و دخترک با کالفگی هوفی کشید و گفت: م
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خوام چکار؟ اگه آدم حسابی  آ! من اون بابا رو میخیال نمیشیحسام بی -

 نباشه، تو یکی خودت ازم دلسرد نمیشی؟

 حسام ابرو باال انداخت و متعجب لب باز کرد: 

م؟ یه درصد فکرکن بابات نیهان این چه حرفیه؟! چرا باید ازت دلسرد بش -

 آدم خوبی باشه و تو عروسیمون حضور داشته باشه، قشنگ نیست؟

 نیهان با نگاهی حق به جانب رو به حسام متمایل شد و لب از لب باز کرد:

گردی مادرت رو پیدا کنی؟ عروسیمون حضور  ببینم، تو خودت چرا نمی -

 آ!داشته باشه، قشنگه

 کمی باال برد و تشر زد:حسام با عصبانیت، صدایش را 

ی  خانومه که حضورم داره؛ بعدم قضیهاسم اون زنیکه رو نیار! مادر من شریفه -

خبره، اما اون زن منو  اون زن با پدر تو خیلی فرق داره. پدرت از وجود تو بی

 رها کرده!
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 ی آویزان گفت:نیهان کمی در خودش جمع شد و با لب و لوچه

 زنی حاال؟ خو بگرد دنبالش، خوبه؟  خب بابا... چرا می -

 و برای از بین بردن عصبانیت حسام، با شیطنت پرسید:

 گفتید دم در؟!  حاال بگو ببینم، صبح با هستی چی می -

 حسام زیرکانه با لبخند جواب داد: 

 دیگه دیگه... بین خواهر و برادر بود!   -

 کوفت و گفت: دخترک، مشتی آهسته به بازوی حسام 

 خیلی لوسی... جواب خودم رو به خودم میگی؟ -

 جوریاس! بله دیگه... این -

*** 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
576 

 

ی دیگر روزها، نیهان تا ظهر را مطب بود و ظهر، راهی مدرسه شد. طبق برنامه

کرد. بعد از تر از قبل بود و خوشبختی را بیشتر حس میهرروز برایش شیرین

به دخترک نشان داده و آرامش را در   ها رنج و سختی، زندگی روی خوشسال 

 کرد.زندگی تجربه می

حوالی غروب بود که کالسش تعطیل شد و با برداشتن کوله و پالتواش از  

مدرسه خارج شد؛ چیزی تا رسیدن بهار نمانده بود و هوا سوز و سرمای سابق 

ود،  اش انداخته ب های پالتو را باز گذاشته و کوله را روی شانهرا نداشت. دکمه

که کنار خیابان ایستاد و خواست برای تاکسی، دست تکان دهد؛ صدای  همین

اش را جلب کرد. حسام را پشت فرمان بوق ماشینی آن سوی خیابان، توجه

 کند و آهسته دست تکان داد. دید که با لبخند، نگاهش می

با لبخند عمیقی، نگاهش کرد و سمت خط عابر پیاده رفت؛ عرض خیابان را با 

های بلند، طی کرد و سمت ماشین رفت که حسام در را از داخل، برایش باز  م قد

 کرد.
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 سالم علیکم، چی شده اومدی دنبالم؟  -

 زنی؟علیک سالم، خودت چه حدسی می -

 هایش را جمع کرد. نیهان ابرویی باال انداخت و لب

کردی و زنم توی مطب از بیکاری داشتی مگس کیش میاوم... حدس می -

 نداشتی، زده به سرت تا بیای دنبال من! مریض 

 حسام با لحنی آمیخته به خنده گفت: 

ای درد... اونهمه آدم رو زنگ زدم بهشون و کنسل کردم که تو بهم بگی از   -

 بیکاری اومدم دنبالت؟! 

 ای ذهنم نرسید.خو چکار کنم؟! چیز دیگه -

 حسام با لبخند کجی گفت: 

 ! راستی یه چیزی... باشه، پس نمیگم تا خودت ببینی -

 چی؟ -
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 ی دخترک را فشرد و لب زد: گونه

 دلم برات خیلی تنگ شده بود!  -

 نمایی فورا جواب داد: نیهان با لبخند دندان

 ولی من یه نصف روز، از دستت آرامش داشتم و روز خوبی بود! -

 طور که حواسش پی رانندگی بود، گفت: حسام بلند خندید و همان

 آ!  خوب بلدی تالفی کنی -

ب... له! هنوز یادم نرفته اون شب چجوری زدی تو پرم و حالمو گرفتی  -

 جناب! 

ای نرم، روی سرانگشتانش  حسام، دست دخترک را میان دست گرفت و بوسه

 نشاند. 
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ی رفتارای اون موقع من، به خاطر این بود که زیادی احساساتی نشم و همه -

جوری گفتم تا جو رو عوض کنم. منم اون شب دلم خیلی تنگ شده بود، اما اون

 خودم هوایی نشم!  

 ی آویزان گفت: دخترک دستش را از دست حسام، بیرون کشید و با لب و لوچه

 حالی میشم؟!   لوس... واست هم مهم نبود که من چه -

 کنم، غصه خوردی؟جبران می -

ی خیابان پارک کرد و نیهان نگاهی به  لحظاتی بعد، حسام ماشین را در حاشیه

 اش را جلب کرد و پرسید: اطراف انداخت؛ مرکز خرید، توجه

 اومدیم خرید؟  -

حسام، تنها لبخندی روی لب داشت و حرفی نزد، دخترک کمی فکر کرد و لب 

 زد:

 خوای لباس بخریم؟! . واسه چهلم دادفر می آها.. -
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 کرد، گفت:رفت و بازش میطور که دستش سمت در میبار حسام، هماناین

 پیاده شو دختر، کم سؤال کن! -

نیهان، نامفهوم لب کج کرد و به دنبال حسام، پیاده شد. دوشادوش هم سمت  

رود. با  ای میزه پاساژ رفتند و نیهان کنجکاو بود که بفهمد حسام، سمت چه مغا

نزدیک شدنشان به جواهرفروشی و فکری که در سر دخترک، پیچ و تاب  

رفت و مردد و ناباور، کنار حسام قدم خورد، ضربان قلبش هرلحظه باالتر میمی

 داشت. برمی

پوشی  وارد جواهرفروشی شدند و حسام رو به فروشنده که مرد جوان و شیک

 بود، گفت: 

 های ست رو میشه لطف کنید بیارید؟هسالم، وقت بخیر. حلق  -

 اختیار هینی کشید و با ذوق لب باز کرد:نیهان بی

 حسا... م! حلقه؟!   -
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تر رفت و با  طرفها چند قدمی آنفروشنده با لبخند محوی، برای آوردن حلقه

اش را مقابل بینی گرفت و با لبخند عمیقی، تشر  رفتنش حسام، انگشت اشاره

 شیرینی زد:

 زشته دختر...   هیس! -

 ی حرفش، کنار گوشش پچ زد: تر بود و در ادامهسپس سرش را نزدیک

 ترسیدم باز واست خواستگار پیدا بشه!  -

اش را تکان های مشت شدهنیهان آرام و قرار نداشت و مدام با ذوق، دست 

 فشرد.داد و لب میمی

های  و چشم  شان گذاشتهای ست را مقابلای مخملی از حلقهفروشنده، جعبه

هایی  ها چرخید. حلقهدخترک از شور و هیجان، برقی زد و نگاهش روی حلقه

شان، ها نیمی از قلب بود و با کنار یکدیگر قرار گرفتنکه روی هرکدام از آن

ی قلبش،  ی عروس، نیمهشد، نظرش را جلب کرد؛ حلقهقلب کامل می 

 ن.  ی داماد ساده و خالی از نگیکاری بود و حلقهنگین
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 حسام رد نگاه نیهان را گرفت و با انگشت اشاره کرد: 

 خوای، درسته؟اونا رو می -

 دخترک فورا سر جنباند و لب باز کرد: 

 آره آره، خیلی باحا...  -

 مکث کرد و نگاهی زیر چشمی به فروشنده انداخت و شمرده شمرده ادامه داد: 

 خیلی متفاوت و خاص هستن عزیزم!   -

ی زنانه را برداشت و دست نیهان را گرفت.  ای کرد و حلقهحسام تک خنده 

گرفت!  دخترک آنقدر ذوق داشت که انگار، اولین بار بود، حسام دستش را می

های  تپید و تنش به عرق نشسته بود. حلقه میان انگشتقلبش به شدت می

رسید که کمی برای انگشتش بزرگ به نظر میظریف و سفید نیهان نشست و 

 حسام آهسته و طوری که فروشنده متوجه نشود پچ زد:

 ای من قربون دستای کوچولوت، فنچ خودمی! -
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گنجید.  نگاه نیهان روی حلقه ثابت بود و از خوشحالی در پوست خود نمی

 حسام، حلقه را بیرون آورد و رو به فروشنده گفت:

 وچیکترش کنید لطفا.همین رو یه سایز ک -

های چرم و مشکی رنگ  ی خودش، سمت مبلو بعد از امتحان کردن حلقه

 مغازه رفتند و با انتظار آماده شدن حلقه، نشستند.

بعد از آماده شدن حلقه و خریدشان، از جواهرفروشی که بیرون رفتند، نیهان  

محکم   کرد، که حسام دستش راپرید و خوشحالی میمدام باال و پایین می

 فشرد و نهیب زد: 

 آروم بگیر دختر، زشته! حداقل بذار برسیم خونه. -

های بلند، کنار حسام  دخترک به سختی، ذوق و شوقش را پنهان کرد و با قدم 

هایش را  داشت. به محض اینکه روی صندلی ماشین نشست؛ دست قدم برمی 

شتش قرار  های ریز و دردور گردن حسام، حلقه کرد و صورتش را آماج بوسه

 گفت: اش میهای پیاپیداد و میان بوسه



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
584 

 

 وای عاشقتم حسام، چاکرخواتم، مخلصتم... -

های  خندید و به زحمت، صورتش را از حصار دست اراده و باصدا می حسام بی

 شان داشت لب زد: هایی که سعی بر کنترلنیهان آزاد کرد و میان خنده

 جوری!  کنن... نکن اینزشته، نگامون می -

دخترک آرام گرفت و خیره به نگاه خندان حسام بود که نم اشک در 

 اش از بغض لرزید؛ حسام با اخم ظریفی پرسید: هایش نشست و چانهچشم 

 کنی؟نیها... ن! گریه می -

اش دویده بود را با  اش را کمی باال کشید و قطره اشکی که روی گونهبینی

 سرانگشت زدود، با صدایی مرتعش جواب داد:

شه که همه چی اینقدر خوبه. یعنی واقعا  شه حسام، باورم نمیباورم نمی -

ی دختر کردم عاقبتم مثل همهبدبختیام تموم شد؟ من که همیشه فکر می
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ترسم ترسم، می ها، ته سیاهی و فالکته... من اینقدر خوشبخت شدم؟ میفراری

 جایی که بودم!  ترسم یه روز، دوباره برگردم هموناز دست بدمت، می

 حسام با لبخندی ملیحی روی لب، دخترک را در آغوش کشید و گفت: 

وقت قرار  ذارم، هیچوقت تنهات نمیآره، تویی نیهان. عزیزترینم... هیچ -

 جا! تا ابد کنار خودمی و توی قلبم. نیست دوباره برگردی اون

*** 

گی در سکوت، مشغول غذا خوردن بودند و تنها  وقت صرف شام بود و هم

نگاهی به  رسید. حسام نیمصدای بر هم خوردن ظروف بود که به گوش می

 هستی انداخت و پرسید:

 از شرکت چه خبر؟ کارا خوب پیش میره؟ -

 کرد، جواب داد:طور که لیوانش را از نوشابه پر میهستی همان
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زنم؛ هرجا الزمه به عنوان مدیر،  می هر چند روزی، یه بار میرم شرکت و سر -

 ی کارارو پیش میبره.  زنم و میام. آرش خودش همهامضا می 

 ی لبش را تمیز کرد و ادامه داد: کمی از نوشابه نوشید و با دستمال، گوشه

بهم میگه وکالت تام بدم، دیگه همون چند روزی یه بار رو هم نرم شرکت، اما  -

 من هنوز تصمیم نگرفتم!

ن در حالی که سعی داشت خیلی طبیعی به غذاخوردنش ادامه دهد، گوش  نیها

 های حسام و هستی بود.تیز کرده بود و تمام حواسش پی صحبت

 با تمام شدن شام، شریفه روی مبل نشست و گفت: 

 جا تا لیست مهمونا رو بنویسیم. جان، هستی، عزیزم... بیاین اینحسام -

ریزی برای مراسم هستی و حسام، در دو طرف شریفه نشستند و مشغول برنامه

ای نشسته و با گوشی سرگرم بود که نیهان  بودند؛ مهراد روی مبل تک نفره
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ترین مبل به مهراد نشست و کمی سمتش متمایل شد، کنار  روی نزدیک

 گوشش لب زد: 

 ف بزنیم! مهراد، حرفای خیلی مهمی باهات دارم. باید با هم حر -

مهراد تای ابرویش را باال انداخت و چشم از گوشی برداشت، با لحن متعجبی  

 پرسید:

 حرفای مهم؟ چه حرفی؟! -

 دخترک اطراف را پایید و آهسته پچ زد: 

 آره، راجع به ندا!   -

 آلود با لحنی کمی تند، پرسید:آشکارا رنگ از رخ مهراد پرید و اخم

 چی میگی نیهان؟  -

 کج و محوی زد و گفت:  دخترک لبخند

 خوام کمکت کنم.کنم. اتفاقا می نترس، واست شر درست نمی  -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
588 

 

 خانم مانع شد. مهراد خواست حرفی بزند که صدای شریفه

 مهرادجان، یه سری کارا هم زحمتش با شماست پسرم.  -

ی کالمشان بریده شد و دخترک از مهراد فاصله گرفت، سمت حسام  رشته

نشست. حواسش به مهراد بود که چقدر آشفته و  اش رفت و در نزدیکی

هایشان تمام شد و حسام و نیهان با  سردرگم است. ساعتی بعد، حرف

 ها، رفتند.خداحافظی از آن

 رفتند نیهان پرسید:ها را باال میطور که پلههمان

 حسام وکالت تام یعنی چی؟   -

همون اندازه معتبر  یعنی اختیار کامل رو به یه نفر دادن، یعنی امضای آرش   -

 بشه، که امضای هستی معتبره!  

 نیهان ابروهایش را باال انداخت و گفت: 

 کارو بکنه؟ مگه چقدر به آرش اعتماد داره که این -
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طور که وارد خانه پشت در رسیدند و حسام کلید را توی قفل چرخاند، همان

 شد، جواب داد:می

فاقت داشت و بهشون اعتماد دادفر خیلی با مهندس امیری و پسرش آرش، ر -

 کرد. البد شناخت خوبی داشته دیگه!می

که آرش  نیهان دیگر حرفی نزد، اما ذهنش سخت درگیر بود و مطمئن به این

 دانست!  ای دارد؛ هرچند هنوز ربطش به ندا را نمینقشه

حسام توی اتاق بود و نیهان، بعد از اینکه مسواک زد، خواست به اتاق برود، اما  

از آن سمت پنجره رفت تا پرده را بکشد؛ نگاهش به مهراد افتاد که توی  قبل

 زد و مشخص بود که فکرش سخت مشغول است. حیاط قدم می 

دخترک از داخل گلدان، چند سنگریزه برداشت و از الی پنجره، سمت مهراد 

اش جلب شد و نگاهش را باال گرفت، نیهان  پرت کرد. با سنگ دوم، مهراد توجه

اش رفت که روی مبل رها  ست اشاره کرد تا منتظر بماند و فورا سمت کولهبا د
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شده بود. با عجله، تکه کاغذ و خودکاری برداشت و روی آن شماره همراهش را 

 یادداشت کرد و پایینش نوشت: بعدا بهم پیام بده!  

کاغذ را مچاله کرد و سمت پنجره برگشت، مهراد هنوز به انتظار ایستاده بود. 

ذ مچاله شده را برایش پایین انداخت و وقتی مطمئن شد، کاغذ را برداشته؛  کاغ

 پنجره را بست و خواست به اتاق برود که صدای حسام بلند شد: 

 پس کجایی تو دلبرک، دخترک؟ بیا دیگه!  -

نیهان با شنیدن صدای حسام و لفظ شیرین و دلنشین دلبرک و دخترک، دلش  

 هایش نشست. قنج رفت و لبخند عمیقی روی لب

 اومدم. -

هایش را سمت اتاق تند کرد و وارد شد، حسام را دید که روی تخت، طاق  قدم 

باز خوابیده؛ رکابی و شلوارک سفیدی به تن داشت و لبخند به لب، نگاهش  

 کرد. می
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 تعلل سمت تخت رفت و خودش را در آغوش گرم حسام جا داد.  بی

اش را نرم  حسام میان موهای خوش جعد و شکن دخترک دست کشید و گونه

هایش داغ و سوزان بود.  بوسید، قلب نیهان بنای تپیدن گذاشته بود و گونه

ی او در  های حسام را کنار گوشش حس کرد و نجوای عاشقانهگرمای نفس

 گوشش پیچید.

 کی بشه بهت بگم خانومم، خانومی؟! دیگه نگم دخترک!   -

 نیهان شرمگین و نخودی خندید و گفت: 

تونی خرم کنی! قول عروسی دادی و گفتی فکرکنم االن  با این حرفا نمی -

 نامزدیم؛ پس سر قولت بمون!  

 ای بلند سر داد و لب زد: حسام تک خنده 

ندی، اینم روش! چشمم کور و دندم نرم؛ صبر  همه منو چزوباشه، تو که این -

 کنم.کنم تا شب عروسی! فعال به همین حد، بسنده می می
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 های خوش فرم و کوچک دخترک رفت.این را گفت و به شکار لب

*** 

های دستی، ال به الی موهایش چشم باز کرد و حسام را با  نیهان با حس نوازش

 لبی خندان، باالی سرش دید.

شدی، صبحونه  تنبل خانوم، ظهر شده آ! قبال صبح زود بیدار می پاشو دیگه -

 کردی، اما حاال...آماده می 

 آلود تشر زد:هایش در هم رفت و با صدایی خوابدخترک سگرمه

کپیدم، اما حاال تا بوق سگ بیدار تنبل عمته! قبال شبا زود مثل آدم می -

ب راحت بخواب... ارواح  داری خب! دیروز الکی خرم کردی، گفتی شام مینگه

 ات... عمه

ی دخترک را بیشتر در هم حسام ریز ریز خندید و حینی که موهای آشفته

 ریخت گفت: می
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مون با تقصیر خودته که اینقدر خواستنی و شیرینی دلبرک! پاشو جمعه -

 خواب نگذره، بریم بیرون قول میدم امشب راحت بخوابی. 

 زنم! م، همش عین مافنگیا چُرت میمعلومه که امشب باید راحت بخواب -

حسام از جا برخاست و بازوی نحیف دخترک را میان دست گرفت و کمک کرد 

 اش را بوسید.تا بشیند؛ موهایش را از جلوی صورت کنار زد و پیشانی

 تو آشپزخونه منتظرتم، زود بیای!  -

به  از اتاق بیرون رفت و نیهان خواست که از روی تخت پایین بیاید، چشمش

اش افتاد. با باز کردن صفحه و دیدن  زن و سبزرنگ گوشیچراغ چشمک 

 پیامک، مطمئن شد مهراد است!

 گفتی تو دیشب؟چی می -

 هایش را درهم برد و نوشت:ی مهراد، سگرمهلحن تند و طلبکارانه

 کنی! جوری رفتار میبیا بزن...! چه طرز حرف زدنه؟! خوبه ازت آتو دارم و این -
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 بعد، پیامک رسید. ایلحظه

 خوای؟!چیه؟ باج می -

 پوزخندی کنج لب دخترک نشست و جواب داد:

 دار واسه طالق هستی الزمت میشه!نه ممنون، پوالت رو نگه -

 طولی نکشید که پیامک مهراد رسید.

 نیهان سر به سرم نذارآ! میگی قضیه رو یا نه؟ -

 صدای حسام از بیرون بلند شد.

 نیها... ن، بیدار نشدی هنوز؟!   -

 با حرص لب فشرد و نوشت:

اس، حسام خوای کار دستم بدی؟! امروز جمعهدِ المصب اول صبحی می -

 آ! فردا پیام بده.فهمه می
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 پیام را فرستاد و با انداختن گوشی روی تخت، صدایش را باال برد:

 اومدم... -

* 

ین بیمارش را که پیرمردی ی آخرساعات پایانی کار بود و حامد نسخه

جان، زیر لب از  ی بیسالخورده بود، پیچید و دستش داد؛ پیرمرد با چند سرفه 

داشت با صدایی مرتعش و اش را برمیحامد تشکر کرد و حینی که عصای چوبی

 دار گفت: خش

میگن اوالد، عصای دستِ پیریِ... پنج تا اوالد دارم و باز همین عصای چوبی   -

 وفا کرده تا اوالد!  بیشتر بهم 

ی  های کوتاه و آهستهآهی کشید و نگاه متأسف و متأثر حامد، به دنبال قدم 

پیرمرد کشیده شد. با بیرون رفتن پیرمرد از اتاق، حامد از جا برخاست و 

روپوش سفید را از تن درآورد. دندانش از شب گذشته، کمی درد داشت و 

 ، به مطب حسام برود.کیفش را برداشت تا قبل از رفتن به خانه 
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رفت که متوجه نیهان شد؛  ها را باال میاز منشی مطبش خداحافظی کرد و پله

 گوشی در دستش بود و با وارد شدن  به راه پله، با صدایی خفه پچ پچ کرد:

 مگه نگفتم خودم بهت پیام میدم؟ اینقدر زنگ بزن که آخر حسام بفهمه!  -

 ارتیاب، گوش تیز کرد.حامد، روی پله ایستاد و با 

خوام هم که بدونم. فقط دونم و نمیاش رو نمیببین مهراد، من بقیه -

اندازه بگم که ندا با نقشه اومده سمتت و دستش با آرش امیری تو یه  همین

 اس!  کاسه 

 ای سکوت شد و باز گفت: لحظه

آرش  من از کجا بدونم چه ربطی به هم دارن؟! اما از اون شب که هستی گفت   -

ازش وکالت خواسته، خیلی مطمئن شدم! یه سر برو شرکت و سر و گوش آب  

 بده تا خودت بفهمی راست میگم یا نه! فقط دیگه به من زنگ نزن.
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تر ایستاده و با اخم تماس را که قطع کرد، متوجه حامد شد که چند پله پایین

 کند، کمی مضطرب شد و گوشی را پایین گرفت. نگاهش می

 ؟ سالم! جاییاین -

 حامد با همان اخم نشسته در ابروهایش، چند پله را باال آمد و پرسید: 

 ی مهراد رو به حسام نمیگی تو دختر؟! چرا این قضیه -

 نیهان سر به زیر انداخت و گفت: 

 جوری باز به هستی نزدیک بشه! ترسم که اینمی -

مطب شود  حامد با تأسف سر تکان داد و خواست از کنارش عبور کند و وارد 

 که نگاهش به دست نیهان افتاد.

 اس دستت؟!نیهان، اون حلقه -

نمایی، دستش را مقابل حامد گرفت  گل از گل دخترک شکفت و با لبخند دندان

 و لب باز کرد: 
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 آره... دو شب پیش خرید واسم، قشنگه؟  -

 لبخند روی لب حامد نشست و زمزمه کرد:

 ه دلش لرزید؟! پس این عاشق دلشکسته، باالخره دوبار -

 نیهان خنده بر لبش ماسید و اعتراض کرد:

خوام فراموش کنم که اصال یه روز هستی رو  جوری نگو دیگه حامد! می این -

 دوست داشته!

 حامد خندید و گفت:

 ترین دختر اونیه که عشق آخر یه پسر باشه، این مهمه!دیوونه... خوشبخت -

 با اندک تأملی لب باز کرد:دخترک تای ابرویش را باال انداخت و 

ترین پسر کدومه جناب طور! بعدش اونوقت، خوشبختآهان، که این -

 فیلسوف؟

 ی نمکینی جواب داد:حامد با خنده 
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پسری که عشق اول یه دختر باشه! آخه دخترا عشق اول رو هیچوقت   -

 کنن. فراموش نمی

 حسامم که عشق اول و آخر منه!   -

و همان لحظه دندان حامد دو مرتبه درد گرفت و حامد  هر دو ریز ریز خندیدند 

 صورتش از درد جمع شد، نالید:

 کنه. حسام وقتش آزاده یه نگاه بندازه؟آیی... دندونم درد می -

 آره، مریض آخرش داخله. بیا بشین تو سالن تا کارش تموم بشه. -

 و به دنبال این حرف وارد مطب شد و حامد هم پشت سرش داخل رفت.

*** 

گذشتند و زندگی روال عادی خودش را داشت.  روزها یکی پس از دیگری می

ای رسیده  دانست که مهراد به نتیجهنیهان دیگر با مهراد حرفی نزده بود و نمی

است یا نه؟! مراسم چهلم آقای دادفر هم به اتمام رسیده بود و حسام طبق  
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رسی رفت که از اوستا  قول و قرارش با نیهان، برای پیدا کردن سیاوش سراغ آد

 نجار آن کارگاه نجاری گرفته بود.  

تابید و چیزی تا غروب نمانده بود که حسام آخرین پرتوهای آفتاب بر زمین می

ساز ایستاده و حسام  ای ویالیی و قدیمیو نیهان مقابل درب سبز رنگ، خانه

 زنگ آیفون را فشرد. 

با او نسبت فامیلی داشته  نیهان با تصور اینکه ممکن است افراد این خانه

فشرد. صدای زن  باشند، مضطرب بود و دست حسام را مدام در دستش می

اش را بیشتر  جوانی که از آیفون بلند شد، قلبش را به تپش واداشت و دلهره

 کرد.

 بله؟  -

 حسام گلویی صاف کرد و لب زد: 

 سالم، منزل آقای پورسلیم؟  -
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 بله، بفرمایید. -

نگاه امیدوارانه و مشتاق هر دو به هم گره خورد و حسام    ی زن،با جواب بله

 گفت:

 ببخشید چند لحظه تشریف میارید دم در؟ -

 زن با ارتیاب پرسید: 

 شما؟  -

 کنم خدمتتون، اگه میشه تشریف بیارید!  عرض می -

 با اندک تعللی جواب داد:

 بله، االن میام.  -

 با قطع شدن آیفون، نیهان با هیجان گفت:

ی من میشه؟ عممه، عمومه، وای حسام یعنی چی میشه؟ این زنه چکاره -

 کیه؟!
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 ای جواب داد:حسام با تک خنده 

 حتما عموته!   -

 آ! منظورم زنعمو بود.عه... وقت گیر آوردی -

در با صدای تیک، باز شد و نگاه هردو سمت در چرخید. زنی جوان و تقریبا  

رنگ کمی اش از زیر شال آبیزیتونیسی ساله با قدی بلند و کشیده، موهای  

ای رنگش روی صورت حسام و  های بادامی و قهوهبیرون ریخته بود و چشم 

 نیهان چرخید و لب باز کرد:

 سالم، بفرمایید.  -

 حسام با نیمچه لبخندی گفت:

 جا منزل پورسلیم هست درسته؟ ما با آقاسیاوش کار داریم!سالم، گفتید این -

 ند زن، در هم فرو رفت و خط اخم، بین ابروهایش نشست. ابروهای کمانی و بل
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شما کی هستین؟ با سیاوش چکار دارین؟ خیلی سال میشه که اون دیگه   -

 جا نیست! این

 حسام سر جنباند و لب زد:

جا تنها آدرسی هست که ازش گیر  من یه امانتی برای آقاسیاوش دارم و این -

 آوردم. میشه بگید االن کجاست؟

ش کرد و شالش را کمی جلو کشید و با لحنی که اصال دوستانه نبود  زن رو تر

 گفت:

جا رفته و مهم هم نیست  ما خبر نداریم کجاست، بیست سال میشه که از این -

که کجاست! اصال اون دیگه عضو این خانواده نیست، برید خدا روزیتون رو  

 جای دیگه حواله کنه. 

ا جلب کرد و هردو به پشت سر  شان رهمان لحظه صدای زمخت مردی توجه

 نگاه کردند. 
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 چی شده الهام؟  -

مرد جوانی با موهای نسبتا بلند و فرفری، بینی کشیده و باریک و نگاهی  

ها جات در دستمشکی، پشت سرشان ایستاده و چند پاکت میوه و سبزی

 داشت. 

 زن جوان که حاال متوجه شدند نامش الهام است رو به مرد گفت:  

گیرن،  جان! این خانوم و آقا اومدن و سراغ سیاوش رو میرابهیچی سه -

 میگن امانتی دارن واسش. منم گفتم سیاوش نداریم! 

حبیب گفته بود که  ای در ذهن دخترک زد! حاجشنیدن نام سهراب، جرقه

 سیاوش، برادری به نام سهراب دارد، پس این مرد جوان عموی او بود!

 صورتش به سرخی زد و عتاب کرد:  سهراب با شنیدن اسم سیاوش، رنگ

سیاوش مُرده... سیاوش خیلی وقته برای مُرده! دست از سرمون بردارید!   -

 بذارید آرامش داشته باشیم. 
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ی نیهان و حسام، سمت در قدم تند کرد و هر دو وارد خانه  زدهمقابل نگاه مات

گذاشت.   شدند، خواست در را ببندد که نیهان یک پایش را جلو آورد و الی در

 باز ماند و دخترک ملتمسانه گفت:در نیمه

دونید بهم بگید. چه  من دخترشم! دختر سیاوش... تو رو خدا هرچی ازش می -

 کنم.خوب، چه بد! خواهش می

 سهراب با کالفگی و بیزاری لب زد: 

برو بابا... سیاوش گورش کجا بود که کفنش باشه؟! سیاوش زن نداشت که  -

 بچه داشته باشه! 

 حسام مداخله کرد و دستش را به در فشرد و گفت: 

خوایم، دنبال ای داشته، پنهونی! باور کنید چیز زیادی ازتون نمیزن صیغه -

 دردسر هم نیستیم؛ فقط این دختر دنبال یه رد و نشون از پدرشه.
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های سهراب که در را محکم گرفته بود، کم شد و در را آهسته باز  فشار دست 

ی محوی از عصبانیت، بر  هایش رفته رفته از هم باز شد و جز هالهاخم کرد. 

 صورتش نماند. سر به زیر انداخت و با لحن مالیمی به الهام خطاب کرد: 

 یاال کن...   -

 و رو به حسام و نیهان اشاره کرد: 

 بفرمایید داخل.  -

و  ها وارد حیاط شدند، حیاط خانه سبکی قدیمیاز جلوی در کنار رفت و آن

سنتی داشت اما بازسازی شده بود و اثری از کهنگی نبود. کف حیاط با  

رنگ پوشیده شده و حوض لوزی وسط حیاط که  های شیاردار طوسیموزاییک

 های کوچک و بزرگ گذاشته شده بود. دور تا دور آن گلدان

ها همرنگ در حیاط بودند و رنگ سبزشان آرامش خاصی به انسان در و پنجره

 کرد. چهار پنج پله را باال رفتند و با تعارف سهراب، وارد خانه شدند. منتقل می
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های راحتی  دکوراسیون خانه هم ترکیبی از سبز و طوسی بود، روی مبل

 رویشان، کنار هم نشستند.  بهپذیرایی نشستند و سهراب و الهام هم رو

 خوای بدونی؟ اصال رو چه حساب میگی دختر سیاوشی؟خب، چی می -

 ها را از دخترک پرسید و نیهان مِن مِن کنان گفت:اب اینسهر

خب... خب مادرم بهم گفته که زن پنهونی سیاوش بوده البته سیاوش   -

خودش هیچوقت نفهمیده مادر من ازش بچه داره! آدرس محل کارش رو که یه  

جا، اما صاحب کارگاه گفت که نجاری قدیمی بود رو بهم داد و منم رفتم اون

 جا هم نیست و آدرس این خونه رو بهمون داد.قت میشه اونخیلی و

 سهراب نفسی از سینه برکشید و لب از لب برداشت:

ببین دخترجون، من وقتی سیاوش از خونه رفته سن و سالی نداشتم که  -

دونم که بابام از دستش دق کرده و مرده؛ چیزی یادم باشه، فقط همینو می

 زیادی، آلزایمر گرفته.    مادرمم از جوش و غصه و خیاالت
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ها را جلب کرد.  ی کالم سهراب را برید و نگاهای، رشتهصدای نازک و دخترانه

رسید با سینی چای تر به نظر میدختری که در ظاهر شبیه الهام بود اما جوان

 وارد سالن شد.

 سالم، خوش اومدین. -

گذاشتن سینی روی عسلی،  حین احوالپرسی چای را مقابلشان تعارف کرد و با 

  کنار الهام جا گرفت و نشست. برخالف سهراب و الهام، این دختر روی لب

 رو بود. لبخند داشت و بسیار گشاده 

 ی کالم را در دست گرفت و ادامه داد:سهراب باز رشته

من تمام عمرم رو زجر کشیدم، یه بچه یتیم بودم با یه مادر مریض که اگه  -

ی خدابیامرزم نبود، از پس زندگی برنمیومدم. توی زندگی کمک و حمایت عمه 

شدم چون اون  کشیدم، بیشتر از سیاوش متنفر میهر چقدر بیشتر سختی می

باعث تمام بدبختیای ما بوده. هیچوقت از اینکه سیاوش چکار کرده چیزی 

خوام هم که بفهمم. بابام که نیست و مادرمم هوش و حواس  نفهمیدم و نمی
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دونم که با کاراش خانواده رو از هم  اندازه میبهتون بگه. منم همین نداره تا

 پاشونده. 

ای رنگی که به تن  ها باز شد و پیرزنی با پیراهن بلند و سرمهیکی از اتاق بدر

هایی آهسته و کوتاه سمت پذیرایی آمد، پرهای روسری  داشت، با قدم 

 ام بود.فشرد و نگاهش خیره به حسها میسفیدش را میان مشت

 الهام از جا برخاست و با لبخندی تصنعی سمت پیرزن رفت و گفت:

 بیدار شدی مامان؟  -

 نیهان نیز نگاهش به پیرزن بود و زیر لب زمزمه کرد: » مادربزرگمه؟!« 

گونش پر  اش نمایان بود و صورت گندمهای سفید پیرزن از کنار روسریگیس

 ها رنج و سختی داشت. هایی که نشان از تحمل سال از چین و چروک

های نحیف او را گرفت و خواست به سمت آشپزخانه هدایتش کند  الهام دست

 آنکه نگاهش را از حسام بردارد، لب باز کرد:اما او عروسش را کنار زد و بی
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طاهر... طاهر اومدی؟ باالخره برگشتی مادر؟ سیاوشم رو ندیدی؟ سیاوشم   -

 کجاست؟ 

 مادرشوهرش را گرفت و مهربانانه لب زد: الهام از دو طرف، بازوهای

 بیا مامان، بیا بریم، سیاوش میاد.  -

های حسام را  پیرزن خودش را به حسام رساند و میان نگاه حیران آن دو، دست 

 هایش را خیس کرد.در دست گرفت و اشک، گونه

طاهر قول دادی، قول دادی مواظب پسرم باشی. چرا نیاوردی پسرم رو؟   -

 سیاوشم کو؟! 

 قراری پیرزن را دید، برای دلخوشی پیرزن با تأثر گفت: حسام که بی

، گریه نکن. من قول  میارمش مادرجون، میارمش. شما برو استراحت کن -

 میدم بیارمش!
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اختیار بغض کرد  هایش، بیا و اشکهنیهان با دیدن حال و روز پیرزن و التماس

و لب به دندان گرفت تا بغضش را قورت دهد. پیرزن که حاال با شنیدن 

های حسام کمی آرام گرفته بود، همراه عروسش از پذیرایی دور شد و  حرف

 حسام رو به سهراب پرسید:

 طاهر کیه؟  -

د جواب  کشیسهراب با تأسف سر تکان داد و همراه با آهی که از سینه برمی

 داد: 

مون! البته قدیما... چیزی حدود سی سال پیش، در کل مادرم  پسر همسایه  -

کنه سیاوش پونزده سالشه و من پنج کنه؛ هنوزم فکر میتو گذشته زندگی می

 ام! ساله 

 نیهان با ناامیدی ابرو کج کرد و گفت: 

 یه عکس از بابام ندارین؟ -
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 سهراب با بیزاری و تنفر لب باز کرد:

های  قرارینه! هیچ رد و نشونی از سیاوش تو این خونه نیست، مگر همین بی -

مادرم! وگرنه من طوری خاطرات سیاوش رو از این خونه پاک کردم که انگار  

 هیچوقت سیاوشی نبوده!  

حسام از جا برخاست و نیهان نیز به تبعیت از او بلند شد، دختر جوانی که   

 : کنار سهراب بود، با خوشرویی گفت

 تون رو میل نکردین!چای -

 ممنون، میل نداریم. -

حسام این را رو به دختر گفت و دست توی جیبش فرو برد، کارت ویزیتش را  

 برداشت و مقابل سهراب گرفت:
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، آدرسی، تلفنی یا  ، اگر چیزی یادتون اومداین شماره و آدرس محل کار من -

فا بهمون خبر بدین. این حق  هر سرنخی که نیهان بتونه پدرش رو پیدا کنه، لط 

 نیهانه که پدرش رو ببینه!  

 سهراب کارت را گرفت و بدون نگاهی به آن، سر جنباند: 

 بله حتما!   -

 جا رفتند.با تشکری کوتاه، هر دو خداحافظی کردند و از آن

آلود نگاهش را به  سکوت سنگینی در فضای ماشین حاکم بود و نیهان اخم 

نگاهی  طور که حواسش پی رانندگی بود با نیمم همان خیابان دوخته بود، حسا

 پرسید:

 خوای حرف بزنی؟ یه چیزی بگو خب!نمی -

 هایش بیشتر در هم فرو رفت و معترضانه گفت: دخترک اخم
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خوام،  چی بگم؟ مگه گوش میدی به حرفم؟ بهت میگم من این بابا رو نمی -

خیالش شو، ولی تو هی کشش بده! فکر کن بابام همون اصالن سگِ! واال اون  بی

شو روانی کرده... اصالن بهتره... این یکی باباشو فرستاده سینه قبرستون، ننه

   رفت!ی سبیالی چخماقیش می ش قربون صدقه حداقل ننه

کنم میگم باباتو چی میگی تو؟! اصالن خوبه! مردک تو رو فروخت... بد می -

 پیدا کنیم که هرکی از راه نرسه بگه معلوم نیست بابات کیه و کجاست؟! 

 هایش را از دو طرف به کمر زد و سر تکان داد، توپید:نیهان دست

من که  کی گفته هان؟ کی گفته معلوم نیست بابام کیه؟ هستی گفته دیگه -

زدین، دقیقا از همون روز هم تو  دونم! همون روز که تو حیاط حرف میمی

 پیچ دادی که بریم دنبال بابام. وگرنه واسه تو مهم نبود!جوری گیر سهاین

 حسام دندان سایید و با غیظ گفت: 

 خوام بدونم.جوری نیست، خودم مینخیر این -
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 خوا... م!گرفتی! من بابا نمی میگفتی، جوابت رو هم زودتر می -

 صدای بلندش حسام را کالفه کرد و تشر زد:

 گردیم، به درک!باشه، من احمقم که پیگیر کارای تو میشم. اصال دیگه نمی -

هایی در هم سکوت کردند و تا رسیدن به خانه، کالمی حرف هردو با سگرمه

 ستقبال آمد و لب باز کرد: نزدند. به خانه که رسیدند، مهتاج لبخند به لب، به ا

 سالم، خوش اومدین. خانوم گفتن که تشریف بیارید پایین.  -

 حوصله و با اخم کمرنگی جواب داد: حسام بی

 خانوم بگید... نه، ممنون به شریفه -

 نیهان بالفاصله کالم حسام را برید و رو به مهتاج گفت: 

 کنیم میایم.  به شریفه خانوم بگید چشم، االن بریم باال لباس عوض -

 حسام چشم درشت کرد و لب فشرد که نیهان نگاهش کرد و ادامه داد: 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
616 

 

ی شام درست کردن ندارم،  کنی؟ من حوصلهجوری نگام میچیه؟ چرا این -

 خوره.  حالمم دیگه از غذای آماده بهم می 

توجه به  اش را قورت دهد و نیهان بیمهتاج لب به دندان گرفته بود تا خنده

های تند سمت خانه رفت  های حسام، سر به زیر انداخت و با قدمنحرص خورد

 و حسام ناچار رو به مهتاج گفت: 

 شما تشریف ببرید، ما االن میایم. -

 مهتاج سر جنباند و لب زد:

 چشم آقا، با اجازه. -

ی باال که رسیدند، حسام کتش را روی مبل انداخت و با لحنی تند  به طبقه

 پرسید:

قه پایین فراری بودی، حاال چی شده که دم به دقیقه بدو بدو  تو که از طب -

 میری پایین؟ 
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 آورد جواب داد: هایش را درمینیهان با لجاجتی کودکانه، حینی که لباس

کنم، بمونم باال که غرغرای تو رو گوش بدم؟ میرم پیش مامان خوب می -

 ه.ی مهتاج رو ببینم دلم باز بشجونم! میرم چهار تا خندهشریفه

شلوار جینش را که از پا بیرون کشید، سمت حسام پرت کرد که جلوی در  

 کرد:آلود نگاهش میایستاده بود و اخم

 تربیت... برو بیرون!  چشاتم درویش کن بی -

طور که از اتاق بیرون  حسام دومرتبه شلوار را سمت دخترک پرت کرد و همان

 رفت زیر لب غرولند کرد:می

 یدم!انگار تا حاال ند -

تونیک راه راه سفید سبز پوشید و ساپورت سفید، شال همرنگ ساپورتش را  

رفت، با قهر از خانه  روی سر انداخت و بدون توجه به حسام که سمت حمام می 

که به پایین پله و مقابل منزل شریفه رسید، هستی و مهراد  بیرون رفت. همین
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ی در ایستاد و سالم  هم حینی که مشغول گفتگو بودند از راه رسیدند. جلو

بار جواب سالم  رسید برخالف همیشه اینکرد، هستی که به نظر خوشحال می

 گرمی داد و وارد خانه شد. نیهان متعجب ابرویی باال پراند و رو به مهراد گفت: 

 اوهوک! چه خبره؟  -

به دنبال هستی، خواست وارد خانه شود که با صدای مهراد، ایستاد و به پشت  

 د. سر نگاه کر

 نیهان...  -

 هوم؟  -

 نگاهش را پایین انداخت و زبان رو لب کشید.

 کنم.ازت ممنونم که کمکم کردی! جبران می -

نیهان متوجه منظورش نشد و لب باز کرد حرفی بزند که صدای هستی از داخل  

 خانه بلند شد.
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 مهرا... د! کجا موندی بیا دیگه؟! -

 اومدم! -

زده رو  هر دو وارد خانه شدند که هستی هیجانحرف در دهان نیهان ماسید و 

 به شریفه گفت: 

خواسته وکالت بگیره که سرمون کاله وای مامان باورت میشه؟ آرش می -

 شدیم! بذاره! مهراد مچش را نگرفته بود که بدبخت می

 اخم روی صورت شریفه نشست و نامفهوم لب زد: 

 چی؟! غیرممکنه! چطور آخه؟  -

خبردار شد که ماجرا از چه قرار است و با نیشخند رو به مهراد  نیهان شستش 

 نگاه کرد! هستی همچنان با ذوق ادامه داد:

شه، مهراد اومد شرکت و کنم! مامان باورت نمیوای مهراد بهت افتخار می -

ها رو بررسی کرد، به انبار سر زد و خیلی کارای دیگه... فهمیدیم حساب کتاب
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خواسته که کنه، از من وکالت میه از شرکت دزدی میاین آرش موزمار دار 

 تر به هدفش برسه!راحت

 شریفه تای ابرویش را باال انداخت و رو به مهراد گفت: 

باریکال مهراد! چی شد به فکرت رسید بری شرکت و سر و گوش آب بدی؟   -

 چجوری متوجه شدی؟

 مهراد آب دهانش را فرو برد و با کمی تعلل گفت: 

که اون شب هستی گفت که آرش وکالت خواسته، این شد خب... نه ایناوم...  -

ها که من شک کردم و تصمیم گرفتم برم یه سری به شرکت بزنم، حساب کتاب

شاهلل که نتیجه  رو بررسی کردم و فهمیدم! حاال از آرش شکایت کردیم ان 

 بگیریم. 

 انداخت و لب زد:شریفه با ابروهایی باال انداخته، نگاهی مغرورانه به مهراد 
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خوبه...! خیلی خوبه! از هوش و ذکاوتت خوشم اومد. به قول هستی بهت   -

 کنیم.افتخار می

هایی که به مهراد گفته  های خودش و حرفدانست پیگیرینیهان که خوب می

اش را کنترل کرده و با نگاه خندانش  بود باعث این اتفاق است، به زحمت خنده

 .چشم به مهراد دوخته بود

ی کوچکی هم دار و کمی بهم ریخته که حولهدر باز شد و حسام با موهایی نم

ها داشت وارد خانه شد و سالم کرد. هستی با شوق سمت حسام  روی شانه

 درنگ مشغول تعریف ماجرا برای حسام شد. رفت و بی

 نیهان خودش را به مهراد نزدیک کرد و کنار گوشش پچ پچ کرد:

آ! با فرمون خودت جلو  خودت رو تو دل هستی جا دادی خوب با فرمون من،  -

 رفتی که تهش طالق بود! می

 مهراد زیر لب زمزمه کرد:
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 کنم دیگه! واسه همین ازت تشکر کردم و گفتم جبران می -

 حاال ربط ندا به آرش چی بود این وسط؟ -

 مهراد لب گزید و گفت:

 هیس! حاال باشه بعد بهت میگم.   -

 شد و گفت: صدای مهتاج بلند 

 اس، بفرمایید... خانوم شام آماده  -

کمی بعد همگی دور میز شام نشسته بودند، هر بار که نگاه حسام و نیهان به  

گرداند، لبخند  کرد و رو میخورد دخترک پشت چشمی نازک می هم گره می

های  که ناراحت شود از لجاجتنشست و بیشتر از اینمحوی روی لب حسام می

هردو گرفت. ساعتی بعد از صرف شام، اش میی دخترک خندهکودکانه 

 ی باال رفتند. خداحافظی کردند و به طبقه
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توجه بود و بعد از مسواک، سمت اتاقش رفت؛  نیهان همچنان به حسام بی  

گلسرش را باز کرد و پنجه میان موهایش برد. روی تخت غلتید و پتو را روی  

 سرش کشید. زمان زیادی نگذشت که در اتاق باز شد.

 جا خوابیدی؟ تو چرا اومدی این -

 سام این را پرسید و نیهان هیچ واکنشی نشان نداد، که حسام دومرتبه گفت:ح

 خوای آشتی کنی آره؟یعنی قهری و نمی -

های بلند سمت تخت آمد، پتو را با ضرب کنار  بار با قدم باز جوابی نشنید و این

ها بلند زد و دست زیر سر و پاهای نیهان برد؛ با یک حرکت او را روی دست

 آغوش گرفت، با تأکید گفت: کرد و در 

ت فرو کن! جای تو همیشه رو  یه حرفی رو یه بار میگم تا آخر عمر تو گوش -

 تخت منه... چه قهر باشی چه نباشی! 
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های حسام آزاد شود و با مشت روی  نیهان تقال داشت تا از حصار دست

 کوبید. اش میسینه

 خوام جدا بخوابم! خوام، میولم کن... نمی -

ای به در اتاق زد و وارد شد، نیهان را روی تخت  ی آهستها پا، ضربهحسام ب

 خواباند و گفت: 

 کنی بکن ولی حق جدا خوابیدن نداری! قهر می -

پشت نیهان دراز کشید و پای راستش را روی هر دو پای ظریف دخترک 

انداخت و دستش را حصار بازوهای او کرد.  نیهان که توان هیچ حرکتی 

 را تکانی داد و با حرص لب زد: نداشت، خودش

 ولم کن گندبک!  -

 حسام در گلو خندید و گفت: 

 حرف نباشه، بخواب!   -
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 اش برداشت و با غیظ لب باز کرد: دست از تقالهای بیهوده

 گندبکِ زورگو... شِرِک! -

 حسام ریز ریز خندید و نیهان را بیشتر در آغوشش فشرد که گفت: 

 زهرمار!  -

*** 

های بسته،  د و از این شانه به آن شانه چرخید، با پلکروی تخت غلتی ز

دستش را جلو برد و کنارش را لمس کرد... خبری از حسام نبود! پلک باز کرد و  

جای خالی حسام را روی تخت دید، به ساعت رومیزی نگاه انداخت و با دیدن 

ز  های گرد شده اساعت که نزدیک به ده صبح بود یکدفعه از جا پرید. با چشم

 تعجب، هراسان از روی تخت پایین آمد و سمت سالن رفت.

 حسام... حسام...! -
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ی  خبری از حسام نبود و غم روی دلش نشست، سمت گوشی رفت و شماره 

 حسام را گرفت.

 بله؟  -

 با شنیدن صدای حسام، تشر زد:

 درد... چرا منو بیدار نکردی؟ چرا تنها رفتی؟  -

 تو که قهر بودی!   -

 لب ورچید و گفت: 

خبرم برسه... داشتم واست ناز میاوردم! دیشبم که پیشت خوابیدم   -

 معرفت. بی

ی ریز حسام را از پشت گوشی شنید، با صدایی که رد پای خنده صدای خنده

 در آن پیدا بود جواب داد:
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کردم، بیدارت نکردم تا بیشتر بخوابی. االن صبحونه که خوردی،  شوخی  -

 آژانس بگیر بیا مطب.

 لبخند روی لب نیهان نشست و لب زد:

 لوس... ترسیدم، فکر کردم باز قهر کردی! االن میام.  -

 عزیزمی، بیا منتظرم. مواظب خودت باش. -

ای  تحمل لحظه با لبخند تماس را قطع کرد و برای آماده شدن، سمت اتاق رفت.

بودن در خانه را بدون حسام نداشت، خیلی زود لباس عوض کرد و کمی کره و 

 عسل روی نان لواش مالید و لقمه آماده کرد تا در مسیر بخورد. 

خورد،  ی کره عسلش را میتمام طول مسیر را هندزفری گذاشته بود و لقمه

 پر گفت: ان نیمهجلوی مطب که رسید هندزفری را از گوشش برداشت و با ده

 ممنون آقا... چقدر میشه؟!  -
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گون بود از آینه نگاهی  که مردی حدودا چهل ساله با موهایی نقره راننده

 آلود لب زد:انداخت و اخم

 بیست تومن!  -

 اش را فرو برد و غرولند کرد:لقمه

 او... ه، چه خبره؟! دو تا چهارراه بیشتر که نیومدی!  -

 ز کیفش بیرون آورد و سمت راننده گرفت. دو اسکناس ده تومانی ا

ها پشت فرمان، منتظر نشسته بود. کرایه را از  مرد بدون حرفی و با همان اخم

اش را داخل کیف  نیهان گرفت و دخترک با خیالی آسوده، ابتدا مابقی لقمه

اش را مرتب کرد و بعد  هایش را تمیز کرد. مقنعهگذاشت و با دستمال دور لب

های ماشین با یک حرکت از جا کنده شد که در را بست، چرخهمینپیاده شد. 

و ماشین به سرعت دور شد. نیهان نیشخندی زد و مطمئن بود که اعصاب  

 راننده را تا حد ممکن بهم ریخته! 
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 ی مطب حامد افتاد و لب زد:وارد ساختمان شد و نگاهش به درب بسته

ن کردن... هرروز هرروز  اینم که از حسام بدتره! مردم رو مچل خودشو -

 تعطیل! 

ها خالی هست و  ها را باال آمد و وارد سالن مطب شد که دید تمام صندلی پله

 زده نگاهی به اطراف انداخت و صدا زد:کس در مطب نیست! ماتهیچ

 حسا... م!   -

جوابی نشنید و با تردید سمت در اتاق رفت، در را آهسته و با احتیاط باز کرد و  

خل اتاق سرک کشید، صدای بلندی در گوشش پیچید و همراه آن  همین که دا

دخترک جیغ بلندی سر داد. صدای بمب شادی بود و فریاد همزمان تولدت 

 مبارک... 

تپید،  رویش زُل زده بود و قلبش تند میبهنیهان مات و مبهوت به رو

ه روی کرد کباز میز کوچکی را نگاه میهایش خشکیده بود و با دهان نیمهپلک

درخشید. سناخانم  اش میآن یک کیک شکالتی بود و شمع هجده که شعله
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کنار در ایستاده بود و حسام، مهراد، حامد، بیتا و مهتاج که دور میز بودند و  

 زدند.  برایش کف می

 حسام با آغوش باز جلو آمد و گفت: 

 تولدت مبارک عزیزم. -

 د و لب زد:اش زبان کشیهای خشکیدهدخترک به زحمت روی لب

 حسا... م!-

ای که روی موهایش نشاند، بغض حسام آهسته او را در آغوش گرفت و با بوسه

در گلوی نیهان نشست. اولین تولد عمرش بود و اولین مرتبه که کسی به او  

گفت! پیش از این روز تولدش هیچ فرقی با دیگر روزها نداشت و به  تبریک می

چه تاریخی هست؟! چون قرار نبود هیچ    کرد که اصال تولدشکل فراموش می

 اش بیفتد!  اتفاق خاصی در زندگی
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اش از هفت سالگی بود که جشن تولد دختر همسایه رفته بود و  تنها خاطره

خواست. به خانه که برگشت، اصرار کرد و التماس که مادرش دلش تولد می

و ناسزاهایی  هایش، سیلی محکم اصالن بود برای او تولد بگیرد اما جواب گریه

 که نثارش کرد.  

 لرزید گفت: ای که از بغض میهایی به اشک نشسته و چانهبا چشم 

 ممنون حسام... اصال یادم نبود امروز تولدمه! اصال انتظار نداشتم. -

 ی حسام گذاشت که حامد با لحن شوخ و معترض گفت: و باز سر روی سینه

 وایساده! بسه...جا آقا رعایت کنیدآ! خانواده این -

هایش  همگی خندیدند و نیهان از آغوش حسام جدا شد، دست روی گونه

هایش را باال گرفت و  کشید و همراه حسام سمت میز تولد آمد. حسام دست 

 لب باز کرد:
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جان! به خاطر اینکه تازه چهلم آقای دادفر تموم شده بود یه توضیحی نیهان -

م ناراحت بشن و واسه همین مجبور شدم خانومن گفتم مبادا هستی یا شریفه

جا یه تولد کوچیک بگیرم. همین االن جلوی جمع بهت قول یه تولد درست  این

 و حسابی رو برای سال بعد میدم!

 نیهان با لبخند عمیقی گفت: 

 ولی مطمئنم این باحال...  -

 حرفش را بلعید و با مکث کوتاهی ادامه داد: 

میشه، چون واقعا نه یادم بود و نه انتظارش   ترین تولد عمرمعه یعنی قشنگ -

 رو داشتم. ممنون عزیزم...

 حسام لب باز کرد تا حرفی بزند که مهراد مداخله کرد: 

ی دل و قلوه دادنتون باشه برای بعد... فعال بریم سر اصل مطلب که من بقیه -

 دلم برای خوردن این کیک شکالتی قیلی ویلی میره! 
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 ای رو به نیهان گفت: خنده حسام با تک 

 خب گلم، یه آرزو کن و شمع رو فوت کن! -

 نیهان نگاهی به حسام انداخت و با لبخند ملیحی لب زد: 

 وقتی تو هستی دیگه چه آرزویی داشته باشم؟!  -

 حامد صدایش را کش آورد و کنایه زد:

بشید و  با... با... بسه دیگه، هندیش نکنید. دخترجون آرزو کن کنار هم پیر  -

 تموم!

 ی حرف حامد لب باز کرد: مهراد در ادامه

آره آرزو کن اونقدر کنار حسام پیر بشی که خودش واست دندون مصنوعی   -

 بذاره!

 همه خندیدند و نیهان گفت: 

 کنم همیشه با هم باشیم. آرزو می -
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ها بلند شد. با چاقوی تزئین  این را گفت و شمع را فوت کرد، صدای کف زدن

ای رنگ  ی مخملی سورمهکیک را بُرش زد و بعد از آن حسام یک جعبهای شده 

 با روبان قرمز را مقابلش گرفت. 

هایش از  نیهان جعبه را باز کرد و با دیدن گردنبند ظریف قلبی شکل، چشم 

 ا شور و شوق لب باز کرد: بخوشحالی برق زد. 

 وا... ی حسام! چه خوشگله...   -

 !قابل شما رو نداره خانومی -

ی نیهان را باال زد تا آن را به گردنش حسام گردنبند را برداشت و مقنعه

 آویزد. بی

بود و زیباترین و   ی تولد برای دخترک پر از شور و هیجانلحظه به لحظه

کرد. بعد از تمام شدن مراسم تولد، اش را تجربه میترین روز زندگیشیرین

 رو به حسام پرسید:سنا خانم و بیتا خداحافظی کردند و نیهان 
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 مطب امروز تعطیله؟ -

 خورد، ابرویی باال انداخت و لب زد:طور که قهوه میحسام همان 

ب... له! امروز تا شب رو در خدمت خانوم خانوما هستیم تا بریم سینما، بازار   -

 و هرجایی که دوست داشته باشی! 

 زده گفت:هیجانی حسام را بوسید و نیهان از سر شوق گونه

 وای حسام دمت گرم، عاشقتم. -

 حامد که هنوز مشغول خوردن کیک بود رو به مهراد لب باز کرد: 

پاشو... پاشو بریم که اینا حیا مَیا ندارن، بوسیدن از روی موها رسید به   -

 پیشونی و گونه، بعدی خطرناکه! 

 حسام چینی به دماغش انداخت و رو به حامد تشر زد: 

 کنه!  ابا... به یکی بگو که خودم تو مهمونیا ندیده باشم چکار میبرو ب -

 نمایی گفت:ی دیگری از کیک برداشت و با لبخند دندانحامد تکه 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
636 

 

 عه! جدا؟ جای هستی خانوم خالی! در جریان هستن آقا مهراد؟ -

 نیهان نخودی خندید و مهراد چشم درشت کرد: 

ها مال دوران مجردی و  اون لهو لعبکشین وسط؟ ای بابا... پای منو چرا می -

 م فقط هستی خانومه و خالص! ی هستیجاهلیت بود، االن همه

 نیهان بلند خندید و آهسته زمزمه کرد:

 ت!  آره ارواح عمه -

 حسام از روی صندلی بلند شد و مهتاج را صدا زد. 

 مهتاج خانوم.  -

 خیلی زود مهتاج به اتاق برگشت و گفت: 

 بله آقا؟ -

 را از جیبش بیرون آورد و سمت مهتاج گرفت.کلید 
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زحمت همین چند تیکه ظرف و ریخت و پاش رو جمع  این کلید مطب، بی -

 گیرم.کن، در مطب رو قفل کن و برو. شب برگردیم، کلید رو ازت می

 چشم آقا خیالتون راحت.  -

به نیهان اشاره کرد و با خداحافظی از مهراد و حامد، همراه هم از مطب بیرون  

 رفتند.  

ای که حسام برای نیهان  ها پر بود از لحظات ناب و عاشقانهها و دقیقهساعت

شد هایش را میساخته بود؛ در هوایی که عطر و بوی بهار را گرفته و صدای قدم

 در نسیم خنک اسفندماه شنید. 

شب بود که به خانه برگشتند، نیهان برای رفع خستگی سمت حمام   اواخر

لغزید و گرمای آن حس نابی را زیر  رفت. قطرات پی در پی آب روی تنش می

ها را  برد. پلککرد و خستگی را ذره ذره از تنش بیرون میپوستش تزریق می

رد و لبخند  کبر هم گذاشته و با آرامش، تمام اتفاقات امروز را در ذهن مرور می

 هایش نقش بسته بود.  نمکینی روی لب
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ی تنی سمت اتاقش ای از حمام بیرون آمد و با حولهبعد از یک دوش ده دقیقه

رفت. بلوز شلوار راحتی را از کشوی کمد برداشت تا تنش کند، حسام برایش 

ای به فکرش خطور کرد تا او هم  انگیزترین روز را رقم زده بود و لحظهخاطره

انگیزی بسازد. از تصور فکری که در سرش چرخید، مو  ی حسام شب خاطرهبرا

ی میز توالت نگاهی انداخت. در آینه  به تنش راست شد؛ لب گزید و به آینه

هایی که از موهای خیس و مرطوبش گاه  چشم به خودش دوخته بود و قطره آب

ی تپیدن غلتیدند. قلبش بنااش، میهای برهنهگاه روی صورت و شانهو بی

جا مقابل کمد انداخت هایش تند شد... بلوز و شلوار را همانبرداشته بود و نفس

پشت در اتاق که رسید،  ؛ ای که تنش بود سمت اتاق حسام رفتو با حوله

هایش به عرق نشسته  ای تعلل کرد و آب دهانش را فرو برد. کف دست لحظه

صمیمش را گرفت و تمام  بود و هنوز در درستی کارش، تردید داشت. یک آن ت

 فکرهای آزاردهنده را از ذهنش دور کرد.
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باز دراز کشیده  وارد اتاق شد و با لبخند به حسام خیره شد که روی تخت طاق

آنکه تغییر  ها گذاشته بود. بیو یک دست را خم کرده، ساعد را روی چشم 

 حالتی بدهد لب زد: 

 اومدی باالخره؟  -

ی تخت نشست. با تکان خوردن تخت،  ت، لبهتر شد و جلو رفلبخندش عمیق

ها برداشت و پلک باز کرد. نگاهی به نیهان  حسام دستش را از روی چشم

 ی تنی کنارش نشسته، با اخم ظریفی پرسید:انداخت که با حوله

 چرا لباس نپوشیدی؟ برو بپوش بیا دیگه!  -

 پرسید:دار هایی سرخ و تبدخترک زبان روی لب کشید و با گونه

سر قولت هستی که واسم جشن عروسی بگیری؟ حتی اگه قبلش خانومت   -

 بشم؟ 
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حسام سمتش متمایل شد و یک دست را خم کرد و زیر سر گذاشت، با تک 

 ای گفت: خنده

پاشو دختر... پاشو برو لباس بپوش بیا بخواب. در مورد این چیزا با من   -

 شوخی نکن که اصال جنبه ندارم! 

 خوام... نم حسام! تو امروز منو خیلی خوشحال کردی، منم میکشوخی نمی -

 صدای معترض حسام کالمش را بُرید. 

 نیها... ن!  -

 ای سکوت شد و دخترک لب زد: لحظه

 آ!خوامگیری؟ لباس عروس میجشن می -

 حسام نرم خندید و با شیطنت گفت: 

مین جا باشی من هیچی رو تضنیهان دو دقیقه دیگه با این وضع این -

 آ!  کنم نمی
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 نیهان ابروهایش را باال پراند و سر کج کرد، جواب داد:

 دونم! می -

های مخمور  هایشان ذره ذره محو شد، چشمنگاهشان به هم خیره ماند و لبخند

هایش نشست. حرارت  بار دخترک پایین رفت و روی لبحسام از نگاه شیطنت

 قرار آغوشش بود... تنش باال رفته و بی

*** 

ی  می در جایش تکان خورد و پلک باز کرد، نگاهش به نیهان افتاد که با فاصله ک

اندکی از او خوابیده و پتو را تا زیر چانه باال کشیده بود. با دیدن دخترک، تمام 

لحظات بکر دیشب برایش تداعی شد و حسی سرشار از عشق و گرما وجودش  

ه این فکر کرد که امروز  هایش نشست و برا در بر گرفت. لبخند محوی روی لب

ی مفصلی تهیه کند. اولین چیزی که به ذهنش رسید  برای نیهان، صبحانه

دانست معموال برای صبح بعد از شب زفاف، مناسب و مقوی  کاچی بود که می 

 است. 
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اش را برداشت،  اش را پوشید و گوشیآهسته از تخت پایین آمد و زیرپیراهنی

 واند و سمت آشپزخانه رفت تا کاچی بپزد! ی کاچی را در گوگل خ طرز تهیه

آرد و کره را داخل ماهیتابه، روی حرارت مالیم گذاشت و شروع به هم زدن  

کرد. مدتی گذشت و کالفه از اینکه چرا رنگ آرد تغییر نکرده، شعله را بیشتر  

ی بیشتری هم اضافه کرد. مشغول هم زدن بود که آرد و روغن داغ  کرد و کره

 شید و دستش سوخت. روی دستش پا

 اه... لعنتی!   -

فورا قاشق و ماهیتابه را رها کرد و سمت سینک رفت. دستش را زیر آب سرد  

برد و به خاطر درد  و سوزش عمیق دستش، پلک بسته بود که بوی سوختگی  

هایش را باز کرد. با دیدن آردهایی که در حال سوختن بودند، هینی کشید  پلک

آشپزخانه را برداشت ه سمت کشو رفت. دستمال و چشم درشت کرد، دستپاچ

و سمت اجاق دوید، خیسی دستش، دستمال را هم خیس کرده بود و حرارت  
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ماهیتابه خیلی زود به دستش رسید و باعث شد ماهیتابه با صدای بلندی کف  

 ها بیفتد!  آشپزخانه و روی سرامیک

اجاق افتاده و گُر  های بلنددستمال را هم پرت کرده بود که مستقیم روی شعله

 گرفته بود.

نگاهش بین ماهیتابه و آردهای پخش شده روی زمین و دستمالی که آتش  

چرخید و دست و پایش را گم کرده بود که صدای هراسان نیهان گرفته بود می

 بلند شد.

 حسا... م! حسام چی شده؟!   -

ال داشت تا  نیهان با دهان باز از تعجب به حسام خیره بود که در آشپزخانه تق 

 دستمال آتش گرفته را خاموش کند. 

جا را گرفته بود. صدای کوبیدن  آشپزخانه پر از دود شده و بوی سوختگی همه

آن صدای بلند و نگران مهتاج و شریفه به گوش   پیاپی در بلند شد و در پی

 رسید.
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 حسا... م! نیها... ن! حسا... م!  -

وید، در را باز کرد و شریفه و  هولکی سمت در دنیهان دستپاچه شده و هول

مهتاج به سرعت وارد خانه شدند. آتش خاموش شده بود و هر چهار نفر  

 چرخید...هایشان بین هم میمسکوت ایستاده و نگاه

دار از چربی و روغن  حسام با موهایی در هم ریخته، زیرپیراهنی و شلوارکی لکه

ایستاده بود. نیهان آنقدر هول شده ای آشفته و دودآلود و آب، وسط آشپزخانه

بود که تازه یادش افتاد تنها یک پیراهن حسام را به تن دارد و پاهایش عریان 

 است و از شرم سرخ شده بود!

فشرد تا  هایش را میاش را به دندان گرفته بود و مدام لبمهتاج پر روسری

 نخندد.

 زد:ی حسام به گوش رسید که لب زدهصدای ضعیف و خجالت

 خواستم کاچی درست کنم!می -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
645 

 

دانست بخندد یا عصبانی باشد، چند بار پیاپی پلک زد و رو به  شریفه که نمی

 مهتاج گفت: 

 مهتاج خانوم، برو پایین یه کاچی درست کن لطفا.  -

 اش را قورت داد و سر به زیر جواب داد: مهتاج خنده

 چشم خانوم. -

 لبخند ملیحی گفت: با رفتن مهتاج، شریفه رو به نیهان با 

 اس! برو یه دوش آب گرم بگیر عزیزم، تا بیای کاچی آماده  -

کرد،  نیهان شرمگین سمت حمام رفت و وقتی از پشت شریفه عبور می

هایش را باال برد و پایین آورد، با غیظ رو به حسام طوری که شریفه  دست 

 متوجه نشود اشاره کرد:» خاک بر سرت!«
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هایش را روی هم فشرد و شریفه وارد  بود، لباش گرفته حسام که خنده 

ی آشپزخانه انداخت و ابتدا پنجره را باز آشپزخانه شد. نگاهی به اوضاع آشفته

 کرد و گفت: 

گفتم، خودمم چرا به من نگفتی مادر؟ مبارکتون باشه... من که چیزی نمی -

میشه...  دونستم اول و آخرش این اتفاق میوفته! پنبه و آتیش که کنار هم نمی

 جا رو گرفته بود!  مُردم از ترس... بوی دود و آتیش همه

 نگران پرسید:نگاهش به دست حسام افتاد و دل 

 دستت چی شده؟  -

 زده و سر به زیر ایستاده بود و لب زد:حسام خجالت

 چیزی نیست... یه کم سوخت! -

 شریفه جلو آمد و دست حسام را باال گرفت.

 زنه! بشین بیام پماد بزنم.ن تاول میاس مادر؟ االاین یه ذره -
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های اولیه رفت و حسام روی صندلی میزغذاخوری نشست.  ی کمک سمت جعبه

حین کرد و همانشریفه مقابلش نشست و با محبت دست حسام را پانسمان می

 لب باز کرد:

نه چک زدیم نه چونه، عروس آوردیم تو خونه! حکایت توئه... اما واسش   -

ی درست و  گناه داره طفلی، یه وقت دلش نشکنه بگه خانواده آ! جشن بگیری

حسابی نداشتم و مُفتی زن مردم شدم! نذاری آرزو به دل بمونه، یه وقت دل  

 ش تویی... ی پناه و دلخوشی آ! همهاین دختر رو نشکنی

 های مادرانه، هر دو با کمک هم آشپزخانه را مرتب کردند.  بعد از نصیحت

یرون آمده و سمت اتاق رفت. مهتاج کاچی را آماده کرده بود  دخترک از حمام ب

و برای نیهان برد. با رفتن مهتاج و شریفه، حسام سمت اتاق رفت؛ نیهان روی  

خورد. نگاهش که به حسام افتاد، ابرو در هم  تخت چهارزانو نشسته و کاچی می

دو پقی  ای به هم خیره بودند و بعد هر آلود نگاهش کرد. لحظهکشید و اخم

 خندیدند. 
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 ی تخت نشست و پیشانی دخترک را بوسید.حسام لبه

ی محل  خواستم تحویلت بگیرم ولی کل خونه که هیچ، همهببخشید، می -

 فهمیدن چه خبره!  

 ای درد... آبرومو بردی. -

 باز هر دو خندیدند... حسام از جا بلند شد و گفت: 

 احت کن.  من میرم مطب، اما تو امروز خونه باش و استر -

 نیهان با نارضایتی لب زد:

 نه دیگه... بیام باهات!   -

 نه! بمون خونه... اذیت میشی.  -

 نیهان مصرانه گفت: 

 خوبم به خدا!  -
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 بار حسام تشر زد:این

 خوری. د میگم بمون بگو چشم! موهاتم خیسه یه وقت سرما می  -

ی رفتن شد، نیهان  آماده نیهان لب ورچید و ناچار قبول کرد. طولی نکشید که 

 اش کرد و خواست بیرون برود که حسام مانع شد. تا پشت در بدرقه

خوری! مثل اون دفعه هم نباشه که جواب  دختر خوب، نیا بیرون سرما می  -

 آ! تلفن ندی

اش را بوسید، با لبخند مالیمی پلک زد و  ی پا بلند شد و گونهنیهان روی پنجه

 گفت:

 باش.   باشه، مواظب خودت -

 طور. تو هم همین -

 هنوز بیرون نرفته بود که باز دخترک دستش را گرفت. 

 خوای امروز تعطیل کن!تونی کار کنی؟ میبا این دستت می -
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 حسام خندید و سر تکان داد:

 تونم کار کنم.ای که مطب نرم؟! خوبم، میدنبال بهونه -

تمام مسیر را به نیهان   ای گفت و حسام خداحافظی کرد.میلی باشهنیهان با بی

آورد. به مطب که رسید،  کرد و ماجرای صبح، خنده روی لبش میفکر می

کند. حامد با دیدن حسام  متوجه دختری شد که با حامد جلوی در صحبت می

 به دختر اشاره کرد:

 ایناهاش، خودش اومد. -

نگاه کرد و حسام ابرو در هم کشید و جلو رفت. دخترک بالفاصله به پشت سر 

 با دیدن حسام لب باز کرد:

 سالم، وقت بخیر.  -

 اش برای حسام آشنا بود، گنگ و ناآشنا سالم کرد که دخترک گفت:چهره

 ام، خواهر الهام و خواهرخانوم آقا سهراب!من الهه -
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 آهان بله یادم اومد. -

 ی شالش کشید و با نیمچه لبخندی گفت: الهه دستی به لبه

 گشتین درسته؟وش میدنبال آقاسیا -

 حسام سر جنباند و جواب داد:

 بله، چطور؟ خبری ازش دارین؟  -

 الهه با اندک درنگی لب باز کرد:

واال چجوری بگم؟ سهراب خیلی از سیاوش متنفره! آدم بدی نیست اصال، اما  -

ها رو سیاوش  خب سختی زیاد کشیده و همیشه باعث و بانی این سختی

تون رو پاره کرد. من از توی  که شما رفتید، سهراب کارتدونسته! اون روز  می

هاشو پیدا کردم. شماره تکمیل نشد، اما تونستم سطل زباله به زحمت تیکه

 آدرس پیدا کنم.
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هایش گوش  کرد و به دقت به حرفحسام با ابروهایی در هم تنیده نگاهش می

 سپرده بود. 

 دونید؟خب! از سیاوش چیزی می -

 جا کرد.بهاش را روی شانه جاداد و کیف مشکیالهه سر تکان 

دونم به دردتون بخوره یا نه! نزدیک به دو سال پیش، سیاوش  آره، نمی -

برگشته بود خونه، اما سهراب باهاش دعوا کرد و حتی مادرجون رو ازش پنهون  

جا که  کرد و گفت فوت شده. به سیاوش گفت تو برامون مُردی و برو همون

یزی که از سیاوش یادمه این بود که گفت ترک کرده و آدم بودی! تنها چ

 فروشی داره!حسابی شده. گفت تو پاساژ )...( کفش

 ای مکث کرد و شانه باال انداخت، ادامه داد: لحظه

دونم این نشونی چقدر کمکتون کنه! من خودم وقت گشتن ندارم، تا  نمی -

کنه. امیدوارم موفق  می جا هم که اومدم اگر سهراب بفهمه باهام دعواهمین

 بشین پیداش کنید! 
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 حسام با خوشرویی و لبخند جواب داد:

نشونی خیلی خوبی دادین، ممنونم ازتون. کمک بزرگی بود؛ خیالتون راحت،   -

 جا. بازم از لطفتون ممنونم. فهمه شما اومدین اینکسی نمی 

 اش لب زد: دخترک سر به زیر و با حُجب و حیای دخترانه

 کنم، وظیفه بود. اگر امری نیست من با اجازه باید برم.میخواهش  -

 مآبانه رو به مطب اشاره گرد:حسام تعارف 

 تون. نه متشکرم، عرضی نیست. بازم ممنون از محبت -

جا رفت. کنم « ی گفت و با خداحافظی کوتاهی از آنمی الهه زیر لب » خواهش

را تعطیل کند، مدام اسم  حسام دل توی دلش نبود تا زودتر عصر شود و مطب

کرد که محل کار سیاوش هنوز هم کرد و دعا میپاساژ را در ذهن تکرار می

خورد که از زبان سیاوش جا باشد. حرف الهه در گوشش پیچ و تاب میآن
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شنیده بود ترک کرده و آدم حسابی شده است! برای نیهان خوشحال بود تا 

 ن خانواده داشتن را بچشد.  بلکه با پیدا کردن پدرش، کمی طعم شیری

حوالی غروب با تعطیل کردن مطب، راهی آن پاساژ شد، پاساژی که تا به حال 

جا نرفته بود. نزدیک عید نوروز بود و بازار شلوغ... با ورودش به پاساژ از  آن

 دار پرسید:اولین مغازه

گردم که کفش فروشی  ببخشید، دنبال آقایی به اسم سیاوش پورسلیم می -

 شناسی؟!ارن، شما می د

 صاحب مغازه که مردی جوان بود، سر تکان داد و شانه باال انداخت:

ی باال کال بازار کیف و کفش هست، اما اسم این آقا رو تا حاال نشنیدم.  طبقه -

 کنن! ی طبقه باال بپرسی، بهتر راهنمایی میتونی از همون کسبهمی

 آهان، بله ممنون.  -
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ی دوم که  د تشکر کرد، سمت پله برقی رفت؛ به طبقهسر جنباند و با لبخن 

ای نگرفت. نگاه  ، اما نتیجهی دیگر هم سؤال کردرسید از یکی دو فروشنده 

اش چرخید، با دیدن مردی میانسال که مغازهها می سرگردانش بین مغازه

 خلوت بود و پشت میز نشسته و با گوشی سرگرم بود، جلو رفت و گفت: 

شناسید؟  اشید. کسی به اسم سیاوش پورسلیم میسالم خسته نب -

 !فروشی دارهکفش

 مرد نگاهش را باال گرفت و ابروهایش در هم گره خورد. 

 طاهر!   آره، انتهای الین چهار، کفش -

 با شنیدن اسم طاهر، ابروهایش باال پرید و لب زد:

 تون! متشکرم. بله، ممنون از راهنمایی  -

تر گشت؛ هرچقدر نزدیکی مورد نظر میمغازه سمت الین چهار رفت و دنبال

شد! با دیدن مغازه، ضربان قلبش باال رفت و زبان  شد، اضطرابش بیشتر میمی
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ها کشید. وارد مغازه شد، پسری نوجوان که کمی تپل بود و موهای  روی لب

خرمایی رنگ داشت با دو مشتری مشغول گفتگو بود. چشم چرخاند و اطراف  

 انداخت و رو به پسر پرسید: مغازه را نگاهی

 ی آقای پورسلیم هست؟ جا مغازهاین -

 و گردش نگاهی به حسام انداخت و لب باز کرد: های تک پلکیپسرک با چشم 

 بله... امرتون؟  -

 با خودشون کار دارم. -

 اش را باال کشید و جواب داد:پسر بینی

 نیستن!  -

پسر باز مشغول صحبت با  حسام ناامید نفسش را از سینه بیرون داد و 

ها شد. کمی تعلل کرد و لب از لب برداشت تا بپرسد سیاوش کی مشتری

 گردد که مردی تقریبا جوان وارد مغازه شد و به دنبالش پسرک گفت: برمی
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 سالم آقا سیاوش -

ی مشکی و طوسی و  نگاه حسام به سیاوش دوخته شد، پیراهن چهارخانه

هایش  شد تارهای سفیدی در شقیقهوک میشلوار مشکی کتان داشت. تک و ت

ای  اش درست مثل نیهان بود، انگار که نیهان در چهرهجست و ترکیب چهره

 زمخت و مردانه با ریش و سبیل ظاهر شده باشد! 

 علیک سالم، بیا برو با رحمت بار رو خالی کن، جنس آوردن! -

 چشم آقا، ایشونم با شما کار دارن! -

اه سیاوش سمت حسام چرخید و با دیدنش به وضوح  ی پسرک، نگ با اشاره 

ای ثابت ماند، شباهت عجیب  ای خورد! نگاه هر دو به هم برای چند ثانیهیکه

های حسام نشاند و در مقابل، ابروهای  نیهان به سیاوش، لبخند محوی روی لب

 رفت.سیاوش هرلحظه بیشتر در هم فرو می

 سالم آقای پورسلیم، وقت بخیر.  -
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ر سالم گفتن، پیشدستی کرد و دستش را جلو برد، سیاوش دستش را  حسام د

 فشرد و با همان اخم نشسته در ابروهایش لب باز کرد: 

 سالم، ممنون. شما؟ -

من حسام هستم، حسام فرهیخته. اوم... راستش باهاتون حرفای مهمی   -

 تری؟ جا صحبت کنیم یا بریم محیط آرومدارم، همین

 ؟ میشه بپرسم چه حرفی -

ای مکث  دانست چطور و از کجا صحبتش را شروع کند، لحظهحسام که نمی 

 کرد و با اندک تأملی جواب داد: 

 اس، چیزی حدود بیست سال پیش.  اوم... راجع به گذشته -

آلود سیاوش بیشتر شد، همان لحظه پسری الغر و قدبلند، با ها و نگاه شکاخم

 ازه شد.  ها داشت، وارد مغچند کارتن که روی دست 

 رحمت حواست به مغازه باشه، من میرم تا بیرون.   -
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سیاوش این را رو به پسر گفت و پسر ابروهایش را باال انداخت و متعجب  

 پرسید:

 دیگه نَرَم؟ی جنسا چی میشه آقا؟ بقیه -

 نه بمون، مجتبی خودش میاره! -

ی هم از  انه این را گفت و حسام را به بیرون مغازه راهنمایی کرد، شانه به ش

های سیاوش در هم بود و هر از گاهی نگاهش سمت  مغازه بیرون رفتند، اخم

 چرخید.حسام می 

 کمی که از مغازه دور شدند گفت:

 جا.یه کافه همین طبقه باالست، بریم اون -

ای دیگر را باال رفت. لحظاتی بعد هر  و باز سمت پله برقی رفتند و حسام طبقه

های اسپرسو رد نشسته و در حالی که فنجانای گدو پشت میز شیشه
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شان روی میز بود، سیاوش نگاه منتظر و کنجکاوش را به حسام دوخت و مقابل

 لب زد:

 شنوم آقای فرهیخته! خب... می -

 ای کرد. اش کشید و تک سرفهحسام دستی به یقه

 شما حدود بیست سال پیش، همسری به اسم لعیا داشتید درسته؟  -

 هایی در هم، کمی در جواب دادن تعلل کرد و آهسته گفت: سیاوش با سگرمه

 دونی؟ بله، درسته! اما شما کی هستی و از کجا می -

حسام خیالش راحت شد که سیاوش منکر لعیا نشد و نفسش را با آسودگی  

 بیرون داد:

کی هستم االن اصال مهم نیست، موضوع مهم اینه که لعیا از شما  که مناین -

 یه دختر داره به اسم نیهان، نیهان االن هجده سالش شده!  

 اش پر از سؤال بود، حیران نگاهش کرد و لب از لب برداشت:سیاوش که چهره
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کنی؟ شما این اطالعات رو از  چجوری حرفت رو باور کنم؟ چطور ثابت می -

 ؟ کجا آوردی

 لبخند کجی سوک لب حسام نشست و سر کج کرد. 

خب اون دختر اسمش نیهان و االن همسر منه، ما با هم قرار گذاشتیم که  -

پدرش رو پیدا کنیم و لعیاخانوم به نیهان گفته که پدرش سیاوش پورسلیم  

کنه هرچند  هم همه چیز رو مشخص می DNAهست، یعنی شما! آزمایش 

 ذاره!که جای شکی باقی نمی  نیهان اونقدر شبیه شماست

سیاوش سخت در فکر فرو رفته بود و گاهی به حسام و گاهی به زمین چشم  

کشید و حسام با صبر و حوصله سکوت  ی فنجان میدوخت، با انگشت لبهمی

اش کرده داد که این خبر شوکهکرد، به او حق میکرده و منتظر نگاهش می

 رفت و بعد رو به حسام پرسید:ای سیاوش لب به دندان گباشد. لحظه

تونم اسم پدر شما رو بدونم؟ آخه شما شباهت زیادی به یه دوست من می -

 قدیمی دارین!  
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 حسام نرم خندید و جواب داد:

دونم همو بشناسیم. این شباهت  اسم پدر من کمال، کمال فرهیخته. بعید می  -

 هاست فوت شده.  حتما اتفاقیه! پدر من سال 

 مع کرد و تای ابرویش را باال انداخت. اش را جخنده

حاال میشه بگید تصمیمتون راجع به نیهان چیه؟ اصال مایل هستین ببینید   -

 دخترتون رو یا نه؟! میشه من با همسرم بیام دیدن شما؟ 

 درنگ سر جنباند و گفت:سیاوش به زحمت لبخندی زد و بی

مین فردا ناهار تشریف  بله بله حتما... چرا مایل نباشم؟ اوم... همین... ه -

 بیارید منزل ما!

آور بود! با  ین استقبال و اشتیاق سیاوش برای حسام عجیب و کمی خنده ا

 لبخند جواب داد: 

 شیم، یک ساعتی جهت دیدار...نه... برای ناهار که مزاحم نمی  -
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 سیاوش کالمش را بُرید و گفت: 

ساعت کافی نیست! به گمونم که کلی حرف برای گفتن داشته باشیم و یک  -

 کنم، برای ناهار منتظرتونم.من تعارف نمی 

 حسام ناچار قبول کرد و لب زد: 

کنید چشم. مزاحمتون میشیم، آدرس خونه و شماره باشه، حاال که اصرار می -

 تون رو اگر لطف کنید ممنون میشم.تلفن

*** 

قرمز  کرد، گلسرقرار رسیدن حسام بود و مدام به ساعت نگاه مینیهان بی

ها کوچکی را به قسمتی از موهای جلوی سرش زده و مابقی را آزادانه روی شانه

های ریز قرمز رنگ که بلندی آن تا زانوها بود  رها کرده بود. پیراهن سفید با گل

ها جلوی آینه با لوازم  های سفید پوشیده بود. ساعترا به تن داشت و صندل 

ش را با آب و صابون شست و تنها  آرایشی کلنجار رفته و آخر سر هم صورت 

 کمی رژ لب و ریمل زده بود. 
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هیچ صدایی برایش خوشایندتر از صدای چرخش کلید توی قفل نبود و با  

شنیدن آن، سمت درب دوید. حسام که وارد شد، از سر ذوق هر دو دستش را  

 دور گردنش حلقه کرد و با صدای بلند گفت: 

 سال... م. چقدر دیر اومدی!   -

اش را بوسید. حسام پیشانی دخترک را  درنگ گونهدنبال حرفش بی و به

 ی مالیمی لب باز کرد:بوسید و با خنده

 سالم عروسکم، دیر اومدم ولی دست پُر اومدم! -

های نیهان خودش را از آغوش او جدا کرد و چند قدمی به عقب رفت، دست

 خالی حسام را نگاهی انداخت و لب زد:

 چیزی نخریدی!اما تو که  -

آورد  حسام کیفش را دست نیهان داد و حینی که کتش را از تن بیرون می

 گفت:
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 منظورم خبر بود نه خرید!  -

 نیهان ابروهایش را باال پراند و کنجکاو پرسید:

 چه خبری؟!  -

 حسام نیشخندی زد و گفت:  

 خبر از آقای سیاوش پورسلیم، بالخره دیدمش! -

 عجب لب زد:دخترک چشم درشت کرد و مت

 ن... ه! جدی میگی؟! -

 مگه شوخی دارم باهات؟!  -

 زده پرسید:نیهان هیجان

 جوری خب؟ چه جوری پیداش کردی؟ کجا رفتی؟ چه جور آدمی بود؟!  چه -
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، بذار برم دستامو بشورم. دو تا چای دبش و دیشلمه او... ه! مهلت بده دختر -

 بریز بیار با هم بخوریم تا بهت بگم. 

 والت رفت و نیهان با کالفگی هوفی کشید.سمت ت

 هو... ف! دق میدی آدمو...   -

سمت آشپزخانه رفت و هول هولکی دو فنجان چای ریخت و داخل سینی  

طور  گذاشت، به سالن برگشت و سینی را روی عسلی گذاشت که حسام همان 

کرد، جلو آمد و کنار نیهان  ی کوچکی خشک می هایش را با حولهکه دست 

 .نشست

 اینم چای، حاال بگو دیگه...  -

 فنجان را برداشت و تکیه به مبل زد، پا روی پا انداخت و گفت:
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ی سهراب ازمون پذیرایی کرد،  امروز صبح همون دختری که اون روز خونه -

گفت سهراب  اس و خواهرزن سهراب. میاومده بود مطب! گفت اسمش الهه

 ن به شما هیچ اطالعاتی نداده.اصال چشم دیدن سیاوش رو نداره و واسه همی

 کمی از چای نوشید و با مکث کوتاهی ادامه داد: 

گفت سیاوش یه بار اومده سراغ مادرش، اما سهراب گفته اون مُرده، از  می -

فروشی داره. اسم پاساژ رو گفت و  ی کفشسیاوش شنیده که تو یه پاساژ مغازه

 منم عصر تعطیل کردم و رفتم پی آدرس!

 زده لب زد:نیهان مات

 خب!   -

 حسام با آسودگی شانه باال انداخت و گفت:

 خب پیداش کردم دیگه، دیدمش! -
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نیهان که متوجه شد حسام قصد اذیت کردنش را دارد، با غیظ لب فشرد و از  

 بازویش نیشگون گرفت.

آ! دِ درست بگو ببینم، بعد که دیدیش چی شد خب؟ زنمتحسام به خدا می -

 بود؟ چه جوری بود؟ چی گفتین به هم؟! چه شکلی 

حسام سر روی شانه خماند و صورتش از درد کمی جمع شد و با لبخند نمکینی  

 گفت:

 خوای! گفتی بابا نمیتو که تا دیروز می -

 خب االن که دیدیش کنجکاوم ازش بدونم. -

 نفسش را بیرون داد و لب باز کرد: 

ق! شباهت زیادی بهش داری، وقتی شخصیت و نه بداخالنه معتاد بود، نه بی -

هم ماجرا رو بهش گفتم؛ خیلی با روی باز ازم استقبال کرد و برای ناهار فردا  

 هم دعوت شدیم!
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 ای گفت: نیهان صدایش از تعجب کش آمد و با جیغ خفه

 چی...! واقعا راست میگی حسام؟! منکر من و لعیا نشد؟ قبول کرد؟!  -

کردم ذوق ر اومد و برای فردا حتی حس میآره، خیلی راحت با قضیه کنا -

 داشت!

نیهان با ابروهایی کج و دهان باز خیره به حسام بود و با حسرتی که در 

 زد گفت:صدایش موج می

وای حسام یعنی میشه؟ یعنی واقعا من... من بابا دارم، اونم یه بابای آدم  -

 حسابی؟ یه بابای مهربون؟  

 نداره؟! حاال ببین چقدر حس خوبی داری!  دیدی گفتم بگردیم دنبالش ضرر -

ای لرزان، خود  های به هم فشرده و چانهبغض گلوی دخترک را چنگ زد و با لب

 را در آغوش حسام جا داد و با صدایی مرتعش لب زد: 

 وای حسام خیلی خوشحالم! یعنی میشه منم خانواده داشته باشم؟  -
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و عاشقانه نوازشش  های حسام، حصاری بر تن نحیف دخترک شده دست 

 کرد. کنار گوشش زمزمه کرد:می

عزی... زم، چرا نشه؟ روزای خوبی در انتظارته نیهان، روزای قشنگی که   -

های  تونی کنار پدرت داشته باشی. انقدر خوشبخت بشی که تمام سال می

 سخت زندگیت برات مثل یک خواب بشه، همون اندازه محو و کمرنگ!

ای، نیهان را از خودش جدا کرد و با اخم ادآوری مسئلهای مکث کرد و با یلحظه

 ظریفی گفت: 

 راستی نیهان، یه چیزی یادم رفت بگم! -

 هایش کشید و پرسید:نیهان دست روی گونه

 چی؟ -

 دونی چی بود؟ی جالب! اسم کفش فروشی پدرت مییه نکته -

 نه... چی بود؟!   -
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 کفش فروشی طاهر! -

 لب کج کرد: کرد ونیهان گنگ نگاهش می

 خب... طاهر مگه چشه؟! -

 آ!هوف نیهان بعضی وقتا خیلی خنگ میشی -

 نیهان ابرو در هم کشید و معترض گفت:

 عه...! خنگم خودت. خب طا...  -

 حرف در دهانش خشکید و مکث کرد... 

 عه طاهر! مادربزرگم گفته بود طاهر!  -

 هان... عا باریکال! حاال دیدی خنگ میشی؟ -

 هایش را بر هم زد:زده دستنیهان هیجان
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شون بوده ولی برای چی  یعنی طاهر کی بوده؟ سهراب گفت پسر همسایه  -

 بابام باید اسم پسر همسایه رو بذاره رو مغازه؟! 

 حسام دستش را باال گرفت و گفت: 

گفت من شبیه یه  ترش مونده... باباتم بهم می صبرکن هنوز نکته جالب -

 ستم! آشنای قدیمی ه

 کرد و آهسته پرسید:نیهان گیج و گنگ نگاه می 

 ی بابا؟ یعنی تو به طاهر ربط داری یا گذشته -

 حسام با پوزخندی گفت: 

تونه  نه بابا چه ربطی؟ به خودشم گفتم که اشتباه میکنه و یه تشابه ساده می  -

 باشه. 

 اش زد:نیهان ذهنش آشفته و درگیر بود که حسام آهسته به شانه
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زنیم، از االن فکرشو نکن. پاشو شام رو بکش که  اال فردا میریم حرف می ح -

 حسابی گشنه شدم. 

آید و حرفی بزند، از جا برخاست تا سمت  آنکه از فکر و خیال در بینیهان بی

 ی پایین به گوش رسید. آشپزخانه برود که سر و صداهایی از طبقه

 حسام ابرو در هم کشید و رو به نیهان لب زد:

 چه خبر شده؟!   -

ب منزل  دردخترک شانه باال انداخت و هر دو کنجکاو و نگران سمت در رفتند. 

 زد:خانم باز بود و هستی مقابل مهراد ایستاده و با صدای بلند فریاد می شریفه

 جا برو! هیچی نگو مهراد... فقط خفه شو و گمشو از این -

 گفت:مهراد ملتمسانه می 

 ح بدم، باورکن این عکسا مال االن نیست! هستی بذار واست توضی -
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توجه به مادرش و مهتاج که تالش داشتند او را آرام کنند، صدایش  هستی بی

 را باالتر برد. 

بینم لعنتی! تو باعث مرگ بابام بودی، خوای توضیح بدی؟ دارم میو میچی -

 ازت متنفرم! 

 حسام جلو آمد و مداخله کرد.

 شده چه خبره؟! چی -

ی سکوت شد و هستی در حالی که صورتش از خشم سرخ بود و  الحظه

 جوشید لب باز کرد:ی اشکش میچشمه 

که برم سمت وسایل شخصیش رو نداشتم، به  بعد از فوت بابا شهامت این -

کمدش، کیفش و هیچ چیز دیگه دست نزده بودیم؛ امروز دلم تنگ شد و رفتم 

 سراغ وسایلش...

 آلود پرسید:مکث کرد، حسام اخم  امانش را بریده بود و گریه
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 خب... چی شد؟ -

 هستی پاکتی را که در دست داشت سمت حسام گرفت و لب زد:

ی بابا اینارو تو کیف بابا پیدا کردم، شک ندارم دیدن این عکسا باعث سکته -

 شده! 

هایی از  ها را برداشت. عکسحسام نگاهی به داخل پاکت انداخت و عکس

دختران دیگر... نیهان لب به دندان گرفت و به مهراد نگاه کرد که سر مهراد با 

هایش تند و عصبی بود. حسام همراه با نفسی که از  به زیر ایستاده و نفس

 سینه بیرون داد گفت:

 شما برید داخل، من با مهراد حرف دارم! -

 هستی، اما لجوجانه ایستاده و جواب داد:

ضیحی نیست! فقط باید بره، دادگاه  نه حسام، جای هیچ صحبت و تو -

 بینمش.می
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 حسام چشم درشت کرد و تشر زد:

 کنی هستی؟ میگم برو داخل من باهاش حرف دارم.چرا لج می -

 شریفه بازوی دخترش را در دست فشرد و دلجویانه لب باز کرد: 

 بیا بریم مادر، حرف بزنن میره دیگه!   -

و رو گرداند، وارد خانه شد و شریفه  انگیزی به مهراد انداختهستی نگاه نفرت

و مهتاج هم به دنبالش رفتند. با بسته شدن در، مهراد و حسام سمت حیاط 

ها باال رفت. دلش آشوب بود و به  ای آویزان از پلهرفتند و نیهان با لب و لوچه

خبر بود، استرس داشت. جای هیچ  ها بیخاطر موضوعاتی که حسام از آن

ها ربطی به آرش و ندا دارد! مدام سمت  ود که عکسشکی برای نیهان نب 

لرزید و  کشید، هر لحظه پشتش میرفت و به حیاط سرک میی اتاق میپنجره

شد که مبادا حسام، ماجراها را از زبان مهراد بشنود و عصبانی  دلش خالی می

ترسید هستی کاری نداشت جز اینکه میشود! هیچ توضیحی برای این پنهان

 ه قلب حسام راه پیدا کند!دوباره ب
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هایش هنوز در هم بود و با ذهنی  ساعتی گذشت و حسام به خانه برگشت، اخم

آشفته روی کاناپه نشست. سکوت سنگینی در فضای خانه حاکم بود و 

 زدند. نیهان کمی این پا و آن پا کرد و آهسته لب زد:کدام حرفی نمی هیچ

 شام رو بکشم حسام؟!  -

ی نگران و هراسان او،  خترک انداخت و با دیدن چهرهحسام نگاهی به د

 هایش نشست.هایش رفته رفته از هم باز شد و  لبخند محوی روی لباخم

 جوری رنگت پریده؟! تو چرا این -

خاطرش آسوده شد، هنوز از ماجرا  نیهان که با دیدن لبخند مهربان حسام

 خبر است؛ نیمچه لبخندی زد و گفت: بی

 ات وحشتناک میشه!دم، عصبانی که میشی قیافهاز تو ترسی -

 ی سر لب باز کرد:تر شد و با اشاره لبخند حسام عمیق

 ، برو شام رو بکش!  برو دخترجون -
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نیهان جوابش را با تبسمی شیرین داد و سمت آشپزخانه رفت، حینی که میز  

را را  رفت تا خودش قبل از هرکسی ماجکرد با دلش کلنجار میشام را آماده می 

 برای حسام تعریف کند.

میز شام آماده بود و نیهان کمی از ماکارونی داخل دیس را برای حسام کشید و 

 کرد پرسید: طور که بشقاب بعدی را برای خودش پر میمقابلش گذاشت، همان

 با مهراد چی گفتین به هم؟ -

 کرد.حسام کمی مکث کرد و دخترک منتظر و کنجکاو نگاهش می

چند وقت پیش بود، اون عکسا مربوط به قبل از ازدواجش با   عکسا مال -

ی خیلی جدی و نزدیکی  هستی میشه. من از کارای مهراد خبر داشتم، رابطه

 نداشت، اما...

 لبخند کجی کنج لبش نشست و ادامه داد:
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ی زیاد اما در کل اهل خوش و بش و خوشگذرونی با دخترا بود!   وقتی عالقه -

مهراد رو دیدم حرفی نزدم، البته مهرادم قول داده بود دور دختر و  هستی به 

 دختربازی رو خط بکشه.

 هایش را جمع کرد و مردد گفت:نیهان لب

 دونی مال قبل از ازدواج با هستی بوده از چی ناراحتی؟! خب... اگه می -

داد و لب  رنگ ماکارونی بازی میهای بلند و خوشحسام چنگال را روی رشته

 باز کرد:

برام سؤال شده که کی اون عکسا رو داده به دادفر؟ مطمئنا خصومتی داشته،   -

 اما با دادفر یا مهراد؟!

تپید و سعی داشت اضطرابش را کنترل کند، کمی از غذایش  قلب نیهان تند می

 اش پرسید:خورد و با قورت دادن لقمه

 ؟ چه فرقی داره واست حسام؟ دشمن دادفر باشه یا مهراد -
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 خورد و با فکری مشوش جواب داد:میل و اندک اندک غذا میحسام بی

خانوم و هستی هم هست! من  فرق داره نیهان؛ دشمن دادفر، دشمن شریفه -

 خوام اتفاقی براشون بیفته. و جمع کنم، نمیباید حواسم 

 او... م! حاال یعنی ممکنه هستی از مهراد جدا بشه؟ -

 حسام شانه باال انداخت.  نیهان این را با شک پرسید و

 دونم، شاید! نمی -

ی دخترک هویدا بود و هرچقدر تالش کرد این  نگرانی و استرس در چهره

 حالت از چشم حسام دور نماند.

 نیهان تو نگران چی هستی؟! تو چرا بهم ریختی؟  -

 دخترک تند سر تکان داد و انکار کرد. 

 نه... نه من نگران نیستم، فقط ذهنم...  -

 ابرو در هم کشید و با لحن تندی حرف نیهان را قطع کرد:  حسام
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که مبادا هستی جدا بشه. هنوز ازم مطمئن نیستی که  چرا نگرانی! نگران این -

 مهر هستی رو از دلم بیرون کردم نه؟!  

 نیهان با دستپاچگی گفت:

 نه حسام... این چه حرفیه؟ من باورت دارم!   -

 مند جواب داد:حسام قانع نشده و با لحنی گالیه

اما نگاهت اینو نمیگه، رفتارت اینو نشون نمیده! تو نگرانی... البته بهت حق   -

 میدم. شاید منم بودم...

حرفش را بلعید و دیگر ادامه داد، نفسی سنگین از سینه برکشید و از جا  

 برخاست. 

 ممنون، خیلی خوشمزه بود.  -

 چیزی نخوردی که...!  -

 دستش را در هوا تکان داد: رفت وحسام سمت اتاقش می
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 میل ندارم، شب بخیر.  -

هایش دویده بود. گفتن  فشرد و اشک به چشمبغض گلوی دخترک را می

حقیقتی که از حسام پنهان کرده بود حاال دشوارتر شده و او خودش را ناچار و  

 دید.  مستأصل می

انده را می غذا را از روی میز جمع کرد و غذاهای باقی خوردههای نیمظرف

ها را که شست به اتاق برگشت. حسام طبق عادت داخل یخچال گذاشت؛ ظرف

هایش گذاشته هر شب، طاق باز خوابیده و دستش را خم کرده و روی چشم

 بود. 

ی تخت نشست، دست مرتعشش را سمت موهای مجعد حسام جلو رفت و لبه

 برد و نوازشگونه ال به الی موهایش کشید و لب باز کرد: 

آ نه! از شور  ور سرت بگردم، اگه نگران شدم نه که به تو مطمئن نباشمد -

ترسم. باورم نمیشه من بعد از اون همه بدبختی، یهو زندگیم از  بختی خودم می

جوری خوب و خوش پیش بره. همیشه  این رو به اون رو بشه و همه چی همین



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
683 

 

از دست بدم.  ترسم یه چی بشه که این خوشبختی رو ازم بگیره، که تو رومی

 کاش خدا جونمو ازم بگیره ولی تو رو نه! 

ها برداشت و نگاهی به دخترک انداخت، لبخند  حسام دست از روی چشم 

ها نشاند و دست دراز کرد سمت دلبرش و او را سمت خودش  ملیحی روی لب

 کشید. 

ی  نیهان کنارش غلتید و خود را در آغوش حسام جا داد، دست زمخت و مردانه

 دادو کنار گوشش زمزمه کرد:او موهایش را نوازش می

ی  م، خودت خبر نداری که با دلم چکار کردی و منو چقدر دیوونهجان دل -

هات، مثل آغوشت آرومم خودت کردی! هیچی مثل چشمای تو، مثل خنده

 تونه ما رو از هم جدا کنه.  کنه. نه نگران باش و نه بترس، فقط مرگ مینمی

او  اش را خیس کرد و ی چشم نیهان غلتیده بود، سینهاشکی که از گوشه قطره 

 دخترک را بیشتر در بغلش فشرد. 
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اش برد و وادارش کرد تا نگاهش کند، لبخند عمیقی روی  دست زیر چانه

 هایش نشاند...ای روی لبهایش نشست و بوسهلب

*** 

ها حس قلقلک داشت و سرش را تکان داد. با صدای روی بینی و گونه 

د اذیت کردن های ریز نیهان، متوجه شد که شیطنتش گل کرده و قصخنده

 دارد؛ اخم ظریفی روی پیشانی نشاند و تشر زد:

 نکن دختر بذار بخوابم! -

 آ! عه... پاشو دیگه تنبل خان! امروز قراره بریم بابامو ببینم -

بار انگشت ظریف نیهان  پلک از هم باز نکرد و تنها صورتش را عقب برد، این

 زیر پلکش نشست و آن را پایین کشید. 

 ناک شدی!اوی چه وحشت -
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هایش مقاومت پلکش را رها کرد و حسام با لبخند محوی برای باز کردن پلک

کرد و از این بازی نیهان خوشش آمده بود. نیهان انگشتش را روی کمان می

هایش  ابروی حسام گذاشت و ابرویش را به باال کشید، با سرانگشت روی لب

وشش که کشیده شد، تحمل خندید. گکرد و میها را کج و ماوج میزد و آنمی

 نکرد و پلک باز کرد: 

 نیهان اذیت نکن، بذار بخوا...  -

 با دیدن گوشی مقابلش، حرف در دهانش ماسید و لب زد:

 گیری؟!داری فیلم می -

 ی تخت برخاست.ی دخترک بلند شد و از لبهقهقهه

 ب... له! از تمام شکلکات فیلم گرفتم. -

 ای گفت: حسام با تک خنده 
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ریم بذار دیوونه! قطعش کن ببینم، خودت هم برو دنبال کارت... مطب که نمی -

 بخوابم حداقل!  

 نیهان گوشی را روی پاتختی گذاشت و لب کج کرد: 

م سر رفته... ساعت یازدهه!من دیشب از استرس اصال  پاشو دیگه حوصله -

 خوب نخوابیدم. 

 داری!    بینیش دیگه، خودتی فقط سبیلچه استرسی؟ میری می -

 در پی حرفش نخودی خندید و نیهان با حرص گفت:

 کوفت، خودتو مسخره کن، اصال من میرم پیش مامان شریفه! -

 نه... برو صبحونه آماده کن االن میام.  -

 چه عجب! خوابالو... -

ی تخت  غرولندکنان از اتاق بیرون رفت، حسام کش و قوسی به تنش داد و لبه

اش را باز کرد، با  روی پاتختی برداشت و صفحهنشست. گوشی نیهان را از 
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دیدن فیلم، لبخند مالیمی زد و باز گوشی را روی پاتختی گذاشت و از جا بلند  

 شد. 

ریخت و  طور که چای را داخل فنجان میاز اتاق که بیرون رفت، نیهان همان

 کرد گفت:صبحانه آماده می 

میگم اگه زن داشته باشه و حسام چی بپوشم امروز؟ سر راه گل بخریم؟  -

زنش از من خوشش نیاد چی؟ راستی نگفت بچه داره یا نه؟ خواهر برادر ندارم؟  

 اصال زن داشت؟ 

پرسید و حسام با کالفگی دستش را در هوا تکان  ها را میوقفه و پرشور اینبی

 داد: 

و   خوای، نه به این شورگفتی بابا نمی که میاو... ه چه خبرته؟! نه به این -

 هیجان!  

وارد توالت شد و در را بست، نیهان موهای ریخته کنار صورتش را پشت گوش  

 زد و نفسش را بیرون داد:
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 جا منو دق میده!  هو... ف، تا بریم اون -

میز را آماده کرد و برای پوشیدن لباس، سمت اتاقش رفت. مانتو و شلوار را که  

دقیق شد. سعی داشت با نگاه ی خودش پوشید، مقابل آینه ایستاد و به چهره

ای مردانه  های نه چندان کوچکش، چهرهای، بینی قلمی و لبهای قهوهبه چشم

اش بداند  را تصور کند. برای دیدن پدرش ذوق داشت و مشتاق بود تا از گذشته

 که چرا همه جز حسام از او بدگویی کردند؟! 

خترک مدام های دگذشت و کف دستها به کندی و پر استرس میساعت

 مرطوب بود از شدت آن همه اضطراب و هیجان! 

های قلبش  شدند، تپشتر می ی مالقات نزدیکهر چقدر به ساعت و لحظه

رفت. وقتی پشت درب آپارتمان ایستاده بودند، با نفسی عمیق  باالتر می

 های رنگارنگ را بویید و نفسش را پر صدا بیرون داد.آالله

قلبش هری ریخت و چشم دوخته بود به مقابلش.   با صدای تیک باز شدن در،

رو در چارچوب در ظاهر شد و نیهان بدون  مردی قد بلند، خوش سیما و خنده
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کدام توان  هایشان به هم خیره بود و هیچکرد. نگاهپلک برهم زدنی، نگاهش می

 حرف زدن نداشت. 

را که   سیاوش به زحمت لب از لب برداشت و آهسته سالم کرد، نیهان زبانش

 مثل چوب خشکیده بود را به سختی میان دهان چرخاند و لب زد:

 س... سال... م!  -

ها را سمتش  با لبخند عمیق سیاوش، دخترک به خودش آمد و دستپاچه گل

 گرفت.

 بفرما...  -

ای شرمگین  ، حسام لب گزید و با خندهبا بفرمای التی و جاهالنه که نیهان گفت

 گفت:

 ه، خدمت شما! قابل شما رو ندار -
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اش نشسته بود، سبد را گرفت و  سیاوش با همان لبخند مهربانی که روی چهره

 لب باز کرد:

 خیلی ممنون، بفرمایید داخل، خوش اومدین. -

از جلوی در کنار رفت و ابتدا نیهان و بعد حسام وارد شدند. دخترک با 

دلنشین بود.  کرد، دکوراسیون خانه بسیار ساده وکنجکاوی اطراف را نگاه می 

ای رنگ و مبلمان راحتی سفید سالنی با دو فرش دوزاده متری سورمه

ها  ای. راهرویی در انتهای سالن و کنار آشپزخانه که احتماال اتاق خوابسورمه

ای با دکور سفید که بوی خوش غذای آن، خانه را  گرفت و آشپزخانهرا در بر می

 پر کرده بود.

های سیاوش، هر دو روی کاناپه نشستند و  دگوییآمها و خوشدر پی تعارف

ها را روی اپن گذاشت و مقابلشان نشست.  حسام که استرس و سر  سیاوش گل

در گمی پدر و دختر را دید، ترجیح داد خودش سر صحبت را باز کند و با  

 لبخندی تصنعی لب باز کرد:
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ل تو ذهنش جمع  نیهان دیروز تا حاال که فهمیده شما رو پیدا کردم، کلی سؤا -

خواد بیشتر از شما بدونه! مهمترین سؤال هم اینه که چرا شما با شده، دلش می 

 کنید؟!خانوادتون زندگی نمی

 لبخند سیاوش از لبانش محو شد و سر به زیر انداخت، لب زد: 

 توضیحش طوالنی و البته سخته! میگم بهتون.  -

 نیهان بالفاصله پرسید:

 کنی؟ زن نداری؟!  می ببخشید شما تنها زندگی  -

 وار گفت: حسام لب به دندان گرفت و زیر لب مالمت

 نیها... ن!  -

 ای گفت: اش گرفت و با تک خندهسیاوش، اما از لحن دخترک خنده

 چرا دخترم، ازدواج کردم. االن خانومم میاد خدمتتون! -
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نشست، با هایش ی دخترم، دل نیهان را لرزاند و لبخند عمیقی روی لبکلمه

 نگاهی پرشور به پدرش گفت: 

لعیا بهم گفته بود که شما ازش کوچیکتر بودی، ولی خداوکیلی فکر   -

 کردم اینقدر جوون باشی! نمی

 سیاوش با لبخند نرمی جواب داد:

 بهش میگی لعیا؟ -

 ها خشکید و زمزمه کرد: نیهان لبخندش روی لب

 لعیا هم زیاده واسش! خیلی بهم ظلم کرد. -

شان را جلب کرد، نگاه نیهان و حسام سمت صدا ن لحظه صدای زنی توجههما

های های برجسته، چشمچرخید. زنی ریز نقش، با صورتی کشیده و گونه

 اش آبی رنگ بود و پوست سفیدی داشت.بادامی 
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کرد و خواست سالم  نیهان از جا برخاست و با لبخند عمیقی به زن نگاه می 

واس زن، پی حسام است! سالمش نصفه و نیمه در  کند که متوجه شد تمام ح

 دهان یخ بست و به حسام نگاه کرد. 

حسام با ابروهایی در هم به زن خیره بود و هرلحظه گره بین ابروهایش بیشتر  

هایش عمیق و کشدار شده بود. نیهان شد، به نرمی از جا بلند شد و نفسمی

سای خود را بین حسام و زن  متعجب از این تغییر حالت حسام، نگاه گنگ و پُر

دید که هر دو خیره به هم، لحظه به لحظه رنگشان گرداند و به وضوح میمی

شود. حسام  هایشان کند میلرزد و نفسهایشان میپَرد، نی نی چشم بیشتر می

 هایش را تکان داد:به سختی لب

 ط... طو... طوبی!   -

 ب زد: ی چشم زن روی گونه چکید و لقطره اشکی از گوشه

 پسرم!  -

 کرد و با گیجی پرسید:نیهان مات و مبهوت نگاهشان می
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 شناسید؟! جا؟ همو میچه خبره این -

آلودش را به سیاوش دوخت و با  توجه به نیهان، نگاه غضبحسام بی

 زد غرید:هایی کلید شده و صدایی که نفرت در آن موج میدندان

ه برای ناموس مردم دون پاشیدی همه چیز و قرمساقی کپس تو بودی اون بی -

 مون رو به آتیش کشیدی؟! آره؟و زندگی

ی سیاوش را چنگ زد  شد و با هر دو دست، یقهصدایش رفته رفته بلندتر می

 که طوبی جلو آمد و دست حسام را گرفت.

 پسرم، باید با هم حرف بزنیم. کنیچی میگی حسام؟ داری اشتباه می -

بی را پس زد و قدمی از هردویشان فاصله  های طوحسام با خشونت دست

 گرفت، فریاد کشید: 

 ای مثل تو نیستم. ، من پسر زن هرزهبه من دست نزن زنیکه -

 بار صدای سیاوش بود که باال رفت و تشر زد: این
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 درست حرف بزن پسر، تو از هیچی خبر نداری پس بیخود قضاوت نکن! -

تپید، رنگ از  قلبش به شدت می کرد ونیهان متحیر و سرگردان نگاهشان می

 ها بود.ی آنباز خیره به مشاجره رخش پریده بود و با دهان نیمه

ی عمرم رو زجر کشیدم و ازتون متنفر  از چی خبر ندارم؟ لحظه به لحظه -

جا شدم. حیفه که دستام به خون شما دو تا کثافت آلوده بشه وگرنه همین

 تون رو مینداختم! نعش جفت

های سیاوش و طوبی، سمت در عصبانیت و بدون توجه به التماس با خشم و

 رفت؛ نیهان شتابزده و هراسان به دنبالش دوید.

 حسام... حسام وایسا...  -

های بلند و  های پی در پی نیهان و طوبی نکرد و با قدم اعتنایی به صدا زدن

 ی راه پله رسید که نیهان گفت: محکم از خانه خارج شد. نیمه

 کن حسام، بذار منم...صبر -
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هایی شرر  ای برافروخته و گر گرفته به عقب برگشت و با چشم حسام با چهره

 بار رو به نیهان نهیب زد:

خوام ببینمت چون دیگه این چشما آرومم  دنبالم نیا نیهان... دیگه نمی -

کنه، عذابم میده! این مدت به دختر کسی پناه دادم که باعث تمام نمی

 بدبختیام بود!  

هوا شد... دخترک مثل توپی که سوزنش زده باشند، به یک آن سبک و بی

دهانش خشکیده بود.  هایش کند شده و کرد و نفسزمین و زمان را حس نمی

دید یا خیاالت بَرَش داشته بود، اما نه... حسام که دور و دورتر  شاید کابوس می 

 شد فهمید اشتباه نکرده، حسام او را تنها گذاشت! 

ها و  رود و صدای التماس کنان دنبال حسام میدید که زاریطوبی را می

ردن طوبی داشت.  هایش در فضا پیچیده بود و سیاوش که سعی در آرام کگریه

ها را باال  کرد، سیاوش پلهبا رفتن حسام، طوبی روی پله نشسته و هق هق می

 پله ایستاده بود، گفت: آمد و رو به نیهان که ناباور و مستاصل میان راه
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 دخترم...  -

انگیز دخترک، حرف را در دهانش منجمد کرد، گلویش از  نگاه تند و نفرت

سد نگاهش را   جنبید، اشکر دهانش نمیکرد و زبان دشدت بغض درد می 

 ها غلتید، سرزنشگرانه لب باز کرد: شکست و روی گونه

تو کی هستی؟ تو کی هستی لعنتی که بود و نبودت برام دردسره! که هجده  -

سال نبودنت چماق شد و خورد توی سرم و حاال با اومدنت گند زدی به  

 خوشبختیم!  

 ل تو گوش کن دخترم! کنه، حداقحسام داره اشتباه می -

 ی باقیمانده را پایین رفت و فریاد زد:نیهان با پاهایی سست و لرزان، چند پله

 ازتون متنفرم... متنفرم لعنتیا...   -

ریخت، چند نفری از اهالی  از ساختمان بیرون رفت و به پهنای صورت اشک می

دخترک ها با شنیدن سر و صداها جمع شده بودند، اما ساختمان و همسایه 
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ی حسام را گرفت و  دید و برایش اهمیتی نداشت. شماره کس را نمیانگار هیچ

بالفاصله صدا در گوشش پیچید:» دستگاه مشترک مورد نظر خاموش 

 باشد... «می

ای بعد صدای  ی حامد را گرفت. لحظههق هقش بیشتر شد و با ناامیدی شماره

 حامد در گوشش پیچید:

 . الو سالم آبجی خانوم.. -

 دار بود گفت: نیهان با صدایی که از شدت بغض و گریه، مرتعش و خش

 الو... حام... د، کمکم کن! -

 حامد نگران و آشفته پرسید:

 کنی؟ کجایی، چی شده؟نیهان گریه می -

 حامد، حسام تنهام گذاشت. حسام رفت... -

 تر از قبل لب باز کرد:حامد گیج و گنگ، آشفته
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 رفت؟ چی میگی نیهان؟یعنی چی؟ کجا   -

آمد، مکثی کرد و  نیهان که گریه امانش را بریده بود و نفسش به سختی باال می

 هایش کشید و لب زد: نفس گرفت؛ دست روی گونه

تونم توضیح بدم، ولی حسام گفت دیگه دوسم نداره، دیگه  االن نمی -

 خواد با هم باشیم... رفت! نمی

 حامد با کالفگی گفت:

 الن؟ بگو بیام دنبالت.کجایی ا -

کنان سمت دانست که گریهنیهان نگاهی به اطراف انداخت، خودش هم نمی

کدام کوچه و خیابان رفته؟! با دیدن تابلوی کنار خیابان، نامش را برای حامد 

 خواند.

 تو خیابون)...( نزدیک پل هوایی.  -

 جا بمون االن میام. باشه، باشه همون -
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های ایستگاه اتوبوس  هایی سست سمت نیمکتقدم تماس را قطع کرد و با 

شد و رفت. روی نیمکت نشسته و سر به زیر انداخته بود، قلبش فشرده می 

ای سخت راه نفسش را بند آورده بود. صدای دلسوزانه و مهربان زنی را  توده

 شنید:

 دخترم کمکی ازم بر میاد؟ چی شده؟  -

کشید، هایش میدست روی گونهنیهان نفسش را بیرون داد و حینی که با  

 نگاهی به زن میانسال انداخت و سرش را به طرفین تکان داد:نیم

 نه، دمت گرم... چیزی نشده! -

 آمیز سر روی شانه کج کرد و لب زد: زن با نگاهی ترحم

 شاهلل که مشکلت حل بشه. باشه، ان -

ها را  نجاتوبوس جلوی ایستگاه متوقف شد و زن سمت اتوبوس رفت. نیهان آر

ی سیاوش، طوبی و  ها پوشاند. چهرهروی زانو گذاشت و صورتش را با دست
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کرد سال نوی  شد، چه خوش خیال بود که فکر میحسام در ذهنش مرور می

های  کند؛ که با پایان زمستان، درد و رنجامسال، کنار پدرش سال را تحویل می

 به وجود حسام و پدرش!  شود اش گرم میشوند و زندگیاش هم آب میزده یخ

 خانومی، کاری از دستم بر میاد؟ در خدمت باشیم. بیا عزیزم... -

ای رنگ مقابلش متوقف  با صدای ناآشنای جوانی سرش را باال گرفت، پژوی نقره

 گفت: شده و جوانی که کنار راننده بود، سرش را بیرون آورده و با لودگی می 

اری بیا در خدمتیم. گریه نداره خانوم  غریبی نکن، بیا بشین بریم. پول ند -

 خوشگله... 

ای نبودن حسام، باز  هایش روی هم قفل شد، فقط با لحظهاش لرزید و لبچانه

پناه و سرگردان کنار خیابان شد که هر کسی به خودش اجازه  همان دختر بی

داد به او نزدیک شود و چرندیات تحویلش دهد. نگاهش به جوان مزاحم  می

ده بود و فکرش به بیچارگی خودش بود که در ماشین باز شد و خیره مان

 ی افکارش از هم گسست. رشته
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 مگه خودت ناموس نداری عوضی...  -

حامد بود که پسر مزاحم را از ماشین بیرون کشیده و با مشت و لگد به جان 

هم افتاده بودند، خیلی زود پسر راننده هم پیاده شده و هر دو با حامد درگیر  

زده جلو رفت و سعی داشت به حامد کمک کند و بودند. نیهان شتابشده 

 زد: فریاد می 

 کمک... یکی کمک کنه! حا... مد... -

ها و چند رهگذر دیگر مداخله کرده و به یکی دو ماشین نگه داشتند و راننده 

 دعوا خاتمه دادند. 

*** 

فرو رفته بود،  جا را فرا گرفته و قبرستان در سکوتی خوفناک تاریکی شب همه

رسید جز هوهوی باد و بر هم خوردن شاخ و برگ  هیچ صدایی به گوش نمی

 درختان.
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حسام کنار سنگ سرد مزار پدرش زانو بغل کرده و با ابروهایی در هم فرو رفته  

 تابید.خیره به سنگ بود که تنها نور ضعیفی از فانوس باالی قبر روی آن می

مند و دلشکسته اشک ریخته و با  ی گالیهها کنار سنگ قبر، چون کودکساعت

پدرش درد دل کرده بود. جانی در تنش نمانده بود و تمام بدنش کرخت شده 

بود، با رخوت از جا برخاست. کتش را روی یک شانه انداخته و سالنه سالنه  

سوخت و  های زیاد می هایش از فرط اشک ریختنسمت ماشینش رفت، چشم

 هایش سنگین شده بود. پلک

داخل ماشین که نشست، سرش را به صندلی تکیه داد و پلک بر هم گذاشت. 

ها چون پیچکی  تاب و نگران نیهان بود و در عین حال نفرتی که سال دلش بی

شد تا سراغ دختری را بگیرد  روح و جانش را در بر گرفته بود، مانع از این می

 که به خون پدرش تشنه است.

های پی در پی  کشید و روشن کرد، تماسگوشی را از داخل جیبش بیرون 

داد که از موضوع با خبر شده! انگشتش روی صفحه لغزید و  حامد نشان می 
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ی حامد را گرفت، طولی نکشید که تماس برقرار شد و صدای معترض و  شماره 

 عصبی حامد در گوشش پیچید:

 معلوم هست کجایی تو؟الو... حسا... م!  -

دارش  اش کشید، صدای گرفته و خشی خشکیدههاپلک فشرد و زبان روی لب

 به زحمت از گلو خارج شد:

 از نیهان خبر داری؟ -

ذاری میری؟  غیرت زنت رو کنار خیابون میزهرمار از نیهان خبر داری! بی -

 ساعت ده شب یادت اومده سراغشو بگیری؟!

 حسام بغضش را فرو برد و با صدایی مرتعش پرسید:

 حالش خوبه؟  -

 غیظ لب به طعنه گشود: حامد با 
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آره عالیه... اونقدر حالش خوبه که نگو و نپرس! فقط زیر سِرُمه و با آرامبخش   -

 خوابوندمش!  

 و در پی حرفش، تشر زد:

چه مرگته تو حسام؟ نیهان چه ربطی به پدرش داره؟! چرا داری نیهان رو   -

 کنی؟مجازات می

تونی درکم کنی، تو جای من نبودی! سخته... خیلی سخته  حامد تو نمی -

بخوام با نیهان ادامه بدم. بخوام تو چشای کسی نگاه کنم که هرلحظه منو یاد 

 ترین آدم زندگیم میندازه!  منفور

 حامد متحیر و ناباور صدایش را کش آورد:

 ن بهم بزنی؟! خوای با نیهایعنی چی این حرفا حسام؟ یعنی واقعا می -

 حسام با کالفگی سرش را به طرفین تکان داد و لب باز کرد: 
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دونم حامد... خیلی گیجم، خیلی سرگردونم، فعال هیچی  دونم، نمی نمی -

 تونم بگم! االن نیهان کجاست؟نمی

 ما! مادرم کنارشه. یخونه -

 ای سکوت حاکم شد و حامد ادامه داد: لحظه

لوت کنی، یه مدت از هم دور باشید و تنها باشی خوای با خودت خحسام می -

مونه و من و  ی من میقبول، اما بعدش بیا دنبال این طفلی. تا اون روز خونه

کنیم، ولی بیا حسام! نیهان خیلی  هامون ازش نگهداری میمادرم مثل چشم 

 جوری ولش کنی.  دوستت داره، خیلی نامردیه این 

 ا بیرون دادن نفسش لب زد:هایش کشید و بحسام دستی روی چشم 

 ، هیچی! فعال خداحافظ. تونم بگم حامد االن هیچی نمی -

تماس را قطع کرد و گوشی را روی صندلی کنارش انداخت، با روشن کردن 

سکوت حاکم بر فضای ماشین، نبودن نیهان را مثل   ماشین، راهی خانه شد.
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کرد. دش حس میاش را با بند بند وجوکوبید و جای خالیپتک بر سرش می

شد و هایش دور نمیای از مقابل چشمی نیهان لحظهی ناباور و درمانده چهره

 شد. قلبش از یادآوری آن لحظات فشرده می

پله، هستی از خانه بیرون آمد و  به خانه که رسید به محض ورودش به راه

 نگران پرسید:دل 

 کجاست؟! حسا... م، کجا بودی تو؟ چرا اینقد دیر اومدی؟ نیهان -

با شنیدن اسم نیهان، بغض به گلویش چنگ زد و لب فشرد، قطره اشکی روی  

 اش غلتید و هستی با تحیر لب زد: گونه

 کنی حسام؟ نیهان چیزیش شده؟شده؟ گریه میچی -

 شد جواب داد:سر تکان داد و با صدایی که به سختی شنیده می 

 بیا باال هستی، حالم اصال خوب نیست!  -
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ه مبهم و متحیرش را به حسام دوخت و دنبالش قدم برداشت. وارد هستی نگا

کردند و نبود  کجی می خانه که شدند، دیوارهای خانه گویی به حسام دهن

گذارد، خواست وقتی قدم به خانه میکشیدند. دلش می نیهان را به رُخش می

وش  بوی غذا در خانه پیچیده باشد و نیهان مثل هرشب پرشور و مشتاق، با آغ 

های ظریفش را دور گردنش حلقه کند و با  باز به استقبالش بیاید و دست

های پی در پی خستگی را از تنش بیرون کند؛ چشم باز کند و تمام بوسه

اتفاقات امروز مثل یک کابوس وحشتناک از خاطرش پر بکشد و ببیند همه 

قتی مقابلش قد چیز رو براه است، اما... اما حیف که حاال واقعیت بیشتر از هر و

 علم کرده و دلبرش دیگر در این خانه نیست!

ی سوت و کورش برداشت و روی مبل نشست، صورتش  نگاه از در و دیوار خانه

 طاقت پرسید:ها پوشاند و هستی بیرا با دست

 زنی؟چی شده حسام؟ چرا حرف نمی -
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ته جواب نفسی سنگین از سینه بیرون داد، سرش را باال گرفت و با صدایی گرف 

 داد: 

چندوقت پیگیر شدم تا پدرش رو پیدا کنم، گفتم شاید آدم حسابی بود و   -

ی خوب رو چشید، باالخره هم پدرش رو پیدا  نیهان هم طعم داشتن خانواده

 کردم، اما...

 سکوت کرد و هستی کنجکاوتر از قبل پرسید:

 اما چی؟ آدم بدی بود؟! -

 حسام با تأیید سر جنباند و لب زد:

کشیدم آره، بدترین و منفورترین آدم! کسی که یه روزی تو ذهنم نقشه می -

 تا پیداش کنم و بکشمش، کسی که مادرم به خاطرش منو آواره کرد و رفت. 

 دخترک با دهان باز از تعجب و ابروهایی باال پریده زمزمه کرد:

 نه...! جدی میگی؟ از کجا فهمیدی؟  -
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 خودش بود.زنش رو دیدم، طوبی بود!  -

 هستی پوزخندی زد و تای ابرویش را باال انداخت:

هه... دیدی حق با من بود؟ از اولش هم از این دختره خوشم نمیومد و  -

 گفتم یه جوریه! بیا... دختر دشمنت از آب در اومد، حاال االن کدوم گوریه؟ می

 آلود پلک فشرد و گفت:حسام حرص

 نزنی؟ جوری حرفهستی میشه راجع بهش این -

 هستی چشم درشت کرد و نهیب زد:

 کنی حسام؟عه عه عه...! هنوزم ازش دفاع می -

 حسام با استیصال لب زد:

 گناه نیهان چیه آخه؟ -
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دونی که جوریه چرا االن باهات نیست؟ چون خودت هم خوب میاگه این -

کنی؟ اصال تکلیفت با  خون چه آدمی تو رگهاشه! بعد داری ازش دفاعم می 

 خودت معلومه؟! 

حسام عصبی و کالفه از حا برخاست و با هر دو دست پنجه میان موهایش فرو  

 کرد و صدایش را باال برد:

 نه... نه... تکلیفم معلوم نیست! اصال برو هستی، برو تنهام بذار. -

های بلند از خانه هستی سری با تأسف تکان داد و با قهر رو گرداند، با قدم

اختیار روی  تن هستی، روی کاناپه دراز کشید و دستش بیبیرون رفت. با رف

های ظریف  گرفت، انگشتقلبش نشست، هر شب که دخترک را در آغوش می

گفت:» حس گذاشت و با لبخند ملیحی میاش را روی قلب حسام می و کشیده

گذاشت و اش میتپیدن قلبت مثل الالییِ واسم!« سرش را روی سینه

 ...خوابید، اما حاالمی
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هایی بسته آنقدر فکر و  هایش سرازیر شد، با پلکپلک روی هم فشرد واشک

 های شب خوابش برد... خیال کرد تا نیمه 

کرد. با  آور را تحمل میدید و خوابی عذابتمام لحظات خواب را کابوس می

اش انداخت که  صدای تق تق درب خانه پلک باز کرد و نگاهی به ساعت مچی

 داد.  میهشت صبح را نشان 

های گرفته و کرختش را آهسته ماساژ داد، سمت  از روی کاناپه بلند شد و شانه

 در رفت و از چشمی آن نگاهی انداخت. با دیدن هستی در را باز کرد.

 صبح بخیر، واست صبحونه آوردم.  -

نگاهی به سینی کوچک دستش انداخت که کمی کره و عسل، پنیر و گردو با  

 ای نان داخلش بود. تکهدو لیوان شیر گرم و  

 صبح بخیر، صبحونه داشتم تو خونه. نیازی نبود زحمت بکشی. -
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طور  ها را گفت و سمت کاناپه برگشت، هستی وارد شد و همانحوصله اینبی

 بست لب باز کرد:که در را می

اس  اومدم با هم صبحونه بخوریم بعد هم بریم بیرون، منم مثل تو حالم گرفته -

 خونه رو ندارم.ی و حوصله

 سینی را روی میز عسلی گذاشت و مقابل حسام نشست.

 مطمئنم دیشب هم شام نخوردی، یه چیزی بخور.  -

 میلی به صبحانه انداخت و لب زد:حسام نگاه بی

 خوای چکار کنی هستی؟ جدا میشی؟! تو می -

 هایش را جمع کرد.اش را به مبل زد و لبهستی تکیه

دونم... واقعا سخته! درست مثل توام که دوسش داری، اما راه موندن نمی -

 باهاش واست سخته. 

 آلود جواب داد:حسام بغض
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آره... منم صد دفعه از دیشب گفتم میرم میارمش، ولی دل چرکینم، یه حس   -

 تنفری ته قلبم هست که...

زد و پنجه میان  حرفش را بلعید و نفسش را پر صدا بیرون داد، تکیه به مبل  

 موهایش فرو برد.  

 به مامان شریفه که نگفتی هان؟  -

 هستی با اخم ظریفی پرسید:

 مامان شریفه؟! از کی تا حاال میگی مامان؟ -

ی چشمش روی گونه غلتید، با تلخندی  حسام لب گزید و قطره اشکی از گوشه

 گفت:

 گفت... رو زبون منم انداخته! نیهان می -

 را باال انداخت و لب زد:هستی تای ابرویش  

 چرا نگم؟ گفتم بهش...   -
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ها را روی زانو گذاشت، اعتراض  اش را از مبل گرفت و آرنجحسام فورا تکیه

 کرد: 

چرا گفتی هستی؟ شاید من خواستم برم دنبال نیهان و باهاش زندگی کنم،  -

 همه چیز رو هم فراموش کنم! 

تونی. بیاریش هم دیگه  نی، نمیزهه... فراموش کنی؟ داری خودت رو گول می  -

 مثل قبل عاشقش نیستی!

حسام لب باز کرد تا حرفی بزند که صدای زنگ خانه بلند شد، نگاهی به در  

 انداخت و از جا برخاست. با دیدن شریفه از چشمی در، غرولند کرد: 

 بیا... گفتی که اول صبحی اومده باال واسه نصیحت!  -

ای خیره نگاهش  عی سالم گفت، شریفه لحظهدر را باز کرد و با لبخندی تصن

کرد و با حرص لب فشرد. قبل از اینکه حسام حرفی بزند، سیلی محکم شریفه  

ی هستی بلند شد؛ حسام  سرش را روی شانه خم کرد و صدای جیغ خفه

اش را  دستش را روی گونه نگذاشته بود که جای سیلی دوم هم طرف دیگر گونه
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و متعجب حسام و هستی، شریفه چشم ریز کرد از   سوزاند. مقابل نگاه مبهوت 

 اش گفت: هایی کلید شده بین دندان

اولی رو زدم چون حرفامو یادت رفته بود، دومی رو زدم تا حرفایی که االن  -

زنم را یادت بمونه! تو که به احساست مطمئن نبودی، تو که تا این حد  می

جا کردی بهش ابراز عالقه  گذشته و اصل و نسب نیهان واست مهم بود خیلی بی

درازی کردی! زنت رو معلوم نیست کجا  کردی. خیلی غلط کردی که بهش دست

جا با خیال راحت نشستی با عشق اولت، با زن مردم ولش کردی و اومدی این

 خورین؟! خلوت کردی و دو نفره صبحونه می

 هستی متحیر و گنگ لب زد:

 چی میگی مامان؟ ما فقط... -

 حرف را در دهانش خشکاند و زن با صدای بلندتری نهیب زد:تشر شریفه 

 خفه شو هستی!   -
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 با خشمی عیان و نگاهی آتشین رو به حسام ادامه داد: 

کنی و برای همیشه گورت رو از این  همین االن بند و بساطت رو جمع می -

جا باشه و پسر غیرت و نامردی مثل تو اینکنی. ننگم میاد بیخونه گم می

ی بدونمش! اما قبلش خوب گوشاتو باز کن بشنو چی میگم؟! آخرین قصه خودم

 مو گوش کن و بعد برو... مادرانه 

هایی به اشک نشسته و صدایی که از شدت بغض و  نفسی گرفت و با چشم 

 لرزید ادامه داد: عصبانیت می

من یه برادر داشتم به اسم شهباز، شهباز ریاحی...! یه برادر که فقط اسمش  -

برادر بود و جز آزار و اذیت چیزی برای من و مادرم نداشت. یه قمارباز و 

مون کرد و پول حرومش تو خونه  قاچاقچی به تمام معنا! خدا رو شکر ترک

ز ختم مادرم، دیدم سر زندگی ما نیومد. تا اینکه مادرم به رحمت خدا رفت... رو 

تر از این حرفا  عاطفهی شهباز پیدا شد. واسه مرگ مادرش نیومده بود، بیو کله

ی دور یه  بود. بوی پول به دماغش خورده بود، بوی ارث! روزی که اومد از فاصله
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ی شهبازن، دیگه نه کالمی گفتن زن و بچهی بغلش دیدم که می زن رو با بچه

مون از نزدیک دیدمش! چند سال بعد، تو وارد زندگیباهاش حرف زدم و نه 

ات پرسیدم،  شدی. وقتی نشستم باهات حرف زدم، از پدر و مادر و خانواده

 وقتی عکس پدرت رو نشونم دادی...

 

 هایش پاک کرد و گفت:از گونه شریفه اشک

 فهمیدم تو پسر شهبازی!   -

 شریفه دوخت.قلب حسام فرو ریخت و نگاه تند و تیزش را به 

پسر همون شهباز که اونقدر تو خالف غرق شده بود که اسمش رو از شهباز   -

ریاحی به کمال فرهیخته تغییر داده بود. اون روز به دادفر گفتم تا تو رو  

برگردونه تو همون خیابون که بودی، گفتم پسر شهباز یه نامرد مثل پدرش  

اهی نداره، نباید تقاص کار میشه، اما دادفر مخالفت کرد! گفت این بچه گن
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ی ما بزرگ میشه و ما تربیتش  پدرش رو پس بده. گفت این بچه سر سفره

 کنیم پس بذار بمونه!  می

 شریفه سرش را باال و پایین تکان داد و با تأکید گفت:

گفت اگر ما تو رو  کرد که میی منی! دادفر اشتباه می آره حسام، تو برادرزاده -

درت نامرد نمیشی! تو با این کارت ثابت کردی که خون اون  تربیت کنیم، مثل پ

مرد تو رگهاته! اگر تا امروز حرفی از پدرت بهت نزدم، به این خاطر بود که دلم 

دونستم چجور زنی بوده، ولی  شناختم و نمیسوخت، مادرت رو نمیواست می

  نخواستم با وجود نفرت از مادرت، تصویر قشنگی که از پدرت داری جلوی

چشمات بشکنه و به هم بریزه! االن هم برو که اگر قرار باشه کسی تاوان کار 

 پدرش رو بده اون تویی نه نیهان! 

ها پایین رفت، هستی آنقدر شوکه بود که  کنان رو گرداند و از پلهشریفه گریه

کرد تمام دنیا روی  حتی توان پلک بر هم زدن نداشت. حسام که حس می
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جا جلوی  ایستادن ندارد، زانوهایش خم خورد و همان سرش آوار شده و توان

 در نشست.

*** 

صدای قل قل سماور، بر هم خوردن استکان و نعلبکی و بوی نان تازه، نوید  

 داد. آمدن صبحی دیگر را می

ریخت و روی میز گذاشت،   های دور طالییصفورا خانم چای را داخل استکان 

داشت و نفسش کمی سخت بیرون  اش حس سنگینی و درد ی سینهدر قفسه

آمد، اما اعتنایی نکرد و بعد از چیدن میز صبحانه، سمت اتاق حامد رفت. می

 ای به در زد و گفت:تقه

 اس.حامد پسرم، پاشو مادر... صبحونه آماده -

 بیدارم مامان، اومدم. -
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شد صدای حامد را که شنید سمت اتاق دخترش رفت، دختری که چند سال می 

ای به آن اتاق  ست داده و اتاقش خالی بود، اما دیشب مهمان ناخواندهکه از د

اش نبود! آهسته  ی سفر کردهشباهت به حنانهقدم گذاشته بود. دختری که بی

 در زد:

 جان...نیهان... نیهان -

صدایی نشنید و با احتیاط در را باز کرد، داخل اتاق سرک کشید و دخترک را  

عصومانه و زیبای او، دلش را هوایی دخترش کرد و  غرق در خواب دید. صورت م

اختیار داخل اتاق قدم گذاشت و به  هایش نشاند. بیلبخند ملیحی روی لب

های  تخت نزدیک شد، نگاهی به آنژیوکت انداخت که با چسب داخل رگ

اش رفت تا  نحیف نیهان قرار گرفته بود. دستش تا نزدیکی گونه ظریف دست

 ی راه ماند.ی حامد به گوشش رسید و دستش نیمهکه صدا نوازشش کند

 بیدارش نکن مامان! -
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به پشت سر نگاه کرد که حامد را دید، داخل اتاق سرک کشیده و با صدای 

 ضعیفی این را گفت. 

 چرا مادر؟ صبحونه نخوره؟  -

 ی سر لب زد: حامد لبخند زد و با اشاره 

 بیا بیرون.  -

 ی صدایش را آزاد کرد: صفورا که از در بیرون رفت، حامد کم

 خواد بخوابه. قربونت برم، دیشب دیروقت خوابش برد. بذار تا هروقت می -

 صفورا دلسوزانه پرسید:

 دوستت زنگ نزد؟ گناه داره این طفلی، خیلی حالش بده.  -

 رفت و جواب داد:حامد سمت آشپزخانه می

ز هم دور باشن  چرا اتفاقا با هم صحبت کردیم، حال اونم خوب نیست. یه کم ا -

 فهمه اشتباه کرده و میاد سراغش.بهتره، خودش می
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زن، صندلی آشپزخانه را عقب کشید و نشست، استکان چای را پیش کشید و  

 لب باز کرد:

شاهلل که آشتی کنن و زود برگرده سر خونه زندگیش، ولی میشه بازم ان -

نو یاد حنانه ش ماس، دیشب تا حاال همهجا؟ شبیه حنانهنیهان بیاد این

 میندازه.

 نگاه حامد به غم نشست و آهی کشید. 

 چشم مامان، میگم بیاد.  -

رفت ای داخل دهانش گذاشت که در اتاق باز شد، نیهان به سستی راه میلقمه

جانی زد  و کیفش را روی دوش انداخته بود. با دیدن حامد و مادرش، لبخند بی

 و سالم کرد.

 برخاست و سمتش رفت.حامد بالفاصله از جا 

 برداشتی؟ کجا نیهان؟ چرا کیف -
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 شد گفت:دخترک با صدایی که به زحمت شنیده می

میرم پیش مامان شریفه، اون رگ خواب حسام دستشه؛ اون بلده حسام رو   -

 آروم کنه، میرم بهش بگم. 

 حامد مقابلش ایستاد و ملتمسانه لب از لب برداشت:

 نیست! بمون استراحت کن، بعد با هم میریم.جان، حالت اصال خوب نیهان -

 ی اشکش جوشید و لب زد: چشمه 

 حال من با حسام خوبه، باید برم پیشش...   -

االن وقتش نیست نیهان، یه لحظه فکر کن شاید حسام نخواد شریفه خانوم   -

 جا رو... کنه؛ بیا خودت ببین اینتر میبفهمه! رفتنت کار رو خراب

ها را  ای رنگش بیرون کشید و لیست تماسگرمکن قهوهموبایلش را از جیب  

 مقابل نیهان گرفت: 
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جا باشی، من مراقبت باشم تا  خودت ببین، دیشب بهم زنگ زد. گفت تو این -

گرده، اون دوستت  اون یه خورده تنها باشه! من مطمئنم حسام خیلی زود برمی

 داره. 

هایش سرازیر شد، اشکی گوشی لب به دندان گرفت و نیهان خیره به صفحه

 های مهربان صفورا دور بازوانش حلقه شد و مادرانه نجوا کرد:دست 

دختر گلم، به حرف حامد گوش کن. رنگ به رو نداری عزیزم... بیا بریم   -

 صبحونه بخور. 

های صفورا سمت آشپزخانه رفت، پشت میز که  نیهان ناچار با هدایت دست 

 نشست حامد گفت: 

 تر صبحونه بخوری. تت درآرم، راحتبذار اونو از دس -

حرف آن را مقابل حامد گرفت، حامد با  نیهان نگاهی به دستش انداخت و بی

آوردن پنبه و چسب، خیلی آهسته و با مالحظه سوزن را از دستش بیرون  

 کشید و جای سوزن را چسب زد. 
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 دیشب خوابت برده بود، بیرون نکشیدم که یه موقع بدخواب نشی. -

هایش را  که آنژیوکت را داخل سطل زباله میانداخت و دست طورهمان

های حامد، با نگاهی خیره به  توجه به حرفشست این را گفت و نیهان بیمی

 روبرو لب زد: 

 حامد... -

 جانم؟  -

 صندلی را عقب کشید و کنار مادرش و روبروی نیهان نشست.

 لنگه! من خیلی فکر کردم حامد، یه جای کار می -

 نگاهی به مادرش انداخت و تای ابرویش باال پرید:یم حامد ن

 کجای کار؟ -

و یک سالشه و خیلی کوچیک بوده که مادرش ترکش  حسام االن سی -

 کنه! اما این سیاوش که تا بیست سال پیش آویزون لعیا بوده که...؟! می
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 حامد با اخم ظریفی به فکر فرو رفت و لب باز کرد:

اون مردی نباشه که طوبی به خاطرش از پدر حسام جدا  یعنی ممکنه سیاوش  -

شده! یه مدت با اون مرد بوده، به هر دلیلی از هم جدا شدن و بعد با پدر تو  

 ازدواج کرده، آره؟! 

 نیهان لبخند کجی زد و گفت: 

جوری چیزی از نفرت حسام به مادرش کم ایول... قربون آدم چیزفهم! این -

 بینه!  آدم بده نمی  نمیشه، ولی حداقل سیاوش رو

 حامد شانه باال انداخت و با کمی تعلل پرسید:

 خوای بریم با پدرت و طوبی خانوم حرف بزنیم؟ میگم می -

نیهان لب کج کرد و حرفی نزده بود که یک آن متوجه صفورا شد، رنگش به  

 زد و دستش را روی سینه گذاشت و فشرد. سرخی می 

 باز کرد: حامد با دیدن مادرش دستپاچه لب 



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
728 

 

 شدی؟  مامان... مامان خوبی؟ چی -

 صفورا به سختی لب زد:

 کنه!قلبم... قلبم درد می -

جا بود دوید و  های مادرش آنی قرصحامد سراسیمه سمت کابینتی که جعبه

نیهان هراسان کنار زن ایستاده بود. قرص را که در دهانش گذاشتند، حامد با  

 آشفتگی رو به دخترک گفت:

 اش کنیم باید ببرمش بیمارستان!کمک کن آماده  نیهان -

تا حاضر شدن حامد، نیهان مانتوی یشمی رنگ را تن صفورا کرد و با انداختن  

های اش، زیر بغلش را گرفت و کمک کرد تا با قدم شال روی موهای زیتونی

 آهسته از خانه بیرون برود.

ر تمام طول  روی صندلی عقب ماشین نشستند و راهی بیمارستان شدند، د

فشرد. هر از گاهی به  مسیر دخترک دست او را مهربانانه گرفته بود و می
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کرد و زد در آینه نگاه میهای خاکستری حامد که نگرانی در آن موج میچشم 

دوخت که تکیه به صندلی زده و پلک بر هم گذاشته، باز به صفورا چشم می

 کشید. آهسته و دردمند نفس می

ارستان، بالفاصله زن را سمت اورژانس بردند و حامد برای با رسیدن به بیم

انجام کارهای بستری، نیهان را تنها گذاشت و او پشت درب بخش، به انتظار  

 نشست. 

اش به زنی جلب شد که روی نیمکت مقابلش نشسته و آهسته اشک  توجه

ریخت. چادری سیاه و رنگ و رو رفته روی سر داشت که قسمت باالی می

شد. درز یک لنگه کفشش  ه خاطر کهنگی زیاد کمی زردرنگ دیده می سرش، ب

 آلود بودند. های شلوارش خاککمی باز بود و پاچه

ی زن، یاد روزهای نه چندان دور خودش افتاد و  با دیدن اوضاع آشفته

کرد؛ شاید به زودی باز هم به همان روزها  ای که تن میهای کهنهلباس

هایش جمع شد و بغض به گلویش دوید.  در چشم اختیار اشکگشت! بیبرمی
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درب اورژانس باز شد و نگاه نیهان و آن زن، هر دو سمت در چرخید. زن با  

دیدن دکتر، مثل تیری که از چله آزاد شده باشد از جا پرید و سمت دکتر 

 دوید.

 پسرم چی شد؟ چی شد دکتر؟  -

دی چهارشانه با قدی  ها را با آشفتگی و هراسان پرسید و دکتر که مرزن این

 متوسط بود، صورت گوشتالودش را تکانی داد و با تأسف لب زد:

 نتونستم کاری واسش بکنم!  -

های نیهان را روی گونه غلتاند و قلبش را به درد آورد.  شیون و زاری زن، اشک 

دو پرستار برای آرام کردنش جلو آمدند، نیهان خواست سمتش برود و او را  

ل از اینکه قدمی بردار حس کرد تمام تنش یخ بسته و به  تسلی دهد، اما قب

 وزن شد...خود لرزید. نگاه تارش، تیره شد و مثل پر کاه سبک و بی

چشم که باز کرد روی تخت بیمارستان بود و حامد کنار تخت روی صندلی  

 اش را از هم باز کرد: های خشکیدهنشسته بود، با دیدن حامد لب
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 مامانت چی شد حامد؟  -

 حامد با تأثر نگاهش کرد و پرسید:

 خوبی نیهان؟   -

 حال جواب داد:بی

 خوبم، مامانت چی شد؟  -

 حامد مغموم و آهسته لب زد: 

شد کنارش باشم؛ اومدم پیش تو. باید آنژیو  اس، نمیهای ویژهبخش مراقبت -

 بشه!

 ای سکوت برقرار شد و حامد با دلسوزی سر روی شانه خم کرد و گفت: لحظه

خوری؟ از دیشب  کمپوت سیب میل داری واست بیارم؟ یا کیک و آبمیوه می -

 چیزی نخوردی واسه همین مدام حالت بد میشه باید یه چیزی بخوری. 

 نیهان رو گرداند و زمزمه کرد: 
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 خوام!  هیچی نمی -

 حامد ابرو در هم کشید و با اعتراض و کنایه گفت: 

نکنه حسام گفته اگه غذا نخوری  هیچی نخوری مدام باید زیر سِرُم باشی!  -

گردم؟ یه چیزی بخور که سرحال بیای تا بتونی بری پیش پدرت و باهاش  برمی

 خوای؟خوری؟ غذای گرم میحرف بزنی. حاال چی می

 دخترک لب زد:

 همون کمپوت خوبه. -

هایش در هم فرو رفته و  حامد از جا برخاست و از اتاق بیرون رفت، سگرمه

اش زنگ خورد،  رفت که گوشیمادرش بود. از پله پایین می نگران حال بددل 

 اش که ناشناس بود انداخت و تماس را وصل کرد:نگاهی به شماره

 بله؟   -

 ای در گوشش پیچید:صدای نازک و دخترانه
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 سالم دکتر، وقت بخیر. دادفر هستم، هستی دادفر!  -

 سالم هستی خانوم، خوب هستین؟ بفرمایید.  -

از مزاحمت اینکه خواستم بدونم شما از حسام خبر نداری؟   مچکرم، غرض -

 زنگ نزده بهتون؟ 

 حامد ابرو باال پراند و پرسید:

 بار دیشب باهاش حرف زدم.من؟ نه... مگه خونه نیست؟ آخرین -

 هستی نفسش را پر صدا بیرون داد و کالفه گفت:

ته.  چی بگم؟! این دختره از وقتی پیداش شده جز دردسر چیزی نداش -

راستش صبح مامانم باهاش سر این دختره نیهان دعوا کرد، اونم گذاشت و 

 رفت. حالش خیلی بد بود، نگرانشم!  

تر شد و با لحنی که کمی تند بود لب باز  اخم شکل گرفته بین ابروهایش غلیظ

 کرد: 
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دونم این نیهان بود که شرکت شما رو از  جا که من میدردسر؟ دختره؟! تا اون -

انصافیه که بعد کستگی حتمی و کالهبرداری بزرگ نجات داد، خیلی بییه ورش

ی زن و  از اون لطفی که نیهان در حقتون کرد حاال به خاطر یه اختالف ساده 

 جوری در موردش حرف بزنید! شوهری این

ای مکث کرد و بعد  هستی که انتظار چنین برخوردی را از حامد نداشت، لحظه 

 با ارتیاب پرسید: 

 هان؟ اون چه ربطی به شرکت داشته؟نی -

تونید از  بله نیهان، اولین نفر اون متوجه این قضیه شد و به مهراد گفت. می -

 خود مهراد بپرسید.  

 وقتی سکوت هستی را که ناشی از بهت و تعجب بود دید، ادامه داد: 

 من باید قطع کنم، متأسفانه از حسام هم خبری ندارم. فعال... -
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دانست که نیهان حرفی از این ماجرا به  رد و پوفی کشید، میتماس را قطع ک

حسام نزده، اما آنقدر عصبانی بود که نتوانست چیزی نگوید و از نیهان دفاع 

 نکند! 

ی باال و اتاق نیهان  با خریدن کپموت، آبمیوه و کمی تنقالت دیگر به طبقه

هایش را ستون سر کرده بود و برگشت. روی صندلی نشسته و دست

 ای سیب خورد و جانی تازه گرفته بود، لب باز کرد:اندیشید، نیهان چند تکهمی

 حامد مادرت خوب میشه، اینقدر غصه نخور.  -

 دار بود: صدایش محزون و خش

تونم خودم رو ببخشم نیهان! خیلی بده که یه عذاب وجدان  هیچوقت نمی -

م رو از هم همیشه همراهت باشه و آزارت بده! من با یه ندونم کاری خانواده 

ی حنانه دق کرد و جوش و غصه قلب مادرم رو ضعیف  پاشوندم، پدرم از غصه

 کرد. اگه چیزیش بشه من چکار کنم؟!  

 به حامد دوخت و با تأثر گفت: نیهان نگاه غمبارش را 
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خودت رو سرزنش نکن، اون یه اتفاق بوده. مگه خودت کم خاطرخواه آبجیت   -

 بودی؟ خداوکیلی راضی بودی خار به پاش بره؟! مادرتم مطمئنم خوب میشه! 

برای اینکه جو غمگین و سنگین به وجود آمده را تغییر دهد، به زحمت  

 لبخندی زد و ادامه داد: 

الها کار داریم، مادرت باید روبراه بشه که دوتایی واست بریم حاال حا -

 آ!  خواستگاری! داری پیر پسر میشی

لبخند کجی سوک لب حامد نشست و نیهان که دید موفق شده است لبخندی  

 هرچند کمرنگ بر لبانش بنشاند، لب گشود:

یه عروس خوشگل واسه مادرت بیاری خونه و منم بشم یه خواهرشوهر   -

 و هستی! هی از اون یاد بگیرم و بیام به زنت قلمبه بگم، آی حال میده! عینه

 حامد ریز خندید و گفت: 
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شو تغییر بدی! بعد  ترسم که لهجهتو بلد نیستی اذیت کنی، اما خیلی می -

ی حسام که کمابیش چندوقت ببینم بهم بگه دمت گرم عند مرامی! لهجه

 کرد!داشت تغییر می

 خشکید و مغموم لب زد: لبخند روی لب نیهان

 بینم؟  حامد... دوباره حسام رو می -

چرا نبینی دیوونه؟! شما دوتایی همو خیلی دوست دارین. حسام فقط  -

 گرده شک ندارم! خواد. برمیدونه چی میاس، خودش هم نمی شوکه

از روی صندلی بلند شد و نزدیک نیهان آمد، نگاهی به صورتش انداخت و  

 پرسید:

 بهتری؟ رنگ و روت که خیلی بهتره.  -

 نیهان کمی روی تخت جابجا شد و سر جنباند:

 آره، دلم حال اومد یه کم کمپوت خوردم. -
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 زنم مهراد بیاد دنبالت، باشه؟ خوبه، پس من زنگ می  -

 ابرو باال پراند و لب باز کرد:

 مهراد چرا؟!   -

 حامد زبان روی لب کشید و با اندکی مکث جواب داد: 

تونم تو رو تنها بذارم، امشب هم سال تحویل  ن باید بیمارستان بمونم، نمیم -

 ی مهراد. میشه؛ بهتره بری خونه

 نیهان اخم کرد و لب ورچید: 

 رم، میرم پیش دوستم ویدا!جا نمیمن اون -

آ! خونه فامیل بهتره یا  که گفتم! ناسالمتی با مهراد فامیلی الزم نکرده، همین -

 رفیقی...!رفیق؟ اونم چه  

 اش را برداشت تا با مهراد تماس بگیرد.منتظر جواب نیهان نماند و گوشی 
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طولی نکشید که مهراد خودش را به بیمارستان رساند، حامد درست مثل یک 

کرد تا هوادارش  نگران نیهان بود و مدام به مهراد سفارش میبرادر واقعی دل

 باشد.  

 نیهان بانارضایتی و از سر اجبار همراه مهراد راهی منزلشان شد. 

های زینتی و سبزه.  ای ویالیی بزرگ که حیاطش پر بود از درختان، گلخانه

شدند. ها جوانه زده بودند و یادآرو رسیدن بهار میتمام درختان و بوته

های پر زرق  های بلند و با عظمت، المانساختمان خانه طرح رومی بود با ستون

 کاری شده.ی کندههای ریز و برجستهو برق و لوکس در ورودی و نقش

گذراند به دنبال مهراد وارد خانه شد، طور که اطراف را از نظر مینیهان همان

 ای به استقبال آمد و سر خم کرد: های فرم سفید سورمهزنی جوان با لباس

 اومدین...خوش -

 مهراد سر جنباند و گفت:
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های باال راهنمایی کن تا استراحت کنه، براش یه  هان رو به یکی از اتاقنی -

 غذای گرم و نوشیدنی ببر. 

 بله آقا، حتما! -

 نیهان قبل از اینکه دنبال مستخدم قدم بردارد رو به مهراد گفت:

 من با حامد حرف زده بودم، قرار بود بریم با سیاوش حرف بزنیم...  -

 ان داد و میان حرفش آمد.مهراد سرش را با تأیید تک

 دونم بهم گفته، اما االن بهتره ناهار بخوری، استراحت کنی، عصر میریم. می -

های سالن باال رفت. وارد  ای زیر لب گفت و دنبال مستخدم از پلهنیهان باشه

ی باال شد و با خستگی تنش را روی تخت انداخت و پلک  های طبقهیکی از اتاق

گذاشت  ت دیگری جز این موقعیت، پا به این خانه میبست. شاید اگر هر وق

ای که خیلی زیباتر و  ماند و با شوق به خانهدهانش از کنجکاوی و تحیر باز می

کاری و کرد؛ اما حاال تمام این سنگی دادفر بود نگاه می تر از خانهلوکس
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های دستباف و ها، لوسترهای بزرگ کریستالی، فرشهای دیوارکاریآینه

چیز  آمد و هیچی گوشه و کنار خانه به چشمش نمیالجثههای عظیمجسمه م

 زیبا نبود. 

گفت چون من  تنها چیزی که با دیدن خانه یادش آمد، حرف حسام بود که می

 ام!  ام هیچوقت به چشم هستی نیامده مثل مهراد خانواده و ثروت و مقام نداشته

 تلخندی زد و با خودش زمزمه کرد:

 بود حسام... تو این چیزا رو نداشتی!  حق با تو -

ی قدی کنار اتاق افتاد، با  ی خودش در آینهروی تخت غلتید و نگاهش به چهره

 دیدن شکل و شمایل خودش، پوزخندی زد و گفت: 

ها و از این چهره بیزارم،  مرتبه توی عمرم از خودم، از این چشم برای اولین -

سگ بود،  ترین آدم تو زندگی من اصالنمتنفرم...! تو حق داری حسام، منفور

کرد، اگه اگه یه پسر داشت که فتوکپی خودش بود و ازم خواستگاری می

 گفتم نه! بود، باز من میها هم میاخالقش مثل پیغمبرزاده
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وار در خودش جمع  ی اشکش جوشید و پشتش را به آینه گرداند، جنینچشمه 

 ریخت. شد و برای حال و روز خودش اشک می

 ای به در اتاق خورد.تقه

 اجازه هست؟  -

 هایش را با سرانگشتان پاک کرد و لب زد:با شنیدن صدای زن خدمتکار، اشک

 بفرما -

در باز شد و زن با سینی کوچکی وارد شد که داخل آن یک پرس چلوکباب با 

 تمام مخلفات بود. سینی را روی میز گذاشت و زیر لب گفت: 

 امری ندارید خانوم؟ -

ته سر تکان داد و زن با احترام بیرون رفت. بوی غذا اشتهایش را تحریک  آهس

رفت و سینی را  کرد و سمت سینی رفت، دلش از شدت گرسنگی ضعف می

روی تخت گذاشت. قاشق و چنگال را برداشت و با ولع شروع به خوردن کرد،  
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افتاد.  هایش با حسام اما دو سه قاشق بیشتر نخورده بود که یاد رستوران رفتن

کرد؛  خورد حسام با لبخند کمرنگی نگاهش میهروقت اینقدر تند و دولپی می

های نیهان جان گرفت و غذا در گلویش سنگ شد، قطره  نگاهش مقابل چشم

 مند لب باز کرد:اش چکید و گالیهاشکی روی گونه

 معرفت؟ دلم برات تنگ شده! کجایی بی -

غلتید، پلک روی هم گذاشت و سعی  سینی را به عقب هل داد و باز روی تخت

داشت کمی بخوابد که صداهایی از بیرون به گوشش رسید. از جا برخاست و 

پاورچین پاورچین تا پشت در رفت و گوشش را به در نزدیک کرد، صدای 

 عصبانی مادر مهراد را شنید: 

شونم فرستادن  شون راه نمیدن بعد عروس خیابونیخوبه واال... تو رو خونه -

 جا! ینا

 هیس...! زشته مامان، میشنوه!   -
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گفتید که خب بشنوه! مگه غیر از اینه؟ مگه خود جنابعالی و هستی نمی  -

گفتید  حسام دست دختره رو از کنار خیابون گرفته آورده خونه؟ مگه نمی

 دستش کجِ و اومده خونه حسام دزدی؟

محکم مقابل  هایشان پشت در نشست و دستش را نیهان با شنیدن حرف

آلود و خشمگین  دهانش گرفت تا صدای هق هقش بلند نشود، صدای حرص

 گفت:مهراد بود که می

وا... ی مامان، من یه شکری خوردم! غلط کردم. نه خیابونیِ و نه دستش کجِ...   -

 جا مهمون ما هست خواهشا آشوب بپا نکن! دو روز این

بسوزونی واسش! برو یه فکری به  خواد ازش دفاع کنی و دل خُبه خُبه تو نمی -

حال خودت بردار که اگه اون هستی ورپریده از خر شیطون پایین نیاد تو باید  

 خدا تومن پول مهریه بدی!

هایشان سمت تخت رفت، کیفش را برداشت و روی دوش  با شنیدن صحبت

 انداخت؛ از اتاق بیرون رفت که با مهراد و مادرش روبرو شد.
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های برجسته، با  هایی گوشتالود و گونهی عملی و سر باال، لبزنی قد بلند با بین

اش  زد، اما ابروهای بوتاکس شده که عصبانیت و خشم در نگاهش موج میآن

 اش ثابت بود.  خورد و روی پیشانیای تکان نمیذره

 نیهان با لحنی مالیم سالم کرد و زن پشت چشمی نازک کرد:

 مدین که، در خدمت باشیم!برید؟ تازه اوعلیک... تشریف می -

 های کلید شده زیر لب غرید:مهراد لب فشرد و با دندان

 ماما... ن!  -

 وا! حرف بدی زدم مگه؟ -

 نیهان با لبخندی تصنعی لب باز کرد: 

 تون. مزاحم نمیشم! بله، ممنون از مهمون نوازی -

 ها برداشت که مهراد دنبالش رفت و بند کیف را گرفت.قدمی سمت پله

 کجا نیهان؟ بمون!   -
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نگاهی سمت زن انداخت و که با  بغضش را به سختی نگه داشته بود و نیم

 پوزخندی تحقیرآمیز سمت انتهای سالن رفت؛ رو به مهراد گفت:

بینم با اون تنفری که  کنم می گرده مهراد! هرچقدر فکر میحسام برنمی -

ی این و اون  ونهتونم خحسام از مادرش داشت محاله برگرده! من تا کی می

 جایی که از اول بودم! ی ویدا، همونبرم؟ میرم خونه

بینی، من عشقش به  گرده! تو تنفر به مادرش رو میاتفاقا من مطمئنم برمی -

 تو رو! بیا برگرد اتاقت...

 ای سکوت حاکم شد و نیهان با اندک تأملی لب از لب برداشت: لحظه

 یاوش و طوبی حرف بزنم. تونم صبر کنم، حداقل میرم با سنمی -

 مهراد که اصرار دخترک را دید، نفسی سنگین از سینه برکشید و گفت: 

 پس صبر کن با هم بریم. -
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  سمت اتاقش رفت و با برداشتن کت و سوئیچ، همراه نیهان از پله پایین رفت.

نزدیک درب ورودی سالن بودند که صدای زنگ آیفون بلند شد، مهراد که 

 اهی به تصویر انداخت و با اخم ظریفی لب زد:تر بود نگنزدیک 

 هستی!   -

درنگ دکمه را فشرد و سمت حیاط رفت، صدای مادرش از باالی راه پله بلند  بی

 شد. 

 قربون رو بفرست...اگه سفارشات رو آوردن مش -

 نیهان که دید مهراد از خانه بیرون رفته، صدایش را بلند کرد: 

 نه... انگار هستی بود، مهرادخان رفت تو حیاط!   -

های تند، غرولندکنان از پله  زن با شنیدن اسم هستی عصبانی شد و با قدم 

 پایین آمد.
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سالی که نکوست از بهارش پیداس! ببین تو رو خدا... سال تحویل نشده پا  -

امسالِ که   ی نحسیدونم واال... شایدم ته مونده قدم کیا به خونه باز شده! نمی 

ی سر به زیر بود،  داره میره رد کارش! ببین تو رو خدا... تا خونه باباش بود برّه

 عروس ما که شد هفت خط روزگار از کار در اومد!  

ی دخترک از مقابلش رد شد و سمت حیاط رفت، زده های ماتاعتنا به نگاهبی

خدمتکار خانه وارد حیاط که شد، نیهان نگاهش را از او برداشت و رو سمت  

 گرداند و گفت:

ش دو متر زبون داره،  کردم مهراد اینقدر بدبخت باشه، ننهوقت فکر نمیهیچ -

زنش دو متر و نیم! یعنی آخر این بلبشو رو هرجور در نظر بگیری باز مهراد  

 بدبخته! آشتی نکنه ننه هست، آشتی کنه ننه و زن با هم! 

شد،  هایش روی هم فشرده می و لباش رو فرو خورد خدمتکار به زحمت خنده

 سر به زیر انداخت و سمت آشپزخانه رفت. 
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، حیاط را تماشا های کوتاه تا نزدیک در رفت و از پشت شیشهنیهان با قدم

کرد که هستی، مهراد و مادرش در حال جر و بحث بودند. نگاه هستی به در  می

 ند، صدایش باالتر رفت: افتاد و با دیدن نیهان چشم درشت کرد و ابرو باال پرا

گذره که جا تشریف دارن! بین شما دو تا چی میبه به... خود نیهان خانوم این -

تون سَر و سِری نباشه نیهان از  نیهان باید خبر داشته باشه از شرکت؟! تا بین

 کجا بدونه؟ 

 و رو به مهراد با تأسف گفت: 

 بوته و گدا صفتِ!  ی بیلیاقتت همین دختره -

ی صبرش را لبریز کرده بود، با که این حجم از تحقیر و توهین، کاسه نیهان

های بلند خودش را به او  های هستی از خانه بیرون رفت و با قدمشنیدن حرف

 سایید و غرید: ها گرفت و دنداناش را میان دسترساند. یقه

  دونم چجوری همچینزنم به حرمت شریفه خانومه که نمیاگه تو دهنت نمی -

زن مهربونی یه عفریته مثل تو دخترشه؟! من فهمیدم چون مثل تو پخمه و  
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شاسگول نیستم! چون حسام بهم گفته بود که آرش قبال خواستگارت بوده،  

بعدشم که خودت گفتی وکالت خواسته شستم خبردار شد که دنبال پول و  

و فهمیدم اس نه تو...! به مهراد گفتم و اونم پیگیر شد که گندش در اومد پَله

 زدم تو خال!

اش جدا کرد و هر دو قدمی به عقب های نیهان را از یقههستی با انزجار دست

 برداشتند.

 ببند دهنت رو! خواستگاریش چه ربطی به وکالت گرفتن داره؟ -

احمق وارث دادفر کیه؟ تو...! مثل روز برام روشنه که اون عکسا هم کار خود  -

خواسته بین تو و مهراد شکرآب بشه. آرش خاطرخواهت نبوده و  نامردشه و می

 اومده داماد دادفر بشه که نشده! 

کرد، مادر های نیهان را در ذهنش حالجی میهستی به فکر فرو رفت و حرف

که  برد از اینی به عروسش چشم دوخته بود و لذت میمهراد با پوزخند کج 

 نیهان جوابش را داده بود. 
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 هستی با کمی تأمل گفت:

گیرم اینایی که گفتی درست، اما از گناه مهراد که چیزی کم نمیشه، عکسا  -

 که فتوشاپ نبودن، واقعی بودن! 

 بار مهراد مداخله کرد و با استیصال لب باز کرد:این

 مون بوده، هستی من بهت خیانت نکردم! اونا مال قبل از ازدواج من که گفتم -

های پر از حرفشان بین یکدیگر  سکوتی سنگین برقرار شده بود، نگاه

چرخید و هستی سر به زیر انداخت، بدون حرفی سالنه سالنه سمت در می

 رفت. دورتر که شد مادر مهراد با نیشخندی کنایه زد:

 ید این هستی رو بنشونی سر جاش!  یاد بگیر! مثل نیهان با -

 و بعد نگاهش را سمت نیهان چرخاند و لبخندش کش آمد:

 جا باش! باریکال داری... امشب رو حتما این -

 نیهان با لبخندی تصنعی گفت: 
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 ممنون، باید برم جایی کار دارم. -

 به هر حال بمونی من خوشحال میشم.  -

ی  نه برگشت. مهراد با کالفگی لبهای سمت ساختمان خابا لبخند پیروزمندانه

 ها را ستون سر کرد، نیهان پرسید: باغچه نشست و دست

 من تنها برم یا میای باهام؟ حالشو داری؟ -

 مهراد سر جنباند و لب زد:

 آره میام، برو تو ماشین! -

طور که  های کوتاه و آهسته سمت ماشین رفتند و نشستند، مهراد همانبا قدم 

 کرد با اخم ظریفی گفت: روشن میماشین را 

 ممنون که آبروم رو جلوی هستی حفظ کردی و حرفی از ندا نزدی! -

 مخلصم کاری نکردم، اما...  -

 نگاهی به مهراد انداخت و با مکث کوتاهی ادامه داد: 
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کنه و چشم خداوکیلی دیگه هستی رو دور نزن، کاری ندارم با من حال نمی -

بار ختم به خیر شد حواست  خدایی دوست داره، اگه ایندیدنم رو نداره؛ تو رو 

 رو جمع کن.

 مهراد دنده عوض کرد و نفسش را فوت کرد:

 تو دعا کن درست بشه همه چی، من غلط بکنم دیگه!   -

 نیهان کمی سمت مهراد چرخید و لب باز کرد:

 حاال راست و حسینی جریان این ندا چی بود؟ این چه ربطی به آرش داشت؟  -

 اد سرش را به طرفین تکان داد و لب گشود:مهر

ای بکشه! یه  کردم یه روز ندا واسم همچین نقشهچی بگم... اصال فکر نمی -

زمانی قرار ازدواج گذاشته بودیم، اون اوایل دانشجویی... نزدیک یک سال با  

هامون با هم سازگار نبودن، یه جلسه  هم در ارتباط بودیم، اما خب خانواده

ستگاری تو همون جلسه اول مادرامون بحثشون شد! قید همو زدیم، رفتیم خوا
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م رو ترک کنم. نگو ندا کینه به دل  چون من پسری نبودم که بخوام خانواده

 جوری با همکاری کردن با آرش، به من ضربه بزنه!  گرفته و خواسته این

 ای متفکرانه گفت: نیهان با چهره

ری با آرش آشنا شده که بخواد باهاش  ش درست، اما ندا چجو این قضیه همه -

 ی تو و هستی رو بهم بزنه؟!همکاری کنه و میونه

 مهراد نگاهش به خیابان بود و شانه باال انداخت:

ی من و هستی رو بهم بزنه  احتماال آرش برای اینکه به هدفش برسه و میونه -

آرش   و خودش بیاد جلو، دنبال اطالعات از من بوده! تو مراسم نامزدیمون

طور!  دعوت بود، دوست و آشنا و فامیل منم بودن، مراسم ختم دادفر هم همین

البد یه نفر از نامزدیم با ندا بهش گفته و بعدش هم که پیدا کردن ندا کار 

های مشترک زیاده، سختی نبوده! چون همکالسی بودیم و بین من و ندا دوست

 اشتن!  هایی که گفتم حضور دهایی که تو این مراسم دوست

 نیهان نفسش را بیرون داد هوفی کشید:
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 آ!عجب ماجرایی شد -

 با اندکی مکث رو به مهراد گفت:

امیدوارم هستی تو رو ببخشه و بابای منم اون آدمی که حسام میگه نباشه!  -

اگه ماجرا یه چی دیگه باشه من میرم دنبال حسام... خداکنه امشب رو واسه  

 تحویل سال کنار هم باشیم!

ی  ظاتی بعد ماشین مهراد مقابل آپارتمان متوقف شد، نیهان با دیدن دوباره لح

 آپارتمان یاد آن روز تلخ افتاد و ابرو در هم کشید. 

مونم تا تو بری با پدرت حرف بزنی، بعد از حرفاتون بهم بگو که  جا میمن این -

 گردی؟ مونی یا باهام برمیمی

 نیهان سر جنباند و لب زد:

 نون که هوامو داری!  باشه، مم -

 مهراد نیمچه لبخندی زد و گفت: 
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 به قول خودت مخلصیم، کاری نکردم. -

ای کرد و از ماشین پیاده شد، نگاه مهراد تا پشت در آپارتمان نیهان تک خنده

همراهش بود. نیهان که وارد آپارتمان شد، مهراد نگاهش را از او گرفت و  

چند بار برای هستی پیامک نوشت و باز پاک  اش را از جیب بیرون آورد؛ گوشی

اش را  کرد. آخر تصمیمش را گرفت و با بیرون دادن نفسی سنگین، شماره 

جواب، ناامیدش کرد و خواست  های پی در پی و بیگرفت و منتظر ماند. بوق

 تماس را قطع کند که صدای هستی در گوشش پیچید: 

 بله...  -

 زبان روی لب کشید و تته پته کرد:

 اوم... عه... سالم... خوبی؟  -

 تفاوتی جواب داد:هستی با لحن سرد و بی

 همین یکی دو ساعت پیش همو دیدیم، خوب بودم به نظرت؟ -
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 مهراد با شرمندگی لب گزید و گفت: 

های نیهان رو که شنیدی،  مون فرصت بده! حرفهستی منو ببخش، به زندگی -

 اون عکسا همه پاپوش بوده...  

 لرزید و بغض داشت:یصدای هستی م

وقت تو  دلم خیلی شکسته مهراد! عشق من به تو خیلی صادقانه بود... هیچ -

 فکرم، قلبم کسی جز تو نبود، اما تو...  

ی دخترک به گوش  های خفه و آهستهای سکوت شد و صدای هق زدنلحظه

 طاقت و ملتمسانه لب باز کرد:رسید. مهراد بیمی

 فقط یه فرصت دیگه!   کنم،هستی... خواهش می -

هایش کشید، با بیرون  هستی آن سوی خط بغضش را بلعید و دست روی گونه

 کرد گفت: دادن نفسی که در سینه سنگینی می
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حال روحی خوبی ندارم، فوت بابا... اون عکسا... خبرای عجیب غریبی که   -

م، من تنها  کنه. بذار یه مدت از هم دور باشیم میشنوم داره دیوونهاین روزا می

کنم به خاطر فرستادن اون عکسا  باشم. باید فکر کنم! از آرش هم شکایت می

 ی بابا شده! که باعث سکته

 لبخند کجی سوک لب مهراد نشست و نگاهش برق زد:

 خوای فکر کنی جای دلگرمی داره واسم. ممنونم هستی! همین که می -

 من باید قطع کنم، فعال کاری نداری؟  -

 واظب خودت باش. نه... م -

تماس را قطع کرد و نگاهی به ساعت انداخت، برگشتن نیهان طول کشیده بود  

اش را به ماشین داد و نگاهی به  حوصلگی از ماشین پیاده شد. تکیهو با بی

ای رفت که تنگ کوچکی در دست اطراف انداخت، حواسش پی دختربچه

 کرد.داشت و با ذوق به ماهی قرمز شناور در آب، نگاه می
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 یاد روزهای کودکی خودش افتاد و شور و شوقی که برای عید نوروز داشت... 

 ببخشید دیر اومدم! -

هایی سرخ و با شنیدن صدای نیهان به سمت دیگر نگاه کرد، نیهان با چشم

های ورم کرده که ناشی از گریه بود، مقابلش ایستاده بود و نگاهش  پلک

 های دخترک خیره ماند و لب زد:مکرد! نگاه گنگ و پرسشگرش به چش می

 چی شده؟ بریم؟  -

 نیهان با صدای ضعیفی جواب داد:

 مونم، تو برو... ممنون که باهام اومدی و منتظر موندی!جا میمن این -

 مهراد ابرو باال انداخت و پرسید: 

 کنه هست یا نه؟!  پدرت اونی که حسام فکر می  -

تقصیرم!  ، مهم اینه من این وسط بیمهم نیست که پدرم اون آدم هست یا نه -

 مونم، حسام اگر منو بخواد خودش میاد دنبالم...جا میمن این
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 های مهراد تا حد ممکن درشت شد و متعجب لب باز کرد:چشم 

 االن میومدیم تو راه نگفتی که اگه بابام اون آدم نباشه، میرم دنبال حسام؟!   -

 نیهان با تلخندی جواب داد:

بینم من برم به حسام چی بگم؟ بگم کنم مینظرم عوض شد! االن که فکر می -

ببخشید بابام با مامانت ازدواج کرده و من روحم خبر نداشته؟! بگم ببخشید که  

 ی بابام شدم؟  وکپی برابر اصل قیافهمن ناخواسته فت

 های مهراد نشست و گفت: ای روی لبنرم نرمک خنده

بندم اینا بابا ایول... پدرت از راه نرسیده مغزت رو شست و شو داد! شرط می -

 خان یادت داده! رو االن سیاوش

 هایش نشسته بود، ادامه داد: نیهان با همان لبخند کجی که کنج لب

دونی گفت نبین کی میگه؟ ببین چی میگه؟ میعیا یادم داده! می یه چی هم ل -

یعنی چی؟! یعنی شاید یه آدم غلطی یه حرف درست بزنه... وقتی حرفش 
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درسته دیگه چکار داری خودش غلطه؟! حاال بابای منم خوب یا بد، داره بهم  

 میگه حسام بیخودی ولت کرده رفته، تو نرو دنبالش... منم میگم چشم!

آمد؛ های بلند سمتشان می مهراد به سیاوش افتاد که لبخند به لب، با قدمنگاه 

 نزدیک که شد دستش را پیش آورد و مهراد به گرمی دستش را فشرد.

 سالم آقا مهراد، بفرمایید منزل... در خدمت باشیم.  -

 مهراد با لبخند نرمی جواب داد: 

رسم. فعال با اجازتون تری خدمت میشاهلل یه وقت مناسبمزاحم نمیشم، ان -

 باید برم.

مراحمید، خدمت از ماست. هر موقع تشریف آوردین قدمتون روی چشم،   -

 جا رسوندین.جان رو تا ایناید! خیلی هم ازتون ممنونم که نیهانصاحب اجازه

 وظیفه بود، کاری نکردم... -
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نگاه  با کمی تعارف و خوش و بش، مهراد خداحافظی کرد و رفت. نیهان 

ی سیاوش خانه آمیزی به پدرش انداخت و همراه هم سمت خانه رفتند.محبت

برایش حس غریبانه و عجیبی داشت، پر بود از دلتنگی، دلتنگی برای حسام،  

به راه حسام نبود، طوبی هم مثل او غصه   جا فقط خودش دلتنگ و چشماین

 داشت! 

ار بود، سیاوش با  روی مبل نشسته و نگاهش به قاب عکس طاهر روی دیو

 سینی چای سمتش آمد که نیهان پرسید:

 جا نبود، نه؟!  وقتی با حسام اومدیم این عکس این -

 سیاوش با لبخند نرمی جواب داد:

 نه، طوبی برداشته بودش!  -

تره و پوستش  خدابیامرز خیلی شبیه حسامِ! یه کم بگی نگی لباش درشت -

 اش فتوکپی برابر اصل!  سبزه، اما بقیه
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بهتره بگی حسام شبیه اون شده! اون روز تو مغازه که حسام رو دیدم شوکه  -

 شدم. شب که اومدم خونه برای طوبی با هیجان تعریف کردم. 

ها را گفت و فنجان چای را سمت نیهان گرفت، دخترک حینی که  سیاوش این

 کرد گفت:هایش نزدیک میگرفت و به لبفنجان را می

 عیدی نباید بازار باشی؟ کاسبی شما االن وقتشه!   آقا سیاوش، شما شب -

تونم  چرا، اما خب طوبی از وقتی حسام رو دیده حالش اصال خوب نیست. نمی -

 تنهاش بذارم. 

 نیهان مشغول نوشیدن چای بود که سیاوش با لبخند پهنی پرسید:

 پدری واست نکردم که که بابا صدام کنی، نه؟! -

 رمگین جواب داد:نیهان لب به دندان گرفت و ش

 ببخشید... عادت ندارم خب!   -

 دونم دخترمی حس خوبی دارم.  عیبی نداره، همین که می -
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 اش را به مبل زد و پا روی پا انداخت.ای سکوت شد و سیاوش تکیهلحظه

خواد  از خودت بیشتر بگو، من و طوبی هر چی که بود بهت گفتیم. دلم می  -

 ازت بیشتر بدونم. 

 لبخند تلخی روی لب نشاند و آه از سینه برکشید. نیهان 

م خالصه  زندگی من تعریف کردن نداره، هر چی بوده بدبختی بوده! بچگی -

خوردن، نوجوونی هم هی فرار کردم، هی گیر کانون و  شده تو شیطنت و کتک

 کردم یه جور دیگه بدبختی داشتم. اصالن افتادم؛ فرار هم که می 

 ا مبادا اشکش سرازیر شود، سر به زیر ادامه داد: لب فشرد و مکث کرد ت

، ولی  جاست به خاطر اینکه اصالن منو نفروشه از خونه فرار کردمجالب این -

بعد از فرار اونقدر بدبختی کشیدم که خودم حاضر شده بودم تن به این کار  

 کردن، اما من جیگرش رو نداشتم... بدم! بعضیا خودکشی می

 اش غلتید و نگاهش را باال گرفت:روی گونه قطره اشکی لجوجانه
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خان! یه  بدت نیاد، ولی... ولی باعث و بانی تمام این بدبختیام تو بودی سیاوش -

 گفتن حرومزاده...هویت که همه بهش میدختر بی

ی دخترک پاک  سیاوش با تأثر نگاهش کرد و دستش را باال برد، اشک را از گونه

 کرد و لب از لب برداشت:

کردم! باور کن اگر از وجودت خبر داشتم، شونه از بار مسئولیتت خالی نمی  -

دونم هجده سال سختی کشیدی، اما بهت قول میدم از حاال به بعد واست  می

 جبران کنم. از االن تا آخر دنیا باهاتم و پشتت.

 های مهربان و پر از آرامش سیاوش بود و لب زد: اش به چشمنیهان نگاه خیره

منت باشه. داشتن خوبه... باحاله یکی هوات رو داشته باشه، محبتش بیپدر  -

بغل گرفتنش بدون هوس باشه. هیچ نیازی بهت نداشته باشه، اما دوستت 

 های بد! ی خصلتداشته باشه، با وجود همه

 لرزید:هق زد و لب به دندان گرفت، صدایش از بغض می
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دونست شت، ولی تا وقتی نمیکرد، دوسم داو داشت، محبت میحسام هوام -

خندیدم تونستم آرومش کنم! حتی وقتی نمیمن دختر شمام! تا وقتی که می

خوام کنارم  خندونی میخندی و میگفت اخماتو دوست ندارم، چون میبهم می

 باشی! 

های ها پوشاند، سیاوش از دیدن اشکگریه امانش را برید و صورتش را با دست

ده بود و او را در آغوش کشید. کنار گوشش زمزمه دخترک قلبش به درد آم

 کرد: 

من دوستت دارم دخترم، بهم بابا هم نگی، منو بابا هم ندونی باز من تمام  -

دونم و هواتو دارم. بخندی یا اخم کنی، جاهلی حرف عمر، خودم رو بابا می

 بزنی یا نزنی، هرجور باشی دوستت دارم.

ها قاب گرفت، نگاهی به  ش را با دست نیهان را از خودش جدا کرد و صورت

 های خیس از اشک و سرخ دخترک انداخت و با لبخند گفت:چشم 
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دار بشه، یه  تونه بچهوقتی از طوبی خواستگاری کردم گفت هیچوقت نمی -

ی کامل داشته تونم یه خانواده ام گرفت. گفتم من هیچوقت نمیجورایی غصه

دونی االن چقدر از وجود تو  بگذرم! نمی تونستمباشم، اما خب از طوبی هم نمی

و داشتن تو خوشحالم، چه حس خوبی دارم که یه دختر به خانومی و خوشگلی  

 تونم واسش پدری کنم. ی خودمه و میریشهتو، همخون و هم

 اراده لب باز کرد:های دخترک از ذوق و خوشحالی به لبخند باز شد و بیلب

، خوشتیپی و خوشگلی تو دارم. مرامتو  منم خوشحالم بابایی به جوونی -

 عشقه! 

هر دو نخودی خندیدند که در اتاق باز شد و طوبی سالنه سالنه از اتاق بیرون  

هایش سرد  آمد. نگاه هر دو سمت طوبی چرخید که رنگ به رو نداشت و چشم

 آمد گفت:طور که جلو میفروغ بود، تلخندی روی لب داشت و همانو بی

 ها ازش هیچ خبری نداشتم! برام بگو... تو این سال نیهان از حسام -
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دخترش را   هر سه روی کاناپه نشستند، سیاوش بین طوبی و نیهان بود و دست

 در دست داشت. نیهان نیمچه لبخندی زد و مِن مِن کنان لب باز کرد:

دونم که بعد از شما، پدر حسام با یه زنی  او... م، راستش من همین اندازه می -

کنه اون  کرده. پدر حسام که فوت میازدواج کرده که خیلی حسام رو اذیت می

زنیکه هم حسام رو از خونه میندازه بیرون؛ یه چند سالی رو تو خیابونا بوده و  

که یه روز خیلی اتفاقی یه دختر بچه رو از  دستفروشی و این کارا... تا این

سام رو به فرزندی قبول تصادف نجات میده. این میشه که اون زن و مرد، ح

ی خودشون. االنم که درس خونده و دندونپزشک شده!  برن خونهکنن و میمی

گفت انگار دوباره  ی خدا تازه فوت شده، همین زمستونی. حسام میدادفر بنده 

 یتیم شدم، خیلی دوسش داشت.

 طوبی ابرو در هم کشید و با ارتیاب پرسید:

 دادفر؟ همون حامی حسام؟  -

 لبخند نمکینی زد و جواب داد:نیهان 
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گفتم مامان شریفه! بس  آره، دادفر و شریفه خانوم. شریفه که من بهش می -

 که مهربون و خوبه این زن. 

 طوبی نگاهی گذرا به سیاوش انداخت و باز چشم به دخترک دوخت.

 ببینم... شریفه ریاحی و خسرو دادفر، آره؟!   -

 هایش را در هم کشید و متعجب گفت: بار نیهان هم اخماین

 شناختی؟!  آره! مگه شما اونا رو می -

 طوبی ابرو باال انداخت و با تحیر لب باز کرد: 

 اش بزرگ کرده! شریفه... پس حسام رو عمه -

اش میشه. تازه ت شریفه عمهنه بابا طوبی جون! عمه کدومه؟ حسام نگف  -

گفتم عمته! ولی  کرد، من جلو شریفه بهش میحسام هروقت اذیتم می

 گفتن که!  کدوم هیچی نمیهیچ

 زده گفت:اش را قورت داد و طوبی هیجانسیاوش خنده
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مگه چندتا شریفه هست که شوهرش خسرو دادفر باشه  و خودش هم خانوم   -

اس! فقط یه بار دیدمش، اما خود شریفهو مهربون؟! من شک ندارم اون زن 

 بارید! همون یه بار یادمه که چقدر خانومی و نجابت از سر و روش می

 رو به سیاوش ملتمسانه لب زد:

ی شریفه، بریم باهاش حرف بزنم. اون به  تو رو خدا پاشو االن بریم خونه -

 گناه بودم! حسام بگه من بی

 سیاوش با خونسردی و مالیمت گفت: 

عزیزم امشب سال تحویل میشه، مردم گرفتارن! خوب نیست سرزده بریم  -

 ریم! جا، باشه نیهان زنگ بزنه، هماهنگ کنه. فردا با هم میاون

 آلود لب از لب برداشت: کرد و اخمزده نگاهشان مینیهان گنگ و مات
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ی حسام میشه؟ اگه صبر کنین ببینم! چی دارید میگید؟ واقعا شریفه عمه -

بوده چرا حسام خبر نداشت؟ چرا شریفه به حسام نگفت بابات آدم بدی عمه 

 بوده؟! 

 طوبی با کالفگی سرش را به طرفین تکان داد:

 دونم عزیزم. منم گیج شدم، اما باید بریم پیش شریفه! دونم... نمی نمی -

 سیاوش دلجویانه رو به طوبی گفت: 

تحمل کن! فردا همه عزیزم این همه سال صبوری کردی، یه امشب رو هم  -

چیز مشخص میشه. اصال به شریفه میگیم برای فردا حسام هم باشه. همه دور 

 زنیم باشه؟هم حرف می

 طوبی سر به زیر انداخت و ناچار لب زد: 

 باشه سیاوش، هر چی تو بگی.  -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
772 

 

سیاوش برای اینکه جو غمگین خانه را عوض کند، با لبخند از جا بلند شد و رو  

 کرد:به نیهان خطاب 

 سین رو بچینیم. پاشو دخترم، پاشو هفت -

ها گرفت نیهان نگاهی به طوبی انداخت و جلوتر نشست، دستش را میان دست 

 و گفت: 

دونم اگه حقیقت رو بفهمه برمیگرده  حسام خیلی مهربونه طوبی جون، می -

پیش شما... مامان شریفه خوب بلده چجوری حسام رو راه بیاره، حتما باهاش 

 زنه! ی حرف م

 طوبی سر تکان داد و لب به اعتراض باز کرد: 

چرا شریفه بهش نگفته پدرش چطور آدمی بوده؟ چرا گذاشته این باورهای   -

 غلط تو ذهن حسام جون بگیرن و رشد کنن؟
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زنیم. االن غصه خوردن چیزی رو  ریم حرف میحتما دلیلی داشته... فردا می -

 کنه! درست نمی 

ای ساده و طوبی آهی سر داد و از جا برخاست، همراه نیهان و سیاوش سفره

های جدیدی که زیبا پهن کرد. سال تحویل متفاوتی برای نیهان بود، کنار آدم

 نسبت خونی با او داشتند، مهربان و صمیمی بودند. 

*** 

را   ی آسمان، نور ضعیفی برای یک لحظه اتاق تاریک و دود گرفته با صاعقه

روشن کرد و بعد از آن صدای غرش ابرها، تن خانه را لرزاند. باران بهاری با  

ها به  زد و صدای شرشر آب از ناودانشدت و پر خروش بر تن شهر تازیانه می

 رسید.  گوش می

ای به در اتاق خورد و باز شد، قامت کشیده و استخوانی اشکان، در تقه

وارد اتاق شد، دستش را روی دیوار   چارچوب در ظاهر شد. نور باریکی از سالن
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گچی کشید و کلید را زد. به محض روشن شدن اتاق، حسام اخم کرد و تشر 

 زد:

 خاموش کن! سردرد دارم. -

 اشکان بالفاصله چراغ را خاموش کرد و لب به مالمت گشود:

این چه کاریه پسر؟ خفه نشدی اینقدر سیگار دود کردی؟! چرا باهام حرف  -

 زنی خب؟نمی

نفره طاق باز دراز کشیده و آتش سرخ سیگار در تاریکی   حسام روی تخت تک

 آلود خیره به سقف بود. درخشید، مسکوت و اخمهایش میاتاق بین انگشت

هایش بیرون کشید و با فشردن آن در  اشکان سیگار را از بین انگشت

 زیرسیگاری فلزی روی تخت، گفت: 
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خانوم، مهراد زنگ زد کلی قسم داد تا اگه ازت  ی شریفهپاشو برو خونه -

خانوم  جایی و گفت بهت پیغام بدم که شریفهخبری دارم بهش بگم. گفتم این

 باهات کار مهمی داره! 

 حسام حرفی نزد و اشکان با کالفگی پرسید:

 رسونت اصال!  شنوی چی میگم؟ پاشو خودم میمی -

 حمم بگو تا برم، دیگه چرا...اشکان اگه مزا -

 اشکان معترضانه حرفش را قطع کرد:

چی میگی حسام؟ میگم مهراد پیگیر شده و پیدات کرده!  االنم پاشو بریم   -

 جا قدمت روی چشم.ببین چکارت دارن، بعد دوباره بیا همین

 من با کسی حرفی ندارم!   -

نگذشته بود که گوشی   اشکان پوفی کشید و کالفه از اتاق بیرون رفت، دقایقی

 به دست وارد اتاق شد. گوشی را سمت حسام گرفت: 
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 بیا خودت حرف بزن، مهراده! -

 دار لب زد: گوشی را کنار گوش گرفت و با صدایی خش

 الو...  -

ها قهر کردی، کجا  الو و درد... الو و مرض... کدوم گوری رفتی تو؟! مثل بچه -

 اون نیهان بدبخت... چه مرگته تو؟  ، بیا برو پیشرفتی آخه؟ بیا حرف بزن

 قلبش به تالطم افتاد و نفسش سنگین شد، با صدایی مرتعش گفت: 

کجا بیام مهراد؟ با کدوم دلخوشی؟ شریفه حرفاشو زد، تیر خالص رو زد،   -

 االن دیگه دل به چی و به کی خوش کنم؟!

 ، باشه؟ خبری حسام، من االن میام دنبالتخیلی حرفا هنوز مونده که تو بی -

 نه مهراد من...  -

 حرفش ناتمام ماند و مهراد تشر زد:



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
777 

 

لج نکن! بیست سال زحمتی که شریفه برات کشید ارزش همینو نداره که   -

 چند دقیقه حرفاشو گوش بدی؟!  

های پی در پی از گوشی بلند شد پلک روی هم فشرد و حرفی نزد، صدای بوق

 و آن را روی تخت انداخت.

هایش با اشکان از سالن به  نگذشت که مهراد سر رسید، صدای صحبتساعتی 

رسید. با رخوت از جا بلند شد و پنجه میان موهایش کشید. تنش  گوش می

کرد. با حس دهان خشکی شدید، اش درد میآمد و پیشانیانگار کش می

ی پارچ آب خورد که با دومین  دستش را سمت پارچ روی پاتختی برد و از لبه

هایش دور کرد. صورتش از  اش درد گرفت و بالفاصله پارچ را از لبه، معدهجرع

درد جمع شد و دستش را روی دلش مشت کرد و فشرد. زیر لب » لعنتی « 

گفت و پارچ را با ضرب روی پاتختی گذاشت، آب داخل پارچ متالطم شد و  

 کمی از آن روی دستش ریخت. 
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ت مشکی تن کرد و از اتاق بیرون  اش را روی تیشربا کالفگی پیراهن زرشکی

های خونین ثابت ماند و با  رفت. نگاه مهراد روی آن صورت رنگ پریده و چشم

 مکثی کوتاه، آهسته سالم کرد. 

حسام نگاهش را دزدید و زیر لب جواب سالمش را داد و از خانه بیرون رفت، به  

 شد صدای خداحافظی مهراد از اشکان را شنید.  درب که نزدیک می

وارد حیاط که شد باران به سر و صورتش خورد و پلک بست، اما خیلی زود  

 مهراد چتر را روی سرش گرفت و گفت: 

 زود باش بریم تو ماشین... -

قدم تند کرد و همراه مهراد، حیاط کوچک و سنتی را طی کردند و از خانه  

 د:بیرون رفتند؛ سوار ماشین که شدند مهراد حین بستن کمربندش لب باز کر

جا باشی سر زدیم یا زنگ زدیم! کردیم اوندیشب تا حاال هر جا که فکر می -

این اشکان نامرد صبح بهش زنگ زدم گفت ازت خبر نداره، آخر عصر قسمش 

 دادم که به حرف اومد! 
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 حسام آب دهانش را فرو برد و گفت: 

ی هیچکس و هیچ چیز رو ندارم. تو  من بهش گفتم حرفی نزنه! حوصله -

 خانوم چکارم داره؟ دونی شریفهنمی

 کرد پرسید:طور که در هوای آشفته و بارانی، با احتیاط رانندگی می مهراد همان

 جنبه بازی در نمیاری اگه بهت بگم؟! بی -

 نه... بگو!   -

 نگاهی به حسام انداخت:مهراد کنج لب را به دندان گرفت و نیم

ه تو بیای، تا باهات حرف بزنه. دیشب مادرت تماس گرفته و از شریفه خواست -

خواست بیاد ولی خب تو  دونی... از صبح میانگار یه چیزایی هست که تو نمی

 نبودی! 

 فکش منقبض شد و با حرص غرولند کرد:
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خواد بگه چون پدرم بد بوده طالق گرفته  خواد بگه؟ البد میدیگه چی می -

 آره؟ رفته پی خوشی خودش...  

 استیصال ادامه داد: ای سکوت شد و با لحظه

شو با خودش نبرد؟ یا چرا به خاطر من  چرا هیچوقت نیومد سراغم؟ چرا بچه -

 مادری بود! نموند؟ تمام بدبختیایی که کشیدم از بی

دونم حسام، اما تو االن میری تا دقیقا دلیل همینارو بدونی! شاید منم نمی -

 مونه!دردی ازت دوا نشه، ولی حداقل سؤالی واست باقی نمی 

حسام سکوت کرد و تکیه به صندلی زد، نگاهش را به خیابان بارانی شهر  

شباهت به حال دل خودش نبود. لحظاتی به دوخت که حال و هوایش بی

 سکوت گذشت که حسام با صدایی گرفته پرسید:

 با هستی آشتی کردی؟ -

 هایش نشست و جواب داد:مهراد لبخند کجی روی لب
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 م آره!  خانو به لطف نیهان -

اش را از صندلی گرفت، سمت مهراد چرخید ابروهای حسام در هم رفت و تکیه

 و متعجب لب زد: 

 نیهان؟!   -

 آره نیهان!   -

 سر تکان داد و گیج و گنگ زمزمه کرد:

 چطور؟  -

راستش رو بخوای نیهان بود که اولین بار به آرش شک کرد و بعد منو اجیر   -

کرد تا برم شرکت، سر و گوش آب بدم. بعدم که مطمئن شدیم آرش قصد باال 

کشیدن اموال رو داره، به هستی گفت اون عکسا احتمال خیلی زیاد کار آرش  

آروم شده، البته  بوده تا منو از چشمش بندازه و خودش بیاد جلو! هستی خیلی 
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گیره، اما خب گفته بهش فرصت بدم و دیگه  ازم دلخوره... زیاد تحویلم نمی

 زنه! حرف از جدایی نمی

 مند گفت: حسام با ابروهایی در هم تنیده و گالیه

 چرا به من حرفی نزده؟   -

 مهراد شانه باال انداخت و نگاهش به خیابان بود:

 م اینه کارش ختم به خیر شده، نه شر! دونم، حاال هر دلیلی داشته مهنمی -

حسام باز به صندلی تکیه زد و نگاهش را به بیرون دوخت، از فکری که در 

هایش نشست. حتم داشت نیهان از  جنبید لبخند محوی روی لبذهنش می

که او به هستی نزدیک نشود، حرفی نزده! حساسیت نیهان به هستی  ترس این

 فهمید.را خوب می

 خانوم متوقف شد و مهراد رو به حسام گفت:ل منزل شریفهماشین مقاب

 تو برو... من فعال ورودم به خونه ممنوعه!  -
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 پوزخندی زد و حسام سر جنباند و لب زد:

 ممنون، فعال خداحافظ.  -

از ماشین پیاده شد و پشت در ایستاد، با بیرون دادن نفسش زنگ را فشرد. 

در باز شد و حسام وارد حیاط شد.   طولی نکشید که بدون پاسخی از آیفون،

ی حیاط رسیده بود که با دیدن نیهان، پاهایش خشک شد و قدم از قدم  نیمه

 برنداشت. 

ها حبس شده بود، نگاه غمبار و  نیهان مقابلش ایستاده و نفس هر دو در سینه

قرار بود برای دیگری،  ی هر دو در هم قفل بود. آغوش هر دو بیبه خون دویده

 شان حائل بود.  واری از جنس غم و کدورت و دلِ شکسته بیناما دی

ای حرف خواست که از کنارش  نیهان نگاهش را دزدید و سر به زیر، بدون کلمه

دارش  عبور کند، اما دست حسام دور مچ ظریفش پیچید و صدای لرزان و خش

 طنین انداخت: 
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دونم دلت دم، می دونم بهت بد کربمون نیهان... بمون به حرفام گوش کن. می -

 کنم به حرفام گوش کن! رو شکستم، اما خواهش می

 دخترک سکوت کرد و کالمی حرف نزد که حسام ادامه داد: 

قرارت بودم. همون شب  ای که ترکت کردم بیبه خداوندی خدا از اون لحظه -

تونم بدون تو زندگی کنم. تو فکر  اول فهمیدم چه غلطی کردم و اینکه نمی

جویی بودم که شریفه با حرفاش دنیا رو روی سرم خراب کرد...  برگشتن و دل

ی منه... حتما بهت گفته بابام چه  دونی شریفه عمهجایی البد میوقتی این

 آدمی بوده؟! 

های خیس از بارانش حاال قطرات اشک را هم در  هایش سرازیر شد و گونهاشک 

 آغوش گرفته بود.  

خوبی! اون بتی که از بابام ساخته بودم تو  من نه مادر خوبی داشتم و نه پدر  -

هام نابود شد. تنها کسی که االن دارم و برام مونده تویی  یه لحظه جلوی چشم

 نیهان... منو ببخش، تو این موقعیت تنهام نذار نیهان!  
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لرزید و  نیهان نگاهش را نرم نرمک باال گرفت و به حسام دوخت، صدایش می

ها را  اران در تقال بودند که کدام بیشتر گونههای پی در پی و قطرات باشک 

 خیس کند!  

 خواد باهات بمونم، اما...مادرت زن خوبی بوده حسام... من... من دلم می  -

 های لرزانش چشم دوخته بود.مکث کرد و حسام منتظر به لب

اما خودت بهم یاد دادی که هرکس باید تاوان کار پدرش رو بده! باورت میشه   -

این پدر تو بوده که باعث و بانی تمام بدبختیای بابای من بوده؟ تمام اگه بگم 

 اون آوارگی و از هم پاشیدن زندگیش!  

 حسام گنگ و نامفهوم سر جنباند: 

 چی میگی نیهان؟!  -

دخترک نگاهی به پنجره انداخت، طوبی نگاه گریانش را به حسام دوخته بود و  

 ادامه داد: کرد. با اشاره به خانه از دور تماشا می 
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 برو خودت گوش کن، بابا و طوبی اومدن تا واقعیت رو بهت بگن!   -

 دستش را از دست حسام بیرون کشید و لب زد:

 به بابا بگو تو ماشین منتظرم!   -

ی حسام از حیاط بیرون رفت.  زدهقدم تند کرد و مقابل نگاه حیران و مات

حسام سالنه سالنه سمت خانه رفت، با ورودش به خانه، نگاهش دور تا دور  

اش ریخته بود،  سالن چرخید. کمی از موهای خیسش با پیچ و تاب روی پیشانی

های طوبی از  م کردند، چشسیاوش و طوبی کنار هم ایستاده بودند و نگاهش می

 تفاوت حسام آهسته سالم کرد. اشک خیس بود و خیره به نگاه سرد و بی

حسام به زحمت لب از لب برداشت و جواب سالمش را داد که شریفه با اشاره 

 به مبل گفت: 

 بشین حسام. -
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هایی آهسته و کوتاه سمت مبلی که در  حسام سر به زیر انداخت و با قدم

و نشست؛ سیاوش هم مقابلش نشست و با ابروهایی نزدیکی شریفه بود رفت 

 در هم تنیده نگاهش را پایین انداخت. 

ای رنگش چند برگه، عکس و سند ازدواج  طوبی از داخل کیف دوشی قهوه

 برداشت و مقابل حسام گرفت. 

کنه با خودم کردم صحت حرفای منو بهت ثابت میهر چیزی که فکر می -

 ینارو یه نگاهی بنداز. آوردم، بعد از شنیدن حرفام ا

ها را روی  دست لرزان حسام به نرمی باال آمد و مدارک را از مادرش گرفت، آن

های طوبی ماند. زن روی مبل مقابلش و کنار  میز گذاشت و منتظر شنیدن حرف

ی خیالش پر  ای نامعلوم ماند و پرنده سیاوش جای گرفت، نگاهش خیره به نقطه

 رآور... با اندکی مکث لب باز کرد:هایی دور و زجکشید به سال 

ی جدید. کشی کردیم به یه محلهپنج ساله بودم که با مادرم و برادرم اسباب -

کرد و پی عیاشی بود. مادرم که به حالل و  پدرم آدم درستی نبود، قمار می 
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که طالق بگیره، زندگیش رو از پدرم جدا کرد تا پول حروم معتقد بود، بدون این

شد و گاهی ی پدرم پیدا می ج زندگی نکنه. هر از گاهی سر و کلهپدرم رو خر

شد. رفت و تا چند ماه ازش خبری نمییکی دو شب خونه بود، باز بعدش می

کرد و به هر  ها درست میکرد، ترشی و مربا برای همسایهمادرم خیاطی می 

ود و براش  ساله بحال از هر راه حاللی پول درمیاورد. برادرم طاهر اون موقع ده

 سخت بود بخواد تمام خرج زندگی رو بده، ولی خب کمک خرج بود.  

 

 نگاهی به سیاوش انداخت و ادامه داد: آه از سینه بیرون داد و نیم

ی  یه مدت که تو اون محله بودیم، مادرم با مادر سیاوش دوست شد، خانواده  -

آمدهای   ای بودن. من با سیاوش همسن بودم و همون رفت وخوب و صمیمی

مادرامون با هم باعث شد ما هم دوست و همبازی هم بشیم. هرروز تو حیاط  

های تابستون تو حیاط  کردیم، انگار یه خانواده بودیم. شب خونه با هم بازی می

های زمستون دور  نشینی داشتیم و شبشدیم و شب خونه دور هم جمع می
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سرباز بود و چند ماه  کرسی بودیم. هشت سال گذشت... طاهر تو یه شهرستان

اومد؛ در نبود طاهر، سیاوش هوای من و مادرم رو داشت و  یه بار مرخصی می

 داد. اون روز هم قرار بود طاهر بیاد...ای اگر بود، انجام میخرید یا کار مردونه 

 )نوجوانی طوبی و سیاوش... ( 

پاشید و هوای گرم  خورشید آخرین پرتوهای طالیی خود را بر زمین می

شد و هر از گاهی نسیم تر می تابستان، با پس رفتن خورشید کمی خنک

 وزید.  مالیمی می 

های طوبی موهای طالیی و لختش را از دو طرف بافته بود و پیراهنی با نقش گل

ی حوض لوزی  گرفته و لبه ای در دستآفتابگردان بر تن داشت، قاچ هندوانه

زد  ی سرخ و آبدار گاز میشان نشسته بود. با لذت به هندوانهشکل حیاط خانه

شد. چشم به در دوخته و منتظر رسیدن طاهر بود،  و دهانش سرد و شیرین می

 طاهری که برایش نه تنها یک برادر که یک دوست و یک پدر هم بود!  
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که طاهر آمده از جا با هیجان این  صدای چرخیدن کلید را در قفل شنید و

 برخاست و دوان دوان تا پشت در رفت، اما... 

های  در باز شد و قامت بلند و تنومند پدرش با آن شکم بزرگ و فربه، سبیل

پرپشت و ابروهای پهن و بلندش در چارچوب در ظاهر شد. کنارش نیز مردی  

لرز به تن دخترک   های به رنگ شب و مرموزشبود که هر بار دیدن آن چشم

اختیار  میانداخت. در یک لحظه طعم شیرین هندوانه در دهانش گس شد و بی

 ای کشید و صدای نهیب پدرش، بند دلش را پاره کرد.جیغ خفه

 ی چشم سفید اَلپَر... گمشو برو تو خونه...  دختره -

ن و  قاچ هندوانه از دستش فرو افتاد و بغض به گلویش دوید، رو گرداند و هراسا

دوان دوان وارد خانه شد. مادرش هولناک جلو آمد و حینی که به سمت حیاط 

 کشید، پرسید:سرک می 

 چی شده مادر؟ چرا جیغ زدی؟   -
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ی اشکش جوشید و مثل گنجشکی که زیر باران مانده باشد، لرزان و تته  چشمه 

 پته گویان لب باز کرد:

 بابا... بابا... با شهباز اومده... -

 آلود گفت: پشت دست کوفت و لب گزید، با انزجار و حرصمادرش دست 

اش پیدا شد، یه روز پسرم خواست بیاد. این شمر ای خدا... باز سر و کله -

 ملعون و اون مار هفت خط باز از کجا پیداشون شد؟!  

 عصمت... کدوم گوری هستین؟! دو لیوان شربتی کوفتی چیزی بیار.  -

دانست به خاطر نداشتن روسری روی سر و آن  دخترک به اتاقش پناه برد، می 

اتفاقی که افتاد، حتما بعد از رفتن شهباز، تنبیه سختی در انتظارش هست.  

 ریخت... صدا اشک می ی اتاق کز کرد و زانوهایش را بغل گرفته بود، بیگوشه

جا بود، طوبی روسری  شب شد و خبری از طاهر نشد... شهباز هنوز آن

رده بود و چادری رنگارنگ از ترکیب سیاه، سفید و  ای رنگی سر کسورمه
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ای به سر داشت. با کمک مادرش، سفره را در حیاط و کنار حوض پهن  سورمه

شان غذا های بلند و مشمئزکنندهکردند و شهباز و یونس میان صحبت و قهقهه

خوردند. طوبی و عصمت هم در آشپزخانه نشسته و شام را با ولع می

 خوردند. می

خر شب بود که شهباز زحمتش را کم کرد، طوبی دلش آشوب بود و مدام اوا

ای برای کتک دستش بدهد، اما یونس  دزید تا مبادا بهانه نگاهش را از پدر می

اش را  حرفی نزد و تندی نکرد. طوبی آسوده خاطر به اتاق رفت و تن خسته

 روی تشک انداخت و خیلی زود به خواب رفت. 

طور  ی مادرش چشم باز کرد، همانکه با صدای ضعیف گریههای شب بود نیمه

 چرخید و گوش تیز کرد. هایش در کاسهکه دراز کشیده بود چشم 

 رحم و مروتت کجا رفته مرد؟! طوبی فقط سیزده سالشه!   -

با شنیدن اسم خودش، پاورچین پاورچین تا پشت در اتاق رفت و از الی در  

که روی تشکچه به پهلو لمیده، دو بالش را   بیرون را نگاه کرد. پدرش را دید
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هایش  زیر آرنج گذاشته و دستش را ستون تن کرده است. سیگاری بین انگشت

 زد و رو به عصمت گفت:خیالی پک می بود و با بی

خوام  خوام سالخیش کنم که میگی رحم و مروتت کجا رفته؟! میمگه می -

ی بخت،  ه ساله میرن خونههمه دخترای سیزده چهارددختر شوهر بدم! این

 اینم یکی! 

 مادرش اشک از روی گونه برداشت و پیراهنش را کمی باال زد و جلوتر خزید. 

ی بخت، اما با مردی که فوقش بیست سالشه، با عروسی و  آره، میرن خونه -

مراسم! نه مردی که سن باباشون رو داره، شهباز سی و پنج سالشه! مگه 

 میاد و میبرش؟!خواد گوسفند بخره که می

 هق زد و ادامه داد:

 دونم تو قمار باختی...! من که می -
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اش نشست و طوبی  حرفش را کامل نزده بود که سیلی محکم یونس روی گونه

هایش را روی دهان  هینی کشید، ترس وجودش را در بر گرفته بود و دست

در   تپید و نفسفشرد تا صدایش بیرون نرود. قلبش تند و کوبنده میمی

اش را به دیوار کنار در زد و به پهنای صورت  اش حبس شده بود. تکیهسینه

 ریخت. اشک می 

ی هرزه... بتوچه اصال... دخترمه اختیارش رو دارم. دلم  ببند دهنت رو زنیکه -

 خواد بدم به پیرمرد هفتاد ساله، تو رو سننه...! می

رسید.  گوش میی عصمت به ای سکوت شد و تنها صدای هق هق گریهلحظه

ی سیگار  مانده  طوبی دوباره سمت در خزید و نگاهی انداخت که دید پدرش ته

 را روی زیر سیگاری سفالی فشرد و غرولند کرد:

فرداشب شهباز میاد، طوبی رو آماده نکرده باشی هر دوتون رو از   -

 کنم! هاتون آویزون میگیس
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ر خود لرزید، اشک طوبی تمام شب را تا صبح پلک روی هم نگذاشت و د

 ها فشرد.  ریخت و ناخن به کف دست

آفتاب بر آمده بود که یونس از خانه بیرون زد، عصمت چادری روی سر کشیده  

ی سالن خواب بود. طوبی چادر گلدارش را روی سر انداخت و آهسته و  و گوشه

  های نحیف و لرزانش، در را باز کرد و رویصدا از اتاق بیرون رفت. با دستبی

 رفت تا مادرش بیدار نشود. بی سر و صدا از خانه بیرون رفت. ی پاه راه میپنجه

های شمشاد اطرافش را  ی کوچه بود و بوتهپشت درخت تنومندی که حاشیه

ها و پَر  گرفته بودند، پنهان شد و چادرش را پیش کشید. از ال به الی بوته

ظر بود تا سیاوش از خانه  پایید و منتآقا پورسلیم را میی حاجچادرش، خانه

بیرون بیاید. دقایقی گذشت که در سبزرنگ خانه باز شد و سیاوش با  

 اش از حیاط خانه بیرون آمد.  دوچرخه

ها بیرون  طوبی هراسان و با احتیاط اطرافش را نگاه کرد و آهسته از پشت بوته

 خزید. صدا زد:



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
796 

 

 سیاوش...  -

یش دست تکان داد، توجه  سیاوش نگاهی به اطراف انداخت که طوبی برا

های بلند سمت دخترک رفت. با دیدن رنگ پریدگی سیاوش جلب شد و با قدم 

 نگران پرسید:اش دلهای خشکیدهطوبی و لب

 کنی؟ طاهر چیزیش شده؟جا چکار میچی شده طوبی؟ این وقت صبح این -

 ی سرد دخترک غلتید و لب باز کرد: اشک گرم روی گونه

 دیشب نیومد!   نه... طاهر اصال -

خب این که نگرانی نداره، شاید یکی دو روز دیرتر بیاد. خیلی پیش اومده  -

 تاریخ مرخصیش جا به جا شده! 

 طوبی سرش را به باال تکان داد و لب زد:

 کنم... بابام...دونم، واسه اون گریه نمیمی -

 بغض کرد و سیاوش با آشفتگی پرسید: 
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 ده؟!بابات چی؟ کتکت زده؟ چیزیت ش -

 آلود گفت: طوبی با پر چادرش اشک از گونه پاک کرد و بغض

خواد منو بده به رفیقش شهباز. امشب میاد زد! بابام می نه... کاش کتکم می -

 گفت منو تو قمار باخته! منو با خودش ببره... مامانم می 

اش بلند نشود،  چادرش را در دست مشت کرد و به دهانش فشرد تا صدای گریه

کرد که در رنگ از رخ سیاوش پریده بود و مات و حیران دخترک را نگاه می

 ریخت.  لرزید و اشک می خود می

 ذارم طوبی... گریه نکن. نمی -

 زنه!، تو که حریف بابام نیستی سیاوش، اون کتکت می -

 سرش را به طرفین تکان داد و لب زد:سیاوش دستپاچه 

ذارم کسی پیدات کنه! طاهر هم حتما امروز فردا کنم، نمینه... نه! قایمت می -

 ذاریم تو رو ببرن! میرسه، ما نمی 
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ای باعث شد تا طوبی بالفاصله بنشیند و باز  صدای تیک باز شدن درب خانه

ن آمد و با کمر ها پنهان شود. پیرمرد همسایه از خانه بیرو پشت بوته

هایی کوتاه و آهسته از کنار سیاوش عبور کرد. اش عصازنان و با قدمخمیده 

 کمی که دورتر شد سیاوش با صدایی خفه گفت: 

جا بمون طوبی، من برم نون بگیرم بعد که برگشتم تو خونه سر و  همین -

 مون تا وقتی طاهر برسه! برمت زیرزمین خونهگوشی آب بدم، میام می

 ای گفت و سیاوش رفت...  باشهطوبی 

گذشت و ثانیه به  لحظات لبریز از استرس و تشویش بود، زمان به کندی می

ساعتی نگذشت که سیاوش انداخت. نیماش بر تن و روح دختر خش میثانیه

 تر... نگرانشد و طوبی دلکم رفت و آمدش بیشتر می برگشت، کوچه کم

ی سیاوش و طوبی حبس  ، نفس در سینهبا عبور و زن و دختری از کنار درخت 

 شد؛ زن که عبور کرد سیاوش گفت:  
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پاشو... پاشو طوبی، آقام رفت کتابفروشی، مادرمم داره به سهراب صبحونه   -

 میده. پاشو تا دیر نشده! 

های بلندش را به دنبال سیاوش برداشت و سمت با نگاهی به اطراف، قدم

های آبی رنگش را از پا درآورد تا مپاییشان رفت. به پشت در که رسید، دخانه

هایی تند سمت زیرزمین رفتند و سیاوش فورا  صدای پایش بلند نشود. با قدم 

 او را به داخل زیرزمین فرستاد و گفت:

 کنه، جک و جونور نداره...  جا رو زود به زود سمپاشی می آ ! آقام ایننترسی -

ب و هول هولکی در را بست و  که طوبی حرفی بزند، سیاوش مضطرقبل از این

کرد. زیرزمین پر بود از  از پله باال رفت. طوبی با ترس و دلهره اطراف را نگاه می

ای کنار  خرت و پرت و کارتن... چند دبه و کوزه روی طاقچه و دیگ و دیگچه

 دیوار بود.  

ای که  تر و تمیزتر بود را انتخاب کرد و گلیم کهنهای که کمی خلوتگوشه

لول شده بود را پهن کرد. زانوهایش را بغل گرفت و نشست، دلش از   کناری
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چرخید رفت. مدام چشمم گوشه و کنار زیرزمین میشدت گرسنگی ضعف می

 ای دیگر سمتش نیاید! تا مبادا موش، سوسک یا حشره 

ها یک ساعت بعد، در زیر زمین باز شد و طوبی با ترس، خودش را پشت کارتن

 سیاوش را شنید. پنهان کرد که صدای 

 جان...طوبی... طوبی -

 نفسی از سر آسودگی بیرون داد و لب زد:

 جا سیاوش...بیا این -

ای نان و پنیر دستش بود و آن  ها رفت، لقمهپسرک به دنبال صدا سمت کارتن

 را سمت طوبی گرفت. 

 کرد! ببخشید، فقط همین رو تونستم بیارم. مادرم شک می  -

 و با لبخند گفت:   طوبی لقمه را گرفت

 خیلی هم زیاده، ممنون.  -
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کرد، طوبی که  تعلل گازی به لقمه زد و سیاوش با لبخند مالیمی نگاهش میبی

هایش رنگ گرفت و جویدنش  ی سیاوش را روی خودش دید، گونهنگاه خیره

 آرام شد. 

زنم. چیزی الزم  من میرم باال... هروقت فرصت پیش بیاد میام بهت سر می -

 ی؟ندار

 دخترک شرمگین لب زد:

 نه... ممنون.  -

وش دخترک برداشت و از زیرزمین بیرون رفت.  های آبیسیاوش نگاه از چشم

اش را تمام کرد و روی گلیم دراز کشید، با وجود خستگی زیاد تنش  طوبی لقمه

هایش باز  شد و پلکاز نخوابیدن شب گذشته، ترس و استرس مانع از خواب می

ای از بیرون شنید، بلند شد و نشست و مدام صدای همهمه بود. ساعتی بعد

 هایش تند شده بود. جوید و نفسسوک لب می

 ها آمده بود.ی آنکنان به خانهعصمت بود که گریه
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 منیژه خانوم بیچاره شدم دخترم نیست... طوبی نیست... خاک بر سرم شد...   -

منیژه چادر روی سرش انداخت و دست سهراب را گرفت، پر چادرش را به  

 دندان گرفته بود و همراه عصمت از خانه بیرون رفت تا پی طوبی بروند.

رفت.    سیاوش که خانه را خلوت دید، فرصت را غنیمت شمرد و سمت زیرزمین

 طوبی با دیدن سیاوش، سراسیمه سمتش دوید و پرسید: 

 کرد نه؟! گریه میمادرم بود؟  -

 پسرک نگاهش به غم نشست و سر روی شانه خم کرد: 

 ای نیست طوبی! باید صبر کنیم تا طاهر برسه. چاره -

 دخترک ناامید و مستأصل لب زد:

 ؟!  اگه طاهر نیومد چی؟ اگه اونم نتونست کاری بکنه چی -

 دونم! ذاره، من میتونه... طاهر نمیمی -
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اش  ها پوشاند و هق هق گریهطوبی روی گلیم نشست و صورتش را با دست 

سوخت که با آن حال پریشان دنبالش  بلند شد، دلش برای مادرش می 

گشت، اما از برگشتن به خانه هم هراس داشت. سیاوش مقابل دخترک، زانو  می

 زد و دلسوزانه گفت: 

خواد تو رو بده به شهباز!  جان گریه نکن دیگه... مادرت هم دلش نمیوبیط  -

 االن شاید ناراحت باشه، ولی بعدش خیلی خوشحال میشه.

 های آویزان گفت: اش را باال کشید و میان گریه با لبدخترک بینی

 از یه چیز دیگه هم ناراحتم... -

 چی؟ -

 زده سر به زیر انداخت و لب زد:خجالت

 تونم بگم... نمی -

 سیاوش مات و مبهوت نگاهش کرد و پرسید:
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 چی شده طوبی، خجالت نکش... بهم بگو. -

 شد جواب داد:با صدایی که به سختی شنیده می

 دسشویی دارم!  -

اش را  هایش را محکم روی هم فشرد و خندهاش گرفت و لبسیاوش خنده

 بلعید، لب گزید و گفت:

 خونه نیست.  پاشو برو دسشویی، هیچکس -

هایش را پاک کرد و دمپایی پوشید، از زیرزمین بیرون  دخترک بالفاصله اشک

ی حیاط بود دوید. سیاوش مقابل در خانه ایستاده رفت و سمت توالت که گوشه

 بود و مراقب بود تا مادرش سر نرسد.  

طوبی که از توالت بیرون آمد و خواست سمت زیرزمین برگردد، صدای داد و 

های دردمند از کوچه بلند شد. فریادهای خشمگین یونس بود و ناله فریاد

ها  وار زنش را میان کوچه به باد کتک گرفته بود و همسایهعصمت... مرد دیوانه
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اش زد و لب از  در تقال بودند تا دعوا را خاتمه دهند، طوبی با دست روی گونه

 لب برداشت:

 کشه به خدا! می خدا مرگم بده... سیاوش مادرم... مادرمو -

اختیار بازویش را چنگ زد،  خواست از حیاط بیرون برود که سیاوش بی

 مضطرب و ملتمس گفت: 

جون طاهر کارا رو خراب نکن طوبی! بیا برو تو زیرزمین... بابات اومده تو رو   -

 ببره!  

پیچید و لجوجانه پا روی  صدای فریادهای دلخراش مادرش، در گوشش می

 کوفت.میزمین 

 بذار برم سیاوش... مادرم داره میمیره، تو رو خدا بذار برم.  -

کرد که نرود و طوبی خواهش  ریختند، سیاوش التماس میهر دو اشک می

کرد تا رهایش کند. در باز شد و منیژه هراسان وارد حیاط تا به کتابفروشی  می
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وبی در حیاط  شوهرش زنگ بزند و از او کمک بخواهد که با دیدن سیاوش و ط 

 خشکش زد و دست سهراب را گریه سر داده بود، رها کرد.

 خدا مرگم بده... طوبی...!   -

باز داخل حیاط  زن مات و مبهوت این را گفت و پسر همسایه که از الی در نیمه

 را دیده بود، صدایش را باال برد و فریاد زد:

 جاست... جاست... طوبی ایناین -

 ه یافت و یونس با کمربندش سراغ دخترک آمد...دعوای زن و شوهر خاتم

دانست که طوبی  خبر بود، فقط میدو روز گذشت و سیاوش از طوبی و طاهر بی

دیگر در آن خانه نیست... عصمت تنها شده بود و شب و روزش را با گریه سر 

ی درخت نشسته  شان زیر سایه کرد. روز سوم بود که سیاوش مقابل خانهمی

ای روی زمین خط میانداخت. فکر صله و کالفه با سنگریزهحوبود و بی

 شود؟! که اگر طاهر برسد و بفهمد چه میپریشانش پیش طوبی بود و این
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ی افکارش را پاره کرد و به باال نگاه انداخت، طاهر را دید صدای آشنایی رشته

 د.اش را روی دوش انداخته بوکه لباس خاکی رنگ سربازی به تن داشت و کوله

 جا نشستی؟خان... چرا اینسالم سیاوش -

جان گفت و طاهر او  رنگ از صورتش پرید و با رخوت از جا برخاست، سالمی بی 

 باز لب زد: را برادرانه در آغوش کشید. از آغوشش که جدا شد با دهانی نیمه

 طاهر...!  -

 طاهر ابرو باال انداخت و لبخند مالیمی زد:

 ر؟!چیه...؟ مگه جن دیدی پس -

 تته پته کرد و گفت: 

 چ... چرا... چرا زودتر نیومدی؟  -

اش را از روی سر برداشت و دستی روی موهای خیلی  دار سربازیطاهر کاله لبه

 کوتاهش کشید و خندید: 
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باش بهمون خورده بود. بازدید داشتیم و این  نشد... یعنی نذاشتن، آماده  -

 ها! نگفتی چته؟برنامه 

 و ابرو در هم کشید، با تردید پرسید: یک آن لبخندش خشک شد

 نکنه کسی طوریش شده؟ هان؟!  -

 نه... نه... همه خوبن! -

 ی سیاوش زد:باز لبخندی زد و دست روی شانه

 ام و هم کلی دلم برای مادرم و طوبی تنگ شده! من برم که هم خسته -

قبل از اینکه سیاوش مهلت حرف زدن داشته باشد، عقب گرد کرد و سمت  

دانست طاهر تا لحظاتی دیگر همه چیز را  شان رفت. پسرک که میانهخ

جا ایستاد و چشم به در دوخت. هرلحظه  نگران و آشفته همانفهمد دل می

شد و عرق سردی به تنش نشسته بود. حدسش های قلبش بیشتر میتپش
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هایی به خون  ای بعد طاهر با صورتی گر گرفته و چشمدرست بود و لحظه

 ز خانه بیرون آمد.نشسته ا

اش را با هر دو دست با دیدن سیاوش قدم تند کرد و مقابل سیاوش ایستاد، یقه

 چسبید و با صورتی برافروخته و نگاهی آتشین فریاد زد: 

چرا بهم نگفتی لعنتی... چرا بهم خبر ندادی؟ چرا مراقب طوبی نبودی...؟   -

 طوبی رو کجا بردن؟ یدونه خواهرم رو کجا بردن؟! 

هایش از دو طرف یقه سُر خورد و روی  ی طاهر بلند شد و دستق هق مردانهه

ی یکدیگر گذاشته بودند و اشک ی سیاوش نشست، سر روی شانهسینه

 ریختند.  می

 طاهر با نفرت لب روی لب فشرد و از سیاوش جدا شد و غرید:

 میرم میارمش، میرم طوبی رو میارم...   -

 رفت که پسرک دنبالش دوید.از سیاوش فاصله گرفت و سمت انتهای کوچه می
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 کجا میری طاهر؟ صبر کن منم میام! -

رفت و سیاوش دوان دوان خودش را  های بلند میتوجه به او با قدم طاهر بی

شان ایستاد، پسر جوان  مقابلرساند. پیکان کرمی رنگی داخل کوچه پیچید و 

 همسایه از داخلش سرک کشید: 

 احوال آقا طاهر، رسیدن بخیر!   -

طاهر سر تکان داد و زیر لب سالم گفت، یک لحظه فکری به سرش زد و  

 ایستاد، سیاوش هم به تبعیت از او کنارش ایستاد که طاهر گفت:

 رم!مجید ماشینت رو بهم امانت میدی؟ یکی دو ساعت دیگه میا -

ی طاهر چرخید،  مجید چشم ریز کرد و نگاهش روی صورت برافروخته

 مشکوک لب زد: 

 خیر باشه... چیزی شده؟  -

 طاهر با کمی تعلل گفت: 
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 بیرون شهر یه کاری دارم، یه امانتی رو تحویل بگیرم و میام. -

 مجید کمی فکر کرد و پرسید:

 شو میدی؟  کرایه -

 زد و سر و گردنش را کج کرد و لب باز کرد:طاهر با کالفگی از سر ناچاری پلک 

 ام میدم... کرایه -

های تند خودشان را رساندند، مجید پیاده شد که عصمت و منیژه با قدم

 عصمت دستپاچه پرسید:

 کجا طاهر؟ کجا میری مادر؟  -

طاهر نگاهی به مجید انداخت و مجید متوجه حضور مزاحمش شد و سر به زیر  

 ر شد، با رفتنش طاهر جواب داد:جا دوانداخت و از آن

 میرم طوبی رو بیارم! -

 منیژه مداخله کرد:
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 طاهرجان مگه الکیه؟ طوبی زنش شده، شهباز عقدش کرده. کجا بیاریش؟  -

 اش برجسته شد و غرید: های گردن و شقیقهطاهر دندان فشرد و رگ

 ! جوری میارمشمگه الکی بود که خواهرم رو برد؟ عقدش کرد؟ منم همون -

درنگ سمت ماشین رفت و سیاوش هم به دنبالش قدم برداشت، عصمت بی

 کرد که نرود و منیژه بازوی سیاوش را گرفته بود. پیش پسرش التماس می

 تو دیگه کجا میری سیاوش؟ برگرد بیا برو خونه!   -

 خوام با طاهر برم.  نمیام... می -

 منیژه ملتمسانه رو به طاهر گفت: 

 بگو...  طاهر تو یه چیزی   -

طاهر یک پایش را داخل ماشین گذاشته بود و نگاهی به سیاوش انداخت،  

 هایش دید و رو به منیژه گفت: التماس و نگرانی را در چشم 

 گردونمش! به خاطر سیاوش نگران نباشید.برمی -
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 باز عصمت التماس کرد:

 طاهرجان، تو رو به خدا شر درست نکن! کار از کار گذشته... -

 صدایش را کمی باال برد و تشر زد: طاهر 

خوام برم  تونم برم؟ میخوام برم دیدنش، دیدن خواهرم نمیای بابا... اصال می -

 تبریک بگم خوبه؟ 

 عصمت ناچار اشک ریخت و دستش را روی در ماشین گذاشت:

قسم میدمت پسرم دعوا نکنی، دستمون زیر سنگه طاهر!  اوقات شهباز رو   -

 خواهرت میشه.  تلخ کنی، بالی جون 

 طاهر پلک زد و گفت:

 باشه... باشه فقط میرم حالش رو بپرسم خب؟ حاال بذار برم. -
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میل قدمی به قرار و آشوب، بیدست عصمت روی ماشین لغزید و با نگاهی بی

عقب برداشت. هر دو پسر سوار ماشین شدند و ماشین در خم کوچه از نظر  

 تاب هر دو زن ناپدید شد.ههای بینگا

ساعتی بعد، طاهر مقابل خانه باغ شهباز که در اطراف شهر بود متوقف شد. 

 سیاوش نگاهی به در سفید رنگ خانه انداخت و پرسید: 

 جا رو از کجا بلد بودی طاهر؟  این -

 طاهر درب ماشین را باز کرد و گفت: 

حاال جا! جا باشه، اما یه بار با بابام اومدم اینمطمئن نیستم االن شهباز این -

 معلوم میشه هست یا نه؟! 

قدمش را بیرون گذاشت و سیاوش هم پیاده شد و تا پشت در همراهش رفت،  

 در را نزده بود که رو به سیاوش گفت: 
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خوام ببینه با تو اومدم، به مادرت قول دادم  تو برو پشت درخت وایسا... نمی -

 واسه تو شر درست نشه...

 گفت: سیاوش سر روی شانه کج کرد و 

 ولی آخه...  -

 میان حرفش پرید و تشر زد:

 گردم!گفتم برو... من زود برمی  -

سیاوش ناچار چند قدم عقب رفت و طاهر در را کوبید، لحظاتی بعد در باز شد 

ای صحبت  کرد. دید که طاهر چند لحظهو سیاوش از پشت درخت تماشا می 

ه جز شهباز در را باز  زد کسی بدید و حدس میکرد، تندی در رفتار طاهر نمی

جا کنار کرده؛ بعد از چند لحظه وارد حیاط شد. در که بسته شد، سیاوش همان

 درخت نشست. 
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دقایقی گذشت که صدای جار و جنجال از حیاط خانه بلند شد و سیاوش 

دستپاچه اطرافش را نگاه کرد، سمت در دوید و چند مرتبه پیاپی در زد، اما 

 خبری نشد... 

خورد و کف  ت و سعی کرد از آن باال برود، پاهایش سُر میسمت درخت رف

بار  ها را از پا بیرون کشید و باز تقال کرد، اینهایش خراشیده شد. کفشدست 

ی درخت باال  آمد خودش را از تنههایی که به سختی باال میموفق شد و با نفس

روی  کرد. از هایش سنگینی میکشید؛ رنگش به شدت سرخ شده بود و نفس

ی دیوار رساند، همین که به داخل حیاط نگاه کرد شهباز شاخه خودش را به لبه

 را دید که از خانه بیرون آمد. 

کلفت دیگر درگیر بود، سیاوش با دیدن آن  طاهر با دو مرد قلچماق و گردن

 ی رو به رو خشک شد! صحنه خواست از دیوار پایین بپرد که چشمش به صحنه

ی پسرک حبس  ی طاهر فرو نشاند و نفس در سینهسینه شهباز خنجری را در 

شد، دید که طاهر قامتش خم خورد و خونش زمین را سرخ کرد، زانو خماند و  
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های  توانست نفسجانش روی خاک و خون افتاد. از همان فاصله می تن نیمه

دار و سنگین طاهر را حس کند و آخرین نفسی که با بیرون دادن آن، بدن  کش

 حرکت ماند. اش شُل شد و بیدهمنقبض ش

عرق از جبینش راه گرفته بود و پیراهنش خیس شده و به تنش چسبیده بود،  

 صدای زمخت شهباز را شنید که گفت: 

دونید جا نیومده، تو راه از جاده منحرف شده و افتاده ته دره... میطاهر این -

 که چی میگم؟

خواستند نعش طاهر را بردارند که نگاه زیر دستان شهباز بله قربان گفتند و 

 ها به سیاوش افتاد.یکی از آن

سیاوش به خودش آمد و با تنی لرزان و قلبی تپنده، از دیوار پایین پرید.  

هایش را هم فراموش کرده بود و پا برهنه  قدر ترسیده بود که پوشیدن کفشآن

رفت و راه  می اش به شدت باال و پایینی سینهدوید. قفسهکنار جاده می 
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نگاهی به پشت سر انداخت که دید آن مرد تنومند به  سوخت، نیمتنفسش می

 دنبالش میدود...

اش سوزش عمیقی داشت و برای یک لحظه مچ پایش پیچ  کف پاهای برهنه

 خورد و به زمین افتاد، درد عمیقی در سرش پیچید و دیگر چیزی نفهمید.

 زمان حال )منزل شریفه( 

هایی مشت شده، گوش به حسام انداخت که سر به زیر با دستسیاوش نگاهی 

 هایشان سپرده بود؛ نفسش را بیرون داد و گفت: به حرف

به هوش که اومدم بیمارستان بودم، آقاجونم گفت که ماشین طاهر رفته تو   -

طوری  دره و من از ماشین بیرون پرت شدم! فهمیدم آدمای شهباز این

همراه ماشین سوخته بود. من تا چند روز حرف  سازی کردن، جسد طاهرصحنه

ی خود هم وحشت  دیدم و روزا از سایهزدم، شوکه بودم. شبا کابوس مینمی

 کردن خالصم کردن و...دونم چطور زنده موندم؟! شاید گمون میداشتم. نمی 

 هایش کشید و لب تر کرد. آهی سر داد و با انگشت میانی و شست پشت پلک
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های پریشونی که دارم به خاطر تصادف  ردن اون حالتکهمه فکر می -

هستش، اما من سه روز بعد زبون باز کردم و حقیقت رو به پدر و مادرم گفتم.  

کردن، بعد هم که با هزار قسم و آیه باور کردن، گفتن حق ندارم  اول باور نمی

آلود طاهر  ی خونحرفی بزنم! ترسیدن، از شهباز و آدماش ترسیدن! چهره

رفت. شده بودم یه پسر افسرده و ای از جلوی چشمام کنار نمی ظهلح

کنه من خانواده رو از هم پاشوندم، اما پایمال کردن  انگیزه... سهراب فکر میبی

 خون طاهر و سکوتمون خانواده رو از هم پاشوند!

ی  خانوم بگم، اما اون بندهمن بزرگتر که شدم تصمیم گرفتم برم و به عصمت

بود روستای پدریش و من پیداش نکردم. بدتر از قبل شدم و تبدیل  خدا رفته 

ای شدم که تو تعریفش را از اطرافیان  مسئولیت و سرخوردهبه همون آدم بی

 شنیدی!
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ی خون بود و صورتش از عرق  هایش کاسه حسام نگاهش را که باال گرفت، چشم 

ه مادرش هایش در کاسه چرخید و نگاهی بی آبی رنگ چشمخیس! دو تیله

 وار پرسید:هایش لرزید و زمزمهانداخت، لب

 باغ!  جا نبودی؟ خونهاون روز تو اون -

 های خیس از اشکش کشید و متحسر لب زد:طوبی دست روی گونه

ی دیگه توی کرج بودم. اون خونه باغ محل قمار، عیاشی نه... من تو یه خونه -

باردار شدم، افسرده بودم و  های شهباز بود. تو اون سن کم خیلی زودو خالف

کردم یا شاید هم از غصه ی شهباز نبود بارها خودکشی می اگر خدمتکار خونه

مردم. اما اون زن خدمتکار خیلی مهربون بود و مادرانه بهم رسیدگی می

کردم کرد. بچه که تو شکمم جون گرفت، حس و حالم عوض شد. حس میمی

کنم، شهباز خیلی دیر  یق و همدم پیدا میکسی دارم یه رفتو اون تنهایی و بی

هاش و  توجهیزد. ماه آخر بارداریم به خاطر اعتراضم به بیبه دیر و کم سر می
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نبودناش کتک خوردم. اون شب تو به دنیا اومدی و دکتر گفت به خاطر  

 دار بشم! تونم بچههایی که خوردم دیگه نمیضربه

غلتید. چشم از  های میی روی گونهگفت، قطره اشکبا هر کلمه که طوبی می

  داشت و با نگاهی پر تعشق خیره به او بود. لبخند تلخی روپسرش برنمی

 هایش نشست و ادامه داد: لب

که از همون  کردم، خصوصا ایندلخوشیم تو بودی و به عشقت زندگی می -

ات مثل عکس  دیدم. درست چهرهبچگی شباهت زیادت به طاهر رو می

هاش و بداخالقی که  زد. شهباز با تمام بدیاهر بود و باهاش مو نمیهای ط بچگی

داشت تو رو خیلی دوست داشت. اون قبل از من دو بار ازدواج کرده بود و از  

ها یکی دو تا دختر داشت، اما تو تنها پسرش بودی. به خاطر تو  هر کدوم از زن

ی یه زن  سر و کلهکشیدم که تر شده بود و داشتم کمی نفس میبا من مهربون

خواست عقد  دیگه تو زندگی پدرت باز شد. زنی که دلش رو برده بود و می

دائمش کنه! من اون زن رو ندیده بودم، ولی اهمیتی هم برام نداشت چون اصال  
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عشقی به شهباز نداشتم. فقط نگران تو و زندگیمون بودم که بالخره چیزی که  

 ترسیدم سرم اومد...ازش می

ای از شربت بهارنارنج  ش را سمت میز برد و لیوان را برداشت، جرعهدست لرزان

نوشید و گلویی تازه کرد. خانه غرق در سکوت بود و همگی چشم به طوبی  

 دوخته و منتظر شنیدن مابقی ماجرا بودند.

اون زن شرط ازدواجش رو طالق من گذاشته بود! شهباز تو رو که دو ساله  -

د. خیلی برای گرفتن تو یا حداقل برگشتن خودم  بودی ازم گرفت و طالقم دا

فایده بود. تا اینکه از اون خونه رفت و هیچ رد و نشونی  تالش کردم، اما بی

فهمم که حتی اسم و فامیلی خودش رو هم تغییر  ازش پیدا نکردم، حاال می

 داده بوده! 

حقیقت چون مشتی محکم بر سر حسام کوبیده شده و او را گیج و منگ کرده 

بود. طعم تلخ حقیقت کامش را بیش از پیش تلخ کرده و او را به قعر ناامیدی و  

 تنهایی کشانده بود. 
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اش، نگاه سرد خود را به طوبی دوخت و لب  شوکه از واقعیت زهرآگین زندگی

 زد:

 چطور... چطور با سیاوش... -

 جانش به سرانجام نرسیده بود که طوبی لب باز کرد:حرف بی

همین چند سال پیش همو اتفاقی دیدیم! حدود پنج سال    من و سیاوش -

جا  جا بود. وقتی منو دید همونپیش، رفته بودم سر خاک طاهر که سیاوش اون

ماجرا رو برام تعریف کرد، برای حاللیت گرفتن از مادرم باهام همراه شد و با 

دیدن وضع نامناسب زندگی من و مامان، تصمیم گرفت کمکمون کنه. تا  

وری شاید عذاب وجدانش هم کمتر بشه! مادرم دو ماه بعد فوت کرد... من  جاین

انگیزه بودیم که هر کدوم سعی داشت حال طرف و سیاوش دو تا آدم تنها و بی

مقابل رو بهتر کنه! سیاوش به خاطر عذاب وجدانی که داشت و منم به خاطر  

تاده بود و حس ی ماجرای طاهر به اون روز افدیدم سیاوش از غصهکه میاین

کردم هرچقدر سختی کشیده بسه! مطمئن بودم طاهر هم بخشیدتش...  می
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رفتیم برای بهتر شدن سیاوش اعتیادش رو ترک کرد و جلسات مشاوره می 

 مون.حال روحی و درمان افسردگی 

 یک سال بعدش ازم خواستگاری کرد و زندگی تشکیل دادیم. 

 

 ی حرف طوبی گفت: سیاوش در ادامه

انه روز کار کردیم تا سرمایه جور کنیم و پیشرفت کنیم، به زندگی شب -

ی هامون رو دور بریزیم، اما... یه دردی گوشهامیدوار بشیم و بتونیم دغدغه

هامون بهمون دهن  ها و خندهقلب دوتامون بود که درست وسط خوشبختی

ی  شد. دوری تو برای طوبی هیچوقت طبیعکرد و حالمون گرفته میکجی می

 نشد و همچنین دوری من از مادرم!
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آلود خیره به  داستان تلخ سیاوش و طوبی به پایان رسیده بود و حسام اخم

ها را برداشت و آهسته و یک به یک  مدارک روی میز بود، با دستی مرتعش آن

نگاهشان کرد. سند ازدواج طوبی و سیاوش که تاریخ ازدواجشان برای چهار  

داد طوبی شبی را که در بیمارستان شکی که نشان میسال پیش بود! مدارک پز

بوده، چه حالی داشته و او را در چه وضعیتی به دنیا آورده و چند عکس و  

های طوبی و پتکی بر سر ی دیگر که هر کدام مُهر تأییدی بود بر حرفبرگه

اش  حسام! مدارک را روی میز گذاشت و همزمان قطره اشکی روی گونه

خواست لب باز کند که سیاوش مچ دستش را فشرد و اشاره کرد  غلتید... طوبی 

 سکوت کند.  

*** 

آسمان دست از باریدن کشیده بود. نیهان روی صندلی عقب ماشین نشسته و 

کرد در خودش جمع شده بود؛ لحظاتی که در حیاط، با حسام صحبت می

لرزید! کالفه از  هایش زیر باران خیس شده بود و تنش کمی از سرما میلباس
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کند و   همه تأخیر سیاوش و طوبی، پوفی کشید و خواست درب ماشین را بازاین

خانوم باز شد و هر دو از خانه بیرون آمدند.  پیاده شود که درب منزل شریفه

 همین که داخل ماشین نشستند نیهان با کنجکاوی و هیجان پرسید:

 چی شد؟ گفتین بهش؟  -

 طوبی مغموم لب زد:

 م شوکه بود! بمیرم براش... آره، طفلی بچه -

ا از بین دو صندلی جلو  دل دخترک فرو ریخت و کمی جلوتر نشست، سرش ر

 برد و رو به پدرش گفت: 

خواهی کرد! برم بهش بگم بخشیدمش  بابا... حسام تو حیاط ازم معذرت میگم -

 غصه نخوره؟! 

 سیاوش چشم درشت کرد و لب باز کرد:

 کنه! صبور باش دخترم.نه...! این کار یعنی ترحم و بیشتر عصبانیش می -



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
827 

 

 تکیه زد و لب و لوچه آویزان کرد.نیهان با ناامیدی به صندلی 

*** 

هایی که زیر باران تن شسته  بام خانه پر بود از عطر باران بهاری و گلپشت

ها در تاریکی  بام ایستاده و سوسوی چراغبودند، حسام کنار دیوار کوتاه پشت

اش خیره  کرد. دست چپش را باال گرفت و نگاه پر از دلتنگیشب را تماشا می 

ی دیگرش  ای که نیمهی نشسته در انگشتش، قلب نصفه و نیمهقهماند به حل

 دست نیهان بود! 

ای را شنید و  های آهستهآهی کشید و پنجه میان موهایش فرو برد، صدای قدم 

 اش نشست.دستی روی شانه

 خوری مادر، بیا پایین!جان... سرما میحسام -

غییری در حالتش ایجاد داد، تصدای مهربان شریفه بود که گوشش را نوازش می

 آلود لب باز کرد:نشد و همانطور خیره به روبرو  بغض



           

                                 www.taakroman.ir 

 
  خواهر خوانده رمان  

 رمان انجمن تککاربرقه سادات محمدی یصد

  
   

 
828 

 

 دلم برای نیهان تنگ شده...  -

 ی سیاوش، من از دلش در میارم!  فردا با هم میریم خونه -

 اگه نبخشه...؟!   -

 های شریفه نشست و پلک زد: لبخند مالیمی روی لب

 بخشه!می -

 ی حسام ایستاد و پرسید:د، شانه به شانه سکوت حاکم شد و شریفه جلوتر آم

 بخشی حسام؟ منو می -

 حسام ابرو در هم کشید و متعجب لب زد:

 شما رو؟ -

کردم، شاید اگر همون آره، نباید این همه سال حقیقت رو ازت پنهون می -

شدی! شاید پیگیر  شکستی، داغون نمیگفتم تا این حد نمیبچگیت بهت می
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کردی، مادرت هم طور که پدرت اونی نبود که فکر مینشدی تا بدونی همومی

 کردی نباشه! بهت بد کردم، منو ببخش!اون آدمی که تصور می

های حسام نشست و سمت شریفه متمایل شد، شریفه به  لبخند نرمی روی لب

هایش را حصار تن کرده و شالی را روی بازوهایش  خاطر خنکی هوا، دست

 وسید و با مالطفت گفت: اش را ب انداخته بود. شانه

های زندگی شما  ی سالمامان شریفه این حرف رو نزن، تمام امید من تو همه -

های شما جون گرفتم و به زندگی برگشتم، چطور  و دادفر بودین. با محبت

 ای شما رو مقصر بدونم؟  تونم ازتون دلخور باشم یا ذره می

 د.درخشیشریفه لبخندی از سر رضایت زد و نگاهش می

های ورم کرده برای  ی خسته و چشمبریم پایین استراحت کن، این قیافه -

فردا خوب نیست. فردا باید حسابی خوشتیپ کنی و با دسته و گل و شیرینی  

 بریم دلجویی! 

*** 
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اش های دو نفرهنیهان روی تختش نشسته و زانوهایش را بغل گرفته بود، عکس

ریخت، گه گداری  صدا اشک می کرد و بیمی با حسام را داخل گوشی نگاه 

گرفت. فیلمی که آخرین صبح با هم  کرد و گلویش کمی درد میای میسرفه 

 هایش شدت گرفت.بودنشان از حسام گرفته بود را باز کرد و اشک

 معرفتی...! دلم برات تنگ شده حسام... خیلی بی -

را خیس کرده بود که  صورتش  زد و اشکوار با حسام حرف می زیر لب زمزمه

هایش کشید و ی حامد، دست روی گونهگوشی زنگ خورد. با دیدن شماره 

 نفسش را بیرون داد.

 الو...؟  -

 جان، خوبی؟  سالم نیهان -

 به زحمت لبخندی زد تا گرفتگی صدایش کمتر شود و جواب داد:

 سالم داداش، خوبم. تو خوبی؟ مامانت بهتره؟  -
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 حامد کمی مکث کرد و گفت: 

 کنی؟خوبم... نیهان گریه می -

 دخترک بغضش را قورت داد و کمی سرفه کرد:

 نه... نه... سرما خوردم! دیشب زیر بارون خیس شدم. نگفتی مامانت خوبه؟  -

 آره، خوبه فردا مرخص میشه؛ چرا زیر بارون خیس بشی؟ -

 الهی شکر  -

 پوزخندی روی لب نشاند و در ادامه گفت:

خانوم با حسام زیر  ی شریفهبازی درآوردیم تو خونه هیچی بابا... هندی  -

 بارون حرف زدیم، چاییدم!

 جدی؟ باالخره با هم حرف زدین؟ پس آشتی کردین؟!  -

 نیهان با لحن مغمومی جواب داد:
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 معرفت هنوز نیومده!  نه...! بابام گفت بذار خودش بیاد دنبالت، اونم بی -

 ا کالفگی نفسش را بیرون داد:و در پی حرفش باز سرفه کرد و حامد ب

 ای بابا...! دکتر نرفتی نیهان؟  -

 بابام گفت بریم، ولی من قبول نکردم. چیزی نیست خوب میشم!  -

هات نشون میده حالت خوب نیست. من عصر میام واست نسخه  نه، سرفه -

 نویسم. بابات که ناراحت نمیشه؟!می

رفت لب باز  طور که سمت آیفون میهمانصدای زنگ آیفون بلند شد و نیهان 

 کرد: 

 نه، ناراحت چرا؟! ولی زحمتت میشه!  -

های حامد نشد و مقابل آیفون ایستاد و با دیدن تصویر شریفه، متوجه حرف

 گفت:

 حامد من بعد بهت زنگ میزنم، شریفه خانوم اومده! -
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 هول هولکی تماس را قطع کرد و گوشی آیفون را برداشت: 

 بله؟  -

 خوای دخترم؟ سالم مهمون نمی -

 فشرد گفت:لبخند روی لبش نشست و همزمان که دکمه را می

 اومدین، بفرمایید.سالم خوش -

گوشی را گذاشت و به اتاق برگشت، نگاهی به آینه انداخت، بلوز شلوار راحتی  

لیمویی رنگ تن داشت و دستی ال به الی موهایش کشید. از اتاق بیرون رفت 

شان به صدا در آمد. نفسش را بیرون داد و در را باز کرد؛ با دیدن که زنگ واحد

حسام که با پیراهن اسپرت سفید و شلوار کتان مشکی کنار شریفه ایستاده و 

ی سرخ و سفید در دست داشت، قلبش به تپش افتاد های اللهدسته گلی از گل

د لب از  کرد که شریفه با لبخنو عرق به تنش نشست. مات زده نگاهشان می

 لب برداشت:
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 ؟ ی ورود داریماجازه -

 نیهان به خودش آمد و دستپاچه از جلوی در کنار رفت. 

 بله... ببخشید، بفرمایید.  -

جا کنار چارچوب در ایستاده و نگاهش را به  شریفه وارد شد و نیهان همان

خواست از سینه  زمین دوخته بود؛ حسام که مقابلش ایستاد قلبش انگار می

بزند. عطر آشنا و همیشگی حسام، مشامش را پر کرده بود و دسته گل بیرون 

دید. صدای حسام که به گوشش رسید چیزی درون قلبش فرو  را مقابلش می

 هایش داغ شدند.ها و گوشریخت و گونه

 سالم، قابل تو رو نداره! -

سر به زیر جواب سالمش را داد و دسته گل را گرفت، هر چه با دلش کلنجار  

های حسام را نداشت. در را بست و سمت توان نگاه کردن به چشم رفت

 پذیرایی رفت.  
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 شریفه روی مبل نشست و پرسید:

 آقا سیاوش و طوبی خانوم نیستن؟  -

 نیهان کمی سرفه کرد و جواب داد: 

نه... رفتن خونه عمو سهرابم، بلکه از خر شیطون پایین اومد و آشتی کرد!  -

 دم باهاشون نرفتم.من یه کمی سرما خورده بو

 شاهلل!  بال دور باشه، بهتر بشی ان -

 ممنون  -

جا ایستاده و ساز را روشن کرد، هماندسته گل را روی اپن گذاشت و چای

 فشرد که شریفه وارد آشپزخانه شد. آلود با ناخن، کف دستش را میبغض

 جان...  نیهان -

 سمت شریفه چرخید و آهسته لب زد: 

 بله؟  -
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 ا به گرمی فشرد و لب به عطوفت باز کرد:هایش ردست 

گناه  دونم حسام اذیتت کرده، من کامال بهت حق میدم. چون تو رو بیمی -

کنم ببخشش. همین اندازه دوری از تو و  مجازات کرد، اما ازت خواهش می

 تنهایی واسش کافی بود تا پی به اشتباهش ببره! 

 نیهان با تلخندی گفت:

 دادم! ال تو خونه راهش نمیاگه نبخشیده بودم اص -

 تر شد و سر جنباند:لبخند شریفه عمیق

 پس اجازه میدی بیاد و باهات حرف بزنه؟ -

 اش را بوسید.حرف پلک باز و بسته کرد و شریفه گونهنیهان بی

 کنم تا شما حرفاتونو بزنید. برو تو اتاقت میگم بیاد، خودم چای آماده می  -

ی  ای گفت و از آشپزخانه بیرون رفت، وارد اتاق شد و لبهنیهان با لبخند باشه

ای به در اتاق خورد و قامت بلند حسام در تخت نشست. طولی نکشید که تقه
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چارچوب در ظاهر شد، دلش تنگ بود برای دیدن آن نگاه گرم و گیرا، برای  

اش بود.  نگ زندگیهای پر از مهرش، برای صدایی که خوشنوازترین آه لبخند

 هایی در هم فرو رفته پنهان کرد و لب زد: شور و شوقش را پشت اخم

 بیا تو  -

 هایی آهسته سمتش آمد، کنارش نشست و گفت: حسام وارد اتاق شد و با قدم

جوری نگاهتو ازم  من چکار کنم که دیگه اخم نکنی و ببخشی منو؟ که این -

 نگیری؟ 

 کرد:نیهان سر به زیر، لب باز 

 ها رو نریز تو ماستا!هیچی... فقط وقتی عصبانی میشی قیمه -

 ای کرد و گفت: حسام تک خنده 

 نیهان من اون روز... -

 نیهان با جدیت کالمش را بُرید و لب به گالیه باز کرد:
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گم حسام! از اول که باهات آشنا شدم همین بوده...  فقط اون روز رو نمی -

یخت به هم، تو جز من کسی رو ندیدی که هردفعه هر کسی اعصابت رو ر

عصبانیتت رو سرش خالی کنی، هردفعه دلمو شکستی. من قاطی هیچکدوم از  

 کشیدی!   اون اتفاقا نبودم، اما تو پای منو همیشه وسط 

 صدایش لرزید و اشکش روی گونه چکید، لب زد: 

 این اخالقت خیلی بده حسام!  -

ی دخترک کشید، اشک از گونه حسام نگاهش پر از شرم بود و دست روی

 اش برداشت و گفت: گونه

بمیرم که اینقدر دلت رو شکستم؛ حق داری نیهان، راست میگی من خیلی   -

 رفتارم بد بوده. فقط یه بار دیگه بهم فرصت بده... قول میدم دیگه تکرار نشه! 

 ای کرد و گفت: دخترک سرفه 
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بدی منو ببری کیش، شاید دونم درست بشو نیستی، ولی اگه قول من که می -

 بخشیدمت! 

 اش را بوسید:ها قاب گرفت و پیشانیحسام صورتش را با دست 

 برمت!نوکرتم هستم، هر جا که بگی می -

های حسام آزاد کرد و از جا برخاست، دستمالی نیهان خودش را از حصار دست 

حسام  هایش را تمیز کرد.ی روی پاتختی بیرون کشید و بینی و گونهاز جعبه

هایش را دور گردنش حلقه کرد و با  هوا دستمقابلش ایستاده بود که بی

 شیطنت گفت: 

 تو مگه دیشب مثل من زیر بارون نبودی؟ چرا سرما نخوردی هان؟!  -

هایش را روی  ی پاها بلند شد و لبکه حسام جوابی بدهد، روی پنجهقبل از این

پی با خنده خودش را عقب  ی پیاهای حسام گذاشت و بعد از چند بوسهلب

 کشید و لب باز کرد: 
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 االن دیگه مطمئنم تا فردا توام مریض میشی... -

 های شادشان در اتاق پیچید.صدای خنده

*** 

چراغ راهنما سبز شد و سیاوش با روشن کردن ماشین، از چهارراه عبور کرد.  

بیرون را  نیم نگاهی به طوبی انداخت که نگاه غمگینش را به خیابان دوخته و 

 کرد، با نیمچه لبخندی گفت: تماشا می 

چی شده طوبی؟ چرا اینقدر پکری؟ خوشحال نیستی برادرم باهام آشتی   -

 کرده و مادرم رو دیدم؟

 طوبی تلخندی روی لب نشاند و جواب داد:

چرا عزیزم، برای تو خوشحالم. حاال دیگه هم مادر و برادرت رو داری و هم یه   -

 خودت، اما من چی؟دختر از وجود 

 آهی کشید و ادامه داد:
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ام چه حالی داره؟ تو هم که  دونم بچهحسام ازش خبری نیست، نمی -

 ذاری نیهان بره پیشش!  ات گل کرده و نمیمسئولیت پدرانه

 سیاوش دنده عوض کرد و با خوشرویی گفت: 

ن من مطمئنم بزودی این ماجرا هم تموم میشه. حسام هم به جمع خانوادمو -

اضافه میشه! نذاشتم نیهان بره چون حرف یه عمر زندگی بود، چون حسام باید 

 گرفت!یه چیزایی یاد می

 تر شد، زمزمه کرد: نفسش را با آسودگی بیرون داد و لبخندش پهن

و  DNAبعد از تعطیالت عید هم با نیهان میرم دنبال کارای قانونی، آزمایش  -

 دید به اسم خودم واسش بگیرم.  ی جاثبات پدر فرزندی تا شناسنامه 

به خانه که نزدیک شدند نگاه طوبی به ماشین پارک شده مقابل آپارتمان خیره  

 ماند و ابرو در هم کشید، مردد پرسید: 

 این ماشین حسام نیست سیاوش؟   -
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 دونم واال! نمی -

شد با هیجان ادامه  طور که پیاده میپشت ماشین متوقف شدند و طوبی همان

 داد: 

چرا... چرا سیاوش خودشه! اون روز با نیهان اومده بود از پنجره دیدم، همین   -

 جاست! ماشین بود. پسرم این

که منتظر جوابی از سیاوش باشد وجودش سراسر شور و شوق شد و بی آن

سمت درب آپارتمان رفت. آنقدر اشتیاق داشت که منتظر آسانسور نماند و 

 رفت.ها را به سرعت باال میپله

 تر! وایسا طوبی... یواش -

ای بعد مقابل  های پی در پی سیاوش نداشت و لحظهتوجهی به صدا زدن

 درنگ کلید را در قفل چرخاند و وارد خانه شد. شان بود، بیخانه

 جایی؟ جان... دورت بگردم اینحسام... حسام -
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حسام روی کاناپه دراز کشیده بود و دخترک خودش را در آغوشش جا داده  

د؛ با سر رسیدن ناگهانی طوبی هر دو دستپاچه برای برخاستن، از روی کاناپه  بو

 افتادند و نگاهشان به طوبی خیره ماند!

های پی در پی نیهان بلند شد. حسام ای سکوت حاکم بود و صدای سرفهلحظه

کرد به با دیدن سیاوش که وارد خانه شده بود و با اخم ظریفی نگاهشان می 

کرد، تند فورا از جا برخاست. حینی که تته پته کنان سالم میخودش آمد و 

 بست و صورتش از شرم سرخ شده بود.های باز پیراهنش را میتند دکمه 

 اش را نگه داشت.نیهان بلوز و شلوارش را کمی مرتب کرد و به زحمت سرفه

 عه... سالم... خوبید؟ چه یهویی اومدین؟!  -

 لبخند جواب داد: ای میان اخم وسیاوش با چهره

 دادیم!  دونستم باید خبر میسالم، نمی -
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اش را به حسام دوخته بود و آغوشش را برای  های به اشک نشسته طوبی چشم

اش را سمت طوبی  های آهستهحسام باز کرد. حسام با کمی تعلل، قدم

هایش نزدیک کرد، اولین بوسه را  برداشت. دست طوبی را گرفت و آن را به لب

ها وی دستش نشاند بغض طوبی ترکید و پسرش را در آغوش کشید... سالکه ر

در پی برطرف  های پیامان و اشک های بیدوری و دلتنگی پسرش را با بوسه

 کرد. 

ها نشسته و حسام با لبخند ساعتی بعد هر چهار نفر مقابل هم روی مبل

 مالیمی گفت:

همون بیاد این شد که مجبور  با شریفه خانوم اومدم، اما قرار بود واسشون م -

 شد بره. 

 ای کرد و ادامه داد: تک خنده
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کنونه! شما با برادرتون آشتی  در کل انگار امروز، روز بخشیدن و آشتی -

اش برای دلجویی از  کردین، نیهان منو بخشید، اون طرف هم مهراد با خانواده 

 هستی اومدن. 

 پرسید:نیهان فنجان چای را از داخل سینی برداشت و 

 با اون آرش چکار کردن؟ خبر نداری؟  -

 حسام شانه تکان داد:

 !دونم وکیل گرفتن و شکایت کردن، دادگاه دارنهمین اندازه می -

 ای از چای نوشید و با لبخند گفت:طوبی جرعه

ها همین اندازه گرم و صمیمی دور هم باشن. خانواده شاهلل همیشه خانواده ان -

 داشتن نعمت بزرگی! 

 اش را نگاهی انداخت و رو به سیاوش گفت: نیهان گوشی
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خواد بیاد، میگم خوبم دکتر الزم  جا چی میشه؟ حامد می بابا آدرس دقیق این -

 شه! خیال نمیآ، باز بینیست

 سیاوش فنجان خالی چای را روی میز گذاشت و پا روی پا انداخت.

برمت. زحمتش خودم میکنی اما منم میگم باید دکتر بری، بدجور سرفه می -

 میشه!

 حسام نگاهش بین نیهان و سیاوش چرخید و گفت: 

 برمش دکتر!  شما چرا؟ االن که با نیهان بریم خونه، قبلش خودم می -

 سیاوش ابرو در هم کشید و نامفهوم و با ارتیاب پرسید: 

 خونه؟!  -

 آره دیگه، خونمون! -

 د، لب زد:هایش را در هم قالب کرسیاوش پوزخندی زد و دست
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جان بهم گفته که شما قراره واسش عروسی  دونم، نیهانجا که من میتا اون -

 تونه، درسته؟! ی نامزدیبگیری و االن یه جورایی دوره

ای گفت و با تکان دادش سرش تأیید کرد که سیاوش تای  حسام آهسته بله

 ابرویش را باال انداخت و ادامه داد:

اسش عروسی نگرفتی، نیهان مثل هر دختر  که وخب پس تا قبل از این -

خوام برای دخترم جهیزیه  که منم می مونه! ضمن اینی پدرش میای خونهدیگه

 تهیه کنم! 

اش را  فشرد و خندهحسام مضطرب نگاهی به نیهان انداخت که لب روی هم می

 به زحمت کنترل کرده بود. 

 نه... آخه... خب ما... -

 و اگری نیست، نیهان حاال دیگه خانواده داره!  دیگه جای هیچ آخه و اما -

 طوبی که رنگ پریدگی حسام را دید، لب به اعتراض گشود:
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ی پدر باید باشه، کنی؟ باشه اگه دختر خونهعه سیاوش چرا پسرمو اذیت می -

 جاست!ی منم همینحسامم باید پیش من باشه. خونه

 ای کرد و گفت:سیاوش با رندی تک خنده

نه فقط دو تا اتاق داره، اتاق من و شما و یه اتاقم دخترم! منم نامزد این خو -

دم پیشش باشه، حاال آقاحسام  ای یه شب بیشتر اجازه نمی دخترم رو هفته

خواد رو کاناپه بخوابه من مشکلی ندارم! در ضمن وقتی به عنوان پسر تو  می

 اس، نیهان فقط خواهرخوندشه! توی این خونه

 هایش قهقهه زد. رد و سیاوش از دیدن حرص خوردنطوبی چشم درشت ک

 ان...یعنی چی سیاوش، به هم دیگه محرم -

کردند و و بلند بلند خندید، طوبی و سیاوش بحث میداد نیهان اختیار از کف  

کرد و تالش داشت برای قانع کردن سیاوش!  آلود نگاهشان می حسام اخم 

برد از این دور هم بودن، پشتیبان  خندید و لذت مینیهان با شوقی شیرین می

 ی حس عشق و دوست داشتن و دوست داشته شدن! داشتن و تجربه
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 م باران بهار زندگی نیست به جز نم ن

 زندگی نیست به جز دیدن یار

 زندگی نیست به جز عشق 

 به جز حرف محبت به کسی

 ورنه هر خار و خسی 

 زندگی کرده بسی 

 ی تلخ فراوان داردزندگی تجربه

 کوچه دو سه تا کوچه و پس

 ی یک عمر بیابان دارد و اندازه

 ما چه کردیم و چه خواهیم کرد

 در این فرصت کم 

 پایان... 
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*** 

. این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد  

. برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید  
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