
 

صداي همهمه ي مهمانها فضاي سالن را پر كرده بود .اما اين صداها در ميان صداي موسيقي شادي كه گروه اركستر 

از آلمان سر از پا نمي "سهيل"اجرا ميكرد گم شده بود . آقاي مقدم كه پس از سالها به خاطر آمدن پسر كوچكش 

 .مي رفت و دستوراتي صادر ميكردشناخت مرتب با صندلي چرخدار از اين سوي سالن به سوي ديگر 

رودگاه سياوش و سيامك پسر هاي بزرگ او به همراه خانواده هايشان و بعضي از اقوام نزديك براي استقبال به ف

د اما رفته بودند .آقاي مقدم ميخواست قبل از ورود مهمانها همه چيز آماده و مرتب شود ،گرچه اين امر اجرا شده بو

اسهايي شبيه و نميتوانست آرام بگيرد . سپيده و ستاره برادرزاده هاي آقاي مقدم مثل هميشه لب او همچنان نگران بود

ان را در به هم پوشيده بودند و سعي ميكردند به نحوي رضايت عمويشان را جلب كنندو به هر طريق ممكن خودش

هم با  و نظرشان را جويا ميشد و آن دودل او جاكنند. آقاي مقدم با هر دستوري كه مي داد نگاهي به آنها مي انداخت 

 .جمالت دلپذير و شيرين ،كارهاي اورا مورد تشويق قرار مي دادند

گاه الله دختر خواهر آقاي مقدم كنار دختر خاله اش ،فريده نشسته بود و به كارهاي چاپلوسانه ي آن دو خواهر ن

 : ميكرد .اما فريده فقط ميخنديد . ميگفت

رافي خسته نمي شن فكر كنم نود درصد نيروشون رو روي اين كار مي ذارناينا هيچ وقت از ح . 

 : الله با چشم هاي خمارش به او نگاه كرد و گفت

 . خوش به حالشون

 : فريده دست هاي اورا دردست گرفت و گفت

يت دست ره گيرتو هم اگه بخواي مي توني مثل اونا شاد باشي ،من نميدونم تو كي ميخواي از اين كم حرفي و كنا

 ! برداري

 : الله آهي كشيد و گفت

 . اين غمي كه تو دلمه هيچ وقت منو رها نميكنه...آخ فريده كاش امشب اينجا نيومده بودم

آخه چرا ؟!همه به خاطر اين مهموني از يك ماه پيش خودشون رو آماده كرده بودن و لحظه شماري مي كردن  _

 اون وقت تو پشيموني كه اومدي ؟

 .دست خودم كه نيست،دلم هيچ جا آروم نمي گيره _

ل چه شكلي شده؟سعي كن به گذشته ها فكر نكني، اينطوري خيلي بهتره ...راستي الله!تو فكر ميكني كه سهي _  

 !الله شانه هايش را با بي تفاوتي باال انداخت و گفت :نمي دونم

 .اگه شبيه برادراش باشه كه خوبه مي شه تحملش كرد _

از صحبت  الله لبخندي زد و به طرف پنجره برگشت و به ساختمان هاي بزرگ شهر چشم دوخت. فريده كه فهميد او

 :كردن خسته شده ،بلند شد و به طرف دايي اش رفت و گفت

 .دايي جان بهتره يه كمي استراحت كنين ،اينطوري كه خيلي خسته مي شين

ه آقاي مقدم گفتهم انداختند و خواستند براي چاپلوسي حرفي بزنند كسپيده و ستاره با شنيدن اين حرف نگاهي به   

: 

 !آخه شماها كه نميدونيد من چقدر خوشحالم !اين مسافري كه داره مياد براي من عزيزترينه



خوحاليم ستاره با لحن پر عشوه ي هميشگي اش گفت :البته كه مي دونيم عموجون،چون خود ما هم به اندازه ي شما  

. 

ده در ادامه ي صحبت خواهرش گفتسپي  : 

 .راست ميگه عمو!به خدا ما هم از خوشحالي نمي دونيم چه كار كنيم

 : آقاي مقدم لبخندي زد و گفت

 .بعد از هفت سال باالخره پسرم رو ميبينم ،هفت سال مدت كمي نيست خودش يه عمره

د از اين همه ياد خسته نكنين تا بتونين بعفريد كنار چرخ دايي ،روي پاهايش نشست و گفت :پس خودتون رو ز

 . مدت كنارش باشيد و از ديدنش لذت ببريد

گر دوخته به دنبال اين حرف او ،باز هم سپيده و ستاره شروع به پر حرفي كردند .اما آقاي مقدم چشم به نقطه اي دي

 .بود و به نظر مي آمد حرفهاي آنهارا نميشنود

زند كه واهر خسته شده بود براي تمام كردن وراجي آن ها سربلند كرد تا حرفي بفريده كه از پرحرفي اين دو خ

 .متوجه نگاه نگران و پرترديد آقاي مقدم شد.برگشت و به انتداد نگاه او چشم دوخت و الله را ديد

 : آقاي مقدم نفس عميقي كشيد و آهسته گفت

 .من نمي دونم اين دختر كي مي خواد غمهاش رو فراموش كنه

 : نگاه دو خواهر هم به سوي الله برگشت ،فريده گفت

 . االن درست يكسال از اون اتفاق مي گذره اما وضعيت الله اصال تغيير نكرده

 : آقاي مقدم گفت

ونست طاقت براي يه مادر هيچي بدتر از مرگ فرزند نيست ،ناهيد همسر بيچاره ي منم بعد از رفتن سهيل بود كه نت

ر اومد ، اي كاش بود و امشب رو مي ديدبياره و از پا د  . 

 : ستاره در حالي كه دستش را روي دامن سپيدش ميكشيد گفت

چه مي اما به نظر من الله داره زياده روي ميكنه شايد اگه مي موند و با شوهرش زندگي مي كرد حاال باز هم صاحب ب

 . شد

 : فريده بلند شد و روبه روي ايستاد و گفت

نداشت كه  قط به خاطر بچه اش بود كه اخالق بد شوهرش رو تحمل ميكرد،بعد از فوت اون بچه ديگه دليلياما الله ف

 . بازم بمونه و اون وضعو تحمل كنه

 : ستاره چيني بر پيشانيش انداخت و گفت

 ...وا!من كه حرف بدي نزدم خب

 : آقاي مقدم بحث آنها را قطع كرد و گفت

د ،بهتره بريد پيشش تا تنها نباشهبسه ديگه با هم بحث نكني  . 

تن فريده را نگاه فريده لبخندي زد و دوباره به طرف الله رفت اما سپيده و ستاره همان جا ايستادند و با بي تفاوتي رف

ذره . آنها با ميكردند كه آقاي مقدم گفت : شما ها هم بريد و سعي كنيد كاري كنيد كه به دختر عمه تون خوش بگ

فتن از عمويشان دور شدند و در كنار الله و فريده پشت يك ميز نشستند.اما هيچ حرفي براي گ نارضايتي

 : نداشتند.فريده نظري به ساعت انداخت و گفت



 !چقدر دير كردند

 : سپيده پرسيد

 : غزل كجاست ؟ستاره چشمكي زد و گفت

 .از بس عجله داشت پسرخاله اش رو زودتر ببينه فت فرودگاه

و فريد خنديدند اما الله آه كوتاهي كشيد و به نقطه اي نا معلوم خيره شد .سپيده گفتسپيده   : 

 . مطمئنا همين روزا يه جشن دگه هم داريم

 : ستاره پرسيد

 چطور؟

 . خب معلومه ديگه وقتي كه آقا سهيل ،غزل خانوم خوشگل رو ببينه حتما به فكر ازدواج مي افته_

حاال ازدواج نكرده باشه ؟از كجا ميدوني كه تا  _  

 ! اگر ازدواج كرده بود عموجون حتما خبر داشت_

 : فريده با زيركي گفت

 !شايد هم سهيل غزل رو نپسنده

 : ستاره نيشخندي زد و گفت

 . ديگه خوشگل تر از غزل تو فاميل نداريم كه بتونه دل آقا سهيل رو بدزده

 چرا نداريم ؟شما دوتا چي ؟_

يده نظري به هم انداختند . سپس با صداي بلند خنديدندستاره و سپ  . 

 : ستاره در همان حال كه ميخنديد گفت

 ! البته ما سعي خودمون رو ميكنيم اما اينجا مشكل چيز ديگه ايه

 ديگه چي ؟_

 .ما هنوز نميدونيم سهيل چه جور آدمي شده ،وقتي كه اون رفت همه پونزده شونزده ساله بوديم _

_ رحال هركي بيشتر پول بده بيشتر آش ميخورهبه ه  

 منظورت چيه ؟ _

 . هركي زرنگ تر باشه زود تر دل آقا سهيلو به دست مي آره_

 : بچه ها گرم صحبت بودند كه مهين خانم ،مادر فريده و خواهر بزرگ آقاي مقدم ،جلو آمد و گفت

 !خوب ميگيد و ميخنديد دخترها

سيدستاره از جايش بلند شد و پر  : 

 عمه جون نگاه كن ببين لباسم خوبه !به نظرت زشت نشدم ؟

 : مهين خانوم نظري به سرتاپاي او انداخت و گفت

 .البته كه زشت نشدي عزيزم ،لباست هم قشنگه هم خيلي بهت مي آد

 : فريده گفت

 مامان !پس چرا اينقدر دير كردند ؟

 :مهين خانوم در حاليكه كنار ستاره مي نشست گفت



 !نميدونم ممكنه پروازشون تاخيرداشته باشه

 : سپس نگاهش به صورت رنگ پريده ي الله افتاد و با نگراني پرسيد

 چي شده الله جون حالت خوب نيست؟

 :الله سرش را پايين انداخت وگفت

 . چيزي نست خاله جون يه خورده سرم درد ميكنه

 : مهين دست اورا دردست گرفت وگفت

رصتي بود با رخوت ي عزيزم ،بلند شو برو باال استراحت كن تا حالت بهتر بشه. الله كه گويا منتظر چنين فتو تب دار

ز گذشت از جايش بلند شد و درحاليكه گوشه ي پيراهن مشكي اش را با دست جمع كرده بود عذرخواهانه ازكنار مي

 .و ازانها دورشد

 : فريده درحالي كه اورا نگاه ميكرد گفت

براش ميسوزه هنوز مزه ي خوشبختي رو نچشيده بدبخت شددلم   . 

 : مهين خانم آهي كشيد و گفت

ز درون غم از دست دادن فرزند آدم رو از پا مي اندازه...هنوز حمله اش به پايان نرسيده بود كه صداي بوق ماشينها ا

نندسافر تازه ازراه رسيده را ببيحياط به گوش رسيد و همه مهمانها را به سوي پنجره كشاند تاهرچه زود تر م . 

 . سپيده با هيجان گفت هركي ندونه فكر ميكنه عروسيه

 : ستاره شال سپيدش را روي سرش مرتب كرد و گفت

 !انقدر هيجان زدم كه نگو

يده دست اورا گرفت وبه طرف پنجره كشبد و گفت1س  : 

 . بيا ببين غزل چي پوشيده

ا شال سبز به سوي خودش جلب مي كرد لباس شبي از جنس حرير پوشيده بود و ب غزل كه با زيباييش نظر همه را

كرد.از رنگي موها ي مشكي اش را پوشانده بود ، و با چشمان درشتش به ازدحام مهمانها در پشت پنجره ها نگاه مي

رفي ميكردند هم معزماني كه خبر بازگشت سهيل بين فاميل پيچيده بود همه اورا به عنوان همسر آينده ي سهيل به 

 . و تقريبا همه اطمينان داشتند كه سهيل اورا خواهد پسنديد

 . با ورود سهيل و برادرانش به سالن صداي سوت و دست زدن مهمانها فضا را پر كرد

ه اي و شلوار ستاره و سپيده با ديدن پسرعموي قد بلند وشيك پوش خود نگاهي پر معنا به هم كردند.سهيل جليق

ته اش بسيار ي رنگ با پيرا هني سفيد به تن داشت چشمان كشيده و مشكي اش در زير ابروان به هم پيوسسورمه ا

والپرسي گيرا و جذاب مينمود .لبخند كمرنگي برگوشه يلب داست درحاليكه با تك تك افراد فاميل سالم و اح

 : ميكردبا چشمانش به دنبال كسي ميگشت . ستاره به بازوي سپيده زد وگفت

 . دنبال غزل ميگرده

رسيد غزل با چهره ي هميشه مغرور كنار فريده نشست و آهسته سالم كرد . فريده جواب سالم اورا داد و حالش را پ

 .اما جواب ينشنيد زيرا غزل به پسرخاله ي تازه از راه رسيده اش خيره شده بود



د تا يكرد و اقوام را به او معرفي ميكرآقاي مقدم كه هنوز چشمانش از اسك خيس بود به همراه پسرش حركت م

دند .آقاي مقدم اينكه كنار ميز سپيده و ستاره رسيدند . هردو با دستپاچگي همزمان سالم كردند و ازجايشان بلند ش

 : گفت

 .اين هم سپيده وستاره خانم ،دخترهاي عموجانت كه هر دو دردانشكده ي هنر مشغول تحصيل هستند

ان را پرسيد. دراين هنگام بردر آقاي مقدم هم به آنها پيوست و گفتسهيل لبخندي زد وحالش  : 

هين و آقا سهيل اين دختراي شيطون من از جونم برام عزيزترند .سهيل در جواب او فقط لبخند زد و به طرف عمه م

ايشان بلند ز جدخترانش رفت . غزل با نزديك شدن آنها بلند شد و به سويي ديگر رفت . فريده و فريبا و فرزانه ا

 : شدند . عمه مهين در حاليكه اشك ميريخت اورا در آغوش گرفت و بوسد و گفت

 . جاي مادرت خاليه،اي كاش زنده بود و امشب تو رو مي ديد

را پشت سر  سهيل آهي كشيد و حرفي نزد . فرزانه دختر بزرگ عمه مهين كه به تازگي هفتمين سالگرد عروسي اش

 : گذاشته بود گفت

 .چقدر عوض شدي سهيل جون

رسي با تمام اين بار هم سهيل فقط به لبخندي اكتفا كرد و باز هم با چشمانش سالن را دور زد .باالخره پس از احوالپ

 : فاميل كنار برادرش نشست و آهسته گفت

 .اي كاش مهموني امشب رو به يه شب ديگه موكول كرده بوديد

و به تازگي ازدواج كرده بود گفتسيامك كه دوسال از او بزرگتر بود   : 

 . منم همين حرفو زدم اما كسي گوش نكرد

 :سياوش برادر بزرگترشان كه صاحب دوتا بچه ي شيرين و شيطان بود گفت

 .اينطوري خاطره انگيزتره

 : سهيل باز هم نگاهي به اطراف انداخت و پرسيد

 مطمئنيد كه همه اومدن؟

ينكه بيام فرودگاه حضور و غياب كردمسيامك گفت :آره من قبل از ا . 

 : سياوش خنديد و گفت

 . همين كه غزل اومده بسه دگه

كده بود سهيل عكس العمل خاصي نشان نداد و در سكوت به اقوامش كه در ان مدت به هيچ كدامشان حتي فكر هم ن

 .چشم دوخت

ده وارد شد. با رد ضربه اي به در خورد و فريالله مغموم و متفكر روي تخت نشسته بود و به گذشته هايش فكر ميك

ويش ديدن الله در اين وضع گفت :من فكر ميكردم تو االن هفت پادشاه رو خواب ديدي !الله بغضي را كه د گل

 : نشسته بود خورد و گفت

 .من ميخواستم بيام پايين اما خجالت كشيدم

 : فريده دستهايش را به طرف او دراز كرد و گفت

ييكه االن مامانت هم نگران ميشه ،به محض اينكه اومد سراغ تو رو گرفت،گفتم رفتي دستشو بلند شو  ! 



ه !مامان كه الله دستهاي فريده را گرفت و با كمك او از جايش بلند شد ،فريده با تعجب گفت :چقدر دستات سرد

 ! مي گفت تو تب داري

يه تكه خ تديل شده من هميشه همينطورم ، االن احساس ميكنم كه بدنم به _  . 

_ قدر خوشگل و بريم پايين جنب و جوش فاميل رو ببين تا روحيه ات عوض بشه ،از همه مهمتر بيا ببين آقا سهيل چ

 . خوش تيپ شده ،راستش رو بخواي من كه به غزل حسوديم ميشه

 چرا ؟_

 ... آخه نامزد به اين خوشگلي_

 مگه نامزديشون رو اعالم كردند ؟ _

بابا ولي جاي هيچ شكي نيست كه به همين زوديها اين خبر مهم توي فاميل مي پيچهنه  _  . 

 ! فريده جون من دلم خيلي شور ميزنه بهتره پايين نيام _

_ ايستاد و  مگه ميشه ؟!بيا بريم خودتو لوس نكن ،تو كه نمي خواي دايي از دستت ناراحت بشه !الله جلوي آينه

 : دستي به صورتش كشيد و گفت

 . باشه اينم به خاطر دايي

ول گفتگو با فريده لبخندي زد و دست اورا در دست گرفت و از اتاق بيرون كشيد و از پله ها پايين برد .سهيل مشغ

خنده اي  سياوش بود كه چشمش به الله افتاد كه همراه فريده وارد سالن ميشد .لبخند كمرنگ روي صورتش به

انداخت و گفت تبديل شد. سياوش نظري به الله  : 

 ! اين هم دختر عمه ي ساكت و گوشه گير ما

يده حال اورا فريده ،الله را به سوي سهيل مي برد تا با او سالم و احوالپرسي كند. الله رنگ پريده و لرزان بود اما فر

 .درك نمي كرد . سه از جا لند شد و ه آن دو كه هر لحظه نزديكتر ميشدند خيره شد

هرش گفتسپيده به خوا  : 

 . سهيل خيلي مهربونه، از نگاهش معلومه كه دلش به حال الله مي سوزه

نبود ستاره با ترديد سرش را تكان دادو حرف خواهرش را پذيرفت زيرا نگاه سهيل در نظر او نگاهي ترحم آميز . 

ي كرد و گفتسهيل و الله روبه روي يكديگر قرار گرفتند اما هيچ كدام حرفينزدند. فريده اي سرفه ا  : 

 .معرفي مي كنم الله دختر عمه مهتاب

ر ميكنند اما معرفي فرده هم اثري نكرد و آن دو فقط يكديگر را نگا ميكردند و به نظر مي آمد در عالمي ديگر سي

 . ناگهان قطره اشكي از گوشه ي چشم سهيل روي گونه اش ريخت

ه دوخته اند ،جلو رفت و دست پسرش را گرفت وآهستآقاي مقدم متوجه شد كه همه با تعجب به آن دو چشم 

 :گفت

رسنبايد گذشته ها رو به ياد الله بياري سعي كن به خودت مسلط باشي ...زود باش حال دختر عمه ات رو بپ  . 

 : سهيل اشك روي گونه هايش را پاك كرد و گفت

 !سالم...الله خانم از ديدنتون خيلي خوشحالم

ه هنوز به الله اه گلويش را بسته بود سربه زير انداخت و از او دور شد. آقاي مقدم به سهيل كالله كه بغض به شدت ر

 : چشم دوخته بود گفت



 : بنشين و بيشتر از اين ديگران رو كنجكاو نكن . سهيل با صدايي گرفته گفت

 ...اما پدر

 : آقاي مقدم سخن او را قطع كرد و گفت

هي كشيد و سر جايش نشستگذشته ها گذشته ،بنشين.سهيل آ  . 

 : سپيده كه تمام حركات يهيل را زير نظر داشت گفت

 ديدي ؟ديدي به خاطر الله گريه كرد ؟

 : ستاره گفت

 .من كه اصال از اين دختره خوشم نمياد،فقط دلش ميخواد كاري كنه كه همه براش دل سوزي كنن

 . خوب اون هم اينطوري ميخواد جلب توجه كنه_

روشش از نظر من اصال دل چسب نيست اما _  . 

مي شد .  عمه مهتاب مادر الله كه چون هميشه نگران او بود و با داشتن دو فرزند ديگر تمام توجه اش به الله معطوف

 : همين كه الله كنارش نشست دستش را گرفت و پرسيد

 حالت خوبه عزيزم ؟

 : الله در حاليكه بغضش را به زحمت فرو مي داد گفت

 .بله خوبم

 امروز سردرد نداشتي ؟ضعف نداشتي ؟_

 ! نه كامال خوبم_

و به او ابراز  ديدي گفتم اگه بياي مهموني رو حيه ات عوض ميشه !با اينكه همه از بازگشت سهيل خوشحال بودند _

. در مقابل دمحبت مي كردند تيره گي غم در چهره ي او خدنمايي ميكرد.زياد صحبت نمي كرد و بيشتر شنونده بو

سرش صحبتهاي ديگران هم اگر مجبور ميشد فقط لبخندي كمرنگ بر لب مي آورد. آقاي مقدم كه متوجه حال پ

 : شده بود به او نزديك شد و گفت

 . اگه خسته اي برو باال استراحت كن ،اتاقت آماده است

 : سهيل سرش را تكان داد و گفت

 .نه خسته نيستم

_ ؟...تو خودتي !حرف نمي زني ؟پس چرا اينقدر ساكتي   

 !دارم اون وقتا رو با حاال مقايسه ميكنم چقدر همه عوض شدن _

 مثال كي ؟_

 ! مثال خود شما ،خيلي پير و شكسته شديد ،عمه مهين و عموجون هم همينطور_

_ ر بودند ن دوگذشت روز گار هميشه همينطوره ولي اونو حس نميكنيم و فقط آدمايي مثل تو كه سالهل از ديگرا

 . متوجه اين تغييرو تحول مي شن

_ ما وقتي وقتي گذشت زمان رو تو صورت آدماي مسن مي بينم ،حس ميكنم روز گار خيلي بي رحم و بي انصافه ا

 .جووناي رو مي بينم از شادي و نشاط اونا به وجد مي آم وشيرني زندگي و با تمام وجود حس ميكنم

_ تغيير داد رسم روز گارو هيچ وقت نميشه  . 



 . اما بعضي مواقع اين گردش روزگار باعث زمين خوردن خيلي از مردم مي شه _

 منظورت چيه ؟ _

ار ديگر نگاه سهيل به الله بود و آقاي مقدم منظور او را از اين حرف فهميد و سرش را به عالمت تاييد تكان داد .ب

مون ست او گذاشت و گفت :هر چي خواست خدا باشه هچشمان سهيل پر از اشك شد . آقاي مقدم دستش را روي د

 . ميشه عزيزم

 ! اما پدر الله مستحق همچين عذابي نبود_

 . فقط خداست كه از حال بنده هاش آگاهه و مصلحت اونارو مي دونه_

 .من اصال فكرش رو هم نميكردم كه كامران اينجور آدمي باشد _

_ ديك ترين رفيق تو بود ؟چطوري نمي دونستي ؟اون كه بهترين و نز  

 . اما من هيچ وقت رفتار بدي ازش نديده بودم_

 . شايد هم الله و عمه ات معايب اون رو بيش از حد بزرگ جلوه مي دن_

 .نه مطمئنم الله آدمي نيست كه به خاطر بي گناه جلوه دادن خودش ،ديگران رو گناهكار معرفي كند

_ چه اش تونسته زندگي با كامران رو تحمل كنه به همين خاطربعد از مرگ ب به هر حال علت هرچي بوده الله نمي

 . طالق گرفت

 ! باورم نميشه كه اين الله همون الله ي شيطون و سرزنده ي گذشته باشه_

ههيچ كس باور نمي كنه !اما زندگي همينه و طوري با آدما بازي ميكنه كه اونارو از اين رو به اون رو ميكن _  . 

ردايي هم در حاليكه پيپش را روشن ميكرد به پدر و برادرش گفت :آقايون به اطالعتون مي رسونم كه ف سيامك

 . هست و وقت براي درد دل كردن زياده

 : آقاي مقدم نگاهي به او انداخت و سپس به سهيل گفت

اينجا جمع  شب به خاطر توبرادرت راست ميگه حاال بهتره بري يه كمي هم با فاميل خوش و بش كني ! اونا همگي ام

 .شدن

 سهيل با بي ميلي از جا بلند شد و پرسيد :از كجا شروع كنم ؟

 .سيامك چشمكي زد و به غزل اشاره كرد اما آقاي مقدم گفت از خانوادهعموت شروع كن

 . سهيل از همانجا به ميزي كه عمو و خانواده اش دور آن نشسته بودند نگاه كرد

 : سيامك گفت

ختراي عمو آب شد برو ديگهدل د  . 

ين صحنه سهيل نفس عميقي كشيد و به طرف آنها رفت . غزل كه مطمئن بود سهيل به سوي او خواهد آمد با ديدن ا

از با او صحبت با خشم نگاهي به سپيده و ستاره انداخت كه جلوي پاي پسر عمويشان بلند شده بودند و با عشوه و ن

ه غزل نگاه جه نگاه اوشد ،دست سپيده را فشرد و با چشم به او اشاره كرد . سپيده بميكردند انداخت . ستاره متو

 . كرد و لبخند زد اما غزل رويش را برگرداند و با مادرش شروع به صحبت كرد

دا را فريده كه از دور كارهاي دختر دايي هايش را زير نظر داشت در دل به حركات سبكسرانه ي آن ها خنديد و خ

حبت مي كرد كه جاي آنها نيست .نگاهش را به سوي غزل چرخند كه با حالتي ناراحت و عصبي با مادرش صشكر مي 

رد بود كه كرد اما در حقيقت تمام حواسش پيش سهيل بود.نيما برادر بزرگتر غزل جواني خوش سيما و خوش برخو



ت آورد .اين داشت هرطور شده دل اورا به دسبسيار مورد توجه ستاره و سپيده بود اما او خواستگار الله بود و تصميم 

بود موضوع را همه مي دانستند جز خود الله كه هيچ توجهي به اطرافيانش نداشت و هميشه در دنياي خودش غرق  

. 

چار الله دختري زيبا بود كه خيلي زود ازدواج كرده بود اما متاسفانه از همان روزهاي اول متوجه شد كه شوهرش د

ي بت به اوست .مردي كه پس از هر مهماني و جشن او را مورد پرس و جو قرار مي داد و اگر گاهحس بدبيني نس

رفتاري خالف ميل او از الله سر ميزد به سختي آزارش مي داد. بعد از گذشت يك سال از ازدواجشان رفت و 

د كوچكي را در درون خوآمدشان با فاميل به طور كامل قطع شد و اين درست زماني بود كه الله حركات موجود 

 . احساس ميكرد

رش نيز تغيير در همان روزهاييكه برايش سخت ترين روزها بودند اما با اميد به اينكه با به دنيا آمدن بچه رفتار شوه

يجاد نكرد و ميكند صبررا پيشه ي خود ساخته بود اما افسوس كه به دنيا آمدن دخترش نيز تغييري در وضع آنها ا

وقت و  تر از قبل و مجبور تر از هميشه به زندگي با او ادامه مي داد . شش سال پر عذاب را با كتك هايالله مايوس 

ز دنيا رفت و اورا با بي وقت و با نيش زبانهاي بي حد پشت سر گذاشته بود كه دختر زيبايش بر اثر ابتال به سرطان ا

ختي كتك هيچ سختي نبود يك شب باراني كه به س ،كوله باري از غم تنها گذاشت .الله كه ديگر قادر به تحمل

دت زماني خورده بود و تمام بدنش متورم و كبود شده بود چمدانش را بست و به خانه ي پدرش بازگشت و بعد از م

اط و طالق گرفت اما اين چند سال زندگي پر عذاب در كنار كامران روح لطيف او را آزرده و زخمي ساخته بود و نش

يغما برده بود . نيما كه قبل از شاديش را به اج الله با كامران به او عالقه داشت پا پيش گذاشت و به ازدو 

اما نيما خواستگاري الله رفت اما پدر الله از همان اول راه اورا برگرداند و گفت الله ديگر تصميم به ازدواج ندارد .

ه هم با اين ازدواج را به دست آورد. البته پدر و مادر اللدست بردار نبود و هميشه منتظر فرصتي بود تا بتواند دل الله 

موضوع را با  موافق بودند زيرا فكر ميكردند كه الله با اين ازدواج خوشبخت خواهد شد اما حتي مي ترسيدند كه اين

ه غرق بود صاو در ميان بگذارند زيرا الله ي زيبا چون گلي پژمرده و سربه زير و بريده از دنياي اطرافش در درياي غ

د .غزل كه .آن شب نيما ميخواست به هر ترتيبي شده به او نزديك شود اما فرصت مناسبي برايش فراهم نمي ش

ما به طرف او متوجه بي قرري هاي برادرش شده بود گفت :بشين و اينقدر خودت رو براي يه بيوه بي ارزش نكن .ني

طور صحبت كني .من دوستش دارم و بخم شد و خيلي جدي گفت : حق نداري در مورد الله اين ر ه هم االخ

 باهاش ازدواج مي كنم پس حواستو جمع كن كه نه حاال و نه هيچ وقت ديگه اينطوري حرف نزني

 .خوش به حال الله كاش ما هم اينقدر شانس داشتيم_

_  سر ميز كه حاال شانست كه اومده خواهر عزيزم اگه عرضه داشته باشي و نگهش داري !غزل آهي كشيد و به سهيل

ايش عمه مهين نشسته بود چشم دوخت .چند دقيقه بعد سهيل كنار عمه ي كوچكش مهتاب و شوهرعمه و بچه ه

گران سوال نشسته بود اما برخالف چند لحظه پيش كه همه اورا سوال پيچ مي كردند حاال او بود كه مرتب از عمه و دي

 . مي كرد

 چرا كامران يه دفعه انقدر عوض شد؟_

 . اون عوض نشد از اول همبد بود ،يعني ذاتش بد بود و فكر ميكرد كه همه مثل خودشن_

 ...اما آخه_

 : مهتاب حرف او را قطع كرد و گفت



 . سهيل جان !بعضي مردها رفتارشون با رفقا يه جوره و با خانواده يه جور ديگه

 . مي دونم كه همه منو مقصر مي دونيد_

_ م ما هيچ وقت حتي فكرشم نكرديماين چه حرفيه عزيز  . 

 . اما اين موضوع منو هميشه عذاب ميده_

 : الله به صورت غمگين سهيل نگاه كرد و گفت

 . تمامش فقط و فقط تقصير خو دم بود

ر به زير سهيل به دهان الله نگاه كرد طوري كه الله حس كرد او توضيح بيشتري ميخواهد با اين حال اندوهگين س

و باز هم سكوت كرد .سهيل آهي كشيد و از عمه اش پرسيدانداخت   : 

 هنوز هم توي همون خونه زندگي مي كنيد؟

 . عمه سرش را به عالمت نفي تكان دادو گفت :بعد از طالق الله خونه رو عوض كرديم

 .خوب كاري كرديد_

 : مهتاب براي اينكه مسير صحبت را عوض كند پرسيد

عزيزم ؟مي خواي بموني و ازدواج كني و كنار پدرت بموني يا بازم برمي گردي ؟تو مي خواي چه كار كني   

 :سهيل لبخند تلخي زد و گفت

نار اين من هنوز جفت خودمو پيدا نكردم به همين دليل هم تا زماني كه بتونم يار و هم آشيو نه ام رو پيدا كنم ك

 .كبوتر پير و شكسته زندگي مي كنم

_ ؟ مگر تو غرل رو نديد  

 : سهيل نيشخندي زد و گفت

 . غزل هم پرواز من نيست

 ...اما همه فكر مي كردند كه_

 . فكر و نظر ديگران اصال برام مهم نيست_

 . پس يه كاري كن كه زود تر بفهمه و منتظرت نشينه_

 . همونهايي كه اين فكر مسخره رو توي ذهنش جا دادند حاال هم بايد پاكش كنن_

_ ي نيستاون دختر بد  ! 

 .منم نگفتم اون دختر بديه فقط گفتم اون جفت من نيست اون بايد با يكي مثل خودش ازدواج كنه_

 مي دوني برادرش نيما خواستگار الله است ؟ _

_ فهماند به با شنيدن اين حرف نگاه الله و سهيل در هم گره خورد . عمه كه باالخره موفق شد اين موضوع را به الله ب

خيره شد تا بفهمد چه نظري دارد .الله با تعجب بسيار پرسيدصورت او   : 

 ! اين حرف مسخره رو كي زده ؟مسخره

 .اون خيلي وقته كه از تو خواستگاري كرده اما چون حال تو مساعد نبود پدرت جواب خاصي نداد_

 . من حالم خيلي هم خوبه اما ديگه تصميم ندارم ازدواج كنم_

له كه تا آن لحظه ساكت بود گفتآقا فريدون پدر ال _  : 

 مگه مي شه ؟



 : الله كه اشك درون چشمانش حلقه زده بود گفت

 .حتما از دستم خسته شديد

 . اين چه حرفيه ؟ما كه بد تو رو نمي خوايم ...تو يه چيزي بگو سهيل جون_

 : سهيل كه به نظر مي آمد غافلگير شده كمي من ومن كرد و گفت

بگيره يد من ترجيح ميدم ديگه دخالت نكنم الله خانم كه بچه نيست خودش مي تونه تصميمراستش رو بخوا  . 

تالله اشكهايش را پاك كرد و با ناراحتي از سالن خارج شد .سهيل درحاليكه به در سالن نگاه ميكرد گف  : 

 . بهتره اذيتش نكنين ،بذارين با گذشت زمان روزهاي سخت رو فراموش كنه

ن سيگاري روشن كرد و گوشه ي لبش گذاشت و بعد از يك پك محكم گفتآقا فريدو  : 

 .اما الله وضعش با ديگران فرق مي كنه و ممكنه بعد از يه مدت ديگه خواستگار مناسبي نداشته باشد

 : سهيل آه سنگيني را از سينه اش بيرون داد و گفت

 .ولي اگه عجله كنيد ممكنه باز هم پشيمون بشيد

ساييد و به  جايش بلند شد و پيش پدرش برگشت . غزل ابن بار خشمگين تر از قبل دندانهايش را به همسپس از 

 : برادرش نگاه كرد. نيما كه تمام حواسش به الله بود بلند شد و گفت

 . من االن برمي گردم

 : از سالن بيرون رفت غزل با لحن طعنه آميز به مادر ش گفت

ي زد و گفت اميل پدريشون راحت تر هستند. ندا مادر غزل كه تنها خاله سهيل بود لبخندمثل اينكه آقا سهيل با ف

 ! :انقدر خودت رو اذيت نكن كمي حوصله داشته باش

 .اما اون فقط از مصاحبت با بعضي ها لذت مي بره_

 .نترس وقت براي هم صحبتي زياده_

 : غزل نفس عميقي كشيد و رسيد_

رفت ؟اين نيماي ديوونه كجا   

 به عشق اونم حسادت مي كني ؟ _

 من و حسادت ؟ _

 پس چرا انقدر باهاش لج مي كني ؟ _

 ! لج نميكنم فقط ميگم الله ارزش اين همه عشق و محبت رو نداره_

يني به چرا ؟چون يه بار در زندگي زناشويي شكست خورده ؟عزيزم يه كمي هم انصاف داشته باش و با خوش ب _

اه كناطرافيانت نگ . 

 ...اما آخه _

 . اما نداره!به نظر من الله واقعا اليق داشتن يه شوهر خوبه ،حاال چه اين مرد نيما باشه چه شخص ديگه اي _

 .غزل كه از بحث با مادرش خسته شده بود با عصبانيت بلند شد و از او دور شد

ت بام خانه ايستاده بود كه يك دفعه ذهنش متوجه پشنيما همه جارا دنبال الله گشت اما اورا پيدا نكرد. در راه پله 

رده بود و شد پله هارا دوتا يكي طي كرد و خودش را به آنجا رساند.خوشبختانه نور كمرنگ مهتاب آنجا را روشن ك

گريه مي كرد.  او خيلي زود توانست الله را پيدا كند.الله در گوشه اي روي صندلي شكسته اي نشسته بود و آرام آرام



ما سالم كرد يما آهسته جلو رفت و در چند قدمي او ايستاد.الله سربلند كرد و با ديدن او اشكهايش را پاك كرد .نين

 : اما جوابي نشنيد ،با اينحال پرسيد

 اتفاقي افتاده؟

 : الله سرش را تكان داد و بلند شد و از كنار او گذشت.نيما برگشت و گفت

له ايستاد اما قبل از اينكه نيما حرفي بزند گفتصبر كن ميخوام باات حرف يزنم .ال  : 

مي فهمي نمي خوام چيزي بشنوم فقط مي خوام بگم كه ديگه ازدواج نميكنم ،هيچ وقت چون از همه ي مردها متنفرم !

 !؟ متنفرم

از پله ها  نيما نميدانست چه بگويد ،در ذهنش به دنبال جمله ي مناسبي مي گشت اما الله به سرعت از او دور شد و

 : پايين رفت. نيما آهي كشيد و زير لب گفت

وي او تغيير باالخره يه روزي دلت رو به دست ميارم.با ورود دوباره ي الله به سالن بار ديگر مسير نگاه سهيل به س

نار كجهت داد. آقاي مقدم كه در حال گفتگو با برادرش بود متوجه ي نگاه اي اوشد اما حرفي نزد.الله اينبار در 

 : فريده نشست ، و گفت

 .مثل اينكه فقط با تو مي تونم كنار بيام

 مگه چيزي شده ؟ _

 . همون حرفاي هميشگي _

 . مي دوني الله همه فكر ميكنن تو با انتخاب نيما صاحب همه چيز مي شي _

 نظر توچيه ؟_

 ...من نمي دونم چي بايد بگم ولي_

 ولي چي ؟ _

_ سعي كن در انتخابت بيشتر دقت كني هيچي ...فقط اين فعه . 

 .منظورت رو نميفهمم_

نو ببخشي راستش الله من تقريبا همه چيز رو مي دونم بارها و بارها دفتر خاطراتت رو ورق زدم و خوندم ،البته بايد م

 ! اما اين كار رو فقط از روي كنجكاوي كردم تا بفهمم حدسياتم درسته يا نه

 چه حدسايي ؟_

_ ار دسايي كه درست از آب در اومد،من ميدونم كه تو دفعه ي پيش از سر لجبازي ازدواج كردي اما اين بهمون ح

 .بهتره ديگه به قلبت رجوع كني و در اين دژ رو به روي بعضيا بااز كني

 مثال به روي كي ؟_

 ! خودت خوب مي دوني از كي صحبت ميكنم_

 !من كه چيزي نميفهمم _

_ خودت رو به نفهمي مي زنيخوبم ميفهمي اما   ! 

 : بار ئديگر اشك درون چشمان الله حلقه زد.فريده دست اورا در دست گرفت و گفت

هردوتون  نذار گذشته ها تكرار بشه ،به جاي يكي دوتا رقيب وجود داره اما اگر سعي خودت رو بكني و به فكر دل

 .باشي همه چيز درست مي شه



 .اما من ميترسم_

_  كه تاوانش رو پس داده و تمام اين مدت رو به خاطر تو صبر كرده،پس ديگه وقتشه كه اون رو از چي ؟اون

 .ببخشي

 اگه ديگه عشقي توي قلبش وجود نداشته باشه چي ؟_

_  وجود داره من مطمئنم !اگه با دقت توي چشماش نگاه كني مي فهمي كه هنوزم شعله هاي عشق توي وجودش

 . روشنه و قلبش روگرم مي كنه

_ نمفريده جون تو بهترين دوست مني و مي دونم كه اين حرفارو از روي محبت مي زني اما دلم نميخواد عجله ك . 

 .منم نگفتم قدمهاتو بلندوسريع بردار،اما اگه اون دو يه قدم جلو اومد تو روتا قدم جلو برو و شك نكن_

_ ترسممن شك نميكنم اما وقتي به ياد بي وفاييش مي افتم بازم مي . 

سدبا نزديك شدن سپيده و ستاره آنها بحثشان را نيمه تمام گذاشتند.ستاره كنار الله نشست و پرش  : 

 ميشه بپرسم كجابودي ؟

 الله با تعجب پرسيد منظورت چيه ؟

 نيماي بيچاره ديگه دل تو دلش نيست،چرا زودترخيالشو راحت نميكني ؟_

_ بهش گفتم كه ديگه نميخوام ازدواج كنماتفاقا همين امشب خيالشو راحت كردم و  . 

 !واقعا؟_

 : سپيده با چشماني گرد شده از تعجب پرسيد

 چطور تونستي؟حيف نيما نيست ؟!چرا دلش رو شكستي ؟

 ... اگه خيلي خوبه چرا شماها_

 . خوب آخه اون تورو دوست داره_

 .ولي من مثل شماها فكر نميكنم و اصال هم از اون خوشم نمياد

 ! تو عقلت پاره سنگ برميداره دختر_

 .هرچي ميخوايد بگيد من از تمام مردها و كارهاشون متنفرم_

 . اما به نظر من تو داري براش ناز مي كني_

 .اصال هم اينطور نيست_

 . چرا!مطمئنم كه هست !مثل آقا سهيل كه از همين اول داره براي غزل ناز مي كنه_

تستاره آه بلندي كشيد و گف  : 

 : چه خواهر و برادر بدشانسي ،چقدر بايد ناز بكشن .فريده ابرويي باال انداخت و گفت

 .اما كسي مجبورشون نكرده

 ! حرف اجبار نيست فريده جون، حرف دله ،حرف عشقه_

 .عشق يك طرفه كه عشق نيست_

_ ون حاال م!آقا سهيل خيال مي كنه چدر مورد الله و نيما شايد يك طرفه باشه اما در مورد سهيل و غزل فكر نميكن

هخيلي مورد توجه قرار گرفته بايد خودشو بگيره تا التماسش كنن ،خبرنداره كه غزل چقدر خاطرخواه دار . 

 : فريده در حاليكه از دور به غزل نگاه ميكردگفت



 .در اين كه شكي نيست اما بايد به سهيل هم فرصت داد.اونم حق انتخاب داره

_ شد و گفت ستاره بلند  : 

 .مي رم غزل رو بيارم اينجا

 : بعد از رفتن ستاره ،فريده والله به هم نگاه كردند.سپيده دستش را زير چانه اش زد و گفت

 ...من كه به غزل حسوديم ميشه

تب كه مر فريده و الله بار ديگر نگاهي ردو بدل كردند اما حرفي نزدند. با آمدن غزل ،پرحرفي هاي سپيده و ستاره

پيش  زيبايي غزل را ستايش مي كردند شروع شد.الله كه كالفه شده بود از جايش بلند شد و عذرخواهي كرد و

مگين غزل مادرش رفت.سهيل هم از اين فرصت استفاده كرد و بار ديگر كنار آنها قرار گرفت.الله متوجه نگاه خش

 .شد اما بي اعتنا به او به حرفهاي مادرش با سهيل گوش سپرد

 : غزل كه فكر ميكرد رفتن الله بي احترامي به اوست گفت

 . بيوه ي از خود راضي

 :با اين حرف غزل همه ساكت شدند.فريده بيشتر از همه ناراحت شد اما حرفي نزد ستاره پرسيد

 چيزي شده غزل جون؟الله كاري كرده كه باعث ناراحتي تو شده ؟

_ زي ميكنه ؟نمي بيني چطور داره با احساسات نيما با  

 واقعا حيف نيما نيست كه خودش رو معطل اين دختره كرده ؟_

ه بهانه فريده كه مي ديد كه اگر آنجا بماند طاقت نمي آورد و جواب حرفهاي توهين آميزشان را مي دهد بلند شد و ب

 .ي دستشويي از آنها دورشد

زيين شده ميزهاي بزرگ سالن با انواع دسر و غذا تبراي صزف شام مهمانها به طبقه ي پايين منزل آقاي مقدم رفتند.

مه مهين بود و صداي موسيقي ماليمي فضا را دلچسب مي نمود.ستاره ،سپيده و غزل روبه روي سياوش ،سهيل و ع

ت به او در نشستند.سهيل درحاليكه با غذايش بازي مي كرد نگاهي زير چشمي به غزل انداخت اما هيچ حسي نسب

را  وقتي كه نگاه چشمان درشت او با نگاهش درهم آميخت دچار هيچ حسي نشد و سرش خودش حس نكرد.حتي

ه كرد.سپيده پايين انداخت.ستاره كه متوجه اين نگاهها شده بود با پايش به پاي سپيده زد و با چشم به آنها اشار

 : لبخندي زد و آهسته گفت

 .اين اولشه

ه حرفي المت سكوت جلوي بيني اش گذاشت و به آنها فهماند كسياوش كه صداي اورا شنيده بود دستش را به ع

را زير  نزنند.آن دو خنديدند و مشغول خوردن شدند.سهيل كه مي دانست سه جفت چشم خيره خيره تمام حركاتش

ست.نيما به احترام نظر دارند بشقابش را برداشت و كنار پنجره پشت ميزي كه فقط نيما آنجه نشسته بود رفت و نش

مي جابه جا شد .سهيل لبخندي زد و گفتاو ك  : 

 . چه جاي خوبي رو انتخاب كردي،با ديدن منظره ي حياط اشتهاي آدم باز مي شه

 . اما به نظر من اگه آدم روبه روي محبوبش بشينه و به چشمهاش نگاه كنه بهتر ميتونه غذا بخوره_

ده اما ين تصاوير يك بار ديگر برايش تكرار شسهيل به نيمرخ غمگين نيما ناه كرد .حس كرد اين حرفها و ا

ابراين سكوت نميدانست كي و كجا !نيما با بي ميلي غذا مي خورد و سهيل خوب مي دانست كه ناراحتي او از چيست،بن

 .كرد تا او در آرامش كامل هم غذايش را بخورد و هم رفتارهاي سرد الله را تجزيه و تحليل كند



شيدند و نشسته بود نميدانست چه بخورد هر كدام از آنها يكي از غذا هارا جلوي او مي ك فريده كه كنار دايي هايش

بود هم  او كه نميدانست چه كار كند مرتب از محبت آنها تشكر ميكرد.خواهرش فرزانه كه كمي دورتر نشسته

 .ميخنديد و هم دلش براي خوارش مي سوخت كه نميتوانست به راحتي غذا بخورد

ا با اصرار ميشه هنگام غذا خوردن كنار مادرش نشسته بود.مهتاب هميشه سر ميز غذا كنار او مينشست تالله مثل ه

ذا و اورا وادار به خوردن كند.بعدازصرف غذا منار او مينشست تا با اصرار اورا وادار به خوردن كند.بعد از صرف غ

ه آماده رفتن بود رساند و گفتهنگامي كه همه براي رفتن آماده ميشدند نيما خودش را به الله ك  : 

 .فكر ميكنم بدونيد مهموني هفته ي آينده خونه ي ماست ،من اومدم تا خودم از شما دعوت كنم

ت اقا فريدون الله بدون اينكه به او نگاه كند تشكر كرد و به سرعت خودش را به حياط و كنار پدرش رساند. نيما دس

فريدون  ته ي آينده كه به افتخار آمدن سهيل برگزار مي شد دعوت كرد .آقارت فشرد و او را نيز براي مهماني هف

 .لبخند زنان تشكر كرد و با كمال ميل دعوتش را پذيرفت

 .نيما نگاهي به الله انداخت ،خداحافظي كرد و از آنها دور شد

ان خودش را پنه الله به سرعت سوار ماشين شد .حوصله ي حرف زدن با هيچ كس را نداشت و دلش مي خواست

 .كند

 .سپيده و ستاره همراه مادرشان با تك تك مهمانها خداحافظي كردند

 : سهيل از ساختما بيرون آمد و باالي پله ها ايستاد .ستاره به سپيده گفت

 .حتما اومده تا براي لحظه هاي آخر دل غزل خانم رو آب كنه

شين شود نگاه كرد و گفتسپيده به با غزل كه با ناز راه مي رفت تا سوار ما  : 

 .خوش به حال غزل

گشت به اما سهيل پس از كمي تامل كنار ماشين آقا فريدون رفت و از آمدن آنها تشكر كرد. سپس خم شد و با ان

 : شيشه ي ماشين زد. الله شيشه را پايين كشيد ،سهيل لبخندي زد و پرسيد

 مي خواستيد بدون خداحافظي بريد ؟

به چشمان مهربان او دوخت و گفت الله نگاهش را  : 

 .منو ببخشين

 .خواهش ميكنم،به هر حال از اينكه به اين مهموني اومديد متشكرم_

سته ديد الله در سكوت به چشم هاي او چشم دوخت .سهيل منتظر بود تا او حرفي بزند اما وقتي قفل لبهاي او را ب

 : آهسته گفت

الت نميكردمبازم معذرت ميخوام،شايد اگر من دخ ... 

 .خواهش ميكنم ديگه حرفش رو نزنيد_

 .مطمئن باشيد كه يك روي جبران ميكنم_

 .متشكرم_

 .من از شما متشكرم...به اميد ديدار_

 .سهيل باز هم از آقا فريدون تشكر كرد و به طرف خانواده ي عمه مهين رفت

 : ستاره روكرد به خواهرش و گفت



نوشت الله مقصر مي دونهسهيل خودش رو در مورد سر  . 

 .آره ،آخه كامران دوست صميمي اون بود_

دمتها به با رفتن مهمانها حياط بزرگ و ساختمان در سكوت فرو رفت و فقط صداي شستن ظروف توسط پيش خ

عوض كند،  گوش ميرسيد. سهيل صندلي چرخدار پدرش را به سوي اتاق خوابش برد و كمكش كرد تا لباسهايش را

ز اينكه او را روي تخت خواباند لبخندي زد و گفت : اميدوارم خوابهاي خوش ببينيدبعد ا . 

 : آقاي مقدم دست اورا در دست گرفت و گفت

 .كاش مادرت هم زنده بود و امشب رو مي ديد

 .مطمئن باشيد روح مادر ناظر تمام اين روزها و شبهاست_

 .پس حتما حاال اونم خيلي خوشحاله_

 !حتما_

_ لم ميخواد يه كمي ديگه هم بيدار بمونيم و با هم صحبت كنيمد . 

_ ميزنم كه  اما شما خسته ايد و احتياج به استراحت داريد،مطمئن باشد فردا تا شب براتون حرف ميزنم ،انقدر حرف

 . خودتون بگيد ديگه بسه

ه بست وش كرد و در را آهستآقاي مقدم لبخندي زد ،شب بخيري گفت و چشمانش را بست.سهيل المپ اتاق را خام

ه بود و و پس از هفت سال بار ديگر در اتاق خودش را گشود و به آنجا پا گذاشت.همه چيز دست نخورده باقي ماند

اشت حاال پس از چند سال خاطرات تلخ و شيرين گذشته باز هم در ذهن او زنده مي شدند قاب عكس مادرش را برد

رون ريخت عكس ها پيش در پشت پلك هايش سنگيني ميكردند را بي محابا بيو با ديدن عكس اشكهايي كه از ساعت

 : را بوسيد و روي سينه اش گذاشت و با غم گفت

ي تا تو آغوش فقط تو بودي كه منو ميفهميدي اما حاال كجا رفتي ؟كجايي كه بازم كنارم بشيني و آرومم كني ،كجاي

م رو گرفتندا ببيني برگشتم اما بازم مثل گذشته رقبا اطرافگرمت آروم بگيرم ،آخ مادر خوبم كجايي ؟كجايي ت . 

................. 

 پايان فصل اول

 فصل دوم .قسمت اول

د پرسيدصبح روز بعد سياوش و خانواده اش به ديدن انها آمدند.سياوش كه بيشتر به فكر آينده ي برادرش بو  : 

 حاال ميخواي چيكار كني ؟

 : سهيل گفت

ماين موضوع فكر كردم ،در آخر به اين نتيجه رسيدم كه باز هم مثل گذشته در كنار شما باشخيلي به  . 

 يعني ميخواي برگردي شركت؟_

 !البته اگه قبولم كنيد_

 .اين چه حرفيه!مطمئن باش همونطور كه از رفتنت ناراحت شديم از برگشتنت خوشحال ميشيم_

_ مپس هروقت كه شما دستور بديد من آماده ا . 

 .پس يه كم صبر كن تا كارهارو درست كنم،بعد بهت خبر مي دم_

 :سهيل درحاليكه پسربرادرش را نوازش ميكرد گفت



 .امروز دلم ميخواد به ياد اون روزها توي شهر بگردم

 .اگه مي خواي ماشين روببر_

 .متشكرم،ترجيح ميدم پياده روي كنم_

 !هرطور راحتي_

فتاز تغيير لباس در حاليكه بسته ي بزرگي در دست داشت برگشت و گ سهيل به اتاقش رفت و بعد  : 

 .فقط يه لطفي كنيد آدرس جديد عمه مهتاب رو به من بديد

 :سياوش قلم و كاغذ برداشت و آدرس را نوشت و به دست او داد.آقاي مقدم پرسيد

رفتهنوز سوغاتي ماها رو ندادي كه مي خواي سوغاتي عمه ات رو ببري ،بي مع . 

_ اوش تمام چيزهايي كه آوردم توي چمدونامه،دلم مي خواد خودتون هر كدوم رو كه مي پسنديد برداريد،همسر سي

 :از جايش بلند شد و پرسيد

 اين پيشنهاد شامل حال ما هم ميشه؟

 .البته_

 .متشكرم_

 .حاال با اجازه ي همگي خداحافظ_

اش  افكار و رويدادهاي گذشته اش غرق شده بود كه هيچ چيز توجه هواي شهر گرم وآلوده بود اما سهيل انقدر در

شد و آدرس  را جلب نميكرد.نگاهي به آدرس انداخت و بعد از به خاطر سپردن ان كنار خيابان ايستاد و سوار تاكسي

ه بود.هرچه ترا به راننده نشان داد.درحاليكه از پنجره ي اتومبيل به مناظر بيرون نگاه ميكرد تمام حواسش به گذش

يند و توضيح فكر كرد نتوانست دليلي براي كارهاي كامران پيداكند.تصميم داشت دريك فرصت مناسب اورا بب

ود ،وقتي كاملي بخواهد اما اين كار فعال در برنامه اش نبود و امروز فقط و فقط به خاطر ديدن الله از خانه خارج شده ب

اطراف انداخت و پرسيد اتومبيل توقف كرد به خودش آمد و نگاهي به  : 

 رسيديم ؟

 .بله اون آدرسي كه شما داديد همينجاست_

 چقدر تقديمتون كنم ؟_

 .هرچقدر دوست داريد،اصال قابل نداره_

اسكناس نگاه  سهيل دست به جيب برد و يك اسكناس بيرون كشيد و كف دست راننده گذاشت.راننده با تعجب به

 : كرد و گفت

 ... اما اين كه

 : سهيل نگاهي به اسكناس انداخت و خنديد و گفت

ذاشت و منو ببخشيد ديشب از آلمان برگشتم وقت نداشتم كه...راننده هم خنديد و اسكناس را درون جيبش گ

 :گفت

 .خيلي جالبه به عنوان يادگاري نگهش ميدارم

 : سهيل پرسيد

 كم نيست ؟



 .نه خيلي هم زياد،به اميد ديدار_

 .خداحافظ_

 .راننده باز هم نگاهي از سر كنجكاي به سهيل انداخت و سپس دور زد و از آنجا دورشد

س نگاه مي گشت كه مقابل در كرم رنگ بزرگي رسيد.براي اطمينان كامل بار ديگر به آدر 38سهيل به دنبال پالك 

 .كرد و دوباره آن را تا كرد و در جيبش گذاشت

سهيل چند ثانيه در باز شد و پيرمرد خوشرويي روبه روي او قرار گرفت . بعد دستش را روي زنگ فشرد. بعد از

 : سالم كرد و اوجواب داد و پرسيد

 با كي كار داريد آقا؟

 با آقاي دكنر_

 .آقا و خانم هر دو به مطب رفته اند_

 يعني االن هيچ كس خونه نيست ؟_

 !فقط دختر خانمشون هستن_

 الله؟_

 !بله الله خانم_

_ لطف كنيد بهشون بگيد سهيل اومده پس  . 

 .ا ؟!پس آقا سهيل كه ديشب از فرنگ برگشته شمائيد؟بفرماييد،خواهش مي كنم بفرماييد_

نجا يك باغ سهيل به دنبال او وارد خانه شد. درختهاي سيب و انجير برفضاي بزرگ حياط سايه انداخته بود.در واقع آ

كه جلوتر ز شب گذشته هنوز هم فضا را عطر آگين كرده بود.پيرمرد درحاليبود نه حياط،بوي ياس هاي باقي مانده ا

 : ازاو تند تند راه ميرفت فرياد زد

 .الله خانم مهمون داريد

 سهيل كه محو تماشاي باغ شده بود با ديدن گل هاي رز جلوي ساختمان يادش افتاد كه فراموش كرده گل

به ساختمان له داشت كه به تنها چيزي كه فكر نكرده بود ،گل بود .بخرد.انقدر فكرش مشغول بود و براي آمدن عج

ورهاي سبز سفيد دوطبقه نگاه كرد كه به فاصله ي سه پله از سطح زمين قرار داشت و پنجره هاي بزرگ خانه با ت

مهماني فهمد روشن تزيين شده بودند.در همين لحظه الله با پيراهن قرمز و شلوار جين مشكي بيرون آمد و خواست ب

او شده بود به  كه سرايدار پير خبر از آمدنش مي داد كيست كه چشمش به سهيل افتاد. سهيل درحاليكه محو تماشاي

را فرو داد و  گذشته ها بازگشت.آهي كشيد و جلو رفت.پايين پله ها كه رسيد ،سالم كرد .الله به سختي آب دهانش

 : سالم كرد. سهيل لبخند زنان پرسيد

تعارفم كنيد بيام تو ؟نمي خوايد   

 : الله با دستپاچگي گفت

 .آه ببخشيد واقعا شرمنده ام ، بفرماييد...بفرماييد

با راحتي  سهيل از پله ها باال رفت و وارد ساختمان شد و بعد از عبور از يك راهروي كوچك وارد سالن بزرگي شد كه

نش وجود شومينه بزرگي بود كه چند تكه هيزم دروهاي سبز و مبل هاي سفيد پر شده بود .در گوشه اي از سالن 

هيل داشت .به فاصله ي دومتر از آن روي ديوار تابلوي بزرگي تالش زنان شاليكار در مزرعه را نشان مي داد. س



مي  فهميد كه اين تابلو سليقه ي خود آقا فريدون است زيرا او بچه ي شمال بود و هميشه به زادگاهش عشق

وي نزديك فرصت داد تا كامال همه جا را ببيند سس تعارف كرد كه بنشيند و اوهم تشكر كرد و رورزيد.الله به او 

ور كه همه جا نرين مبل نشست و بسته ي همراهش را روي مبل ديگر گذاشت .الله به آشپزخانه رفت و سهيل همينط

تا آن را  اوي دست پيش بردرا از نظر مي گذارند چشمش به دفتر خاطراتي روي ميز جلوي پايش افتاد با كنجك

اشته بود آرام جلو آمد و آن را روي گذ بردارد اما ورود الله مانعش شد .الله در حاليكه دو ليوان شربت درون سيني

 . ميز گذاشت و روبروي او نشست

 : سهيل لبخند زنان پرسيد

 هميشه روزها تنهايي ؟

_ به مدرسه مي ره و الدن هم دانشگاههميشه كه نه ولي اكثر اوقات مخصوصا صبحا كه مهدي  . 

 حوصله تون سر نمي ره ؟_

 .نه من با تنهايي بيشتر سازگارم و احساس آرامش مي كنم_

 پس من آرامشتون رو به هم زدم ؟_

 .نه...البته كه نه_

ان را گرفت يوالله ليوان شربت را برداشت و به او تعارف كرد. سهيل در حال كه به صورت زيباي او خيره شده بود ل

د جرعه اي و تشكر كرد.الله بلند شد اما اينبار دفتر خاطرات راهم با خودش برد .سهيل در حاليكه او را نگاه مي كر

متوجه او نشده  از شربت را نوشيد.سپس بسته اي را كه آورده بود برداشت و به دنبال او به آشپزخانه رفت .الله كه

عد از در همان حال قطره اشكي روي گونه اش چكيد كه دل سهيل را لرزاند. ب بود مشغول چيدن ميوه در ظرف بود و

اي كرد و  ان يك قطره ي ديگر و باالخره پس از چند ثانيه صورتش دريايي از اشك شد .سهيل طاقت نياورد ،سرفه

وه را كرد و ظرف ميدر حاليكه به ظاهر اطرافش را نگاه مي كرد آرام آرام جلو رفت .الله با عجله اشكهايش را پاك 

 : روي ميز جابه جا كرد. سهيل بسته را روي ميز گذاشت و گفت

 .اين...اين يه هديه ي ناقابله ،البته خودم ميدونم كه سليقه ام خوب نيست اما اميد وارم بپذيريد

 : الله نظري به بسته انداخت و گفت

 اما بهتر نبود اول هديه ي غزل رو مي برديد ؟

ب به صورت غمگين اما زيباي او نگاه كرد و گفتسهيل با تعج  : 

 .خواهش مي كنم شما ديگه اسم غزل رو نياريد چون واقعا ناراحت مي شم

 خوب غزل نه يه نفر ديگه چه فرقي مي كنه ؟_

 از نظر من خيلي فرق ميكنه ،من دلم ميخواد با چشم باز و دلي پرشور انتخاب كنم ...كه_

_ ر نشيدكه به سرنوشت من دچا  ! 

_ ت خوردي و اين حرفي نبود كه من ميخواستم بزنم اما به هر حال شما اولين نفري نيستي كه توي زندگي شكس

 .مطمئنا آخرين نفر هم نخواهي بود

 .اما اين شكست به من تحميل شد اين شما بوديد كه منو به سوي اين زندگي ناخواسته هل داديد_

_ هم منو مقصر مي دونيد پس درست حدس زده بودم شما هنوز . 



ه آورده الله كه باز هم اشك صورتش را خيس كرده بود سرش را روي ميز گذاشت و حرفي نزد سهيل بسته اي را ك

 : بود باز كرد و گفت

و  اما حاال خيلي دير شده ، من ديگه اون الله ي گذشته نيستم ،من ..من همه چيزم رو از دست دادم حتي احساس

 . عاطفه ام رو

 . اما اون الله اي كه من مي شناختم محكم تر و مقاوم تر از اين حرفها بود_

 شما رفيقتون رو هم مي شناختيد ؟_

 .مطمئن باش انتقام تمام گذشته ها رو ازش مي گيرم_

 : الله با چشم هاي سرخش به او خيره شد و پرسيد

 راست مي گي ؟

 . آره مطمئن باش قول مي دم_

_ نين كاري بكني اون وقت شايد ببخشمتاگه واقعا چ  . 

 شايد ؟_

 يعني تو واقعا نمي دوني كه با من چه كردي ؟_

 باشه حاال بگو چه كار كنم ؟_

_ مهمون كاري كه اون با من كرد،همون عذابهايي كه از دستش كشيدم همون دردهايي رو كه با اون تجربه كرد . 

 : سهيل با فرياد گفت_

نمي خوام بشنوم بسه الله بسه ديگه . 

 تو كه حتي طاقت شنيدش رو نداري چطوري مي خواي انتقام بگيري ؟_

 ! مي گيرم حاال مي بيني_

 : الله كه حاال آرامتر شده بود اشكهايش را پاك كرد ،بلند شد و گفت

 .هديه اتون رو هم پس از انجام اين كار قبول مي كنم

 : سهيل زير لب گفت

 .خيلي عوض شدي الله

 : الله كه جمله او را شنيده بود گفت

 !عوضم كردند به زور ، به اجبار

دون اينكه سهيل در حايكه تك تك كلمات او را در ذهنش تجزيه و تحليل مي كرد آهسته آهسته گام بر مي داشت ب

مران را ابداند مقصدش كجاست و آيا درست حركت ميكند يا نه !به هر حال تصميمش را گرفته بود مي خواست ك

د و پيدا كند و جواب تمام سوال هايش را از او بگيرد.ساعت از ده شب هم گذشته بود كه او جلوي در خانه رسي

ه دستش را روي زنگ گذاشت.وقتي در باز شد پدر و برادرهايش را همراه خانواده هايشان روي تراس بزرگ خان

 :ديد. با تعجب جلو رفت و پريسيد

ا جمع شديد؟چي شده ؟چرا همگي اينج  

 :سيامك گفت

 پسر تو كه همه ي ما رو نصف جون كردي،آخه تا حاال كجا بودي ؟



 : سهيل كه تازه متوجه شد يك روز كامل را معلق در افكارش گذرانده گفت

 .رفته بودم به رفقاي قديمي يه سري بزنم

 :آقاي مقدم گفت

زني و خبر بدي،فهميدي؟از اين به بعد عر وقت خواستي بيرون بموني بايد زنگ ب  

 :سيامك پرسيد

 عمه مهتاب هديه اش رو قبول نكرد؟

فتسهيل نظري به بسته انداخت ،بار ديگر چشمان خيس الله جلوي چشمانش ظاهر شد ،سرش را تكان داد و گ : 

 . نه كسي خونه شون نبود

فتو بعد از بوسيدن دستش گ سپس از پله ها باال رفت و بسته را زمين گذاشت و جلوي چرخ پدرش زانو زد : 

 .معذرت مي خوام،قول مي دم ديگه تكرار نشه

 :نيلوفر همسر سيامك گفت

كرده آقا سهيل هم بي تقصيره،آخه هفت سال تنها زندگي كرده و مقررات زندگي جمعي و خانوادگي رو فراموش . 

 :سياوش در حالي كه ويلچر پدرش را به سوي ساختما مي برد گفت

گفت دتر براش زن بگيريم تا درستش كنه و آداب معاشرت يادش بده .آقاي مقدم در ادامه ي صحبت اوبايد زو : 

 .انشاء...به همين زودي براش يه كارهايي مي كنيم

اداسيامك در حالي كه به حالت رقص به دنبال آنها مي رفت شروع به خواندن كرد:بادابادامبارك بادا بادا ب  ... 

ر فرو رفت.به انها و خوابيدن آقاي مقدم ،سهيل به اتاقش رفت و پشت ميز تحريرش نشست و به فكبعد از رفتن مهم

و  روزهايي كه با كامران درس مي خواند ،قدم مي زد،تفريح مي كرد، همان روزهايي كه از عطر جواني مست بودند

ميمي با م نمي دادند و قبل از انجام هر تصدنيا را زيبا و خواستني مي ديدند. همان زمانب كه جدا از هم هيچ كاري انجا

ت. هم مشورت مي كردند. درست در همان دوران پر از شور جواني بود كه شور عشق نيز در وجود كامران جان گرف

قط در شب تولد سهيل كه همه ي مهمانها دور او جمع شده بودند و منتظر بودند كه او شمع ها را خاموش كند او ف

ه بار پشت سر ي ساعت بود و اينكه چرا بهترين دوستش دير كرده تا اينكه باالخره زنگ خانه سنگاهش به عقربه ها

ه هم به صدا در آمد و اين نشانه ي آمدن او بود.كامران با يك دسته گل و هديه اي بسيار بزرگ وارد شد .همه ب

خافتخار ورود او دست زدند و سهيل با شادي جلو رفت و به او  ن بار ديگر آغاز شد اما اين بار وش امد گفت .جش

ايي بود براي سهيل دل چسب تر از پيش بود زيرا كامران نيز در كنارش حضور داشت .بله در همان شب شاد و روي

 .كه كامران عاشق شد و فرداي آن شب نزد سهيل اعتراف كرد

 !سهيل_

 بله؟_

 .مي خوام يه چيزي بهت بگم_

 !خوب بگو_

 .آخه روم نميشه_

_ ز كي تا حاال انقدر غريبه شدم كه تو خجالت مي كشي پيشم حرف بزني ؟ا  

 .آخه مي دوني؟...اين دفعه يه حرفيه غير از همه ي حرفها_



 چيه عاشق شدي؟_

 ا،تو از كجا فهميدي؟_

 .پس درست حدس زدم،باالخره دختر عموهاي شيطون من دلت رو دزديدند_

 !دختر عموهات؟_

_ ستاره رو مي گم! حاال كدومشون؟ آره ديگه ، سپيده و  

 ...نه بابا اونهاكه _

 اونها چي؟پس كي؟دهتر خاله ام؟_

 ...نه،چه جوري بگم_

 !پس چرا ساكت شدي؟حرف بزن ديگه_

 ...اون...دختره كه لباس كرم پوشيده بود_

 الله؟_

 !كامران با شرم آميخته به هيجان سر به زير انداخت و آهسته گفت:آره همون

 !اما آخه!...آخه_

 ! چيه نامزد داره_

 ... نامزد كه نه ولي_

 : پس از كمي مكث دوباره گفت

 .اون حاال خيلي بچه ست تازه پونزده سالشه_

 .اوه!همچين مي گي بچه كه انگار تازه رفته مدرسه_

و خالصه علت تمام  از آن روز به بعد تمام حرف كامران الله بود.به خاطر الله لباس مي خريد،درس مي خواند

ه اش كارهايش را به الله ربط مي داد تا اينكه پس از پايان دوره ي دانشگاه از سهيل خواست تا با خانواده ي عم

ت همه صحبت كند و قرار بگذارد .سهيل هم به خاطر او كه بهترين دوستش بود پا پيش گذاشت اما با مخالف

به همه  با اينكه سن كمي داشت اما خواستگاران بسياري داشت كه مخصوصا خود الله روبرو شد .الله در آن زمان

راي بار سوم جواب منفي داده بود و تصميم داشت با كامران نيز چنين رفتاري بكند به همين دليل روزي كه سهيل ب

 :تقاضاي او را عنوان كرد الله با عصبانيت پرسيد

د؟چي شده ؟چرا شما انقدر براي اينكار پافشاري مي كني  

 .خوب اون رفيقمه مثل برادرمه در ضمن از هر نظر قابل اطمينانه_

 .از اين آدماي قابل اطمينان زيادند،اما من خيال ازدواج ندارم و مي خوام درس بخونم_

_ در و اگه از نزديك شاهد سختي هاي كامران بودي حاال انقدر با بي رحي جوابش نمي كردي،اون بدون حمايت پ

هميشه  ن وضع اقتصادي بزرگ شده ،وقتي با من آشنا شد خودش رو خوشبخت حس مي كرد چون منمادر در بدتري

 .سعي كردم خالصانه به او محبت كنم و حاال فكر مي كنه كه با ازدواج با تو خوشبختيش كامل ميشه

 پس شما دلتون مي خواد كه منو قربوني خوشبختي دوستتون كنين؟_

_ ي خواد هر دوتون خوشبخت بشيدنه اين چه حرفيه! من دلم م . 

 .گفتم كه من ميخوام ادامه ي تحصيل بدم_



 .باشه حرفي نيست ،خوب بعد از ازدواج هم مي شه اين كار رو كرد_

هيل وقتي به الله كه ديد از هيچ راهي نميتواند سهيل را قانع كند گريه كنان به اتاقش رفت و حاال بعد از چند سال ،س

رد با خود مي گفت: اي كاش هيچ وقت اين كا را نكرده بودمآن روز ها فكر ميك . 

......................... 

 پايان فصل دوم

ظي كند پدرش صبح با عجله صبحانه اش را خورد و به اتاقش رفت،تغيير لباس داد و برگشت اما قبل از اينكه خداحاف

 : گفت

 مثل اينكه قولت رو فراموش كردي؟

يد چه قولي؟سهيل با تعجب پرس  

_ ه داري ديروز قرار بود تا شب در كنارم بموني و برام حرف بزني اما رفتي و تا شب هم برنگشتي ، امروز هم ك

 .ميري پس كي مي خواي تالفي اون روزاي تنهايي رو دربياري

 :سهيل با لبخند روي صندلي نشست و گفت

 .امروز سعي مي كنم زودتر برگردم

_ ي؟امروز ديگه كجا مير  

 .بايد برم كامران رو ببينم_

 الله هديه ات رو قبول نكرد؟_

 !متاسفانه نه_

 . حتما از تو خواسته كه بري و از كامران انتقام بگيري_

 : سهيل چند لحظه با تعجب به چشمان پر راز پدر خيره شد و بعد پرسيد

 شما از كجا مي دونيد؟

_ چه هاشون ي پسرم رو بفهمم اما متاسفانه هميشه مادرها سنگ صيور بمن يه پدرم و خيلي خوب ميتونم علت غم ها

 .هستند نه پدرها

 :سهيل دست چروكيده ي او را در دست گرفت و گفت

 .شما فهيم ترين مردي هستيد كه در تمام عمرم ديدم

 .مردي كه نتونست تنها مشكل پدرش رو حل كنه_

_ ه گوش نكردمشما سعي خودتون رو كرديد اما اين من بودم ك . 

 .اما براي جبران گذشته ها هيچ وقت دير نيست_

 .اما پدر ،الله هنوز منو نبخشيده_

_ ، رفاقت رو  تو ظلم بزرگي به اون كردي!چطور انتظار داري به اين راحتي تو رو ببخشه؟ تو از ميون عشق و رفاقت

 .انتخاب كردي و عشق رو قربوني رفاقت كردي

_ عاقبتش اينطوري بشه در ضمن يه چيز ديگه ام هستاما من فكر نميكردم  . 

 :آقاي مقدم با تعجب پرسيد

 چي؟



 :سهيل چشمان مملو از غمش را به زمين دوخت و گفت

 ...من هنوزم مطمئن نيستم كه...الله

_ هميدرسته الله دختر تودار و نجيبيه اما اگه بخواي مي توني به خلوتش راه پيدا كني و حرف دلش رو بف . 

 !اون از من فرار مي كنه پدر_

_ يلي راحت مقصر خودتي، اون زماني كه الله منتظر نشسته بود تا تو بري و اون رو از پدرش خواستگاري كني ،خ

 .احساس پاكش رو زير پا له كردي و رفيقت رو ترجيح دادي

 .حاال برگشتم تا گذشته ها رو جبران كنم_

_ ،يكي دو روزه نمي توني اين زخم كهنه رو درمان كنيجبران گذشته ها فرصت زيادي ميخواد  . 

_  پدر خواهش ميكنم كمكم كن من يك روز به خاطر الله، و از دست دادنش رفتم و حاال باز به خاطر به دست

 .آوردنش برگشتم

_ خبر  من همه چيز رو مي دونستم و براي همين هم خبر طالق الله رو برات نوشتم چون مطمئن بودم با خوندم اين

 .خيلي زود بر مي گردي

 :سهيل آهي كشيد و گفت

 .مي ترسم،خيلي مي ترسم

 از چي؟_

_ ستگار الله از آينده!از كينه اي كه تو دل الله نشسته!حتي از نيما هم مي ترسم، شما هم مي دونستيد كه نيما خوا

 ست؟

 !اين رو همه مي دونن_

_ صميمش دست بر نميدارهاما اون رقيب قوي و محكميه كه به راحتي از ت  . 

 .اما عشق از همه چيز و همه كس قوي تر و محكم تره_

 شما از كجا مطمئنيد كه الله هنوز عاشق منه؟_

_ ت مي از اونجايي كه ميدونم عشق هرگز نميميره، يادته شب مهموني وقتي رو به روت ايستاده بود چطور نگاه

خواست از گلوش فرياد بشه اما نجابت مانعش مي شد كرد؟ توي نگاهش هزاران سوال نهفته بود كه مي . 

 .نجابت نه پدر غرور_

 .غرور الزمه ي وجود يه زنه عزيزم،زن بدون غرور مثل گل بدون خاره كه هركسي ميتونه اونو بچينه_

 .اما همين غرور باعث جدايي ماشد_

 .نه اشتباه نكن در مورد اين جدايي من فقط تو رو مقصر مي دونم_

هيل سري تكان داد و گفتس : 

 .بله درسته، من بيش از حد به رفاقت بها دادم

_ گه اون حاال ميخواي بري به كامران چي بگي ؟ مي خواي بري از اون بپرسي كه چرا اينطو رفتار كرد ؟كامران دي

ر باتالق اعتياد دكسي نيست كه تو ميشناختي .عزيزم كامران حاال به علف هرزه مبدل شده كه لحظه به لحظه بيشتر 

 .فرو مي ره

 : سهيل با تعجب پرسيد



 !اعتياد؟

_ شبختي رو از بله اعتياد!كامران انسان بي اراده اي بود كه براي به دست آوردن خوشبختي تالش نميكرد بلكه خو

مران ل...كاديگران گدايي مي كرد ، اون با برانگيختن حس ترحم تو در واقع مي خواست به كمبودهاش برسه ،سهي

 . مي دونست كه توهم الله رو دوست داشتي

 ! نه اين امكان نداره پدر_

_ و روحش  آره پسرم و همين مسئله سالحي بود در دست اين مرد بي اراده تا هر لحظه الله ي بيچاره رو شكنجه بده

 .رو بيازاره

 !آخه چطور ؟_

 يادته يه دفتر چه ي خاطرات داشتي؟_

_ ه ربطي به اين مساله داشت؟آره ولي اون دفترچه چ  

_ ناراحت  بعد از رفتن تو يك شب كامران خيلي ناراحت و عثبي اومد اينجا ، در واقع اونم مثل همه ي ما از رفتن تو

ند دقيقه بود و مي خواست علت ايت اتفاق رو بدونه ،به همين دليل هم از من اجازه گرفت و به اتاقت رفت و بعد از چ

م اميدوار رات توي دستش بود برگشت و از من اجازه خواست تا دفترچه رو با خودش ببره ،مندر حاليكه دفتر خاط

بودم كه اون با خوندن خاطرات تو و فهميدن موضوع عشق تو و الله بفهمه كه چه كار كرده و از همون اول راه 

م خودم رو در شد، پسرم منبرگرده اما متاسفانه نتيجه برعكس شد و اين موضوع باعث بدبيني او نسبت به الله 

 .بدبختي الله مقصر ميدونم

 :سهيل با كالفگي از جايش بلند شد و با حالتي عصبي دستي ميان مو هايش كشيد و گفت

ار كنم؟الله آه پدر، دارم ديوونه مي شم، حاال ديگه يقين كردم كه باعث بدبختي الله من هستم ،پدر ...پدر بگو چه ك

بخشه؟و من عزيزترينم رو با دست خودم نابود كردم! من بايد چه كار كنم كه اون منو ببراي من عزيزترين بود   

 . هر كاري كه دلش رو آروم مي كنه! پسرم هر كاري كه الزمه بكن تا اون خوشبخت بشه_

 قدمسخيل با بغض جلوي چرخ پدر زانو زد و سرش را روي زانوهاي او گذاشت و با صداي بلند گريه كرد. آقاي م

 :موهاي او را نوازش كرد و گفت

 . گريه كن پسرم، گريه كن تا بتوني اين بغض چند ساله رو از گلوت بيرون بريزي
 

**** 

مي نشست  الله كنار باغچه ي پر گل و زيباي خانه نشسته و غرق در عالم خودش بود ، گاهي لبخندي محو بر لبانش

يل كه لحظاتي هم چند قطره اشك صورت زيبايش را مي پوشاند .سه و گاهي چيني عميق بر پيشانيش مي افتاد ،گاهي

ته بود و پيش وارد خانه شده بود ،در چند قدمي او ايستاده بود و تماشايش مي كرد اما الله همچنان در خودش فرو رف

ت.الله سوجود او را حس نمي كرد . سهيل وقتي اشكهاي اورا ديد طاقت نياورد ، آهسته جلو رفت و روبه رويش نش

پس از جا بلند سر بلند كرد وقتي او راديد ،ابتدا فكر كرد خواب مي بيند ،چند بار پلك هايش را باز و بسته كرد س

 : شد و گفت

 شما هميشه اينطوري به خونه ي مردم وارد مي شيد ؟

 : سهيل با لبخند گلهايي را كه در دست داشت به طرف او دراز كرد و گفت

نشديد حاال دوباره ...سالمسالم كردم متوجه  . 



ين پله الله گلها را گرفت و زير لب جواب سالمش را داد اما به خاطر گلها تشكر نكرد ،چند قدم جلو رفت و روي اول

 :ي ساختمان نشست .سهيل به دنبال او راه افتاد و گفت

 !خونه ي خيلي قشنگيه

 : الله دستش را زير چانه اش قرار داد و آهي كشيد و گفت

 . اما من خونه ي قبليمون رو بيشتر دوست داشتم

 ! چرا؟ اينجا كه خيلي از اونجا بهتره_

_  اونجا،برام پر از خاطره بود ،من اونجا بزرگ شده بودم ، درو ديوار هاش شاهد تمام روزها و شبهام بودند حتي

 !احساس ميكنم آسمونش هم يه رنگ ديگه اي بود

_ ه رنگي بود كه اينجا نيست؟ميشه بپرسم آسمون اونجا چ  

 :الله با چشمان خمارش كه دل سهيل را اسير كرده بود به او خيره شد و گفت

 !رنگ عشق

 : سهيل به آسمان نگاه كرد و با تعجب پرسبد

 اينجا رنگ عشق نيست ؟_

_ يديگه هيچ جا براي من رنگ عشق نيست ،همه چيز و همه جا رنگ نفرته،رنگ انتقام، رنگ نااميد . 

 ! اين حرفا از تو بعيده الله_

 .از من بعيد بود و حاال همه چيز فرق كرده_

 الله...تو فكر ميكني اگه از كامران انتقام بگيري راحت ميشي؟_

 .راحت نميشم سبك ميشم_

 .اما زندگي انتقام تو رو از اون گرفته_

 : الله با تعجب از جايش بلند شد و پرسيد

 !چي شده ؟! مرده؟

 :اين بار سهيل روي پله نشست و گفت

 .نه، اون معتاد شده

 : الله با ناباوري به او خيره شد و پرسيد

 ديديش؟_

_ فناكش رو ديدم آره، منم مثل تو وقتي شنيدم باورم نميشد اما قبل از اينكه بيام اينجا رفتم سراغش ، وقتي وضع اس

 .شرمم اومد جلو برم و آشنايي بدم

_ ميكنه ؟حاال چه كار   

 .مثال شده نگهبان يه گاراژ ،دنياش مثل معتاد ها شده ،كشيدن و خوابيدن_

 !اون بدتر از يان حقش بود_

 : الله جلو رفت روبه روي سهيل ايستاد چشم درچشمش دوخت و پرسيد

 توكه نميخواي كمكش كني؟

ودسهيل به چشمان پر كينه ي او نگاه كرد،تا به حال اورا اينگونه نديده ب . 



 :الله دوباره پرسيد

 تو ميخواي كمكش كني؟

 :سهيل بلند شد وروبه روي ايستاد و گفت

 ... البته وظيفه ي انساني حكم ميكنه

شرد اما هنوز حرفش تمام نشده بود كه الله با خشم گلها را به زمين انداخت و در حاليكه پايش را روي آنها مي ف

 :گفت

ه نميخوام ببينمت، ازت متنفرمتو هنوزم عوض نشدي ،برو، ديگ . 

 : سپس به طرف ساختمان دويد ،سهيل به دنبالش دويد و فرياد زد

 : صبر كن الله ، صبر كن ببين چي ميگم !الله در حاليكه گريه مي كرد فرياد زد

 .ديگه نميخوام چيزي بشنوم ،برو...برو تناهم بذار

له زير بي فايده است از پله ها پايين آمد و گلهايي را كه السهيل كه مي دانست در اين حال صحبت كردن با او 

ت .بعد پاهايش له كرده بود برداشت ،به لبهايش نزديك كرد و بوسه اي پر اندوه برآنها زد و داخل استخر انداخ

ودند برگشت و نگاه ديگري به ساختمان انداخت وبا نا راحتي آنجا را ترك كرد . شب مهمان برادرش سياوش ب

سته بود و يامك و نيلوفر نيز حضور داشتند .همه شاد و سرحال گرم گفتگو بودند اما سهيل مغموم و ساكت نش.س

 : مجله اي را بي هدف ورق مي زد .سيادش كه متوجه ناراحتي او شده بود به كنار او آمد و آهسته پرسيد

 چيزي شده؟

 : سهيل سرش را تكان داد و گفت

 !نه

 ! ما سرحال نيستي_

 . فقط كمي خسته ام_

 . اما اين حالتهاي تو براي من تا زگي نداره ،شدي مثل اون روزها كه خيال رفتن داشتي_

 . اما من ديگه خيال رفتن ندارم، مطمئن باش_

 . مي دونم ولي احساس ميكنم رباي مودنن هم بهانه اي نداري_

 .مونده كه بهانه نميخواد-

_ عزيز ،بهانه ي همه چيزم عشقه ،انسان به خاطر غشقه كه زتده استهركاري بهانه ميخواد برادر  . 

 : سهيل به صورت آرام برادرش نگاه كرد و گفت

 ام اگر عشق از انسان فرار كنه ، اون وقت تكليف چيه؟_

 . بايد انقدر دنبالش بري تا بهش برسي_

 اگه نرسي چي ؟_

_ بيراهه هم نري حتما ميرسي البته اگر همه يتالشت رو بكني و از ! 

ا ما رو دعوت سيامك كه مشغول بازي با بچه ها بود گفت :شما كه ميخاوستيد مهموني خصوصي بديد پس ديگه چر

 كرديد ؟

 : اقاي مقدم در جواب او گفت



داي تو ماشا ءا... از موقعي كه اومدي حسابي خودت رو مشغول كردي يا تو اشپز خونه غذاها رو ناخنك ميزني و ص

ها رو در مي آري يا توي بازي سر بچه ها رو كاله مي گذاري و كيف ميكنيخانم  . 

 : سياوش گفت

وي حلق ما ولش كن پدر ، اين كارها رو بكنه بهتره تا كنا رما بشينه و اون پيپ مسخره اش رو روشن كنه و هي دود ت

 . فرو كنه

 : سيامك از جايش بلند شد و جلو رفت و كنار سهيل نشست و گفت

 .اصال حواسم نبود

 : و در حاليكه پيپش را زا جيب كتش بيرون مي آورد گفت

ام ميدنحاال با داداش كوچيكه يه كمي گپ ميزنيم تا سرمون گرم بشه ،معلوم نيست كه اين خانمها كي به ما ش  . 

 : سياوش گفت

 ! مثل اينكه بهتر بود حرفي نميزدم

از او گرفت و روي ميز انداخت و گفتسيامك مجله اي را كه در دست شهيل بود   : 

نيا چه بسه ديگه ،خسته شديم از بس مجله و روزنامه خوندي ،يه كمي هم حرف بزن .ببينيم زندگي اون طرف د

 جوري بود ؟

 : سهيل با بي حوصلگي گفت

 . زندگي زندگيه حاال هرجا كه باشه

 : سيامك اخمي كرد و گفت

حرف داره !ما رو بگو خيال مي كرديم آقا وقتي برگرده به اندازه ي يه دنيا براموناين ديگه چه جور تعريف كردنه   

. 

 : سياوش بلند شد و گفت

 .پاشو ،پاشو وراجي نكن،بيا بريم پايين يه نگاهي به ماشين من بنداز

 . مگه تعمير گاهه ؟تو رو خدا اينجا ديگه دست از سرم بردار_

زم دارماما من ما شين رو فردا صبح ال _  . 

 . بيا اين سوئيچ منو بگير و راحتم بگذار_

 حاضري امشب پياده برگردي خونه ؟_

 . آره به شرطي كه تو دست از سرم برداري_

 : سياوش خواست سوئيچ را بگيرد اما سيامك آن را در مشتش پنهان كرد و گفت

 . دلم به حالت سوخت ،باشه بعد از شام ميام معاينه اش مي كنم

اوش لبخندي زد و گفتسي  : 

 .دلت براي من نسوخته، ترسيدي كه تا خونه خانمت به جونت نق بزنه

ميكرد و  با وجود شوخي هاي دو برادر باز هم سهيل تغيير حالتي نداد . به لحظات تلخي كه اموز گذرانده بود فكر

ه به خاطر او روز نداده بود نگفته بود كخودش را سرزنش مي كرد كه چرا زا همان ابتدا مكنونات قلبيش را صادقانه ب



ذاب و براي به دست اوردن او برگشته تا هم خودش راحت شود و هم او كه در تنهاي اش ديگان را متهم ميكرد و ع

 .ميكشيد ،آسوده خاطر شود

 : آقاي مقدم گفت

 . پسرم بلند شو بريم شام بخوريم

را به طرف ميز غذا مي برد گفت سهيل لبخندي زد و بلند شد و درحالي كه چرخ پدر  : 

 . شنيدم مهموني پنجشنبه خونه خاله نداست

 : سيامك كه حرف اورا شنيده بود با صداي بلند گفت

 . همينه كه خانمها تمام وقتشون رو صرف انتخاب لباس كردن

 : نيلوفر با شنيدن اين حرف چيني به پيشاني انداخت و گفت

رسونه كه انقدر ناراحتيد ؟ اين كار چه ضرري به شما مي  

 : سيامك در حاليكه به جيبش اشاره ميكرد گفت

 ! هيچ ضرري نداره حق با شماست

 : سعيده همسر سياوش درحاليكه ظرف ساالد را روي ميز جابه جا مي كرد گفت

 . آقا سيامك نبايد از زير كاري كه وظيفه اتونه شونه خال كنيد

رسونيد بنده قب كشيد و نشست و گفت :چشم شما غذا رو به موقع به اين قحطي زده بسيامك يكي از صندلي ها را ع

 .براي اجراي همه ي اوامر شما حاضرم

 : آقاي مقدم به شوخي گفت

 .اي زن ذليل بيچاره

ودند سهيل فكر ميكرد خانمها از كنايه پدر ناراحت مي شوند اما آنها كه با روحيه ي شوخ پدر شوهرشان اشنا ب

ديدند و هنگامي كه سيامك گفتخن  : 

 . اين امر ارثيه ،صداي خنده شان بلند تر شد
..................... 

 . پايان فصل سوم

هترين لباس را سپيده وستاره در طول اين هفته تمام پاسا ژ ها ياين شهر را زير پا گذاشته بودند تا به قول خودشان ب

ه قرار نميگرفت و يا بودند زيرا اگر سپيده لباسي را ميپسنديد مورد پسند ستار بخرند اما هنوز موفق به انتخاب نشده

شان بود با اگر ستاره از لباسي خوشش مي امد سپيده از ان ايراد مي گرفت .باالخره روز پنج شنبه كه اخرين مهلت

بود بخرند .با  آخرين مد سال راهنماي مادرشان توانستند پيراهن هاي بلند ها يبلند ابي رنگي را كه به قول فروشنده

محض رسيدن  انتخاب لباس ،خريد كفش و شال هم به راحتي انجام گرفت و همگي شاد و راضي به خانه برگشتند ،به

ست و نفس ،به اتاقهايشان رفتند تا لباسها را مجددا امتحان كنند.خانم مقدم كه واقعا خسته شده بود روي مبل نش

ي قدي  قه ستاره با لباس جديدش از اتاق بيرون آمد و درحاليكه حودش را در آينهراحتي كشيد .بعد از چند دقي

 : سالن نگاه مي كرد پرسيد

 چطوره مامان ؟

 : خانم مقدم لبخندي زد و گفت



 !عاليه

 : ستاره سپيده را صدا زد و گفت

 . بيا ديگه بسه

را  انش از رضايت برق مي زد جلو رفت و مادرشبعد از چند ثانيه سپيده هم از اتاق خارج شد و در حاليكه چشم

 : بوسيد و گفت

 . واقعا كه سليقه اتون حرف نداره مادر جون

 : خانم مقدم خنديد و گفت

 .حاال بريد و زودتر كارهاتون رو انجام بديد ،پدرتون گفته راس ساعت شش راه مي افتيم

به خواهرش و پرسيدستاره كه به نظر مي رسيد حرف مادر را نشنيده ،رو كرد   : 

 فكر ميكني غزل چي مي پوشه ؟

 : سپيده كمي فكر كرد و گفت

 !نمي دونم ولي خيلي دلم ميخواد زودتر ببينمش و بفهمم كه براي سهيل چكار كرده

 .به نظر من غزل هرچي بپوشه بهش مي اد_

_ ل سهيل رو به داشته باشه تا بيشتر د آره ولي اون در شرايطي قرار گرفته كه بايد توي همه ي كارهاش دقت خاصي

 . دست بياره

 !اي كاش من جاي غزل بودم_

 ! هركسي اين ارزو رو داره_

 . نميدوني اون شب وقتي سهيل رو ديدم چقدر به غزل حسوديم شد_

 !سهيل خيلي خوش تيپ و دوست داشتني شده_

 .بريم يه زنگ به فريد ه بزنم_

 براي چي ؟_

_ اون چه كار كردهمي خوام بدونم   ! 

 .ولش كن بابا ،خودت كه اون رو خوب ميشناسي ،مطمئن باش بهت نمي گه_

 .اهميتي نداره ،چون باالخره تا چند ساعت ديگه همه رو ميبينيم_

 : خانم مقدم كه مشغول مهيا نمودن نهار بود گفت

 . بسه ديگه دخترها ،بريد لباسهاتون رو عوض كنيد ،بياييد ناهار بخوريد

 : ستاره گفت_

 . واي مامان گفتي ناهار نمي دوني چقدر گرسنه ام

 .سپيده در حالي كه به طرف اتاقش مي رفت گفت :من انقدر هيجان زده ام كه فكر ميكنم سير سيرم
**** 

 . غزل عصبي و ناراحت روي تخت نشسته بود و دستهايش را زير چانه اش قرار داده بود

تاق شد و گفتمادرش در زد و وارد ا  : 

 . حاال پاشو بيا ناهارت رو بخور ،با غصه خوردن كه كاري درست نميشه



 : غزل با خشم مشتهايش را گرهكرد و روي تشك كوبيد و گفت

 ! اخه نميدونم ،خياط توي اين شهر قحطه كه شما همه اش ميريد سراغ اين احمق كه كار بلد نيست

_ مي تنگ بود كه بيچاره گفت زود درستش ميكنهحاال مگه چي شده ؟ لباست فقط يه ك  . 

 ! زود؟ حتما براي فردا_

 . عزيز من اون خودش مي دونه كه تو لباس رو براي امشب مي خواي_

 .اگه لباسم تا يك ساعت ديگه حاضر نشه بايد بريم لباس بخريم_

 .چشم ،ناهارت سرد مي شه ها_

 : غزل در حاليكه از تختش پايين مي امد گفت

 . اگه مي دونستم ميخواد اينطوري بشه از همون اول مي رفتم و يه الس دوخته مي خريدم

 .من كه گفتم تو گوش نكردي ،هي گفتي ميخوام لباسم مثل فالن هنر پيشه باشه_

 . تو رو خدا مامان سر به سرم نذار كه اصال حوصله ندارم_

 : نيما كه مشغول شستن دستهايش بود گفت

هموني ديگه و وسواس غزل خانمبازم يه م . 

 : غزل درحالي كه پشت ميز مي نشست گفت

 خودت چي ،ده بار تاحاال تمام شهر رو گشتي ؟

 .حداقل من ميدونستم چي ميخوام بخرم و فقط دنبال همون مي گشتم_

 : مادر پرسيد

 حاال پيدا كردي يا نه ؟

 . بله خوبش رو هم پيدا كردم_

 همون رنگ؟_

_ رنگهمون  ! 

 : غزل زير چشمي نگاهي به برادرش انداخت و پرسيد

 همه ي اين كارها واسه ي اينه كه الله بهت يه نگاه بندازه ؟

 : نيما آهي كشيد و گفت

 !اين كارها كه چيزي نيست !من حاضرم واسه ي يه نگاهش جونم رو بدم

 . ديوونه_

_ فرقي ندارم ديوونه نه مجنون! من االن با مجنون بيابانگرد هيچ . 

 . اما ليلي انقدر خودش رو واسه ي مجنونش لوس نميكرد_

 ! حتما مجنون به اندازه ي من ليلي عزيزش رو دوس نداشته_
**** 

 : الله از پشت ميز بلند شد و گفت

 . خواهش ميكنم ديگه اصرار نكنيد

 : مادر با ناراحتي پرسيد



 آخه چرا ؟

_ تي نيستم كه بتونم تو جشن و مهموني شر كت كنمچون حوصله ندارم ،من تو وضعي  . 

 .نميشه كه تنها خونه بموني_

 . تنهايي براي من بهتره_

 .اون وقت من همه اش حواسم پيش توئه_

 . مي تونيد هروقت كه دلتون خواست به من زنگ بزنيد_

ين كار مهماني برود اما هيچ كس دليل االله اين حرف را زد و از اشپزخانه خارج شد .او اصال دلش نميخواست به اين 

ميز  او را نمي دانست و مهتاب كه ديگر از اصرار خسته شده ب.ود حرفي نزد و به كمك بچه ها مشغول جمع كردن

 . شد
**** 

ون و نيما با هيجان جلوي در ايستاده بود وب ه مهمانان خوش آمد مي گفت . همه امده بودند جز خانواده ي اقا فريد

اراحتي به تاخير شديدا نيما را كالفه كرده بود ،يكي دوبار تا سر كوچه رفت و برگشت اما خبري نبود .با ناين 

يدي وارد ساعتش نگاه كرد . ساعت از هشت گذشته بود و همه ي مهمانها يك ساعتي مي شد كه امده بودند . با نا ام

با عجله به  كرد برگشت و ماشين اقا فريدون را ديدشد وخواست در را ببندد كه صداي بوق ماشني توجه اش را جلب 

 : طرف انها رفت .اقا فريدون درحال پياده شدن گفت

 مي خواستي ما رو پشت در بذاري ؟

 : نيما سالم كرد و گفت

 اختيار داريد ،كم كم داشتم نا اميد مي شدم

تيار ن متوجه غيبت الله شد بي اخسپس نيم نگاهي داخل ماشين انداخت و خم شد و به هم خوش امد گفت و چو

 : چهره اش در هم رفت .مهتاب كه حال اورا درك ميكرد پرسيد

 چيزي شده اقا نيما ؟

 نه نه ...يعني ...پس ...پس الله خانوم كجاست ؟_

 . حالش خوب نبود، موند خونه_

 تنها ؟_

 . اقا رحيم هم هست_

قا فريدون گفتشه هايي كه براي ان شب كشيده بود مي انديشيد كه آنيما با ناراحتي استاده بود و به خراب شدن نق  

: 

 .مثل اينكه خيال نداري تعارفمن كني بريم تو

 : نيما به خودش امد و با دستپاچگي گفت

 .خواهش مي كنم ، بفرماييد منزل خودتونه

 : با ورود ان ها به سالن اقاي مقدم گفت

 . به به ابجي كوچيكه ي ماهم اومد

وسه اي بر سهيل با خوشحالي بلند شد ،اما وقتي الله را بين آنها نديد مايوس و غمگين دوباره نشست .اقاي مقدم ب

 : پيشاني مهدي زد و از مهتاب پرسيد



 پس الله ي من كجاست ؟

 . مهتاب آهي كشيد و گفت :هرچي اصرار كردم نيومد، گفت حوصله ي مهموني رو نداره

د و  از دهان عمويش دچار حس حسادت شده بود رو به ستا ره كر "الله ي من كو؟"مله ي سپيده كه با شنيدن ج

 ! گفت :من نمي دونم اين دختره چي داره كه عمو انقدر دوستش داره

 ! عموجون دلش براي اوان مي سوزه فقط همين_

 .من كه از ترحم متنفرم_

بلندي كشيد  ز خانه رفت ، بعد از اينكه ابي به صورتش زد آهنيما كه تمام آرزوهايش را از دست رفته مي ديد به اشپ

 : وروي صندلي نشست .نداخانم درحاليكه مزه ي سس ساالد را مي چشيد پرسيد

 چيزي شده پسرم ؟

 ! ديگه از اين بدتر نميشه_

 چرا ؟مگه چي شده ؟_

 !الله نيومده_

 نيومده !چرا ؟_

_ يوونه ميشمچه ميدونم فقط اينو ميدونم كه دارم د  . 

 ! خوب شايد با اين كارش خواسته ميزان عالقه ي تورو به خودش بسنجه_

 منظورتون چيه ؟_

 !عشق و عالقه ات رو نشون بده ! بهش ثابت كن كه دوستش داري_

 چه كاركنم ؟برم وسط مجلس گريه كنم ؟_

 . من اينو نگفتم ،...بلند شو برو سراغش_

 !من ؟_

_ دار ميشه ؟ چيه ؟غرورت جريحه  

 . نه ولي شايد آقا فريدون ناراحت بشه_

 .پس يه كمي صبر كن من برم از مهتاب بپرسم و برگردم_

ل هم بي تا برگشتن ندا ، نيما چند بار طول و عرض آشپزخانه را با حالتي عصبي طي كرد و البته از ملك هاي غز

برلب داشت گفتنصيب نماند.باالخره ائ برگشت و در حالي كه لبخند رضايت   : 

 . تا ما شام رو حاضر ميكنيم تو برو و زود برگرد

اشت گفتنيما با خوشحال يدستهايش را به هم كوبيد ،خداحافظي كرد و رفت . غزل درحاليكه سيني چاي را برمي د  

: 

 . اون با اين كار فقط خودش رو كوچيك مي كنه

و  داشته باشد از اشپزخانه خارج شد و بهطرف اقاي مقدمسپس ارام ارام در حاليكه سعي مي كرد حالتي عادي 

وبت باردرش رفت و چاي تعارف كرد . انها از او تشكر كردند و هركدام يك فنجان چاي برداشتند .بعد از آنها ن

د .بنابراين او سيامك بود و بعد بع طرف سهيل رفت . سهيل كه از نيامدن الله خيلي نااحت بود متوجه حضور غزل نش

عد از كمي مكث ،با حالتي خاص گفتب  : 



ي خاص گفتسهيل كه از نيامدن الله خيلي نااحت بود متوجه حضور غزل نشد .بنابراين او بعد از كمي مكث ،با حالت  

: 

 اقا سهيل چاي ميل نداريد ؟

 : سهيل به خودش امد و اول نگاهي به او و بعد نگاهي به سيني چاي انداخت و گفت

 . نه متشكرم

 : غزل دندانهايش را به هم سايد و از او دور شد . فريده با ديدن اين صحنه نيشخندي زد و به ستاره گفت

 حاال چي ميگي؟

 : ستاره ابرو هايش را باال انداخت و گفت

 ! نمي دونم چي بايد بگم !ولي كم كم داره باورم مي شه كه سهيل توجهي به غزل نداره

زل نگاه مي كرد گفتسپيده در حاليكه هنوز به غ  : 

 ! اگه اينطور باشه بايد بگم سهيل خيلي كم عقله

 : فريده گفت

 . شايد هم دلش جاي ديگه ست

 : ستاره و سپيده با تعجب به هم نگاه كردند و فريده با لحني تمسخر اميز ادامه داد

 . مثال شايد به يكي از شماهادل بسته باشه

حرف برق ميزد گفت سپيده كه چشمانش از شنيدن اين  : 

 ! بايد بختمون رو امتحان كنيم ،شايد هم حدس تو دست باشه

 : فريده كه خنده اش گرفته بود بلند شد و گفت

 . البته منم بدم نمياد خودم رو يه محكي بزنم

 : ستاره گفت

 .باشه ما كه بخيل نيستم

يني ل رسيد و اورا بيش از پيش عصباني كرد. سبا اين حرف او هر سه خنديدند .صداي خنده ي انها به گوش غز

 . خالي را برداشت و با خشم از سالن بيرون رفت
**** 

اقش بيرون نما با همراهي مرد باغبان وارد الن پذيراي شد و منتظر ايستاد تا الله را ببيند .الله با ابرواني درهم از ات

 : آمد و سالم كرد .نيما جواب سالمش را داد و گفت

ل اينكه ما رو قابل ندونستيد و دعوتمون رو رد كرديدمث  . 

 .متاسفم اما شما كه وضعيت منو ميبينيد ،من اصال حال و حوصله ي مهموني روندارم_

 پس چرا مهموني سهيل اومدي ؟_

 . اون مهموني رو مه به اجبار و به خاطر دايي اومدم_

_ س بايد بازم به خاطر دايي و پسر داييتون مي اومديداين مهموني هم مثل اون مهموني به خاطر سهيله ،پ  . 

 .گفتم كه حالم خوب نبود_

 : نيما جلوتر رفت و گفت

 . به خاطر من بيا



 : الله خودش را عقب كشيد و گفت

 . اتفاقا من به خاطر رفتار اون شب شما نيومدم

 مگه من چه كار كردم ؟جز اينكه حرف دلم رو زدم !گناه كردم ؟_

_ ما حف دل شما حرف دل من نيستا  . 

 . حف دل تو چيه /هان ؟بگو تا من همونطور باشم و هر كاري كه دل تو ميخواد انجام بدم_

 . متاسفم ،دل من انقدر سياه شده ك حتي يك كلمه حرف هم براي گفتن نداره_

_ دها مثل كر ميكني كه همه ي مرچرا ؟چون يكبار تو قمار باختي ؟چون با مردي زندگي كردي كه آزارت مي داد ؟ ف

 .همند

 : الله با ضعف رو ي كاناپه نشست و گفت

دم ،براي نه!به خاطر اينكه هيچ كس فرياد هاي دل شكسته ي منو نشنيد ،براي اينكه د روجود هيچ مردي وفا ندي

ميكنيد قاتوناينكه شما مردها وقتي پاي رفاقت مي رسه همه چيزتون حتي عشقتون رو هم ميبخشيد و فداي رف  . 

 : نيما كه منظور اورا درك نميكرد جلوتر رفت و گفت

و مال من بهت قول مدم كه من اينطوري نباشم ،هركاري ك تو بخواي همون كار رو انجام مي دم فقط به شرط اينكه ت

 .باشي

 : الله با كالفگي سرش را تكان داد و گفت

 . نمي تونم ، نميتونم

 آخه چرا ؟_

_ ه ام ،پژمرده ام ،نا اميدم ، من يه مرده ي متحركمچون خست  . 

 . هيچ عيبي نداره تو هر طور كه باشي باز من دوستت دارم_

 . اما من به شما عالقه اي ندارم_

 : نيما جلوي پاي او زانو زد و پرسيد

د رو دوست داري ؟به شخص ديگه اي عالقه اي داري ؟اره ؟كسي بهت نارو زده ؟نكنه هنوز هم اون كامران نامر  

 . اسم اون حيوون رو پيش من نيار_

_ رها درست پس چي ؟ توچته ؟...چرا از همه فرار ميكني ؟ چرا هميشه ميخواي تنها باشي ؟ فكر ميكني اينطوري كا

 مي شه ؟

_ ذارديگه برام فرقي نميكنه كه چي ميشه ،فقط دلم ميخواد تنها باشم ،خواهش ميكنم توهم برو و تنهام ب  . 

 .نميتونم...دلم اينجا پيش توئه_

 .خواهش ميكنم دلت رو براي هميشه بردار و از اينجا برو_

 : نيما آهي كشيد و گفت

 !شناختن تو خيلي سخته
*** 

 : آقاي مقدم از غزل پرسيد

 پس نيما كجاست ؟



 : غزل با ناراحتي گفت

 . رفته دنبال الله

رساند  با اندوه سر به زير انداخت . اقاي مقدم چرخي زد و خودش را به سهيل آقاي مقدم به سهيل نگاه كرد . سهيل

 : و آهسته گفت

 ! تو هم برو

 : سهيل با تعجب پرسيد

1من ؟  

 ميخواهي بازم از دستش بدي ؟_

 به چه بهانه اي برم ؟_

 . به بهانه ي دير كردنشان _

د و پرسيداز پله ها پايين مي رفت ستاره جلويش سبز ش سهيل بلند شد و آهسته از سالن خارج شد . هنگامي كه  : 

 كجا پسر عمو؟

 : سهيل در حاليكه سوئيچ ماشين را از جيبش در مي آورد گفت

 . نيما دير كرده ميرم دنبالش

 مگه نيما كجا رفته ؟_

 . رفته دنبال الله_

 مي شه منم با شما بيام ؟_

ي اورا نداشت به ناچار گفتسهيل با اينكه اصال حوصله ي وراجي ها  : 

كه از پله ها پس من تا ماشيت رو روشن مي كنم شما برو يه اطالعي بده كه نگران نشن .ستاره با خوشحالي در حالي

 : باال مي رفت گفت

 .همين االن برميگردم

 ! ببين_

_ 1بله ؟  

 .خواهش ميكنم كسي رو دنبال خودتون راه نندازيد

 ! چشم_

قي كشيد واز ساختمان بيرون رفت و در ماشين منتظر ستاره نشستسهيل نفس عمي . 

وشيد و دوباره به ستاره پس از گفتن اين موضع به مادرش به يكي از اتاقها كه وسايلش را گذاشته بود رفت و لباس پ

 : سالن برگشت .به طرف سپيده كه در حال صحبت با مهتاب بود رفت و گفت

 ! با اجازه

پرسيد سپيده با تعجب  : 

 كجا؟

 : ستاره كه از شادي در پوست نميگنجيد گفت

 . با سهيل ميريم بيرون



 : مهتاب با تعجب گفت

 ! اما االن كه وقت شامه

 : ستاره گفت

 . اخه داريم مي ريم دنبال الله و نيما

 : فريده جلو امد و پرسيد

 چيه ستاره وخيلي خوشحالي !كجا ميري ؟

رونجيبي هاش كرد و در گوش او گفتستاره دستهايش را د  : 

ان دارم مي رم بختم رو امتحان كنم .سپس در حايكه از آنهادور مي شد دستش را در هوا به عالمت خواحافظي تك

 .داد

 : فريده از سپيده پرسيد

 كجا ميره ؟

 : سپيده گفت

 .نيما و الله دير كردن با سهيل مي رن دنبالشون

انده بود ابرويي باال انداخت و زمزمه كردفريده كه هنوز حيران م  : 

 .عجب حرفي زدم ،نميدونستم اين دختره انقدر بي جنبه ست

 سپيده پرسيد :چيزي گفتي فريده جون؟

 : فريده نشست و گفت

 ! نه،با شما نبودم

آمد و در را نه بيرونسهيل كه از دير امدن او عصبي شده بود دنده عوض كرد و خواست راه بيفتد كه او با عجله از خا

مي كنار بست و پرواز كنان به طرف ماشين رفت و سوار شد .او طوري درون ماشين نشست كه سهيل مجبور شد ك

 : بكشد .ستاره شيشه ي مشين را پايين كشيد و گفت

 . ببخشيد معطل شديد

 !اشكالي نداره_
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شين تكيه داد .بستهي سيگارش را از جيب بيروننيما نا اميد از بحث طوالني از خانه خارج شد وبه ما  

كم آورد و سيگار ي روشن كرد .دلش ميخواست همانجا مي ماند و بالخره از طريقي الله را راضي ميكرد اما عقل ح

كنده ي الله  ميكرد برگردد و ديگران را منتظر نگذارد .آهي كشيد و سوار ماشين شد .با دستي كه از جوابهاي نااميد

ب كرد بود ماشين را روشن كرد اما هنوز راه نيافتاده بود كه صداي بوق ماشين سهيل توجه او را به خود جل لرزان

 : .ماشين را خاموش كرد و پياده شد .سهيل و ستاره هم پياده شدند و به طرف او آمدند .سهيل پرسيد

 چي شد ؟

 . هركاري كردم نيومد ،فقط حرف خودش رو ميزنه_

 چي ميگه ؟_

 . ميگه حال و حوصله ي جاهاي شلوغ رو ندارم_



مجبور بود  سهيل دستش را روي زنگ فشرد .او بيشتر به دليل ديدن الله امده بود نه بردنش اما به خاطر حفظ ظاهر

 : كارهايي بكند .نيما به ديوار تكيه داد و گفت

 . شما هم بيخودي اومديد اون نمياد من مي دونم

 : ستاره گفت

باهاش حرف يزنم ،هرچي باشه ما زنها حرف هم رو بهتر مي فهميمبهتره  . 

ا را نوازش مي الله كه از بحث با نيما خسته شده بود به حياط آمه و كنار باغچه نشسته بود و گلبرگهاي ليف گله

.ستاره با  ردكرد.با شنيدن صداي پا برگشت و آن ها را ديد كه در چند قدمي اش ايستاده بودند .بلنر شد و سالم ك

 : صداي بلند جوابش را داد و جلو رفت و صورت او را بوسيد و گفت

 الله جونوهمگي اومديم دنبال تو،

 . آخه جات خيلي خاليه ،برو حاضر شو بيا بريم

 : الله گفت

 . من به اقا نيما هم گفتن كه حوصله ندارم

 : ستاره گفت

ه رو فقط به خاطر بردن تو اومديمحاال ديگه روي ما رو زمين ننداز، اين همه را  .. 

 ....واقعا متشكرم كه به خاطر من به زحمت افتاديد اما_

 : سهيل حرف او را قطع كرد و گفت

 ! الله !به خاطر من بيا

ش را بست و الله به او نگاه كرد و خواست حرفي بزند اما نگاه عاشقانه ي سهيل كه ملتمسانه او را مي نگريست دهان

به سكوت واداشتوا را   . 

 : بعد از چند ثانيه باالخره ستاره سكوت را شكست و گفت

 . سكوت عالمت رضايته

 : سپس دست او را گرفت و در حايلكه به طرف ساختمان مي برد گفت

ر شياين مهموني به خاطر آقا سهيله پس وقتي اون بخواد ديگه نبايد حرفي بزني ،بريم كمكت كنم تا حاض  . 

ر كمد او را باز كرد و نگاهي به لباسهايش انداخت و پرسيدستاهر د  : 

 لباس تازه اي نخريدي ؟

 : الله با بي حوصلگي گفت

 . يه لباس بده فرقي نمي كنه

 : ستاره نظري به او انداخت و سپس دوباره پرسيد

 كدومشون رو بدم ؟

 . همون مشكيه رو بده_

_ اين دفعه الاقل اين طوسيه رو بپوشتو رو خدا انقدر رنگها ي تيره نپوش ،  . 

 .باشه ههمون رو بده_

 : ستاره لباس را از درون كمد در آورد و به او داد و پرسيد



 شال همرنگش داري ؟

تيره تر از  الله به كشوي كمدش اشاره مرد .ستاره كشو را بيرون كشيد و از يبن شالها و روسري ها يك شال طوسي

 : رنگ لباس برداشت و گفت

 بيا الله جون اينم سرت كن ...نمي خواي ارايش كني ؟

 : الله در حاليكه شال را وري سرش مي انداخت گفت

 . نه همينطوري خوبه

 : ستاره در حاليكه به او خيره شد ه بود در دل زيبايي او را ستود و با خودگفت

 . واقعا كه همينوطري هم قشنگي

 : الله نفس عميقي كشيد و گفت

ن حاضرمم  . 

 : ستاهر لبخندي زد و دست او را گرفت و گفت

 . افرين حاال شدب يه دختر خوب و حرف گوش كن

ش چند دقيقه سهيل كه باعث سكوت الله شده بود فكر ميكرد و به تال "به خاطر من بيا "نيما در سكوت به جمله ي 

ا دور شد اما هربار با تكرار كلمه ي نه آنها ر پيش خودش كه بي اثر مانده بود .حدسهاي زيادي در ذهنش زنده مي

 . مي كرد . با خودش در حال جدال بود كه الله و ستاره باالي پله ها ظاهذ شدند

 : سهيل با خوشحالي گفت

 . خب ديگه راه بيفتيم ،االن همه منتظر شما هستند

 : وقتي از خانه خارج شدند نيما در ماشينش را باز كرد و گفت

د الله خانم ،الله بعد از كمي مكث گفتبفرمايي  : 

 . ستاره جون با شما بياد منم با آقا سهيل مي رم

ري از و قبل از هر عكس العملي در ماشين سهيل را باز كرد و سورا شد .ستاهر كه موقع آمدن جز سكوت چيز ديگ

وار ماشين شد ام شده قرار گرفته بود سسهيل نديده بود با خوشحالي سوار ماشين نيما شد .نيما كه در مقابل عمل انج

 . و ماشين را رو شن كرد

و گفت سهيل با ناباوري به نيمرخ زيباي الله خيره شده بود .الله وقتي دور شدن ماشين نيما را ديد برگشت  : 

 نميخواي حركت كني ؟

دسهيل لبخند زيبايي به روي زد و ماشين را روشن كرد .الله كمي جابه جا شد و پرسي  : 

 همه اومدن ؟

 . بله همه غير از شما_

 . دايي شما رو فرستاد دنبال من ؟نه !من ...من خودم اومدم_

 : الله با لحني پر طعنه گفت

 ! فكر نكرديد نيما ناراحت بشه

 الله ! مي خواي ازارم بدي ؟

 !من شما رو ازار بدم ؟_



_ نيشده انتقام بگيري ،به همين دليل اذيتم ميك تو منو مسبب بدبختي هات مي دوني و مي خواي هر طور  . 
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 يعني شما خودتون را كامال بي تقصير مي دونيد ؟_

_ ستم انقدر نه اينطور نيست ،خودم قبول دارم كه كامران رفيق من بود و من وان رو توصيه كردم ،ولي به خدا نميدون

 . تغير ميكنه و گرنه هيچ وقت پا پيش نمي ذاشتم

_ قط همينف  ! 

 : سهيل پايش را روي ترمز گذاشت و بعد از توقف ماشين به طرف او برگشت و گفت

ه اگر تو عذاب نه البته كه فقط همين نيست !من خيلي حرفها دارم كه بزنم ما اين تويي كه لبهام رو بهم مي دوزي ،الل

وست رو به اندازه ي هزاران اقيانوس د كشيدي منم كشيدم ،اگه تو به اندازه ي يه دريا منو دوست داشتي من تو

مام داشتم و مي پرستيدم ،ما چه بايد مي كردم ؟اون ورزي كه كامران به من گفت تو رو دوست داره و از بين ت

ه كامران به دخترها تو رو انتخاب كرده نزديك بود از ناراحتي ديوونه بشم اما چه كار مي تونستم بكنم ؟اون روزي ك

ما چه كار ست داره و از بين تمام دخترها تو رو انتخاب كرده نزديك بود از ناراحتي ديوونه بشم امن گفت تو رو دو

ه چشمه ي ميتونستم بكنم ؟اون جز من كسي رو نداشت ،به من پناه آورده بود.تشنه اي بود كه در ميون كوير ي

تاد خودم رو چون اگر از تشنگي مي افخنك مثل تو رو پيدا كرده بود و من نميتونستم اين چشمه رو از اون بگيرم 

 . هيچ وقت نميبخشيدم

_ ري كردي منم تو رو عيچ وقت نميبخشم ،چون تو با احساسات من باز يكردي ، مي دونستي دوستت دارم اما ازم دو

 كرد ، مي دونستي آينده ام رو در كنار تو مي بينم اما شخص ديگه اي رو جلو فرستادي ،اون آينده ي من رو خراب

 . ،منو سوزوند ، احساسم رو كشت ، سهيل تو و اون باهم منو نابود كرديد

 ... اما به نظر من هيچ چيز عوض نشده ،براي من هنوز هم تو همون الله اي كه_

_ به درد  نه اشتباه مي كني من ديگه اون الله نيستم ،من ديگه هيچي نيستم ، من يه شاخه ي خشكم كه فقط

 . سوزوندن مي خورم

تش را اشك صورت الله را پوشانده بود.ديدن اين اشكها دل سهيل را به درد مي اورد .سهيل به او نزديك شد و دس

 : در دست گرفت و گفت

..قول الله من اشتباه كردم ، خواهش ميكنم منو بخش ، اگه بدونم كه هنوزم دوستم داري قول ميدم جبران كنم .

 ! ميدم،فقط يك كلمه بگو كه منو بخشيدي

 : الله دستهايش را روي صورتش گذاشت و گفت

جيح ميدم ديگه خسته شدم ،از دست همه ،حتي از دست خودم خسته شدم ،سهيل من ميترسم ،انقدر ميترسم هك تر

 . خودم رو عقب بكشم

 چرا ؟اخه از چي ميترسي ؟_

 . نميدونم ،نميدونم ولي ميترسم_

و گفت سهيل بار ديگر دستهاي او را در ست گرفت  : 

يچ وقت الله ي عززم ، من فقط به خاطر تو برگشتم ،پس تو هم به من تكيه كن و از هيچ چيز نترس ،قول ميدم ه

 . تنهات نذارم



 : الله كه پس از سالها حسرت چنيني لحظه اي را كشيده بود سرش را روي شانه ي سهيل گذاشت و گفت

هاي سال همينطور سرم روي شونه ي توبذارم و بخوابمآنقدر احساس خستگي مي كنم كه دلم ميخواد سال  . 

 : سهيل دستش را روي صورت خيس او كشيد و گفت

 . بخواب الله ي من بخواب

ي بخوابد الله چشمانش را بست و پس از لحظه ي كوتاهي به خواب رفت .سالها بود كه نتوانسته بود به اين راحت

ند از مران آمده و ميخواهد او را با خود ببرد و هيچ كس كمكش نميك.هميشه وقتي ميخوابيد خواب ميديد كه كا

ود مطمئن ترسش انقدر جيغ ميكشيد كه يا بيدار ميشد و يا دچار تب و هذيان مي شد .اما حاال كه هسيل در كناش ب

پاهايش  يبود كه ديگر كامران و كابوسهاي گذشته را نخواهد ديد .سهيل آهي كشيد و دستهاي ضعيف او را آرام رو

 . گذاشت پس خيلي اهسته ماشين را روشن كرد وخيلي آهسته شروع به حركت كرد

 : ستاهر كه خودش پخش ماشين را روشن كرده بود و همراه با ريتم اهنگ خودش را تكان مي داد گفت

 !شما چهقدر ساكتي آقا نيما

 : نيما كه درحال و هواي ديگري بود با صداي او به خود آمد و گفت

 .ببخشيد حواسم اينجا نبود

 !ميشه بپرسم حواستون كجا بود؟_

 نيما آهي كشيد و گفت ك

 ! پيش الله

 : ستاره لبخندي زد و گفت

 .اين الله خانم هم ديگه زيتدي داره ناز ميكنه

 . اما من حاضرم هرقدر كه الزم باشه نازش رو بكشم_

 . شما واقعا يه عاشق نمونه ايد_

 . متشكرم_

تاهر به عقب برگشت و با دقت ماشين هاي پشت سرشان را نگاه كرد و گفت : پيداشون نيستس  . 

 . شايد جلوتر از ما رفتند_

 : ستاره شانه هايش را باال انداخت و گفت

 ! شايد

 : اما وقتي به خانه رسيدند از ماشين سهيل خبري نبود .ستاره در حالي كه از ماشين پياده مي شد گفت

اينكه هنوز نرسيدنمثل  . 

 : نيما كه هنوز در ميان سايه هاي شك و ترديد دست و پا ميزد گفت

 . االن ديگه پيداشون ميشه

ز نيما پرسيد با ورود نيما و ستاره همه به سوي آنها جلب شدند .غزل كه از رتن سهيل خيلي عصباني بود جلو رفت و ا

و انداخت و ادامه داد: پس سهيل كو؟:پس چرا انقدر دير كردي؟سپسنظري به پشت سر ا  

 . نيما جواب داد اين قدر شلوغش نكن، االن ميان

 !ميان ؟!باكي؟_



 .خب باالله ديگه_

 چرا با تو نيومد؟_

ودند .همگي نيما بدون اينكه جوابي بدهد از او دور شد و به آشپزخانه پيش مادرش رفت .فريده ،مين و مهتاب آنجا ب

دبا ديدن او پرسيدن  : 

 اومد؟

 : نيما به زور لبخني زد و گفت

 . بله االن ديگه مي رسن

 : مهتاب با تعجب پرسيد

 مي رسن ؟

 . بله الله همراه سهيله ، االن مرسن_

 مگه با هم راه نيفتاديد ؟_

 . چرا ...ولي ...ولي من خيلي تند اومدم_

دوباره مي  ند .او اين اتفاق را جرقه اي باري شروع عشقيفريده با خوشحالي به طرف پنجره رفت تا امدن انها را ببي

نشست و با  ديد و با شوق به انتهاي خيابان نگاه ميكرد .ستاره هم وارد آشپزخانه شد و سالم كرد و روي يك صندلي

 : ناز و عشوه گفت

 فريده جون ميشه يه ليوان آب خنك به من بدي ؟

ف خچال رفت .ستاره نظري به چهره يدرهم نيما انداخت و گفتفريده دنداهايش ار وري هم فشرد و به طر  : 

 . شايد الله وسطراه پشيمنو شده و اقا سهيل رو كجبور كرده كه برگردودندش

 . مهتاب كه كمي دلگير شده بود گفت :دختر من اعصاب به هم ريخته اي داره ولي ديوونه نيست

 : ستاره گفت

مواي عمه جون من منظور بدي نداشت  . 

 : نيما با كالفگي بلند شد و از انجا بيرون رفت ومهين خانم گفت

 . بسه ديگه بلند شيد تا ما ميز ها رو بچينيم، اونام ميرسن

ي همه ميز هم چيده شد اما از سهيل و الله خبري نشد .نيما و پدرش مهمانها را براي صرف شام راهنمايي كردند وقت

ا ميخورد از خانواده ي اقا ناصر به خاطر مهماني تشكر كرد .غزل كه خون خونش ر پشت ميز ها نشستند و اقاي مقدم

 : از فرصت استفاده كرد و گفت

 ... چه فايده ما اين مهموني رو به خاطر اقاسهيل برگزار كرديم در حالي كه

 : آقاي مقدم سخن او را قطع كرد و گفت

 . ناراحت نشو عزيزم االن ديگه سهيل هم مي ياد

رگردد كه غزل بلند شد و خودش را كنار پنجره ي سالن رساند .سرش را بيرون برد و نفس عميقي كشيد خواست ب

له سرش را ورود ماشين سهيل به خيابان را ديد .با دقت نگاه كرد .از صحنه اي كه مي ديد نفسش به شماره افتاد .ال

نجره را رد .وقتي ماشين توقف كرد او با خشم پروي شانه ي سهيل گذاشته بود و سهيل دست او را نوازش مي ك

 . بست و به طرف اتاقش دويد .با به صدا در امدن زنگ در همه خوشحال شدند



شن كرد و روي براي فرار از اين افكار ناراحت كننده به اشپزخانه رفت . خوشبختانه هيچ كس انجا نبود .سيگاري رو

د كه در اه كرد .باز هم همان افكار درهم و سياه مغزش را احاطه كرصندلي نشست .از پنجره به آسمان پرستاره نگ

 : آشپزخانه باز شد و سپيده وارد شد .با ديدن نيما يكه اي خورد و گقت

 . ببخشيد نميدونستم شمااينجائيد

 اشكالي نداره ، بفرماييد ،چيزي احتياج اريد ؟_

 . اومدم براي خودم وستاره قهموه ببرم_

ره به قهوه جوش گفتنيما با اشا  : 

 .بفرماييد

دسپيده تشكر كرد و به طرف قهوه جوش رفت .دوتا فنجان برداشت و در حالي كه انها را پر ميكرد پرسي  : 

 شما چرا تنها نشستيد ؟

 : نيما دود سيگارش را از دهانش بيرون اد و گفت

 . منم اومده بودم يه قهوه بخورم

ت و با اشاره ا روي ميز گذشت . سپس يكي از صندلي ها را عثب كشيد و روي ان نشسسپيده لبخندي زد و فنجانها ر

 : به يكي از فنجانها گفت

 . بفرماييد

 : نيما پشيمان از حرفي كه زد بود گفت

 ...ولي اخه

 ! نكنه خوشتون نمياد با من قهوه بخوريد_

 نه اينطور نيست ، ولي پس ستاره چي ؟_

_ ش مياد ميريزه ...بفرماييداگه قهوه بخواد خود  . 

 : نيما به ناچار تسليم شد و سكوت كرد .سپيده سرفه اي كرد و با حالتي موزيانه پرسيد

 آقا نيما! شما الله رو خيلي دوست داريد ؟

 : نيما با تعجب به او نگاه كرد و گفت

 ..البته كه دوستش دارم ،اگه دوستش نداشتم كه به خواستگاريش نميرفتم

_ گه اون بخواد با مرد ديگه اي ازدواج بكنه چي ؟ا  

 : نيما مانند اسفند روي اتش از جا جهيد و گفت

 ! اين امكان نداره

 از كجا انقدر مطمئنيد ؟_

رد ؟ دفعه ي اين سوال سپيده اورا به فكر فرو برد . واقعا اگر روزي الله مرد ديگري زا انتخاب ميكرد او بايد چه ميك

! با ترديد  ود و راحت تر ميتوانست با مسادل مقابله كند ولي حاال شايد طاقت گذشته ها را نداشتپيش جوانتر ب

 : پرسيد

 مگر مسا له اي پيش اومده كه شما اين حرفا رو ميزنيد ؟

 : سپيده سرش را تكان داد و گفت



 . نه همينطوري پرسيدم

_ تمگفتم كه نه من ...من منظور خاصي نداش_ندارم . شايد خواستگار تازه اي براي الله پيدا شده كه من خبر  . 

 ببينم الله با كدوم يك از شماها صميمي تره ؟_

 . الله دختر منزوي و گوشه گيريه ولي با فريده گرم تر از ماست_

 فريده دختر مهين خانم ؟_

 ! بله_

_ اززش بپرسمميشه شماره تلفنشون رو به من بديد ؟ ميخوام در مورد الله يه چيزهايي   . 

 . باشه اشكالي نداره ،بنويسيد_

گفت در  نيما با عجله دفترچه ي تلفنش را از جيب در اورد و خودكارش را به دست گرفت و شماره اي را كه سپيده

د .چرا ان ياد داشت كرد .وقتي دفترچه را در جيبش ميگذاشت باز هم هزاران سوال بي جواب به ذهنش حمله ور ش

ت ؟! نكنه وال ها را پرسيده بود ؟! چرا امشب الله انقدر تغيير كرده بود؟! آيا حرفهاي غزل صحت داشسپيده اين س

 .......نكنه

رداشت و سپيده رشته ي افكارش را پاره كرد و به او قهوه تعارف كرد .نيما نفس عميقي كشيد و فنجان قهوه را ب

هايش را به اشپزخانه شد و با يدن انها خنذيذ ، سپس دست تشكر كرئ . در حال نوشيدن قهوه بودند كه ستاره وارد

 : كمرش زد و گفت

 ! اي دختر ناقال ، اومدي براي من قهموه بريزي يا اينكه با اقا نيما خوش و بش كني

 : نيما ميخواست بلند شود كه سپيده گفت

 : نه خواهش ميكنم بشينيد .سپس رو به ستاره كرد و گفت

ن تا براي تو هم يه قهوه بريزماي حسود ،بيا بنشي  . 

اي اين دو با اين حرف سپيده و به دنبال ان نشستن بدون تعارف ستاره ، نيما مجبور شد تا آخر مهماني از وراجي ه

ه منازل خواهر فيض ببرد .مهماني با دعوت مهين خانم از همه ي مهمانان براي هفته ي اينده به پايان رسيد .و همه ب

 .خود بازگشتند
................ 

 پايان فصل پنجم

يكرد بار الله پس از سالها احساس شادي و مسرت ميكرد . بار ديگر زندگس را زيبا و خواستني مي ديد . احساس م

پشتي  ديگر سرم عشق در رگهايش تزريق شده و او را به اينده اميدوار مي نمايد . با روياهاي شيرين سرش را به

ل گذرانده بود اد و چشمانش را بسته بود و به دقايقي شيريني مي انديشيد كه در كنار سهيصندلي ماشين تكيه د

يگر .مهتاب كه هنوز هم از دير امدن ان ها به مهماني ناراضي بود با خشم به وا نگاه مي كرد ما نميخواست جلوي د

رفت و خودش را  يدند. الله به اتاقشتعضاي خانواده به او حرفي بزند.بنابراين لب فروبست تا وقتي كه به خانه رس

كرد براي خواب اماده ميكرد كه مهتاب ضربه اي به در زر و وارد شد . الله جلوي اينه نشسته و موهايش را جمع مي

 : .مهتاب در حالي كه به تصوير صورت شاد او در اينه نگاه ميكرد پرسيد

 اتفاقي افتاده ؟

 نه چطور مگه ؟_



_ مي تغيير كردهآخه امشب اخالقت يك . 

 !واقعا ؟_

 بهتره به من راستش رو بگي ،چي شده ؟_

_ هباور كنيد اتفاقي نيفتاده ، فقط احساس ميكنم برگشتم به هشت سال پيش ،شدم همون الله اي ك  ... 

 چرا ساكت شدي ؟...شدي همون الله اي كه چي ؟_

 : الله كمي من من كرد و كفت

يد و ميخواستيدهمون الله اي كه شما دوست اشت  . 

 يعني خيلي اتفاقي انقدر روحيت عوض شده ؟_

 : الاله كه مجبور شده بود در برابر مهتاب موضع بگيرد .گفت

 شما از اين موضوع ناراحتيد ؟

 .نه البته كه نه ! من خيلي هم خوشحالم اما در مورد رفتار امشبت كمي دلخورم_

 مگه من چه كار كردم مامان ؟_

_ از موقع  دن شما دونفر خيلي دور از انتظار بود ، فكر ميكنم اين مساله باعث ناراحتي غزل شده بود چوندير اوم

 .صرف شام يكدفعه غيبش زد و حتي براي بدرقه ي مهمونا هم نيومد

 : الله كه دچار حس حسادت شده بود با تندي گفت

ل اونشب چي نسليمش بشه ! مگه نشنيديد كه سهيغزل چي خيال كرده ؟ فكر كرده حاال كه خوشگله عر مردي بايد 

 گفت ؟

 : مهتاب متعجب از اين برخورد الله گفت

رنگي كنه و منم ميدونم كه سهيل از غزل خوشش نمياد ولي اين مسئله نبايد باعث بشه كه شخص ديگه اي بخواد ز

 . براي گرفتن انتقام گذشته ها دل سهيل رو بدزده

ير شده بود با ناراحتي سر به زير انداخت و گفتالله كه از حرف مادر دلگ  : 

 . شما خيلي بي انصافيد مامان

ي كه يه وقت مهتاب در حالي كه به طرف در اتاق مي رفت گفت :بهتره مثل هميشه خانم باشي و با نجابت رفتار كن

 . نقل مجلس خانمها نشي

گذاشت و  فشرده مي شود .دستش را روي قلبشبار ديگر غم درون چشمان زيباي الله نشست .احساس كرد قلبش 

گاه كرد.با نفس خسته اش را از سينه بيرون داد.به كنار پنجره رفت پرده را كنار زد و به اسمان پرستاره ي شهر ن

 : خود زمزمه كرد

تم به ونساي كاش منم يه ستاره بودم تودل آسمون ،انقدر از آدما دور بودم كه صداشون رو نميشنيدم، اي كاش ميت

ر از چشم مامان بگم احساس ميكنم همون الله اي شدم هك هميشه منتظر صداي زنگ در بود تا سهيل بياد و بعد دو

ر شده از همه يه شاخه گل سرخ تقديمش كنه و بگه اين قلب منه ، مال تو .اي ماش ميتونست بگه توي كمدش پ

قفل كرد و آرزوهاش رو هم توي اون گذاشت  شاخه هاي گل خشك .همون كمدي كه حتي بعد از ازدواج درش رو

ت .هروقت كه همراهكامران به ديدن خانواده اش مي اومد پنهاني ميرفت در كمد رو باز ميكرد و به ياد عشق از س

سر خوش از "رفته اش قطره اشكي ميچكاند و برميگشت.برگشت و پشت ميز نشست و در فترش چنين نوشت :



يشتري به احساس ميكردم با خوشبختي چند قدمي بيشتر فاصله ندارم باز هم ن عشق ديرينه ي تو ، هنگامي كه

ير وجودم چنگ زد و قلب عاشقم را مجروح ساخت. اي كاش بتوانم تا پايان اين را تاب بياورم ، دلم ميخواهد در ز

ونه اش از روي گ قطره اشكي "پرتوهاي عشق فروزان تو وجودم را گرم كنم و در كنار تو چند صباحي را بگذرانم .

ه كردلغزيد و روي دفترش افتاد .پس از آهي ديگر دفتر را بست و سرش را روي ان گذاشت و به حال دلش گري  

. 

تسهيل با دستاني گره كرده روي لبه ي تخت نشست . آقاي مقدم نظري به او انداخت و لبخندي زد و گف  : 

 !باالخره فرصتي رو كه منتظرش بودي به دست اوردي

 : سهيل در حالي كه به نقطه اي نا معلوم خيره شده بود سرش را به عالمت تايد تكان داد و گفت

هيل هشت نمي دونيد چقدر خوشحالم پدر ! احساس ميكنم از لبه ي پرتگاه زجر آور جدايي برگشتم و شدم همون س

منه ، مال  به يارش و بگه اين قلب سال پيش كه دو روز از هفته رو به خونه ي عمه ميرفت تا يه شاخه گل سرخ بده

 !تو

 :سپس در حالي كه ميخنوديد ادامه داد

 : مي دوني پدر ، يه روز كه مثل هميشه گل رو به الله دادم و حرفم رو تكرار كردم الله خنديد و پرسيد

" فتمت شدم و گمن كه فكر ميكردم اون منظور خاصي داره ناراح "تو چقدر قلب داري ؟ اين قلبها تموم نميشن ؟  

: 

 اگه دوست نداري ديگه برات گل نميارم ...اما...اما مي دوني الله چه جوابي به من داد ؟

 :آقاي مقدم متوجه اشكهاي روي گونه سهيل شدع بود . او ادامه داد

رون بكشم و بيبه من گفت اگه ديگه برام از اين قلبها نياري اون وقت مجبور ميشم سينه ي خوم رو بشكافم و قلبم ر

 .و بذارم كنار شاخه هاي گل سرخي كه توي كمدمه

 : آقاي مقدم پرسيد

 حاال نيخواي چه كار كني ؟

 ...دلم ميخواد كاري رو كه بايد اون زمان انجام ميدادم حاال هرچه زودتر انجام بدم اما_

 اما چي ؟بازم مانعي سر راهت ؟_

_ اب ميدهوجود نيما و ابراز عالقه اش به الله منو عذ  ! 

_ ي قبل هم به  نكنه باز هم ميخواي گذشته ها رو تكرار كني ؟تو كه يكبار طعم تلخ جداي رو كشيدي ، تو كه دفعه

درسته كه  خاطر ديگري عشقت رو از دست دادي ، پس بايد اين بار مراقب باشي كه اون اشتباه دوباره تكرار نشه !

له اي كه فقط تو رو دوست دارهنيما به الله عالقه داره اما الله چطور ؟ ال  ! 

 ! درسته ! اما ميترسم_

 از چي ؟_

 ! از كينه_

_ طي چه كينه اي ؟! شما دوتا همديگه رو دوست داريد و مي خوايد با هم ازدواج كنيد اين ديگه به ديگران چه رب

 داره ؟

_ يد همون رو انجام ميدمپدر شما چقدر خوبيد ، هميشه به من قوت قلب ميديد ، حاال هر كاري شما بگ  . 

 . به نظر من اول بايد با خود الله مشورت كني و ببيني نظر خودش چيه بعد اقدام كني _



 . فردا صبح به ديدنش ميرم_

 . مواظب باش رفت و امدت باعث ناراحتي آقا فريدون نشه_

 . خوشبختانه صبح ها هيچ كس جز الله خونه نيست_

_ شو برو بخواب كه روز پر كاري رو پيش رو داريپس حاال بلند شو ، بلند  . 

 . سهيل دست پدر را بوسيد و به وا شب بخير گفت و به اتاق خودش رفت

 : پرده ي سفيد اتقش را كنار زد و به آسمان تيره نگاه كرد و گفت

ماي وي چشاي خورشيد طاليي زودتر آفتاب كن كه دلم ديگه طاقت داره . دلم ميخواد زودتر برم ببينمش ،ت

مش امامزاده قشنگش نگاه كنم و باز هم اون ترانه هاي عاشقانه رو كنار گوشش زمزمه كنم . ميخوام يه بار ديگه ببر

ن كنيم و قسمش بدم كه هيچ وقت در هيچ شرايطي دلش رو از دل من جدا نكنه ، ميخوام با هم نذر كنيم و شمع روش

ثل همون هر شب جمعه به اونجا بريم و تجديد ميثاق كينم درست مو پيمان ببنديم كه وقتي باهم ازدواج كرديم 

طنت روزها ، همون ورزهاي قشنگي كه اون به يه بهونه اي از خونه ميزد بيرون و خودش رو به من ميرسوند و با شس

 : در كيفش رو باز ميكرد و شمعها رو نشونم ميداد و ميگفت

زودتر  چقدر عاشق ترم . آره خورشيد خانم به خاطر دل منم شدهببين اين دفعه خودم شمع خريدم كه ثابت كنم 

 . اشعه هاي تابناكت رو روي زمين پهن كن و شاهد به هم رسيدن ما باش

 : هنگامي كه چشم هايش را گشود و تابش خورشيد را ديد لبخندي زد و گفت

نيي تا بتوني حال منو درك كاي بي رحم سر موقع و مثل هميشه طلوع كردي ؟ آخه تو كه تاحاال عاشق نشد  . 

دم با دين او بعد با شادي از جايش بلند شد و سرخوش به طبقه ي پايين رفت تا خود را اماده ي رفتن كند . آقاي مق

 . گفت عجله كن كه ليلي منتظرته

 : سهيل جلو رفت و سالم كرد و دست پدر را بوسيد و گفت

 . دل مجنون از ليلي بي قرار تره

_ د باش كه كارت به بيابانگردي نكشهپس زو  . 

 : سهيل در حاليكه به طرف ديستشويي ميرفت گفت

 . اگه مجنونم يه پدر مثل من داشت كترش به بيابانگردي نميكشيد
 

**** 

 : مهتاب پس از جمع كردن ميز صبحانه رو كرد به الله و گفت

 . امروز زودتر برميگردم تا با هم بريم بازار

تعجب پرسيدالله با   : 

 !بازر براي چي؟

 .ميخوام براي مهموني شب جمعه برات يه لباس بخرم كه تك باشه_

_ 1براي من ؟  

 . خب آره ديگه عزيزم براي تو ! ميخوام كاري بكنم كه نيما شيفته تر بشه _

 : الله چيني برپيشانيش انداخت و گفت

 . اگه اينطوره اصال نميام



_ يخواي باز هم ناز كني تا سهيل بياد دنبالتيعني چي نميام نكنه م  ! 

 ! مامان_

_ ن چرا ناراحت ميشي ؟ من مادرتم ، خير و صالحت رو ميخوام ، من ميدونم كه تو ، توي دلت هيچي نيست اما اي

 . كارها باعث ميشه نيما دلگير بشه

 خب بشه چه اهميتي داره ؟_

فرصتي برات پيش نياد تو نميفهمي دختر ! ممكنه ديگه هيچ وقت چنين _  . 

 . اصال برام مهم نيست_

 ! اما براي من كه دلم ميخواد خوشبختي تو رو ببينم مهمه_

 . اگه وا قعا خوشبختي منو ميخوايد پس ديگه حرف نيما رو پيشم نزنيد _

 .اتفقا فقط نيماست كه ميتونه خوشبختت كنه پس لجبازي رو كنار بذار_

ه بود با بغض بلند شد و در حالي كه بيرون ميرفت گفتالله كه از بحث خسته شد  : 

 .اگه خوشبختي منو ميخواين چشماتون بيشتر باز كنيد

 : مهتاب كه منظور او را نميفهميد نگاهش كرد و زير لب از خود پرسيد

 !يعني چه؟ منظورش چي بود ؟

 : فريدون وارد آشپزخانه شد و پرسيد

 خانم شما حاضري ؟

_ ما ماشين رو روسن كنيد منم اومدمبله تا ش  . 

 ! به الله چيزي گفتي ؟ ناراحت به نظر ميرسيد _

 . من فقط اسم نيما رو بردم خانم ناراحت شد_

 . اگه ميدوني به اين ازدواج راضي نيست خوب حرفش رو نزن _

 : مهتاب در حاليكه اشك درون چشمهايش حلقه زده بود سرش را بلند كرد و گفت

زه و آه ميكشه ن مادرشم ، دوستش دارم ، دلم ميخواد خوشبهت بشه ، تا كي بشينم و ببينم كه فقط اشك ميريآخه م

 ؟ تا كي گوشه گيري و ناراحتيش رو ببينم ؟

 حاال از كجا مطمئني نيما اونو خوشبخت ميكنه ؟_

 .مطمئنم چون نيما رو ميشناسم_

_ قدر اشك پيش هم اين ما بوديم كه الله رو بد بخت كرديم ، يادته چهمون طور كه كامران رو ميشناختيم ؟ دفعه ي 

 . ريخت و ما ناديده گرفتيم ؟ اگه واقعا دوستش داري دست از سرش بردار و بذار خودش تصميم بگيره

 . اگه با خودش باشه كه ميخواد تا آخر عمر تنها بمونه _

 .خب بمونه_

 : مهتاب با تعجب به او نگاه كرد و گفت

 ! يعني براي تو اهميتي نداره كه دخترت زندگي تازه اي رو شروع كنه

 : فريدون آهي كشيد و گفت



اد همون قدر كه تو دوستش داري منم بهش عالقه دارم و دلم ميخواد آينده اش رو روشن ببينم ولي دلم نميخو

اب كنهش همسر آينده اش رو انتخاشتباه گذشته رو تكرار كنيم ، دلم ميخواد اينبار الله با ميل و رضايت خود  . 

نگ را فشرد . سهيل پشت در ايستاد ، نگاهي به گلهاي سرخ تزين شده انداخت ، سپس با دلي آكنده از شور عشق ز

 : الله مشغول كمك به مش رحيم بود بلند شد و دستكش هاي پالستيكي را در آورد و گفت

يكنمشما كارتون رو انجام بدين من ميرم در رو باز م . 

 : مش رحيم با هرباني گفت

 . حسابي خسته شدي خانم

كه امروز كسي  الله لبخندي زد و به طرف در راه افتاد .بي اختيار قلبش به تپش افتاده بود . از صبح احساس ميكرد

د مي آيد و هر لحظه منظر بود . با هيجان در را گشود و با ديدن سهيل فهميد كه چرا دچار چنين حسي شده بو

اغ شد و .سهيل سالم كرد و حالش را پرسيد . الله با شرم جوابش را داد و به او تعارف كرد داخل شود .سهيل وارد ب

 . گلهاي سرخ را به طرف او گرفت و گفت : تقديم به بهترين الله ي دنيا

 :الله گلها را گرفت و تشكر كرد و بعد پرسيد

ي قبلي ؟اين رو هم بذارم پيش گلهاي ...يعني قلبها  

يگر در مقابل سهيل با تعجب به او خيره شد ! باورش نميشد كه او پس از سالها هنوز ان گلها را نگه داشته باشد بار د

رون عشق پاك و بي حد او شرمنده شد و از ظلمي كه در حق او روا داشته شده بود احساس پشيماني كرد . اشك د

داد اشكهاي  گذشته افتاده بود دسته گل را به سينه اش فشرد و اجازه چشمانش حلقه زد. الله هم كه به ياد سالهاي

ضش را مهار كند گرم از زير پلك هايش بيرون بريزند و گونه هايش را خيس كنند. سهيل كه به سختي ميتوانست بغ

 : گفت

رو جبران كنم  ني هاي توتو يه فرشته اي ، يه فرشته ي پاك و همربون تو جلد ادميزاد ، من نميدونم آيا ميتونم مهربو

 ! يا نه

 : الله مانطور كه اشك ميريخت گفت

اراده اي  ديگه تنهام نذار فقط همين ، نميدوني تو اين چند سال چي كشيدم من يه موجود تنهاي تنها بودم كه به

داشت . ن ديگران زندگي ميكردم ، يه انسان دل شكسته با دلي پرخون كه ذره ذره درد ميكشيد اما جرات فرياد

، من  سهيل قول بده ، قول بده ، كه ديگه تو هيچ شرايطي تنهام نذاري ، من ديگه طاقت دوري و تنهايي رو ندارم

 . ...من بدون تو مي ميرم

 : سهيل جلو رفت اشكهاي او را به آرامي پاك كرد و گفت

مام شد با ازدواج تو زندگي براي من تمنو ببخش الله ، من در حق تو خيلي ظلم كردم اما خودمم خيلي زج كشيدم ، 

عقبيم ميكردند به خاطر همين هم رفتم ، رفتم كه بتونم فراموشت كنم اما خاطره هاي قشنگت هميشه سايه به سايه ت

بود و همه جا  ، ميخواستم كاري كنم كه دلم با كذشته ها وداع كنه اما شبها توي خواب دستهاي مهربونت توي دستام

ي هنوز زنده ام و ق تو رو اشت ، وقتي چشم باز ميكردم ساعتها به ياد تو گريه ميكردم ، الله ! اگر ميبنتو رو ، بوي عش

تو رو در  نفس ميكشم به خاطر اميدي بود كه توي دلم لونه كرده بود ، اميد به اينكه حتي اگر شده لحظه ي مرگ

 . كنارم داشته باشم

 : الله دسنش را روي لبهاي او گذاشت و گفت



تا بتونم  ديگه از مرگ حرف نزن ، حاال كه من احساس ميكنم دوباره به زندگي برگشتم تو هم بايد كمكم بكني

 . خودم رو از دنياي تاريك گذشته بيرون بكشم و زندگي ديگه اي رو بسازم

ري كه تو دم و هر كتا اخرين لحظه باهاتم ، قول ميدم ، از امروز به بعد ميخوام سرنوشت زندگيم رو به دست تو ب _

 . بگي همون رو انجام بدم

 : الله اهي كشيد و گفت

 . اول از همه از تو ميخوام كه يه كمي صبر كني تا بتونم خودم رو اب اين وضع ساز گار كنم

 . اگه الزم باشه فهت سال دي گه كه هيچي حاضرم هفتاد سال ديگه هم صبر كنم _

 : الله خنديد و گفت

با صا و عينك بريم محضر اون وقت بايد  . 

 : سهيل هم خنديد و گفت

 . همين كه تو رو داشته باشم برام كافيه

 : الله نفس عميقي كشيد و گفت

 . منو ببخش كه همينجا دم در نگهت داشتم بيا بريم تو

از دور  ندي زد وسهيل لبخندي زد و به دنبال او راه افتاد . مش رحيم كه ديگر سهيل را مي شناخت با دين او لبخ

فت و برايش دست تكان داد . سهيل براي او سر تكان داد و همراه الله وارد سالن شد . الله به طرف ضبط صوت ر

ه بعد از جستجو در ميان نوار ها بالخره نواري را انتخاب كرد و ان را درون ضبط گذاشت و روشن كرد . بعد ب

ش به ت و پر از آب كرد و گلها را درون ان گذاشت . سهيل كه گواشپزخانه رفت و لدان سفالي روي ميز رابرداش

مبادا ديگران  نواي دل انگيز سپرده بود به ياد آورد كه اين نوار را در سفر شمال به الله داده بود و الله از ترس اينكه

ش دور گاه از ذهنان را ببينند در زير لباسهايش درون چمدان پنهان كرده بود .سفري پر از خاطرات خوش كه هيچ 

 . نميشد . انديبشيدن به /ان سفر هميشه دلش را به وجد مي آورد

 : الله با سيني چاي وارد سالن شد و پرسيد

 / اين نوارو يادته

 : سهيل در حاليكه به صورت زيباي او نگاه ميكرد گفت

 مگه ميشه يادم بره ؟

 : الله سيني را روي ميز گذاشت و گفت

بالخره جرات پيدا كرديم و حرف دلمون رو به هم زديم توي همون سفر بود اولين باري كه  . 

 . البته من خيلي پيشتر از اون سفر تو رو دوست داشتم_

 . اما به حدي مغرور بودي كه ميخواستي اول من ابراز عالقه كنم _

 . وتو مغرور تر از من _

 راستي كدوممون اول شروع كرديم ؟ _

دات ست فقط ميدونم و قتي كه با هم حرف ميزديم صورتت از خجالت گل انداخته بود و صردست يادم ني _

 . ميلرزيد

 . خودتم يكسره نفس نفس ميزدي و من ميترسيدم كه يك موقع قلبت از كار بايسته_



 . من هنوزم همينطورم وقتي تو رو ميبينم احساس ميكنم نفس توي سينه ام سنگيني ميكنه _

د و در حاليكه فنجان را از درون سيني بر ميداشت تا جلوي او بگذارد گفتالله اهي كشي  : 

 ! من هنوزم ميتوسم سهيل

 از چي ميترسي ؟ _

مونمخودمم نمي دونم ، ولي هميشه احساس ميكنم يه دست نامرئي منو از تو دور مي كنه و نميذاره كنا رت ب _  . 

، مطمئن  عد دستت رو ميگيرم و براي هميشه مي برمت پيش خودمبالخره يه روزي اين دست رو قطع ميكنم ، ب _

 . باش ديگه هيچ دستي نميتونه مارو از هم جدا كنه

 . سهيل مامان از اتفاق ديشب خيلي ناراحته _

 !چه اتفاقي ؟ _

 . دير رفتنمون به مهوني _

 چرا؟ يعني عمه به من و تو اعتماد ندراه ؟ _

ش براي اينه كه هر طور شده منو قانع كنه تا پيشنهاد ازواج نيما رو بپذيرمتميدونم ، اما تمام سعي _  . 

 ميخواي بگي كه اون نيما رو به من ترجيح ميده ؟ _

في نگران اون فكر ميكنه كه تو نسبت به من احسايس ترحم ميكني و من حس انتقام هنوز توي وجودمه ، از طر _

 . غزله

احساسي ندارماما من كه نسبت به غزل هيچ  _  . 

 . به هر حال عوض كردن نظر مامان خيلي سخته _

 . تو نگران نباش همين امروز خودم باهاش صحبت ميكنم و همه چيز رو براش توضيح ميدم _

 : الله نفس عميقي كشيد و گفت

 . اي كاش يه دختر خوب پيدا ميشد كه ميتونست دل نيما رو به دست بياره

 : سهيل خنديد و گفت

نه توي ماشين نيما بايد اين طور كارها رو به دست سپيده و ستاره سپرد ، نميدوني ستاره ديشب وقتي كه فهميد ميتو

 . بشينه چقدر خوشحال شد

 : الله هم با ياداوري حركات او لبخندي زو و گفت

الله  اي زنگ رنگ از رويبه نظر من اون دوتا بهتر از هركس ديگه اي از عهده ي اين كار ب ميان .با برخاستن صد

 : پريد . سهيل كه متوجه ي حال او شده بود پرسيد

 چي شده الله ؟ چرا ترسيدي ؟

 . شايد مامن باشه برگشته آخه گفت كه امروز زودتر مياد تا بريم خريد _

 . اما تو كه كاري نكردي تا بترسي _

 . نميترسم ، دلم نميخواد باعث ناراحتيش بشم _

براي همين اومدم اينجا ، اومدم كه با عمه صحبت كنم پس اصال نگران نباشاصال من  _  . 

 : الله به حرفهاي سهيل گوش ميكرد و با نگراني چشم به در دوخته بود ك همش رحيم وارد شد و گفت

 . فريده خانم اومدن اما هرچي اصرار ميكنم نميان تو



ن او به زور رفت . فريده پايين پله ها ايستاده بود ، با ديد الله نفس راحتي كشيد و از جايش بلند شد و بيرون

كه او را به  لبخندي زو و سالم كرد . الله از رنگ پريده و دستهاي لرزان او فهميد كه بايد اتفاق خاصي افتاده باشد

 : انجا كشانده .از پله ها پايين رفت و گفت

 . چرا اينجا ايستداي ؟ بيا بريم خونه

اي مرتعش پرسيدفريده با صد  : 

 كي اينجاست ؟

 . سهيل_

 !سهيل؟_

 آره چرا تعجب كردي ؟_

 . نه...نه تعجب نكردم اما اومدم يه چيزي بهت بگم _

 چي شده فرسده ؟ اتفاق بدي افتاده ؟ _

 . نه يعني آره يعني منم درست نميدونم _

 ! چرا اينطوري حرف ميزني ؟ درست حرف بزن ببينم چي شده _

زل ...غزلغ -  

 : الله با نگراني شانه هاي او را تكان داد و پرسيد

 چرا حرف نميزني ؟

 : فريده با بغض گفت

 . غزل خودكشي كرده

 به او نگاه كند جواب سالمش را داد و دستهاي الله را در دستهايش گرفت و گفت:چرا ناراحتي؟

ريف كرد .سهيل پرسيدالله به فريده نگاه كرد و فريده موضوع را براي سهيل تع  : 

 مرده ؟

 .خوشبختانه نه! به موقع رسوندنش بيمارستان_

 پس چرا تو انقدر نگراني ؟_

 .نگراني من چيز ديگه ايه_

 : الله و سهيل هر دو پرسيدند

 از چي؟

 :فريده نظري به هردو انداخت و با ترديد گفت

 . از ...از نامه ي غزل

 : باز هردو پرسيدند

امه؟كدوم ن  

_ ل اين كار رو غزل قبل از اينكه اين كارو بكنه نامه نوشته...تو...توي نامه اش نوشته كه به خاطر بي اعتمادي سهي

د ؟انجام داده چون تمام اميد و آرزوهاش نقش بر آب شده و هيچ اميدي به آينده نداره، حاال ميخوايد چه كار كني  

 :سهيل با دست به پيشاني اش زد و گفت



دختره ي احمق 1هم از بد شانسي من  اين ! 

 فريده پرسيد :چه كار بايد كرد؟

ردن و نميدونم، همه ي اينها تقصير اون آدمهاي بي كاريه كه با حرفهاي احمقانه اشون اون رو به من عالقه مند ك _

 فكرهاي بيهوده توي سرش انداختند ...شما از كجا موضوع رو فهميديد ؟

اجرا رو براي مادرم تعريف كردپدرتون زنگ زد و م _  . 

 نظرش چي بود ؟_

 . فقط نگران الله بود_

ايش ناگهان صداي هق هق گريه الله بلند شد و نظر آنها را به خود جلب كرد . او در حاليكه صورتش را بادسته

 . پ.شانده بود به شدت گريه ميكرد

 : سهيل به او نزديك تر شد و گفت

گريه هاي تو رو ندارم گريه نكن الله من طاقت  . 

د و گفتاشم درون چشمخاي فريده هم حلقه زد زيرا ميدانست چرا الله اينگونه زار ميزند .سهيل به فريده نگاه كر  

: 

 .اما من تسليم نميشم

 : سپس در حاليكه الله را نوازش ميكرد گفت

اگه هزاران نفر  نيستم تو رو از دست بدم حتيبه خدا الله ايندفعه فرق ميكنه ، مطمئن باش من به هيچ قيمتي حاضر 

 : هم مثل غزل خودشون رو بكشند .الله با عجز گفت

خدا چرا انقدر  اما عشقي كه با خون ديگران رنگين بشه عشق نيست ...من ، من از عاقبت اين عشق ميترسم ، نميدونم

 . به من طاقت داده و راحتم نميكنه

ن هفت شق و محبتيه كه توي دل ما دوتاست ، من تو رو با دنيا هم عوض نميكنم ، مالله اين حرفها رونزن، مهم ع _

خاطر خدا  سال تمام به خاطر تو صبر كردم حاضر نيستم به خاطر كار احمفانه يه دختر ديوونه رهات كنم ، الله به

 ! انقدر گريه نكن ، ببين تمام بدنت داره ميلرزه

يكه او را نوازش ميكرد گفتفريده در كنار الله نشست و در حال : 

 . الله جون گريه نكن خدا بزرگه

 :الله خودش را در آغدش او انداخت و گفت

تهديگه طاقت ندارم ، ديگه نميتونم تحمل كنم ، دلم داره ميتركه ، احساس ميكنم قلبم دارخ از كار مي ايس  . 

 . فريده با گريه گفت:به خدا اميدوار باش الله جون

ه سهيل كرد و گفتسپس رو ب : 

دبهتره شما بريد بيمارستان و خودتون مستقيما با اون روبه رو بشيد و در حضور همه حرفاتون رو بزني  . 

 :سهيل كالفه و سردرگم بلند شد ، دستي ميان موهايش كشيذد و گفت

 . اما تا وقتي الله آروم نشه من نميرم

ورت نگران او دوخت و گفتالله سرش را تكان داد و چشمهاي خيسش را به ص : 

 !چطوري آروم بمونم وقتي مي بينم همه ي دنيا ميخوان ما دوتا رو از هم جدا كنن



 :سهيل روبه روي او زانو زد و گفت

ميبينم كه  اما الله مطمئن باش نيروي عشق ما از هر نيرويي قويتره ، وقتي من هميشه اسم تو رو زمزمه ميكنم ، وقتي

جدا كردن ما  د توئه كه روي قلبم حك شده و جاييي براي كسي نداره مطمئنم كه هيچ كسي قادر بهفقط اسم تو و يا

1نيست   

 :الله آهي كشيد و اشكهايش را پاك كرد و گفت

 . پس طوري با غزل حرف بزن كه قانع بشه اما دلگير نشه

 .براي من اصال مهم نيست كه غزل دلگير بشه يا نشه مهم فقط تويي _

ما نذار به خاطر شادي من يكي ديگه دلش غمگين بشه و بشكنها _  . 

 . تو هم سعي كن اشتباه گذشته ي منو تكرار نكني _

ترك كرد .بار  سهيل بلند شد و در حاليكه بغض سنگيني گلويش راه گل.يش را بسته بود بدون خداحافظي آنها را

ي فريده گذاشت و با هق هق گفتديگر اشك از چشمان الله سرازير شد ، سرش را روي شانه  : 

چ وقت به هم دلم نميخواد باعث ناراحتي كسي بشم فريده جون ، برام دعا كن، من خيلي ميترسم ، ميترسم ديگه هي

 . نرسيم

 : فريده دستي به موهاي او كشيد و گفت

 . مطمئن باش حق به حق دار ميرسه ، اخه با گريه كه كاري درست نميشه

يه كار ديگه اي از دستم بر نميادمن كه جز گر _  . 

 . تو ميتوني دعا كني ، ميتوني از خدا كمك به خواي _

ستم دوام من تمام اين هفت سال هميشه دستهام به سوي درگاه خدا دراز بود وگرنه مطمئنا همين مدت هم نميتون _

 .بيارم

 . بازم همين كارو بكن تا دلت آروم بگيره _

نده كه بخواد آروم بگيرهديگه دلي برام نمو _  . 

ه صورتت بزن تا بلند شو بريم خونه ، االن خاله مهتاب مياد اون وقت با ديدن حال تو ميترسه ، بلند شو بريم آبي ب _

 . حالت جا بياد

 ا اثري از آمدنالله با كمك فريده از جا بلند شد و به خانه برگشت .تا قبل از برگشتن مهتاب خانه را مرتب كردن ت

مام شدن مهمان باقي نمانده باشد اما الله به حدي ناراحت بود كه يادش رفت دسته گل روي ميز را بردارد .بعد از ت

ز را كارها فريده او را بوسيد و خداحافظي كرد و رفت .الله كنار ضبط صوت نشست و همان كاست خاطره انگي

 . گذاشت و به فكر فرو رفت

مهتاب آمد و گفت كه آماده ي رفتن است ساعت يازده و سي دقيقه بود كه . 

 : الله با تعجب پرسيد

 كجا بريم ماامن ؟

 . ا و تو چقدر حواس پرتي من امروز به خاطر تو پدرتو تنها گذاشتم و زود اومدم كه بريم خريد_

 . خريد ؟!...آه يادم اومد ...ولي مامان به خدا الزم نيست _

 يعني چي الزم نيست ؟ _



تونم همون لباساي قبلي رو بپوشممن مي _  . 

و ، بلند شو حاال وضعيتت فرق ميكنه در ضمن هر كدوم از اون لباسارو حداقل چهار يا پنج بار پوشيدي ، بلند ش _

 .بهونه نيار

 . اما من اصال قدرت انتخاب ندارم _

 ! تو بيا بريم انتخاب با من _

من بيام؟ خودتون بريد ديگه؟ اگه شما ميخوايد انتخاب كنيد پس ديگه چرا _  

 . داري حوصله ام رو سر ميبري ال له! تا من يه ليوان آب بخورم تو هم بلند شو برو حاضر شو _

افتاد  مهتاب اين حرف را زد و به آشپزخانه رفت .به طرف يخچال ميرفت كه چشمش به گلهاي سرخ درون گلدان

ود پرسيد : ه سالن برگشت و از الله كه هنوز همانجا نشسته ب.فكري چون از برق از ذهنش گذشت .با عصبانيت ب

 مهمون داشتي ؟

 :رنگ تز روي الله پريد ، با دستپاچگي گفت

 !مهمون...نه

 : مهتاب با صدايي كه بي شباهت به فرياد نبود گفت

 پس اون گلها چيه؟

 كدوم گلها؟_

 ! همون گلهاي روي ميز_

ين دن سهيل را فراموش كرده .دستهاي لرزانش را در هم گره كرد و سرش را پايالله فهميد كه مهم ترين اثر آم

 :انداخت .مهتاب به طرف او رفت و با همان لحن پرسيد

 چيه؟چرا ساكت شدي؟

 الله جوابي نداد و فقط اشك روي گونه هايش جاري شد.مهتاب ادامه داد : كي اينجا بوده؟...سهيل؟

ا مهتاب با خشمي بيشتر ادامه دادالله ملتمسانه نگاهش كرد .ام : 

ه ضربه پس حرفهايي كه امروز خواهرم پشت تلفن ميزد درست بوده ، تو ميدوني به خاطر دير اومدن تو و سهيل چ

ه اون اي به غزل وارد شده ؟ميدوني اون خودكشي كرده ؟ ميدوني اگه باليي سرش مي اومد چي ميشد؟ ميدوني اگ

يل نستن؟ ميدوني با اين كارت آبروي من و پدرت رو بردي ؟ همه ميدونن كه سهميمرد همه تو رو مقصر ميدو

چرا دلت ميخواد بهت ترحم بشه ؟ ميخواي انتقام  1ميخواد كارراي كامران رو جبران كنه و هيچ عالقه اي به تو نداره 

رار ميكنم كه با ه ميبيني اصبگيري؟ حاال با چه رويي ميخواي توي فاميل سر بلند كني ؟ آخه ن. كجا ، سهيل كجا؟ اگ

الق نيما ازدواج كني فقط به خاطر اينه كه اون قبل از ازدواجت با كامران هم تو رو دوست داشت و وقتي كه تو ط

 . گرفتي اونم نامزديش رو به هم زد و گرنه هيچ پسري حاضر نميشه با يه زن بيوه ي منزوي ازدواج كنه

ت ميكند ، دوخته بود و نميتوانست بفهمد كه او چرا تا اين حد بي رحمانه صحب الله با ناباوري به دهان مادرش چشم

احساس هرچند تا انداه اي هم به او حق ميداد زيرا او هم مثل ديگران از عشقبين دختر و پسر برادرش بي خبر بود .

اشت و خواست گ كرد قلبش به تكه اي يخ تبديل شده كه درون سينه اش سنگيني ميكند .دستش را وي سينه اش

 . فرياد بزند و همه چيز را بگويد اما احساسي دروني او را از ان كار بازداشت

 : مهتاب در حاليكه به شدت عرق كرده بود خودش را وي كاناپه انداخت و گفت



م هخواهرا الدن همين االن چند تا خواستگار خوب داره كه پدرت به خاطرتو جوابشون كرده ، اون وقت تو ذره اي 

 .به فكر آبروي ما نيستي ، يك كمي هم انصاف داشته باش و به ديگران فكر كن

 : الله اشكخايش را پاك كرد و گفت

ميل  شما درست ميگيد ، من خيلي خودخواهم كه فقط به فكر خودمم ، من ...من معذرت ميخوام ، از اين به بعد به

 . شما رفتار ميكنم تا همه چيز درست بشه

خوشحالي پرسيدمهتاب با   : 

 يعني حاضري هرچي كه من ميگم همون كار رو بكني ؟

 : الله با سعي بسيار بغضش را فرو برد و گفت

 .بله! هرچي شما بگيد همون رو انجام ميدم

هتاب بعد دوان دوان به اتاقش رفت و در را بست و خودش را روي تخت انداخت و با صداي بلند گريه را سر داد . م

را نوازش كرد و  گريه او را شنيد آهي كشيد و با دلتنگي به اتاقش رفت و لبه ي تختش نشست و موهايش كه صداي

 : گفت

هايش را من مادرتم، خوبيت رو ميخوام ، پس نبايد از دستم ناراحت بشي .الله بلند شد و در حاليكه با حرص اشك

 پاك ميكرد گفت ك

 .نه من نارحت نشدم

ريم خريد ف كمد لباسهايش رفت و در آن را باز كرد و ادامه داد : االن حاضر ميشم تا با هم بسپس بلند شد و به طر

 : . مهتاب كه نفهميده بود همه كارهاي او از رو عصبانيت است با خوشحالي بلند شد و گفت

 .پس منم مي رم حاضر بشم

ر خودش در از اينكه نيشخندي به تصوي الله لباسهايش را پوشيد و جلوي آنه نشست ، كمي هم آرايش كرد و بعد

 آينه زد گفت ك

كيفش را  تا حاال به اختيار ديگران زندگي كردي از اين به بعد هم براي اونا زندگي كن نه براي خودت .بلند شد و

داشت و به برداشت و از اتاق بيرون رفت .به آشپزخانه رفت و دسته گليرا كه سهيل آورده بود از درون گلدان بر

الن برگشتس  . 

 : مهتاب وقتي گلها را ديد با تعجب پرسيد

 !اينها رو ئيگه براي چي برداشتي ؟

 .اين گلها حق غزله ، ميخوام ببريمشون براي اون و براي اتفاق ديشب هم ازش معذرت بخوام_

 .اما ما كه قرا نيست بريم بيمارستان_

 .حاال ديگه قراره بريم-

- ال خودت رونشون ندي بهترهاما به نظر من اگه تو حا  . 

د و به طرف بغضي سنگن تر از قبل در گلوي الله نشست ، اما قبل از اينكه اشكهايشسرازير شود از سالن خارج ش

گفت حياط رفت .چند بار پلكهايش را به هم زد تا بتواند اشكهايش را مهار كند .بوسه اي بر يكي از گلها زد و  : 

محكوم شد  نميخواد قلب تو مال من باشه ، نمن ميخوام قلبت را به ديگري بسپارم چون سهيل عزيزم مثل اينكه خدا

 . كه تا ابد توي آتش عشق تو بسوزم



............ 

6پايان فصل   

د اما نميتوانست سهيل كنار پنجره و پشت به غزل ايستاده بود و فقط حرفهاي كنايه آميز ستاره و سپيده را ميشني

ا به طرف او رفت و دست را روي شانه او گذاشت و گفتحرفي بزند .نيم  : 

 . خيلي به خير گذشت و اما آقا سهل عاشق كشي كار درستي نيست

اوودي سهيل برگشت و به او خيره شد و خواست حرهاي دلش را بر سر او بكود كه آقاي مقدم با يك دسته گل د

گفت  ري به سهل انداخت جلورفت و گل ا به دست غزل داد ووارد اتاق شد و سالم كرد . آقاي مقدم پس از اينكه نظ

 ك

1دخترم خيلي خوشحالم كه سالمي   

ه سهيل غزل تشكر كرد و گلها را به مادرش داد تا كنار گلهاي ديگر بگذارد . آقاي مقدم سرش را بلند كرد و رو ب

 پرسيد ك

 تو چطوري پسرم ؟

ا درك ميكد .سهيل لبخند تلخي زد و گفتدر اين لحظه او تنها كسي بود كه حال سهيل ر  : 

 .خوبم

 : آقاي مقدم گفت

 .يه لحظه بريم بيرون كارت دارم

ت سهيل به دنبال پدرش از اتاق بيرون رفت . در گوشه اي از راهروي بيمارستان آقاي مقدم دست او را در دس

 : گرفت و گفت

 . اصال عجله نكن همه چيز رو بسپار به من

راحتي گفتسهيل با نا : 

 ! اما همه من و الله را عامل اين كار غزل ميدونن

 !بذار ديگران هر طور كه دوست دارن فكر كنن ، چه اهميتي داره _

 .اما پدر من دلم نميخواد اين موضوع باعث بشه كسي اله رو ناراحت كنه-

- كنهاگر كسي حرفي به الله بزنه با من طرفه و مطمئن باش نمذارم كي ناراحتش  . 

 ...متشكرم ، من خوشحالم كه-

هتاب و الله سكوت بي موقع سهيل باعث تعجيب آقاي مقدم شد ، برگشت و به جايي كه او نظر ميكرد نگاه كرد و م

را ديد كه به آن طرف مي آمدند . نگراني وجودش ا گرفت .چند قدم جلو رفت و سالم كرد .مهتاب به سردي 

رفت .سهل با اشاره به گلها پرسيد پاسخش را داد و به طرف برادرش  : 

1چرا /  

 الله چشمهاي پر اشكش را به صوت نگران او دوخت و گفت ك

 .من بايد قلب تو رو به ديگري بسپارم در غير اين صورت آدم خود خواهي ام

 : سهيل با تعجب پرسيد

 !چي مي گي الله ؟!تو...حالت خوبه ؟



 الله با بغض گفت ك

ره پس خودتو خسته نكنوقتي فايده ندا  . 

رد و سپس از كنا ر او گذشت و پيش مادرش و آقاي مقدم رفت و سالم كرد .آقاي مقدم به گرمي دستش را فش

ه اي به جوابش را داد و غمي عميق را در چشمان او يد كه دلش ا لرزاند .بعد هر سه وارد اتاق شدند .غزل نگاه پر كين

درون خرد مشد جلو رفت و گلها را به طرف اوگرفت و گفت كالله انداخت الله در حاليكه از   

 .اميدوارم زودتر خوب بشي

ستانه در غزل صورتش را برگداند و گلها را نپذيرفت . آقاي مدم با خشم دسته هاي ويلچر را فشرد .سهيل كه در آ

فتبچه ها نوازش ميكرد گايستاده بود مشتهايش را گره كرد و دندانهايش را روي هم فشرد .كه غزل را مانند   : 

 . غزل جون گلها رو بگير و الله رو ببخش

ينكه حرفي قلب الله هر لحظه فشرده تر ميشد اما همچنان ايستاده بود .غزل پس از مكثي طوالني برگشت و بدون ا

 : بزند گلها را گرفت و به دست ستاره داد .ستاره بلند شد و گفت

 . دستت درد نكنه الله جون

كيه داد اب جلو رفت و غزل را بوسيد و حالش را پرسيد . الله بدن بي رمقش را به كنار ي كشيد و به ديوار تمهت

ت .احساس كرد بدنش سنگين شده اما هر طور بود خودش را كنترل كرد و چشم به زمين دوخت .نيما از فرص

كرد و جواب  جه ي او نشد اما بعد سرش را بلنداستفاده كرد و خودش ا به او رساند و آهسته سالم كرد .الله ابتدا متو

 . سالمش را داد .سهيل با ديدن نيما كنار الله تصميم به ترك اتاق گرفت

 : نما به الله گفت

 رنگت خيلي پرده و چيري ميخوري ؟

 : الله سرش را تكان داد و گفت

 .نه و متشكرم

- مسخره رو نوشتهخودت رو ناراحت نكن ، غزل از روي احساسات اون نامه  . 

 . همين كه اون سالم مونده براي من كافيه-

 .يمدونستم كه تو فهميده تر از اين حرفايي و ناراحت نميشي-

 .متشكرم-

 . اگه مايا باشي با هم بيم توي حياط ،هواي اينجا اذيتم يمكنه0

 ! ولي-

 .خواهش ميكنم-

كسته آنان ا ت .وقتي آنها در حياط قدم ميزدند سهيل پريشان و دلشالله بدون ميل باطني همراه نيما از اتاق بيرون رف

ازي ديد .رده اي از خاطرات كودكي از جلوي چشمانش ميگذشت ياد همان روزهايي افتاد كه همگي بچه بودند وب

اب كرد . ميكردند و الله هميشه در كنار او بود . يا همان روزي كه سيلي محكمي به صورت نيما زد و او را بي ادب خط

ش را آروز ميكرد اي كاش حاال هم كهنيما با گتاخي تما جلوي چشم او در گوش الله نغمه ي عشق سر داده بود دت

هايش گوش بلند مي كرد و با يك يلس دهانش ا ميبست و تركش ميكرد .الله در كنار نيما قدم ميزد و ظاهرا به حرف

اي او را نميشنيد .هنگامي كه نيما از او پرسيدميكرد اما در واقع در عالم ديگري بود و اصال صد  : 



 فردا شب خوبه ؟

 : الله با تعجب پرسيد

 / براي چه كاري

 : نيما ايستاد و به چشمهاي او كه در زير نورآفتاب ميدرخشيد خره شد و گفت

 !مثل اينكه شما اصال متوجه حرفهاي من نشديد

 الله سرش ا پايين انداخت و گفت ك

شيد ، اين اتفاق واقعا منوگبج كردهمنو ببخ  . 

 حاال كه همه چيز به خير و خوشي تموم شده پس چرا خودت رو ناراحت ميكني ؟-

 :الله كه ديگر طاقت نداشت با عصبانيت گفت

نن اون واثعا به نظر شما به خوشي تموم شده ؟آبروي من رفته ، همه حتي مادرم به چشم ديگه اي به من نگاه ميك

اوقت شم  ... 

 : بغض و بعد هم گريه توان حرف زدن را از او كرفتند. نيما با ناراحتي نفس عميقي كشيد و گفت

 ! من به اون گفتم كه حرفي نزنه اما گوش نكرد

 : الله متعجب تر از قبل با چشمهاي اشكبار به او نگاه كرد و پرسيد

 ...پس شما هم مدونستيد كه

- تو و سهيل را در حاليكه ...در حاليكه توي ماشن آراه يعني اون به من گفت كه  ... 

 توي ماشين چي ؟-

 ... در حاليكه سر تو روي شونه ي سهيل بوده-

تكيه  الله با شنيدن اين حرف يكه اي خورد ، احساس كرد سرش گيج ميرود .چند قدمي به عقب رفت و به درخت

 : داد .نيما با نگراني جلو رفت و پرسيد

ت خوب نيستچس شده حال  / 

 : الله سرش را تكان داد و گفت

 : نه ، چيزي نيست ...سپس با ضعف سرش را بلند كرد و به چشمهاي او خيره شده وپرسيد

 شما حرفش رو باور كرديد ؟

 . البته كه نه چون من مطمئنم كه سهيل جز به عزل به كسي عالقه نداره-

 فقط از سهيل مطمئنيد ؟-

- ل كه عامل م كه تو به حدي مغروري كه حاضر نيستي به عشق كسي جواب مثبت بدي اون هم سهياين رو هم ميدون

 ! بدبختي تو بوده

 !اما تو داري اشتباه ميكني-

 !اشتباه ميكنم؟-

 .آره اشتباه ميكني ، من عاشقم و خيليم راحت ميتونم عشقم رو نشون بدم-

 !واقعا ؟_

 !بله-



 !پس حرفهاي غزل درست بود ؟-

 . نه حرفهاي غزل هم درست نيست-

 من كه گيج شدم ، پس منظورت جيه ؟-

 . من...من تو رو دوست دارم نيما-

 : نيما در حالتي ميان بيم و اميد ، عشق و هيجان ، ترديد و شوق مانده بود كه الله ادامه داد

 ديدي اگر بخوام چقدر راحت ميتونم غرورمو كنار بگذارم ؟

كه از شادي نفسش به شماره افتاده بود گفتنيما در حالي   : 

 !م...م...من كه ...باورم نميشه ...يك بار ديگه حرفت رو تكرار كن...

 : الله لبخند تلخي زد و گفت

 . احتياجي به تكرار نيست مطمئن باش درست شنيدي

 : نيما دستي ميان موهايش كشيد و گفت

م ، تو ، امروز بهترين روز زندگي منه و هيچ وقت امروز رو فراموش نميكنباور نميكنم ، اصال باور نميگنم .الله 

يكرد كه از ...همين جا باش تا من برم و برگردم .الله كه به سختي توانسته بود اين حرفها را به او بزند و احساس م

زيش فت تا مژده ي پيرودوباره ي آنها حالش به هم ميخورد ، دور شدن او را از پشت پرده اشك تماشا كرد . او مير

 : را به ديگران بدهد در حاليكه لب عاشق الله هزار پاره ميشد . در همين لحظه سهيل جلو آمد و پرسيد

 چي شده الله ؟ نيما چش شده بود ؟ تو چته ؟ چرا گريه ميكني ؟

 : الله با بغضي كه نزديك بود خفه اش كند گفت

ايد برا هميشه از هم خداحافظي كنيمديگه همه چيز تموم شد و ديگه ...ديگه ب  . 

 : سهيل با تعجب و ترديد پرسيد

 يعني چي ؟مگه چي شده ؟ اون به تو چي گفت ؟

 . اون چيزي نگفت ...من ...من گفتم هك حاضرم باهاش ازدواج كنم-

ن كاتري كرده او چنيسهيل با نابائري به او خيره شد نميتوانست حرفي بزند ، بادرش نميشد كه الله ، الله ي عزيز 

 : باشد .پس از لحظاتي گفت

م تا كنارت چطور تونستي ؟آخه..آخه چطوري ؟ حاال كه ديگه ميخواستيم آشينمون رو بسازيم ! حاال كه من برگشت

دي ؟باشم ! مگه اين تو نبودي كه از من ميخواتي تا هيچ وقت تنهات نذارم ؟پس چرا خودت همه چيز رو خراب كر  

- اه مي =يدوني كخ چقدر تحقير شدم، غزل ،نيما ،مادرشون حتي مادر خودم ، همه زور ديگه اي به من نگآخه تونمب

 . كردند ، اونا خيال ميكنن كهمن ميخوام با اين كار انتقام كامران رو از تو گيرم

 . ولي الله ، راهش اين نبود-

- ؟پس چي بود / باهات ازدواج ميكردم و تا اخر عمر طعنه ميشنيدم  

 / خب پس من چي ؟تكليف من چيه-

- وي سهيل اين روب دون كه من جز تو كسي رودوست نداشتم و ندرام ، اگرهم امروز اين حرفها رو به نيما زدم از ر

 . اجبار بود ولي مطمئن باش دست او به من نميرسه

 سهيل با نگراني پرسيد ك



 !من.ظرت چيه ؟ تو كه خيال نداري خودكشي كني !هان؟

له نيشخندي زد و گفتال  : 

 .نه ...نه مطمئن باش

 : سهيل با حالتي عصبي گفت

ميق من االن ميرم و حقيقت رو بهشون ميگم ، ميروم و همه چيز رو ميگم تا همه بفهمن كه عشق ما يك ريشه ي ع

 . داره

 : الله ملتمسانه گفت

ن نميكنهنه سهيل اين كارو نكن ، من ميدونم كه هيچ كس حرفهات رو باور  . 

- اب آرو آخه پس چكار كنم ؟ باز هم بشنم و ببينم كه تو رو از من جدا ميكنن؟باز هم بذارم اون شب و روزهاي عذ

ه كامران تكرار بشن ؟ آره ؟ به همين راحتي ؟نه الله ، اگر اون بار ديدي كه كنار كشيدم و دم نزدم براي اين بود ك

خاطر تو  ن خودمم مقصر بودم ولي اين دفعه فرق ميكنه ، به خدا من فقط بهرو مثل برادرم دوست داشتم ،چون ...چو

رونمون رو آباد برگشتم ، برگشتم تا لحظه هاي از دست رفته رو جبران كنم ، برگشتم تا با كمك هم آشيونه ي وي

عوا كنيم كه د كنيم برگشتم تا باز هم بشينم كنارت و برات نغمه هاي عاشقانه بخونم ، برگشتم ت باز هم با هم

ك كدوممون عاشق تريم ، الله ...الله عزيز من ...من برگشتم تا باز هم براي تو قلب هاي سرخ بيارم .هر دو اش

 . ميريختند زيرا ميدانستند كه هنوز م سرگردانند . اهشان را گم كرده اند

 : الله روي نيمكتي نشست و همانوطر اشك ميريخت گفت

مرده بودم . اون وقت ديگه تو هم انقد عذاب نميكشيدي اي كاش من هم با بچه ام  . 

 سهيل اشكهايش را پاك كرد و گفت ك

 . اين حرفو نزن الله ، زندگي من تويي ، بدون تو من يه جسم بي روحم

 : چشم الله به نيما افتاد كه به آنها نزديك ميشد .با عجله اشكهايش را پاك كرد و گفت

 . نيما نبايد چيزي بفهمه

شت گفتسهيل سرش را پايين انداخت و آهسته به طرف ساختمان بيمارستنا راه افتاد .نيما وقتي از كنار او گذ  : 

 . برو زودتر از غزل خداحافظي كن ، االن وقت مالقات تموم ميشه

خودش را به  سهيل بي اعتنا به حرف او از كنارش گذشت .نيما كه از فرط خوشحالي متوجه ي رفتار سرد او نشده بود

 : الله رساند و گفت

 . قرار شد امشب مدرت با درت مشورت كنه و اجازه بگيره وبعد قرار خواستگاري رو بذاريم

 : الله سري تكان داد .نيما كنار او نشست و در حاليكه به وصرتش نگاه ميكرد پرسيد

 چي شده الله ؟گريه كردي ؟

ا كه از خوشحالي در پوست خود نميگنجيد گفتالله به عالمت نفي سرش را تكان داد .نيم  : 

 .پاشو برم باال با غزل خداحافي كنيم

 . الله آهسته از جايش بلند شد و همراه بو به راه افتاد

 : سهيل با لحني بسيار سرد و خشك به غزل گفت

 . اميدوارم هرچه زودتر خوب بشيد



ا رد و متوجه ي ناراحتي او شد .مهتاب هم جلورفت و او رغزل تشكر كرد اما خيلي خوب سردي كالم او را درك ك

شق بوسيد و خداحافظي كرد .سهيل درحال خاج شدن از اتاق بود كه با نيما و الله روبه روشد .نگاههاي مملو از ع

 . آميخته به غمشان بار ديگر در هم گره خورد اما همچنان سكوتي مال آور بينشان النه كرده بود

 : نيما گفت

د و زل جان الله اومده تا باهات خدا حافظي كنه ، مادر نيما جلو رفت و به گرمي الله را درآغوش گرفت و بوسيغ

 : گفت

 . قربون عروس گلم برم ، بروعزيزم برو از غزل خداحافظي كن

لقه ح الله با پاهاي سست و بي رمقش به طرف غزل رفت ، خم شد تا او را ببوسد كه غزل دستش را دور گردن او

 : كرد و بوسه اي بر گونه اش زد و گفت

 . قدر نيما رو بدون خيلي دوستت داره

بريك گفتند الله با تعجب به او كه رنگ عوض كرده بود نگاه كد و سرش را پايين انداخت. ستاره و سپيده هم به او ت

د .سهل ه ناراحتي آقاي مقدم هم شاما اقاي مقدم سگوت كرده بود و به چشمان غم گرفته او نگاه ميكرد . غزل متوج

 كنار در استاده بود و اين وضع ا تماشا مكرد و در درون اشك ميريخت .ستاره به غزل چشمكي د و

 : گفت

 . انشااهلل عروسي آقا سهيل

ت سريع با شنيدن اين حرف باز هم نگاه الله و سهيل در هم آميخت .سهل كه ديگر تاب تحمل چنين عذابي را نداش

ويلجر پدرش قرار گرفت و از تاق خارج شد پشت  . 

. در تمام  مهتاب و الله ه اصرار مادر نيما سوار ماشين نيما شدند .ستاره و سپيده هم خود را در ماشين سهيل جا دادند

ه فتار اللطول اه سهيل ساكتبود و اقاي مقدم هم حرفي نميزد اما ستاره وسپيده در مورد كار غزل ،خوشحالي نيما و ر

 صحبت ميكردند و با هم بحث ميكردند تا اينكه تاره گفت ك

ه تا خدا رو شكر كه حق به حق دار رسيد ، اينطري براي پسر عموهم بهتر شد ، اون ميخواست با الله ازدواج كن

هاي  نارحتي هاي گذشته اون رو جبران كنه ، رد واقع ميخواست روي عشق و عالقه اش به غزل پا بگذاره تا بدي

يقش رو جران كنه اما خوشبختانهف  ... 

 : با ترمز شديد ماشين ، او ساكت شد .سپيده نفس عميقي كشد و گفت

 . واي نزديك بود از ترس بميرم

 : سهيل با چهره اي بر افروخته به عقب برگشت و گفت

 . خواهش ميكنم ساكت باشيد ، وقتي شما صحبت ميكنيد حواسم پرت ميشه

 :ستاهر گفت

آرومتر صحبت ميكنيمچشم   . 

 . سهيل برگست و بار ديگر راه افتاد
**** 

له مانند نيما صداي پخش ماشين را تا آخرين حد زياد كرده بود و مرتب در اينه ي ماشين به الله نگاه ميكرد . اما ال

و ندا با  .مهتابپرنده ي غريبي كه از آن جمع هراس داشت در گوشه ماشين كز كزده بود و به بيرون نگاه ميكرد 



سهيل  هم صحبت ميكردند و ميخنديدين . صداي خنده آنها دل الله را به آتش ميكشيد .اوبيشتر دلش به حال

غض ميسوخت ، ميفهميد كه او االن چه حالي دارد و چه عذابي را تحمل ميكند .اشك درون چمانش حلقه زده بود .ب

انست خودش را يش مشكل ميساخت .هر چه سعي كرد نتوسنگيني در گلويش نشسته بود كه نفس كشيدن را برا

ير شد كنترل كند . با ياد آوري اين موضوع كه عمر عشقشان باز هم كوتاه شده بود اشك روي گونه هايش سراز

سيد ك.نيما وقتي متوجه حال او شد در گوشه اي متشين ا نگه داشت و پخش را خاموش كرد . مادرش با تعجب پر  

داشتي ؟ چي شده چرا نگه  

 : نيما به طرف الله برگشت و پرسيد

 چي شده ؟حالت خوب نيست ؟

سوء  الله سرش را پايين انداخت و سعي كرد اشكهايش را پنهان كند اما مهتاب با بازويش به اوزد و براي رفع

 : تفاهمات گفت

 . عيب نداره الله جان گريه نكن ، مطمئن باش حال غزل خيلي زود خوب ميشه

كه منظور مادرش را از اين حرف درك ميكرد زير چشمي نگاهي به او انداخت و حرفي نزد الله  . 

 نيما پرسيد :ميخواي برات آبميوه يا بستني بخرم ؟

 : الله سرش را تكان داد و گفت

 . نه متشكرم

 : ندا گفت

سل كرده ، اگر مه ي ما رو خسته و ك به نظر من چند دقيقه اي بريم توي پارك قدم بزنيم بد نيست ، اين اتفاق روحيه

 . شما موافقيد بريم يه هوايي بخوريم

 مهتاب لبخندي زد و گفت ك

 . خيلي خوبه

 : ندا به طرف الله خم شد و پرسيد

 نظر تو چيه الله جون ؟

 : الله سرش را بلند كرد و گفت

 . من حرفي ندان

 : نيما در حاليكه پخش را روشن ميكرد گفت

پارك تا خاطره قشنگ امروز بيشتر توي ذهنمون بمونهميريم   . 

**** 

نيم  بعد از پياده شدن و دخاحافظي سپيده و ستاره ، سهيل دور زد و به طرف خانه خودشان راه افتاد .آقا ي مقدم

 نگاهي به صورت غمزده او انداخت و پرسيد ك

 / تصميم داري چكار كني

 سهيل سرش را تكان داد و گفت ك

يدونم واقعا كالفه امنم  ! 

 . بهتره موضوع را با مهتاب در ميان بذاري و اون از عالقه ي بين تو الله بي خبره-



 . حاال ديگه گفتنش فايده اي نداره چون الله با كار امروزش همه چيز رو خراب مرد-

 من كه سر در نمي آرم ، آخه چرا اين كارو كرد ؟-

- ن دختره ي خود خواهبه خاطر نامه ي احمقانه ي او  . 

رگترين آقاي مقدم به فكر فرو رفت .به نظر مي آمد به دنبال راه چاره براي حل اين مشكل ميردد و تا بتواند بز

دلش  آروزي پسرش را بر آورده كند .سهيل وقتي به ياد مي آورد كه االن محبوب او در كنار ديگري و همراه اوست

دوري او را  اي گذشته و رنج جدايي كه كشيده بود احساس كرد كه اين بار طاقتخون ميشد .با ياد آوري عذاب ساله

را زير پا له  ندارد . او الله را حق مسلم خويش ميدانست و از تينكه ميديد حقش را به از كفش ميگيرند و احساستش

 . ميكنند نسبت به تمام كساني كه از اين عشق بي خبر بودند احساس تنفر ميكرد
.................. 

 پايان فصل هفتم

ند مهتاب ميز شام راچيد و همه ي خانواده را صدا زد . آقا فريدون و بچه ها وارد آشپزخانه شدند و دور ميز نشست

 : .مهتاب ديس يرنج را روي ميز گذاشت و پرسيد

 پس الله كو؟

 الدن گفت ك

ن نيومدهاز موقعي كه از بيمارستان برگشتيد رفته توي اتاقش و بيرو  . 

 .مهتاب گفت : من ميرم صداش كنم

 : آقا فريدون بلند شد و گفت

 . نه ! شما بشن من اين كار رو ميكنم و ميخوام يك كمي باهاش صحبت كنم

 . پس زودتر بياييد كه غذاسرد نشه-

 .شما مشغول بشيد تا ما بياييم-

تاق ، الله را ك و ساكت بود .كليد برق را زد ..با روشن شدن اآقا فريدون ضربه اي به در زد و وارد اتاق شد .اتاق تاري

بزند كه  كنار پنجره ديد كه سرش را روي درگاهگذاشته و به خواب فرو رفته بود . آرام جلو رفت و خواست صدايش

ديد  نهاردپاي چند قطره اشك را روي صورتاو ديد .آهي كشيد و همانطور كه آمده بود برگشت .مهتاب وقتي او را ت

 پرسيد ك

 پس چي شد الله كو ؟

 .خواب بود دلم نيومد بيدارش كنم-

 !آخه اون كه چيري نخورده بود-

 . غذا رو براش گرم نگه دار كه هر وقت بيدرا شد بتونه بخوره-

دون آن شام د سكوت صرف شد و بچه ها پس لز تشكر از كادر رفتند تا خودشان را براي خواب آماده كنند .فري

براي دومين بار آهي كشيد و گفت : فكر ميكنم نبايد توي اين كار عجله كنيمشب  ! 

 : مهتاب با تعجب پرسيد

 توي كدوم كار ؟

- 1خواستگاري   



 آخه چرا ؟ حاال كه ديگه الله راضي شده تو چرا اين حرفها رو ميزني ؟-

- ي نيستمن حس ميكنم كه الله داره عذاب ميكشه و به اين ازدواج هم اصال راض  ! 

- جاي الله  چرا بايد اينطور باشه ؟ نيما از هر نظر كامله وميتونه اونو خوشبخت كنه ، همه ي دختراي فاميل آرزو دان

 .باشن

 پس چرا الله انقدر ناراحته ؟ چرا گوشه گيري ميكنه ؟-

 . خوب در مورد اون طبيعيه ! چون دفعه ي پيش شسكت خورده اين بار كمي اضطراب داره-

 حاال ميخواي به آقا ناصر و ندا خانوم چه جوابي بدي ؟-

- ب چه جوابي بدم ؟خوب زنگ ميزنم و ميگم كه با شما مشورت كردم وش ما هم قبول كرديد ، مراسم رو براي ش

 جمعه بندازيم خوبه ؟

؟ دا مياي مطبهر كاري كه خودت صالح ميدوني همون رو انجام بده...من كه هيلي خسته ام ميرم بخوابم ...فر -  

 ! شرمنده ، امروز كه وقت نكرديم بريم بار ، ببينيم فردا ميتونيميا نه-

 . باشه شب خبير

 . شب بخير-

بلند شد و الله چشمهايش را با كرد .احساس كرد صدايي شنده ، از درون سالن صداي زنگ تلفن به گوش ميرسيد .

فرماييد ! اما ما قطع بود .با عجله آن را به پريز زد و گف: بله ببرق اتاقش را روشن كرد و گوشي تلفن را برداشت ا

 : جز سكوت صدايي نشنيد .براي بار دوم تكرار كرد

 !بفرماييد

 : صدايي اندوه ار درون گوشي پيچيد

 الو..الله تويي ؟

 شما ؟-

 .من...من سهيلم-

 . با شنيدن نام او بغض در گلويش نشست

با من حرف بزني ؟ يعني ديگه واقعا همه چيز تموم شد ؟ الله ! الله ...نميخواي  

 . سهيل ...سهيل ...گريه نگذاشت به صحبتش ادامه دهد-

 ! چي شده عزيزم ؟ گريه نكن ! حرف بزن ! من دارم گوش ميكنم-

 . سهيل ...من ...من بدون تو ميميرم ، من نميخوام ..نميخوام بازم اون گذشته هاي تلخ تكرار بشن-

- يدونم الله ميدونم و منم دلم نميخواد اون اتفاقات دوباره تكرار بشهم . 

 . حاال چه كار كنيم ؟من نيما رو دوست ندارم ، از كارهاش ، از حركاتش حالم به هم ميخوره-

1تو كه اين احساو داري پس چرا جوا مثبت دادي ؟ -  

- ي مامان چطور سرزنشم ميكردخودمم نميدونم چرا اين كاو كردم...سهيل تو كه نبودي ببين  . 

 ! تو كه چند سال تحمل كرده بودي اين چند ورز هم تحمل ميكردي تا كا رها درست بشه-

 :بار ديگر سكوت برقرار شد .الله آرام اشك ميريخت .باالخره الله با لهاي لرازن گفت

 سهيل بهت خيلي احتياج دارم ،ميتوني بياي اينجا ؟



 . البته كه ميام-

- 1س منتظرتم پ  

 .احتياجي نيست ممنتظر باشي ، پاشو بيا دم در و من اينجا هستم-

 !واقعا ؟-

 .زود بيا الله كه دارم ديووونه مي شم-

برخاست و به  الله گئشي را گذاشت با تعجب و حيرت به دستها و پاهاش نگاه كرد ، فكر ميكرد خاوب ميبيند .از جا

الهاي روي نيمه شب بود .به طرف كمدش رفت .لباسي را برداشت و يكي از ش ساعت روي ميز نگاه كرد .ساعت سه

 صندلي را هم روي سرش انداخت .برق اتاق را خاموش كرد كه ديگران را بيدار نكند .در را به آرامي باز كرد و

نه مهتاب بختاپاورچين پائرچين خودش را به حاط رساند ، بهته باغ نگاه كرد .مش رحيم هم در باغ خواب بود .خوش

ستاد و فكر محوطه را روشن كرده بود و او به راحتي توانست خود را به در باغ برساند .قبل از اينكه در راب از كند اي

در اين  كرد آيا كاري كه مكند درست است يا نه ! آيا اين كار گناه نيست ؟ با احساسش چ كند ؟ در اين لحظه و

ين همه داشت ، بايد او را ميديد و عقده اش را خالي ميكرد و گرنه دلش از ا ساعات دلتنگي واقعا به سهيل احتياج

تحساس لبريز ترس و گناه در را باز كرد . به  باغصه ميسوخت .تمام بدنش ميلرزيد ، دستهايش سر سرد بود .

د به وادار كر محض خروج ، او را درون ماشين يدي كه به انتظار او نشسته ، خاوست برگردد اما قلب عاشقش او را

 سوي معشوق قدم بردارد . سهيل در ماشين را باز كرد و با صدايي كه از هيجان نيلرزيد گفت ك

رسيدسوار شو ، الله بدن لرزانش را روي صندلي ماشين انداخت .سهيل به صورت رنگ پريه ي او نگاه كرد و پ  : 

 حالت خوبه ؟

وجه حال حالش منقلب شده بود و قدرت حرف زدن نداشت سهيل ك متالله با سر جواب مثبت داد ، در حاليكه واقعا 

 : او شده بود دست او را در دست گرفت و با تعجب گفت

 ! دستت چقدر سرده

 : اما الله فقط نگاهش كرد .او با نگراني گفت

 چي شده الله ؟ چرا ميلرزي ؟

 : الله به سختي دهانش را باز كرد و گفت

 ...ميترسم

- ترسي ؟از چي مي  

 ! از كناه-

 !گناه ؟-

ه گناه آيا واقعا دوست داشتن گناه بود / آيا گفتن حرفهاي عاشقان "سهيل نظور او را از اين حرف درك ميكرد اما 

اشك  "د ؟بود ؟ آيا اين حق او نبود كه پس از تحمل سالهاي دوري حاال كه به اله اش رسيده بود وا را براي خود بچين

ش جاري شد و گفتغم روي گونه هاي  : 

 ! الله ، عشق گناه نيست

 .اما من به نيما قول دادم-



- ه ،ميفهمي تو به اجبار اين كا رو كردي ،تو فقط منو دوست داري مگه نه ؟ تو فقط بايد مال من باشي / اين حقه من

 ! ؟حقمه

 : با فرياد او الله تكاني خورد و گفت

نممامان و بابام چيزي بفمن ديگه نميتونم تو صورتشون نگاه ك آهسته تر و خواهش ميكنم داد نزن، اگر  . 

 سهيل دست سرد او را نوازش كرد و گفت ك

ا بتونم تو رو آخه تو بگو من حقم رو از كي بايد گيرم / به كي بگم كه واقعيت چي بوده ؟ تو بگو من چه كار كنم ت

 ! داشته باشم

ريه مجال حرف زدن به او نميداد .سهيل ادامه داداشك صورت زيباي الله را پوشانده بود و گ  : 

زم ! من بدون تو باعي از گذشته هاي سبز مني كه اگه از دستت بدم زندگيم يه خزان سرد و بي رنگ ميشه ، الله عزي

 . تو هيچي نميخوام

 : الله سرش را به شانه ي او تكيه ادا و گفت

 .اي كاش جراتش رو داشتم و باهات فرار ميكردم

 . راستش رو بخواي منم براي همين اومدم اينجا-

- نميخوام به خاطر دلم با آبروي پدر و مادرم بازي كنم <ما من طاقتش رو ندارم  . 

 . مي دونم الله ي من ، مي دونم كه روح لطيف تو چقدر مالحظه كار و مهربونه

 اينم ميودني االن چه آرزويي ميكنم ؟-

 چه آرزويي ؟-

كنم كه خدا جونم رو بگيره و نگذاره كه بيشتر از اين عذاب بكشمآرزو مي - . 

ورده مكند ، سهيل با شنيدن اين حرف تكاني خورد و با نگراني مثل اينكه فكر ميكرد خدا همين االن آروي او را بر آ

 : شانه هاي او را با دست گرفت و در عمق چشمان زيبايش خيره ماند و گفت

وقتي براي  ه ديگه حرفي از مرگ نزني / زندگي براي من يعني تو ، همه جيز من يعني تو ،مگه بهت نگفته بودم ك

 .خودت آرزوي مرگ ميكني در واقع داري از خدا ميخواي كه جون منو بگيره

اك صداي هق هق گره هر دو بلند شد .با نا اميدي سر به روي شانه هم گذاشتند و اشك ريختند . آن دو عاشق پ

همان  نار هم همه چز را فراموش كرده بودند و فقط به وججود يكديگر مي انديشيدند به طوري كه درباخته در ك

 . حال به خواب رفتند

 : با پرتو اولين اشعه هاي خورشيد الله چشمهايش ا باز كرد دلش لزد .سهيل را صدا زد

با چشمان  ...من ...من بايد برگردم .سهيل سهيل صبح شده ...سهيل بيدرا شو ! خدا كنه همسايه ها ما رو نديده باشن

 : خواب آلودش نگاهي به اطراف انداخت و پسپ رو به او كرد و گفت

 : امشبم منتظرتم .الله در حاليمه با ترديد و نگراني به اطراف نگاه ميكرد گفت

 ...آخه

 : سهيل حرف او را قطع كرد و گفت

 . آخه نداره ! اگه نياي ميميرم



كرد سهيل  ديگر نگاهي به خانه انداخت ، از ماشين پياده شد و با عجله به طرف در باغ رفت . وقتي در را بازالله بار 

 : صدايش زد .الله صورتش را به سوي او برگرداند و او با لبخندي گفت

 . دوستت دارم .الله هم با چشماني اشكبار لبخند تلخي زد و داخل شد

چه كامال درش به بازر رفت تا لباسي براي مهماني پرسرو صداي خاله مهينش بخرد .گرآن روز به اجبار به همراه ما

را مهتاب لباس بي تفاوت بود و نظري نميداد اما باالخره لباس كرم رنگ زبايي را خريدند و به خانه برگشتند .به اص

 : را پوشيد .مهتاب لبخندي از سر رضايت بر لب آردو و گفت

واي اگه نيما تو رو وتوي اين لباس ببينه چه حالي ميشهمثل فرشته ها شدي ،   ! 

جانكاه وجودش  الله با شنيدن نام نيما احساس كرد نفس درون سينه اش حبس شده و قلبش به سختي ميتپد .دردي

به طرف او رفت  را فرا گرفت ، به سختي روي مبل كنارش نشست .رنگش مثل گچ سفيد شده بود .مهتاب با نگراني

 : و گفت

 عزيزم چي شده ؟چرا رنگت پريده ؟چي شده ؟كجات درد ميكنه ؟

ا يك الله دستش را روي قلبش گذاشت و آب طلب كرد .مهتاب با سرهت به طرف آشپزخانه رفت و خيلي زود ب

يرون آمد ليون آب قند برگشت .الله وقتي دو سه جرعه از آب نوشيد احساس كرد نفسش آزاد شد و از سينه اش ب

مهتاب ه جاي آن بغض درون گلويش نشسيت و اشكهايش مثل سيل روي گونه هاي بي رنگش جاري شدند .اما ب

 : دستهايش را در سدت گرفت و پرسيد

 چيه الله جون ؟ چرا گريه ميكني ؟چرا با من حرف نميني ؟ خب اگر از چيزي ناراحتي به من بگو ؟

 : الله در حاليكه گريه ميكرد سرش را تكان داد و گفت

 .هيچي نيست ، فقط خسته ام

 .منو ببخش عزيزم ، مثل اينكه زيادي پياده بردمت-

گريه اش دت  الله از اينكه نميتوانست حف دلش را با مادرش در ميان بگذارد بيشتر ميسوخت و همين باعث شد كه

خستگي كه  عجب گفت :بگيرد. دستهايش را از ميان دستهاي مادر بيرون كشيد و صورتش را پوشاند .مهتاب با ت

 !ديگه گريه و زاري نداره ، نكنه از لباست راضي نيستي ؟

كرده  او خبر نداشت كه در حال حاضر هيچ جيز جز سهيل براي الله اهميت ندارد و فقط عشق است كه وجود او را پر

فتتاقش ميرفت گو اين اشكها به خاطر جدايي از اوست .الله بلند شد و در حاليكه گريه ميكرد و به طرف ا  : 

 . لطفا يه زنگ بزنيد خونه ي خاله بگيد فريد بياد اينجا

 با فريد چه كار داري ؟-

 : الله با عصبانيت گفت

 .ميخوام نظرش رو درمورد لباسم بدونم

 . مهتاب كه دچار ترديد شده بود به طرف تلفن رفت
**** 

 : فريده روي تخت او كنار نشست و گفت

1دو روز الغر شدي  چقدر توي اين  

 : الله به او نگاه كرد و گفت



 .دارم ديوونه ميشم

 : فريده با ديدن چشمان نمناك او كه به گودي نشسته بوددن گفت

 . چي به روز خودت آوردي ؟ اين چه قيافه ايه ؟آخه با كريه و زاري كه كاري درست نميشه

- هي نميتونم بكنم ،حداقل اينطوري دلم آروم ميگيرتو بگو من چه كار كنم ؟من كه جز گريه كار ديگه ا  . 

- ع كنار اومديوقتي خاله گفت از من خواستي كه بيام و لباست رو ببينم فكر كردم تغيير رويه دادي و با اين وض  . 

 . تو ديگه حرف نزن فريده ، تو و دايي تنها كساني هستيد كه از عشق من و سهيل با خبريد-

- اري باتون انجام بدماي كاش ميتونستم ك  . 

- كشي بزنه ، ديگه از دست هيچ كس كاري ساخته نست ، با كوچكترين عكس العملي ممكنه غزل باز دست به خود

 اون وقت ما ايد چكار كنيم ؟تا آخر عمر عذاب وجدان و طعنه هاي ديگران رو نحمل كنيم؟

زش كرد و گفتباز هم اشك از چشمان او باريدن گرفت .فريده موهاي او را نوا  : 

ا صبر داشته باش الله جحون همه چيز درست ميشه ، عشق غزل يه عشق يه طرف ست كه پايدار نميمونه وب

 . كوچكترين نسيمي شعله هاي اون خاموش ميشه ، فقط كافيه كه تو يك كمي طاقت بياري

ران سهيلم نه ت ...من ...ببشتر نگآخه ديگه تحملم تموم شده ، چند ساله كه دارم تحمل ميكنم ،فقط كه همين نس -

 . خودم ...من و اون شب يش با هم بوديم

كار او را  الله به صورت نگاه كرد تا تتثير حرفش را در چشمان او ببيند ، ميخواست بفمهد كه آيا به خاطر اين

تنشرا كه گفسرزنش ميكند يا نه اما قط دانه هاي شفاف شك را در درون چشمان سياه او ديد و لبهاي مهربا  : 

و برگشته ، عشق شما دونفر مقدسه ...الله ، سهيل تو رو ميپرسته ، اون همه جيزرو در تو ميبينه ، اون فقط به خاطر ت

 . حال حقش نيست كه اينوطري عذاب بكشه

 . الله گفت :حق ، اين چيزيه كه اونم ازش حرف ميزد ، اونم ميگه كه فقط حقش را ميخواد نه چيز ديگه اي

 . پس حداقل تو اين حق رو ازش نگر-

 . اخه من احساس گناه ميكنم-

- ف تر از ك اونايي مرتكب گناه شدند كه با ندونم كاريهاشون شما رو از هم جدا كردن نه تو كه دلت پاكتر و لطي

 . برگ گله

 . اي كاش اين برگ گل خشك ميشد تا سهيل هم راحت ميشد-

- كمدش  ر باش ، مطمئن باش خدا يار عاشقاست .الله اشكهايش را پاك كرد و به طرفاين حرفا چيه ميزني ؟!اميدوا

 : رفت و لباسي را كه آن روز خريده بودند برداشت و روي تخت گذاشت و گفت

 . اين رو بذارم اينجا تا مامان شك نكنه

كشيد و گفت ببيند اه بلنديفريده به لباس نگاه كرد و با تصور اينكه سهيل الله را اين لباس در كنار ديگري   : 

يدمن هميشه براتون دعا ميكنم ، ميدوني الله جون حاال ديگه فقط يه آروز دارم ، اونم اينه كه شما به هم برس  . 

 : الله دستهايشا دور گردن او حلقه كرد و با بغض گفت

ه هرچي كه ه بودم ، آرزو ميكنم بتوچقدر خوبي فريده جون ، تو يه سنگ صبوري ، اگه نداشتمت تا حاال صدبار مرد

 . ميخواي برسي



دن ضربه اي به در خود و در پي آن مهتاب وارد اتاق شد .فريده و الله خودشان را جمع و جور كردند ، مهتاب با دي

 : لباس از فريده پرسيد

 چطوره فريده جون ؟ قشنگه ؟

 فريده پارچه ي لطيف لباس را لمس كرد و گفت ك

بهش ميادعاليه ،خيلي   . 

 . فريده به ناچار دروغ گفت

فتتا شايد سو ء ظن مهتاب بر طرف شود .مهتاب ظرف بيسكوي را همراه با سيني چاي روي ميز گذاشت و گ  : 

 ميخوام برم دوش بگيرم ، با من كاري نداريد ؟

 : الله در حاليكه سعي ميكرد لحن صدايش آرام و بدون لرزش باشد گفت

ميخواهيم بريم امامزادهمن و فريده هم   . 

 مهتاب پرسيد براي چي ؟

 : فريده با دستپاچگي به جاي اله جواب داد

 .آخه من چند تا شمع نذر كردده بودم ، گفتم حالل كه اومديم اينجا نظرموهم ادا كنم

 مهتاب لبخندي زد و گفت ك

عشاق فاميل بپيوندي؟مگهخبري شده ؟ ناقال نكنه تو هم زري سرت بلند شده ميخواي به جمع   

 : فريده تظاهر به شرم كرد و گفت

 !وا ، اين چه حرفيه خاله جون

 : مهتاب خنديد و از اتاق بيرون رفت .فريده دستش ا روي قلبش گذاشت و گفت

 . خودمم نفهميدم چه .ط.ري تونستم اين دروغا رو جور كنم

ك يده با ديدن حال او با تاسف سري تكان داد و گفتاما الله به فكر فو رفته بود و حرف او را نشنيد . فر  

 . بلند شو بريم

 : الله به خودش آمد وپرسيد

 چي ؟

 : فريده گفت

 گفتم بلند شو و حاضر شو تا بريم ، حواست كجاست ؟

يه دروغ  ه مامانالله بلند شد و در حاليكه لباسش ا برميداشت تا بپوشد با بغض گفت : يا اون موقع ها افتادم كه ب

 .ميگفتم و بيرون ميرفتم تا با سهيل برم امامزاده و شمع وشن كنيم

 فريده شال او راب رداشت و رو سرش انداخت و گفت ك

 .االنم من يه دروغ گفتم تا بريم و براي دل آقا سهيل شمع روشن كنيم

- نكشه اين دفعه ميخوام دعا كنم كه خدا مهر منو از دلش بيرون بياره تا ديگه عذاب  . 

- عاشقش  تو خل شدي ؟ اين چه حرفيه كه ميزني ؟هر دختري آرزو داره كه يه مردي مثل سهيل تا اين حد شيفته و

 ! باشه اون وقت تو

 . اما من تحمل نارحتي اون ندارم ، حاال هم كه كار به اينحا كشيده چاره اي جز اين كار نيست-



- دي نا اميد بشياما هنوزم فرصت زياده تو نبايد به اين زو  . 

 : سپس ذست او را در دست گرفت و گفت

 .مي يم به اميد بر آورده شدن حاجتمون

له در الله لبخند كمرنگي زد و به همراه او راه افتاد .سر راه شمع خريدند و با دلهايي نيازمند وارد امازاده شدند .ال

ود .اما او لب زمزمه مي كرد كه براي فريده نا مفهوم بحاليكه شمع ها را روشن ميكرد اشم ميريخت و جمالتي را زير 

ديد  نيز به نوبه ي خود براي آن دو دعا كرد و از ته دل آرزو كرد كه به هم برسند .وقتي الله را غرق در حال خودش

آمن  تظردلش نيامد خلوتش را به هم بزند ، آرام از آنجا خارج شد و به حياط زارتگاه رفت .در گوشه اي نشست و من

ه شمع در دست او شد كه با ديدن صحنه ي روبه رويش نتوانست جلوي حيرتش را بگيرد.سهيل در حاليكه چند بست

د و حتي داشت از پله ها باال مي آمد . او هم مانند الله به حدي در خودش فررو رفته بود كه اصال متوجه اطرافش نبو

كهايش ش گذشت و وارد زيارتگاه شد . از همان ابتداي ورود اشصداي فريده را كه به او سالم كرد نشنيد و از كنار

ه جاري شد و شروع بع درد دل نمودن كرد و از خداوند اري ميخواست .در همين حين صداي دل انگيز اما محزون الل

ت شيشه به گوشش رسيد .با تعجب صورت خيسش را بلند كرد و به اطراف نگاه كرد . در آن سوي ضريح ، از پش

ت ه محوطه را جدا كده بود الله اش را ديد . ابتدا باورش نشد ، فكر كرد دچار توم شده است اما جلوتر رفاي ك

ه آنجا آمده وسرش را به شيشه نديك كرد و فهميد كه اشتباه نكرده و اين صداي الله زيباي اوست كه مثل خود او ب

ت ديدن اشكهاي او خودش نيز اشك ميريخت .خواسبود تا از خداوند كمك بخواهد .محو تماشاي او شده بود و با 

ا ايستاد و او صدايش بزند اما ترسيد كه مبادا او از اين فرصت استفاده كند و قرار امشب را به هم بزند . آنقدر در انج

 . را تماشا كرد تا اينكه نيايشش تمام شد و از آنجا خارج شد

خبري نشد با  د منتظر بود تا سهيل هم به دنبال او خارج شود اما وقتيفريده وقتي الله را ديد كه از آنجا بيرون مي آي

 : تعجب پرسيد

 پس سهيل كو؟

 : الله با چشمهاي متورمش به او نگاه مرد و با تعجب تكرار كرد

 سهيل ؟

 آره مگه تو نديديش ؟-

 !نه-

 ! خودم ديدم كه اومد-

 كي ؟-

- ي ؟االن نيم ساعتي ميشه ! چطور تو اونونديد  

ده بود برگشتالل بار ديگر برگشت تا او را ببيند ما وقتي وارد شد و او را ديد كه سر بر زانو گذاشته همانوطر كه آم  

. 

 : فريده پرسيد

 چي شد ؟

 . هيچي دلم نيومد خلوتش رو به هم بزنم-

 : فريده با تعجب از اين همه عشق و مهربوني پرسيد



 بريم ؟

 . بريم-
**** 

با صداي آقا فريدون به خودش آمد و پرسيدالله   : 

 چه پدر ؟

 : آقا فريدون گفت

 .پس چرا نميخوري ؟ فكر ميكنم اين غذاي مورد عالقه ي توئه

 . الله نگاهي به غذاي رويميز انداخت و گفت كبله ...ولي ...ولي اشتها ندارم

 : مهتاب در حاليكه برنج توي بشقاب او ميريخت گفت

ت زار نزنهونه نگير ، من نميتونم لباست رو براي شب جمعه ببرم خياطي كه تنگش كنه كه توي تنبخور و به  . 

 : الله با لحني ملتمسانه گفت

 . االن اشتها ندارم شايد يك ساعت ديگه بتونم بخورم

 . يك ساعته ديگه غذا از دهن مي افته ...زود باش مشغول شو -

كي دو تا قاشق كه بخوري اشتهات باز ميشهآقا فريدون با مهربوني گفت : ي  . 

فتالله كه حوصله ي بحث كردن نداشت آرام شروع به خودرن كرد .بعد از خوردن مقدار كمي غذا بلند شد و گ  : 

 .من ميرم بخوابم ، امرو زخيلي خسته شدم

 : مهتاب گفت

 .يه چايي بخور بعد بخواب

 . نه ممنونم ، اگر بخوابم بهتره-

تن اين جمله آشپزخانه را ترك كرد .الدن كه در اين مدت متوجه تغيير حال خواهرش شده بود گفتبا گف  : 

بشه فقط منفكر ميكردم الله اگر ازدواج كنه خوب ميشه ولي از روزي كه حرف نيما پيش اومده اون روز به وز بدتر م

ونه بيرون موسيقي ، جز مواقع ضروري هم از خميره تو اتاقشو تناه كاري كه انجام ميده گريه ست يا گوش كردن به 

 . نميره

 : مهدي در ادامه حرف خواهرش گفت

 .منم چند بار كه از جلوي در اتاقش رد شدم صداي گريه ش رو شنيدم ، به نظر من الله خيلي الغر شده

ت ، اما از راضي نيس مهتاب و فريدون نگاهي به هم انداختند ، هر دو خوب ميدانستند كه دختر شان به اين وصلت

برالي  طرفي م خواهان خوشبختي او بودند و دلشان ميخواست كه هرچه زودتر با خاطرات گذشته وداع كند .مهتاب

 :اينكه موضوع صحبت را عوض كند گفت

 . زودتر غذاتون رو بخوريد االن سريال شرع ميشه

ا مهدي دوباره گفتالدن منظور او را درك كرد بنابراين كشغول خوردن سالد شد .ام  : 

 . به نظر من مسئله ي الله االن از هرچيز ديگه اي مهم تره ، من كه خيلي براش ناراحتم

 : مهتاب با عصانيت گفت



ه خاطر آخه تو هم اخالقت مثل الله ست ، اون هم خوب رو از بد تشخيص نميده و نميدونه كه ما هر كاري ميكنيم ب

س و مشقت يش رو ميخوايم ، تو هم بهتره نوي اين مسائل دخالت نكني و فكر دراينه كه دوستش داريم و خوشبخت

 .باشي

 . مهدي با ناراحتي از اشپزخانه بيرون رفت

 : فريدون در حاليكه سع ميكرد صدايش آرام باشد گفت

وي رفتار م ربرخوردت اصال درست نبود ، نبايد با اون اينطوري صحبت ميكردي ، مهدي االن سيزده الشه و خيلي ه

يده بشه ، من وتو حساسه ، اون االن در مرحله اي از زندگي قرار داره كه ممكنه با كوچكترين اشتباهي ب بيراهه كش

 . تو نبايد غرورشو نا ديديه بگيري

 : مهتاب روي صندلي نشست و سرش را با دو دست گرفت و با بغض گفت

يه مادرم  رزنشم نكن ، آخه نميدونم ديگه بايد چه كار كنم ! منخودمم ميدونم كه اشتباه كردم تو رو خدا ديگه س

و وجز خوشبختي بچه هام آرزوي ديگه اي ندارم ، خودت ميدوني كه الدن هم االن ديگه وقت ازدواجشه ، درسش ر

ما هم كه ، ني هم كه امسال تموم ميكنه ، چند تا خواستگار خوبم داره كه همه رو فقط به خاطر الله منتظر نگه داشتيم

 . پسر بدي نيست هم خودش رو ميشناسم هم خانواده اش رو

 :الدن كه مشغول جمع كردن ميز بود گفت

 . نيما پسر خوبيه و در اين شكي نست ولي وقتي الله دوستش نداره نباد به اين ازدواج مجبورش كنيم

 . اما اون خودش به نيما جواب مثبت داد-

- رو انجام نداده ؟مطمئنيد كه تحت فشار اين كا  

اال ديگر مهتاب جوابي نداد و رفتارهاي خودش را با الله از نظر گذراند و فهميد الدن چندان هم بي ربط نميگويد اما ح

 . كار از كار گذشته بود
 

**** 

شهر  گرما هواي الله لبه ي تخت كنار پنجره نشست و به ستاره هاي آسمان خيره شد .با فرا رسيدن تابستان و فصل

ر او را به خو هم بيشتر آلوده ميشد وجز چند ستاره ي پرنور ستارگان ديگر ديده ني شدند .ستاره اي چشمك زن نظ

آسمان  جلب كرد از بچگي اين ستاره را ستاره ي خودش ميدانست و فكر ميكرد روزي ك او بميرد آن ستاره هم از

اعت پيش ، دليلش را به خوبي ميدانست زيرا از يك س مي افتد .آن شب احساس كرد ستار اش كمي پايين تر آمده

فتدردهاي طاقت فرساي قلبش شدت پيدا كرده بود و آزارش مياد .دستش را روي قلبش گذاشت و با خود گ  : 

بالخره همين روزها راحت مي شم ، اون وقت ديگه اينقدر درد نميكشم .اين ط.ري هم من راحت ميشم هم سهيل 

ش بيرون امدند ميتونه اه زندگيش رو پدا كنه و به منم فكر نكنه .اشكهاي سوزان از پشت پلكهايعزيزم ، اونم ديگه 

مرد بدون  و صورتش را پوشاندند .از فكر دوري و جدايي از سهيل هميشه حال بدي به او دست ميداد . فكر اينكه مي

مان كودكي تا يباي او بود .عشقي كه از زاينكه به وصال او برسد دلش را به آتش ميكشيد ، دلي كه آكنده از عشق ز

نام  به حال به همراهش بود و ذره ذره با وجودش در آميخته بود .هميشه فكر ميكرد درون تمام سلول هاي بدنش

آنها را از  سهل نگاشته شده ، احسا ميكرد تمام ذرات جشم و روحش به او تعلق دارد و حاال كه ميخواستند بار ديگر

ي ميكرد كه نيمي از وجودش ميخواهد از راه قلبش جدا شود و انگونهبود كه دردهاي پي در پ هم جداكنند فكر

ت ديگران قلبش را مي آرزندند . بلند شد و پنجره را باز كرد .سرش را بيرون برد و هق هق گريه را سرداد نميخواس



سعي  ختي آب دهانش را فرو برد ومتوجه ي ناراحتي او شوند .با هر هق هق دردي درون سينه اش ميپيچيد ، به س

و با خود  كرد جلوي گريه اش را بگيرد .كمي قلبش را ماساژ داد و دوباره رويتخت نشست .اشكهايش راپاك كرد

 : گفت

 . نه من نبايد بميرم ، حداقل تا زمانيكه ميتونم در كنار سهيل باشم نبايد بميرم

ت ميز تحريرش ه ارام گرفت .نفس عميقي كشيد و بلند شد ، پشقلبش گويا صداي دلنشي او را شنيد چون به يكبار

 : نشست و دفتر خاطراتش را گشود و اينگونه نوشت

من فقط  لحظه لحظه ي انتظار ا با عشق تو مي گذرانم و هر لحظه نام زباي تو را زير لب زمزمه ميكنم ،قلب عاشق "

شه از تپش اهند مرا از تو جدا كنند قلب من نيز براي هميتو را ميخواهد وفقط به خاطرتوست كه ميپد، روزي كه بخو

 ". باز خواهد ايستاد
**** 

 : آقاي مقدم گفت

 ! تو گهچيزي نخوردي

 : سهيل آهي كشيد و گفت

 . متشكرم پدر ، سير شدم

 . اينطوري كه كاري درست نميشه جز اين كه خودت رو از بين ميبري-

- مكمون كنه نبوديد كه ببينيد توي امامزاده چهحالي داشت ! رفته بودم دعا كنم خدا كپدر من نگران الله ام ، امروز 

توي  تا مشكالت حل بشه ولي وقتي الله رو با اون حال زار ديدم از خدا خواستم كه مهر نيمار رو جايگزين مهر من

 .سنه اش كنه تا انقدر عذاب نكشه

دلش  به عشق او آفرين گفت اما وقتي غم چشمان او را ديد اقتاي مقدم با تعجب به پسرش خيره ماند .در دلش

كر كرد و لرزيد و سكوت كرد زيرا نميدانست چه بگويد تا باعث آرامش او شود .سهيل بار ديگر به خاطر غذا تش

ه خيره بعد از آنجا خاج شد و به اتاق خودش رفت .روي صندلي روبه روي آينه نشست و به تصوير خودش در آين

لحظه اي كه  ياد روزي افتاد كه ميخواست به ايران برگدد چه شور و شوقي سراپايش را در برگرفته بود ! ازشد .به 

ود و ان چمدانهايش ا بسته بود تا لحظه اي كه قدم به خاك وطن گذاشته بود فقط يك تصوير جلوي چشمانش ب

ي وقتي قدم به درن قط به دنبال او ميگشت ، حتتصوير الله بود .وقتي برادر هايش و بقيه اقوام به استقبالش آمدند ف

يز بود و خانه اي كه پر از خاطرات تلخ وش يرين بود گذاشت و پدرش را در آغوش گرفت باز هم فقط منتظر يك چ

ميديد .صداي ضربان قلبش به حدي نآن ديدن الله بود .لحظه اي كه او همراه فرده وارد سالن شد جز او هيچ چيز 

ت آغوش باز بود كه آن را به ضوح ميشنيد .وقتي او با آن چشمان زيبا جلويش ايستاد دلش ميخواسشدتپيدا كرده 

تي را از او كند و وجود نازنينش را ا نزديك حس كند اما د چشمان او آنچنان غم سنگيني نهفته بود كه درت هر حرك

برابر  را سرزنش ميكرد اما نتوانست درسلب ميكرد .الله با اينكه از او ناارحت بود و به خاطر بي وفاييش ائ 

شيد اما احساسش مقاومت كند و بالخره بار ديگر در آن شب باد ماندني قصه ي عشقشان را تكرار كرد و او را بخ

وي افسوس كه باز هم دستهاي نامرئي كه الله هم از آنها ميترسيد در حال جدا كردن ان دو از هم بود. به ساعت ر

سال طوالني  5ساعت ديگر باقي مانده بود .به نظرش اين پنج ساعت به اندازه  5ساعت مقرر هنوز ميز نگاه كرد . تا 



ه اي نداشت و بود .وي تخت دراز كشيد و چشمانش را بست تا بخوابد و گر لحظه ها را تحنل كند اما اين كار نيز فايد

 . نتوانست حتي براي يك لحظه از فكر او خارج شود
**** 

رده بود مطمئنشد همه ي افراد خانواده خوابيدند به آرامي ازاتاقش خارج شدو به باغ رفت .هر چه سعي كالله وقتي 

اق مش رحيم روشن بود نتوانسته بود بخوابد بنابراين تصميم گرفته بود به باغ برود و منتظر آمدن او بنشيند .برق ات

ل ميكرد ش را پيش رويش گذاشته بود و در د.حتما امشب هم مثل بعضي شبهاي ديگر عكس همسر و. پسر مرحوم

را از  .اين مرد زحمتكش و با آبرو ، پانزده سال پيش در يك سانحه ي اتش سوزي همسر و پسر چهار ده ساله اش

ده بود و دست داده بو . از آن روز به بهد به اتاق ته باغ اين خانه كه احبش ار دوستان قديمي او بود نقل مكان كر

جا ماند نها قصد عزيمت به خارج از كشور را داشتند و اين خانه را بهآقا فريدون فروختند او باز هم آنروزي هم كه ا

نگ زيرا معتقد بود كه به ان اغخيلي دل بسته و تمام درختها و گلها و گياهان از راز دلش با خرند و در واقع س

ا نواده هم از صميم قلب دوستش داشتند .الله بافراد خا يصبورش هستند . اوكمك بزرگي براي خانواده بود و همه 

ت و منتظر ياد آوري خاطرات او كه بارها برايش تعريف كرده بود اهي كشيد و زير نديكترين درخت به در باغ نشس

 .ماند

ا از دست سهيل بار ديگر از جايش لند شد و به ساعت نگاه كرد .فقط يك ساعت گذشته بود و او واقعا تحملش ر

ن خوابيده د .تصميم گرفت زنگ بزند و از الله بخواهد كه زودتر از خانه خارج شود اما به فكر به اين كه او االداده بو

 . منصرف شد و دلش نيامد آرامش او را به هم بزند

شد و تا  تصميم گرفت از خانه برون بزند .لباسش را عوض كرد و سوئيچ را برداشت و به حاط رفت .سوار ماشين

را برون بدر و  اغ رفت .سپس پياده شد و خيلي آهسته براي اينكه پدرش بيدار نشود دها را گشود و ماشنپشت در ب

نگرددوباره در را به همان آهستگي بست .غافل از اينكه پدر نگرانش پشت پنجره اتاقشنشسته و او را مي  . 

ه ها را اد آورد تا بتواند گذر لحظالله سرش را روي پاهايش گذاشت و سعي كرد خاطرات شيرين گذشته را به ي

د .احساس تحمل كند صداي ماشني كه پشت در باغ توقف كرد توجهش را به خود جلب كد .ضربان قلبش تند ش

ت .حس كرد توي رگهايش جاي خون سرب ريحخته اند كه بدنش تا اين حد سنگين و كرخت شده .به طرف در رف

از كرد .در را كه مثل يك تكه يخ سرد شده بود باال برد و در را ب كرد قلبش ميخواهد از سين برون بزند .دستش

ستادن همان لحظه اول نگاههايشان در هم گره خورد .بي اختار اشك از چشمان الله سرازير شد .الله كه ديگر توان اي

 . نداشت همانجا نشست. سهيل با نگراني از ماشين پياده شد و به طرف او دويد

ست گرفت و پرسيددستهاي او را در د  : 

 چي شده ؟چرا نشستي ؟

 : اما الله فقط نگاهش كد و اشك ريخت . سيل بار ديگر با نگراني پرسيد

 چي شده الله جون ؟ حالت خوبنيست ؟

 : الله با ضعف سرش را به سينه او تكيه داد و گفت

 . پيش تو خوبم

 : سهل ير او را نوازش كرد و گفت

من...من ...ديگه حتي يه لحظه هم بدون تو نميتونم زندگي كنم خيل دوتت دارم الله ،  . 



 : الله چشمهايش را بست و گفت

 . منم همينطور ، منم بدون تو ميميرم

ه فكر سپس با كمك او سوار ماشين شد و از انجا دور شدند .صداي موسيقي غمبار داخل ماشين بيشتر آنها را ب

له آهي كشيد و گفتواعيت تلخ زندگيشان مي انداخت .ال  : 

داشته باشهاي كاش ميتونستم ولقعيت رو به مامان و بابا بگم اما مترسم االن ديگه گفتن اين موضع فايده اي ن  . 

 .بري رهاييهيچ وقت دير نيست ، به نظر من امتحانش ضرري نداره_

 .اما آخه جرات گفتنش رو ندارم ...يعني راستش رو بخواي خجالت مكشم-

- هاز مادرت ؟ اون كه غريبه نيست ،هرچي باشه مادرته و بهتر از هركس ديگه اي ميتونه كمكت كن از كي  . 

 اگه حرفام را باور نكرد چي ؟-

 . اون وقت ديگه منم دست به كار ميشم و كمكت ميكنم-

 اگه بازم بول نكرد چي ؟-

 . خوب اون وقت از پدرم كمك ميگيريم-

- نهچرا اين قدر خودمون رو اذيت كنيم ؟خوب از همين اول بهتره كه اون كمكمون ك دايي ؟...چه فكر خوبي !پس  

. 

- و خوب پس بايد يه كاري بكينم كه پدرم بتونه مستقيما با مادرت صحبت كنه ،توي يه فرصت مناسب  . 

 : الله كمي فكر كرد و گفت

 ! بهتره فردا براي شام بياييد خونه ي ما

- ش و سيامك با بچه هاشون بيان اونجافردا شب كه قراره سياو  . 

 . خوب با هم بياييد-

 ! نه اون طوري دور و برمون شلوغ ميشه ، بهتره بذاريم براي فردا شب-

 . هرچند ديگه اقت ندارم ، ولي مثل اينكه چاره ديگه اي نيست-

 حاال موافيبريم يه جاي خوب ؟-

 كجا؟-

- هيه حاي دنج و خلوت كه فقط مناسب عشاق  . 

 اونجا كجاست ؟-

 . يه كمي صبر كن تا ببني-

ت كه سهيل در حاليكه بر سرعت ماشين مي افزود كاست داخل پخش را در آورد و به جاي آن ك كاست شاد گذاش

 . در تغيير روحيه شان هم بي تاثير نبود

يداد و صواي ايشان را نوازش موقتي به دامنه زيبا و خنك دماوند رسيدند از ماشين پياده شدند . نسيم خنكي صرته

يزي كه نهر آبي كه از زير پاهايشان ميگذشت هر دو را به وجود آورد .پيرمرد خوشرويي با محاسن سفيد پشت م

و سالم كرد  ظرفهاي آب ميوه روي آن چده شده بود نشسته بود و به آنها نگاه ميكرد .سهيل براي او دستي تكان داد

و پرسيد.پيرمرد هم جواب او را داد   : 

 اومديد ماه عسل ؟



 : سهيل نظري به الله انداخت و گفت

 . بله

رسيدالله آهي مشد و روي يكي از تخت ها كنار نهر نشست .سهيل به رسم مهمان نوازي جلوي او تعظيم نمود و پ  

: 

 چي ميل اريد خانم ؟بستني ؟قهوه ؟

 : الله لبخندي زد و گفت

 . هرچي خودت مايلي

كي زد و گفتسهيل چشم  : 

 هم آبميوه هم بستني همچاي ،چطوره ؟

 : الله به شطنت او خنديد وپرسيد

 مگه شام نخوردي ؟

 راستش رو بخواي نه !تو چطور ؟-

 .واقعيتش منم نخوردم-

- ف او سهيل به طرف دكه كوچك پيرمرد رفت و سفارش بستني ميوه اي همراه با آبميوه و كيك داد و به طر

ه صورت ارش نشست .الله به آب روان و زالل داخل نهر چشم دوخته بود و حواسش به او نبود .سهيل ببرگشت و كن

 : زيباي او كه در زير نور كمرنگ چراغها مهتابي به نظر ميرسيد خيره شد و گفت

 .دلم ميخواد اين صوت قشنگو هميشه خندون بينم

- و باشه شاد ميشهاين صورت اگه تو رو ببينه خنودن ميشه ، اگر كنار ت  . 

 .پس از خدا ميخوام تو هميشه و همه جا در كنار من و مال من باشي-

 اگر خدا مصلحت ندونست چي ؟-

ميدونه ،  سهيل سرش را به اسمان بلندكرد و بياختيار فرياد كشيد :ميدونه ...ميدونه ...ميدونه ...خدا هم مصلحت

وم شدهخودشخوب ميدونه كه دل عاشق من ديگه طاقتش تم . 

مي الله چشمانش را از نهر برداشت و به صورت اشك آلود او دوخت و گفت :منو ببخش ، ما اومديم اينجاكه يه ك

 .خوش باشيم اما من با حرفهام ناراحتت ميكنم

 . تو هر حرفي بزني ، هرچي بگي براي من شيرنه جز حرف جدايي-

گه اين ديوونه ند ميشد گفت : اال اين پيرمرده با خدش ميسپس با پشت دست اشكهايش ا پاك كرد و در حاليكه بل

 ! ها ديگه از كجا پيداشون شد

 . پس تا فرار نكرده برو بستني ها و بگير_

 : سهيل به طرف دكه رفت .پيرمرد يني سفارشات را حلوي او گذاشت و پرسيد

 خيلي دوستش داري ؟

 : سهيل گفت

 .عاشقشم

اش بيرون داد و گفتپيرمرد آهي سنگين از سينه   : 



 . پس مواظب باش از دستش ندي

كه سوار  يك ساعت شرين و دل پذير را كنار هم گذراندند سعي كردند كه از لحظه لحظه آن لذت ببرند اما هنگامي

نداخت و گفتماشين ميشدند تا بر گردند غمي عميق بر وجودشان غلبه كرده بود .الله ايستاد و نگاهي به اطرافش ا  

: 

 . دلم ميخواد دفعه بعد كه اومدم انجا خيالم از هر جهت راحت باشه و احساس گناه نكنم

ور آفتاب سهيل كه كنارش ايستاده بود دست او را در دست گرفت و گفت ك منم دلم ميخواد دفعه ي ديگه زير ن

 .بيارمت اينجا و از هيچ كس واهمه اي نداشته باشم

- نن كه من همراه تو اومدم اينجادلم ميخواد دفعه ديگه همه بدو  . 

- ه كرد و دلم ميخواد دفعه بعد ..بغض راه گلويش را بست و قدرت حف زدن ا از او گرفت .الله با تعجب به او نگا

 : پرسيد

 چي شده؟چرا ساكت شدي ؟

 : سهيل به طرف او برگشت و در حالي كه دستهايش ميلرزيد شانه هاي نحيف او را گرفت و گفت

شي كه من يخواد دفعه بعذ كه ميام اينجا تو انقدر رنگ پريده و ضعيف نباشي، الله ي شاداب و سرزنده اي بادلم م

 . ميشناختم

 الله نفس عميقي كشيد و گفت ك

 . به خاطر تنفس توي اين هوا هم كه شده سعي ميكنم اون وطري كه تو ميخواي باشم

 : سهيل با لحني نگران پرسيد

داري ؟ چيزي اذيتت ميكنه ؟ الله تو يبماري  

 الله سرش را تكان داد و گفت ك

 نه! چطور مگه ؟

 . آخه روز به روز داري ضعيف تر ميشي_

 . از غم دوريه مطمئن باش چيز يگه اي نيست-

 : سهيل با ناباوري گفت

 .اميدوارم

 : سپس در ماشين را باز كرد و گفت

 . خواهش ميكنم سوار بشيد پرنسس زيباي من

 . الله خنديد و سوار شد

هلي را با توقف مشين بار ديگر دردي عجيب از قلبش گذر كرد و براي لحظه اي ناارحتش كرد .اما براي يانكه س

ورد بود و ناراحت نكند دستش را جلوي دهانش گرفت تا صداي ناله اش بلند نشود .سهيل مشغول باز كردن داشب

ودند را شبورد برد و دوشاخه گل سرخ زبايي را كه در اثر گرما پژمده شده بمتوجه او نشد وبالخرهدستشا دون دا

 : بيرون آورد و به دست او داد و گفت

 . يادم رفت همون اول اينا رو بهت بدم

 : الله گلها را بوئيد ، آنها را روي سينه اش گذاشت و گفت



 . هنوزم دير نشده ، گل هميشه قشنگه

- شنگيمثل تو ، تو هم هميشه ق  ! 

 حتي اگه پژمرده بشم ؟-

 . اين چه حرفيه ؟الله ي من هيچ وقت پژمرده نميشه-

 . اما هر گلي باالخره يه روز پؤمرده ميشه-

 ! تو هرگلي نيستي ، تو فقط الله ي مني-

 : الله لبخندي زد و در حالي كه پياده ميشد گفت

 . مهماني پس فردا يادت نره

رسيدز پنجره ماشين بيرون برد و مچ دست او را گرفت .الله با تعجب برگشت و پسهيل خم شد و دستش را ا  : 

 چي شده ؟

 : سهيل در عمق چشمان او خيره شد و گفت

 . تو هم قرار فردا شب يادت نره

 ! فردا شب-

 . بله فردا شب سر ساعت سه بامداد-

ه رحم اش را ديد كه مملو از عشق و التماس بود دلش بالله خواست در خواست او را رد كند اما وقتي نگاه معصومانه 

 : آمد و گفت

 . يادم نميره

 : سهيل با دست بوسه اي براي او فرستاد و گفت

 . به اميد ديدار عزيزم

ا بردارد الله خداحافظي كرد و پياده شد و به طرف در باغ رفت اما ناگهان يادش آمد كه فراموش كرده كليد در باغ ر

ه طرف او مام وجودش ا در بر گرفت و به سهيل اشاره كرد كه كليد را فراموش كرده .سهيل پياده شد و ب.وحشت ت

 : رفت و پرسيد

 چي شده ؟

 .يادم رفتخ كليد بردارم-

 : سهيل نگاهي به در بزرگ آهني انداخت و گفت

رد و گفتترس ميلرزيد به اطراف نگاه كبايد از در برم باال ، تو مراقب اطراف باش تا كشي منو نبينه .الله كه از   : 

 . باشه مراقبم

ها نشد و الله به سهيل با چابكي از در باال رفت و به داخل باغ پريد و در را به آرامي گشود .خوشبختانه كسي متوجه آن

 : راحتي وارد باغ شد و در را بست .سهيل سرش را به در چسباند و او را صدا زد .الله آهسته پرسيد

 چيه ؟

 .ميخواستم بگم دوستت دارم ، خواحافظ-

 . خداحافظ-
.................................. 



 . پايان فصل هشتم

ه او را براي يك خوشبختانه آن شب به خير گذشت و هيچ كس متوجه غيبت الله نشد . روز بعد تلفن بي موقع نيما ك

هتاب .وقتي گوشي را گذاشت سرش پر از درد شده بود .م بستني به پارك دعوت كرد همه چيز را به هم ريخت

 پرسيد :چرا اينطوري باهاش حرف زدي ؟

 . دست خودم نبود-

- لي هم خوشحال باد از اين به بعد بيشتر مراقب رفتارت باشي ، اون نامزدته و دوست داره كه كنارت باشه ، بايد خي

 .باشي كه دعوتت كرده

ب دوباره ا مادرش فايده ا ندارد سكوت كرد و با ناراحتي در مبل فرو رفت .اما مهتاالله كه ميدانست بحث كردن ب

 پرسيد :كي مياد دنبالت ؟

 . نيم ساعت ديگه-

 .پس چرا نشستي ؟بلند شو برو حاضر شو-

را  ت مادرشالله دلش ميخواست فرياد بزند كه از نيما متنفر است و نميخواهد با او بيرون برود ولي دلش نميخواس

را  هم ناراحت كند .از جا بلند شد و به اتاقش رفت . در را پشت سرش بست و همانجا روي زمين نشست .سرش

ات روي پاهايش كذاشت و گريه كرد زيرا هيچ كس نميتوانست در آن لحظه حال او را درك كند .كه در اين لحظ

ا حاال كه همه حتي نيما را فراموش ميكرد ام احساس ميكرد به جهنم ميرود نه پارك .هنگامي كه در كنار سهيل بود

رف تفن رفت .به قرار بود با نيما بيرون برود احساس ميكرد با اين كارش به سهيل به خيانت ميكند .بلند شد و به ط

ن را بر سختي در حالي كه دستش مي لرزيد شماره آقاي مقدم را گرفت .مطمئن بود كه هيچ كسي گوشي داخل ال

هيل گوشي همگي معتقد بودند كه استراق سمع كاري بر خالف ادب است و اصال درست نيست .وقتي سنميدارد زيرا 

 را برداشت و گفت ك

 .الو

 : نزديك بود قالب تهي كند اما االخره با بغض گفت

 . سالم

 : سهيل در همان ابتدا صداي او را شناخت ، جواب سالمش را داد و پرسيد

 چيزي شده ؟

- تياج دارمآره بهت اح  . 

 چي شده الله ؟ قضيه ديشب لو رفته ؟-

 . نه ، نه موضوع اصال اين نيست-

 پس چيه ؟-

 . االن نيما زنگ زد-

 ! خوب-

 . از من دعوت كرد كه باهاش برم پارك-

 . براي اولين بار حس حسادت در درون سهيل بيدار شد، از سر خشم دندانهايش را روي هم فشرد

دالله ادامه دا  : 



من اصال دلم نميخواد برم ، خودت ميدوني كه ! اما با مامان چه كار كنم ؟ اگه مامان خونه نبود شايد يه طوري 

 .ميتونستم يه طوري دعوتش رو رد كنم اما از شانس بدم امروز مامان مطب نرفته

 نگفت كدوم پارك؟-

 ! نه چيزي نگفت-

 .اصال ناراحت نشو هرجا براي خودم همراهتم-

 آخهچطوري ؟-

 . چطوريش با من ، حاال با خيال راحت برو و منتظر باش-

 . احه-

 . اخه نداره ، خداحافظ-

 . خداحافظ-

برخالف الله  الله روي پله هاي ساختمان نشسته بود و به درختهاي باغ نگاه ميكرد كه قامت نيما از دور نمايان شد .او

راي الله دست اهن آستين كوتاه كرم و شلوار روشن پوشيده بود .از دور بكه لباس تيرع بر تن كرده بود ، يك پير

 . تكان داد و با صداي بلند سالم كرد . همه رفتارهايش در نظر الله زننده بود

 : اما الدن كه باالي سر الله ايستاده بود گفت

 ! نيما خيلي خوش تيپه ها

 . اما به نظر من خيلي هم بدتركيبه

نشست و گفت الدن كنار او  : 

 . به نظر من تو پسرهاي فاميل سهيل و نيما از همه نظر با بقيه فرق دارن

ايي بيش الله با شنيدن نام سهيل بغض كرد و آرزو كرد اي كاش به جاي نيما ، سهيل به طرفش مي آمد اما اين روي

ساختمان شد  تعارف كرد و خيلي زود واردنبود كه با نزديك شدن نيما خيلي زود به پايان رسيد .الدن با نيما سالم و 

 : .الله هم خيلي آرام سالم كرد .نيما جواب او را به گرمي داد و پرسيد

 حالت چطوره ؟

 : الله با لحني اندوه بار جواب داد

 .خوبم

 نميخواي حال منو بپرسي ؟-

 ! احتياج به پرسيدن نيست-

نه خيلي زود تشخيص ميده كه چقدر خوشحالمآفرين درست گفتي ، هركي منو تو اين حال ببي -  . 

تي او شده بود الله با بي حوصلگي از جايش بلند شد و با اين كار نشان داد كه اماده ي رفتن است .نيما متوجه ي ناراح

 : اما به روي خودش نياورد و گفت

 . غزل خيلي اصرار كرد كه بعد از پارك برمت خونه

دوي آنها را به خود جلب كرد كهگفتدر اين لحظه مهتاب توجه هر   : 

 .اشكالي نداره ، من از طرف پدرش اجازه ميدم

 . نيما به او سالم كرد و به خاطر اين لطف بزرگ چند بار از او تشكر كرد



ه او د .هنگامي كالله در برابر تصميم انها نتوانسته بود عكس العملي نشان دهد به دنبال نيما راه افتاد و از باغ خارج ش

اما از او اثري  در ماشين را برايش گشود لحظه اي ايستاد به اطرافش نگاه كرد .الله در واقع به دنبال سهيل مي گشت

ز سوار نبود .روي صندلي ماشين نشست و به رو به رو خيره شد ، نيما در را بست و ماشين را دوري زد و خودش ني

ه خريده بود به طرف صندلي عقب خم شد و دسته گلي را ك شد .به محض نشستن پخش ماشين را روشن كرد .سپس

 برداشت و به دست او داد و

 : گفت

 .تقديم به بهترين نامزد دنيا

، در آن لحظه  الله براي يك لحظه به ياد شب گذشته ، هنگامي كه سهيل دو شاخه گل سرخ به دستش داده بود افتاد

ته گل به زيباست در حالي كه االن و در اين لحظه با ديدن اين دس با ديدن گلها احساس كرده بود كه زندگي چقدر

ال خوشحال ياد كوتاهي عمر گلها افتاده بود .اشك چشمانش را نمناك ساخت .گلها را گرفت اما تشكر نكرد زيرا اص

را  يننشده بود كه بخواهد تشكر كند .نيما باز هم متوجه چشمهاي خيس او شد اما بار ديگر سكوت كرد و ماش

دي زد كه آن روشن كرد .هنگامي كه از خم كوچه مگذشتند باالخره الله ، سهيل را درون ماشين دييد بي اختيار لبخن

ه تنها هم از چشمان نيما دور نماند .با خيالي آسوده تكيه داد و چشمانش را بر هم نهاد .حاال ديگر احساس ميكرد ك

 . نيست و تكيه گاهش نزديك اوست

كنيما پرسيد   

 خوابت مياد ؟

 : الله چشمهايش را گشود و به او نگاه كرد و گفت

 . نه فقط خسته ام

 چرا مگه ديشب نخوابيدي ؟-

 . نه ، يعني بله ولي خيلي دير-

 چرا ؟-

 . سر درد داشتم خوابم نميبرد-

 حاال چي ؟بازم سرت درد ميكنه ؟-

 ! نه-

 پس چرا چشمات و ميبندي ؟از من بدت مياد ؟-

 ! نه-

 . نه ، نه ، نه ، فقط نه ، هيچ وقت به من جواب درست و حسابي ندادي-

صل ماجرا ببرد الله سرش را پايين اندخت دلش نميخواست با او بحث كند وميترسيد كه او در بين حرفهايش پي به ا

ت ، پخش را در كناري نگه داش و از اين حربه عليه خود او استفاده كند .نيما كه از سكوت او خسته شده بود ماشين را

 هم خاموش كد و به طرف او برگشت و گفت ك

 . تو چشماي من نگاه كن

 . الله به اجبار به چشمهاي خشمگن او نگاه كرد

 ! نيما ادامه داد :ميخوام يه سوالي ازت بپرسم فقط خواهش ميكنم راستش رو بگو ،خوب



 : الله با سر حرف او را قبول كرد و او گفت

 الله تو ...تو واقعا منو دوست داري ؟

ر چانه او برد و الله كه نميتوانست دروغ بگويد نگاهش را از چشمان او برگرفت و به پايين دوخت .نيما دستش را زي

 : سرش را به طرف خوش بلند كرد و گفت

 . ماثل اينكه از تو سوال كردم

فگي او را س كرد .اشك ا چشمانش سرازير شد .نيما با كالالله باز هم مثل شب قبل دردهايي شديد در قلبش احسا

و از  رها كرد و سرش را روي فرمان ماشين گذاشت .الله حاال ديگر در برابر او نيز خودش را گناهكار حس ميكرد

 . اينكه با احساسات او بازي ميكرد از خودش بدش آمد

 : نيما در همان حال گفت

ي از توي وش عاشق تو شدم ، براي من تو با همه فرق ميكردي ، معصوميت و پاكمن از هفده سالگي تو عروسي سيا

اشت كه دل چشمات ميباريد ، گرچه يه كمي شيطون بودي اما توي شيطونيهات يه جور شرم آميخته با متانت وجود د

اما از بخت بدم پدر  ومنو بيشتر به طرفت ميكشيد ، وقتي فهميدم كامران به خواستگاريت اومده ، خواستم منم بيام جل

ه بود و اون و مادرم براي عروسي يكي از اقوام به شيراز رفته بودند و تا قبل از برگشتن اونها هم كار از كار گذشت

هم ميدونستند كه مدتيكه نامزد تو شد .با همه اينها تصميم گرفتم منظر بمونم تا شايد برگرد چون نه تنها من بلكه م

م و به ميده اما وقتي چند سال گذشت و خبري نشد و تو هر روز مطيع تر ميشدي نا اميد شداون تا چه تو رو عذاب 

ود كه تو پيشنهاد مادرم با دختر شريك پدرم نامزد شدم ، باز هم از بخت بدم هنوز سه ماه از نامزدي ما نگدذشته ب

اطالق گرفتي ، منم از همون وز حالم عض شد ،  ه هم ري كردم كه خودش پيشنهاد بونقدر با دختر بيچاره بد رفتا

و بگو زدن نامزدي رو داد .حاال خودت بگو من كه مهم چيزم تويي ، سزاوارم كه با اين رفتار سردت روبه رو بشم ؟ت

ري ، حتي اگه چه كار كنم ، من همون كار و انجام ميدم فقط به شرط اينكه يه لبخند به روم بزني و بگي كه دوستم دا

ودم رو بكشم تا تو حرفام رو باور كنيتو بخواي حاضرم خ  . 

ن دوراني را الله آهي كشيد وبه برون خيره شد ، دلش ميخواست ميتوانست به او بگويد كه خودش و سهيل هم چني

القه ي نيما خبر پشت سر گذاشته اند با اين تفاوت كه اين عشق دو طرفه بود در حاليكه او تا چند وت پيش حتي از ع

يرون كشيد م سكوت كرد .نيما دستش را پيش برد و روي دست او گذاشت اما او به تندي دستش را بنداشت و باز ه

 : و گفت

 . به..بهتره راه بيفتيم

 .نيما گرچه از اين حركت او ناراحت شده بود اما ماشين را روشن كرد و به راه افتاد

د كه براي پرنده اي اسير در دستان نيما ميديدر آن سوي خيابان سهيل در متشين نشسته بود الله اش را همچون 

سوختن از  رهايي احتيج به كمك داشت اما افسوس كه نمي تو.انست كمكش كند .او پرپر زدن الله را مي ديد اما جز

ن فاصله درون كار ديگري نمتوانست انجام دهد وهنگامي كه الله دستش را از زير دست الله بيرون كشيد او از هما

ش روي پريده گي او و لرزش دستهايش را ديد اما تنها كاري كه قادر به انجامش بود فشردن دندانهاي دور هم رنگ

 . هم بود

رواره ا در آن ساعت رز پارك خلوت و به گته ي نيما براي عشاق دلپذير بود . الله روي اولين نيمكت نزديك ف

 . نشست



 : نيما گفت

بستني دوست داري ؟الله سرش را پايين انداخت و گفتمن ميرم د تا بستني بخرم ، تو چه جور   : 

 . فرقي نميكنه

كتي كه پشت نيما آهي كشيد و به طرف دكه رفت . با استفاده از فرصت به جستجو پرداخت و بالخه سهل را روي نيم

له او را ي عاشق اليك درخت سرو بود پيدا كرد .ميدانست كه او عمدا انجا را انتخاب كرده تا ديده نشود . اما چشمها

 . پيدا كرد

رحال نشان نميا با دو تا بستني ميوه اي برگشت و در حالي كه سعي ميكرد خودش را مثل يك ساعت پيش شاد و س

 : دهد يكي از بستني ها ا به دست او داد و گفت

ادش قتي در آينده ياين اولين باره كه ما با هم تنها به گردش اومديم پس باد از هر احظه اون لذت ببريم كه و

 . افتاديم احساس مسرت كنيم

 : سپس مقداري از بستني اش را خورد و ادامه داد

 به به اين خوشمزه ترين بستني ايه كه در تمام عمرم خوردم ، ميدوني چرا ؟

 : نيما منتظر جواب نماند و گفت

، همه چيز  كردي دنيا برام يه رنگ ديگه شدچون تو كنارم هستي ، الله از روزي كه توي بيمارستان خيالم رو راحت 

 .رنگه عشقه ، همه جا بوي عشقه ...، ا تو چرا نميخوري ؟بخور ديگه االن آب ميشه

را الله مقداري از بستني اش را خورد اما هيچ طعمي را حس نكرد به نظر او اين بستني اصال طعمي نداشت زي

قتي كه در او هم طعم و بوي عشق را حس ميكرد اما نه حاال بلكه واوبهترين بستني را شب گذشته خورده بود ، بله 

ش را به آن كنار سهيل بود .در نيمه شبهاي تاريك، در سكوت مطلق ، همنان لحظه هايي كه فكر ميكرد خداوند الطاف

رد ، بلند ك دو ارزاني داشته ، به هرحاب بهزور نصف بستني را خورد .نگاهي به اطراف انداخت و سطل زباله را پيدا

 : شد تا به سوي آن برود نيما پرسيد

 كجا عزيزم؟

 : الله گفت

 . نميتونم بقيه اش رو بخورم

 : نيما با لبخندي دستش را به سوي او دراز كردو گفت

رفهاي او بده به من، حيفه بستني اي كه لبهاي تو به اون خورده بره توي سطل زباله .الله متعجب از حركات و ح

فترا به دستش داد و دوبارهسر جايش نشست .نيما با اشتهاي تمام بستني او را تا آخر خورد و گبستني   : 

 . اين بستني از بستني خودم خوشمزه تر بود

 : الله بالخره بعد از مدتي سكوتش را شكست و گفت

 !از شما يه سوال دارم

 : نيما كه از حرف زدن او به وجد آمده بود گفت

كه دوست داري بپرسبپرس !هرچي   ! 

 شما چه نكات نثبتي در من ديديد كه ادعا ميكنيد دوستم داريد ؟-



- و از همه زيبايي ، نجابت ، اصالت و از همه مهم ت غرور ، من حتي از غرورتم خوشم مياد ، به نطر من تو بهتريني ، ت

نيست ؟ي دنيا براي من قشنگتري ، به نظر تو اين داليل براي دوست داشتن كافي   

كه الله حرفهاي او را به خوبي درك ميكرد زيرا خودش هم نسبت به سهيل همين احساسات را داشت .براي اين

 : موضوع بحث را عوض كند نظري به ساعتش انداخت و گفت

 . ديگه بهتره برگرديم

 ! برگرديم ؟مثل اينكه يادت رفته امروز مهمون ما هستي

بار ديگر  بود و تا به حال خيال ميكرد كه بعد از پارك به خانه ي خودشان برميگرددالله كه دعوت را فراموش كرده 

س عميقي قلبش فشرده شد .در يك لحظه هوا برايش سنگين شد و تنفسش را دچار مشكل ساخت .سعي كرد نف

د و با نگراني د شبكشد اما نتوانست .نيما وقتي رنگ پريده ي او را يدي دست و پايش را گم كرد ، از روي نيمكت بلن

 پرسيد : چي شده ؟حالت خوب نيست ؟

د و با يدين الله در حاليكه دستش را روي قلب مريضش گذاشته بود به كيفش اشاره كرد .نيما در كيف را باز كر

ميتوانست ليوان منظور او ا فهميد .با عجله ليوان را برداشت و رفت تا آب بياورد .سهيل هم دستپاچه شده بود اما ن

د به جايي كاري انجام دهد .فقط دستهاشي را بلند كرد و با عجز از خداوند كمك خواست .الله در حاليكه درد ميكشي

ز دست كه او نشسته بود نگاه كرد .وقتي نگاه گرم و مهربان او را ديد وقتي بار ديگر ححس كرد كه هنوز او را ا

ر پر رون قلبش پر كشيد چون عشق جاي آن را بار ديگنداده خيالش كمي آسوده شد .دردر هم آهسته آهسته از د

 . كرده بود .وقتي نيما با ليوان آب برگشت حالش خيلي بهتر شده بود

 : نيما نفس راحتي كشيد و كنار او روي نيمكت نشست و گفت

 تو كه منو كشتي ! آخه يك دفعه چت شد ؟

ردالله گفت :خودمم نميدونم !يه لحظه نفس تو سينه ام گير ك  . 

 ميخواي ببرمت پيش دكتر ؟-

 ! نه ممونم چيز مهممي نيست-

 . ولي آخه رنگت مثل گچ سفيد شده بود-

 . گفتم كه مهم نيست-

 . پس بلند شو برمي خونه تا به مامان بگم يه كم بهت برسه ، اين روزها خيلي ضعيف شدي

تراضي بمند همراه او به راه افتادالله بلند شد و بار ديگر بدون اراده و بدون اينكه بتواند اع  . 

**** 

ب زيباتر غزل موهاي سياهش را روي شانه هايش ريخته بود بلوز قرمز و دامن مشكي كوتاهي به تن داشت و به مرات

را براي ازدواج  از قبل شده بود .وقتي الله را ميبوشيد عطرش نيز دل انگيز بود .الله حاال ميفهميد چرا همه فاميل غزل

م را خيره ميكندسهيل مناسب ميدانستند زيرا به قول ستاره و سپيده زيبايي او مثل پري ها خيال انگيز است و چش با  

. 

 .ندا خانم مادر نيما به گرمي او را در آغوش گرفت و بوسيد و گفت ك خوش اومدي عروس خوشگلم

ا سهيل منو غزل / اگر اين طور نباشه پس چر الله با شنيدن اين حرف از خود پرسيد : يعني منم واقعا خوشگلم ؟مثل

.چشمانش  به اون ترجيح ميده ؟ وقتي لباسش را در مي آورد تا به جا رختي آويزان كند به تصوير خودش نگاه كرد

ي به كونه هاي به گودي نشسته بود و صورتش نيز خيلي الغر شده بود .پس چطور هنوز زيبا به نظر ميرسيد ! دست



ت .و ر آينه صورت خندان و شاداب غزل را نگاه كرد .حتي حوصله ي مقايسه هم نداشت .برگشالغرش كشيد و د

 . بهطرف بقيه رفت و نشت

 : غزل با لحن عشوه گونه ي هميشگي اش گفت

 . چه عجب الله خانم به ما افتخار دايدي

 : الله سرش را پايين انداخت و گفت

 .خواهش ميكنم

رتش را خشك ميكرد گفت كنيما كه با حوله دست و صو  

نمحالل تازه اولشه ، بعدا ديگه براي هميشه الله خانم مياد اينجا و شما هم بايد بريد خونه ي خودتون غزل خا  . 

 : غزل ابرويي باال انداخت و گفت

 . بله درسته ! اليته شايدم من زودتر از اينجا رفتم

فقط شنونده  مل او را ببيند اما الله همانطور آرام سربهزير انداخته وبعد از ير چشم نگاهي به الله انداخت تا عكس الع

 . بود

 : نداخانم با سيني چاي جلو آمد و گفت

 . خيلي خوش اومدي الله جون

 . الله فنجان چاي را برداشتو تشكر كرد

 ندا خانم پرسيد ك

درد آورد ؟خب عزيزم بگو ببينم امروز خوش گذشت يا نيما با پر حفي هاش سرت رو   

 : الله جواب داد

 . بله خوش گذشت اما جاي شما و غزل جون خالي ود

 نيما رو كرد به مادرش و پرسيد ك

 پدر هم برلي ناهار مياد ؟

 . امروز به خاطر ينكه الله جون اينجاست گفته مياد -

 ! عزل گفت : خوش به حال الله ، هووز نيومده خودش رو تو دل پدر جا كرده

ا با شيطنت گفتنيم  : 

 چيه ؟حسوديت ميشه ؟

 وا مگه همه مثل تو حسودن؟-

 . اي بدجنس-

تي به الله از طرفي از اينكه ميديد در يك چنيني جمع شاد و سرزنده اي حضور دارد خوشحال بود اما از طرفي هم وق

كرد در بين ميشكيد .احساس ميرابطه ي بين خودش و سهيل و اينكه هيچ عالقه اي به نيما ندارد فكر ميكرد عذاب 

ا به رف دوراهي قرارر گرفته كه اطرافيا ن به اجبار او را به سوي نيما سوق ميدهند در حاليكه احساس و عشق ، او ر

ه اين زندگي سهيل ميكشيد .سوالت زيادي در ذهنش نقشش بست كه چه بايد كرد / چگونه بايد به همه ميفهماند ك

بست به انست از همين ابتداي راه برگردد ؟ در پايان هر سوالي كه در ذهنش نقش ميدلخواهش نست ؟ چگونه ميتو

در  سهيل ميرسيد . در كنار هر احساس عشق پاك سهيل حضور داشت .نام و ياد سخيل با ذره ذره وجودش چنان



ر ذهنش مرور را د آميخته بود كه نميتوانست او را حتي براي يكم ثانيه فراموش كند .حرفها و فرياد شب گذشته او

 . كرد كه با صداي نيما به خودش آمد

 چرا جولبمونميدي حواست كجاست ؟-

 . هي...هيچ جا ...همين جام-

 پس چرا جوابمو ندادي ؟-

 چه جوابي ؟-

 پرسيدم دلت ميخواد آلبوم خانوادگيمون رو ببيني ؟-

 . باشه بدم نمياد-

الله شده بود بلند شد و گفت غزل هم كه مثل برادرش متوجه حال غير طبيع  : 

خيلي با دقت  من ميرم به مامان كمك كنم .اما اين كار را نكرد بلكه مستقيما به طبقه ي باال رفت پنجره را گشود و

ه اطراف را نگاه كرد .همانظور كه حدش زده بود ماشين سهيل كمي دورت راز منزلشان پپارك شده بود .خوب ك

ن صحنه اي و نيز درون آن نشسته و سر بر فرمان ماشين گذاشته .دلش نميخواست چنيينگاه كرد متوجه شد خود ا

ر بود با را ببيند .دوست داشت تمام افكاري كه در اين مدت در ذهنش پر كرده بود دروغ از آب در ببيايند اميدوا

اما متاسفانه ه يخود سازد .پاسخ مثبت الله با نيما اوضاع بر وفق مراد شوند و آن طور كه ميخواست سهيل را شيفت

مربوط به  آنگونه كه كه حدس زده بود سهيل و الله به هم عالقه داشتند و به احتمال زياد اين عالقه|اينطور نبود و 

برادر  گذشته ها بود اما پس چرا الله به برادرش جواب مثبت داد ؟اگر او نيز خواهان سهيل بود پس چرا احساسات

ه بود ؟شايد هم اين عشق يك طرفه عاشقش را به بازي گرفت ،  فقط از سوي سهيل بود يا شايد هم به قول ستاره و

 . سهيل ميخواست كارهاي كامران را جبران كند

اري كرد .با روي تخت نشست و رش را در ميان دستهايش گرفت و به فكر فرو رفت .براي فهميدن حقيقت بايد ك

 اشادي از جايش برخاست .مانتويش را به تن كرد و شالش را هممهارت تمام در ذهنش نقشه اي طرح كرد و ب

عكس ها  برداشت و خيلي آرام از اتاق خارج شد .از باالي پله ها به پايين نگاه كرد .نيما و الله سرگرم نگاه كردن

شد  سالن خارجبودند .مادر هم در آشپزخانه شغول آماده ردن ناهار بود .پاور چين پاورچين از پله ها پايين آمد ، از

رد و به طر و خودش را به پله ها رساند . آهسته از پله ها پايين رفت و در را باز كرد .لبخندي از سر رضايت برلب آو

گرم  ف ماشين سهيل به راه تفتاد . سهيل صداب پخش ماشين را كم كرده بود وهمراه آن زمزمه ميكرد .اشكهاي

ي ا چه حد عذاب ميكشد. و خوب ميدانست كه الله در شرايط روحروي گونه هايش ميريخت و نشان ميداد كه ت

بمناسبي قرار ندارد اما كاري هم از دستش بر نمي امد . جزاينكه ممنتظر  تابيد ماند . آفتاب گرم تابستان بر بدنش مي

 . اما آتش درونش به حي شعله ور بود كه اين گرما را حس نميكرد

پاچي سرش را را نگاه كرد و بد با انگشت به شيشه ي ما شين زد .سهي با دست غزل كنر ماشين ايستاد . ول كمي او

از همسايه ها باشد  بند كرد و اشكهايش را پاك كرد .بعد شيشه يماشين را پايين كشيد .ابتدا فكر ميكرد شايد يكي

ا زيركي بند آمد غزل ب كه به خاطر پا رك ماشينش در آنجا اعتراضي داشته باشد اما با ديدن غزل جا خورد و زبانش

 : لبخندي موذيانه زد وبه در ماشين تكيه داد و گفت

زني ؟يعني تا اين حد مغروري كه تا كوچه ي ما مياي و از دور خونمون رو تماشا ميكني اما نمياي مستقيما حرف ب  

 : سهيل فقط با حيرت به او نگاه كرد ، اوادامه داد



و خودم ر كه دلت ميخواد رفتار كن ولي من بازم دوستت دارم و حاضرم به اطر تعيبي نداره پسرخاله مغرورم ، هرطو

 . رو بكشم

 : سهيل از طعنه او نارحت شد اما جوابي نداد .غزل وقتي سكوت او را ديد خنده اي عصبي سر داد و دوباره گفت

يم خونه ديگه پياده شو تا برنميدونم چندبار تا حاال اينطوري منتظرم موندي ولي بالخر مچت رو گر فتم ، حاال  . 

 :سهيل كه باالخر به حالت عادي برگشته بود گفت

 .نهمتشكرم ، بايد برگردم پدرم منتظره

 : غزل دستش را جلو برد و تلفن همراه او را از جيب بيرون كشيد و گفت

رهبه گرفتتن شاچاره اس يه تلفنه ، اگر شماره تاون رو فراموش كرديد من زنگبزنم . سپس شروع كرد   . 

 : سهيل با خشم تلفن را از دست او گرفت و گفت

 . اتفاق خاصي ميفتاده كه باعث بشه هوش و حواسم رو از دست بدم

 . ا !جدا !پس حاال من از طرف خاله ، پسر خاله و عروس خاله اتون از شما دعوت ميكنم كه ناهار با ما باشد-

عي جان ميخوريد چون ميدانست منظور او از اين كار ها و حرفها چست . او سسعيل طعنه هاي او را چون نيشتر به 

 . كرد سهيل را وادار به اقرار كند اما سهيل هم سعي داشت خودش را كنترل كند

 چي شده آقا سهيل ؟به چي فكر ميكني ؟-

 ... به اينكه خدا به تو زيباي داده اما-

 اما چي ؟-

- نه ايران نيست ، تو از اون دخترهايي هستي كه بهتره توي اروپا به دنيا مي اومدن اما ذره اي نجابت توي وجودت  

. 

- دم كه ميدونم دلت از چي پره ! خيلي ناراحتي كه فهميدم الله و نيما رو تعقيب كردي ، من اون شب از پنجره دي

باشه  هرلحظه تو آغوش يك نفرچطور اون زن بيوه رو نوازش ميكردي ، من ب نجابتم يا اون ؟ اوني كه دوست داره 

ط سعي ، نميدونم تو گوشت چي خونده كه اينطور ديوونه ات كرده اما به نظر من اون يهبوقلمون هزار رنگه كه فق

فتاب نشستي ميكنه امثال تو رو گول بزنه ، همين االن تو خونه نار نيما نشسته و قهقهه ميزنه اون وقت تو ، توي اين آ

يو شعر عاشقونه ميخون  . 

يچ عالقه تو حق نداري در مورد الله اين طور صحبت كني ، الله فقط به خاطر تو به نيما جواب مثبت داده و در واقع ه

 . اي به اون نداره ، چون تو در كمال بي رحمي ، توي اون نامه احمقانه ات آبروش بردي

- ه ي تو ، اصال از كجا مطمئن با شم كه االن بچبايد هم اين كار رو ميكردم ! چون حقيقت رو با چشماي خودم ديدم ، 

 توي شكمش نيست ؟

 : سهيل ديگر نميتوانست حرفهاي نيش دار او را تحمل كند از ماشين پيادهشد و گفت

 . اون دهان ككثيفت رو ببند الله پاك ترين زنيه كه در تمام عمم ديدم

 : غزل بار يدگر با صداي بلند خنديدي و گفت

نكه آزاد در ساده ايد، ابله جون تو فكر ميكني الله براي چي از كامران طاق گرفت ؟ فقط به خاطر تيشما مردها چق

رفته بود باشه و هركاي كه دوست داره انجام بده ، اگه نميدوني بدون ! كامران بيچاره چند بار مچ اونو در حال گناه گ

ه هاش رو محدود ميكرد ، اون وقت اون زنيك و به خاطر همين هم نسبت به اون سختگيري ميكرد و رفت و آمد



ن بپرس ، هرزه طوري پيش ديگران فيلم بازي ميكنه كه همخه براش دل ميسوزونن ، اگه باور نميكين بر از كامرا

 اصال از موقعي كه برگشتي تا به حال سراغش رفتي ؟

- ه فقط من از اه تهمت ميزني در حاليكبس كن وگرنه خودم خفه ات ميكنم ، تو به اطر دل خودت به يه انسان بي گن

نميشم با  دل اون با خبرم ، ينم بدون كه اگه الله با نيما ازدواج كنه و يا هر اتفاق ديگه اي بيفته هيچ وقت راضي

ظر من تو مثل يه دختري مثل تو ازدواج كنم ، تو فكر ميكني چون زيبايي ميتوني هر كاري بكني اما كور خوندي ، به ن

شت وبد تركيبي كه اصال قابل تحمل نيستيعجوزه ي ز  . 

 : غزل در حاليكه از او دور ميشد گفت

 . وقتي حقايق رو بفهمي ديگه اين حرفها رو نمزني

عي در همين لحظه ماشين آقا ناصر وارد كوچه شد و آن دو را ديد .غزل با ديدن غزل دستي به صوتش كشيد و س

 . كرد خودش را آرام نشان دهد

ل م خم شد و پخش ماشين را خاموش كرد و خودش را آماده سالم و احوالپرسي نمود . آقا ناصر بعاد از قفسهيل ه

 كردن در ماشين جلو رفت و دست او را به گرمي فشرد و گفت ك

 . خوب شد ديدمت ، ميخواستم بگم باالخره كارت درست شد

 . . سهيل لبخندي زد و تشكر كرد

 : آقا ناصر گفت

ارهاي تو كرده نيست از من تشكر كني بايد از سياوش ممنون باشي كه تو اين مدت تمام وقتش رو صرف ك احتياجي

 . بود

 . حتما از اون هم تشكر ميكنم-

 حاال چرا اينجاايستادي ؟ اومده بودي غزل رو ببيني ؟-

 : سهيل نميدانست چه جوابي بدهد كه خود او ادامه داد

ر هاي ماشين رو بند تا برين باال ، امروز ما يه مهمون عزيز داريماالن ديگه وقت ناهاره ، د  . 

 : سهيل با اينكه از موضوع ا خب بود لبخندي تصنعي بر لب آورد و پرسيد

 جدا ؟كيه ؟غريبه ست ؟

 . نه از خودمونه ، زود باش كه دلم براي ديدنش يك ذره شده-

له فقط دلخوري ن راه افتاد .از ابراز احساست اين خانواده نسبت به السهيل ناخواسته در ماشين را بست و به دنبال آنا

 . و نگراني نصيب او ميشد و هراحظه خودش را از او دورتر مي ديد

 : با ورود آهانيما به وجد آمد و گفت

روي  به به چه خوب ! امروز هم عروسمون مهمونمونه هم داما دمون .غزل به صورت الله نگاه كرد تا بتواند از

شست .ندا صورتش احساسش را بخواند اما الله خيلي آرام و عادي با انها سالم و احوالپرسي نميود و دوباره روي مبل ن

زخانه خانم هم مثل پسر و شوهرش از ديدن سهيل خوشحال شده بود و مرتب به او خوش آمد ميگفت .غزل به آشپ

ا به سهيل و بعد به پدرش تعارف كردرفت و پس از دقايقي دو ليوان شربت خنك برگشت .ابتد  . 

 نيما گفت ك

 ! چه عجبه آقا سهيل ! چه عجب ياد ياز ما كرديد



 : غزل قبل از اينكه سهيل بتواند حرف بزند گفت

 . حتما خيال كرده دختر عمه اش بين ما احساس غربي ميكنه به همن خااطر اومدة اينجا

ار ديگر .هر دو منظور غزل را فهميدند و ميترسيدند كه اين دختر خودخواه بالله و سهيل نظري گذار به هم انداختند 

 آشوبي به پا كند .سهيل مقداري از شربت را نشيد و گفت ك

 . من به خاطر كارم اومده بودم اينجا كه خوشبختانه مثل اينكه درست شده

 نداخانم رو كرد به شوهرش و گفت ك

 ! چه خبر خوبي

وم قسمت ؟نيما پرسيد كتو كد  

حبت را آقا ناصر شروع كرد به شرح كار و وظايف سهيل در شركت ، سهيل كه خيلي خوب توانسته بود مسير ص

ز موضوع عوض كند راضي به نظر ميرسيد ولي غزل از اين كار او عباني شد .الله نفس راحتي كشيد و سعي كرد ا

 . بحث خارج نشود كه بار ديگر بهانه اي دست او بدهد

ود ار در آرامشي ظاهري صرف شد در حاليكه غزل با نگاههاي موشكافانه اش مراقب رفتار هاي سهيل و الله بناه

ر كمال .الله به آرامي غذايش را ميخورد و تا آنجا كه ميتوانست سعي ميكرد وجد غزل را نا ديده گيرد .سهيل هم د

 غزل مي انداخت اما وقتي حرفهاي يك ساعتارامش غذا ميخورد و گاهي از زير چشم نگاهي به صورت كنجكاو 

له ايمان داشت پيش او در خيابن د گوشهايش ميپيچيد احساس بدي وجودش را در بر ميگرفت .او با انكه به پاكي ال

دو تعارف  دچار نوعي سردر گمي شده بود و عذاب ميكشيد .نيما كه از شادي در پوست خود ننيگمجيد مرتب به آن

ا ا اشتهاي زيادي غذا ميخورد .ندا و ناصر هم از شادي او راضي به نظر ميرسيدند .غزل قط بميكرد و خودش هم ب

در و مادر غذايش بازي ميكرد و اصال اشتهايي نداشت اما نيما به قدري آن لحظه ها را زيبا و خواستني ميديد ونظر پ

م شرا به خود جلب كرده بود كه يچ كس جز سهيل متوجه ي غزل نبود .او نست كه غزل باز هم در ذهنش دنبال يوا

جا بماند تا راهي ميگردد تا اين دختر پاك و ساده ا بيازارد . به همين دليل تصميم گرفت تا ماندن الله او نيز در آن

لند شد و بتواند در موقع لزوم از نيش زبان غزل او را حفظ كند .الله مثل هميشه با وقاري چشم گير از پشت ميز ب

از آشپزخانه بيرون رفت .آقا ناصر كه به رفتن او نگاه ميكرد گفتتشكر كرد و   : 

 . هميشه از نجابت اين دختر خوشم مي اومده ، اون با تمام دخترهاي فاميل فرق ميكنه

نابراين دوباره غزل سر بلند كد تا حرفي بزند و مثل هميشه او را كوچك كند كه با نگاه معني دار سهلي سگوت كرد ب

ر انداخت و حرفي نزدسر به زي  . 

 : نيما كه از حرف پدرش خيلي خوشحال شده بود گفت

 . بهتن گفته بودم كه با كسي ازدواج ميكنم كه تك باشه

 : نداخنم گفت

 . حاال كه به آروزت رسيدي بايد به شكرانه ي اين نعمت اونو خوشبخت كني

 : نيما به صندلي تكيه داد و گفت

كه خوشبهت ترين زن دنيا بشه قسم ميخورم كالري كنم  . 

رون رفتسهيل كه از حرفهاي آنها احساس نتراحتي ميكرد بلند شد و به خلطر غذا تشكر كرد و ز آشپزخانه بي  . 

 . وارد سالن شد متوجه شد كه الله اشكهايش را با عجله پاك ميكند



 روي مبل رو به روي او نشست و پرسيد ك

 نرارحتي ؟

- تعلفق به اينجا نيستمنارارحتم چون م  . 

 . يه كم ديگه طاقت بيار باالخره همه چيز درست ميشه-

 سعيل قول بده هيچ وقت تنهام نذاري ، زندگي با وجد توئه كه برام معني داره و ميفهمي ؟-

 : با ورود غزل او حرفش را نا تمام گذاشت .او سيني را روي ميز گذاشت و بع طعنه گفت

به هم زدم ببهشيد خلوتتون رو  . 

 هيچ كدام جوابي نداند و اين مساله بيشتر او را عصبي كرد .تيما هم وارد سالن شد و گفت ك

 ! شما دونفر خيلي كم خرجيد ...اخه اين چه وضع غذاخوردنه

 سعيل لبخندي زد و گفت ك

 . اتفاقا من كه بيشتر از هميشه خوردم ، دست پخت خاله حرف نداره

- حصول مشترك مادر و غزل بودالبته اين غذا م  . 

 . ا! اگه ميدونستم اصال لب نميزدم -

لند شد نيما و الله هر دو به اين حرف سهيل خنديدن چون اين جمله را يك ش.خي تلقي ميكردند ! اما غزل با خشم ب

 . و به طرف آشپزخانه رفت

 بعد از صرف چاي و ميوه الله كه ديگر تحمل ماندن نداشت گفت ك

ه من ديگه برمبهتر  . 

 : همه جز غزل اتراض كردند كه زود است اما او پافشاري مرد و گفت

 : بعد از ظهر قراره يكي از دوستانم بياد ديدنم .نيما خواست حرفي بزنه كه سهيل گفت

 . اگر شما نميتونيد من الله رو ميرسونم گون با عمخ يه كار كوچيك دارم

 آقا ناصر گفت ك

ه اورده ببينهني سهيل جان چون من بايد نما رو سپس يكي از دوستانم ببرم تا جنسهاي جديد رو كلطف بزرگي ميك  

. 

 سهل بلند شد و گفت ك

 . پس با اجاه ديگه زحكت رو كم ميكنبم

ما نفس هنگامي كه آن دو درون ماشين نشستند غزلبا نگاهي خشمانك آنها را بدرقه كرد بعد از دور شدن آنها ني

شيد و گفتعميقي ك  : 

 . امروز بهترين روز زندگي من بود

 غزل زير لب گفت ك

نگاهي به  و به طرف خانه برگشت اما نيما دور شدم نانها را گناه كرد .وقتي از خم كوچه ميپيچيدن سهيل 1اي احمق 

 : صورت الله انداخت و پرسيد

 چرا ساكتي ؟

فتالله كه بغض گلويش را ميفشرد به او نگاه كرد و گ  : 



 . دارم خفه ميشم

 سهيل ماشين را كنار خيبان نگه داشت و به طرف او برگشت و پرسد ك

 چرا ؟

- ونيم از اين وضع ، از اين سردر گمي ، از اين بالتكليفي ..سهيل ! همه دارنمن و تو رو از هم جدا ميكنن و ما نميت

لحظه  جدايي رو تحمل كنم ديوونه مي شم .در يككاري بكينم، اخ كه هر وقت فكرش رو ميكنم ، باز هم بايد درد 

 : صورت زيباي او خيس شد سهيل دستهاي او را در دست گرفت و گفت

 . گريه نكن الله جان و به خدا اين دفعه نميذارم تو رو از من بگيرن

 . اما ديگه داره دير ميشه-

- كنه باشه هيچ كس نميتونه از هم جدامون نه هنوزم تو مال مني ، بيين كنار مني ، تا وقتي كه قلبت مال من  . 

 . من ...من از غزل ميترسم ، اونوطري رفتار ميكنه انگار از همه جيز با خبره اما ميخواد اذيتمون كنه-

 . اون فقط حسوده همين ، حاال اشكهات رو پاك كن و سعي كن آروم باشي
.................. 

 .پايان فصل نهم

ييات كار سعيل را از زبان سياوش شنيد خيالش راحت شد و گفتآقاي مقدم وقتي جز  : 

 . حاال ديگه مطمئنم كه سهيل براي هميشه كنارمون ميمونه

 سياوش با تعجب به پدرش نگاه كرد و پرسيد ك

 مگه قرار بود اون باز هم برگرده ؟

- سرش بزنه باز هم هواي رفتن به نه ولي ميترسيدم كار مناسبي پيدا نكنه كه باعث دلگرميش بشه ، اون وقت  . 

 . خدا رو شكر كه مساله ي كارش حل شد فقط ميونه مساله ي ازدواجش-

 : سيامك با شنيدن اين حرف به خودش تكاني داد و گفت

 . اين مسئله هم حله ، چون عروسخانم كه انتخاب شده فقط كافيه كه رسم و رسومات رو انجام بديم

سري تكان داد و گفت آقاي مقدم از روي تاسف  : 

 . اما شماها اشتباه ميكنيد ، سهيل هيچ عالقه اي به غزل نداره

 : سياوش و سيامكو همسرانشان با تعجب به هم نگاه كردند . سيامك با لحن معترضص گفت

 . چرا ؟ غزل كه عيب و ايرادي ندار ...آهان حتما سعيل ميخواد ناز كنه

 : اقاي مقدم گفت

خاب كرده .اما اين صال اين چيزهايي كه شما فكر ميكنيد نيست ، سهيل خيلي وقته كه عروس قلبش رو انتنه مسئله ا

، دختر  موضع هميشه به صورت يك راز بين من و اون موندهو حتي به آلمان رفتنش هم به خاطر همين مسئله بود

تونه دختر وضع را نداشت از اينجا رفت تا بمورد عالقه سعيل با شخص ديگه اي زادواج كرد و اون كه توان تحمل اين 

 . رو فراموش كنه ، حاال هم كه برگشته به اين دليله كه اون خانمه از همسرش جدا شده

 : سياوش گفت

 . اون دختر اگر واقعا به سهيل عالقه داشت كه با شخص ديگه اي ازدواج نميكرد

با اون دختر ازدواج كنه خودش رئ بي ارزش كده يامك در تاييد حرف برادرش افزود :سعل اگر بازم بخواد  . 



 . اما شماها هنوز همه چيز رو نميدونيد-

فت كسهيل كه وارد خانه شده بود و حرفهاي آخر انها را شنيده بود ارد پيرايي شد و بدون سالم و احوالپرسي گ  

القه من ر منو تائيد ميكنه ، دختر مورد عپدر كار منو تاييد مي كنه ، چون دلم ، روحم و جسمم و عقل خودمهم اين كا

ن اون با اصرار و پافشاري بيش از حد من همسر كسي شد كه كوچترين عالقه اي به اون نداشت ميدوند چرا ؟ چو

ن مرد روزي صميمي ترين و بهترين دوست من به حساب مي اومد كه حاضر بودم جونم رو هم بدهم ، بله كامرا

باز هم  الله ي عزيزم رو از من خواستگاري كرد و من چه كاري ميتونستم بكنم ؟ و حاا كهغافل از عشق من و الله و 

ه خدا اون رو به من برگردونده همه حتي شماها داريد ما رو از هم جدا ميكنيد اما ممئن باشيد كه اين دفعه ديگ

 . نميذارم هيچ چيز و هيچ كس باعث جدايي ما بشه

 سمك پرسيدك

نمدت عاشق الله بودي ؟يعني تو تمام اي  

كر گفتسهيل با چشمتني غم كرته به او نگاه كد و به عالمت مثبت سرش را تكان داد .سياوش با حالتي متف  : 

ن يه وزي الله و غزل از نظر زيبايي در يك حد هستند اما نجابت و پاكي الله رو غزل نداره ، باورتون ميشه كه خود م

بشه ؟آرزو ميكردم كه او همر سيامك   

 : سيامك با حيرت گفت

 . همسر من ؟ حتما ميخواستي برادر كشي راه بندازي

 : سهيل روي مبل نشست و گفت

 . دارم از اين وضع ديوونه ميشم

 سيامك گفت ك

 پس قرار ازدواج با نيما چ ميشه ؟

 آقاي مقدم گفت ك

و بگيرهكشي غزل ، باعث شد كه الله اين تصميم رالله هيچ عالقه اي به نيما نداره بلكه اون اتفاق ، منظورم خود  . 

 سعيده همسر سياوش كه تا آن موقع ساكت بود گفت ك

يروز منم يه چيزهايي در مود نامه ي غزل شنيدم ، حتما اون واقعا به عشق الله و سعيل پي برده و حاال خودش رو پ

 . حساب ميكنه كه به هدفش رسيده

 : سهيل گفت

هر دوي  دم يكبار ديگه الله رو از من بگيرند شماها كه نميدونيد اون چه عذابي ميكشه ، همين امروزنه من اجازه نم

تشون ما خونه ي آقا ناصر بوديم ، محيط اون خونه ، هاش و حتي آدماش كه هر كدوم سعي ميكردن به ه طريقي محب

 ره ذره آب ميشه ماما هيچ كس حرف دلش رورئ نشون بدن آزارش ميداد ، اله داره از دستم ميره پدر ! اون دارخ ذ

كه بازم به  نميفهمه ، شماها همه اتون خوب ميدونيد كه اون توي زندگي با كامران چه عذابي كشيده حاال حقش نيست

 . اون دوران برگرده

 سياوش بلند شد و در حاليكه قدم ميزد گفت ك

ا دست به صر و نيما هنوز رسما خواستگاري نكردن پس مما ميتونيم يه كاري بكنم ، همون طوري كه ميدونيد آقا ا

 . كار ميشيم و زودتر از اونها اين كار و انجام مي ديم



 : سهيل گفت

لب كنهمن و الله قرار گذاشتيم كه فردا شب پدر با عمه در اين مورد صحبت كنه و رضايت اون و آقا فريدون رو ج  

. 

 . خوب بعد ماهم ميريم خواستگاري-

گفت سامك  : 

م و هم مل ميتونيم توي مهموني عمه مهني اين كارو انجام بدم تا هم خانواده نيما در برابر عمل انجام شده قرار بدي

 .كاري كنيم كه همه حضورا از اين موضوع باخبر بشن

 : سهل نفس عمقي كشيد و گفت

م برسمده و راحت تر ميتونم به هدفحاال كه شما ها هم از اين موضوع با خبر شديد احساس ميكنم بام سبكتر ش  . 

هيل به در همين لحه صدا زنگ تلفن باعث سكوتم شد .سكوتي كه رعشه اي خفيف و دلشوره اي عحيب در دل س

 : وحود آورد.ساوش گوشي را برداشت و گفت

 .الو

 الو منزل آقاي مقدم .؟-

 بله شما ؟-

 . من ...من با آقا سهيل كار دارم-

ا به طرف سهل گرفت و آهسته گفتسياوش گوشي ر  : 

 ! با تو كار دارن

 كيه ؟-

 ! خودش رو معرفي نكرد-

 سهل گوشي را گرفت و گفت ك-

 ! الو ، سهيل هستم بفرماييد

 / سالم آقا سهيل حالت چطوره-

 خوبم متشكرم ! شما ؟-

 حاال ديگه ما رو نميشناي بي وفا ؟-

 . ببخشيد متاسفانه به جا نميارم-

- ه سر به ما بزنياي بي معرفت ! ميدونستم كه ديگه فراموشم كردي و گرنه از وقتي برگشتي ميتونستي حداقل ي  . 

ناخود  صداي مردي كه درون گوشي ميپيچبد در نظر او هم آشنا بود هم غريبه اما بوي فتنه و اشوب مداد و سهيل

 آگاه آن را حس كزد .باز هم گفت ك

شما رو به ياد بيارم متاسفم من اال نميتونم  . 

 .پس پاشو بيا رستوران سر خيابون تا با هم صحبت كنيم

 صحبت كنيم ؟ در مورد چي ؟-

 .وقاتي بياي و منو ببني ميفهمي در مورد چي ميخوام باهات حرف بزنم-

 گفتيد كجا بيام ؟-



 . رستوران سر خيابون-

 . بشه-

 . خداحافظ-

 . خداحتفظ-

دست سياوش داد و گفتسهيل گوشي را به   : 

 ! عجيبه

 : سيامك پرسيد

 كي بود ؟

 ! خودمم نفهميدم فقط گفت كه برم رستوران ر خاب.ن-

 يعني خودشم معرفينكرد ؟-

 ...نه، اما

 اما چي ؟-

- آورده نميدونم چرا ناقدر نگرانم ! احساس خيلي بدي دارم ، فكر ميكنم اين مرد قاصديه كه خبر بدي رو برام  . 

 : آقاي مقدم گفت

 .اين چه حرفيه ميزني پسرم !انقدر بدبين نباش ، اتفاقات اين چند روزه ذهنت رو خسته كرده

 !به هرحال ميرم تا بينم با من چه كار داره-

 : سياوش پرسيد

 ميخواي همراهت بيام ؟

 نه متشكرم لزومي نداره و-

 . در ضمن فكر ميكنم تناه برم بهتره

و با قدمهايي مردد از خانه خارج شد و خودش را به خيابان رساندبعد بلند شد   . 

ثل برق از لحظه اي ايستاد و به ساختمان زيباي رستوران كه جلوه اي جذاب و زيبا داشت خيره شد. يكدفعه چيزي م

ت تلفن با پشاين كامران بود كه هميشه با او در اينجا قرار مي گذاشت. بله آن كسي كه از « كامران»ذهنش گذشت. 

ستوران او صحبت كرده بود خود كامران بود كه اعتياد باعث شده بود او صدايش را تشخيص ندهد. با عجله داخل ر

ينكه پشت ستون شد و كنار پيشخوان ايستاد و ال به الي ميز و صندليها را كه بيشترشان خالي بود نگاهي انداخت تا ا

مي كرد. به  امتي خميده پشت ميز نشسته بود و با گلدان روي ميز بازيمرمرين وسط سالن او را پيدا كرد كه با ق

د به سوي او رفت. پشت سرش كه رسيد سالن كرد. روزي او را به اندازه جانش دوست مي داشت طوري كه حاضر ش

ژمرده پ خاطر او حتي از عشقش نيز دست بكشد ولي حاال، حاال كه او زندگي و سالمتش را باخته بود و الله اش را

نوز هم از ديدنش شاد ميشد؟ مسلما نه! زيرا هساخته بود چه؟ بايد هنوز هم او را دوست خود مي دانست؟ بايد 

ه را مسبب تمام مشكالت ديروز و امروزش اين مرد خودباخته بود كه چون موجودي زائد در اجتماع مي گشت و هم

د كه سهيل باورش نمي شد اين همان كامران چن از اطراف خود دور مي كرد. چهره اش به حدي شكسته شده بود

ا ديدن هم سال پيش باشد كه حتي از بوي سيگار سردرد مي گرفت. اشك از چشمان هر دو سرازير شده بود زيرا ب

گاه مي به دوران شادي افتادند كه پشت سر گذاشته بودند، به ياد روزهايي كه كنار هم درس مي خواندند، دانش



ه هر دو به هايشان نقشه مي ريختند، به ياد شيطنتهاي دوران نوجواني، به ياد همان روزهايي كه كرفتند، براي جمعه 

ش مي كرد. يك گل دلباخته بودند. كامران به سختي از جايش بلند شد. لباسهاي كهنه و كثيفش دل سهيل را ري

د به آن دو در آنجا حضور داشتن دست دور گردن يكديگر انداختند و با صداي بلند گريه كردند. همه ي كساني كه

. اشكهايش را نگاه مي كردند. سهيل آهي كشيد و به او كمك كرد تا بنشيند. سپس خودش نيز رو به روي او نشست

 :پاك كرد و گفت

 !تو با خودت چه كردي پسر؟_

 :كامران چند بار سرش را تكان داد و گفت

_ فتي ن روزي كه به عشقم اعتراف كردم توي دهنم زده بودي و مي گاينها همه تقصير توئه! اگه از روز اول، از همو

 ...كه خودت الله رو مي خواي اينجوري نمي شد... هرچند

 :در اين لحظه كامران ساكت شد و سهيل حيرت زده او را نگاه مي كرد. با ترديد گفت

 حرف بزن ديگه هر چند چي؟_

_ تورو دوست داره كه نذاشت گرفتار بشيهر چند به نفع تو شد و به ضرر من! حتما خدا  . 

_ ن دوستم اما عذابي كه من كشيدم هيچ كس نكشيد، از طرفي الله رو از بچگي دوست داشتم از طرفي تو بهتري

 .بودي و نمي تونستم ناراحتيت رو ببينم

 .اي كاش مرده بودم و هيچ وقت اسير چنين عشق يك طرفه اي نشده بودم_

_ دوي ما بيشتر عذاب كشيداين وسط الله از هر  . 

 :كامران با نگاهي عجيب به صورت سهيل خيره شد و پرسيد

 تو هنوزم دوستش داري؟_

ده سهيل سرش را پايين انداخت و جوابي نداد زيرا حس مي كرد نمي تواند در برابر او كه روزي همسر الله بو

 .اعتراف كند

 :كامران ادامه داد

_ شدي و همه چيز رو خودت فهميديمن فكر مي كردم ديگه عاقل  . 

 منظورت دو نمي فهمم، چي مي خواي بگي؟_

 تو اصال مي دوني كه چرا من الله رو طالق دادم؟_

 .مي دونم كه اون از تو طالق گرفت_

 :كامران قهقه اي سر داد كه در نظر سهيل زشت و كريه آمد. سهيل گفت

 براي چي مي خندي؟

_ زود باوري، نكنه اين حرفو اون دختره ي بدجنس به تو زده؟ براي اينكه هنوزم ساده و  

 !درباره الله اين طوري صحبت نكن_

_ ره؟ چرا؟ چرا نبايد درباره اون اين طوري صحبت كنم؟ چون نجيبه؟ آره؟ چون خيلي خانومه؟ آره؟ چون پاكه؟ آ

 ديدي گفتم اشتباه مي كني؟ آخه پس تو چي مي دوني؟

_ ه تو انقدر آزارش دادي و شكنجه اش كردي تا مجبور شد طالق بگيرهمن اين رو مي دونم ك . 



_ افت پس معلوم شد حقيقت رو به تو نگفتند! عزيزم اين من بودم كه طالق اون رو دادم چون ديگه طاقت كث

ستم يگه نمي تونكاريهاش رو نداشتم، ديگه نمي تونستم ببينم كه خسته از كار بر مي گردم و اون تو خونه نيست، د

 .توي هر مهموني اون رو در حال گپ زدن با مرداي غريبه ببينم

_ ي چرا دروغ مي گي؟ تو از همون اول اون رو مثل يه پرنده توي قفص زندان كردي و حتي يه مهموني ساده هم نم

ديرده بوبرديش، او با بدبيني هات دنيا رو براش سياه كرده بودي و يه حصار تنگ و خفقان آور براش درست ك . 

_ رو بگيرم،  بله من نسبت به اون سخت مي گرفتم چون فكر مي كردم با اين كار مي تونم جلوي كارهاي كثيفش

 .غافل از اينكه اون يه هرزه ي كثيف بود كه توي هر شرايطي كارش رو انجام مي داد

 .بسه ديگه، خفه شو_

صبانيت او آن سو چرخيد. كامران بي توجه به عصداي فرياد سهيل توي رستوران پيچيد و بار ديگر تمام سرها به 

 :گفت

م مثل اون يه زن هرزه كثيف و هوسبازه كه چهره دومش رو زير يه چهره پاك و معصوم پنهان كرده تا بتونه تو رو ه

 .من فريب بده

_ ت با اشاما اون احتياجي به اين كار نداشت چون مي دونست كه من هنوزم عاشقش هستم، حاال مي فهمم كه حق د

 .تو زندگي نكنه تو لياقت اون رو نداشتي

_ ت كه بيچاره! اون همين االن هم داره با تو بازي مي كنه، فكر مي كني من خبر ندارم؟ اون اگه تورو دوست مي داش

ا دل بكنه و با نيما قرار ازدواج نمي ذاشت، اون مثل يه گرگ گرسنه س كه هيچ وقت سير نمي شه، نه مي تونه از نيم

واهان ه مي تونه تو رو جواب كنه چون هر دوي شما بهترين جووناي فاميل هستين، چرا بايد بيوه اي اين قدر خن

مات رو به روي داشته باشه در حالي كه بعضي دختراي فاميل اصال مورد توجه نباشن! امروز خواستم بياي اينجا تا چش

و هنوزم مثل همون روزها دوستت دارم و نمي خوام كه تحقيقت باز كنم، حاال مي خواي باور كن مي خواي نكن! من 

 .به عاقبت من و به سرنوشت بد من گرفتار بشي

كي از رستوران سهيل واقعا گيج شده بود نمي دانست چه بايد بگويد. كامران از پشت ميز بلند شد و با وضع اسفنا

فهاي غزل را باور كند يا نه! يكدفعه حر خارج شد. سهيل سرش را در ميان دستهايش گرفت. نمي دانست حرفهاي او

ش نمي هم در ذهنش زنده شد. او هم تقريبا همين حرفها را زده بود. نه امكان نداشت كه الله او اينگونه باشد. باور

مي خواست باور شد كه الله با احساسات پاك او بازي كرده باشد. او از كودكي به اين دختر زيبا دل بسته بود و حاال ن

ه خاطر كه تمام آن حرف هاي عاشقانه دروغ بوده، نمي خواست فكر كند كه تمام عذابي كه در اين چند سال بكند 

در گلويش  دوري از او متحمل شده بي دليل بوده/، از اين فكر به خودش لرزيد. نفس عميقي كشيد تا بغضي را كه

خودش حتي به  رفت. پول آبميوه هايي را كه نشسته بود مهار كند. با سستي از جايش بلند شد و به طرف پيشخوان

رق لب نزده بود اما كامران تا به آخر سر كشيده بود پرداخت و از آنجا خارج شد. احساس مي كرد روي بدنش ع

ه رسيد هوا سرد نشسته، پاهايش بي رمق شده بود، مسافت رستوران تا خانه را طي يك ساعت پيمود. وقتي به خان

عد از چند ، حوصله پيدا كردن كليد را از درون جيبش نداشت دستش را روي زنگ گذاشت. بكامال تاريك شده بود

يامك هم در ثانيه در باز شد، وارد حياط شد چند قدمي كه جلوتر رفت پدرش را باالي پله ها منتظر ديد. سياوش و س

 :اين لحظه از ساختمان خارج شدند. سيامك با صداي بلند پرسيد

_ همه ما رو از نگراني كشتيكجا بودي پسر؟  . 



الي كه سهيل سعي كرد خود را آرام نشان دهد. نمي خواست كسي بفهمد كه غرورش زير پا له شده. به سختي در ح

 .زانوهايش مي لرزيد خودش را به باالي پله ها رساند

 :سياوش پرسيد

 كي بود كه بهت زنگ زد؟

ها  كه از دهانش شنيده بود تحملش را از دست داد و روي پله سهيل با يادآوري كامران با آن حرفهاي زجر آوري

 .افتاد. دو برادر به سوي او دويدند و بدن داغ و تبدارش را بلند كردند و به سالن بردند

 :نيلوفر همسر سيامك با ظرف آب سردي كه يك دستمال در آن گذاشته بود به طرف آنها آمد و گفت

نيد دكتر بيادتبش خيلي باالست، بهتره زنگ بز . 

مه كزدسيامك دستمال درون آب را برداشت و فشرد و روي پيشاني او گذاشت. سهيل تكاني خورد و زير لب زمز : 

 !دروغه... دروغه

ه همه به هم نگاه كردند زيرا مفهوم كلمات او را نمي فهميدند. سياوش گفت: اي كاش يكي از ما همراهش رفت

 !بوديم

 :سيامك گفت

ل مي دونستيم اونجا كي رو ديدهكاش الاق ! 

 !اي كاش زودتر رفته بودم دنبالش_

ود كه دلش آقاي مقدم مغموم . آرام نشسته بود و به چهره ي بي رنگ پسرش نگاه مي كرد اما در دلش بلوايي به پا ب

ند و به اين تعريف كمي خواست زودتر صبح شود تا بتواند به تمام اقوام زنگ زند و قصه عشق او و الله را براي همه 

 .مسئله خاتمه دهد

خواب  با خوراندن چند مسكن و تب بر و كمپرس آب سرد باالخره تبش كمي پايين آمد و به خواب رفت. اما در

روي كاناپه  كابوسهاي وحشتناك به سراغش مي آمدند و او با فريادهاي بلند از جا بلند مي شد ولي دوباره با ضعف

رو مي رفت. البته خوابي كه بيشتر به بي هوشي شباهت داشتمي افتاد و به خواب ف . 

رد و مي الله ساعت را باالي سرش گذاشت تا بتواند رأس ساعت سه بيدار شود. آن شب احساس دلتنگي مي ك

ديد كه  ترسيد كه خواب بماند. وقتي پلكهايش را بست مدت زيادي طول نكشيد كه خوابش برد. اما در خواب مي

ايه اي رو برميگرداند. با هر قدمي كه به سوي او برمي داشت او يك قدم دورتر مي شد. تا حدي كه جز س سهيل از او

ش انداخت از او برجا نماند، چند بار صدايش زد اما جوابي نشنيد. با وحشت و نگراني از خواب پريد، نگاهي به اطراف

ين آمد. شال ميز برداشت و نگاه نكند. از تخت پاي و وقتي فهميد خواب مي ديده نفس راحتي كشيد. ساعت را از روي

بود به سر  قهوه اي رنگ زيبايي را كه سال پيش به طور غافلگير كننده در شب تولدش از آقاي مقدم هديه گرفته

اغ گذشت انداخت و آهسته از اتاقش خارج شد، خودش را به باغ رساند. و از پله ها پايين رفت. از بين درختان سبز ب

نيدن صداي زير همان درختي كه شب گذشته در زيرش نشسته بود رسيد. همانجا نشست و منتظر ماند تا با ش و به

ذاشت اما ماشين محبوبش در را بگشايد. نسيم شبانه صورتش را نوازش مي داد. لحظات انتظار را پشت سر مي گ

ر كرد كه شايد ا خبري نشد با خودش فكدلشوره ي عجيبي وجودش را در بر گرفته بود. تقريبا نيم ساعتي گذشت ام

ا باز كرد و قبل از آمدنش به باغ، او آمده باشد و بيرون در انتظار او نشسته باشد. با ترديد به طرف در رفت و آن ر

اه برد مانند سرش را بيرون برد اما هر چه نگاه كرد اثري از او نيافت. با نگراني در را بست و باز هم به زير درخت پن



اراحت كي كه از ترس به آغوش مادرش پناه برده باشد. نيم ساعت ديگر هم گذشت و او نيامد. هزاران فكر نكود

اين  كننده از ذهنش گذشت اما هر بار با يك تكان سعي مي كرد خودش را از اين حاالت واهي برهاند تا راحت تر

داد و گفت و چشمك مي زد. برايش دستي تكاندقايق را بگذراند. آهي كشيد و به آسمان نگاه كرد. ستاره اش به ا : 

ي شم، دعا حتما او االن مي دوني كه سهيل من كجاست و چه كار مي كنه! پس بهش بگو زودتر بياد كه دارم ديوونه م

راي من با اون مي كنم كه براش اتفاقي نيفتاده باشه آخه مي دوني كه من بدون اون مي ميرم، زندگي، بودن و نبودن ب

ورو بهش پيدا مي كنه، بدون سهيل ديگه حتي يك لحظه هم دلم نمي خواد زنده بمونم، يادت چند سال پيش تمعني 

 :نشون دادم و گفتم

 :ببين سهيل اون ستاره منه! خنديد و گفت

 :نه اشتباه مي كني اون ستاره منه! گفتم

ونش نگاهم قت سهيل با اون چشماي مهربنه تو اشتباه مي كني ستاره تو يكي ديگه ست اين ستاره مال منه، اون و

 :كرد و گفت

نكنه  من و تو يك روحيم در دو بدن، پس ما با هم يك ستاره داريم! آخ ستاره جون پس چرا حاال اين قد دير كرده؟

نم فراموشم كرده؟ نكنه قرارمون يادش رفته؟ نه امكان نداره، خوب مي دونم كه دل اونم مثل دل منه، احساس او

تظر مي ساس خودمه، همين قدر كه من دوستش دارم اونم منو دوست داره، پس حتما مياد مگه نه؟ تا صبح منمثل اح

 !شينم تا بياد آخه خودش براي امشب با من قرار گذاشت
**** 

مهايش را سهيل در رخت خوابش تكاني خورد و چشمهايش را باز كرد. سياوش هم كه با تكان او بيدار شده بود چش

و پرسيدماليد  : 

 چيزي مي خواي سهيل جان؟

 سهيل با ضعف سرش را تكان داد و گفت: فقط بگو ساعت چنده؟

 :سياوش نگاهي به ساعت انداخت و گفت

 چهار و چهل و پنج دقيقه... گرسنه ات نيست؟

دماوند رفته  هسهيل باز به عالمت منفي سرش را تكان داد و چشمهايش را بست. به ياد شب گذشته افتاد كه با هم ب

دانست كه  بودند. چه شب زيبايي بود! اي كاش هيچ گاه صبح نشده بود! اشك از گوشه چشمهايش سرازير شد. مي

ه االن الله منتظر اوست اما چه كند كه دچار ترديد شده بود. حرفهاي زهردار كامران او را دچار شك و دودلي كرد

 :بود. سياوش دست او را نوازش كرد و گفت

سهيل جان؟ چرا ناراحتي؟چيه   

 :سهيل بار ديگر چشمهايش را گشود و با بغض گفت

 !االن الله منتظر منه

 :سياوش با تعجب پرسيد

 اين وقت شب؟! كجا؟

_ ه قرار بود ما چند شبه كه قرار مي گذاريم تا همديگرو ببينيم، مي دونم كه االن هم اون منتظر منه، امشب ساعت س

 .برم پيشش



_ من برم و بهش خبر بدم كه حالت خوب نيست؟ مي خواي  

 !نه_

 .چرا؟ اين طوري اونم از نگراني درمياد_

 :سهيل آهي كشيد و گفت

ز اون بايد به اين وضع عادت كنه، بايد از همين امشب بفهمه كه ديگه همه چيز تموم شده. اشك چون باران ا

 .چشمهايش باريدن گرفت

 :سياوش با تعجب پرسيد

نيم؟سهيل؟ چرا اين طوري حرف مي زني؟ مگه قرار نشد كه توي مهموني عمه مهين از الله خواستگاري كچي شده   

 .ديگه فايده اي نداره، ديگه همه چيز تموم شد اما براي خودم متأسفم كه خيلي دير حقيقت رو فهميدم_

_ د كه به اين روز افتادي؟چرا؟ منظورت چيه؟ اصال تو امروز توي رستوران كي رو ديدي؟ چه اتفاقي افتا  

_ رو پيشم  هيچي نپرس خواهش ميكنم هيچي! فقط اين رو به بقيه هم بگو كه ديگه دلم نمي خواد كسي اسم الله

 .بياره

 .باشه هر طور ميل خودته، ما فقط راحتي تورو مي خوايم_

ه اتاقش بود خسته و نااميد بالله كه تا ساعت پنج و نيم صبح راه رفته بود و با تك تك درختان باغ حرف زده 

 .برگشت و خودش را روي تخت انداخت

 :مهتاب ميز صبحانه را چيد و به الدن گفت

 !برو ببين الله چرا نمياد

ه لباس به تن الدن بلند شد و به دنبال او رفت. چند ضربه به در زد اما چون جوابي نشنيد داخل اتاق شد. الله را ديد ك

رد. الدن دنش پيچيده بود. چشمهايش بسته بود اما حرفهايي نامفهومي زير لب زمزمه مي كداشت و شال هم دور گر

تب  دستش را روي پيشاني او گذاشت و متوجه شد او تب شديدي دارد و حرفهايي هم كه مي زند هذيان ناشي از

ور گردنش ن آورد و شال را از داست. اما قبل از اينكه به سراغ مهتاب برود با عجله و به سختي لباس را از تن او بيرو

شد و  باز كرد و روي صندلي گذاشت سپس با عجله از اتاق خارج شد و مادرش را صدا زد. مهتاب از آشپزخانه خارج

 :پرسيد

 چي شده؟

 .الله حالش بده، تب شديدي داره_

 :فريدون از آشپزخانه با عجله بلند شد و به سوي آنها آمد و پرسيد

؟هذيان هم مي گه  

 .بله عجله كنيد من مي ترسم_

 :فريدون به اتاق الله رفت . وقتي درجه را از دهان او خارج كرد بر نگرانيش افزوده شد. به الدن گفت

م بياربرو شربت تب بر و يه قرص مسكن بيار، توي طبقه پايين ميز من آمپول تقويتي هم هست، اونها رو ه . 

 :مهتاب با نگراني پرسيد

بده؟ حالش خيلي  

 .هم تبش شديده هم فشارش پايين اومده_



 يعني باز هم همون تبهاي قديمي اومده سراغش؟ _

 .خوشحال شدم كه يه مدت راحت شده فكر مي كردم ديگه حالش خوب شده
**** 

لوفر سهيل متوجه نگاههاي كنجكاو ديگران شد اما سرش را پايين انداخت و به خوردن صبحانه مشغول شد. ني

را شكست و گفت سكوت : 

 .خدا رو شكر كه حالتون خوب شده _

يل آقاي مقدم هم خدا را شكر كرد. هر كسي در مورد او و اينكه شب گذشته را چطور گذرانده اند حرفي زد اما سه

عا الله همچنان ساكت بود و حرفهاي كامران را در ذهنش تجزيه و تحليل مي كرد و به اين فكر مي كرد كه اگر واق

ه؟ نكنه در طور بوده كه كامران مي گفت پس چرا او تا به حال نفهميده؟ اصال چرا هيچ كس تا به حال متوجه نشد اين

مهر سكوت  اين مدتي كه او در آلمان بوده اتفاقاتي افتاده كه از او مخفي مي كنند؟ نكنه به خاطر آبروي فاميل همه

ون اگر اين د و تنها او بي خبر مانده باشد؟ اما نه اين امكان ندارد چبر لبانشان زده اند؟ نكنه الله واقعا همان طور باش

رد نجابت موضوع واقعيت داشته باشد اين همه سال نيما منتظر جواب او نمي نشست و آقا ناصر با آن اطمينان در مو

 الله صحبت نمي كرد! پس چه رازي پشت پرده است كه او از آن بي خبر مانده؟

خودش آمد و پرسيدبا صداي سيامك به  : 

 چي؟

 :سيامك گفت

 .گفتم اگه كاري نداري ما داريم مي ريم

 .نه متشكرم، از اينكه نگرانتون كردم معذرت مي خوام _

 .سياوش و بچه هايش چند روزي اينجا مي مونن تا حال تو كامال خوب بشه _

 .از همه شما متشكرم _

رفت.  رصت استفاده كرد و استراحت را بهانه قرار داد و به اتاقشبعد از رفتن سيامك و نيلوفر، سهيل هم از ف

شوي آن باورش نمي شد كه باز هم عشق و احساسش مورد تهاجم قرار گرفته باشد. به سراغ ميز تحريرش رفت، ك

ن و در آرا بيرون كشيد و تنها عكسي كه از الله داشت را بيرون آورد و به آن خيره شد. با ديدن چشمان معصوم ا

ها سپر  عكس زيبا اشك درون چشمهايش حلقه زد و گفت: حاضر بودم تمام بالهات رو به جون بخرم و توي سختي

او چه بگويد  بالت بشم، عشق من نسبت به تو از قطره هاي هر دريايي پاك تر و زالل تر بود اما تو ... نمي دانست به

ينه اش بود كه او فكر مي كرد. عكس را بوسيد و روي س زيرا هنزو هم نمي توانست باور كند كه الله غير از آني

 .گذاشت و گريه كرد
**** 

حتما  آقا فريدون نگاهي به سرم انداخت و گفت: من مي رم مطب اگه حالش طوري شد كه احتياج به كمك داشتي

 .خبرم كن

 صبحانه خوردي؟ _

 .بله متشكرم، خدا حافظ _

 .خدا حافظ _



ر و ست و دست تبدارش را در دست گرفت و به چهره اش كه در اين اواخر رنگ پريده تمهتاب كنار تخت او نش

 :الغر تر شده بود خيره شد و زير لب گفت

خواستي مي دونم يه غمي تو دلته كه من از اون بي خبرم، با اينكه مادرتم اما هيچ وقت منو محرم رازت ندونستي و ن

دم رو اول يعني از همون زماني كه يه دختر بچه محصل بودي تا اين حد خو راز دلت رو به من بگي، شايد اگه از روز

منم مثل  اسير كار و مشكالت نمي كردم و بيشتر بهت توجه مي كردم حاال اين اتفاقها نمي افتاد. دلم مي خواست

ردن ولي ف مي كمادرهاي ديگه تا جدي با بچه هام صميمي بودم كه اونها اتفاقات ريز و درشت بيرون رو برام تعري

رم نداشتم متأسفانه چون خودم آخرين بچه خانواده بودم و به علت اختالف سني زياد، روابط صميمانه اي با پدر و ماد

من  نتونستم اعتماد شماها رو هم به خودم جلب كنم، شايد خيلي ها ما رو خانوادة خوشبختي مي دونن اما از نظر

د من و پدرت ينان داشتن، از اينكه مادر خوبي نبودم خيلي ناراحتم شايخوشبختي يعني صميميت، يعني به هم اطم

فاصله افتاده تونسته باشيم از نظر مالي شماها رو تأمين كرده باشيم ولي متأسفانه از نظر روحي و اخالقي بينمون . 

ت محض ها همه حقيقالدن كه به اتاق آمده بود تا خداحافظي كند حرفهاي مهتاب را شنيده بود و مي دانست كه اين

 است زيرا خود او نيز رازهايش را فقط با دوستان صميمي اش در ميان مي گذاشت نه خانواده اش. جلو رفت و

 .دستش را روي شانه مادر گذاشت. مهتاب سرش را بلند كرد و با چشمان مرطوبش به صورت او لبخند زد

ش زود خوب الله ضعيفه و با كمي استراحت و تقويت حالالدن گفت: انقدر خودتون رو ناراحت نكنيد، مي دونيد كه 

 .مي شه

 .حال جسميش آره ولي حال روحيش رو نمي دونم_

 .بهتره در اين مورد با پدر مشورت كنيد_

 .پدرت فقط حرف هميشگي رو مي زنه و مي گه كه حتما الله با اين ازدواج موافق نيست_

_ شما در حقش خوبي نمي كنيد بلكه داريد به اون ظلم مي كنيدخب مادر عزيزم اگر واقعا اين طور باشه  . 

 ديگه نمي دونم چي كار كنم! به نظر تو بهتر نيست كه با داييت يه مشورتي بكنم؟_

 .اتفاقا منم مي خواستم همين رو بگم_

 مي خواي بري امتحان بدي؟_

 .آره، ديگه امتحان آخريه_

 .برو عزيزم برو ديرت نشه_

_ لند شيد بريد صبحانه بخوريد من ميز رو جمع نكردمشما هم ب . 

 .باشه عزيزم تو نگران من نباش، برو به فكر امتحانت باش_

ارج شد. الدن صورت او را بوسيد و خداحافظي كرد و رفت. مهتاب هم گونه ي فرو رفته الله را بوسيد و از اتاقش خ

ود و آهسته گفتالله كه تمام حرفهاي او را شنيده بود چشمهايش را گش : 

م باشه به اما تو مادر خوب و مهربوني بودي! اين من بودم كه هيچ وقت نتونستم با كسي كنار بيام حاال هم اگر الز

 .خاطر تو تن به اين ازدواج بدم

ر مي كرد حتما اشك در چشمهايش حلقه زد. با تقالي بسيار خودش را كمي جلو كشيد و گوشي تلفن را برداشت. فك

عد از چند بوق سهيل اتفاقي افتاده كه شب پيش نتونسته بيايد. شماره آقاي مقدم را گرفت و منتظر ماند. ب براي

 .گوشي برداشته شد و صداي سياوش از آن به گوشش رسيد:الو...بفرماييد



 !نمي تونست حرف بزند اما چرا در اين وقت صبح سياوش آنجا بود؟ حتما مسأله خاصي پيش اومده

افتاد بار  گذاشت و به رختخواب برگشت. باز هم خياالت ناراحت كننده به سراغش آمدند. به ياد فريده گوشي را

ريده گوشي ديگر نيم خيز شد و گوشي را برداشت و اين بار شماره ي خانه خاله مهينش را گرفت. خوشبختانه خود ف

 :را برداشت و با صدايي خواب آلود گفت

 الو

 .الو فريده جون سالم_

 سالم الله حالت خوبه؟_

 متشكرم تو چطوري؟_

 .من خوبم ولي تو صدات يه جوريه_

 .من خوبم فقط مي خواستم از تو يه خواهشي بكنم_

 بفرما چه كار كنم؟_

 مي توني بياي اينجا؟_

 بازم مي خواي بري شمع روشن كني؟_

 .يه كار مهم باهات دارم كه اين طوري نمي تونم بگم_

_ تا يك ساعت ديگه خودم رو مي رسونمباشه من  . 

 .ممنون فريده جون_

 .خواهش مي كنم، خداحافظ_

 .خداحافظ_

ا دارد تا الله گوشي را گذاشت و به ساعت نگاه كرد. او تا ساعت نه حتما مي رسيد. خدا را شكر كه حداقل فريده ر

خوابد و به اندازه اي ا شب گذشته نتوانسته بود ببتواند درد دلي كند و راه چاره اي بجويد. پلكهايش خسته بودند زير

 .در باغ راه رفته بود كه پاهايش هم درد مي كرد. چشمهايش را بست و سعي كرد تا آمدن فريده بخوابد

كرد.  با نوازشهاي دستي مهربان چشم گشود. مهتاب باالي سرش بود و با چشماني نمناك موهاي او را نوازش مي

به گرمي جوابش را داد و پرسيد آهسته سالم كرد و او : 

 صبحانه ات رو بيارم همين جا؟

 .نه ميل ندارم_

 .نمي شه كه چيزي نخوري_

 پدر كجاست؟_

 .رفت مطب، خيلي نگرانت بود گفت به محض اينكه تبت پايين اومد و بيدار شدي بهش زنگ بزني_

 .پس لطفا خودتون اين زحمت رو بكشيد_

قه و مادر او نيز مثل همه ي پدر و مادرهاي دنيا كه بچه هايشان را دوست دارند، به او عالالله مي دانست كه پدر 

ا دارند اما نمي دونست چرا نمي تواند اين غمي را كه اين طور بي رحمانه وجودش را چنگ مي زد و آزارش مي داد ب

زدآنها در ميان بگذارد. هر چي سعي مي كرد موفق نمي شد اسرارش را بيرون بري . 

 !مهتاب گفت: الله



 !بله_

 .مي خوام يه سوالي ازت بپرسم فقط خواهش مي كنم اون چيزي كه تو دلته به من بگو_

 !چشم_

 تو از نيما خوشت نمياد؟_

است اولين باري بود كه مادرش چنين سوالي از او مي پرسيد و اين باعث تعجب او بود. با اين حال بنا به درخو

د مهتاب به او ود حقيقت را بگويد به عالمت منفي سرش را تكان داد و بعد هم سعي كرد بنشينمادرش كه خواسته ب

 :كمك كرد و بالش را پشت كمرش گذاشت سپس دستهاي او را گرفت و در چشمانش خيره شد و پرسيد

 پاي مرد ديگه اي در ميونه؟

ت و جوابي مانش نشست. سرش را به زير انداخالله با شنيدن اين سوال تكاني خورد. با يادآوري سهيل اشك در چش

 .نداد

 :مهتاب ادامه داد

نباشه من مادرتم اگر مسأله اي هست به من بگو شايد بتونم برات كاري انجام بدم كه از دست ديگران ساخته . 

در بر گرفته ا اشك روي گونه هاي الله غلتيد اما باز هم لبهايش قادر به گفتن حقيقت نبودند. ترسي عميق وجودش ر

 :بود كه مانع ابراز احساساتش مي شد. مهتاب اشكهاي او را پاك كرد و گفت

هام رو به  نمي دوني وقتي تورو اين طوري ميبينم چقدر دلم مي گيره و از خودم بدم مياد كه نتونستم اعتماد بچه

كه هميشه فكر  ها بايد منو ببخشيدخودم جلب كنم تا براي يكبار هم كه شده كنارم بشينن و باهام دردودل كنن. شما

عزيزم  و عقيده ام رو به شماها تحميل كردم هر چند اين كارم به خاطر عالقه اييه كه هر مادري به فرزندش داره. الله

دارم  تو اولين فرزند مني، عالقه من به تو منحصر به فرده، خواهش مي كنم حرفام رو درك كن، من واقعا دوستت

كنم حاال يك بار ديگه مي پرسم، تو مرد ديگه اي رو دوست داري؟ دلم مي خواد كمكت  

تاب باز هم اين سوال به شدت گريه او افزود. دستش را دور گردن مادر حلقه كرد و هاي هاي گريست، اشكهاي مه

 .هم جاري شد. نمي توانست ببيند دخترش عذاب مي كشد در حالي كه علتش را او نمي دانست

ه در حالي ه در خورد هر دو سريع اشكهايشان را پاك كردند. مهتاب بلند شد و در را باز كرد. فريدبا ضربه اي كه ب

ن رفت. كه لبخند مي زد سالم كرد. مهتاب هم سعي كرد لبخند بزند و جواب او را داد و گونه اش را بوسيد و بيرو

 :فريده وارد اتاق شد و سالم كرد و گفت

اب، نازك نازنجيتو كه بازم افتادي تو رختخو . 

 :الله گفت

 .متشكرم كه اومدي، لطفا در رو ببند

 :فريده برگشت و در را بست و پرسيد

 دوباره كدوم برگ از درخت افتاده كه دل نازك تورو شكسته؟

 .بيا بنشين، نمي تونم بلند صحبت كنم_

 :فريده روي لبه تخت كنار او نشست، نظري به صورتش انداخت و پرسيد

ه كردي؟گري  

 .الله با سر حرف او را تاييد كرد



 خاله هم گريه كرده بود درسته؟_

 .آره، دلم براش مي سوزه، اون در مورد من خودش رو گنهكار مي دونه_

 !اون ديگه چرا؟_

_  ه اگر بدونهفكر مي كنه به اندازه كافي نظر ما رو به خودش جلب نكرده كه بتونه همرازمون باشه، فكر مي كنه ك

 .مشكل من چيه مي تونه كمكم كنه

 .خب بهش مي گفتي_

 .نتونستم، هر چي سعي كردم نشد_

 .آخه چره؟ اگه مادرت موضوع رو مي فهميد اينهمه عذاب نمي كشيدي_

 .دست خودم نيست، مي ترسم اگه بفهمه سرزنشم كنه_

_ رديخيال سهيل رو هم راحت مي كچرا اين فكر رو ميكني؟ تو كه گناهي مرتكب نشدي، در ضمن با اين كارت  . 

 .الله با شنيدن نام سهيل و اينكه شب پيش به ديدنش نيامده بود اشك روي گونه هايش جاري شد

 :فريده با تعجب پرسيد

 چي شده؟ تو كه دوباره شروع كردي؟

 .سهيل... سهيل_

 سهيل چي؟_

 .سهيل ديشب نيومد_

 كجا نيومد؟_

_ اقي افتاده، زنگ صبح منتظرش نشستم اما نيومد، دلم شور مي زنه فكر مي كنم براش اتفقرارمون ساعت سه بود، تا 

تاده باشهزدم خونه دايي، سياوش گوشي رو برداشت، آخه صبح زود اون اونجا چي كار مي كنه؟ مگه اينكه اتفاقي اف . 

 .خوب شايد خواب مونده_

 .نه مطمئنم كه خواب نمونده_

_ پيش اومده كه نتونسته بيادخب شايد يه كاري براش  . 

 !كار؟ اونم نيمه شب؟ اگرم مي خواست نياد به من زنگ مي زد، مطمئنم فريده_

ا حرفش را او نام فريده را طوري بيان كرد كه او فهميد باز هم فكري به سر الله زده، به او نگاهي كرد و منتظر ماند ت

گفتبزند. الله با چشمان پر اندوهش به او نگاه كرد و  : 

 .ديروز خونه آقا ناصر بوديم

 .بله مي دونم خبرش رسيده_

 ..نكنه... نكنه_

 ا، تو چرا اين طوري حرف مي زني؟ نكنه چي؟_

 .ديروز غزل خيلي خوشگل شده بود_

 :فريده با شنيدن اين حرف خنديد و گفت

 غزل هميشه خوشگله، حاال منظورت از اين حرف چيه؟

_ ن تصميمش عوض شدهشايد سهيل با ديدن او ! 



_ شه عميقي تو يه طوري حرف مي زني كه انگار سهيل تا ديروز غزل رو نديده بود، عزيز من عشق بين تو و سهيل ري

ست داره كه به اين سادگيها از بين نمي ره، بيخودي هم خودت رو ناراحت نكن، من مطمئنم كه اون هنوزم تورو دو

 .داره، همين االنم فقط توي فكر توئه

 :الله آهي كشيد و گفت

 پس چرا ديشب نيومد؟

 .بازم حرف خودش رو ميزنه، يه كمي طاقت بيار امشب كه بياد همه چيز معلوم ميشه_

 .گفتي امشب يادم اومد كه قراره امروز زنگ بزنه و به مامان بگه كه با دايي مقدم براي شام ميان اينجا_

 با دايي؟_

_ ان صحبت كنهآره قرار شده كه دايي با مام . 

_ غوره مي امشب قراره آقا سهيل با پدرش بياد اينجا در مورد خانم با مادرش حرف بزنه اون وقت خانم نشسته و آب

 .گيره

ا كرد و الله از تخت پايين آمد و به طرف كمدش رفت كليدش را كه هميشه در جاي مخصوصي پنهان مي كرد پيد

اشت و ب پيش هديه گرفته بود هنوز بوي تازگي مي دادند. آنها را بردآن را باز كرد. دو شاخۀ گل سرخ كه دو ش

ل ها درون بوييد و روي سينه اش گذاشت. فريده با ديدن گلهاي خشك درون كمد دهانش باز مانده بود. بعضي از گ

نيز داشتند كي گلدان بودند. بعضي ها روي ديواره هاي كمد چسپانده شده بودند و بعضي از دسته گلها كارتهاي تبري

ا برداشت، كه همگي از سوي سهيل بودند. هر سه طبقه كمد با گلهاي خشك پر شده بودند. فريده يكي از كارتها ر

، درست يك سال و نيم قبل از ازدواج الله با كامران. 12/1/63روي آن نوشته شده بود، الله عزيزم تولدت مبارك 

كنار آن نگاه  ود نظر او را به خود جلب كرد. نشست و به كارتشيشه عطر كوچكي كه با يك شاخه گل تزيين شده ب

. با ديدن اين گلهايي كه الله همه 2/1/66كرد: الله قشنگم عيدت مبارك  ر د ا مثل يك گنج گرانبها نگه داشته بو

ها را پاچگي گلفريده بيشتر به ريشه عميق اين عشق پاك پي برد. در همين لحظه ضربه اي به در خورد. الله با دست

د و درون كمد گذاشت و در آن را بست. فريده هم سريع به طرف تخت رفت و روي آن نشست. الدن وارد اتاق ش

ت ها را سالم كرد و ظرف ميوه اي را كه در دست دااشت روي ميز كوچكي كنار تخت گذاشت. مهتاب هم سيني شرب

 :روي زمين گذاشت و گفت

شايد دوست داريد همين جا بشينيدمي خواستم صداتون كنم توي سالن گفتم  . 

 :فريده تشكر كرد. الدن از الله پرسيد

 حالت بهتره؟ ديگه ضعف نداري؟

 .نه خيلي بهترم_

 .سر جلسه امتحان فقط تو فكر تو بودم_

 :فريده با شيطنت گفت

ري خواهرت اين طوحتما مي دوني امتحانت رو خراب مي كني از االن داري زمينه سازي مي كني كه بگي به خاطر 

 .شده

 :با اين حرف فريده همگي خنديدند. الدن گفت

 .ديگه خيالم راحت شد. به خاله مهين بگو تا جايي كه بتونم توي مهموني كمكش مي كنم



 .خب، خب نمي خواد شلوغش كني كه آخرش هم بگي همه كار ها رو تو كردي_

ني عجيبي بر دلش چنگ مي زد و قلبش را آزردباز هم خنده همه بلند شد. الله هم خنديد اما نگرا . 

**** 

را هم آزاد  سهيل صداي ضبط صوت را تا جايي كه امكان داشت بلند كرده بود گويي مي خواست با اين كار فكرش

ش كه در كنار بگذارد اما با هر جمله اي كه از ضبط صوت پخش مي شد او بيشتر به ياد سالهاي گذشته و چند شب پي

امران مطابقت د مي افتاد. او در بين كارها و حرفهاي الله هيچ نكته اي نمي توانست پيدا كند كه با حرف هاي كالله بو

فهاي كند. احساس مي كرد دلش به همين زودي براي او تنگ شده و دوست دارد او را ببيند اما مي ترسيد كه حر

سعي مي  ر احساسات و عشق پاكش را زير پا له كند.كامران درست باشد و الله او را به بازي گرفته باشد و در آخ

بيرون مي  كرد با احساس قلبش مبارزه كند اما زياد هم موفق نبود زيرا هنوز هم با هر نفسش نام الله را از سينه اش

د. واندن كرداد. تصميم گرفت با خواننده نوار همراهي كند بنابراين صدايش را باال برد و همصدا با نوار شروع به خ

اي مقدم بود صدايش در تمام فضاي خانه پيچيده بود. همه با تعجب به هم نگاه مي كردند اما حرفي نمي زدند. تنها آق

 .كه با شنيدن صداي پسرش كه موسيقي عاشقانه اي را مي خواند اشك ميريخت

. صدايش كم رش مجسم شدسهيل چشمانش را بسته بود و مي خواند تا اينكه باز هم تصوير چشمان زيباي الله در نظ

تاب بياورد.  كم به بغض و بعد هم به گريه تبديل شد. وقتي صداي گريه اش به گوش آقاي مقدم رسيد نتوانست

 :برگشت و به سياوش كه به فكر فرو رفته بود گفت

 .برو بيارش پايين، نذار تنها بمونه اين طوري ديوونه مي شه

هبذاريد بغضش رو خالي كنه تا سبك بش _ . 

 .اين بغض آنقدر كهنه است كه اگه ده سال هم اشك بريزه نمي تونه خودش رو خالي كنه _

 آخه چرا گذاشت كار به اينجاها بكشه؟_

 .نمي دونم ولي ديگه طاقت شنيدن صداي گريه اش رو ندارم _

 :سياوش از روي مبل بلند شد و گفت

 .باشه االن مي رم پيشش

اي عكس ر گذاشته بود و آهسته تر از قبل گريه مي كرد. سياوش جلو رفت. تكه هسهيل سرش را روي ميز تحري

ستش را پاره شده اي را زير پايه هاي صندلي ديد. خيلي زود فهميد كه اين عكس الله بوده كه به اين روز افتاده. د

 .روي شانه او گذاشت

 :سهيل همانطور كه اشك مي ريخت گفت

مي فهمم چه اشتباه بزرگي كردماي كاش برنگشته بودم، حاال  . 

_ شيم مخصوصا يادت باشه تو فقط متعلق به الله نيستي، اينجا همگي ما تورو دوست داريم و از ناراحتيت عذاب مي ك

ش فرو بريزه پدر كه ناراحتي قلبي هم داره، نذار حاال كه با برگشتن تو احساس خوشبختي مي كنه ديواره هاي شادي

ا اومدن نه، وقتي فهميدم كه مي خواي برگردي خيلي خوشحال شدم چون فكر مي كردم كه بو غم توي دلش لونه ك

ه تو، دوران تنهايي پدر هم سر مياد. خودت كه مي دوني من به خاطر كارم نمي تونم اينجا باشم. سيامك هم ب

بار با رفتنت  باشي، يكخاطرمادر زنش كه تنهاست اينجا نموند. پس فقط تويي كه مي توني همدم اين پيرمرد تنها 



رحمي همه چي رو ازش گرفتي حتي مادر رو، حاال با اومدنت كاري نكن كه زندگيش رو هم ازش بگيري. سعي كن م

 .روي زخمهايش باشي نه اينكه يه زخم تازه روي قلبش بذاري

_ ت يك ي اون وقمي فهمم چي ميگي، اما تو هيچ وقت عاشق نبودي تا بفهمي من چي مي كشم، يك عمر عاشق باش

ز جدايي هم روز بفهمي كه معشوقه ات بهت دروغ مي گفته و قصد فريب تو رو داشته، نمي دوني چقدر سخته حتي ا

ه، اون سخت تره، اي كاش الله هنوز زن كامران بود اما مطمئن بودم كه عشقش نسبت به من يه عشق پاك و خالص

ثل همون سالهايي كه توي غربت بودموقت با اين خيال خوش با درد جدايي هم مي ساختم م . 

_ اس ذاتي و ببين سهيل من نمي دونم تو ديروز با كي صحبت كردي و چه حرفهايي شنيدي اما اين رو بدون كه احس

 دروني آدم هيچ وقت دروغ نمي گه!هر چي توي قلبت احساس مي كني مطمئن باش همون درسته اگر با خودت

دي و دلت هم باهات رو راست بودهصادق باشي مي فهمي كه اشتباه نكر . 

 !احساسم؟ _

 .بله احساست، قلبت، ببين قلبت در مورد الله چطور قضاوت مي كنه _

 .قلبم هنوز هم اون رو مي خواد _

 !پس همين درسته _

 ينه كه ازنه اين درست نيست، انقدر باهاش مي جنگم كه ديگه هيچ عشقي رو نپذيره و نخواد )خاك بر سرت هم _

 .(!دست ميديش ديگه

 .ديگه بسه، حاال پاشو بريم پايين پيش پدر، خيلي نگرانته _
**** 

خم سبزي به اصرار الله و الدن، فريده براي ناهار پيش آنها ماند. با هم به حياط رفتند و به كمك مش رحيم مقداري ت

را هم خوشحال  اشتند به اين طريق اللهبراي تابستان كاشتند. الدن و فريده مرتب با هم شوخي مي كردند و سعي د

ت كنند اما الله يك لحظه هم نمي توانست از فكر سهيل بيرون بيايد. در حالي كه هنوز احساس ضعف داش

ريده بوددستكشهاي پالستيكي را از دستهايش بيرون كشيد و به يكي از درختها تكيه داد. رنگ از رويش پ . 

 :فريده پرسيد

ي آب قند بيارم؟مي خواي برات يه كم  

 :الله در حالي كه چشمهايش را بسته بود و سرش را به تنه درخت تكيه داده بود گفت

 .نه متشكرم

 :الدن گفت

هنبايد زياد خودت رو خسته كني، اگر پدر بياد و ببينه كه از رختخواب بلند شدي واقعا عصباني مي ش . 

 :الله آهي كشيد و گفت

با اون تماس حالم كامال خوب مي شهمن فقط منتظر يه تلفنم،  . 

فتالدن مي خواست سوالي بپرسد كه صداي مهتاب توجه آنها را به خود جلب كرد. او از باالي پله ها به الله گ : 

 .زود بيا پاي تلفن كارت دارن

 :فريده لبخندي زد و گفت

 .بلند شو آرزوت براورده شد



مهتاب پرسيد ا بعد به طرف ساختمان رفت. به باالي پله ها كه رسيد ازالله بلند شد، ابتدا چشمانش سياهي رفت ام : 

 كيه؟_

 .غزله_

 غزل؟_

 !آره عجله كن_

 :الله با ترديد گوشي را برداشت و گفت

 .الو

 .الو سالم_

 سالم حالت خوبه؟_

 متشكرم تو چه طوري؟_

 .منم خوبم ممنون_

_ ت گفت صبح سرم بهت وصل كرده بودندولي مثل اينكه چندان هم خوب نيستي، مامان . 

 .چيز مهمي نبود، ضعف داشتم_

 نمي خواي حال نيما رو بپرسي؟_

كرد  الله سكوت كرد. نمي توانست برخالف آنچه كه دلش مي خواهد و قلبش مي طلبد حرفي بزند. غزل سعي

 :خشمش را مهار كند بعد گفت

زاحم تو نشيم، اما مهموني لباس بخريم. البته من به نيما گفتم ديگه م من و نيما بعد از ظهر مياييم دنبالت بريم براي

 .خب به اصرار اون من زنگ زدم

يتي الله طعم طعنه را به خوبي حس مي كرد. اما نگرانيش در مورد سهيل به حدي بود كه اين طعنه ها برايش اهم

 .نداشتند

 :غزل پرسيد

 كاري نداري؟

 !نه_

_ باش، خداحافظ پس بعد از ظهر منتظر . 

نرفتنش بياورد.  او بدون اينكه منتظر خدا حافظي الله بماند گوشي را گذاشت. الله حتي نتوانسته بود بهانه اي براي

 :گوشي را گذاشت و به پشتي مبل تكيه داد. مهتاب كه مشغول گردگيري بود پرسيد

 چي مي گفت؟

لباس خريدن اونها چه ربطي به من داره گفت كه مي خواد با نيما بره لباس بخره، نمي دونم _ ! 

 مگه مي خوان تو رو هم با خودشون ببرن؟ _

 .بله _

 .من كه بهش گفتم تو حالت زياد خوب نيست _

 .دلم مي خواد تا بعد از ظهر بميرم، اما با اونها جايي نرم _



وب ومدن خودم مي گم كه حالت خخدا نكنه عزيزم، اين حرفها چيه مي زني! دوست نداري بري خب نرو، وقتي ا _

 .نيست و پدرت گفته كه بايد استراحت كني

 واقعا اين كار رو مي كني مامان؟ _

 .البته! خوشحالي تو براي من از همه چيز مهمتره _

ن مادرش الله با شادي بلند شد و دستهايش را دور گردن او حلقه كرد و صورتش را بوسيد. يك لحظه با بغل كرد

بو  را حس كرد و اشك درون چشمانش حلقه زد. سرش را روي سينه او گذاشت و سعي كرد باز هم آن بوي سهيل

 :را حس كند. مهتاب موهاي او را نوازش كرد و گفت

ش چيه؟چرا نمي خواي حرف بزني؟! اين شاديهاي موقتي، اين بغض هاي پي در پي، اين گريه هاي ناگهاني، آخه علت  

هق هقش  سينه او فرو برد مي خواست حس كند كه سهيل واقعا در كنارش ايستاده. صدايالله سرش را بيشتر در 

ايش زانو زد و بلند شد و دل مهتاب را بيشتر به درد آورد. مهتاب به او كمك كرد تا روي مبل بنشيند. سپس جلوي پ

 دستهايش را در دست گرفت و پرسيد: بازم نمي خواي حرف بزني؟

نيش به او نگاه كرد و گفتالله با چشمهاي بارا : 

 !نمي دونم چرا انقدر دلم گرفته

 چرا عزيزم؟ دوست داري بريم بيرون؟ _

 :اما زود از اين پيشنهاد پشيمان شده و گفت

 .پدرت تأكيد كرده كه حتما بايد استراحت كني

 :در همين لحظه فريده وارد سالن شد و گفت

به صورت خيس الله افتاد بانگراني پرسيد ديگه يك باغبون حرفه اي شدم. وقتي چشمش : 

 چي شده خاله؟ چرا الله گريه مي كنه؟

 .نمي دونم! مي گه دلم گرفته، به من كه حرفي نمي زنه تو بيا ببين مي توني چيزي بفهمي _

 .سپس بلند شد و دستمال و مايع شيشه پاك كن را از روي ميز برداشت و به آشپزخانه رفت

ه نشست و گفتفريده كنار الل : 

 !چرا اينقدر بي قراري مي كني؟ اينطوري كه خودت رو از بين مي بري

 .دست خودم نيست احساس مي كنم يك ساله نديدمش، دلم براش خيلي تنگ شده _

 مگه اون نبود كه زنگ زد؟ _

 .نه، غزل بود گفت كه بعد از ظهر با نيما ميان دنبالم بريم براي خريد لباس _

چي گفتي؟خب تو  _  

راحت كنم هيچي! طوري با طعنه حرف مي زد كه نمي دونستم چي بگم اما مامان گفت كه بهشون مي گه بايد است _

 .و نمي تونم باهاشون برم

 !خب پس مسئله حل شد _

 اما سهيل چي؟ _

اد سعي كن ن پدرتم مياونم زنگ مي زنه، مطمئنم، حاال پاشو بريم به مامانت كمك كنيم تا ناهارو آماده كنيم، اال _

 .خودت رو سر گرم كني



 (آخه پس كي مي خواد زنگ بزنه؟ )اي بابا كشتي خودتو، يك كم صبر كن مي بينيش _

نمي شه مي زنه نترس دير نمي شه! بلند شو، بلند شو هي نشين و گريه كن، با گريه و زاري كه كاري درست _ . 

ه بود گفتو به مهتاب كه پشت ميز نشسته بود و به فكر فرو رفتدست او را گرفت و با خود به آشپزخانه برد  : 

 .خاله جون ما اومديم در حاضر كردن ناهار به شما كمك كنيم، امر بفرماييد

 :در همين حين الدن هم وارد آشپزخانه شد و گفت

 .اگه پدر پرسيد بگو كه همين االن از رختخواب بيرون شدي

ت. مهتاب ظرفي به دست فريده داد و گفتالله روي يكي از صندليها نشس : 

 :بيا عزيزم توي اين سس درست كن بريز روي ساالد و به الدن گفت

 .تو هم ميز رو بچين تا من غذا رو بكشم

دفريدون وارد آشپزخانه شد و سالم كرد و بعد از تعارف با فريده روي صندلي كنار الله نشست و پرسي : 

 تو حالت چه طوره دخترم؟

 .متشكرم پدر، خيلي بهترم_

 :آقا فريدون نبض او را گرفت و پرسيد

 ديگه ضعف نداري؟ سرت گيج نمي ره؟

 .نه، خوبم_

 .ولي زيادم خودت رو خسته نكن، چون فشارت پائينه_

 :سپس بلند شد و به طرف مهتاب كه مشغول ريختن برنج توي ديس بود رفت و پرسيد

 شما چه طوري خانم؟

_ وبمممنونم، خ . 

 :مهدي كه خسته از بازي فوتبال به خانه برگشته بود كف آشپزخانه نشست و گفت

 .باالخره تونستيم يه گل بهشون بزنيم

 :فريدون در حالي كه دستهايش را مي شست گفت

 .هنر كرديد تيم هميشه بازنده

 :الدن گفت

ه دوش بگير و بياواي چه بوي عرقي مي دي! اين طوري پشت ميز نشيني ها! پاشو برو ي . 

 :مهدي بلند شد و گفت

فتاول ناهار بهد دوش. و به طرف ميز رفت و دستش را به طرف ساالد مي برد كه فريده پشت دستش زد و گ : 

 .اول دوش بعد ناهار

 :مهدي كه تازه متوجه حضور فريده شده بود گفت

د و پشت ميز نه بيرون رفت. همه به رفتار او خنديدنا سالم دختر خاله. و از رفتارش خجالت كشيد و سريع از آشپزخا

سهيل چه  نشستند. الله گوش به تلفن سپرده بود تا هر لحظه صداي زنگ آن را بشنود اما نمي دانست كه در دل

 .بلوايي به پا شده است
 



 پايان فصل دهم

به او زد و آهسته گفتسهيل هر چه كرد نتوانست حتي يك قاشق از غذايش را بخورد. سياوش تنه آرامي  : 

وي ميز به خاطر پدر سهيل قاشقش را پر كرد و به طرف دهانش برد اما دستش لرزيد و قاشق از الي انگشتانش ر

 :افتاد. با كالفگي بلند شد و گفت

 .منو ببخشيد، اشتها ندارم

نگيني مي پلكهايش س بعد با عجله به طرف حياط رفت و زير سايه يكي از درختها نشست. اشكهايش را كه پشت

هيب مي زدكردند بيرون ريخت. دلش براي ديدن الله تنگ شده بود اما ترديد مانع رفتنش مي شد. گاهي به خود ن : 

ر هي پسر حرفهاي كامران همش دروغه اون يه آدم معتاده كه جز اعتيادش به چيز ديگه اي اهميت نمي ده و از س

باشه  وي ديگر هم با خود فكر مي كرد كه اگر حرفهاي او حقيقت داشتهحسادت مي خواد كه ما به هم نرسيم از س

 چي؟

 :سياوش مي خواست به دنبال او برود كه آقاي مقدم گفت

 .نه پسرم بنشين بذار تو حال خودش باشه، حاال آرومتر شده بهتر مي تونه راهش رو پيدا كنه

_ كنيم اما اگه به ما بگه كه از چي ناراحته شايد بتونيم كمكش ! 

 .در اين مورد هم بايد خودش تصميم بگيره_

 :سياوش نظري به همسرش انداخت و گفت

ه و ازش حرف بهتره زنگ بزنيم تا بعد از ظهر سعيد بياد اينجا، اون هم سن و سال سهيله مي تونه باهاش صميمي بش

 .بكشه

 :سعيده گفت

 .اما سعيد كه اينجا نيست

تسياوش سرش را تكان داد و گف : 

 .اصال يادم نبود كه رفته سفر

 :آقاي مقدم براي عوض كردن موضوع صحبت از سعيده پرسيد

 پس اين آقا داداش شما كي ميخواد زن بگيره؟

 :سعيده لبخندي زد و گفت

 .به قول خودش هر وقت دختر مورد عالقه اش رو پيدا كنه

 .خب شايد هيچ وقت كسي كه مورد نظر اونه پيدا نشه_

_ من يكي براش پيدا كردم فقط كافيه برگرده و ببيندش اما . 

 ا، از فاميل خودتونه؟_

 .نه با اجازه تون از فاميل شماست_

 :آقاي مقدم و سياوش با كنجكاوي پرسيدند

 كيه؟

 :سعيده گفت

اشهببا معيارهايي كه سعيد براي انتخاب همسر داره من فكر مي كنم فريده دختر عمه مهين براي او مناسب  . 



 :آقاي مقدم با حيرت گفت

 !فريده؟

 بله! از نظر شما اشكالي داره؟_

_ گيره؟ وقتي نه البته كه نه! فريده هم نجيبه هم تحصيل كرده ست و هم زيبا، اما تو مي دوني كه مهين خيلي سخت

مون نزديك بود پشي مي خواست فرزانه رو شوهر بده، خانواده آقاي ميرزايي زو اينقدر برد و آورد كه بيچاره ها

 .بشن ولي به خاطر عالقه پسرشون حرفي نزدند

_ تن كه مي البته اين سخت گيريها حالت عمومي داره چون بيشتر پدر و مادرها هميشه نگران آينده بچه هاشون هس

 .خوان وارد چه جور خانواده اي بشن

س از بستن شير ياپي آب به صورتش پاشيد. پسهيل وارد شد و به طرف ظرفشويي رفت . شير را باز كرد و چند بار پ

 :برگشت و گفت

 .من مي رم بيرون ممكنه شب برنگردم، نگرانم نباشيد

 :آقاي مقدم پرسيد

 جاي مشخصي مي ري؟

 .نه مي رم يه كم بگردم تا حالم جا بياد_

 :سياوش بلند شد و دستش را به سوي او دراز كرد و گفت

خونه مون، اگه همديگه رو نديديم خداحافظ ممكنه ما هم بعد از ظهر بريم . 

 :سهيل دست او را فشرد و گفت

 :خداحافظ، از زحماتتون متشكرم. بعد به سعيده نگاه كرد و گفت

 .از شما هم متشكرم

 .خواهش مي كنم، جز وظيفه كاري انجام نداديم_
**** 

ريده هم سكوت از سهيل گرفته بود تعريف مي كرد. فالله و فريده كنار هم نشسته بودند و الله در مورد گلهايي كه 

شده.  كرده بود و مثل هميشه عشق آنها را ستايش مي كرد. در يك لحظه متوجه شد كه باز هم اشكهاي الله جاري

 :دستهاي او را در دست گرفت و گفت

 .بهتره يه كم استراحت كني تا حالت بهتر بشه

و گفت و اشكهايش را پاك كرد و روي تخت دراز كشيد. فريده بلند شد الله به عالمت تاييد سرش را تكان داد : 

له جوابي نداد و سعي كن بخوابي، من مي رم پيش الدن، مي خوام كارت پستالهايي را كه آيدا براش فرستاده ببينم. ال

 .فقط چشمهايش را بست

 :فريده در زد و وارد اتاق الدن شد. الدن لبخندي زد و پرسيد

ه كو؟پس الل  

 .بهش گفتم بخوابه_

 .طفلك الله، اصال حال درستي نداره_

 .عاشقي همينه ديگه_



 .فريده اين حرف را زد اما بعد با پشيماني دستش را روي دهانش گذاشت

 :الدن لبخندي زد و گفت

 .خودت رو ناراحت نكن، منم يه چيزايي مي دونم

 :فريده روي مبل كنار در نشست و گفت

دوني؟ تو چي مي  

 .من مي دونم كه الله نيما رو دوست نداره، بلكه دلش جاي ديگه ست_

 جاي ديگه؟_

خودت رو به اون راه نزن، تو هم خوب مي دوني كه الله و سهيل همديگه رو دوست دارن. من اين موضوع رو از _

 .شب ورود سهيل فهميدم

 چطور؟_

_ ره شده طرف سهيل رفتيد، اونها حدود يك دقيقه فقط به هم خيهمون موقعي كه تو و الله وارد سالن شدين و به 

ر كردن كه بودندبدون اينكه حرفي بزنند، من از دور ديدم كه سهيل حال الله رو پرسيد اما الله جوابي نداد، همه فك

ار مي گيره الله به خاطر رفتار كامران، سهيل رو مقصر مي دونه، اما انسان فقط لحظه اي كه در برابر عزيزترينش قر

اش مشكل مي يه احساس خاص خفگي بهش دست مي ده، انگار كه يه جسم سنگين روي سينه اشه كه تنفسش رو بر

 .كنه، دستها و پاهاش سنگين مي شه و حتي قدرت يه حركت كوچيك رو هم نداره

 اي شيطون، تو اينا رو از كجا مي دوني؟ مگه تو هم؟_

 :الدن آهي كشيد و گفت

ستگاري خواي آره، يكي از بچه هاي دانشگاهه، منتظره تا من بهش خبر بدم تا با خانواده اش براي خواراستش رو ب

 .بياد ولي خودت خوب مي دوني تا وقتي كه الله ازدواج نكرده من نمي تونم به اون جوابي بدم

 .بيچاره الله! خودش هم نمي دونه بايد چيكار كنه_

_ كردم كه  به خاطر من به اين ازدواج ناخواسته تن بده، به همين دليل تا به حال سعيمنم اصال دلم نمي خواد كه اون 

 .اين موضوع رو مخفي نگه دارم

 چند وقته؟_

 .دو سالي مي شه_

 !دو سال؟_

 .آرمان گفته كه اگر الزم باشه بيست سال هم صبر مي كنه_

 .پس خيلي پاك باخته ست_

_ ته بچه هايي نيست كه به خاطر غرورش احساسش رو مخفي كنهخيلي ساده و بي رياست. از اون دس . 

 .بهت از همين االن تبريك ميگم_

 .ممنونم_

يين آمد الله هراسان از خواب بيدار شد و به ساعت روميزي نگاه كرد، ساعت از شش مي گذشت. با عجله از تخت پا

مگي اي بودند. با ديدن او در آن وضع آشفته هو از اتاقش خارج شد. الدن و فريده همراه مهتاب مشغول نوشيدن چ

 :متعجب و حيران شدند. مهتاب بلند شد و در حالي كه به طرف او مي آمد پرسيد



 چيزي شده عزيزم؟

ودش الله احساس كرد سرش گيج مي رود و چشمانش هم سياهي مي رود. آهسته روي زمين نشست و سعي كرد خ

كنار زد  ايشان بلند شدند. مهتاب رو به روي او نشست و موهايش را از صورتشرا كنترل كند. فريده و الدن هم از ج

 :و پرسيد

 چي شده الله جون؟

 :الله سرش را تكان داد و گفت

 .هيچي فقط يه دفعه ضعف كردم

 :مهتاب به الدن كه پشت سرش ايستاده بود گفت

 .برو يه ليوان آب قند بيار

انست كه دست گرفت. الله با نگاهي پرسشگرانه به او نگاه كرد فريده مي د فريده هم نشست و دستهاي او را در

ا نشد و منظور او از اين نگاه چيست؟ با ناراحتي به عالمت منفي سرش را تكان داد. مهتاب متوجه اين حركات آنه

وي اتاقت ، مد تگفت: نيما و غزل اومدن دنبالت اما من بهشون گفتم كه حالت خوب نيست و نمي توني بري.نيما او

 ديديش؟

 الله با عصبانيت به مادرش نگاه كرد و پرسيد: اومد توي اتاق من؟ در حالي كه من خواب بودم؟

 :الدن نزديكتر شد و گفت

 .منم باهاش اومده بودم، فقط كنار تخت ايستاد و نگاهت كرد

 :الله با شك به او نگاه كرد و پرسيد

 واقعا؟

ند را به دست او داد و گفتالدن نشست و ليوان آب ق : 

 .من كه هيچ وقت به تو دروغ نگفتم

 :الله نفس راحتي كشيد و مقداري از آب قند را خورد. سپس براي اينكه مطمئن شود از مهتاب پرسيد

 كسي زنگ نزد؟

 نه مگه قرار بود كسي زنگ بزنه؟_

 .نه همين طوري پرسيدم_

_ باغ كمي هوا بخوريم و يه عصرونه مفصل اين آب قند رو بخور تا باهم بريم توي . 

 .نه من گرسنه نيستم فقط يه لطفي در حقم بكنيد _

 چي مي خواي عزيزم؟ _

 .زنگ بزنيد آژانس _

 !آژانس؟! كجا مي خواي بري؟ _

 .باز هم بغض در گلوي او نشست و با صدايي گرفته گفت: مي خوام برم زيارت، دلم هواي امامزاده رو كرده

اين حالت؟ با _  

 .اگه نرم مي ميرم _

 :فريده گفت



 .خاله جون شما يه زنگ به آژآنس بزنيد، من همراهش مي رم

 :الدن گفت

 .منم مي رم

 :فريده لبخندي زد و براي اينكه اطمينان بيشتري به مهتاب بدهد گفت

 .خب ديگه پس كامال خيالتون راحت باشه

ثل ابر بهاري د شود و او را به اتاقش برد تا لباس بپوشد. الله در حالي كه مسپس به الله كمك كرد تا از جايش بلن

 :اشك مي ريخت گفت

 !حاال ديگه مطمئن شدم كه يه اتفاقي افتاده

 .تو رو خدا انقدر خودت رو ناراحت نكن، داري خودت رو از بين مي بري _

 .آخه خودش گفت كه زنگ مي زنه و خبر مي ده _

وقت هست حاال هنوز هم _ . 

 ديگه كي؟ _

 .شايد هم بخواد بي خبر بياد و غافلگيرت كنه _

 .الله آهي كشيد و به طرف كمدش رفت. در آن را باز كرد و دو تا شمع برداشت

 :الدن كه لباس پوشيده و آماده شده بود وارد اتاق شد و گفت

 .ماشين اومده زود بياييد بريم

و رفتند هر سه با مهتاب خدا حافظي كردند . 

ا نه كه با سهيل يك ساعتي درون ماشين زير سايه يك درخت نشسته و با خود جدال مي كرد كه به خانه عمه برود ي

ين را ديدن آنها كمي جابه جا شد و به روبه رو خيره شد. با راه افتادن ماشين آژانس او هم سوئيچ را چرخاند و ماش

شت كه در يك لحظه او را ديد. با تعجب سرش را بيرون آورد و از پ روشن كرد. مهتاب در حال بستن در باغ بود

 سر به ماشين او نگاه كرد و از خود پرسيد: يعني درست ديدم؟ سهيل بود؟ اون اينجا چه كار مي كنه؟

 :اما بعد سرش را تكان داد و گفت

الم كرد. ودش را به او رساند و سحتما خياالتي شدم. سپس در را بست و به طرف ساختمان راه افتاد كه مش رحيم خ

 :مهتاب لبخندي زد و گفت

 !سالم از ماست مش رحيم، خسته نباشي

 .ممنونم خانم، ببخشيد يه عرض كوچيك داشتم_

 بگو! چيزي مي خواي؟_

 .مي خواستم در مورد الله خانم با شما صحبت كنم_

 در مورد الله؟_

 بله، حالش چطوره؟_

_ تي بگي؟بهتره، تو چي مي خواس ! 

دوباره  مش رحيم به من و من افتاد و نمي دانست آيا بگويد كه شب گذشته الله را در باغ ديده يا نه كه مهتاب

 :پرسيد



 .چي مي خواستي بگي مش رحيم؟ اگه چيزي مي دوني بگو شايد حرفات بتونه كمكي كنه

 .راستش خانم ديشب الله خانم تا سپيده صبح توي باغ بود_

_ ؟توي باغ ! 

_ فتم شايد بله خانم، من صبح كه براي نماز بيدار شدم ديدم كه كنار يه درخت ايستاده و با خودش حرف مي زنه، گ

دم ديدم رفت بي خوابي زده به سرش يا شايدم اومده تا از هواي پاك صبح استفاده بكنه اما وقتي ماندم و نگاهش كر

دن، ول كمي گريه كرد و بعد دوباره شروع كرد به حرف زكنار يه درخت ديگه، سرش رو به درخت تكيه داد و ا

اره از صداش رو خوب نمي شنيدم اما انگار كه درد و دل مي كرد، تا وقتي سپيده زد و منم نمازمو تموم كردم و دوب

 .اتاقم اومدم بيرون همين كار رو مي كرد. آخرش هم در حالي كه تلو تلو مي خورد به ساختمان برگشت

_ چي؟ شبهاي ديگه هم ديده بوديش؟ شبهاي پيش  

 .نه خانم نديدمش_

 .ممنونم كه اين مسئله رو به من گفتي_

 :مهتاب مي خواست به طرف ساختمان برود كه مش رحيم دوباره گفت

 راستي خانم مي بخشيدها مي خواستم بدونم قرار خواستگاري رو براي كي گذاشتيد؟

 :مهتاب بار ديگر لبخندي زد و گفت

جمعه آيندهشب  . 

 .آقا سهيل پسر خوبيه، حتما الله جون رو خوشبخت مي كنه_

 :مهتاب با تعجب پرسيد

 سهيل؟ كي گفته كه قراره سهيل بياد خواستگاري؟

_ يگه رو اين كه ديگه گفتن نداره خانم! بارها خودم ديدم كه سهيل براي الله خانم گل مياره، معلومه كه خاطر همد

خوشبخت بشن خيلي مي خوان، الهي . 

 مش رحيم اين حرف را زد و اجازه گرفت و از آنجا دور شد. مهتاب با كمي دقت به حرفهاي مش رحيم فهميد كه

ه طرف چند لحظه پيش هم اشتباه نكرده و واقعا سهيل بود كه از جلوي او رد شد. فكري به سرش زد و با عجله ب

به خودش  قتي مي شد كه به كمد او شك كرده بود اما هيچ وقتساختمان دويد و مستقيما به اتاق الله رفت. چند و

يلي گشت اجازه نمي داد كه دخالتي بكند ولي اين بار به خاطر زندگي و سرنوشت دخترش مجبور به اين كار شد. خ

شك گل خ تا باالخره توانست كليد كمد را پيدا كند. او هم وقتي در كمد را باز كرد مثل فريده حيران شد. اين همه

« ارت سهيلتقديم به الله هميشه زيبايم، دوستد» چه معني مي داد؟ سعي كرد نوشته هاي ريز روي كارتها را بخواند:

يم به الله از طرف سهيل تقد» تاريخ اين كارت مربوط به سه سال قبل از ازدواج الله بود. به كارت بعدي نگاه كرد 

اج الله بودباز هم تاريخ قبل از ازدو« عزيزم، تولدت مبارك ب . الله جان عيدت مبارك، » ه كارت بعدي نگاه كرد

. نمي باورش نمي شد كه در تمام اين سالها دخترش و پسر برادرش به هم عالقه داشتند و او خبر نداشت« سهيل

وضوع اين م توانست باور كند كه تمام اين گلها را سهيل به الله داده باشد و او حتي يك بار هم نفهميده باشد. اگر

رسته، واقعيت دارد پس چرا سهيل براي ازدواج الله با كامران انقدر اصرار و پا فشاري كرد؟ به خاطر رفاقت؟ آره د

شته. پس چون درست يك هفته بعد از ازدواج الله با كامران سهيل بي خبر غيبش زد و حاال بعد از جدايي آنها برگ

ن دسته د اين موضوع را مخفي نگه دارند؟ به ياد روزي افتاد كه آچرا هيچ كدام حرفي نزدند؟ چرا باز هم سعي كردن



 گل سرخ را روي ميز ناهار خوري ديده بود، همان گلهايي كه سهيل آورده بودند و او غافل از اين همه مهر و محبت

كمي كشيد. اشبه الله هزاران حرف آزار دهنده زده بود، حاال مي فهميد كه چرا الله تا اين حد ناراحت بود و عذاب   

ا دلش  ز گوشه چشمانش سرازير شد. وقتي به اين فكر مي كرد كه دخترش تمام اين سالها اين غم بزرگ را در

را  پنهان كرده و حرفي نزده دلش آتيش مي گرفت و باز هم به خاطر اينكه در حق او كوتاهي كرده بود خودش

 .مورد سرزنش قرار مي داد
**** 

 

رد كه نحوي كه ممكن بود سعي مي كردند الله را آرام كنند اما او به حدي به شدت گريه مي كالدن و فريده به هر 

ريه كند و حتي اگر خودش هم مي خواست نمي توانست اشكهايش را مهار كند. گويي سالها بود كه نتوانسته بود گ

 .حاال وقت را غنيمت شمرده بود و مي خواست يك بغض چند ساله را خالي كند

را هم از دور نظاره گر حال زار او بود . در حالي كه اشك صورتش را خيس كرده بود. مي دانست كه الله چ سهيل

ت و هذيان مي گريه مي كند. او شب گذشته را تا صبح به انتظار مانده بود در حالي كه سهيل در بستر تب مي سوخ

ا در ود دلش مي خواست جلو برود و او رگفت. با ديدن صورت ظريف او كه به يك درياي متالطم تبديل شده ب

باز هم صداي  آغوش بگيرد و همين االن او را به خانه اي ببرد كه سالها پيش مي خواست ببرد، اما نتوانسته بود. ولي

ست منفور كامران و حرفهاي نيش دار غزل در گوشش مي پيچيد و قلب عاشقش را آزرده مي ساخت. واقعا نمي دان

جيب لش مي خواست به حرف دلش گوش كند و بار ديگر الله زيبايش را همان عاشق پاك و نچه كند از طرفي د

ش بداند و از طرفي هم حرفهاي كامران و غزل او را دچار ترديد مي ساختند. ناگهان بغض سنگيني كه در گلوي

رنشسته بود تركيد و صدايش بلند شد. به ضريح چنگ انداخت و با زاري از او خواست كه  حقيقت را رو كنداه  . 

و را الله ناگهان در همان حال صداي اندوهگين او را شنيد. سرش را بلند كرد و اطراف را خوب نگاه كرد و باالخره ا

مي لرزيد  يافت. با ديدن او احساس كرد جاني تازه گرفته. بدن خسته اش را به طرف او كشيد و در حالي كه صدايش

 :گفت

اينجامي دونستم كه تو هم مياي  . 

نه را از سهيل صداي او را شنيد اما سرش را بلند نكرد. مي دانست كه الله با اولين نگاه شعله هاي ترديد و كي

 :چشمانش مي خواند بنابراين در همان حال گفت

 .شب سختي رو پشت سر گذاشتم

 !چرا؟ مگه خودت نگفتي منتظرت باشم؟ مگه تو نبودي كه تأكيد كردي رأس ساعت سه_

 !آره من بودم اما تو كه نمي دوني ديروز به من چي گذشت_

 نكنه بازم تصميم گرفتي كار گذشته ات را تكرار كني؟_

. سهيل الدن و فريده ايستاده بودند و به آن دو نگاه مي كردند اما نمي دانستند در حال حاضر چه كاري انجام دهند

وصف او را  له حرف مي زد در حالي كه الله با اشتياقي غير قابلسرش را به ضريح تكيه داده بود و در همان حال با ال

 :مي نگريست و با ولعي ناتمام پشت سر هم سوال مي كرد

 !آخه چرا؟ فقط يك كلمه بگو كه چرا نيومدي

 .نمي تونم الله، نمي تونم بگم چون خودمم هنوز مطمئن نيستم_



_ بر تو ذره ذره آب مي شم؟ از عشق خودت كه اين همه سال صاز چي مطمئن نيستي؟ از عشق من كه دارم به خاطر 

ل قانع كردي؟ يا از وصال؟ حتما اين دفعه هم مي خواي خودت رو عقب بكشي باشه اين كار رو بكن اما بايد يه دلي

م مي دم كننده بياري چون مي دونم نه نيما رفيقته و نه دلت جاي ديگه ست، حاال تو رو به تمام مقدسات عالم قس

 .راستش رو بگو

 .گفتم كه نمي تونم، تو رو خدا به من فرصت بده_

_ م اين دفعه مي باشه اما اين رو بدون كه اين دفعه من دست بردار نيستم، اين دفعه حتي اگه بخواي بري دنبالت ميا

 .خوام اين راز رو فاش كنم و قصه عشقمون رو فرياد بزنم چون واقعا ديگه بريدم

ضريح  ر را طوري با عجز بيان كرد كه سهيل طاقت نياورد كه سر بلند نكند باالخره سرش را ازالله اين جمله آخ

 :برداشت و به چشمهاي متورم اوخيره شد. بار ديگر اشك صورت الله را پوشاند و گفت

 .حاال فهميدم كه چرا نيومدي! تو به عشق من شك كردي

 .نه الله اين طور نيست_

_ ي دوني كه من هميشه حرف دلت رو از چشمات مي خونمچرا هست! خودت خوب م . 

 .الله تورو خدا با حرفات منو ديوونه نكن_

_ هنوزم منو  ديوونه منم كه هنوزم به عشق تو پايبندم، ديوونه منم كه بازم دارم خودم رو گول مي زنم در حالي كه تو

رون ت فروختي بازم مهرت رو از سينه ام بيباور نداري، ديوونه منم كه همون وقتي كه تو عشقمون رو به رفاق

 .نكردم

 :الله از جايش بلند شد و از او دور شد. وقتي وارد حياط شد سهيل خودش را به او رساند و گفت

رف گوش كن الله من... من اما هر چه كرد نتوانست به او بگويد كه ديروز كامران را ديده زيرا ترسيد كه اين ح

الله صورتش را از او برگرداند و گفت بيشتر او را برنجاند. : 

غزلي چون  منو ببخش كه سعي كردم اين همه سال تو رو براي خودم داشته باشم، درسته تو حق من نيستي تو حق

به هق  اون هم خيلي زيباست و هم.. . و هم.... اون مثل من يه بيوه بچه مرده نيست. الله در حالي كه دوباره به شدت

دور شدن او  به راه افتاد و الدن و فريده هم به دنبال او از آنجا بيرون رفتند. سهيل از پشت پرده اشكهق افتاده بود 

 :را نگاه كرد و زير لب گفت

تاريكه،  خدايا كمكم كن، خودت مي دوني كه بدون اين دختر دل من ميميره، مي دوني كه بدون اون دنيا برام سياه و

 .آه خدايا به تو پناه مي برم

هاي خالي الله در حالي كه ابروهايش را درهم كشيده بود غذايش را تمام كرد و از مهتاب تشكر كرد. سپس بشقاب

هيل ديده روي ميز را برداشت و به طرف ظرفشويي رفت تا آنها را بشويد. از وقتي كه شك و ترديد را در چشمان س

ته بود خودش زي نرمش نمي كند. تصميم گرفبود احساس مي كرد دلش تبديل به يك سنگ شده كه ديگر هيچ چي

 .را به دست سرنوشت بسپارد و ديگر هيچ گاه اجازه ندهد كه كسي به حريم دلش وارد شود

 :الدن شير آب را بست و گفت

 .تو برو استراحت كن من خودم ظرفها را مي شورم

 .من احتياجي به استراحت ندارم، حالم خيلي هم خوبه_



دن تو آب را باز كرد. مهتاب در حالي كه ميز را جمع مي كرد گفت:الله جان ظرفها را بذار براي ال و بعد دوباره شير

 .بيا مي خوام باهات يه كمي صحبت كنم

 .صحبت رو بذاريد براي بعد، منم عضو اين خانواده هستم و دلم مي خواد كه توي كارها كمك كنم_

 .پس من توي سالن منتظرتم_

به كارش ادامه مي داد خطاب به الدن گفت الله در حالي كه : 

 .يادت باشه كه امروز نه چيزي ديدي نه چيزي شنيدي. همه رو فراموش كن

 .باشه، مطمئن باش_

 :الدن متعجب از حركات او به طرف سماور رفت تا چايي بريزد. مهدي وارد آشپزخانه شد و گفت

 .الله بيا فريده پشت تلفن منتظرته

قيدي گفتالله با بي  : 

 .برو بگو خوابه

 :الدن برگشت و گفت

 .صبر كن! من باهاش صحبت مي كنم

 :بعد از آشپزخانه بيرون رفت و گوشي داخل سالن را برداشت

 .الو، فريده جان سالم

 سالم... الدن تويي؟_

 .بله منم_

 پس الله كجاست؟_

 :الدن تا جايي كه امكان داشت صدايش را پايين آورد و گفت

زنهاگه بدوني الله چقدر عصبانيه، حتي فكرشم نمي توني بكني، آدم جرأت نمي كنه حتي باهاش حرف ب . 

_ ارش خيلي دلم مي خواد بدونم چه مسأله اي پيش اومده كه سهيل از اون دوري مي كنه در حالي كه در حسرت ديد

 !مي سوزه

_ د؟ولي سهيل كه امروز حرفي نزد، چرا الله اينقدر ناراحت ش  

 .فقط خدا مي دونه كه اونا نسبت به هم چه احساسي دارن، خب عزيزم مزاحمت نشم_

 .نه خواهش مي كنم خوش حال شدم_

 .سالم برسون، خداحافظ_

 .خدا حافظ_

 :الدن گوشي را گذاشت و در حالي كه سعي مي كرد لبخند بزند رو به پدر و مادرش گفت

 .فريده سالم رسوند

 :مهتاب گفت

زم برو چاي بيار، پدرت خيلي خسته ست امشب مي خواد زودتر بخوابهعزي . 

ه مهتاب فريدون با تعجب به او نگاه كرد زيرا امشب او اصال حرفي از خستگي نزده بود ولي خيلي زود فهميد ك

گذاردبامشب با دخترها بحث خصوصي دارد به همين دليل هم خيلي محترمانه به او فهماند كه بايد آنها را تنها  . 



ورت او الله بعد از شستن ظرفها، دستهايش را خشك كرد و به طرف مادرش رفت و كنار آنها نشست. مهتاب به ص

 .نگاه كرد هيچ احساسي از صورتش خوانده نمي شد

 :الله پرسيد

 پس پدر كو؟

 .خسته بود رفت بخوابه_

 .مي خواستم ازش يه كمي پول بگيرم_

 براي چي؟_

_ ازه ام يك جفت كفش همرنگ الزم دارمبراي لباس ت . 

جب پرسيدمهتاب تا به حال نديده بود كه الله نسبت به كفش و لباسش حساسيت نشان دهد. بنابراين با تع : 

 چرا همون روز نگفتي؟

 .حواسم نبود_

 .اشكالي نداره، من خودم بهت پول مي دم_

 .متشكرم حاال بفرماييد با من چه كار داشتيد_

_ يستي بگو شت يادم مي رفت، الله جان! مي خواستم بگم اگه تو واقعا به نيما عالقه نداري و مايل به اين ازدواج نآه دا

 .تا همين فردا زنگ بزنم و قرار خواستگاري را به هم بزنم

 يوارچرا مادر؟ چرا اينقدر دير اين حرف را زدي؟ چرا گذاشتي د» الله احساس كرد بغض در گلويش نشسته است 

ده؟ترديد جلوي چشمان سهيل را بگيرد؟ چرا حاال؟ حاال كه بار ديگر دل دو عاشق شكسته و دچار نا اميدي ش » 

 :اما خيلي زود بغضش را فرو برد و گفت

 .بايد باز هم فكر كنم، دلم مي خواد جوابش رو خودم به نيما بدم

 !خودت؟_

_ الزم باشه خودم بايد جواب رد به او بدمخودم گفتم كه مايلم با او ازدواج كنم حاال هم اگر  . 

_ بدوني يه  هر طور كه دوست داري، فقط اين رو بدون كه زندگي شوخي نيست، سعي كن كسي رو انتخاب كني كه

 .عمر مي توني در كنارش زندگي كني

 :الله آهي كشيد و بلند شد و گفت

ي خوام بخرممي رم بخوابم فردا صبح بايد برم بيرون، خيلي چيز هاست كه م . 

 چاي نمي خوري؟_

 .نه ممنونم، ميل ندارم، شب به خير_

 .شب به خير عزيزم_

 :بعد از رفتن الله، الدن و مهتاب نظري از سر تعجب به هم انداختند. مهتاب پرسيد

 تو چيزي احتياج نداري؟

 .نه متشكرم_

_ بگوالدن! مي خوام يه چيزي ازت بپرسم فقط خواهش مي كنم راستش رو  . 

 :الدن به دهان مادرش خيره شد و منتظر ماند تا او حرفش را بزند. مهتاب ادامه داد



 مي خواستم بدونم آيا تو هم از عشق الله و سهيل چيزي مي دونستي؟

گفت الدن ابتدا مردد بود كه چه بگويد اما بعد فكر كرد براي كمك به خواهرش بايد كاري بكند بنابراين : 

مئن نبودم ولي حاالاوايل زياد مط ... 

 :مهتاب سخن او را قطع كرد و گفت

 پس چرا به من حرفي نزدي؟

 خب گفتم كه مامان، منم زياد مطمئن نبودم... شما از كجا فهميدي؟_

 .اينش مهم نيست مهم اينه كه بتونم به اونها كمك كنم_

 .اما مثل اينكه در حال حاضر بينشون اختالفي پيش اومده_

_ ؟ براي چي؟اختالف  

 !منم نمي دونم_

 .مي خوام زنگ بزنم و با دائيت صحبت كنم، مطمئنم كه اونم ازين موضوع باخبره_

_ ايد صبر فكر خيلي خوبيه، عالي مي شه، دايي بزرگ فاميله و كسي روي حرفش حرف نمي زنه، اما... اما مامان اول ب

 .كنيم تا اختالف بين سهيل و الله حل بشه

_ مي دوني كه با هم اختالف دارن؟ تو از كجا  

_ ا ديدن امروز وقتي رفتيم امامزاده، سهيل هم اونجا بود، آخ مامان نبودي ببيني چطور هردوشون گريه مي كردن، ب

ي كرده اشكهاي اونا بغض كرده بودم، اين طور كه من از حرفاشون فهميدم با هم يه قراري داشتن كه سهيل بدقول

له شده بود، حتي تب امروز الله هم به همين دليل بودبود و باعث ناراحتي ال . 

 .ببين دخترم تو اين مدت چه عذابي كشيده و من از اون بي خبرم_

 :الدن آهي كشيد و صدايش را كمي پايين آورد و گفت

 .اما رفتار الله يه دفعه خيلي عوض شده

_ ، اونم رنگ لباسش، عجيب نيست؟آره منم متوجه شدم، براي اولين بار گفت كه مي خواد كفش بخره  

ره و كفش و الله اي كه تا به حال به اجبار كفش و لباس مي خريد حاال يك دفعه تصميم گرفته كه خودش بيرون ب

 !لباس بخره

 :الدن دستش را زير چانه اش زد و چشمانش را جمع كرد و گفت

 !مطمئنم يه نقشه اي داره كه اين كار ها رو مي كنه

_ ي مراقبش باشيم، من خيلي نگرانشمبايد همگ . 

 :مهتاب به مهدي كه روي كاناپه خوابش برده بود اشاره كرد و گفت

 .برادرتم خوابش برده، بيدارش كن بره توي اتاقش، ما هم بهتره بريم بخوابيم

نش راضي نبود يدالله آرايش كمرنگي كرد و از جلوي آينه بلند شد. شال سبز رنگ زيبايي كه تا به حال زياد از پوش

مهتاب  را سرش كرد و باز هم نظري به تصوير خودش در آيينه انداخت. لبخند زيركانه اي زد و از اتاق بيرون آمد.

اسهاي با سيني آب هويج جلو آمد و خواست باز هم سفارشاتي بكند كه از ديدن الله با صورت آرايش شده و لب

ال خترش كمي به خودش رسيده و روحيه اش عوض شده خوشحروشن خيلي تعجب كرد. گرچه حاال كه مي ديد د

 :بود اما ته دلش احساس عجيبي داشت كه آزارش مي داد. الله ليوان آب هويج را سر كشيد و گفت



 .متشكرم مامان خيلي خوشمزه بود. سپس به در اتاق الدن زد و گفت: زود باش دير مي شه

 :الدن در اتاقش را باز كرد و گفت

ش از ه قدر.... اما او هم با ديدن اين سر و وضع الله تعجب كرد و زبانش بند آمد. هميشه به نظر الدن خواهراه تو چ

جذاب تر مي  تمام دختران فاميل زيباتر بود اما حاال با آرايش كمرنگي كه بر صورت او بود به مراتب او را زيباتر و

 :ديد. از سر مسرت لبخندي زد و گفت

حتما براي الله اسفند دود كني مامان يادت باشه . 

 :مهتاب هم با خوشحالي لبخندي زد و گفت

 .سر راهتون صدقه هم بديد كه انشاء اهلل به سالمت بريد و برگرديد

 :الدن بعد از گفتن انشاءاهلل دست الله را گرفت و گفت

دزدنن مي ترسه كه تورو ببيا بريم اگه يك كم ديگه معطل كنيم مامان پشيمون مي شه و نمي ذاره بريم چو . 

دند مش الله دستي براي مادرش تكان داد و خداحافظي كرد. وقتي هر دو با صورتهاي خندان از پله ها پايين مي دوي

 :رحيم خدا را شكر كرد و گفت

 .باالخره نمرديم و اين دختر رو شاد ديديم. هر دو با صداي بلند به او سالم كردند و جوابي گرم شنيدند

انداخت  يل سرش را از روي فرمان ماشين برداشت. پلكهاي خسته اش را به سختي باز كرد و نظري به اطرافشسه

الله را ببيند،  شب پيش را تا صبح جلوي در خانه آقا فريدون درون ماشين منتظر مانده بود تا شايد چون شبهاي پيش

ده بود و حتي سهيل از اين عشق پشيمان شده به زور خوابيدر حالي كه الله با اين خيال كه همه چيز به پايان رسيده و 

 .زنگ ساعتش را هم خموش كرده بود تا مبادا زود بيدار شود و دلش هواي ديدار كند

يبا وقتي در باغ باز شد و دو خواهر از آنجا بيرون آمدند سهيل احساس كرد دلش به لرزه در آمد. الله اش چقدر ز

رنگ گرفته  برگشته بود او را در لباس روشن نديده بود، احساس كرد گونه هايش نيز كميبود. از وقتي كه از آلمان 

 .اند. از ماشين پياده شد و خواست صدايش بزند اما پشيمان شد و دوباره به ماشين برگشت

د، بخندد و كن اخالق و رفتار الله به حدي تغيير كرده بود كه همه با تعجب به او نگاه مي كردند، سعي مي كرد شوخي

بش فرو ديگران را بخنداند اما در دلش چنان غم سنگيني النه كرده بود كه هر لحظه چون نيشتري زهر آلود به قل

هتاب مي رفت. هر لحظه كه اين درد را حس مي كرد آن را پنهان مي كرد و سعي مي كرد كسي چيزي نفهمد، تنها م

ي شدبود كه از رنگ پريدگي او تعجب مي كرد و نگران م . 

 :شب مهماني از راه رسيد و همه براي رفتن آماده شدند، جز الله. مهدي با عصبانيت گفت

 .نيم ساعته كه سر پا ايستاديم پس چرا نمياد

 :مهتاب لبخندي زد و گفت

 .صبر كن عزيزم االن ديگه مياد

شال كرم  ا برخالف رنگ تيره مانتو،در اتاق باز شد و او در حاليكه مانتوي مشكيي را به تن كرده بود خارج شد ام

مليح بر گوشه  رنگ زيبايي روي سرش انداخته بود كه صورتش را زيباتر و شادابتر نشان مي داد. در حاليكه لبخندي

 :لبش نشسته بود از پله ها پايين آمد و گفت

 :ببخشيد كه منتظرتون گذاشتم. الدن صورت او را به آرامي بوسيد و زير گوشش گفت

ي خوشگل شدي، امشب غزل از حسادت مي ميرهخيل . 



 :الله لبخندي زد و گفت

 .مي خوام كاري كنم كه دهن خيلي ها از حيرت باز بمونه

 .خواهي نخواهي مي مونه، مطمئنم_

 :مهدي گفت

 .حاال وقت پچ پچ كردن نيست، دير شد

 .دو خواهر خنديدند و به راه افتادند

وجب ناراحتي شكالتي رنگ، مثل هم پوشيده بودند و با رفتارهاي سبك سرانه خود م سپيده و ستاره كت و دامنهاي

ظاهر صفحات  بعضي ها مي شدند. سهيل براي فرار از ديگران به گوشه اي خلوت از سالن كنار شومينه رفته بود و به

ود روز به حدي دلتنگ او شده بمجله اي را ورق مي زد اما در واقع حواسش به در ورودي و منتظر الله بود. در اين دو 

يد كه كه ديگر تحمل نداشت به اين وضع ادامه دهد. مي خواست امشب بار ديگر با او تجديد پيمان كند و بگو

هماني نيايد حرفهاي ديگران برايش ارزشي ندارد و واقعا محبوبش را از ته دل مي پرستد اما مي ترسيد كه او به اين م

ست دلش را به دريا بزند و تمام حقايق را به نيما بگويدكه در اين صورت هم مي خوا . 

له بي تاب بود نيما و غزل هر دو كنار پنجره ايستاده بودند و چشم به خيابان داشتند.نيما هم مثل سهيل براي ديدن ال

ودش خيال خاما غزل مثل سپيده و ستاره منتظر بود تا سر و وضع او را ببيند و باز هم ايرادي از او بگيرد و به 

راحت كرده  شخصيت او را خرد كند. فريده با سيني شربت به طرف سهيل كه تازه خودش را از شر ستاره و سپيده

 :بود رفت و به او تعارف كرد. سهيل يكي از ليوانهاي شربت را برداشت و تشكر كرد و پرسيد

 مگه عمه مهتاب و خانواده اش خبر ندارن كه امشب اينجا مهمونيه؟

ده سيني را روي ميز گذاشت و روي مبلي رو به روي او نشست و گفتفري : 

ندازه اون من فكر مي كردم كه فقط نيماست كه منتظر اوناست و بي تابي مي كنه نمي دونستم كه شما هم به ا

 .دلواپسيد

 :سهيل نگاه دقيقي به صورت او انداخت و بعد با خونسردي گفت

 آخه من براي سعيده ناراحتم؟

 چرا؟ مگه چي شده؟_

 .همسر آينده برادرش رو به همه معرفي كرده جز عمه مهتاب، بايد به اون هم بگه تا خيالش راحت بشه_

نده اش فريده با شنيدن اين حرف شرمزده شد و سرش را پايين انداخت. سهيل وقتي سرخي گونه هاي او را ديد خ

 :گرفت و گفت

ستچون اون وقت همونطوري هم جواب مي شنوي و اين اصال خوشايند ني هيچ وقت با كنايه با ديگران حرف نزن . 

مهتاب  فريده بلند شد و سيني را گرفت و از او دور شد. در همين لحظه دختر سه ساله فرزانه كه عالقه زيادي به

 :داشت وارد سالن شد و با شادي به مادرش كه در حال پذيرائي بود گفت

قدم جلو  ومد. با شنيدن اين خبر رنگ از روي سهيل پريد اما نيما نفس عميقي كشيد و چندمامان! مامان! خاله جونم ا

ران شدند و رفت تا بتواند با الله احوالپرسي كند. آقا فريدون و مهدي به سالن آمدند و مشغول احوالپرسي با ديگ

ا نداشت مي طاقت ماندن در سالن رخبر دادند كه خانمها در طبقه پايين مشغول تغيير لباس هستند. نيما كه ديگر 

 :خواست به طبقه پايين برود كه غزل دستش را گرفت و آهسته گفت



 .انقدر بي تابي نشون نده آبروت مي ره

ر همان نيما آهي كشيد و دوباره همان جا ايستاد. دقايقي نگذشته بود كه مهتاب هم همراه دو دخترش وارد شدند. د

يده خيره شد. در اين چند سال هيچ كس او را با صورت آرايش شده و لباس روشن ند لحظه اول همه چشمها به الله

پيده بود. او در لباس كرم رنگ ساده اش و شال همرنگي كه روي سرش انداخته بود به حدي زيبا شده بود كه س

 :نتوانست زبانش را نگه دارد و با صداي بلند گفت

د. ندا خانم ختيار شروع به دست زدن كرد. به تبعيت از او همه دست زدنبه به الله خانم چقدر خوشگل شدي. و بي ا

 :هم كه مثل ديگران محو زيبايي او شده بود جلو رفت و صورت او را بوسيد و گفت

 .خوش اومدي عروس گلم

ختن گيالله سالن را با چشمانش دور زد و سهيل را پيدا كرد اما سعي كرد وجود او را ناديده بگيرد و براي بران

المش را حسادت او به طرف نيما رفت و دستش را به سوي او دراز كرد. نيما با شگفتي دست او را فشرد و جواب س

و را داد. سهيل خيلي زود متوجه شد كه او از سر لجبازي و براي آزار او اين كارها را مي كند زيرا در اين چند سال ا

رد اما به هر حال ه اي به خودنمايي و برانگيختن احساسات ديگران ندابه خوبي شناخته بود و مي دانست كه اصال عالق

دار بود و او نيز امشب الله را زيباتر و دلرباتر از هميشه مي ديد و آرزو مي كرد اي كاش امشب هم يكي از شبهاي دي

ما افسوس كه رستد امي توانست صورت زيباي او را از نزديك ببيند و بار ديگر رايحه عشق را به درون ريه هايش بف

ه دخترها باز هم دره اي عميق بين آنها حفر شده بود كه هر لحظه ممكن بود يكي از آنها را به كام خود فرو ببرد. هم

آنها  دور الله جمع شده بودند و سعي مي كردند به نحوي توجه الله را به خود جلب كنند اما غزل از سر حسادت از

 يشه او بود كه در محافل گل مجلس بود و همه را به دور خود جمع مي كرد امادور شد و كنار مادرش نشست. هم

اند دل سهيل را امشب درست شبي كه او سعي كرده بود به بهترين نحو خودش را آرايش كند و لباس بپوشد تا بتو

 .اسير كند، الله مورد توجه همه قرار گرفته بود

او نشست و  كه او هميشه يك پاكت سيگار در جيبش دارد. كنار سهيل بلند شد و به طرف عمويش رفت. مي دانست

 :گفت

 عمو جون يه نخ سيگار به من مي ديد؟

 :آقاي مقدم با تعجب نگاهي به او انداخت و گفت

 !تا جايي كه من خبر دارم تو هميشه با دود و دم مخالف بودي! حاال چي شده؟

گفتسهيل با حالتي عصبي دستي ميان موهايش كشيد و  : 

 .خواهش مي كنم اين حرفها رو بذاريد كنار، فقط لطف كنيد يه نخ سيگار به من بديد

 :آقاي مقدم در حالي كه پاكت سيگارش را از جيب پيراهنش بيرون مي كشيد گفت

 .حرفي ندارم اما سعي كن خودت رو آلوده نكني، بد درديه

گفت سهيل بي تاب تر و عصبي تر از قبل كمي جا به جا شد و : 

 .فقط همين دفعه ست

 !بفرما اينم سيگار، حاال چرا اينقدر ناراحتي؟_

 .متشكرم، چيزي نيست_



ر حال باال سپس بلند شد و از سالن بيرون رفت و خودش را به طبقه پايين رساند آقا سلمان شوهر عمه مهين كه د

 :آمدن از پله ها بود پرسيد

 چيزي احتياج داري آقا سهيل؟

زور لبخندي زد و گفت سهيل به : 

 .نه متشكرم، شما بفرماييد

ار را گوشه سپس خودش را كنار كشيد تا او بگذرد او هم به حياط رفت و روي صندلي كنار استخر نشست و سيگ

ش فشرد و به لبش گذاشت اما تازه يادش افتاد كه چيزي براي روشن كردن آن ندارد. با عصبانيت سيگار را در دست

پرت كرد درون استخر . 

و زير لب به  الله كنار پنجره تمام حركات او را زير نظر داشت. او با كالفگي سرش را در ميان دستهايش گرفته بود

كه سعي  كامران بد و بيراه مي گفت. الله با ديدن ناراحتي او باز هم دردي در قلب خسته اش احساس كرد و در حالي

فتمي كرد از ميان حلقه دخترها جدا شود گ : 

 .بچه ها ببخشيد من االن بر مي گردم

ن دوري و از سالن خارج شد. مي خواست برود و باز هم بپرسد كه علت ترديدش چيست؟ زيرا به هيچ وجه تحمل اي

ش راز عشق را و عذاب را نداشت. دلش مي خواست قبل از اينكه قلب عاشقش از تپش بايستد يكبار ديگر با معشوق

تاد و سرش هنوز پايش را روي پله آخري نگذاشته بود كه دستي بازويش را گرفت. با ترس ايس در ميان بگذارد. اما

 :را به عقب برگرداند. نيما در حالي كه لبخند مي زد گفت

 .مي دوني امشب خيلي خوشگل شدي؟ نمي گذارن كه نوبت به ما هم برسه

 :الله با دلخوري گفت

زدواج ما هنوز رسميت پيدا نكردهاما اين رفتار شما درست نيست، قرار ا . 

_ با هم  ديگه چه طوري بايد رسميت پيدا كنه؟ االن همه اونهايي كه اون باال نشستن مي دونن كه من و تو قراره

 .ازدواج كنيم

 .بله ممكنه كه اينطور باشه، ولي خواهش مي كنم امشب رو بذار مال خودم باشم_

_ ورديوشگل شدي اون وقت مي فهمي كه چه باليي به سر دل من بيچاره آاصال امكان نداره، اگه بدوني چقدر خ . 

يين مي الله فهميد كه به اين راحتي نمي تواند خودش را از دست او خالص كند. بنابراين همانطور كه از پله ها پا

ه آنجا آمده برفت، برخالف ميلش كه مي خواست به حياط برود وارد سالن طبقه پايين شد. دو خانمي كه براي كمك 

ش عبور بودند مشغول چيدن ميزهاي سالن بودند. الله مي خواست به آشپزخانه برود كه ناگهان دردي از ميان قلب

ن تكيه كرد. نزديك بود تعادلش را از دست بدهد اما سريع دستش را به يكي از صندليها گرفت و خودش را به آ

له سعي كرد نفس ي بنشيند سپس با عجله به طرف آشپزخانه رفت. الداد. نيما با نگراني به او كمك كرد تا روي صندل

توانست انجام عميقي بكشد زيرا هميشه با اين كار مي توانست حال عاديش را بازيابد اما اين بار حتي اين كار را هم ن

نش بي ددهد. احساس كرد قلبش مثل يك تكه سرب سنگين شده و همان موقع از سينه اش مي زند بيرون. تمام ب

ب رمق شده بود. بار ديگر دردي جانكاه از قلبش عبور كرد و اين  ار فريادي كوتاه كشيد. نيما همراه مهتاب و مهين

گرفت و  به او نزديك شدند. مهتاب با نگراني ليوان آب قند را به دهانش نزديك كرد. مهين دستهاي او را در دست

 :گفت



د و ستهاي او را گرم كند. الله به زور چند جرعه از آب قند را نوشيچقدر دستهات سرده و سعي كرد با ماساژ، د

رد. نيما در احساس كرد حالش بهتر شد. مهتاب كه ترسيده بود سر او را به سينه اش چسپاند و شروع به گريه ك

 :حالي كه رنگش پريده بود گفت

 .تورو خدا شما ديگه گريه نكنيد، خدا رو شكر به خير گذشت

الله را بوسيد و گفتمهين صورت  : 

 .عزيزم اگه ناراحتي داري به پدر و مادرت بگو تا پيش يه پزشك ببرنت

 :الله با صدايي گرفته گفت

 .نه چيزي نيست، دفعه اول بود كه اين طوري شدم

 :نيما با لحني عصبي گفت

ه چقدر ين طوري شدي، يادتتو دروغ مي گي الله، من ميدونم كه اولين بار نيست چون دفعه پيش توي پارك هم ا

 بهت اصرار كردم بريم پيش دكتر اما قبول نكردي؟

 .الله حرفي براي گفتن نداشت فقط سرش را پايين انداخت

 :مهين گفت

 .من برم اسفند دود كنم آخه امشب الله جون خيلي خوشگل شده و از آنجا دور شد

ا پاك كرد و گفتمهتاب روي يكي از صندلي ها كنار او نشست و اشكهايش ر : 

 .اين دفعه ديگه به حرفت گوش نمي دم همين شنبه مي برمت پيش يه دكتر متخصص قلب

 :الله با چشمهاي غمبارش به صورت نگران مهتاب نگاه كرد و با خود گفت

توي حياط  متخصص قلب عاشق من عشقمه كه اگه كنارش باشم همه چيز درست مي شه، پيش اوني كه االن تنها »

باشم و عطر  سته و فقط به من فكر مي كنه،هموني كه حاضرم تموم عمرم رو بدم اما فقط يك ساعت ديگه كنارشنش

ا او با اين خيال اشك روي گونه هايش سرازير شد . سرش را روي سينه مهتاب گذاشت زير« تنش رو حس كنم

 .هميشه بوي سهيل را ميداد

 :مهتاب او را نوازش كرد و گفت

زيزم همه چيز درست مي شهغصه نخور ع . 

ميقي كشيد و سپس نگاهي از زير چشم به نيما انداخت تا بهتر بفهمد كه چرا دخترش به او عالقه ندارد. نيما نفس ع

 :روي صندلي نشست و گفت

 .من شنبه خودم ميام و مي برمت پيش دكتر

 :الله ناخودآگاه گفت

 !نه

د گفتمهتاب در حالي كه سعي مي كرد خونسرد باش : 

بهتره كه با  نه متشكرم شما خودتون رو به زحمت نندازيد، يكي از رفقاي آقا فريدون متخصص قلبه، به همين خاطر

 .خودش الله رو پيش اون دكتر ببرم

 .نيما گفت: پس منم همراهتون ميام وگرنه از نگراني مي ميرم

 :الله بلند شد و گفت



 .من مي رم توي حياط يه كمي هوا بخورم

 :در همين لحظه مهين با ظرفي كه دود اسفند از آن بلند مي شد نزديك شد و گفت

 .بيا عزيزم بيا اين اسفند رو دور سرت بچرخونم

ر او چرخاند و الله كه ديد بار ديگر تيرش به سنگ خورده دوباره روي صندلي نشست. مهين اسفند را چند بار دور س

 .صلوات فرستاد و به طبقه باال رفت

 .مهتاب هم بلند شد و گفت: من توي آشپزخانه ام اگه كاري داشتي بيا اونجا

 :نيما بلند شد و جاي مهتاب نشست و گفت

 بهتر شدي؟

را بگيرد اما الله  الله بدون اينكه به او نگاه كند سرش را به عالمت مثبت تكان داد. نيما دستش را جلو برد تا دست او

 :دستش را عقب كشيد و گفت

 .خواهش مي كنم يه كم مراعات كن نمي خوام كسي حرفي بزنه كه ناراحتم كنه

 :نيما با ناراحتي گفت

 .بعضي وقتا خيال مي كنم كه باعث ناراحتي تو منم

 :الله لبهايش را باز كرد تا بگويد

 :بله درست فهميدي اما پشيمان شد و حرفي نزد، نيما ادامه داد

ورو به دل راه داره، براي همينه كه فكر مي كنم عالقه ما دوجانبه ست چون خودم واقعا تاما مامان هميشه مي گه دل 

 دوست دارم پس حتما تو هم همينطوري... درسته الله؟

رد نمي بعد از اين حرف به صورت او چشم دوخت تا ببيند جواب او چيست؟ الله سرش را بلند كرد و به او نگاه ك

كه  واب مثبت مي داد كه دروغي بزرگ بود و اگر هم مي خواست جواب منفي بدهددانست چه جوابي بدهد. اگر ج

 :جرأتش را نداشت. نيما كمي جا به جا شد و گفت

؟ نكنه پاي ؟ نكنه دوستم نداري! شايد به اجبار داري منو تحمل مي كني! آره الله همينطوره<پس چرا جوابمو نمي دي

 يه مرد ديگه اي در ميونه؟

تظه سهيل وارد سالن شد و چشمش به آنها افتاد. الله با دستپاچگي از جايش بلند شد و گفدر همين لح : 

 .من مي رم پيش مامان

ني كنايه آميز نيما كه متوجه سهيل شده بود بلند شد و به دور شدن او نگاه كرد. سهيل جلو آمد و با صداي بلند و لح

 :گفت

 .ببخشيد خلوت عاشقونه تون رو به هم زدم

رد و بعد الله صداي او را شنيد و منظورش را درك كرد، لحظه اي ايستاد و برگشت و به صورت برافروخته او نگاه ك

 :دوباره به طرف آشپزخانه رفت. نيما به اجبار بلخندي زد و رو به سهيل گفت

 :براي حرفهاي عاشقانه وقت زياده، اين حاال اولشه. سپس دست او را گرفت و گفت

م باال يه كم با هم گپ بزنيمبيا بري . 

بفهمد  غزل وقتي آن دو را با هم ديد با تعجب بلند شد و به طرف پنجره رفت و نظري به حياط انداخت. مي خواست

 .الله كجاست اما كسي در حياط نبود



ه طرف ل بسهيل و نيما به جمع مردان فاميل كه بر سر موضوع خريد و فروش ماشين بحث مي كردند پيوستند، غز

 .مادرش كه كنار خانم مقدم نشسته بود رفت و نشست

 !خانم مقدم به او گفت: غزل جون امشب مثل هميشه نيستي

 :غزل به زور لبخندي زد و گفت

 .نه اين طور نيست، اتفاقا من حالم خيلي خوبه

خود من وقتي كه  چرا هست، همه دخترها وقتي حرف از ازدواجشون پيش مياد دچار دلشوره و اضطراب مي شن،

ي آقاي مقدم اومد خواستگاريم خورد و خوراك رو فراموش كرده بودم، حتي تا چند هفته بعد از ازدواج هم فكر م

 .كردم خواب مي بينم

 دوستش داشتيد؟_

_ كي از عاشقش بودم! آقاي مقدم و برادرش گل سر سبد جوانهاي فاميل بودند و هر دختري آرزو داشت كه همسر ي

رش شه، بعد از ازدواج رضا و ناهيد بين همه پچ پچ افتاد كه رضا مي خواد ندا خواهر خانمش رو هم براي براداونا ب

يالم راحت بگيره به همين دليلم من به كلي نا اميد شدم اما وقتي فهميدم كه پدرت مادرت رو خواستگاري كرده خ

اريم مرزم صدام كرد و بهم خبر داد كه اون به خواستگشد، و باز هم اميدوار شدم. بعد از يه مدت وقتي مادر خدابيا

اشه، حاال اومده واقعا گيج و مبهوت شده بودم، باورم نمي شد كه از بين ده دوازده تا دختر فاميل منو انتخاب كرده ب

ت، و زيباس هم وقتي به سهيل نگاه مي كنم به ياد جوونياي مقدم مي افتم، سهيل كامال شبيه جوونياي عموشه جذاب

ي كه از بين مطمئنم كه خيلي از دختراي فاميل و آشنا حسرت ازدواج با اون رو مي كشن، تو بايد خيلي خوشحال باش

 .همه تو رو كانديد كردند

دغزل كه خودش خوب مي دانست اين حرفها و حدسيات جز خيال چيز ديگري نيست آهي كشيد و سكوت كر . 

ا به درد آوردند به جمع آنها پيوستندستاره و سپيده بعد از اينكه سر الدن ر . 

 :سپيده با هيجان خاصي گفت

 .باورم نمي شه كه اين همون الله هفته گذشته ست، توي اين مدت كوتاه خيلي عوض شده

 :ندا خانم گفت

مي اما به نظر من الله اصال عوض نشده، اون از اول هم زيبا و دوست داشتني بود ولي امشب بر خالف گذشته ك

رايش كرده كه خيلي هم بهش ميادآ . 

 :ستاره نگاه موشكافانه اي به غزل انداخت و گفت

 پس كي اين پسر خاله ات مي خواد به ما يه شيريني بده؟

 :غزل كه از لحن طعنه آميز او دلخور بود گفت

 .وقتي بده پسر خاله منه اما وقتي خوبه پسر عموي شماست

_ ر من سهيل اصال عيب و ايرادي ندارهمن كه نگفتم بده! اتفاقا از نظ . 

 !پس حتما عيب و ايراد از منه ديگه _

 وا چرا برداشت بد مي كني غزل جون؟ _

 :ندا خانم براي عوض كردن موضوع صحبت گفت

 واي چقد گرسنمه، پس كي مي خوان شام بدن؟ _



 :سپيده بلند شد و گفت

خبرهمن مي رم پايين يه سروگوشي آب بدم و ببينم چه  ! 

 :مادرش به شوخي گفت

 مي خواي بري سر و گوش آب بدي يا ناخنك بزني؟

 .چه مي شه كرد! ترك عادت موجب مرضه _

بودند كه  ستاره هم عصبي از بحثي كه با غزل كرده بود بلند شد و همراه او راه افتاد. اما هنوز به در سالن نرسيده

ام به طبقۀ پايين دعوت كردمهين وارد شد و با صداي بلند همه را براي ش . 

 :آقاي مقدم گفت

 .چه عجب آبجي خانم ،ما كه از گرسنگي هالك شديم

 :مهين گفت

 .واقعا شرمندام

 :سيامك دستش را دور گردن عمه اش حلقه كرد و گفت

 شام عمه جون يه شام مخصوصه كه بايد توي وقت مخصوص هم خورده بشه و براي هميشه مزه اش زير دندون

مونهب . 

 :سياوش در ادامه حرف او در حالي كه به سعيده نگاه مي كرد گفت

 ... البته اين رو هم بگم دخترش هم مثل خودش كد بانو و با سليقه و

 :مهين خانم در حالي كه مي خنديد حرف او را قطع كرد و گفت

بالغه پشيمون مي شيدتبليغات ديگه بسه! غذا سرد مي شه و از دهن مي افته اون وقت از اين همه م . 

يدا غزل و مادرش آخرين كساني بودند كه وارد سالن شدند و جايي در كنار الله و الدن و روبروي سهيل و نيما پ

خورند. الله كردند البته اين نشستن جزء برنامه ريزيهاي نيما بود تا همگي بتوانند در كمال آرامش غذايشان را ب

ريده در د اما مجبور بود براي حفظ ظاهر به اجبار هم كه شده چند قاشقي بخورد. فاحساس كرد كه ميلي به غذا ندار

 :حالي كه ظرف سوپ را روي ميز مي گذاشت زير گوش او گفت

 .سعي كن به سهيل فكر كني و نيما را نديده بگيري

به او و  هست كه الله با شنيدن اين حرف قوت قلبي گرفت و خوشحال شد از اينكه مي ديد يك نفر در اين جمع

ايش عشق او ارزش بدهد، لبخندي زد و به سهيل نگاه كرد. سهيل با ديدن نگاه پر از عشق او و آن چشمان دلرب

ي احساس آرامش كرد و بار ديگر روزنه اميدي در دلش باز شد، نفس راحتي كشيد و به خوردن مشغول شد. م

خندي به او بود و به عشقش افتخار مي كرد با دلي پر اميد لبدانست كه الله او هنوز هم همان الله ايست كه عاشقش 

زل تمام تقديم كرد. نيما سرش را پايين انداخته و مشغول خوردن سوپ بود و خوشبختانه اين صحنه را نديد اما غ

ع وضواين نگاهها و حركات را ديد و حتي جمله اي را كه فريده به آهستگي در گوش الله زمزمه كرد شنيد و اين م

 .باعث شد كه باز هم شروع به طرح نقشه اي زشت و شيطاني بكند

 :مهتاب كه كمي پايينتر نشسته بود خم شد و از الله پرسيد

 الله جان حالت بهتره؟

 .الله لبخندي زد و با سر جواب مثبت داد



 :آقاي مقدم پرسيد

 مگه الله جان كسالت داره؟

فتمهتاب از سر تأسف سرش را تكان داد و گ : 

 .به من كه چيزي نمي گه اما فكر مي كنم قلبش اذيتش مي كنه

 :آقاي مقدم رو به الله كرد و گفت

امان و بابا عزيزم خودت خوب مي دوني كه وقتي پنج ساله بودي يك بار قلبت عمل شده پس اگر ناراحتي داري به م

 .بگو تا يه فكري برات بكنن

 :الله گفت

 .آخه من كه چيزيم نيست

ن شود كه در سهيل با شنيدن اين حرف به صورت الله خيره شد و با نگراني در چشمان زيباي او جستجو كرد تا مطمئ

ه حال حاضر او واقعا ناراحتي ندارد. الله متوجه نگاه هاي او شد. نظري به او انداخت و با نگاه به او اطمينان داد ك

 .حالش خوب است

 :آقاي مقدم پرسيد

خواي ببرمت پيش پزشك؟الله جان مي   

 :آقا فريدون كه سر ميز ديگري بود گفت

 .متشكرم آقاي مقدم، بايد خودم ببرمش پيش دكتر موسوي

 :غزل زير لب طوري كه فقط الله و الدن و سهيل متوجه شدند گفت

 .اگه آدم تو كارش نيرنگ و فريب نباشه دچار اين طور ناراحتي ها هم نمي شه

همه رسيد، دانه  ن حرف دستش لرزيد و قاشق از بين انگشتانش افتاد و صداي بلندي از آن به گوشالله با شنيدن اي

ه او هاي برنج روي لباسش و روي ميز ريخت. با رنگ پريدگي سرش را چرخاند و به چشمان غزل خيره شد. همه ب

 :نگاه مي كردند. الدن دستش را روي پاي او گذاشت و آهسته گفت

جون اينها همش از حسادتهگوش نده الله  . 

يما غزل چشم غره اي به الدن رفت اما الدن رويش را از او برگرداند. الله هم با ناراحتي سرش را پايين انداخت. ن

 :پرسيد

 چيه؟ بازم حالت بده؟

سهيل خيره  الله بدون اينكه جواب او را بدهد بلند شد و از سالن خارج شد. الدن با خشم به غزل نگاه كرد و سپس به

ظار او اين شد طوري كه گويا انتظار داشت در اين لحظه او نيز از جايش برخيزد و به دنبال الله برود اما برخالف انت

فتنيما بود كه بلند شد و به دنبال الله از سالن بيرون رفت. مهتاب هم مي خواست برخيزد كه آقاي مقدم گ : 

ف بزنمصحبت كرديم ناراحت شد، شما بنشين من ميرم باهاش حرفكر مي كنم از اينكه از بيماريش توي جمع  . 

 :مهتاب گفت

 !اما شما كه شامتون رو نخورديد

 :آقاي مقدم گفت

 .من ديگه سير شدم



 :سپس كمي جابه جا شد و به مهين كه سر ميز ديگري بود گفت

و با ويلچرش از سالن خارج شددستت درد نكنه آبجي! واقعا خوشمزه بود. مهين هم جواب تشكرش را داد و ا . 

چ اقدامي سهيل با ناراحتي به الدن نگاه كرد و الدن ناراحت تر از او سرش را برگرداند. او از اينكه مي ديد سهيل هي

ت براي حل اين مشكل نمي كند ناراحت بود و دلش به حال خواهرش مي سوخت. سهيل هر چه سعي كرد نتوانس

ته بود و يش بلند شد و از عمه اش تشكر كرد و بيرون رفت. الله كنار استخر نشسديگر غذايش را بخورد. از جا

گرفته  گريه مي كرد و نمي توانست جوابي به سواالت نيما و آقاي مقدم بدهد. آقاي مقدم سر كوچك او را در آغوش

 :بود و در حالي كه نوازشش مي كرد گفت

ن اتفاقا ر مي شه و پيش پزشك مي ره، براي هر كسي ممكنه ازيعزيزم اين كه گريه نداره، هر كسي باالخره بيما

 .بيفته

يماري الله فقط هق هق مي كرد زيرا خودش خوب مي دانست كه دردش چيست و درمانش با كيست و چگونه اين ب

 .بهبود پيدا مي كند اما نمي توانست اين عشق را به زبان بياورد و همين بيشتر آزارش مي داد

 :نيما گفت

 .همون روز توي پارك كه حالش بد شد بهش گفتم ببرمت پيش دكتر اما قبول نكرد

 :آقاي مقدم هم كه مثل الله از حضور او چندان راضي نبود گفت

 .ببخشيد اگر مي شه لطف كنيد و چند لحظه ما را تنها بذاريد، مي خوام با الله صحبت كنم

 :نيما با اينكه كمي دلخور شده بود گفت

مي كنم خواهش . 

 :و بعد از جا بلند شد و گفت

ستشويي با اجازه. و به طرف ساختمان رفت. سهيل كه در راهرو ايستاده بود و آنها را تماشا مي كرد با آمدن نيما در د

ه باال رفترا باز كرد و خودش را در آن پنهان كرد. نيما بعد از اينكه برگشت و نظري ديگر به آنها انداخت به طبق . 

اي مقدم دستهاي الله را از روي صورتش برداشت و با دستهاي مهربانش اشكهاي او را پاك كرد و گفتآق : 

مي ذاريد.  با گريه كردن و غصه خوردن كه كارها درست نمي شه، تو و سهيل اشتباهتون همينه كه دست روي دست

م عالقه نن كه شما دو نفر از بچگي به هاون وقت انتظار داريد كه كارهاتون هم درست بشه، باالخره بايد همه بدو

 .داشتيد و نمي تونيد جدا از هم زندگي كنيد

 :الله در حالي كه هنوز بغض توي سينه اش سنگيني مي كرد گفت

 .كارها داشت درست مي شد، سهيل بود كه همه چيز رو خراب كرد

 شما شبها همديگه رو مي ديديد؟_

گفت و سرش را پايين انداخت. آقاي مقدم دستش را روي دست او گذاشت والله با شنيدن اين حرف شرمزده شد  : 

توي رستوران  گوش كن عزيزم، چند روز پيش يه نفر تلفني به سهيل خبر داد كه مي خواد ببيندش، سهيل هم با اون

ريخت،  مقرار گذاشت و رفت، اتفاقا خيلي هم دير برگشت و از همون شب به بعد بود كه يك دفعه اوضاعش به ه

چه  اون شب تا صبح توي تب مي سوخت و هذيان مي گفت، اما هيچ كدوم نمي دونيم كه اون چه كسي رو ديده و

 .چيزهايي شنيده ولي من مطمئنم كه هر كي بوده و هر چي شده به تو مربوط مي شه عزيزم

 :الله با تعجب به صورت آقاي مقدم نگاه كرد و پرسيد



ونه آقا ناصر بوديم؟همون روزي كه ما با هم خ  

 .بله درسته همون روز بود_

_ ن با و همون شب بود كه سهيل سر قرار نيومد، دايي جون! سهيل به عشق من به صداقت من و حتي به پاكي م

 .ترديد نگاه مي كنه

_ ي ما رو جاياما او به حدي تورو دوست داره كه ديگه نمي تونه بدون تو زندگي كنه همين االنم مطمئنم كه داره از 

كه اون چه  نگاه مي كنه اما اين تخم ترديدي كه مي گي از همون شب توي دلش پاشيده شده، نمي توني حدس بزني

 كسي رو ديده؟

رده باشد الله كمي فكر كرد و سرش را به عالمت منفي تكان داد اما يك دفعه مثل اينكه چيزي به ذهنش خطور ك

 :گفت

كه سهيل اون روز كامران رو ديدهفهميدم يعني مطمئنم، مطمئنم  . 

 :آقاي مقدم با تعجب گفت

 !كامران؟

_ يز رو بله كامران! فقط اونه كه از اين عشق باخبره و حاال مي خواد به خاطر كينه اي كه از من توي دلش داره همه چ

 .به هم بريزه

آقاي مقدم گفت الله بار ديگر با يادآوري روزهاي تلخ گذشته اشك روي گونه هايش جاري شد. : 

 .فراموشش كن، من خودم سعي مي كنم هر طور شده پيداش كنم و ته و توي قضيه رو در بيارم

 :الله با لحني افسرده گفت

داره چند سال از بهترين سالهاي زندگيم رو با بدبيني ها و بددلي هاش خراب كرد، حاال هم دست از سرم برنمي . 

_ درسي بدم، فقط به دايي قول بده كه ديگه غصه نمي خوريبسپار به من، مي دونم بهش چه  . 

 :الله آهي كشيد و گفت

 .سعي مي كنم

 .آفرين، دختر خوبي باش و به خاطر بيماريت با پدرت برو پيش دكتر_

 :در همين لحظه مهتاب و فريدون همراه الدن و آقا ناصر و ندا خانم به آنها نزديك شدند. ندا خانم پرسيد

م چرا غذا نخوردي؟عروس گل  

 :مهتاب مي خواست چيزي بپرسد كه آقاي مقدم با لحني خطاب به ندا خانم گفت

يلچرش را شما كه هنوز رسما الله رو خواستگاري نكرديد، پس درست نيست كه اسم روش بذاريد. سپس چرخهاي و

 :چرخاند و از آنها دور شد. ندا خانم كه ناراحت شده بود گقت

ي كنم حرف بدي زده باشماما من فكر نم . 

 .مهتاب كنار الله نشست و حالش را پرسيد

 :آقاي مقدم وارد راهرو شد و سهيل را با چشماني نمناك ديد. آقاي مقدم با عصبانيت گفت

 .بيا بريم باال كارت دارم



طرنج مشغول بازي ش تقريبا همه مهمان ها شامشان را خورده بودند و دوباره به سالن باال برگشته بودند. عده اي

غول پيپ بودند و بعضي ها هم مشغول صحبت بودند. آقاي مقدم و سهيل به گوشه اي خلوت رفتند. سيامك كه مش

 :كشيدن بود دستش را براي آنها بلند كرد و پرسيد

 چرا تنها نشستيد؟

گفت آقاي مقدم بدون آنكه جواب او را بدهد به چشمان سهيل خيره شد و با لحني بسيار جدي : 

 .مي خوام يه سوال بپرسم و توقع دارم كه جواب درست بشنوم

 :سهيل با حركات چشمانش حرف او را قبول كرد. آقاي مقدم با همان لحن پرسيد

 هنوز الله رو دوست داري؟

 :سهيل با بغض سنگيني جواب داد

 .عاشقشم

 پس چرا اذيتش مي كني؟_

 !پشيمونم_

_ ؟چرا تون شب سر قرار نرفتي  

 !گفتم پشيمونم_

 اون روز توي رستوران كي رو ديدي؟_

 :سهيل سرش را پايين انداخت و گفت

 .فراموشش كنيد

 :آقاي مقدم با تحكم گفت

 !قرار شد با من روراست باشي، حاال توي چشمان من نگاه كن

 :سهيل سرش را بلند كرد و آقاي مقدم با صدايي آهسته پرسيد

 كامران رو ديدي؟

ل با حيرت پرسيدسهي : 

 شما از كجا مي دونيد؟

 :آقاي مقدم نفس بلندي كشيد و گفت

 .اين دختره بيچاره حق داره كه هنوزم از اون مرتيكه پست مي ترسه

 پس الله اين حرف را زده؟_

_ رده آره اون گفت! مي دوني چرا؟ چون بهتر از من و تو كامران رو مي شناسه، چون چند سال در كنارش زندگي ك

 !چون مي دونه كه اون چه آدم كثيفيه

 :سهيل كه باز هم دچار شك و ترديد شده بود پرسيد

 مطمئنيد كه جز اين چيز ديگه اي نيست؟

 تو كه گفتي پشيموني، پس چرا دوباره با ترديد حرف مي زني؟_

 الله اگر كاري نكرده پس چرا هنوزم از كامران مي ترسه؟_



_  ختر بيچاره مگه چند سالشه كه انقدر عذاب كشيده و زجر ديده كه حتي قلبش همچون آزارش داده، اين د

 ناراحت شده؟

 مگه خودتون نگفتيد كه وقتي بچه بوده قلبش رو عمل كرده؟_

 .مطمئنم ناراحتي اين دفعه اش به اون موضوع ربطي نداره_

 :سهيل سرش را ميان دستهايش گرفت و گفت

ثل خوره به نم جز اون با هيچ كس ديگه نمي تونم زندگي كنم اما اين شك لعنتي كه مانقدر دوستش دارم كه مي دو

 .جونم افتاده داره منو عذاب مي ده و بينمون فاصله مي ندازه

 .فردا با هم مي ريم پيش كامران تا همه چيز معلوم بشه_

ست و پرسيدكنار سهيل نش با نزديك شدن سيامك صحبتشان را تمام كردند. سيامك پك محكمي به پيپش زد و : 

رست مي خواي امشب الله رو برات خواستگاري كنم؟ به خدا اگر تو بخواي توي يه چشم به هم زدن همه كارها رو د

 .مي كنم و قرار عروسي رو هم مي گذارم

 :سهيل با حسرت به او نگاه كرد و گفت

كردم اي كاش منم مثل تو بودم و به همين راحتي با مسائل برخورد مي . 

 :آقاي مقدم گفت

 .من مي رم پيش آقا فريدون تا در مورد الله كمي باهاش صحبت كنم

 :سيامك با تعجب پرسيد

 در مورد الله؟

 :سهيل با صداي غم آلود گفت

به هم  الله ناراحتي قلبي داره، تا حاال اين موضوع رو از همه مخفي كرده تا اينكه اين طوري كه مي گن امشب حالش

ردهخو . 

 تو چي؟ تو هم مي دونستي؟_

_ ش بود، هيچ از كجا بايد مي دونستم؟ وقتي كنار من بود غرق عشق و رويا بود و هميشه يه لبخند قشنگ گوشه لب

 .وقت فكر نمي كردم كه قلبش بيمار باشه

 :سيامك چشمكي زد و گفت

ي فاميل خوشگل تر شدهولي تو هم خيلي خوش سليقه اي ها اي كلك، الله امشب از همه خانم ها . 

 :سهيل آهي كشيد و گفت

افه چيه، اينه من الله رو به خاطر وجودش دوست دارم، ما از بچگي به هم عالقه داشتيم بدون اينكه بدونيم زيبايي و قي

 .كه من توي هر شرايطي اونو دوست دارم

 اگه اينطوره پس چرا اجازه نمي دي كار رو تموم كنم؟_

_ تو كه نمي دوني شك چطوري داره دل بيچاره منو پاره پاره مي كنهآخه چه كاري؟  . 

 شك؟ به چي؟_

 اون روز رو يادته كه يه نفر تلفن زد و گفت برم رستوران؟_

 .آره آره از همون روز بود كه تو عوض شدي_



 مي دوني توي رستوران با كي روبرو شدم؟_

 نه؟_

 !با كامران_

 كامران؟! شوهر سابق الله؟_

 :سهيل به عالمت تاييد سرش را تكان داد، سيامك پرسيد

 چه كار داشت؟

 .مي خواست در مورد الله به من هشدار بده_

 هشدار؟_

_ ه رو مي آخ لعنت به من اي كاش اصال پيشش نرفته بودم، اي كاش هيچ وقت حرفاش رو نشنيده بودم، من... الل

ر شب كه . هفت سال دوري بسه، به خدا ديگه تحملش رو ندارم، هپرستم، من ديگه نمي تونم دوري اونو تحمل كنم

مام رو باز سرم رو روي بالش مي ذارم و چشمام رو مي بندم، مي ترسم كه بميرم و ديگه اونو نبينم، صبح وقتي چش

وامخ مي كنم از خدا مي خوام كه كمك كنه تا اون روز الله رو ببينم، بدون اون ديگه هيچي، حتي زندگي رو نمي . 

 با همه اين حرفها بازم مي خواي دست روي دست بذاري؟_

_ كنم  دست خودم نيست، حرفهاي نيش دار كامران مثل يه خنجر زهر آلود تو قلبم فرو رفته كه هر چه سعي مي

 .بيرونش بيارم نمي شه و با كوچكترين تلنگري بيشتر فرو مي ره

 تو چطور حرفهاي اونو باور كردي؟_

_ دونم چرا حرفاش رو باور كردمخودمم نمي  .! 

 پدر هم خبر داره؟_

 .آره قرار شد فردا بريم پيش كامران و بيشتر تحقيق كنيم_

_ اون وقت  زندگي فراز و نشيب زياد داره فقط بايد مراقب باشي كه از جاده خارج نشي و به دره سقوط نكني چون

 .براي بازگشت ممكنه كه تمام عمرت رو تلف كني

_ دمخواد تمام عمرم رو بدم اما مطمئن بشم كه حرفهاي كامران دروغه و الله همونطوره كه من فكر مي كر دلم مي . 

_ دنياش  از همين االن بهت اطمينان مي دم كه حتي يه كلمه از حرفاي اون درست نيست، آدمي مثل كامران كه تمام

ثيت و حتي حاضره به خاطر تامين موادش از حي مواد مخدره جز به يه نعشگي به هبچ چبز ديگه اي اهميت نمي ده و

ماني كه آبروي خودش بگذره، حاال ببين يك چنين آدمي در برابر آبروي ديگران چه عكس العملي نشون مي ده، ز

اشته اون لعنتي رو مي كشن توي فكر به دست آوردن وعده بعديشون هستن حاال از هر راهي كه باشه و امكان د

ور تونستي به خاطر يه مشت حرف مزخرف هم خودت و هم الله رو عذاب بدي، من نمي باشه، اون وقت تو چط

 !دونم

 :سهيل كمي فكر كرد و گفت

 .من از خودم تعجب مي كنم اما به هر حال فردا همه چيز معلوم مي شه

د او همزمان از و بلند شغزل از دور به آن دو خيره شده بود و منتظر بود تا سهيل را تنها بيابد. وقتي سيامك از پيش ا

او روبرويش  جايش برخاست و به طرف سهيل به راه افتاد. سهيل به نقطه اي نا معلوم خيره شده بود و حتي زماني كه

 :روي مبل نشست متوجه نشد. غزل فنجان قهوه اش را روي ميز گذاشت و گفت



 قهوه ميل داريد؟

م كشيدسهيل به خودش امد و با ديدن او ابروهايش را دره . 

 :غزل لبخند موزيانه اي زد و گفت

و تعلق مي دونم دلت مي خواست كه االن به جاي من الله روبروت نشسته بود اما اين رو بدون كه الله ديگه به ت

ه ديگ نداره، همين روزهاست كه اون و نيما نامزد بشن و بعدش هم اگه ديگري رو در حال صحبت با نامزدش ببين

اد مخصوصا تو آقا پسرغيرتش به جوش مي ! 

 :سهيل با خشم به صورت او نگاه كرد و گفت

 اگه تمام دنيا هم ما رو از هم جدا كنن برام اهميتي نداره چون دالمون هميشه و همه جا با همه ومهم هم همينه برادر

ن هستندبه م شما شايد بتونه صاحب جسم الله بشه اما نمي تونه قلب و روحش رو تسخير كنه چون اونها متعلق  . 

 مطمئنيد كه اونم مثل شماست؟ _

 .به اين موضوع ايمان دارم _

 :غزل نيشخندي زد و گفت

 .برات متأسفم چون خيلي ساده اي، عشق چشمات رو كور كرده و نمي توني واقعيت رو ببيني

يزي له و عشق الله چآره اين يكي رو درست گفتي، عشق چشمام رو كور كرده و من جز چشماي الله، لبهاي ال _

 .ديگه اي رو نمي بينم، ضمنا جز صداي قشنگ او هم صداي ديگه اي نمي شنوم

 پس چرا دفعۀ پيش ترسيدي كه به عشقت اعتراف كني؟ _

شق الله به حدي اشتباه نكن ترس نبود كه مانعم بود بلكه هيچ كس رو اليق دونستن اين راز نمي دونستم چون ع _

يبايي اون، ه كه حتي خودمم اونو تقديس مي كنم، گاهي اوقات فكر مي كنم در برابر پاكي و زبراي من پاك و مقدس

 .مه يه ذرة بي ارزشم كه لياقت اين همه خوبي رو ندارم

 :غزل كه حسادت تمام وجودش را مي سوزاند گفت

هاقعيت برات روشن مي شاما من مي دونم كه باالخره يه روزي از اين حرفات پشيمون مي شي، و اون روزيه كه و . 

 .واقعيت براي من فقط الله ست و بس _

 :سهيل بعد از گفتن اين جمله در حالي كه از جايش بلند مي شد ادامه داد

 .من حوصلۀ بحث كردن با آدم كوته فكر و خودبيني مثل تو رو ندارم

 .غزل با حرص و غضب دستهايش را به هم فشرد و جوابي نداد

ندذاشتند كه صبح روز بعد همگي به دامنۀ دماوند بروند و ناهار را مهمان برادر آقاي مقدم باشآن شب قرار گ . 

حال جوانها از شادي هورا كشيدند و هر كدام نظري دادند اما در اين ميان الله و سهيل و غزل ساكت بودند. الله خوش

ل از رفتن به سهيل در اين فكر بود كه فردا تا قباز اينكه فردا هم مي توانست در كنار سهيل باشد و او را ببيند. 

ش نقشه دماوند وقت را طوري تنظيم كند كه بتواند با پدرش به ديدن كامران برود. غزل هم با خشم فراوان در ذهن

 .اي جديد طرح مي كرد

 .با پايان گرفتن مهماني همه به اميد ديدار در دماوند از هم جدا شدند

ابراين براي يدند كه شب را در خانه پدرشان بگذرانند تا صبح همه با هم راه بيفتند بنسيامك و سياوش بهتر د

ارد سالن شد خوابيدن به خانه آقاي مقدم رفتند. هنوز چند دقيقه از ورودشان نگذشته بود كه يكي از پيش خدمتها و



فتم شما به را گرفت، من به ايشون گو به سهيل گفت: امروز بعد از رفتن شما يه آقايي چنر بار زنگ زد و سراغ شما 

تيد بهشون مهماني رفتيد و ممكنه تا آخر شب برنگرديد اما ايشون يه شماره دادند و گفتند كه شما هر وقت برگش

 .زنگ بزنيد

 :بعد ورقه اي را كه شماره روي آن يادداشت كرده بود به دست سهيل داد و گفت

 .فكر مي كنم ايشون تو هتل اوين هستن

يل با تعجب نظري به شماره انداخت و سپس نگاهي به پدر و برادرهايش انداختسه . 

 :سيامك گفت

 !ممكنه اين دفعه هم كامران باشه

 :آقاي مقدم گفت

 اون آه نداره كه با ناله سودا كنه، اون وقت مي تونه بره توي هتل اتاق بگيره؟

كه كاغذ را در هوا تكان مي داد گفت در همين لحظه لبخندي صورت سهيل را پوشاند و در حالي : 

 .مجيد، مجيده كه برگشته ايران

 :همه با تعجب پرسيدند

 !مجيد؟

 :سياوش پرسيد

 مجيد ديگه كيه؟

 :سهيل در حاليكه كنار ميز تلفن مي نشست گفت

ي اين كار به اين زود من و اون توي آلمان با هم آشنا شديم، بهم گفته بود كه خيال داره برگرده. اما فكر نمي كردم

 .رو بكنه

هيل با هيجان بعد شماره هتل را گرفت شماره اتاق را داد و منتظر ارتباط شد. بعد از لحظاتي كه ارتباط برقرار شد س

يل گوشي خاصي شروع به سالم و احوالپرسي نمود. در حين گفتگو مجيد را براي گردش فردا دعوت كرد. وقتي سه

نش موج مي زدرا گذاشت شادي در چشما . 

 :سيامك پرسيد

 آدم مطمئنيه كه براي گردش دعوتش كردي؟

_ نگ صبور از چشمام بيشتر بهش اطمينان دارم، او در تمام هفت سالي كه دور از اينجا در تنهايي زندگي مي كردم س

 .من بود، مطمئنم كه شماها اگر ببينيدش ازش خوشتون مياد

 :آقاي مقدم پرسيد_

پيش كامران؟پس كي مي ريم   

 .مجيد گفت كه ساعت هشت مياد اينجا، من و شما مي تونيم يك ساعت زودتر بريم و برگرديم_

 صبح به اين زودي؟_

_ ها اوال كه كامران جاش مشخصه بعدش هم مطمئنا با اون مصرف بااليي كه داره مثل جغد روزها مي خوابه و شب

 .بيداره، بيخود نيست كه شده نگهبان گاراژ

اوش پرسيدسي : 



 براي چي مي خوايد بريد پيشش؟

 :آقاي مقدم گفت

بخوابيد كه فردا  من مي خوام ببينمش، چند تا سوال ازش دارم كه به الله مربوط مي شه، حاال بلند شيد، بلند شيد بريد

 .بايد زود بيدار شيد

م اينجا در انست مجيد را ببيند آن هسهيل زودتر از همه شب به خير گفت و به اتاقش رفت. از اينكه باز هم مي تو

امي كه به ايران از شادي در پوست خود نمي گنجيد. او به هيچ وجه نمي توانست محبتهاي مجيد را فراموش كند هنگ

ت چه كند آلمان رفته بود براي گريز از غم بزرگي كه در دلش نهان بود گيج و مبهوت بود و نمي دانست در آن غرب

د از پيدا د مثل يك فرشته نجات ظاهر شد و از همان لحظه اول كمكهايش را به او ارزاني نمود. بعو به كجا برود. مجي

هيل كردن يك آپارتمان كوچك كار خوبي هم برايش فراهم نمود. آنها بيشتر شبها را با هم مي گذراندند و س

مي داد  يك برادر واقعي دلداريشهنگامي كه احساس غربت و دلتنگي مي كرد براي او درد دل مي كرد و او هم مثل 

ي گرفت و به آينده اميدوارش مي كرد حتي همان روز شوم كه ديگر تحملش به سر آمده بود و تصميم به خودكش

ار داد و از آن روز به بعد تا جايي كه مي قر مجيد بود كه خيلي سريع او را به بيمارستان رساند و تحت مداوا

نها حاال هم احساس مي كرد كه با آمدن مجيد همه كارها درست مي شود زيرا او تتوانست او را تنها نمي گذاشت. 

ت قول داده كسي بود كه مي دانست ميزان عالقه سهيل با الله تا چه حد است و روزي كه سهيل به ايران باز مي گش

با زحمت  له را كهبود كه او برگردد و كمكش كند و حاال آمده بود تا به قولش عمل كند. سهيل عكس چند تكه ال

آنكه با  بسيار كنار هم قرار داده بود و سپانده بود بوسيد و روي سينه اش گذاشت و چشمانش را بست به اميد

 .سرزدن سپيده و تابيدن آفتاب بار ديگر صورت زيباي او را ببيند

نكن و بذار  تو اصال دخالت آقاي مقدم در حالي كه با كمك سهيل از ماشين پياده مي شد گفت: فقط حرفام يادت نره!

 :فقط من باهاش حرف بزنم. سهيل در ماشين را بست و گفت

 .چشم

ممكن است  هر لحظه كه به كامران نزديكتر مي شدند تپشهاي قلب سهيل بيشتر ميشد. احساس مي كرد هر لحظه

داخت و گفتقلبش از كار بايستد. آقاي مقدم سرش را برگرداند و نگاهي به صورت رنگ پريده او ان : 

 .انقدر خودت را نباز خدا با ماست

تكان داد و  كامران با سيگاري روشن به نقطه اي خيره شده بود و متوجه اطرافش نبود. آقاي مقدم سرش را با تأسف

 :گفت

 .اصال باورم نمي شه كه اين كامران همون كامران شاد و سرزنده چند سال پيش باشه

_ ثيف يه روزي بالي خانمان سوز مي گن! هيچ كس باورش نمي شه كه اين ژنده پوش و كبيخود نيست كه به اعتياد 

 .جزء شاگردان ممتاز رشته فيزيك دانشگاه بوده

 !روزگار چه كارها كه با آدما نمي كنه_

ت دا نتوانسكامران وقتي صداي چرخهاي ويلچر را نزديكش شنيد آهسته سرش را بلند كرد و به آن دو نگاه كرد. ابت

 .آنها را بشناسد اما وقتي خوب به صورت سهيل خيره ماند لبخندي زد و با صدايي لرزان سالم كرد

انداخت و  آقاي مقدم با چشماني نمناك دستش را به سوي او دراز كرد. كامران با شرم نگاهي به دستهاي كثيفش

 :سپس با او دست داد. آقاي مقدم آهي كشيد و پرسيد



پسر؟ آخه جاي تو اينجاست  

 :كامران با صدايي كه براي آقاي مقدم چندش آور بود گفت

 .كسي كه مهر بدبختي روي پيشونيش بخوره عاقبتش بهتر از اين نمي شه

 .اما خدا به انسان يه عقل داده تا هر طوري كه دوست داره زندگي كنه و راه و بيراه رو از هم تشخيص بده_

_ نيرنگ قلب آدما رو پاره پاره مي كنناما توي راه گرگهايي هستند كه با  . 

 .اگر راه رو درست بري هيچ گرگ و روباهي سر راهت پيدا نمي شه_

 .گرگهاي انسان نما رو نمي شه از ظاهرشون شناخت_

 .منظور تو از گرگ كيه؟ الله كه مثل يه بره ساده و آروم بود_

امران تا چه شد. سهيل با يادآوري سالهاي گذشته كه ككامران قهقهه اي كريه سر داد كه دندانهاي كثيفش نمايان 

 .حد به نظافت مخصوصا دندانهايش حساس بود آهي كشيد و كنار ويلچر پدرش زانو زد

 :كامران ناگهان چيني عميق بر پيشانيش انداخت و گفت

 .حيف كه ديگه كاري از دستم بر نمياد وگرنه با همين دستهام اون هرزه رو خفه مي كنم

نمود  يل با شنيدن اين حرف عصباني شد اما آقاي مقدم دستش را روي دست او گذاشت و او را دعوت به آرامشسه

 :سپس با خونسردي از كامران پرسيد

 چرا؟ مگه اون چه كاري كرده كه تا اين حد از دستش عصباني هستي؟

_ انت كردبدترين كاري كه يه زن مي تونه در حق شوهرش بكنه خيانته! او به من خي . 

 پس چرا راضي نمي شدي طالقش بدي؟_

 :كامران كه از اين سوال جا خورده بود به خودش تكاني داد و گفت

 .آ... آخه مي خواستم پيشم باشه تا بتونم تالفي كارهاي كثيفش رو در بيارم و اون رو مجازات كنم

_ دي؟اگه واقعا اين طور بود پس چرا توي دادگاه اين قضيه رو مطرح نكر  

 .نمي خواستم آبروش بره_

 پس چرا حاال اين كار رو مي كني؟_

 :كامران باز هم نتوانست جواب درستي بدهد. آقاي مقدم جلوتر رفت و با خشم گفت

 .توي چشمان من نگاه كن

 .كامران سرش را بلند كرد و با چشماي خيسش به او نگاه كرد

_ زني م مي خواي ميون اين دو تا رو به هم بزني؟ نمي خواد حرفي بچرا با سرنوشت اون بازي مي كني؟ چرا باز ه

 چون من خودم از همه چيز باخبرم، اون زمان تو دوست سهيل بودي اما حسادت مثل خوره تمام وجودت رو از بين

ل يه و مثبرده بود. به همين خاطرم الله رو يه حربه قرار دادي تا بتوني سهيل رو خرد كني در حالي كه سهيل با ت

ديدي كه  برادر واقعي رفتار مي كرد، همه چيز رو براي تو مي خواست اما تو حتي عشقش رو ازش گرفتي، وقتي كه

مي رسه،  سهيل تاب نياورد و از اينجا رفت سعي كردي الله رو آزار بدي چون مي دونستي خبر آزار و اذيتهات به اون

راتش رو خونه ما اومدي و به اتاق سهيل رفتي و دفترچه خاطو عذاب مي كشه، اون شبي كه بعد از رفتن سهيل به 

براي آزار  برداشتي مي دونستم كه براي كمك به اون اين كار رو نكردي بلكه مي خواي از جمالت دفتر وسيله اي

من روح اون دختر بي گناه پيدا كني، حاال چطور مي توني توي چشماي نگاه كني و باز هم دروغ بگي؟  ! 



فهمم حالي كه مي لرزيد سرش را پايين انداخت و گفت: آره من حسادت مي كردم چون نمي تونستم بكامران در 

خت و چرا بايد يكي مثل سهيل توي ناز و نعمت بزرگ بشه و همه چيز براش فراهم بشه اما من از زمان تولد بدب

 چون چند بار شب جمعه ميحسرت به دل باشم... آره من مي دونستم كه سهيل و الله همديگر رو دوست دارن 

نم كه سهيل ديدم كه با هم به امامزاده مي رن و شمع روشن مي كنن، الله خوشگل و نجيب بود و من نمي تونستم ببي

ه الله عالقه مند با به دست آوردن اون خوشبختيش كامل بشه، اين بود كه بعد از شب تولد سهيل به دروغ گفتم كه ب

مي با فهميدن اين موضوع به خاطر من از عشقش مي گذره و در اين صورت هم نشدم چون مي دونستم كه سهيل 

 .تونه به زندگيش ادامه بده

 :سهيل كه از سر خشم دندانهايش را به هم مي فشرد جلو رفت و با دو دست يقه او را محكم گرفت و گفت

ازت بگيره اما مه كه ديگه نبايد گتو از يه سگم پست تري، قربون معرفت سگ، وقتي يه لقمه جلوش بندازي مي فه

، آوارم تو پست فطرت با اون همه محبتي كه من بهت كردم بازم از پشت به من خنجر زدي، عشقم رو ازم گرفتي

 .كردي و حاال هم كه برگشتم بازم دست از سرم برنمي داري

 :آقاي مقدم دستش را روي شانه او گذاشت و گفت

كمي آروم بشيبلند شو پسرم، بلند شو سعي كن  . 

ب زير سهيل يقه او را رها كرد و از جايش بلند شد. با عجز سرش را به ديوار تكيه داد و شروع به گريه كرد و مرت

 :لب زمزمه مي كرد

 .باورم نمي شه... باورم نمي شه.... نامرد

 :آقاي مقدم دوباره از كامران پرسيد

مي خواي اونارو عذاب بدي؟حاال چرا اين دروغ ها رو سر هم مي كني؟ بازم   

 :كامران با حالتي عصبي گفت

از من  من يه آدم بدبختم، يه معتاد، جز مواد هيچ چيز ديگه اي برام مهم نيست، يه روز يه دختر جوون اومد اينجا و

من بده، ه خواست كه به سهيل تلفن كنم و اين حرفها رو بزنم، قول داد كه اگه اين كار رو بكنم پنجاه هزار تومن ب

 .منم با سهيل قرار گذاشتم و حرفايي كه اون مي خواست زدم

 فقط همون يه بار اومد پيشت؟_

 !آره يعني نه_

 باالخره آره يا نه؟_

 .نه... ديشبم اومد_

 !ديشب؟_

 .ساعت دو ونيم، سه بود كه اومد و گفت: بازم برم سراغ سهيل و اين بار روغنش رو بيشتر كنم_

فترف را زد و دو دستش را زير پتوي كهنه اش كرد. و يك دسته پانصد توماني بيرون آورد و گكامران اين ح : 

هاين پولها رو بهم داده و گفته كه اگه بتونم نظر سهيل را نسبت به الله برگردونم بازم كمكم مي كن . 

 اسمش چي بود؟_

 !نمي دونم_

 چه شكلي بود؟ _



يلي خوشگل بوددرست يادم نيست اما خوشگل بود خ _ . 

 :سهيل در حالي كه با پشت دست اشكهايش را پاك مي كرد گفت

 .كار غزله مطمئنم

ت و آدرس آقاي مقدم چند لحظه اي فكر كرد. سپس تلفن همراهش را از جيب بيرون كشيد و با پليس تماس گرف

د اما آقاي گفت بلند شد تا فرار كن محلي كه در آنجا حضور داشتند به انها داد. كامران در حالي كه بد و بيراه مي

قدم مقدم به سهيل اشاره كرد كه او را نگه دارد. سهيل از پشت دستهاي او را گرفت و مانع حركتش شد. آقاي م

 :دستۀ پولها را برداشت و در جيبش گذاشت سپس سرش را بلند كرد و گفت

ر عوض براي كه يه چند روزي عذاب مي كشي اما دمحبتي كه من به تو مي كنم ارزشش از اين پولها بيشتره. درسته 

 .هميشه راحت مي شي

 :كامران به سختي فرياد زد

 .بذاريد برم لعنتي ها، من كه كاري نكردم

 .ما فقط به خاطر خودت اين كارو مي كنيم _

 .اما من نمي تونم ترك كنم، من مي ميرم _

 .بميري بهتره تا اينطوري زندگي كني _

دستبندي  اشين نيروهاي انتظامي بازهم كامران شروع به التماس كرد اما يكي از مأمورها سريع جلو آمد وبا رسيدن م

 :به دستهاي او زد و از آقاي مقدم پرسيد

 دزدي كرده؟

 .نه هيچ كاري نكرده اون يكي از اقوام ماست و ما دوست داريم كه از اين وضعيت خالص بشه _

دندپرسيد و سپس كامران را به طرف ماشين برد و پس از چند دقيقه از آنجا دور ش آن مأمور چند سوال ديگر هم . 

 :آقاي مقدم به سهيل گفت

 .وسايلش رو بردار بنداز توي سطل زباله

شست و سهيل پتوي كثيف و مندرس او را از روي زمين برداشت يك كيف چرم از داخل آن روي زمين افتاد. سهيل ن

ان بود يك آلبوم كوچك درون آن بود. آلبوم را ورق زد. عكسهاي كامران و الله و بچۀ كوچكشدر كيف را باز كرد، 

قدم فندك همراه با چند گلبرگ خشك كه روي زمين ريختند. سهيل با بغض سنگيني به پدرش نگاه كرد. آقاي م

ايد هر ش زد و گفت: بنقره اي را كه يادگار همسرش بود از جيبش بيرون آورد و گوشۀ آلبوم گرفت و آن را آت

 .چيزي كه الله رو به ياد اون ايام ميندازه از بين ببريم

ي شد! دفترچۀ سهيل بار ديگر دستش را داخل كيف برد. دستش به يك دفترچه خورد آن را بيرون كشيد. باورش نم

 :خاطرات خودش بود. اشك آرام آرام روي صورتش جاري شد. دفترچه را ورق زد وگفت

دفتر عشق من و الله ست اين دفتر، . 

 :آقاي مقدم گفت

 .كيف رو خالي كن ببين چيز ديگه اي توش نيست

ده شده بود سهيل كيف را برگرداند و تكان داد. جز يك سيخ و يك سوزن و يك تكه ترياك كه داخل نايلون پيچي

كيف گذاشت. چرخهاي  چيز ديگري نبود. آقاي مقدم خم شد و آنها را از روي زمين برداشت و دوباره داخل



ويلچرش را چرخاند و به طرف جوي بزرگ آب كنار خيابان رفت و آنها را در آب انداخت. سپس سرش را 

 :برگرداند و در حالي كه لبخند مي زد گفت

 بيا مگه قرار نيست مجيد بياد خونۀ ما؟

آقاي مقدم به  و به راه افتادند سهيل بلند شد و دفترش را برداشت و به طرف پدرش رفت. وقتي سوار ماشين شدند

 :صورت غمگين او خيره شد و پرسيد

 ديگه از چي ناراحتي؟

 .از اينكه مي بينم حسادت انسانها رو تا چه حد از هم دور مي كنه _

 .اما همۀ انسانها مثل هم نيستند _

 چرا بايد بذاريم حسادت ما رو به بدبختي بكشونه؟ _

نمون رو واقعا از ته دل دوست داشته باشيم دچار حسادت نمي شيماگر سعي كنيم كه اطرافيا _ . 

 .كامران با اين كارش جواني من و الله و حتي خودش رو تباه كرد _

 .همينطور نيما و غزل رو _

 آخه غزل ديگه به چي حسادت مي كنه؟ _

اون هم  ا غزل رو انتخاب مي كنيخب معلومه به الله، قبل از اومدن تو همه فكر مي كردن كه وقتي برگردي تنه _

فهميد به  به اين موضوع افتخار مي كرد و شده بود گل سرسبد دخترهاي فاميل اما وقتي موضوع عشق تو و الله رو

ن ديگران جاي اينكه واقعيت رو بپذيره دچار حسادت شد و ترسيد كه با از دست دادن تو ديگه اون موقعيت رو بي

 .نداشته باشه

گيريم و ر من اگر ما انسانها از اول به عاقبت كاري كه مي كنيم فكر كنيم و همۀ جوانب رو در نظر بولي به نظ _

 .هدفمون رضايت خدا باشه ديگه دست به كارهاي اشتباه نمي زنيم

 :آقاي مقدم لبخندي زد وگفت

 .درسته واقعا همينطوره

ن به ر كت و شلوار كرم ديدند كه درحال نگاه كردوقتي وارد خيابان خودشان شدند از دور قامت بلند مجيد را د

 :اطرافش بود. سهيل لبخندي از سر شادي زد و با اشاره به پدرش گفت

 .خودشه

 :آقاي مقدم گفت

 .با نظر اول مي تونم بگم كه آدام شاداب و سر زندده ايه

 از كجا فهميديد؟ _

 .از رنگ روشن لباسهاش _

 .شما خيلي باهوشيد پدر _

 .من تجربه ام از تو بيشتره فقط همين _

اي او برگشت و وقتي كنار او رسيد با عجله از ماشين پياده شد و به زبان آلماني حالش را پرسيد. مجيد با شنيدن صد

 :با شادي گفت

 .سالم رفيق. سپس يكديگر را در آغوش گرفتند و احوالپرسي نمودند



 :سهيل برگشت و با اشاره به پدرش گفت

هم آقاي مقدم بهترين و مهربانترين پدر دنيا اين . 

ا مي فشرد مجيد با دوگام بلند به طرف ماشين رفت و دستش را به سوي آقاي مقدم دراز كرد و در حالي كه دستش ر

 :گفت

 .باعث افتخاره كه با شما آشنا مي شم

 :آقاي مقدم لبخندي زد و گفت

 .منم از ديدار شما خوشبختم

گفت: بهتره عجله كنيم، االن همه به دماوند رسيدند و زيراندازشون رو پهن كردندسهيل با شادي  . 

**** 

كنار هم  ستاره و سپيده همراه غزل و نيما كنار نهر آب نشسته بودند و مشغول بازي و خنده بودند. بزرگترها هم

شده بود. الله  چانه هايشان گرم نشسته بودند و مثل هميشه موضوعي براي صحبت پيدا كرده بودند و به قول معروف

حبت مي و الدن و فريده هم روي تختي نشسته بودند و الله براي آنها از شبي كه همراه سهيل به آنجا آمده بود ص

راي همه كرد كه از دور ماشينهاي سهيل و سياوش و سيامك نمايان شد. سيامك دستش را از ماشين بيرون آورد و ب

داد. مجيد  سهيل احساس كرد جاني تازه گرفته. سهيل از داخل ماشين الله را به مجيد نشانتكان داد. الله با ديدن 

 .مثل يك كارآگاه به او خيره شد وگفت: همون طوريه كه فكر مي كردم

 چطوره؟ _

 .هم زيبا هم محجوب، هم خانم _

 پس حاال به من حق مي دي؟ _

 .كامال _

ر ماشين نشد؟راستي چرا پدرت با ما نيومد و سوا _  

مينم با تو نمي دوني پدرم چقدر فهميده و دور انديشه، اون مي دونست كه من خيلي حرفها براي تو دارم براي ه _

 .ما نيومد كه ما راحت تر باشيم

 .خيلي عاليه! داشتن چنين پدري واقعا نعمت بزرگيه، خب حاال وقتشه كه غزل رو هم به من نشون بدي _

تو را پيدا كرد و با چشم اشاره كرد. مجيد به جايي كه او اشاره مي كرد نگاه كرد و گفسهيل كمي گشت و ا : 

 اونا هر سه نفرشون غزلن؟

 .اوني كه مانتوي قهوه اي تنشه غزله _

 .اوه بله از اولش هم فهميدم _

 منو دست انداختي؟ _

 .زيبايي خيره كننده اي داره _

 .ولي من اصال ازش خوشم نمياد _

 .به خاطر اينه دلت جاي ديگه اي بنده، البته اللۀ تو هم دست كمي از غزل نداره _

 .اللۀ من از همۀ دنيا قشنگ تره _

 !هي كمي هم غيرت داشته باش _



 .من هم به رفاقت تو ايمان دارم و هم عشق الله از همه چيز برام مهمتره _

ازه بفرماييد ينجا توي ماشين بشينيم و حرف بزنيم؟ اگر اجمجيد نفس عميقي كشيد و پرسيد: حاال قراره تا كي ا

 .پياده مي شيم تا به كارهامون برسيم

 كدوم كار؟ _

رفتجسس ... اما خواهش مي كنم ديگه سوالي نپرس چون مي بينم كه دوتا خانم كنجكاو دارن ميان اين ط _ . 

ران اقدام قول مجيد كنجكاوي كردن زودتر از ديگمنظور او سپيده و ستاره بود كه مثل هميشه براي فهميدن و به 

و دستش  كرده بودند و به طرف ماشين سهيل مي امدند. مجيد و سهيل از ماشين پياده شدند. مجيد دو قدم جلو رفت

 :را به سينه گذاشت و تعظيم كوتاهي كرد و گفت

 .مجيد هستم، سالم عرض كردم

تند. سهيل وجد آمده بودند خودشان را معرفي كردند و به او خوشامد گف ستاره و سپيده كه از برخورد دوستانه او به

ايي كه همه جلو رفت تا او را پيش ديگران ببرد و معرفي كند اما آنها زودتر از او اين كار را كرده بودند و وقتي به ج

 :نشسته بودند رسيد كار تمام شده بود. مجيد در حالي كه لبخندي مي زد گفت

م سهيل لم كه سعادت داشتم امروز رو در كنار شماها باشم البته من اين سعادت رو مديون دوست عزيزواقعا خوشحا

 .و نامزدشون الله خانم هستم

 .نگاههاي متعجب و حيرت زده و پچ پچ هاي نا مفهوم در هم آميخته شد

 :مجيد كه خودش علت را خوب مي دانست با حالتي تعجب گونه پرسيد

ناشايستي زدم؟ چي شده؟ من حرف  

 :نيما زودتر از همه به حرف درآمد و گفت

 .فكر مي كنم كه شما توي گفتن اسامي اشتباه كرديد چون الله خانم نامزده منه نه سهيل

من  واقعا؟! شايد هم اشتباه فهميديد چون خوب يادمه كه توي آلمان سهيل هميشه از دختر عمه اش الله براي _

 !حرف مي زد

او را گرفت و آهسته گفتسهيل دست  : 

 .خرابكار خيلي بي مقدمه شروع كردي، بيا تا بيشتر از اين آبروريزي نشده بريم

 :بعد از دور شدن آنها، آقاي مقدم براي اينكه موضوع صحبت را عوض كند نگاهي به اطراف انداخت و گفت

 .چه جاي خوبي براي نشستن پيدا كرديد

 :برادرش گفت

اگر مي رفتيم باالتر بهتر بوداما به نظر من  . 

ر كدام در به اين ترتيب هر كسي حرفي زد و مسئله مجيد تا حدي فراموش شد. در اين ميان نيما و غزل بودند كه ه

ا صورتي كه دنياي خودشان به نحوي حرفهاي مجيد را تجزيه مي كردند. نيما كه طاقت نداشت با گامهايي سنگين و ب

ستاد و به ود به طرف تختي كه مجيد و سهيل روي آن نشسته بودند رفت و روبروي آنها اياز فرط خشم قرمز شده ب

 .صورت سهيل خيره شد

 :مجيد گفت

 .بفرماييد، جمعمون جمع بود گلمون كم بود



 :نيما با صداي مرتعش گفت

 !اما اينطور كه به نظر مي رسه من خيلي جاها اضافه بودم و خودم نمي دونستم

را پايين انداخت. مجيد بلند شد و به او گفتسهيل سرش  : 

 .اگر شما افتخار بديد و بنشينيد من براتون توضيح مي دم

شست و نيما به اجبار روي تخت كنار سهيل نشست. سهيل دستهايش را در هم گره كرده بود. مجيد بين آن دو ن

 :گفت

ي خوام يل گل سرسبد هستيد و حرفهايي كه االن ماول از همه بدون اغراق بايد بگم كه شما و خواهرتون توي فام

 .بزنم نبايد باعث سوء تفاهم بشه

 :نيما گفت

 .خواهش مي كنم حاشيه نريد

ه من با اما من آدم حاشيه رويي نيستم، از تملق گويي هم متنفرم و جز حقيقت حرف ديگه اي نمي زنم، روزي ك _

شك و آه، ه بود كه از همه چيز دل كنده بود و روز و شبش شده بود اسهيل آشنا شدم او يك آدم كامال نا اميد و خست

نم بگذره، به فقط براي اينكه مجبور شده بود به خاطر يه رفيق به نام كامران از تنها عشق خودش يعني همين الله خا

شي زد كه دكهمين دليلم به آلمان اومده بود تا بتونه فراموشش كنه اما نمي تونست. حتي يكبار هم دست به خو

نامه رو  الحمدا... به خير گذشت و نجات پيدا كرد تا اينكه از پدرش نامه رسيد كه الله از شوهرش جدا شده. وقتي

ن اشتباه مي خوند نمي تونست باور كنه. بعد از اينكه چند بار نامه رو خوند به دست من داد و گفت تو بخون شايد م

ون روز رده براش خوندم. از شوق يك ساعت تمام گريه كرد و از فرداي همكنم. منم يكبار با دقت زياد و خيلي شم

 :(جيد بعد از كمي مكث ادامه دادم) ... شروع كرد به انجام دادن كارهاش براي برگشتن

ي افتاده و اون فقط به يه خاطر به ايران برگشت اونم به اميد ديدن الله و زندگي كردن با اون بود. حاال چه اتفاقهاي

شده كه دوباره اونا از هم جدا موندن ديگه من خبر ندارم چي . 

 :نيما رو كرد به سهيل و پرسيد

؟پس چرا تا حاال ساكت موندي؟ چرا به من حرفي نزدي؟ تو تا اين حد الله رو دوست داري و ساكت نشستي  

دنمي شد كاري كر مي خواستم بهت بگم ولي با اون كاري كه غزل كرد و با اون نامه اي كه نوشت ديگه _ . 

 حرف مردم مهم تر بود يا سرنوشت شما دوتا؟ _

 .الله مي ترسيد كه غزل باز هم اون كار رو بكنه و باعث عذاب وجدان ما بشه _

 خدا رو شكر مي كنم كه زياد دير نشده و من باعث جدايي دو تا عاشق نشدم )ديگه اين چه نامزده؟ از اون _

 .(!!نامزداي هندي

ستش را به شانۀ او زد و گفتمجيد د : 

 .خوشحالم كه شما آدم فهميده و با منطقي هستيد

 .من يه معذرت خواهي به سهيل و يه تشكر به شما بدهكارم _

 .همين كه شما به اين خوبي و راحتي حقيقت رو پذيرفتيد بزرگترين تشكره _

 :نيما بلند شد و گفت

بريم باالاگر موافقيد همۀ جوونها رو جمع كنيم و  . 



 :مجيد گفت

 (!!عاليه! جمع كردن جوونها با من، شما همين جا باشيد تا بقيه رو هم بيارم )اين چه زود پسر خاله شد

 :سپس به طرف جمع رفت و گفت

 .از تمام اونايي كه خودشون رو جوون حساب مي كنن دعوت مي كنم براي كوهنوردي همراه ما بيان

رزانه و ني بودند كه خودشان را آماده كردند و بلند شدند. سيامك و خانمش هم همراه فستاره و سپيده اولين كسا

ند و بشناسد شوهرش برخاستند. سعيده همسر سياوش كه برادرش سعيد را به زور با خود آورده بود تا فريده را ببي

 :دستش را به بازوي او زد و گفت

 .بلند شو ديگه

 :سعيد با شرم گفت

 .آخه

بي آخه بلند شو تا به زور دستت رو نگرفتم و بلندت نكردم آخه _ . 

تسعيد در حالي كه صورتش گل انداخته بود بلند شد. با بلند شدن او الدن دست فريده را گرفت و گف : 

 !نامزد جنابعالي هم بلند شد ... مگه اونم جوونه؟

يت پيش سهيل دلش مي خواست بداند چرا نيما! با عصبانالله از حرفهاي مجيد و از اتفاقي كه افتاده بود بي خبر بود و 

دور تختي  و مجيد رفت و چه شده كه حاال لبخند مي زند و به كارهاي مجيد با اشتياق تمام نگاه مي كند. مجيد همه را

 :كه سهيل و نيما آنجا بودند جمع كرد. بعد به طرف الله و الدن و فريده رفت و گفت

فر از اومدن من خوشحال نيستيدمثل اينكه فقط شما سه ن ! 

 :فريده گفت

عمۀ  خواهش مي كنم اين چه حرفيه! معرفي مي كنم الله دختر عمۀ آقا سهيل، الدن خواهرش، بنده هم فريده دختر

 .بزرگ ايشون هستم

منم مجيد از دوستان آقا سهيل، حاال از شما دعوت مي كنم كه به جمع ما بپيونديد كه مي خوايم بريم  _

وهپيماييك . 

 :فريده با شيطنت پرسيد

 مطمئنيد كه همه رو دعوت كرديد؟

 .بله، همه فقط منتظر شما هستند _

 .اما يك نفر مونده كه شما بريد و شخصا دعوتش كنيد _

 كي؟ _

 .غزل! اونجا كنار اون درخت ايستاده _

مي كشد.  ت تكيه داده و پايش را به روي زمينمجيد به جايي كه فريده اشاره كرد نگاه كرد و غزل را ديد كه به درخ

 :مجيد لبخندي زد و گفت

 .تا شما به جمع بپيونديد منم مي رم تا از اين دختر شاه پريون خواستگاري ... اِ ببخشيد دعوت كنم

 :هرسه به حرف مجيد خنديدند و به طرف ديگران راه افتادند. الدن آهسته گفت

همثل اينكه مجيد مجذوب غزل شد . 



 :فريده خنديد و گفت

 .بايد گردش پر خاطره اي باشه

 :الله آهي كشيد و گفت

 !اگه نيما اعصاب منو به هم نريزه

 :الدن دست او را گرفت و گفت

 .اگه من جاي تو بودم همين امروز همه چيز رو بهش مي گفتم

 .اگه جرأتش رو داشتم كه تا حاال اين كار رو كرده بودم _

مي  رأت نمي خواد تو فقط مي خواي حقيقت رو بگي، كار اشتباهي نمي خواي انجام بدي كه انقدراين كه ج _

 !ترسي

 :فريده آهسته گفت

 .بچه ها ساكت نمي دونم چرا احساس مي كنم همه گوشاشون رو تيز كردن اين طرف

 :نيما با صداي بلند مجيد را صدا زد و گفت

 .بياييد ديگه همه منتظرن

شت و با لحني ناله گونه گفتمجيد برگ : 

 .آخه عروس خانم راضي نمي شه

خندي زد صداي خنده همه به هوا برخاست. غزل كه خودش نيز خنده اش گرفته بود به طرف بقيه راه افتاد. مجيد لب

 :و در حالي كه در پي او مي امد گفت

 .نه به اون راضي نشدنش نه به اين عجله اش

يد روي تخت رفت و گفتوقتي يك جا جمع شدند مج : 

د هركسي با همگي گوش كنيد! يه مسافتي از راه رو همه با هم حركت مي كنيم بعد وقتي از چشم بزرگترها دور شدي

 .هر كسي دوست داره راه بره تا خستگي رو نفهمه

 :سپس چشمكي زد و پرسيد

 منظورمو مي فهميد؟

 :همه با خنده گفتند

 .بله

كرد با نيما نمي تواند طاقت بياورد جواب نداد و با اندوه سربه زير انداختاما الله كه فكر مي  . 

 :مجيد پرسيد

 آب برداشتيد؟

 :فرزانه گفت

 !بله دست منه

 ميوه چي؟ _

 :سيامك با شيطنت گفت

 !اونم پيش ماست



 .اميدوارم كه يه چيزي هم به بقيه برسه _

ه جوري مي خوايم ميوه بخوريم؟شما كه گفتيد قراره از هم جدا بشيم پس چ _  

 .باالخره يه جاي مشخصي دوباره همه رو جمع مي كنيم. البته هر وقت كه خودم تشنه يا گرسنه شدم _

 :ستاره گفت

 مي تونم بپرسم شما خودتون چي كسي رو براي همراهي انتخاب كرديد؟

 :مجيد در حالي كه سعي مي كرد اداي حرف زدن او را درآورد گفت

مئن باشيد قرعه به شما نيفتاده پس خيالتون راحت باشهمط . 

 :سپيده گفت

 !حتما مي خوايد با رفيقتون كه تازه به هم رسيديد راه بريد

 .نخير خانم مارپل مي خوام با همسر آينده ام راه برم _

 :همه با تعجب به هم نگاه كردند. مجيد در حالي كه لبخند مي زد به غزل نگاه كرد و گفت

 .البته اگر رضايت بدن

 :سپيده گفت

 ... اما غزل جون كه قراره

 :مجيد سخن او را قطع كرد و گفت

 .غزل جون قراره كه با من بياد چون سهيل جونم مي خواد با اللۀ عزيزش راه بره

 .الله با ناباوري به الدن نگاه كرد و سرش را پايين انداخت

 :مجيد خنديد و گفت

تن اما به اطالع همۀ اونايي كه نمي دونن برسونم كه الله و سهيل از بچگي همديگه رو دوست داش تعجب نكنيد، به

قيه خاطر حجب و حياي اونا كسي اين موضوع رو نفهميده حاال هم خدا خواسته كه من باعث بشم اين مسئله رو ب

 :بفهمن و اونا از اين بالتكليفي در بيان. سپس رو كرد به سهيل و گفت

جان تو والله جلوتر راه بيفتيد سهيل . 

خيره شد سهيل لبخندي زد و از بين جمعيت گذشت و خودش را به الله رساند. الله با چشماني نمناك به صورت او . 

 :سهيل لبخندي زد وگفت

 .منو ببخش

وسه اي بر بود بسهيل گوشۀ شال او را گرفت و به لبهايش نزديك كرد و در حالي كه همۀ چشمها به آنها دوخته شده 

 :آن زد )بميرم من چه حجب و حيايي!( و با صدايي كه همه مي شنيدند گفت

مت باالخره انتظارمون به پايان رسيد، حاال اشكهاتو پاك كن تا جلوي چشم همه كنار هم از اين كوه كه به عظ

 .عشقمونه باال بريم

راه افتاد. نيما در حالي كه دست مي زد گفتالله با دستهايي لرزان اشكهايش را پاك كرد و همراه او به  : 

از حدش  به افتخارشون. همه، از شوق و بعضي با تعجب براي آنها دست زدند به جز غزل )اينم كه از حسادت بيش

 .(دسته گل به آب مي ده



و جلوتر  واندپس از چند لحظه همگي به راه افتادند و در حالي كه مجيد شعري را به صورت آواز با صداي بلند مي خ

ش حسد از همه حركت مي كرد. رفتار شاد مجيد تأثير زيادي در روحيه ديگران گذاشته بود جز غزل كه هنوز در آت

نار هم راه مي سوخت و زير لب به كامران كه كاري نكرده بود بد و بيراه مي گفت و از دور به سهيل و الله كه در ك

پرسيد ي مي كرد. مجيد كه متوجه نگاههاي پر كينه او شده بود آهستهمي رفتند نگاه مي كرد و از درون خود خور : 

 به هم ميان نه؟

 :غزل نگاه پرخشمي به او انداخت و گفت

 ... به نظر شما شايد، اما به نظر من

 :مجيد ميان حرف او پريد و گفت

 .نظرت رو نگهدار براي خودت خانم حسود

بود ايستاد و با صدايي شبيه به فرياد پرسيدغزل از شنيدن كلمۀ حسود به جوش آمده  : 

 من حسودم؟

رسيدكساني كه از كنارشان مي گذشتند به او خيره شدند. نيما با چند قدم بلند خودش را به آنها رساند و پ : 

 چي شده؟

 :غزل با حرص دندانهايش را روي هم فشرد و گفت

وي همۀ كارها دخالت مي ده حاال به من مي گه حسوداين آقا كه نمي دونم از كجا پيداش شده و خودش رو ت ! 

 :مجيد به كساني كه ايستاده بودند و به آنها نگاه مي كردند گفت

 .شماها بفرماييد خواهش مي كنم، يه مسئله خانوادگيه

 :سپس به طرف او برگشت و گفت

ا حسادت مي كننشما نذاشتيد كه من حرفم رو تموم كنم من مي خواستم بگم حسودا به من و شم . 

 اِ ببخشيد شما بازيگريد؟ _

حاضرم،  آره به خدا از همين االن به اطالعتون مي رسونم كه اگر خواستيد يه فيلم هندي عاشقانه باز كنيد من _

 .خيلي هم خوب بلدم دور درخت برقصم

 :نيما با خنده گفت

مي مونيمفيلم و رقص رو بذاريد براي بعد، بريم كه داريم از بقيه عقب  . 

 :مجيد چشمكي زد و گفت

 اصال آقا به شما چه ربطي داره كه توي زندگي يه زوج جوون دخالت مي كنيد؟

سرش را  غزل بار ديگر با خشم به مجيد نگاه كرد اما وقتي حالت شيطنت آميز صورت او را ديد خنده اش گرفت و

ستاره و سپيده رساند پايين انداخت و جلوتر از آنها به راه افتاد و خودش را به . 

 :مجيد از نيما پرسيد

 چطور مي توني با اون كنار بياي؟

 .غزل فقط يه كمي لوس بار اومده و گرنه خيلي مهربونه _

 .يه كمي نه خيلي لوس و خودخواه بار اومده _

 ... مسئله سهيل و الله هم اون رو ناراحت كرده، آخه مي دونيد كه قرار بود اون _



رخ  ي دونم، هر كس ديگه اي هم جاي اون بود همين طور بود اما نبايد اجازه مي داديد كه اين اشتباه بزرگآره م _

 .بده

قه اي من كه از اين موضوع خيلي هم خوشحالم چون اصال دلم نمي خواست با كسي ازدواج مي كردم كه به من عال _

 .نداشت

 .منم خوشحالم كه تو انقدر آقايي _

. نگران غزل هم نباشيد باالخره تا چند روز ديگه آروم مي شهمتشكرم .. _ . 

بردارد اشك  الله كه هنوز هم نمي توانست باور كند به اين راحتي توانسته جلوي چشم تمام اقوام در كنار سهيل گام

ه آهستاز چشمانش سرازير شد )اه، ديگه حالم از گريه هاي اين دختره داره بهم مي خوره(. سهيل آهي كشيد و 

 :دست او را در دست گرفت و گفت

 .فكر مي كنم خواب مي بينم

 .اگه اين خوابه از خدا مي خوام كه هيچ وقت بيدار نشم _

ا تو رو به دست يادته دفعه پيش كه اومديم اينجا چه حالي داشتيم؟ فكر كردم بايد از هفت خوان رستم بگذريم ت _

فت خوان رستم هم سخت تر بودبيارم، البته اين چند روزه براي من ازه . 

 .منم فكر نمي كردم بتونيم به اين زودي بازم بيايم اينجا _

 .همانطور كه از خدا خواسته بوديم اين دفعه تو سالم و سرحالي و همين براي من از همه چيز با ارزشتره _

 .اما من هنوزم مي ترسم _

 ديگه از چي مي ترسي؟ _

خيلي ناراحته از غزل، مي دونم كه اون _ . 

 .مطمئن باش ديگه نمي تونه كاري بكنه، خدا با ماست و خودش نگهدار ما و عشق پاك ماست _

 .نمي دونم چه طوري از خدا تشكر كنم كه لطف به اين بزرگي به من كرده _

 :سهيل به صورت آرام ما خيس الله نگاه كرد و پرسيد

 بازم داري گريه مي كني؟

شاديه اين گريه، كريۀ _ . 

 .اما من ديگه نمي خوام اشكاي تورو ببينم، دلم مي خواد كه هميشه شاد و خندون باشي _

وباره درون بعد از توي جيبش يك دستمال بيرون آورد و آهسته اشكهاي او را پاك كرد و بعد دستمال را بوسيد و د

فتسنگي اشاره كرد و گ جيبش گذاشت. الله كه خسته شده بود و احساس نفس تنگي مي كرد به تخته : 

 .بهتره اونجا يه كمي استراحت كنيم

 خسته شدي؟ _

 .نفسم سنگيني مي كنه _

 .خوب شد يادم آمد، فردا خودم ميام تا با هم پيش يه پزشك متخصص قلب بريم _

 .اما قلب من ديگه مريض نيست چون نوشداروش رو به دست آورده _

 !واقعا؟ _

كه قلب من براي چي مريضه؟ يعني تو نمي دونستي _  



 :سهيل با يك دستمال كاغذي روي تخته سنگ را پاك كرد وگفت

 .بشين

 :الله لبخندي زد و گفت

 .بااين كارت منو ياد چند سال پيش و اون سفر شمال انداختي

 چطور؟ _

ردي. يه رو تميز مي ك اون موقع هم هر وقت كه من مي خواستم يه جايي بشينم با دستمال يا با كف دست اونجا _

 .دفعه بعد از اين كار مي خواستي سيب برداري و بخوري كه من عصباني شدم

 :سهيل با خنده گفت

 .آره يادمه منم ناراحت شدم و ديگه سيب نخوردم _

 .منم رفتم با يه ليوان آب برگشتم تا تو دستهات رو بشوري و سيب بخوري _

دواي كه چقدرم اون سيب خوشمزه بو _ ! 

 :الله پرسيد

 اين رفيقت مجيد ازدواج نكرده؟ _

 .نه توي آلمان كه بوديم هميشه مي گفت كه مي خواد با يه دختر ايروني ازدواج كنه _

 .پس حتما برگشته كه ازدواج كنه _

 .منم همينطور فكر مي كنم! اما شرايطي كه اون داره شايد كمتر دختري حاضر بشه باهاش ازدواج كنه _

 مگه شرايطش چه جوريه؟ _

 .اون مي خواد بعد از ازدواج هم برگرده آلمان _

 چرا همين جا نمي مونه؟ _

 .نمي دونم شايد چون ديگه به اونجا عادت كرده، وضع كار و زندگيش هم رو به راهه _

گفتفرزانه و شوهرش همراه فريده و سعيد به آنها رسيدند و كنارشان نشستند. فريده در گوش الله  : 

 .سعيد امتحانش رو پس داد

 :الله پرسيد

 رد يا قبول؟

 :فريده با لبخند گفت

 !قبول

 :شوهر فرزانه با شنيدن اين حرف او گفت

 .پس بايد به فكر مقدمات عروسي باشيم

 :فريده با تعجب پرسيد

 براي چي؟

 .خب خودت االن گفتي قبوله _

اينكه به  يه هم كم كم از راه رسيدند و همانجا دور هم نشستند اما غزل بدونفريده و الله خنديدند. در همين لحظه بق

فتديگران اعتنايي بكند به طرف باال رفت و آنجا نايستاد. مجيد از درون سبد دو تا سيب برداشت و گ : 



 .با اجازة همگي من برم و گرنه طالقم رو ميده

 :نيما خنديد و گفت

 .تندتر برو و گرنه بهش نمي رسي

عريف مي بعد از صرف چاي و ميوه باز هم همه بلند شدند اما اين بار در كنار هم حركت مي كردند و به نوبت لطيفه ت

 .كردند

 :موقع صرف ناهار شده بود. غذا آماده بود و همه منتظر برگشتن جوانها بودند. آقاي مقدم گفت

رو نداريم اين جوونا آنقدر بي فكرند كه نمي دونن ماها طاقت گرسنگي . 

 :سياوش گفت

 .خب ما مشغول بشيم تا اونا هم برسن

 :اما سعيده اعتراض كرد و گفت

 .غذا بدون اونا مزه نمي ده

 :در همين هنگام آقا ناصر گفت

 .دعوا نكنيد اومدند

پاشيد،  سهيل همه خسته اما خوشحال برگشتند كنار نهر دستهايشان را شستند. مجيد مقداري آب با دست به صورت

 :سهيل تكاني خورد و گفت

 .خودم بلدم صورتم رو بشورم تو زحمت نكش

 :مجيد گفت

 .آره مي دونم كه بلدي صورتت رو بشوري اما بلد نيستي از رويا بيرون بياي

 :بعد به الله نگاه كرد و گفت

 .اين دختره تو رو خيلي هوايي كرده، هوش و حواست رو دزديده

ز جايش برخاست و به طرف بقيه رفت. مجيد ادامه دادالله لبخندي زد و ا : 

ن حرف به بهت تبريك مي گم، از االن مطمئنم كه تو خوشبخت ترين مرد روي زمين مي شي، اما من بيچاره! ) و با اي

 :غزل كه مشغول پاك كردن خاكهاي لباسش بود اشاره كرد( سهيل خنديد و پرسيد

 واقعا اسير شدي؟

مئن نيستمهنوز كامال مط _ . 

 .پس عجله نكن و خوب چشمات رو باز كن _

 .بازه بازه، نگاه كن _

 :سپس تا جايي كه مي توانست چشمهايش را باز كرد. سهيل بلند شد و گفت

 .بسه ديگه و گرنه االن از ترس مي ميرم

 .نه تو ديگه نمي ميري _

 چرا؟ _

 .چون معجون عمر جاوداني رو به دست آوردي _

آهي كشيد و گفتسهيل  : 



زودتر  اما حاال ديگه اگر هم بميرم ناراحت نيستم چون باالخره الله مال خودم شد، اما يه كار ديگه هم دارم كه بايد

 .انجامش بدم

 چي؟ _

 .دو تا اتاق رويايي براي اللۀ عزيزم آماده كردم كه هنوز يه كمي كار داره _

 .وقتي مي گم توي رويايي مي گي نه _

اونجا  ن اون اتاقها رو فقط براي الله درست كردم و با خودم عهد كرده بودم كه اگه اونو بدست نياوردم خودموم _

شمبكشم آخه اونجا ميعادگاه عشق منه، وقتي برگشتيم اونجا رو بهت نشون مي دم تا بفهمي چقدر عاشق . 

 .همينطوري هم دارم مي بينم كه چقدر پاك باخته اي _

دم رو براي هميشه مديون تو مي دونممجيد من خو _ . 

 .رفاقت ارزشش بيشتر از ايناست، من كه كاري نكردم _

 .اي كاش تمام رفيقها مثل تو بودند _

 .آره راست مي گي اگه قرار باشه همه مثل تو باشن كه دنيا خراب مي شه _

 بازم شروع كردي؟ _

 :سيامك آنها را صدا زد و گفت

رو بذاريد براي بعد مرديم از گرسنگيتو رو خدا حرفاتون  ! 

 :مجيد برگشت و گفت

 .پس يه كم ديگه معطل مي كنيم تا حد اقل از دست تو يكي راحت بشيم

د و جوانها سپس همراه سهيل به طرف آنها رفتند. بعد از صرف ناهار قرار شد كه اين بار بزرگترها به گردش برون

بلند شدند سيامك و همسرش هم برخاستند. مجيد پرسيد بمانند و كنار لوازم باشند. وقتي همه : 

 شما كجا راه افتاديد؟

 :سيامك گفت

 !گردش

 !ما كه نفهميديم باالخره شما پيريد يا جوون؟ _

 .خب معلومه ديگه جوون امروز و پير آينده _

 .تو كه ما شاءا... كم نمياري فقط دنبال فرصتي كه از زير كار در بري _

ديد و دست نيلوفر را گرفت و گفتسيامك خن : 

گيره و خوش بيا بريم اين آقا مجيد حسوديش مي شه كه نتونسته يه جفت براي خودش پيدا كنه تا باهاش گرم ب

 .بگذرونه، مگه نديدي امروز چه جوري مثل يه مرغ سرگردون همه طرف مي رفت

نسه، چهار جفت توي آلمان منتظر من هست اوال مرغ خودتي آقا سيا بعدشم همين االن كه من اينجا هستم _ . 

 .حتما سه، چهار جفت كفش _

 .نخير اشتباه كردي! سه، چهار جفت جوراب _

 :همه به بحت آنها خنديدند كه سياوش گفت

 .به رخ كشيدن كفش و جورابتون رو بذارين براي بعد، سيامك اگر مياي زودتر راه بيفت



در همان حال گفتسيامك پيپش را گوشه لبش گذاشت و  : 

 .آخه حسودا نمي ذارن

 :مجيد خنديد و گفت

 !برو، برو و گرنه جا مي موني اون وقت ميندازي گردن من

 :نيما در حالي كه براي خودش چاي مي ريخت گفت

 .اين طوري كه حوصله مون سر مي ره بياين يه بازي بكنيم

 :مجيد گفت

 موافقم! قايم موشك بازي چطوره؟

گفتستاره  : 

 .شما كه همه چيز رو به مسخره مي گيريد

 .ببخشيد خانم بزرگ ديگه شوخي نمي كنم كه به شما بي احترامي بشه _

 !پس آقا بزرگ يه كم ساكت باشيد تا فكر كنيم ببينيم چه بازيي كنيم _

 .باشه ننه جون فكر كنيد _

د گفتصداي خنده همه بلند شد. غزل در حالي كه به الله نگاه مي كر : 

 .عروس و داماد جديد بگن چي بازي كنيم

 :سهيل بلند شد و گفت

 .ما كه نيستيم، ترجيح مي ديم با هم تنها باشيم

 :غزل با طعنه گفت

 .منم منظورم شما نبوديد منظورم فريده و آقا سعيد بود ... چون شما كه همچين جديدم نيستيد

فتدرك كردند. الله با ناراحتي بلند شد اما جوابي نداد ولي سهيل گ منظور او الله بود و همه اين مسئله را زود : 

 .اگر عشق واقعي باشه در پيري هم آدم جوونه و همه چيز براش بوي تازگي مي ده

 :مجيد براي ختم بحث گفت

 .آره سهيل جان شما بريد يه كمي با هم باشيد تا تالفي اين چند سال جدايي دربياد

ت شده م به طرف تختي دورتر از همه تختها رفتند و كنار هم نشستند اما الله از حرف غزل ناراحالله و سهيل با ه

 .بود

 :سعيد گفت

 .من مي گم گل يا پوچ بازي كنيم

 :مجيد گفت

 .نه خيلي بچه گانه ست، اسم و فاميل بازي كنيم بهتره

 :نيما خنديد و گفت

 .اين كه بدتر شد

داخت و رو كرد به غزل و گفتمجيد چيني به پيشانيش ان : 

 .اينا مي خوان منو اذيت كنن، اصال پاشو من و تو هم بريم يه گوشه اي براي خودمون خلوت كنيم



 .غزل صورتش را از او برگرداند و حرفي نزد چون از جوابي كه سهيل داده بود خشمگين و عصبي بود

 :مجيد گفت

گين تريمبيا اينم از شانس ما! اصال بازي نكنيم سن . 

 :همسر فرزانه با شنيدن اين حرف دراز كشيد و سرش را روي زانوي او گذاشت و گفت

 .اين شد يه حرف حسابي، من كه خيلي خوابم مياد

 :مجيد بلند شد و به فرزانه گفت

يچاره تا ب تو هم براش الاليي بخون تا بهتر خوابش ببره، منم مي رم پيش رفيق خودم، حاال مي فهمم كه چرا سهيل

 .حاال جرأت نكرده بود حرفش رو بزنه

 :غزل پرسيد

 مثال چه حرفي رو مي خواسته بزنه؟

 !حرف دلش رو، عشق به اللۀ عزيزش رو _

چ اما همگي ما مي دونيم كه اين حرفها دروغه و سهيل براي جبران گذاشته ها مي خواد با الله ازدواج كنه و هي _

 .عالقه اي هم به او نداره

يما با عصبانيت گفتن : 

 .غزل ديگه ساكت شو

 :مجيد دستهايش را تكان داد و گفت

رفيق ما  نه، نه بذار بگه مثل اينكه اين غزل خانم هنوزم دست بردار نيست و مي خواد يه جوري به زور خودش رو به

ده ولي به خاطر عاشق الله بوبچسپونه ولي عزيزم به اطالع شما و همه اونايي كه نمي دونن برسونم كه سهيل از بچگي 

اسم  رفيقش كامران از عشقش دست كشيد و چون تحمل اين وضع رو نداشت اومد آلمان، اما اونجا هم هر لحظه فقط

رده بود الله سر زبونش بود، اگر اونجا بوديد و مي ديديد كه چطور تمام در و ديوار خونه اش رو با عكس الله پر ك

ده. اين رو وقتي بهش خبر رسيد كه الله طالق گرفته اصال نمي دونست چه طوري برگرحرفهام رو باور مي كرديد، 

ر ماند تا اگر باز هم بدونيد كه نجابت و پاكي الله ست كه سهيل رو تا اين حد شيفته كرده. مجيد سكوت كرد و منتظ

فتهم كسي حرفي زد بتواند از آنها دوباره دفاع كند. فريده از فرصت استفاده كرد و گ : 

دم، اون به من از اين عشق با خبر بودم، البته خود الله حرفي نزده بود ولي من دفتر خاطراتش رو چند بار خونده بو

، توي حدي سهيل رو دوست داره كه تمام گلهايي رو كه از ده سال پيش تا به حال سهيل براش آورده نگه داشته

ن با مد با همه كوچكيش يه دنيا عشق و محبته كه مكمدش پر شده از گلهاي خشك و كارتهاي تبريك، اون ك

 .ديدنش شديدا تحت تأثير قرار گرفتم و به عشق پاك اونها ايمان آوردم

 :الدن كه از طعنه هاي غزل بغض كرده بود گفت

 .بيچاره الله كسي نمي دونه كه اون توي اين مدت چي كشيده

 :مجيد گفت

ا مانع مي مرم ديدم، اون لبهاش بسته س اما يه دنيا حرف داره كه متانت و حيالله نجيب ترين زنيه كه من در تمام ع

گاه به سهيل شه كه بتونه زبونش رو باز كنه، توي چشماش به اندازه يه آسمون پر ستاره عشق و محبته كه با هر ن

 :تقديم مي كنه. سپس برگشت و نظري به آنها كه روي تخت كنار هم نشسته بودند انداخت و گفت



ق مي كنه، خوش به حالشون كه دنياي به اين قشنگي براي خودشون درست كردن، دنياي اونا با دنياي خيلي ها فر

نياي اونا دنياي اونا پر از عشق و محبت و عاطفه ست در حالي كه دنياي خيلي ها ممكنه پر از كينه و نفرت باشه، د

شم نميادانقدر كوچيك و به هم ريخته ست كه حتي به چخيلي بزرگه اما قابل دركه در حالي كه دنياي بعضي ها  . 

 :فرزانه پرسيد

 پس چرا سهيل تا حاال ساكت نشسته بود؟

 .شايد به خاطر اينكه منتظر بود يه فرصت بهتر پيش بياد_

 :نيما گفت

 .شايدم مي ترسيد كه ما حرفاش رو باور نكنيم

را بگيرد گفت غزل كه باز هم نمي توانست جلوي احساسات شيطانيش : 

 !شايد هم مسئله اي بوده كه باعث ترس و ترديدش مي شده

 :مجيد كه مسئله كامران و دروغهايش را مي دانست گفت

ما هم غزل خانم به اطالعتون برسونم كه اون مسئله هم حل شد، آقا كامرانم االن توي بازپروريه، در ضمن پول ش

ن بشهبگيريد شايد جاي ديگه اي براي دزديدن دل ديگه اي الزمتو پيش آقاي مقدمه، كه مي تونيد اون رو پس . 

 :رنگ از روي غزل پريد و دست و پايش را گم كرد. نيما با تعجب پرسيد

 مسئله كامران چيه؟ چه پولي دست آقاي مقدمه؟

 :مجيد به نيما اشاره كرد كه ساكت شود سپس گفت

رشون بزنه ن و همسرش بي احترامي كنه و يا حرف ناشايستي پشت ساز همين االن بگم كه هر كي بخواد به رفيق م

 .با من طرفه

ه كنار نهر غزل با خشم از جايش بلند شد و با عجله از آنجا دور شد. مجيد هم كه ناراحت و عصبي به نظر مي رسيد ب

كند.  ا برايش تعريفرفت و روي زمين نشست. نيما هم پيش او رفت و با اصرار از او خواست كه موضوع كامران ر

تمجيد هم تمامي حرف هايي را كه از سهيل شنيده بود به او گفت. نيما با ناباوري سرش را تكان داد و گف : 

 .من اصال فكرش رو هم نمي كردم كه غزل اهل اين كارها باشه

 .وقتي شيطون توي وجود آدم رخنه كنه آدم رو مجبور مي كنه كه دست به هر كاري بزنه_

_ فكر مي كنم غزل از اون شب مهموني اين طور شدمن  . 

 كدوم شب؟_

ه نيما ماجراي آن شب را براي مجيد تعريف كرد و ادامه داد: غزل همون شب نامه اي نوشت و چيزهايي رو كه ديد

 يمارستانبود توي اون ذكر كرد و خودكشي كرد. سپس كمي فكر كرد و گفت: حاال مي فهمم چرا الله اون روز توي ب

... واقعا كه گفت كه حاضره با من ازدواج كنه چون نمي خواست به خاطر نامه غزل ديگران به چشم بد به او نگاه كنن

 !الله خيلي پاكه و چقدر توي اين مدت عذاب كشيده

 .و حاال حقشونه كه بتونن كنار هم يه زندگي آروم و راحت رو بگذرونن_

 حاال كامران كجاست؟_

_ ارم اون هم يه روز حسادت به كاري احمقانه زد كه بيشتر از همه خودش رو عذاب داد اما اميدو بردنش بازپروري،

 .كه بعد از اين بتونه راه درست رو انتخاب كنه و يه زندگي آبرومندانه براي خودش بسازه



 !واقعا راست گفتن كه حسادت سرچشمه همه بديهاست_

_ داشته باشيم دچار احساس حسادت نمي شيماگر سعي كنيم كه ديگران رو صادقانه دوست  . 

 .بايد به صبر الله و سهيل آفرين گفت_

 .عشق هميشه با خودش صبر هم مياره_

 تو چرا تا حاال ازدواج نكردي؟_

_ ما مي راستش رو بخواي اوال فرد مورد نظرم رو پيدا نكردم دوما مي خواستم از كارم مطمئن بشم و بدونم كه حت

خوب براي همسرم درست كنم سوما بايد با يه دختر ايراني ازدواج كنمتونم يه زندگي  . 

 .پس بايد توي فاميلتون بگردي_

_ وت كرد، مادرم رو خوشبختانه يا متأسفانه بايد بگم كه من هيچ فاميلي ندارم، پدرم كه قبل از رفتن من به آلمان ف

شم بهترههم اصال نديدم، فقط مي مونه يه عمه پير كه اونم نداشته با . 

 !چرا؟_

_ ي يه پيرزن پولدار كه دنياش شده طال و جواهراتش كه حتي به چشماي خودش هم اعتماد نداره، به چه دردي م

 .خوره

 :نيما نگاهي موشكافانه به صورت مجيد انداخت. مجيد خنديد و گفت

من پول  ث اين عمه خانمم، اما برايچيه؟ حتما تو هم مثل خيلي ها فكر مي كني كه من احمقم! درسته كه من تنها وار

هدر درجه دوم اهميت داره. البته اون هم پولي كه با كار و تالش خودم به دست بياد. بادآورده به من مزه نمي د . 

 !تو آدم عجيبي هستي_

 .خيلي ها مثل تو اين عقيده رو دارند اما من هميشه مي گم هر چيزي به جاي خودش_

 .منظورت رو نمي فهمم_

 :مجيد نفس عميقي كشيد و پاهايش را جمع كرد و گفت

سي درسته كه من تو كشور خارجي مي كنم اما كشور خودم رو مثل جونم دوست دارم، اونجا شايد خيلي كم با ك

مه آيين روبرو بشم كه مسلمون باشه اما من هر جا كه باشم يه مسلمونم و به دين و آيين خودم احترام مي گذارم و ه

 رو به جاي ميارم، اگر هم مي گم كه مي خوام با دختر ايراني ازدواج كنم چون دوست دارم مثل همه جوونايمذهبم 

 .ايراني موقع ازدواج رسم و رسومات رو انجام بدم و مثل يه ايراني ازدواج كنم

يما به او نگاه فت. نبا نزديك شدن سعيد كه از تنهايي خسته شده بود و به طرف آنها مي آمد صحبتهاي آنها خاتمه يا

 :كرد و گفت

 چيه داماد آينده؟ چرا پيش عروس خانم نموندي؟

 :سعيد كنار آنها نشست و گفت

 .عروس خانم بيشتر مايله كه با دوستاش گرم بگيره

 اي حسود! از االن داري حسودي مي كني؟_

 :سعيد خنديد و گفت

 .خب بايد گربه رو دم حجله كشت

اي او زد و گفتمجيد با دستش روي پ : 



 .مواظب باش گربه تورو نكشه تو نمي خواد گربه رو بكشي

 .هر سه خنديدند و شروع كردند به شوخي و سر به سر هم گذاشتن

مي  الله با شادي به اتاقش رفت و در حالي كه شعري را زير لب زمزمه مي كرد خاطرات زيباي آن روز را به ذهتش

ها لذت ببرد. مهتاب ضربه اي به در زد و وارد شد و خندان و شاد گفتسپرد تا هميشه با ياد آوري آن : 

 .بهت تبريك مي گم عزيزم

 .خدا پاداش دل پاك و مهربونت رو به تو داد، قدرش رو بدون

 .دلم مي خواد هرچه زودتر صبح بشه _

 چيه به اين زودي دلت براش تنگ شده؟ _

 :الله با بغض گفت

دوري كه تحمل كردم بايد حد اقل به همون اندازه هم كنارش باشم در برابر اين همه سال . 

ا غزل مي حاال وقت زياده، نترس، انقدر كنار هم مي مونيد كه خسته بشيد )باور نكن بابا، آخرش كه سهيل ب _

 .(ره

 .نه مامان، نه من هيچ وقت از سهيل خسته نمي شم، سهيل تمام عشق و آروزي منه _

م احساسش را ن بار بود كه جلوي مهتاب مي توانست به راحتي حرف دلش را به زبان بياورد و بدون شرالله براي اولي

 :بيان كند. مهتاب جلو رفت و سر او را در آغوش گرفت و گفت

 .مي دونم، عزيزم مي دونم

حاضر  درحالبعد از رفتن مهتاب او به درون رختخوابش رفت و به سقف خيره شد. احساس كرد تنها آروزيي كه 

ردة او را دلش را به وسوسه مي اندازد تنها و تنها كنار سهيل بودن است. دستش را زير بالش برد و عكس قاب ك

 .برداشت و به آن خيره شد
**** 

 :سهيل و مجيد براي اينكه مزاحم خوابيدن آقاي مقدم نباشند به پشت بام خانه رفتند. مجيد گفت

ا چند سال پيش قابل مقايسه نيستتهران چقدر عوض شده. اصال ب . 

 .بله آقا مجيد حاال ديگه تهران ما هم مي تونه با شهرهاي بزرگ دنيا رقابت كنه_

 !اما آدماش نه _

 چطور؟ _

 .انسانهاي هيچ جاي دنيا نمي تونن از نظر محبت و وفا و صميميت با مردم اين ديار رقابت كنن _

 :سهيل گفت

 !حرفهاي بو دار مي زني

 كجاي حرفم بو داشت؟ مگه من گفتم قورمه سبزي؟ _

_ عنينخير گفتي وفا، وفا يعني عشق، عشق يعني دل بستن، دل بستن يعني اسير شدن، اسير شدن ي  .... 

 .بسه، بسه انقدر شعر برام رديف نكن _

 .پس كج بشين و راست بگو _

 :مجيد برگشت و پشت او ايستاد و پرسيد



 خوبه؟

جب پرسيدسهيل با تع : 

 چي خوبه؟

 انقدر كج خوبه؟ _

 :سهيل با دست به شانۀ او زد و گفت

 .اي بد جنس هميشه يه طوري از جواب دادن طفره مي ري، اما من ول كن نيستم. زود باش اعتراف كن

 :مجيد جلوي او زانو زد و كف دو دستش را به هم چسپاند و با صدايي عاجزانه گفت

د، به خدا مرتكب قتل نشدماز تقصيرات من بگذري . 

 مسخره! جز شوخي و مسخره بازي كار ديگه اي بلد نيستي؟ _

 .اتفاقا يه كاري بلدم كه خيلي ها بلد نيستن _

 چه كاري؟ _

 :مجيد بلند شد و در حالي كه به ديوار تكيه مي داد گفت

 .مثال بلدم عاشق بشم

همهاين رو كه منم بلدم! ولي آخه عاشق كي؟ اين م _ ! 

 اگر بگم مسخره ام نمي كني؟ _

 !نه _

 !غزل _

 !سهيل از جا پريد و با تعجب پرسيد: غزل؟

 آره مگه عيبي داره؟ _

 !پسر او سرتا پاش عيبه _

 چرا؟ چون تو دوستش نداري؟ چون يه كمي بر حسب غريزه حسادت مي كرد؟ _

 :سهيل كمي فكر كرد و گفت

 خب بيراهم نمي گي اما اون چي؟

 .اون كافيه كه از تو نااميد بشه _

 يعني هنوزم نا اميد نشده؟ _

 !نه _

 از كجا مي دوني؟ _

 !از حرفاش، حركاتش، رفتارش _

 ناراحتت مي كنه؟ _

 .ديوونه ام كرده _

 به اين راحتي؟ به اين زودي؟ _

 .عشق! سخت و راحت، دير و زود سرش نمي شه _

 :سهيل آهي كشيد و گفت



ه دنيا اومد، من هنوزم خوب يادم نمياد كي عاشق الله شدم اما حس مي كنم كه با به دنيا اومند اون اين عشقم ب درسته

 .هميشه فكر مي كنم كه خدا من و اونو براي هم آفريد

 دلت براش تنگ شده؟ _

 تو از كجا مي دوني؟ _

 .از آه كشيدنت _

ۀ ، زودتر يه جشن كوچولو بگيرم و اونو بيارمش توي كلبدلم مي خواد حاال كه ديگه همه چيز تموم شده _

 .عشقمون

 .آخرشم اين كلبۀ عشقت رو به ما نشون ندادي _

 :سهيل به طرف او رفت و دستش را به سويش دارز كرد و گفت

 .اگه قول بدي به صورت يه راز باقي بمونه مي برم و نشونت مي دم

 .قول مي دم _

زير زمين  نجا به پشت ساختمان رفتند پله هاي زير زمين را طي كردند و وارد محوطۀ بزرگبا هم حياط رفتند و از آ

 :شدند. مجيد با تعجب پرسيد

 مي خواي الله رو بياري توي اين زير زمين؟

 .خواهش مي كنم _

 .چشم! بريم ببينيم _

اكليدي به از جيبش درآورد كه يك جبه در چوبي بزرگي كه تازه رنگ قهوه اي خورده بود رسيدند. سهيل كليدي را 

 :شكل الله از آن آويزان بود. با كليد در را باز كرد و گفت

 .بفرماييد

 :مجيد گفت

 فكر نمي كني خيلي تاريكه؟

 :سهيل گفت

 .اي ترسو

در قسمت  سپس دستش را روي ديوار كشيد و كليد برق را زد. با روشن شدن لوستر بزرگي كه شامل ده گل الله

چشم مي خورد  اليي و پنج گل الله روي ميله پاييني مي شد، اتاق نمايان شد. در قسمت راست اتاق آينه بزرگي بهبا

له روي آن كه با كلهاي الله قرمز مصنوعي تزئين شده بود. در زير آن يك ميز با پايه هاي زيبا كه عكس زيباي ال

يبا با ن به چشم مي خورد. با يك عروسك چشم آبي زقرار داشت. در طرفين ميز دو گلدان بزرگ پر گل روي زمي

ده بود و لباس قهوه اي زنگه كه زيباترش كرده بود. در سمت چپ اتاق يك دست مبل و يك دست راحتي چيده ش

يزها جالب اينكه روي سطح رو ميزيهاي جلوي مبلها نيز هر كدام يك الله بزرگ نقاشي شده بود. روي يكي از م

ت هشت اشت آكنده از گلهاي الله. در گوشه پاييني سمت راست يك آويز وجود داشت كه هفگلدان مشكي وجود د

عي روي آن قابل مصنو ريسه از گلهاي الله آن را پر كرده بود و در زير آن يك نخل مصنوعي كه پرنده هاي

طرف تر  ي آنشمارش نبودند. در گوشۀ بااليي آن سمت، يك بوفۀ كوچك با مقداري ظروف چيني وجود داشت. كم

ا به چشم از آن قسمت اتاق پردة تور زيبايي در وسط آن نصب شده بود كه روي پرده نيز پروانه هاي مصنوعي زيب



ابخانه مي خوردند و آن طرف پرده روي زمين قاليچۀ ابريشمي با طرح سه گوزن زيبا بود كه در كنار آن يك كت

 كوچك. در سمت راست دو در چوبي بود كه سهيل كوچك قرار داشت و در طرف ديگر آن يك جارختي چوبي

 :گفت

 .يكي از اين درها به اتاق خواب باز مي شه و ديگري به دستشويي و حمام

 :سپس به سمت ديگر اشاره كرد و گفت

 .اين هم آشپزخونه اي كه در آينده الله عزيزم در آن آشپزي كنه

در  ليقه اي خاص چيده شده بود را ديد كه در انتهاي آنبا روشن شدن المپ، مجيد آشپزخانه اي مجهز كه با س

ت روبروي شيشه اي بزرگي وجود داشت كه به حياط باز مي شد. البته با فاصله اي به اندازه چهار پله از حياط. درس

 .درختهاي بيد مجنون و گلهاي داوودي و رز كه در شب هم زيبا به نظر مي رسيد

 :سهيل گفت

چطوره؟حاال نظرت رو بگو!   

 عاليه پسر، واقعا تا حاال هيچكس اينجا رو نديده؟ _

جام شده نه هيچ كس! پيشتر اثاثيه رو موقعي كه پدر خونه نبوده خريدم و آوردم كارهاي بنايي هم كه قبال ان _

 .بود

 !قبال؟ _

 !قبل از رفتن به آلمان، اين طرح مربوط به قبل از جدائيمونه _

ي خواد بياد به يه باغ الله؟پس حاال الله خانم م _  

 .درسته _

 چرا بيشتر از گل هاي مصنوعي استفاده كردي؟ _

ه. مثل چون عمرشون بيشتره، من از گلهاي طبيعي زياد خوشم نمياد چون عمرشون خيلي زود به پايان مي رس _

مي شن اون گلهاي كه الله در تمام اين سالها نگهشون داشته اما با يك تلنگر همه شون پودر . 

 :مجيد گفت

ده رو مي دونم راجع به چي صحبت مي كني فريده قضيه اون گلها رو برامون گفت ولي خودمونيم ها اين الله هم ز

 .دست ليلي و شيرين

 :سهيل لبخندي زد وگفت

 .منم اگه الزم باشه حاضرم مثل فرهاد كوه بكنم و مثل مجنون به بيابون بزنم

هنه و پاره باشنه، بذار ببينمت، آره ريش بلند خيلي بهت مياد، مخصوصا كه لباسهاتم كاتقاقا خيلي جالب مي ش _ . 

 .اي بد جنس، اميدوارم گرفتارش بشي كه بفهمي من چي مي كشم _

 .اتفاقا مرضت مسري بود و به منم سرايت كرده، امشبم مي خوام برم كوه _

 :سهيل خنديد و گفت

مثبت بگيريحاال عجله نكن، شايد زود جواب  . 

 !سهيل _

 !بله _



 !تو خيلي بخيلي _

 !من! چرا؟ _

 .اصال به فكر خواب من نيستي، مثل اينكه بدت نمياد برگردم هتل _

 :سهيل بلند شد و گفت

 .پاشو، پاشو بريم اتاقت رو نشونت بدم خوشخواب در ضمن فردا هم مي ري هتل و لوازمت رو مياري اينجا

 .چشم _

حال شدي؟خيلي خوش _  

 .چرا كه نشم؟ از كرايه هتل راحت شدم _

 .هنوز زن نگرفتي خسيس شدي ها _

م بخوابم دوباره بحث زن و ازدواج و اين جور چيزها رو پيش كشيد، بلند شو بريم اتاقم رو نشون بده تا من بر _

 .بعد خودت تا صبح بشين جلوي آينه و از اين حرفها بزن

اهنمايي كرد و دوباره به اتاق خودش بازگشتسهيل مجيد را به اتاقش ر . 

لفن رفت . كنار پنجره رفت و به آسمان پرستاره خيره شد. با شادي لبخند زد و خدا را شكر كرد. سپس به طرف ت

ه الله بود گوشي را برداشت و شمارة خانۀ آقا فريدون را گرفت و مثل هميشه در آن وقت شب تنها فرد بيدار آن خان

ه از رختخواب بلند شد و گوشي را برداشت و با اطمينان گفتكه با عجل : 

 .سالم سهيل

 سالم، از كجا مي دونستي منم؟ _

 .منتظر تلفنت بودم _

 حالت چطوره؟ _

 خوبم، تو چطوري؟ _

 ... منم خوبم، اما _

 :الله با نگراني پرسيد

 اما چي؟ چي شده؟ اتقاقي افتاده؟

لم برات تنگ شدهآره يه اتفاق مهم! ... د _ ! 

 .تو كه منو ترسوندي _

 .منو ببخش عزيزم، خواستم شوخي كنم _

 تو كجايي؟ _

 بايد كجا باشم؟ _

 .توي رختخواب _

 تو خواب بودي؟ _

 !نه _

 پس چرا فكر مي كني كه من توي رختخوابم؟ _

 .آخه االن موقع خوابه _



 يعني من مزاحمت شدم؟ _

اين نبودنه، نه اصال منظورم  _ . 

 پس منظورت چي بود؟ _

 سهيل! مي خواي سربه سرم بذاري؟ _

 :سهيل كه هر لحظه با شنيدن صداي او قلبش ماالمال از عشق مي شد گفت

 .مي دوني من امشب اصال نمي تونم بخوابم

 چرا؟ _

 !از خوشحالي _

 .درست مثل من _

 !الله _

 !جانم _

 مي تونم بيام ببينمت؟ _

مي فكر كرد و بعد گفتالله ك : 

 .آخه مي ترسم مامان و بابا بفهمن

 مگه دفعه هاي پيش فهميدن؟ _

 !نه _

 حاال ديگه مسئله حله و اگر هم بفهمن ديگه مورد خاصي نداره، حاال حاضري؟ _

 .البته _

 .پس منتظرم باش كه اومدم _

 .خداحافظ _

 .نگو خدا حافظ بگو به اميد ديدار _

ديدار به اميد _ . 

دالله گوشي را گذاشت و با شادي بي حد از تخت پايين آمد و به طرف كمد لباسهايش رفت تا حاضر شو . 

**** 

داي مجيد سهيل سوئيچ ماشين را برداشت و با عجله به حياط رفت ولي هنگامي كه مي خواست سوار ماشين شود ص

يد ره ديد. مجيد در حالي كه خواب آلود به نظر مي رستوجه اش را جلب كرد، سرش را بلند كرد و او را كنار پنج

 :پرسيد

 !كجا؟

 !مي خوام برم بزنم به كوه ديگه _

 كدوم كوه؟ _

 .همون كوهي كه قله اش پر از عشقه _

 .برو بابا قله اون كوه برفم نداره، چه برسه به عشق _

 .تو برو بخواب! كاري به اين كارها نداشته باش بي احساس _



ن بي احساسم؟م _  

 :آقاي مقدم كه پشت پنجره نشسته بود سرش را بيرون آورد و گفت

والش مربوط شما كه امشب خواب رو از من گرفتيد، حاال چي مي گيد؟ كجا برف اومده توي اين تابستون گرم )به فض

 .(نيست

 :مجيد سالم كرد وگفت

ه پاروش كنه تا سقفش نريزهروي پشت بام خونۀ آقا فريدون برف اومده سهيل مي خواد بر . 

 :سهيل خنديد و پرسيد

 خيلي دوست داشتي اين برف روي بام خونه كسي ديگه اي مي اومد؟

را بلندتر  مجيد انگشتش را به عالمت سكوت جلوي بيني اش گرفت و به آقاي مقدم اشاره كرد. اما سهيل صدايش

 :كرد و به آقاي مقدم گفت

 .آقا هنوز نيومده عاشق شده

 :آقاي مقدم با تعجب پرسيد

 عاشق؟

 :مجيد براي عوض كردن موضوع صحبت گفت

 !سهيل جان ديرت مي شه برو

 :سهيل در ماشين را باز كرد و در حالي كه سوار مي شد گفت

اشين را يه زنگ بزن خونه آقا ناصر از غزل بپرس اون طرفا برف پارو كن نمي خوان! سپس در حالي كه مي خنديد م

گذارد اما او ن كرد و دوباره پياده شد و در را باز كرد. مجيد با عجله دويد تا به او برسد و حقش را كف دستش بروش

 :با ماشين از حياط خارج شد و در حالي كه دور مي شد سرش را بيرون آورد و گفت

 !در رو هم پشت سرتون ببنديد لطفا

فرياد زدمجيد در حالي كه انگشتش را در هوا تكان مي داد  : 

 .تالفي مي كنم، حاال مي بيني

 :سپس به حياط برگشت و در حالي كه در را مي بست گفت

 .فقط مي خواست منو بيدار كنه تا در رو پشت سرش ببندم، ديوانه بيابانگرد

 :آقاي مقدم از باال گفت

ادت مي رهمتشكرم پسرم! بيا، تا وقت داري بخواب و گرنه تو هم مثل سهيل خواب و خوراك ي . 

**** 

ن طرف و آن الله پشت در باغ به انتظار ايستاده بود و از دير كردن سهيل نگران شده بود و با حالتي عصبي به اي

 .طرف مي رفت كه صداي ماشين او را شنيد. با عجله در را باز كرد و در يك لحظه روبروي هم قرار گرفتند

 :سهيل خنديد و گفت

 دير كردم؟

اراحتي پرسيدالله با ن : 

 درسته كه آدم يه عاشق رو انقدر منتظر بذاره؟



 .ببخشيد ديگه تكرار نمي شه _

 :سپس در ماشين را براي او باز كرد و گفت

 .بفرماييد خانم

 :الله مي خواست سوار شود كه سهيل گفت

 !نه، نه اين طوري نه

 :الله با تعجب پرسيد

 پس چه طوري؟

اي شادبا لبخند، با چهره  _ . 

 :الله لبخندي زد و بعد سوار ماشين شد. سهيل در را بست و ماشين را دور زد و خودش هم سوار شد و گفت

 حاال امر بفرماييد كجا بريم؟

 .جاي مشخصي توي ذهنم نيست _

 .خب دو دقيقه وقت داري كه فكر كني _

تهران رو خيلي دوست دارمبهتره كه امشب جايي نريم فقط تو خيابونها بگرديم، من شبهاي  _ . 

 فقط شبهاشو؟ _

 ... نه خوب روزهاشم دوست دارم اما _

 :سهيل ميان حرف او پريد و گفت

 .از همين حاال بهت دستورمي دم كه هيچ چيز و هيچ كس و به جز من دوست نداشته باشي

 :الله گفت

ي رو هم دوست ندارممن با تو همه چيزو و همه كس و دوست دارم، اما بدون تو حتي زندگ . 

 :سهيل با دلي سرشار از اميد دستش را روي دست او گذاشت و گفت

 .بهت قول مي دم كاري كنم كه تمام گذشته ها رو فراموش كني

 :الله در حالي كه به روبه رو خيره شده بود گفت

 .قول بده كه هيچ وقت تنهام نذاري آخه من از تنهايي خيلي مي ترسم

 .قول مي دم _

 .قول بده كه ديگه هيچ چيز ما رو از هم جدا نكنه جز مرگ _

يدسهيل پايش را روي ترمز گذاشت. ماشين با تكان شديدي ميان بزرگراه متوقف شد. الله با ترس پرس : 

 چي شده؟

 :سهيل به طرف او برگشت و گفت

 .يك بار بهت گفته بودم بازم مي گم ديگه هيچ وقت حرف مرگ رو نزن

سرش را پايين انداخت و گفتالله  : 

 مرگم يه تولده چرا انقدر ناراحتت مي كنه؟

 .دست خودم نيست، هر وقت كه تو حرف از مرگ مي زني ته دلم مي لرزه _

 :الله سرش را بلند كرد و به صورت او نگاه كرد و گفت



 .ديگه حرفشو نمي زنم

 :سهيل هم لبخندي زد و گفت

 .اينطوري بهتره
 

11فصل پايان   

ر فكر خبر عروسي فريده براي همه خبر مهم و تازه بود كه باعث جنب و جوش ديگري در فاميل شده بود. يكي د

ديد بودند. كمك به آنها بود و ديگري به فكر هديه اي مناسب و جوانها هم مثل هميشه در فكر تهيه لباس زيبا و ج

به نقطه  ه بود و بيشتر اوقات چه در ميان جمع و چه در تنهايياما غزل از روز جمعه به بعد مهره سكوت بر لبانش زد

او  اي خيره مي شد كه باعث نگراني پدر و مادرش شده بود. نيما حال او را خوب درك مي كرد با اين تفاوت كه

صر و محبتهاي نا خودش توانسته بود حقيقت را بپذيرد اما غزل هنوز نتوانسته بود دلش را به اين حقيقت راضي كند.

يه او ندا هم تغييري درحال او به وجود نياورده بود و حاال ندا به تصور اينكه شايد خبر اين عروسي اثري در روح

 :بگذارد كارت را جلوي او گذاشت و گفت

 .بعد از ظهر بريم بازار تا هر لباسي كه دوست داري برات بخرم

 :غزل نگاهي بي اعتنا به كارت انداخت و پرسيد

؟مال كيه  

 !فريده! باالخره فريده هم داره مي ره خونه بخت، قسمت رو ببين سعيد كجا! فريده كجا _

 :غزل زير لب زمزمه كرد

 :قسمت! بعد سرش را بلند كرد و با حيرت پرسيد

 قسمت من چي مي شه؟

 :ندا لبخندي زد و روبروي او نشست و گفت

كه تو و نيما خوشبخت بشيد من آرزويي جز اين ندارمهر چي كه خدا بخواد عزيزم! من هميشه دعا مي كنم  . 

 يعني من خوشبخت مي شم؟ _

 !البته كه خوشبخت مي شي دختر عزيزم _

 .اما الله خوشبختي رو از من گرفت _

دا... همه چيز اين چه حرفيه كه مي زني! اين ما بوديم كه داشتيم عشق و خوشبختي رو از اون مي گرفتيم كه الحم _

ر و خوشي تموم شدبه خي  ... 

 !اما اونا دروغ مي گن، مي دونم كه دروغ مي گن _

كمد  اما من مطمئنم كه حقيقت همون چيزيه كه اونا مي گن! مهين خانم مي گفت: فريده خودش ديده كه توي _

رف دلشون رو حالله پر از گلهاي خشك كه يادگاري سالهاي اول عشقشونه اما اونا به دليل جواني و سادگي نتونستند 

 .بزنند و چند سال دوري و جدايي رو تحمل كردند

 پس چرا وقتي نيما از الله خواستگاري كرد سهيل باز هم ساكت نشسته بود؟ _

 .خب به خاطر اينكه شايد فكر مي كرده الله هنوز اون احساس گذشته رو نداره _

وي ماشين ديدماما خواستگاري نيما بعد از اون شبي بود كه من اونا رو ت _ . 



 .خب شايدم باز مثل دفعۀ پيش سهيل دلش سوخته و خواسته از خود گذشتگي كنه _

 .اين طور كه معلومه شما هم طرفدار اونهاييد _

ينه و اين چه حرفيه كه مي زني عزيزم، طرفداري چيه؟ انسان بايد منطقي باشه و با چشم باز حقيقت رو بب _

 .بپذيره

د شد و در حالي كه بغض سنگيني گلوش را مي فشرد گفتغزل با كالفگي بلن : 

 .اما من ساكت مي شينم

 :ندا كه از كارهاي اخير او به ستوه آمده بود بلند شد و با عصبانيت سيلي به صورت او زد و گفت

 .بسه ديگه

 :غزل با چشمان اشك آلود گفت

وان دوان خوام گرونترين لباس بازار رو بخرم. و بعد د بهتره بعد از ظهر هرچي پول داريد همراهتون بياريد چون مي

 .به طرف اتاقش رفت
**** 

انه هايشان را ستاره و سپيده آخرين مدلهاي لباس را هم نگاه كردند و بعد نظري به هم انداختند و مثل دفعه پيش ش

 :باال انداختند. خانم خياط كه يك ساعت بود كه آنها را تحمل كرده بود پرسيد

الخره چي شد؟ انتخاب كرديد؟با  

 :سپيده گفت

 !متأسفانه نه

 چرا؟ _

 .آخه مدلهاش يا خيلي ساده اس يا قديميه _

 !اما من مدلهام جديدترين مدلهاي لباسه _

 .ما كه نپسنديديم _

 :ستاره بلند شد وگفت

 .مثل اينكه باز هم بايد لباس آماده بخريم

 !هر طور ميل خودتونه _

بلند شد و عذرخواهي كرد و همراه ستاره از آنجا خارج شد. خياط نفس راحتي كشيد و گفت سپيده هم : 

 .همون بهتر كه پسند نكرديد و گرنه براي دوختنش نصفه جونم مي كرديد

كه توپ  الله و الدن توي باغچه مشغول چيدن سبزي براي ناهار بودند كه صداي زنگ خانه بلند شد. مهدي در حالي

مهدي  كرد به طرف در رفت و آن را باز كرد. سهيل با يك دسته گل سرخ و يك بسته بزرگ وارد شد. بازي مي

 :سالم كرد و خواست كمكش كند كه سهيل گفت

را از دستهايش  نه متشكرم، اين يه هديه ست كه بايد خودم به دست صاحبش برسونم. الله دستكشهاي پالستيكي

گفت م كرد. سهيل جواب سالم او را داد و بعد بسته را به طرف او گرفت وبيرون كشيد و به طرف او رفت و سال : 

 !اميدوارم ديگه اين دفعه هديه ام رو قبول كني

 :الله خنديد و بسته را از او گرفت و تشكر كرد. سهيل گلها را هم به طرف او گرفت و گفت



 .اين هم بزرگترين قلب من

رفت و تشكر ه گلي بود كه تا به حال براي الله آورده بود. الله گلها را هم گاو درست مي گفت و اين بزرگترين دست

 :كرد. بعد دوباره بسته را به دست او داد و گفت

 .لطف كن برام بيارش توي خونه

 .چشم خانم خانمها _

 :الدن هم جلو آمد و سالم كرد. سهيل جواب سالم او را داد و پرسيد

 باغبوني مي كرديد؟

كمي سبزي براي ناهار مي چيديم نه يك _ . 

 .پس لطفا بيشتر بچينيد چون مهمون داريم _

 .چشم _

 :الله و سهيل با هم داخل ساختمان رفتند. الله بسته را روي ميز گذاشت و پرسيد

 همونه يا عوضش كردي؟

 .مگه نگفتم كه براي تو خريدمش پس مطمئن باش عوض نشده _

ياط و درش را برداشت. رنگ سبز خوشرنگ لباس چشم او را خيره مي كرد. الله با احتالله روبان آن را باز كرد 

رق مي زد. دامن لباس را برداشت، آستينهاي افتاده حرير با گلهاي ريز برجسته با اكليلهاي فراوان كه در زير نور ب

 .كلوش زيبا با كمر باريك كه گويا فقط براي الله دوخته شده بود

گفتالله با هيجان  : 

 !تو خيلي خوش سليقه اي سهيل! اين واقعا قشنگه

 !اين كه من خوش سليقه ام درش شكي نيست _

 :الله منظور او را فهميد و با شرم گفت

 .اين طوري حرف نزن لوس مي شم

 :سهيل خنديد و گفت

 .توي جعبه يه چيز ديگه ام هست

شتر به با پاشنه هاي فلزي داخل آن بود كه او را بي الله توي جعبه را نگاه كرد. يك جفت كفش، همرنگ لباس

 :هيجان آورد. لباس را با احتياط روي ميز گذاشت و بعد كفشها را پوشيد و با تعجب گفت

 .اندازه اندازه ست

 :سهيل دستش را روي قلبش گذاشت و گفت

 كار دله ديگه، نمي خواي لباس رو بپوشي؟

ي كردند. فت. در همين لحظه مهتاب و فريدون هم از راه رسيدند و با او احوالپرسالله لباس را برداشت و به اتاقش ر

 :مهتاب پرسيد

 الله كجاست؟

 :سهيل جواب داد

 .توي اتاقشه، االن مياد



 :الدن با سبد سبزيها وارد شد و از مهتاب پرسيد

 بسه؟

ن همه از ته رويايي از آنجا بيرون آمد. دهامهتاب مي خواست حرفي بزند كه در اتاق الله باز شد و او مثل يك فرش

ظريف او  حيرت بازمانده بود هم به خاطر زيبايي لباس و هم به خاطر جلوة زيبايي كه به صورت الله داده بود. اندام

 .در آن لباس بسيار زيبا به نظر مي رسيد و انسان را به ياد قصه ها مي انداخت

 :الدن گفت

ل شديچقدر بهت مياد! چقدر خوشگ ! 

 :مهتاب گفت

 .من كه نمي ذارم با اين لباس بياي عروسي! ... آخه چشمت مي زنن

 :فريدون كه با ذوق به دخترش خيره شده بود گفت

 .خانم عوض اين حرفها برو يه كم اسفند دود كن

او شده بود با  ه حالسهيل بيشتر از همه تحت تأثير قرار گرفته بود و نمي توانست چشم از او بردارد. الله كه متوج

 :شيطنت گفت

 .نمايش ديگه بسه

 .و به اتاقش برگشت. سهيل نفس عميقي كشيد و در دل خدا را به خاطر اين موهبت بزرگ شكر كرد

ه به درخواست فريده، الله هم همراه او به آرايشگاه رفت. هر دو خيلي خوشحال بودند. فريده به چشماي هميش

تعاشق الله نگاه كرد و گف : 

زندگيش  خدا رو شكر كه تو امشب خوشحالي، امشب بهترين شب زندگي منه و دلم مي خواست بهترين دوستم از

 .رضايت كامل داشته باشه

 :الله لبخند زد وگفت

 .پس سعي مي كنم كاري كنم كه بهترين شب زندگيت شادترين شب زندگيت هم باشه عروس خانم

من بزرگترين شاديه همين كه تو هميشه شاد باشي براي _ . 

 .متشكرم، مطمئن باش كه هيچ وقت محبتهاي تو رو فراموش نمي كنم _

 .اما من كه كاري نكردم _

 .تو سنگه صبور مهربون من بودي كه هميشه باعث تسالي دل خسته ام مي شدي _

 از سهيل چه خبر؟ _

 .از صبح رفته تا يه شال سبز براي من بخره اما هنوز برنگشته _

 شال سبز؟ _

 !آخه رنگ لباسم سبزه _

 تازه خريدي؟ _

 .سهيل از آلمان برام آورده _

 .پس بايد خيلي قشنگ و ديدني باشه _

 .اگر ببيني دهنت از اين همه خوش سليقه گي باز مي مونه _



 .خوش سليقه بودن سهيل كه ثابت شده هست _

 :الله خنديد و گفت

و تكرار مي كنيتو بيشتر اوقات جمالت سهيل ر . 

ا خب اين كه خيلي خوبه چون تحمل اين لحظه هاي دوري برات راحت تر مي شه، بعدشم مطمئن باش كه م _

 .هميشه حقيقت رو به تو مي گيم

 :الله بلند شد و كمي آب براي خودش در ليوان ريخت و گفت

 .نمي دونم چرا اضطراب دارم

ا بزنيچرا؟ حاال كه ديگه نبايد از اين حرفه _ . 

 .دست خودم نيست، نمي دونم چرا اينطوري شدم _

 فريده براي عوض كردن موضوع به تصوير خودش در آينه نگاه كرد و پرسيد: به نظر تو چه طور شدم؟

 :الله پشت سر او ايستاد و گفت

 .خوشگل بودي خوشگل تر شدي

 .به نظر خودم خيلي تغيير كردم _

شته كه يه هميچين زني رو نصيبش كردهخدا سعيد رو خيلي دوست دا _ . 

 .انقدر از من تعريف نكن خودم رو گم مي كنم ها _

زن  من قصد تعريف ندارم، حرف دلم رو زدم و از صميم قلب آرزو مي كنم كه در كنار سعيد خوشبخت ترين _

 .دنيا باشي

 :فريده دستش را روي دست او گذاشت و گفت

 !توهم همينطور

ز غم صورت د و برگشت روي يكي از صندليها نشست. فريده در آينه به صورت او نگاه كرد. هاله اي االله آهي كشي

ا صداي بلند زيباي او را در برگفته بود كه فريده نمي توانست علتش را درك كند. در همين لحظه خانم آرايشگر ب

 :گفت

 .همراه سعيده لباس فريده را آوردند تا بپوشد

يا غرق شده بود و متوجه آمدن آنها نشد. فريده بلند شد و با صداي بلند از او پرسيدالله در عالم رو : 

 .عروس آينده نمي خواي به من كمك كني تا لباسم رو بپوشم

 :الله به خودش امدو سرش را بلند كرد. باديدن آنها خنديد و گفت

 .اين باعث افتخار منه، عروس خانم

رفت. خانم آرايشگر نگاهي به صورت الله انداخت و پرسيدسپس بلند شد و براي كمك جلو  : 

 شما هنوز ازدواج نكرديد؟

كرده  الله كه خيلي خوب به ياد داشت كه اين همان خانم آرايشگريست كه او را براي عروسيش با كامران آرايش

 :بود با ناراحتي سربه زير انداخت و جوابي نداد. فريده كه موضوع را مي دانست گفت

 .الله جون خيلي وقته كه طالق گرفته و مي خواد با پسردايي خوش تيپ و عاشق پيشه مون ازدواج كنه

 .واقعا؟ تبريك مي گم _



ه به الله زير لب تشكر كرد اما با ياد آوري آن روز تلخ دردي گذرا قلب عاشقش را درهم فشرد و مجبورش كرد ك

ديد با نگراني به طرفش آمد و پرسيد صندلي تكيه دهد. فريده وقتي رنگ پريده او را : 

 چي شده الله جون؟

 :الله نفس عميقي كشيد و گفت

 .چيزي نيست نترس

 :فريده ليوان آب را برداشت و به دست او داد و گفت

 .بيا يه كم آب بخور

له تو هم گسعيده هم جلو رفت تا در پوشيدن لباس به فريده كمك كند سپس رو به الله كرد و گفت: خانم خوش

 !زودتر لباست رو عوض كن تا همه ببينن سهيل براي عروسش از آلمان چي آورده

 :الله لبخندي زد و گفت

 .باشه اما اول بايد فريده لباس سفيد بختش رو بپوشه

 :فريده لباس را برداشت و گفت

ببينم پس زودتر بپوشم چون خيلي دوست دارم لباسي رو كه اين قدر همه ازش تعريف مي كنن . 

هم به اتاق  باالخره فريده لباس سفيد عروسي را بر تن كرد و خودش را براي شروع يك زندگي تازه آماده نمود. الله

ه هاش ريخت ديگري رفت و لباسش را پوشيد و كفشهايش را به پا كرد. سپس موهاي بلندش را شانه زد و روي شان

شدو بيرون آمد. با آمدن او صداي تحسين همه بلند  . 

 :سعيده گفت

 .خانم به اين خوشگلي بايد هم يه همچين لباسي بپوشه

ت به او الله سرش را به زير انداخت و تشكر كرد. در همين لحظه نيلوفر هم آمد بستۀ كوچكي را كه در دست داش

 :داد و گفت

 .بيا باال الله جان اين رو سهيل داد

 سهيل؟ اون كجاست؟ _

ف بقيه برگشت و گفتبيرون. بعد هم به طر _ : 

 .لطفا يه كمي عجله كنيد، آقا داماد منتظره

ادي آن را روي الله بسته را باز كرد، سهيل يك شال درست همرنگ لباسش با گلهاي سفيد براي او خريده بود. با ش

 :سرش انداخت و از فريده پرسيد

 خوبه؟

 :فريده با هيجان گفت

 .عاليه

مادر داماد و  ه فريده هم كمك كرد تا چادر عروسيش را به سر كند. با صداي كِل كشيدنالله مانتويش را پوشيد و ب

ل به طرف خاله اش، آقا داماد با يك دسته گل زيبا وارد شد تا عروسش را ببرد. وقتي از آرايشگاه خارج شدند سهي

 :الله آمد و دو شاخه گل سرخي را كه در دست داشت به او داد و گفت

شديچقدر خوشگل  . 



 :الله لبخندي زد و گفت

 .متشكرم، به خاطر شال هم ممنونم

ه عقب نمونيم. كاري نكردم، وظيفۀ كوچكي رو براي بانوي بزرگي انجام دادم، حاال بفرماييد سوار ماشين بشيد ك _

و  آمد آنها به طرف ماشين خودشان رفتند. سهيل در ماشين را باز كرد و او سوار شد. نيلوفر هم به طرف آنها

 :پرسيد

 منم مي تونم سوار بشم؟

 :سهيل گفت

 .زن داداش رو هم صدا كنيد مثل اينكه بقيه ماشينها پر شدند

دنيلوفر به سعيده اشاره كرد كه بياد و او هم با عجله به طرف آنها رفت و همراه نيلوفر سوار ماشين شدن . 

 :سهيل گفت

 .تبريك مي گم زن داداش

. عروسي شمامتشكرم انشاءا.. _ . 

 .ممنونم _

 :نيلوفر پرسيد

 شما كي مي خوايد يه شام به ما بديد؟

 :سهيل گفت

 .با اجازتون ما مي ريم ماه عسل، عروسي نمي گيريم

 اي بد جنس خسيس اين همه وقت رفتي خونۀ همه خوردي، حاال نمي خواي يه شام بدي؟ _

تي هم ه شما با سيامك عروسي كرديد من كه ايران نبودم، از وقشما ديگه چرا اين حرف رو مي زنيد؟ از روزي ك _

 .كه برگشتم فقط يه بار تا دم درخونه تون اومدم، حاال من خسيسم يا شما

 :همگي خنديدند و اين بار سعيده گفت

ار نتظما دوست داريم كه الله رو توي لباس سفيد عروسي كنار تو ببينيم. همه مون براي دامادي تو چند سال ا

 .كشيديم

ت داريد يا چشم به خاطر محبتي كه كرديد و منتظر مونديد حتما يه شام بهتون مي دم حاال بفرماييد املت دوس _

 نيمرو؟

 :نيلوفر كمي خودش را جلو كشيد و با دست به شانۀ الله زد و گفت

دمي بيني االن انقدر شوخي مي كنه و مزه مي پرونه تا قبل از اين حتي حرفم نمي ز . 

 :سهيل گفت

 .عشقه ديگه، آدم رو هر جوري كه دوست داره مي رقصونه

 :سعيده با اشاره به الله گفت

 .مخصوصا اگر خوشگلم باشه و دو تا چشم جادويي هم داشته باشه

 :الله با شرم سر به زير انداخت سهيل نگاهي از سر رضايت به او انداخت و گفت

 .البته



نها ه تاالر صداي موسيقي به اوج خود رسيد و همه از جاي خود بلند شدند. پس ازاينكه آبا ورود عروس و داماد ب

وان براي عرض خوش آمد به مهمانان، دور سالن چرخيدند بر سر جاهايشان نشستند و همه به افتخار اين زوج ج

اه مي كرد ن كرده بود نگدست زدند. تمام حواس غزل پيش الله بود و در حالي كه با حسرت به او و لباسي كه به ت

آنها نشد و  در دل زيبايي او را تحسين مي كرد. سپيده و ستاره در اين شلوغي خودشان را به او رساندند. غزل متوجه

 :آه سنگيني را كه بر سينه اش فشار مي آورد بيرون داد. سپيده به او نگاه كرد وپرسيد

 هنوزم ناراحتي؟

عي مي كرد حالي عادي داشته باشد گفتغزل به خودش آمد و در حالي كه س : 

 .از چي بايد ناراحت باشم

 :ستاره به صورت او خيره شد و با حالتي موزيانه گفت

 .لباس الله خيلي قشنگه

 :سپيده در تأييد حرف او گفت

 .مي گن سهيل از آلمان براش آورده

 :ستاره با همان لحن گفت

رو فقط براي اون دوختن خيلي هم بهش مياد، مثل اينكه اين لباس . 

 .غزل دندانهايش را روي هم فشرد و سعي كرد جوابي ندهد

 :سپيده گفت

 .شنيدم سهيل از صبح رفته بوده بيرون تا شالي رو كه روي سرشه براش بخره

 :غزل به شال سبز روي سر الله نگاه كرد و گفت

 !چه احمقانه

 :سپيده گفت

 !چرا احمقانه؟ بگو عاشقانه

تاره ل بازهم به جوش آمد اما خودش را به سختي كنترل كرد تا مبادا باعث شايعه سازي اين دو دختر شود. سغز

 :فهميد كه غزل سعي در خودداري دارد بنابراين موضوع صحبت را عوض كرد و گفت

 .فريده و سعيد خيلي به هم ميان

 :سپيده گفت

 !قسمت رو مي بيني؟ فريده كجا سعيد كجا

ه خواستگارهاي بهتر از سعيد هم داشت ولي همه رو رد كردفريد _ . 

 .شنيدم عمه مهين خيلي داماد جديدش رو دوست داره _

ته باشه از اِ؟ چه شانسي! عمه مهين به اين نكته سنجي و مشكل پسندي، دامادش رو پسنديده باشه و دوست داش _

 .عجايبه

ار فريده و به طرف ديگر سالن رفت. الله پس از رفتن داماد، كنغزل كه از حرفهاي آنها خسته شده بود بلند شد 

 :نشست وگفت

 .بعد از چند سال اين اولين عروسيه كه واقعا داره به من خوش مي گذره



 .حاال ببين شب عروسي خودت بهت چقدر خوش مي گذره _

 !عروسي خودم؟ _

 آره چرا تعجب كردي؟ _

 :الله لبخندي زد و گفت

دارم خواب مي بينم فكر مي كنم . 

 .نه عزيز من خواب نمي بيني، اگه باورت نمي شه نيشگونت بگيرم _

 .نه، نه ممنونم، طعم نيشگونات هنوزم يادمه _

يا آمال با اين حرف الله، هر دو خنديدند. باالخره آن شب زيبا و رويايي هم به پايان رسيد و عروس و داماد با يك دن

رفتندو آرزو به كلبۀ عشقشان  . 

عيد فريده با ذكر بسم ا... وارد خانه اش شد و اولين چيزي كه از خدا خواست يك زندگي آرام و پر از عشق بود. س

 :برگشت و به او كه هنوز جلوي در ايستاده بود نگاه كرد و پرسيد

 نمي خواي بياي تو؟

 :فريده لبخندي زد وگفت

ا وارد بشيدالبته كه دوست دارم اما دلم مي خواست اول شم . 

 !بازم كه مثل غريبه ها حرف زدي _

 :فريده خنديد و در حالي كه تاج مرواريد را از روي موهايش بر مي داشت گفت

طوره آخه اون مي دوني سعيد! تا قبل از تو، من الله رو از همۀ فاميل و آشناهام بيشتر دوست داشتم البته هنوزم همين

ختيم كامل توي خونۀ خودم گذاشتم، در كنار تو حس كردم به آرزوم رسيدم و خوشبخيلي پاك و معصومه، االن كه پا 

 .شده، بيشتر مي تونم درك كنم كه سهيل و الله توي اين چند سال چي كشيدن

 .خب الحمدا... كه ديگه همه چيز به خير و خوشي تموم شد _

گاههاي كينه توزانه غزل هم منو مي ترسونهظاهرا همينطوره ولي هنوزم چشمهاي الله پر از غم و اندوهه و ن _ . 

زل هم به ترست بي جاست عزيزم، غم الله به خاطر اينه كه هنوز نتونسته گذشته ها رو فراموش كنه، كينه غ _

 .خاطر شكست تلخيه كه متحمل شده و به مرور زمان جاي اين كينه توي دلش خالي مي شه

كه با  قت هيچ ناراحتي رو نداره، اون مثل يك برگ خشك و سبك شدهاميدوارم، چون مطمئنم كه الله ديگه طا _

 .كوچكترين نسيمي از شاخه جدا مي شه

 :سعيد جلو رفت و دست او را در دست گرفت و گفت

 .اگر ناراحت نمي شي دلم مي خواد ديگه از خودمون حرف بزنيم

 :فريده خنديد و گفت

 .اي حسود بخيل

گفتسعيد روبروي او ايستاد و  : 

 خب شروع شد، اين اولين اختالف زندگيمون كه هنوز به دعوا نكشيده، چرا من حسودم؟

 پس مي خواي دعوا رو شروع كني؟ _

 .بدم نمياد از همين شب اول بفهمم قرار در طول زندگي مشتركمون چطوري كتك بخوريم _



 :فريده كفشش را از پا در آورد و به دست گرفت و گفت

با تجربه بشي پس آماده باشاگه مي خواي  . 

 :سعيد دستهايش را به كمرش زد و سرش را تكان داد و گفت

باقي نمي  به به! عجب زني! عجب زندگي! مثل اينكه بايد مقابله به مثل كنم وگرنه تا چند روز ديگه هيچي از من

 .مونه

 :فريده هم مثل او دستهايش را به كمر زد و گفت

مقابله به مثل مي كنينشون بده ببينم چطوري  . 

 :سعيد دستهايش را از كمرش برداشت و گفت

 .من نوكرتم، من چاكرتم، خواهش مي كنم عفوم كن

زندگي  هر دو با صداي بلند به اولين برخورد در اولين شب زندگيشان خنديدند و اين يك شروع زيبا بود براي

 .آكنده از عشق و وفا
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ي داشت. پدرش به همراه سهيل رفتند تا در خيابانهاي شهر بگردند. آن شب، شهر براي او رنگ تازه االله با اجازه 

، با دلي آكنده احساس مي كرد كه تمام دنيا به رويش لبخند مي زند و به پاي عشق پاكشان گل مهر و محبت مي پاشد

و پرسيد شانده بود، به سوي او برگشتاز مهر به سهيل نگاه كرد. لبخندي به وسعت دريا صورت مهربانش را پو : 

 چه احساسي داري؟

 :الله نفس عميقي كشيد و گفت

 يه احساس غير قابل وصف، احساس آزادي، احساس يه شادي پايان ناپذير ... تو چطور؟

 .منم مثل تو _

 :سپس در حالي كه مي خنديد گفت

 .اگه بدوني امشب توي عروسي چي شد باورت نمي شه

ا كنجكاوي پرسيدالله ب : 

 چي شد؟

 .اين آقا مجيد زرنگ از اول جشن تا لحظه هاي آخر كنار آقا ناصر نشسته بود و مخش رو كار گرفته بود _

 !خوب _

 آخرش مي دوني چكار كرد؟ _

 چه كار كرد؟ _

 .اجازه خواست تا بره خواستگاري _

 !واقعا؟! يعني بره خواستگاري غزل؟ _

مي خنديد چند بار سرش را تكان داد وگفتسهيل در حالي كه  : 

 .االن مي تونم تصور كنم كه غزل با شنيدن اين خبر چه عكس العملي نشون مي ده

 ناراحت مي شه؟ _



آينده اش تصميم  البته، چون فكر مي كنم با اين اتفاقي كه افتاده غزل به فرصت زيادي احتياج داره تا بتونه براي _

ين پسره كله شق توي اين موقعيت مي خواد بره خواستگاريبگيره، در حالي كه ا . 

و فراموش اما به نظر من كار مجيد چندان هم بد نيست چون به اين ترتيب غزل زودتر مي تونه اين مسائل اخير ر _

 .كنه

 .اما با شناختي كه من از غزل دارم مي دونم كه جواب مثبت نمي ده _

و گفتالله شانه هايش را باال انداخت  : 

 .هركس مصلحت خودش رو بهتر مي دونه

 .البته غير از غزل _
**** 

 .آقا ناصر در حالي كه كتش را در مي آورد به غزل گفت: بنشين كارت دارم

 :غزل كه به طرف اتاقش مي رفت گفت

 .اما پدر من خيلي خسته ام

 .منم خسته ام اما مي خوام همين امشب باهات صحبت كنم _

نان بلوايي بخير گفت و به اتاقش رفت چون مي دانست اگر پدر حرفي برخالف ميل غزل بزند آن وقت چ نيما شب

تر به برپا مي شود كه تا صبح از خواب خبري نخواهد بود و او كه واقعا احساس خستگي مي كرد ترجيح داد زود

بل ي خبر از همه جا روي ماتاقش برود. سپس گوشيهايش را در گوشش گذاشت و روي تخت دراز كشيد. غزل ب

ا ناصر نشست و به صورت پدرش خيره شد. ندا خانم هم كنار همسرش نشست زيرا او هم از چيزي خبر نداشت. آق

 :پس از كمي مكث گفت

مل تو و ببين دخترم خودت خوب مي دوني كه هر دختر و پسر باالخره بايد يه روزي ازدواج كنند و اين مسئله شا

و به نظر من اگه براي هر كدوم از شما موقعيت مناسبي پيش بياد بايد ازدواج كنيدبرادرت هم مي شه  . 

 :غزل كه حدسهايي زده بود با بي حوصلگي گفت

 .پدر! خواهش مي كنم خالصه اش كنيد

 :آقا ناصر با لحن تندي گفت

مال رف حساب بزنيم با كبي مالحظه گي و تندروي بسه ديگه، هروقت من يا مادرت اومديم با تو دو تا كلمه ح

ليف پروريي و بدون حفظ احترام حرف خودت رو زدي و مسئله رو تموم شده فرض كردي اما امشب من مي خوام تك

 .تو رو روشن كنم و اصال هم حوصلۀ بدخلقي و حرف بي حساب رو ندارم

 :ندا خانم با تعجب گفت

 !آقا ناصر

 :آقا ناصر به سوي او برگشت و گفت

براي  انم اين بار حق نداري ازش دفاع كني و بذاري خودسرانه و با لجبازي كارهاش رو انجام بده، بذارگوش كن خ

گران هم يك بار هم كه شده به عنوان پدر بهش بفهمونم كه تمام چيزهاي خوب دنيا فقط و فقط مال اون نيست دي

 .در اين خوبي ها سهمي دارند



ه ها بيداد و گريه و زاري خبري نيست و نمي تواند از هيچ كدام از اين حربغزل كه فهميده بود اين بار از داد و 

 :استفاده كند سكوت كرد و به دهان پدر چشم دوخت. آقا ناصر به سوي او رو برگرداند و گفت

ي الله همۀ ما و همينطور خودت خوب مي دوني كه مسئله تو و سهيل تموم شده ست، همه فهميدن كه سهيل از بچگ

با شخص  ست داشته و خالصه اينكه تمام واقعيت ها رو شده پس تو بايد ديگه به فكر يك زندگي مشتركرو دو

سن و چه از  ديگه اي باشي و با پيدا شدن يه خواستگار مناسب براي ازدواج تصميم بگيري چون از هر نظر چه از نظر

شته ها اما اون استگاريت ميان، درست مثل گذنظر زيبايي و چه خانواده در موقعيتي هستي كه بهترين جوونها به خو

ليل جواب قانع وقتا يه بهانه براي رد كردن اونها داشتي، در حالي كه ديگه اون بهانه هم از بين رفته و بايد با منطق و د

 .كننده اي بدي

دامه داداو ا غزل نفس عميقي كشيد تا با اين كارش نشان دهد كه خسته شده اما آقا ناصر بي اعتنا به اين كار : 

 .امشب يك نفر تو رو از من خواستگاري كرد وبه نظر من از همه نظر كامل و براي تو مناسبه

 :غزل با چشمهاي گرده شده و پر خشم به پدرش نگاه كرد وپرسيد

 كدوم آدم بي ادبي اين كار رو كرده؟

 :آقا ناصر كمي جابه جا شد و گفت

يستيم تا ه اي نيست پس ساكت باش و گوش كن، من و مادرت هميشه زنده نخواستگاري كردن اصال كاربي ادبان

پس بايد  بتونيم مراقب تو باشيم و تأمينت كنيم، برادرت هم باالخره ازدواج مي كنه و مي ره دنبال زندگي خودش

 .خيلي جدي به ازدواج فكركني و تصميم بگيري

و او را به سكوت دعوت كرد و ادامه داد غزل خواست حرفي بزند كه آقا ناصر دستش را بلند كرد : 

ن تا مجيد دوست صميمي سهيل از تو خواستگاري كرده و منمن نمي خوام كه همين امشب جواب بدي، از همين اال

 .يك هفته ديگه فرصت داري تا خوب فكر كني و جواب بدي، منم جواب بي دليل رو نمي پذريم

 :ندا لبخندي زد وگفت

ردهتوجه خيلي از دخترهاي فاميل رو به خودش جلب كرده پس شانس بزرگي به تو رو كفكر مي كنم مجيد  . 

اصر او را صدا غزل با خشم از جا بلند شد وعصباني از اينكه تمي توانست حرفي بزند به طرف اتاقش راه فاتاد. آقا ن

 :زد وگفت

 .شب بخير كه بلدي بگي

ي بسياري كه شب سختي را پشت سر گذاشت و صبح با نقشه ها غزل با خشم شب بخير گفت و به اتاقش رفت. او

 .درسرداشت به خانۀ آقاي مقدم زنگ زد

گ زد. سهيل او شب سختي را پشت سر گذاشت و صبح با نقشه هاي بسياري كه در سر داشت به خانه آقاي مقدم زن

 .از سر ميز صبحانه بلند شد وبه سالن رفت و گوشي را برداشت

دبله بفرمايي _ . 

 .سالم _

 سالم ... شما؟ _

 حال شما خوبه؟ _

 !متشكرم ... شما؟ _



 .من الله ام _

 .خواهش مي كنم با من شوخي نكنيد، شما الله نيستيد پس خودتون رو معرفي كنيد _

 از كجا مطمئني كه من الله نيستم؟ _

 .چون من صداي اللۀ خودم رو خوب مي شناسم _

م با شما كاري ندارم آقا سهيل! لطف كنيد و گوشي را بديد به آقا مجيدحاال كه من الله نيست _ . 

 مجيد؟ _

 چيه؟ مجيد هم نداريد؟ _

 !چرا، چرا اينجاست ... گوشي _

 :سهيل با شك و تعجب گوشي را گذاشت و به آشپز خانه رفت و با لحني شوخ به مجيد گفت

پرسيد پاشو آقا مجيد، با شما كار دارن. مجيد بلند شد و : 

 كيه؟

 :سهيل شانه هايش را باال انداخت و گفت

 .خودش رو معرفي نكرد

دچار  مجيد در حالي كه از آشپزخانه خارج مي شد گفت: پس حتما خيلي خصوصيه. سپس در حالي كه خودش هم

 :ترديد شده بود گوشي را برداشت و گفت

 .الو

 .الو سالم _

 !به! سالم غزل خانم _

اختيدچه زود شن _ ! 

 !اينه ديگه، آقا مجيد اينطوريه _

 .سهيل وقتي فهميد غزل است كه زنگ زده خنديد و به آشپزخانه رفت

 :مجيد وقتي سكوت غزل را ديد گفت

 مي شه بپرسم براي چي زنگ زدي؟

 !زنگ زدم از شما بپرسم كه چرا از من خواستگاري كرديد _

 كار اشتباهي كردم؟ _

كرديكار احمقانه اي  _ ! 

 واقعا؟ _

 !جداٌ _

 مي شه بپرسم چرا؟ _

 .چون مي خيلي وقته كه تصميمم رو گرفتتم و طرف خودم رو انتخاب كردم _

 مي شه اين فرد خوش شانس رو به من معرفي كنيد؟ _

 .احتياجي به معرفي نداره، اين موضوع رو همه مي دونن _

دمجيد كه منظور او را به خوبي فهميده بود پرسي : 



 ... نمي خواي كه بگي منظورت

 .چرا اتفاقا منظورم همون آقاي بي معرفتيه كه كنار شما نشسته _

 :مجيد به مبل كنار دستش نگاه كرد و خنديد و گفت

 .اما اينجا فقط يه آقا مبله كه نشسته و گوش هم نداره

 .مسخرگي رو بذاريد كنار، منظورم سهيل بود _

يد به يك مرد زن دار شوهر كنيد؟چي؟ يعني شما مي خوا _  

 كدوم زن؟ _

 .حاال ديگه اين شمائيد كه داريد مسخره بازي در مي ياريد _

گيد كه نه مطمئن باشيد كه من اصال اهل مسخره بازي نيستم خيلي هم جدي حرف مي زنم، از قول من به سهيل ب _

و ايقد بي ارزش مي كنيحاال مجبورم از يه راه ديگه وارد بشم ) خاك بر سرت كه خودت ). 

 .منظورتون رو نمي فهمم، واضح تر صحبت كنيد _

 .برام فرقي نمي كنه كه شما بفهميد يا نفهميد فقط پيغامم رو به سهيل برسونيد _

 .امر ديگه اي نيست؟ اينو كه مي تونستيد به خودش هم بگيد _

 !آره آره يادم اومد با خود شما هم كار داشتم _

جابه جا شد و پاهايش را روي مبل جمع كرد و گوشي را دست به دست كرد و گفت مجيد كمي : 

 .اِ! چه خوب! امر بفرماييد

 .همين امروز به پدرم زنگ مي زنيد و مي گيد كه از اين خواستگاري پشيمان شديد _

 .اما من هيچ وقت حرفي رو كه زدم پس نمي گيرم _

 .مجبورتون مي كنم كه پس بگيريد _

 .اِ؟! اينجوريه! پس بجنگ تا بجنگيم _

نمي  غزل با غضب گوشي را گذاشت و با عصبانيت چنگي به ميان موهايش زد، حس كرد خودش هم گيج شده و

د. وقتي از پله ها تواند راهش را پيدا كند. با كالفگي از جايش بلند شد و تغيير لباس داد و براي بيرون رفتن آماده ش

م از اتاقش خارج شد و پرسيدپايين مي آمد نيما ه : 

 كجا؟

 .فكر نمي كنم به تو ربطي داشته باشه _

 !درسته به من ربطي نداره اما فكر مي كنم به پدر مربوط باشه _

 :غزل در بين پله ها ايستاد وبه طرف او برگشت و با تعجب پرسيد

 پدر؟

شب يه  ت، در ضمن مراقب تمام كاراتم باشم وبله پدر! به من دستور داده كه هرجا كه خواستي بري من ببرم _

 .گزارش كامل بهش بدم

 !و تو هم مثل يه بچۀ خوب و حرف گوش كن مي خواي به دستورهاش عمل كني _

 !البته _

 :غزل با خشم بيش از حد دو سه پله اي باال رفت و با فرياد گفت



خودم  م كه بخوام برم خودم مي رم و كارامم هم بهاما من اصال خوشم نمياد كسي توي زندگيم فضولي كنه، هر جا ه

 .مربوطه

 :نيما كه از فرياد او به خشم آمده بود گفت

 .اشكالي نداره، مانعت نمي شم اما مي دونم اگر پدر بفهمه خيلي عصباني مي شه

م برسمبه هدف ديگه برام مهم نيست، نه تو، نه پدر و نه هيچ كس ديگه اي برام مهم نيست، فقط دلم مي خواد _ . 

 آخه به چه قيمتي؟ _

 !به هر قيمتي _

 حتي به قيمت جون يك انسان؟ _

 .حتي به قيمت جون ده انسان _

 .خيلي بي عاطفه اي غزل _

 .هر طور دوست داري فكر كن _

دو را  نغزل اين حرف رو زد و برگشت و از پله ها پايين رفت كه ناگهان با مادرش روبرو شد. ندا كه صحبتهاي آ

 :شنيده بود با عصبانيت به چشمهاي او نگاه كرد و گفت

ة پدر و باورم نمي شه كه دختر من باشي، مني كه براي مريضي يك گنجشك گريه مي كردم، مني كه بدون اجاز

 .مادرم آب هم نمي خوردم

 :غزل روي پله آخري نشست و گفت

 .مثل اينكه حاال بايد به شما جواب پس بدم

دارم.  ي خوام كه بهم جواب پس بدي ولي به عنوان يه مادر از تو كه تنها دخترم هستي فقط يك خواهشنه نم _

 :بعد از كمي سكوت ادامه داد

كني درسته! ببين در  فقط پنج دقيقه، فقط پنج دقيقه و نه بيشتر بشين و به كارهات فكر كن، ببين آيا كارهاي كه مي

شيموني به كجا مي كشه! مراقب باش يه روز اتفاقي نيفته كه تا آخر عمر پ آخر به كجا مي رسي! عاقبت كارهات

 .بكشي

 :غزل كه گويي اصال اين حرفها را نمي شنيد دستش را به نرده گرفت و بلند شد و گفت

 حاال مي تونم برم؟

 .برو ولي اميدوارم قبل از اينكه دير بشه سرت به سنگ بخوره _

مرور  ه خارج شد. پشت در كمي مكث كرد تا نقشه هايي را كه كشيده بود در ذهنشغزل بدون هيچ جوابي از خان

د. آقا ناصر كند كه يك دفعه ماشيني جلوي پايش ترمز كرد. با ديدن پدر وصورت برافروخته اش سرجا خشكش ز

 :از ماشين پياده شد و پرسيد

 كجا؟

 .مي ... مي خواستم برم ... يك كم قدم بزنم _

ا نيما نرفتي؟ من كه بهش گفتمپس چرا ب _  ... 

 .آخه نيما .... كار داشت _



ني و با رشوه نيما كار داشت يا تو نخواستي كه كسي همراهت باشه؟ اين بار كه ديگه كامرانم نمي توني پيدا ك _

اي مقدم ه آقدادن ازش بخواي كه آبروي يه دختر بي گناه رو بريزه ... نه نمي خواد بگي اين حرفها دروغه، موقعي ك

ا حاال پول رو به من داد و ماجرا رو تعريف كرد همون شب مي خواستم كارم رو با تو دخترة خود سر يكسره كنم ام

ي دي، هم زياد دير نشده، خوب گوش كن ببين چي مي گم از حاال به بعد هر جا خواستي بري از قبل به من اطالع م

م تا انجام مي شه، حق نداري به تنهايي از خونه بيرون بري، حاال ههر كاري خواستي بكني با اجازة من يا مادرت 

 .بيشتر از اين عصباني نشدم برگرد

رد وقتي وارد غزل كه مي ديد نمي تواند مقاومتي بكند با دستي لرزان كليد را دوباره درون قفل گذاشت و در را باز ك

اقات را به اتاقش رساند. حاال كه مي ديد همه از اتفخانه شد از شرم به صورت مادر و برادرش نگاه نكرد و خودش 

گاه مي كنند. بين او و كامران با خبر شده اند نااميد شده بود و فهميده بود كه همه به او به چشم يك انسان گناهكار ن

و  اتاما با اين حال به جاي اينكه از كارهايش پشيمان شود و در صدد جبران آنها برآيد باز هم تمام اين اتفاق

گرفت.  ناراحتيها را به گردن الله انداخت و حس انتقام را در درونش قوي تر ساخت. به همين دليل تصميم ديگري

او با خبر نبود. با  كنار ميز تلفن نشست و گوشي را برداشت. خط تلفن او يك خط جدا بود وكسي از تلفنها و تماسهاي

هم  ود. اين بار شماره تلفن خانه آقاي مقدم را گرفت. اين خطعجله شماره آقا فريدون را گرفت اما خط اشغال ب

کاشغال بود و اين مسئله خشم او را بيشتر  بته رد زيرا حدس مي زد كه االن الله و سهيل در حال گتفگو هستند كه ال

 .همين طور بود

ال صحبت با ود و حاال در حسهيل كه تصميم گرفته بود باالخره به همه چيز خاتمه دهد ابتدا با پدرش مشورت كرده ب

توانست  الله بود تا براي خريد بيرون بروند و خود را مهياي يك عروسي به ياد ماندني كنند. الله كه از شادي نمي

د و از او جواب سوالهاي سهيل را واضح بدهد فقط بله يا نه مي گفت. سهيل هم هيجان زده و ناباورانه با او حرف مي ز

دكه با يك قرار براي فردا بعد از ظهر با هم خداحافظي كردند و گوشي ها را گذاشتننظر مي خواست تا اين . 

گفت غزل باز هم شماره آقاي مقدم را گرفت. سهيل كه فكر كرد الله پشت خط است سريع گوشي را برداشت و : 

 .بله، جانم

 :غزل با حالتي موزيانه گفت

 .جونتون سالمت آقا سهيل، سالم

ن صداي غزل ابروهايش را در هم كشيد و گفتسهيل با شنيد : 

 .بفرماييد

 .جواب سالم واجبه آقا سهيل _

 !خب عليك سالم، امرتون _

 .مي خواستم اگرناراحت نمي شيد با هم يه قراري بذاريم _

 !قرار؟ _

 !خب اگر براتون ميسر نيست پس لطفا يه سر بياييد خونه ما؟ _

 آخه براي چي؟ _

اد در مورد مجيد با شما مشورت كنمدلم مي خو _ . 

 .خيالتون راحت، مجيد همۀ كارهاش درست و بي نقصه و يه مرد كامال قابل اطمينانه _



 .اما من دلم مي خواد بيشتر بدونم، خودت كه مي دوني ازدواج يه امر مهم و زندگي سازه _

 .خب بله درسته ولي من امروز وقت ندارم _

ارمون رو مي ذاريم براي هر موقعي كه تو دوست داريخب اشكالي نداره قر _ . 

 .نمي تونم قول بدم _

 !سرنوشت دختر خاله ات برات مهم نيست _

 !البته كه مهمه اما _

 .جون الله درخواستم رو رد نكنيد _

 .دفعه آخرت باشه اين كار رو مي كني، ديگه حق نداري منو به جون الله قسم بدي _

 !چشم حاال كي؟ _

 :سهيل كمي فكر كرد و گفت

 !فردا ظهر

 چرا ظهر؟ _

 مي خوام ناهار با همي بخوريم، اشكالي داره؟ _

 .نه، نه هر طوري كه تو دوست داري _

 !تو نه شما _

 .خيلي خب شما، پس يادت نره _

 امر ديگه اي نيست؟ _

 .نه و متشكرم، به اميد ديدار _

 .خدا حافظ _

و به مجيد كه با كنجكاوي به او نگاه مي كرد لبخندي زد و گفت سهيل گوشي را گذاشت : 

و  مثل اينكه كارها داره درست مي شه ولي از من مي شنوي بيا و از همين حاال برگرد، اين دختر خيلي خودسر

 .لجبازه

 .منم از همين لجبازيهاش خوشم مياد _

 !اي ديوونه هر دوتون احمقيد _

آقا سهيل ... حاال چي مي گفت؟ متشكرم شما لطف داريد _  

 .مي خواد در مورد تو با من صحبت كنه _

 واقعا؟ در مورد من؟ _

 .بله گفتم كه، كارها داره درست مي شه _

 :مجيد با شادي كمي جابه جا شد و پرسيد

 كي؟

 !فردا بعد از ظهر _

 منم بيام؟ _

 تو ديگه براي چي بياي ديوونه؟ _



 .خب داماد منم _

 .ولي هنوز معلوم نيست _

 .آهاي بد جنس نري همۀ كاسه كوزه ها رو به هم بريزي _

 .اتفاقا من يكي دلم مي خواد هرچه زودتر اين دختره بره دنبال زندگيش و دست از سر من برداره _

 .پس به خاطر خودت هم كه شده حسابي از من تعريف كن تا دهنش آب بيفته _

ي؟براي تو؟ مگه تو شكالت _  

 :من؟ من عسلم! مگه نمي دونستي؟ اون وقتها كه كوچولو بودم بابام نوازشم مي كرد و مي گفت _

 .گل پسرم قند عسلم، شكر شكرم

 :سهيل خنديد و گفت

 هنوزم نمي خواي دست از اين بچه بازيهات برداري؟

از راه  ه درختهاي حياط كه بايكباره چشمهاي مجيد پر از اشك شد. از جايش بلند شد و به طرف پنجره رفت. ب

 :رسيدن پاييز رنگ برگهايشان در حال تغيير بود نگاه كرد وگفت

ر رو برات پدرم هميشه مي گفت دلم مي خواد تو رو توي لباس دامادي ببينم، دلم مي خواد خوشگل ترين دختر شه

 .بگيرم، اما شمع عمرش خيلي زود آب شد و از بين رفت

لن شده بود و حرفهاي آخر او را شنيده بود گفتآقاي مقدم كه وارد سا : 

 .پسرم! مطمئن باش روح پدر و مادرت هميشه ناظر كارهاي تو هستند

ود و با همان حال سهيل و مجيد به سوي او برگشتند. لبخندي آرامش بخش برلبان اين پير مرد با تجربه نشسته ب

 :ادامه داد

و من انجام بدم و به عنوان پدرت برات پاپيش بذارمشايد خدا صالح دونسته كه اين مسئوليت ر . 

 :مجيد جلو رفت و در مقابل ويلچر آقاي مقدم نشست و دستهاي او را بوسيد و گفت

 .متشكرم پدر، متشكرم

 .سهيل روبروي مبلي نشست و گفت: بسه ديگه حسوديم مي شه، مثل اينكه منم دارم داماد مي شم ها

تآقاي مقدم آهي كشيد و گف : 

دونم چه  دامادي تو برام يه رويا شده بود و حاال كه اين رويا دوباره داره به حقيقت تبديل مي شه از خوشحالي نمي

 .كار كنم

 .با اجازتون من و الله قرار گذاشتيم كه فردا بعد از ظهر بريم خريد _

مي نكرديمپسر تو چرا انقدر عجولي؟ مگه يادت رفته؟ ما هنوز از الله خواستگاري رس _ . 

 .پدر جان خواستگاري و اين حرفها همۀ جنبه تشريفاتي داره و گرنه اصل كار دلمه كه بايد بخواد _

به مهتاب  درسته اما الله هنوز تحت سرپرستي پدرشه و نبايد وجود او را ناديده گرفت، پس گوشي رو بردار و _

دون تگاري رو انجام بديم، خودم امشب از آقا فريبگو كه ما امشب براي شام مزاحمشون مي شيم تا مراسم خواس

 .اجازة الله رو مي گيرم تا فردا با همي بريم خريد

 :سهيل چشم بلندي گفت و به طرف تلفن رفت وشماره گرفت

 .الو بفرماييد _



 .سالم الله جان _

 سالم، سهيل تويي؟ _

م خدمت مي رسيمبله، زنگ زدم بگم كه پدر گفت كه خبر بدم ما امشب براي شا _ . 

 :الله خنديد و گفت

 .من وتو انقدر عجله كرديم كه اصال به خواستگاري فكر نكرديم و اول از همه قرار خريد رو گذاشتيم

 !الله جان _

 !بله _

 !ما سه نفريم _

 !سه نفر؟ _

 .بله ديگه اين آقا مزاحم چند وقتيه كه چسپيده به ما و ولمون نمي كنه _

خنديد وگفت الله بازهم : 

 منظورت مجيده؟

 :مجيد كه با اين حرف سهيل جلو رفته بود گوشي را از دست او گرفت و گفت

ببخشيد،  ببين الله خانم به همين زودي يادش رفته كه زندگيش رو مديون منه، حاال ديگه من شدم مزاحم آخه، خيلي

 .ديگه خرش از روي پل گذشت

 .سالم آقا مجيد _

سالم از ماست، از بس كه سهيل حرف ناحسابي مي زنه منو عصباني كرده آخ ببخشيد، _ . 

شكرمي سهيل شوخي مي كنه و گرنه شما رو خيلي دوست داره، منم به خاطر لطفي كه در حقمون كرديد از تون ت _

 .كنم

 .كاري نكردم الله خانم وظيفه ام بود _

 :اين بار سهيل گوشي را از او گرفت و گفت

شم قبول داره كه وظيفه اش رو انجام داده ولي بازم توقع تشكر دارهببين خود . 

 :مجيد سرش را تكان داد و گفت

 .بله ديگه خيالت راحت شده كبكت خروس مي خونه

 .سهيل براي او شكلكي در اورد و به صحبتش با الله ادامه داد

و هيچ چيز  يد كه احساس مي كرد ديگر هيچ كسدنياي الله دنياي ديگر شده بود. دنيايي پر از زيبايي، عشق و ام

ترش قادر به خراب كردن آن نيست. شادي وصف ناپذير او ديگران را هم شاد كرده بود. مهتاب كه مي دانست دخ

مد و دلش به سوي خوشبختي مي رود و مهماني امشب برايش خيلي اهميت دارد يك لحظه از آشپزخانه بيرون نمي آ

 را كه تا به حال درست كرده، درست كند.الدن هم براي انجام هر كمكي به خواهر و مي خواست بهترين شامي

 مادرش آماده بود. لحظه اي به آشپزخانه مي رفت و به مهتاب كمك مي كرد. لحظه اي هم به سالن مي آمد و در

خيره  و به مادرش كارهاي ديگر الله را ياري مي داد. مهدي با حالت شيطنت بچه گانه اي روي صندلي نشسته بود

 :شده بود. مهتاب به طرف او برگشت و پرسيد

 تو چرا اينجا نشستي؟



 .خب منتظر دستور شما هستم _

 .چه دستوري؟ من كه ديگه كاري ندارم _

 مطمئنيد؟ _

 خب بله، چطور؟ _

رده رو فراموش ك آخه مامان جان از صبح تا حاال يازده بار منو بيرون فرستادي، يك بار ميوه خريدم، سبزي _

 ... بوديد، يك بار رفتم كاهو خريدم، بعد رفتم سس خريدم، بعد نان تازه بعد بستني

 .عزيز من هميشه هم كه اين طوري نيست _

 ...بله منم مي دونم اما اميدوارم وقتي نوبت من شد ديگران هم به همين اندازه براي من زحمت بكشن _

و كه بشه همه از ذوقشون اصال نمي تونن زمين بشيننقربون تو پسر گلم برم، نوبت ت _ . 

 :مهدي بلند گفت

 .من مي رم توي اتاقم ولي مطمئنم كه هنوز پنج دقيقه نشده صدام مي كنيد

 .نه ديگه خيالت راحت باشه، برو به كارهات برس _

ه شدند. الله ودند وارد آشپزخانمهدي با خستگي به اتاقش رفت. الله و الدن كه كار گردگيري را به پايان رسانده ب

 :گفت

 !خيلي خسته شدي مامان

 !نه عزيزم، اين چه حرفيه _

 .آخه درست كردن سه جور خورش كار آسوني نيست _

 :الدن در ادامه حرف او گفت

 .كمي هم اسرافه

 :مهتاب لبخندي زد و گفت

 مي خواد او خورشي كه دوست داره براش درستخيلي وقته كه داييت خونۀ ما نيومده حاال هم كه داره مياد دلم 

 .كنم

 پس ديگه چرا فسنجون درست كرديد؟ _

 .چون دوست دارم سهيل عزيزم در شب خواستگاريش بهترين غذايي رو كه دوست داره بخوره _

 خب فكر نمي كنيد همين دو تا بسه؟ _

 !نه! چون قورمه سبزي خورش مورد عالقۀ الله عزيزمه_

يش را دور گردن مادر حلقه كرد و او را بوسيد و تشكر كردالله دستها . 

 :مهتاب گفت

از  در ضمن عزيزم، من از هر كدوم به اندازه اي درست كردم كه زياد باقي نمونه، خودت كه پدرت رو مي شناسي

 .دور ريختن غذا متنفره

 :الله در يخچال را باز كرد و گفت

 .من شيرينيها رو مي چينم

دفعه به ياد آورد كه شيريني را فراموش كرده و به الدن گفت مهتاب يك : 



 .اصال حواسم نبود، گفتم يه چيزي رو فراموش كردم ... بدو ... بدو برو به مهدي بگو بره شيريني بخره
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كي به تن كرد لند مشپس از اتمام كارها الله به حمام رفت و دوش گرفت و بيرون آمد و لباس سفيد زيبايي با دامن ب

 و جلوي آينه نشست و پس از خشك كردن موهايش آنها را پشت سرش جمع كرد و شال مشكي را روي سرش

د. مهتاب انداخت و از اتاق بيرون آمد. مهتاب و الدن هم لباسهايشان را عوض كرده بودند و درون سالن نشسته بودن

 :با ديدن او گفت

؟اِ الله جان، اين چيه سرت كردي  

 :الله نگاهي به شالش انداخت و پرسيد

 مگه چيه؟

 .عزيز من تو داري عروس مي شي، خوب نيست از رنگ مشكي استفاده كني _

 :الله لبخندي زد و گفت

 .االن مي رم عوضش مي كنم

رش ت و سبعد دوباره به اتاقش برگشت و از درون كشو، يك روسري سفيد كه گلهاي ريز قهوه اي داشت را برداش

ير خودش كرد. هنوز از اتاقش بيرون نيامده بود كه صداي زنگ خانه دلش را لرزاند. با هيجان نگاهي ديگر به تصو

 در آينه انداخت و بيرون آمد و به سالن رفت. ورود مهمانان و مخصوصا وجود پر جنب و جوش مجيد فضا را عوض

د. الله گلها را گرفت و تشكر كردكرد. سهيل با يك دسته گل سرخ جلو رفت و به الله سالم كر . 

 :سهيل آهسته گفت

 .به حدي خوشحالم كه دلم مي خواد پرواز كنم

 :الله لبخندي زد و گفت

 .منم همينطور

 :مجيد از سوي ديگر سالن گفت

 .آهاي خجالت بكشيد نه به داره نه به باره

يدها را درون گلدان گذاشت. الدن با لبخند پرسهردو خنديدند و از هم دور شدند. الله به آشپز خانه رفت و گل : 

 بازم گل سرخ؟

 :الله گفت

 !بازم قلب سرخ

 :الدن گلها را بود كرد و گفت

 .واقعا هم بوي قلب مي دن بوي قلب عاشق

 .بوي عشق رو فقط انسانهاي عاشق مي فهمن _

فهميدم و از  خيلي وقته كه از رفتارت يه چيزهاييالدن خواست انكار كنه كه الله ادامه داد: نمي خواد توضيح بدي من 

 .اينكه به خاطر من صبر كردي واقعا متشكرم

 :سپس با چشمهاي پر از اشك او را در آغوش گرفت و گفت



 .ممنونم از همه تون كه كمكم كرديد تا به آرزوم برسم

 :الدن اشكهاي او را پاك كرد و گفت

و گفت ي رو ببر عروس خانم، مهمونا منتظرند. الله به طرف سماور رفتخوب نيست امشب گريه كني، زودتر چاي : 

 .االن مامان صداش درمياد

 :در همين هنگام مهتاب از درون سالن بلند و گفت

 .الله جان چاي بيار. الله و الدن هر دو خنديدند

فتع به دست زدن كرد و گوقتي الله با سيني چاي وارد سالن شد آقاي مقدم كه هنوز هم باورش نمي شد شرو : 

 ...مباركه انشاءا

يهاي روي ميز سهيل با سينه اي بغض كرده و نگاهي ناباورانه به او خيره شد و خدا را شكر كرد. مجيد يكي از شيرين

 :را در دهانش گذاشت و گفت

 .انشاءا... عروسي خودم

 :همه با هم گفتند

 ...انشاءا

ه مي خواست قاي مقدم گرفت. آقاي مقدم يك فنجان چاي برداشت و تشكر كرد. اللالله لبخند زنان سيني را جلوي آ

 :به طرف سهيل برود كه مجيد گفت

 .نه، نه عروس خانم بيا اينجا، آقا داماد بايد آخر از همه چاي برداره

ه صورت او بالله جلو رفت و سيني را جلوي او گرفت. نوبت به سهيل كه رسيد مجيد نشست. آقاي مقدم با محبت 

 :نگاه كرد و گفت

 عروس گلم براي شام چي درست كردي؟

 :مهتاب به جاي او جواب داد

 .اين ديگه باشه برا بعد، قصد داره همۀ شما رو غافلگير كنه

راي آماده باز از راه رسيدن آقا فريدون و نشستن او مسير صحبت تغيير كرد و بحث ميان مردها گرم شد. خانمها ب

رفتار كرد  به آشپز خانه رفتند. وقتي ميز شام چيده شد همه لب به تحسين گشودند و مهتاب هم طوريكردن شام 

. پس از كه همه فكر كردند شام امشب كار الله است )آقا دومادا مواظب باشيد كه اينطور سرتون رو شيره نمالن!(

د و شستند. الدن با هم ظرفها را جمع كردن صرف شام آقايان بار ديگر به سالن رفتند و به صحبت پرداختند. الله و

د مهتاب هم براي مهمانها چاي برد و ظروف ميوة روي ميز را پر كرد. شستن ظرفها تمام شده بود كه سهيل وار

 .آشپزخانه شد و با ديدن الدن كمي من من كرد و گفت: اِ ببخشيد من يك كمي آب مي خواستم

هيل دستش و رفت. الله هم دستهايش را خشك كرد و ليواني برداشت اما س الدن لبخندي زد و پيشبندش را باز كرد

 :را روي دست او گذاشت و گفت

 .آب بهانه بود

 :الله به او نگاه كرد و پرسيد

 پس آّب نمي خواي؟

 :سهيل آهي كشيد و در حالي كه در چشمهاي زيباي او خيره شده بود گفت



ام، از خوشحالي نمي دونم چه كاركنم و چي بگمامشب جز نگاه و لبخند تو چيزي نمي خو . 

رد الله كه گرمي دستهاي مهربان و عاشق او را حس مي كرد و با اين گرمي احساس مي كرد جان دوباره اي مي گي

 :گفت

 .سهيل قول بده تو هيچ شرايطي تنهام نذاري، من... من از تنهايي مي ترسم

هم تنهات نمي ذارم الله عزيزم مطمئن باش حتي بعد از مرگ _ . 

 .چرا اينطوري حرف مي زني! مگه خودت نگفتي ديگه هيچ وقت از مرگ حرف نزنيم _

تو رو  منو ببخش خودمم نفهميدم چطور شد اين حرف رو زدم ولي بهت اطمينان مي دم حاال كه با اين همه سختي _

 .بدست آوردم تا پاي جونم برات مايه بذارم كه از دستت ندم

عصومانه كي از صندليها را عقب كشيد و نشست. سهيل هم همين كار را كرد اما همچنان نگاهش را به صورت مالله ي

 :او دوخته بود. الله سرش را پايين انداخت و گفت

 .انقدر نگام نكن خجالت مي كشم

ا تمام كنارت بمونم ت دلم مي خواد به اندازه تموم اون سالهايي كه ازت دور بودم نگات كنم، دلم مي خواد انقدر _

ي عاشقانه اون خالءها پر بشه، الله، من و تو بهترين سالهاي عمرمون رو كه مي تونستيم كنار هم باشيم و يه زندگ

م هيچ داشته باشيم از هم جدا بوديم و از ديدن هم محروم بوديم و حاال كه به لطف خدا به هم رسيديم نبايد بذاري

ا كنهچيز و هيچ كس ما رو از هم جد . 

هيل بار اشك هاي گرم بار ديگر بي محابا به روي صورت الله سرازير شدند و باعث ريش شدن دل سهيل شدند. س

 :ديگر دستها او را در دست گرفت و با نگراني پرسيد

 .چرا گريه مي كني؟ حاال ديگه همه چيز به خير و خوبي تموم شد

 :الله با نگاهي نگران به او چشم دوخت و گفت

 .درسته اما... اما نمي دونم چرا بازم ته دلم شور مي زنه

 آخه چرا؟ _

تخوابم يه نمي دونم، نمي دونم خودمم دوست ندارم اين طوري باشم ولي بيشتر اوقات مخصوصا شبها كه توي رخ _

 !حس عجيب منو مي ترسونه

 چه حسي؟ از چي مي ترسي؟ _

من بگيرهمي ترسم بازم يه دست نامهربون تو رو از  _ . 

 .اما ديگه نه كامراني وجود داره نه غزل و نه نيمايي كه بتونن من و تو رو از هم جدا كنن _

 پس چرا اين ترس لعنتي دست از سر من برنمي داره؟ _

خمي در همين هنگام آقاي مقدم با صندلي چرخدارش وارد آشپزخانه شد و گفت: چون اتفاقات گذشته روحت رو ز

ا بتوني اين خم با اينكه داره التيام پيدا مي كنه اما باز هم اذيتت مي كنه، اما عزيزم به خدا توكل كن تكرده و همون ز

ضاي لحظه هاي آخر رو هم به خوبي تحمل كني... مطمئن باش وقتي پا توي خونه سهيل بذاري وجودت انقدر با ف

 .عاشقانه مأنوس مي شه كه ديگه همه چيز رو از ياد مي بري

فتبه احترام آقاي مقدم از جا بلند شد. آقاي مقدم به كنار او كه رسيد دستهايش را در دست گرفت و گالله  : 

تخار مي كنمهرچي بيشتر مي شناسمت بيشتر مي فهمم كه چرا سهيل تا اين حد به تو عالقه داره، من به وجود تو اف . 



 :الله سرش را به زير انداخت و گفت

 .شما لطف داريد

ر حالي كه به آن دو نگاه مي كرد گفتسهيل د : 

 .تمام اين اتفاقات بايد هفت سال پيش مي افتاد

 :آقاي مقدم به سوي او برگشت و گفت

 .اما هنوز دير نشده، عشق پاك هيچ وقت كهنه نمي شه و براي وصال هم هيچ زماني دير نيست

در مي  نمي تونستم تاب بيارم و خيلي زود از پاپدر جان اگر اين اميدها و قوت قلبهاي شما نبود مطمئنا من  _

 .اومدم

ميد رو تو اما عزيزم اين من نبودم كه باعث استقامت تو شدم بلكه اين عشق پاك و مهر بي رياي الله بود كه ا _

سي بتونه به قلبت نگه داشته بود و تو رو به سوي سپيده روشن عشق هدايت كرد. عشق پاك چيزي نيست كه هر ك

شه اون رو  بياره و ادعاي عاشقي بكنه، به نظر من عشق پاك مثل ستاره سهيله كه هر چند وقت يك بار ميدستش 

تيد، پس ديد و باور كرد، شما بايد به خودتون افتخار كنيد كه صاحب يك چنين دلهاي پاك و قلبهاي عاشقي هس

شقتون سايه هاي سياه ترديد روي سينۀ عدست همديگه رو بگيريد و نگذاريد سياهي توي وجودتون رخنه كنه و لكه 

 .بندازه، هر كسي اليق داشتن يك قلب بي ريا و عشقي پاك و صادقانه نيست

 :الله با لحني ملتمسانه گفت

 .دايي جان شما هم بايد به من يك قول بديد

بت كند اما در صريح صحسهل با تعجب به الله نگاه كرد. او كسي نبود كه به اجبار از كسي قول بگيرد و تا اين حد 

درانه گفتاين لحظه با حالت التماس آميخته به اجبار مي خواست از آقاي مقدم قول بگيرد. آقاي مقدم با لبخندي پ : 

 بگو عزيزم! چه قولي بايد بدم؟

 :الله در حالي كه سعي مي كرد بغضش را مهار كند گفت

ن شما رو ، درسته كه قراره سهيل مرد زندگي من بشه اما مبايد قول بديد كه هيچ وقت دست از حمايت ما برنداريد

 .يه تكيه گاه امن و مطمئن براي خودم مي دونم پس قول بديد در هيچ زماني منو تنها نگذاريد

 .عزيزم مطمئن باش تا وقتي كه زنده ام اجازه نمي دم هيچ چيز و هيچكس باعث آزار و اذيت شما بشه _

زد و سرش را روي پاهاي او گذاشت و گفت الله جلوي آقاي مقدم زانو : 

 .ديگه از هيچي نمي ترسم از هيچي

 :آقاي مقدم او را نوازش كرد و گفت

سعت تو صاحب پاك ترين و مهربون ترين قلب دنيايي و خوشحالم كه سهيل صاحب اين قلب كوچيك اما به و

 .درياست

 :درهمين لحظه مهتاب وارد آشپزخانه شد و پرسيد

ه؟ چرا نمي يايد؟ با ديدن الله در آن وضع ترسيد و پرسيدچي شد : 

 چيزي شده؟ الله حالش بده؟

 :سهيل لبخندي زد و گفت

 .فقط داره خودش رو براي دايي جونش لوس مي كنه



 :الله دست دايي را بوسيد و از جا بلند شد و به مهتاب گفت

ده تموم شه پس حرفاتون رو خالصه كنيد و همه چيز رو سامامان! دلم نمي خواد عروسيم و مقدماتش مثل ديگران با

 .كنيد

صت همانطور كه الله خواسته بود با چند قول و قرار ساده صحبتها به پايان رسيد و در همان شب مجيد هم از فر

تما استفاده كرد و از آقاي مقدم خواهش كرد بعد از عروسي سهيل براي او خواستگاري برود و او هم قول داد كه ح

م اين كار را انجام دهد.الله و سهيل آن شب با يك خداحافظي آرام و نگاههاي پر از عشق از هم جدا شدند و هر كدا

 .بااميد به فردايي روشن و مشترك به رختخواب پناه بردند

 فصل اخر
 

 :غزل در حالي كه موهايش را شانه مي كرد وارد آشپزخانه شد و گفت

فقط يه بازيه و سهيل داره فيلم بازي مي كنهديديد گفتم همۀ اينها  . 

 :آقا ناصر فنجان چاي را روي ميز گذاشت و پرسيد

 دوباره از اين حرفا زدي؟

 :غزل حركتي به موهايش داد و گفت

 :من هيچ وقت بيخودي و بدون دليل حرف نمي زنم، براي حرفهام مدرك دارم. ندا خانم پرسيد

 چه مدركي؟

جواب دادنيما به جاي او  : 

 .هيچي! بازم مي خواد همه ما رو بذاره سركار تا بتونه مجيد رو هم دست به سركنه

 :غزل با خونسردي تمام يكي از صندليها را عقب كشيد و نشست و گفت

 :ديشب سهيل به من زنگ زد، و گفت

 .كه امروز مياد تا منو ببينه

موهاي او را از پشت گرفت و گفت آقا ناصر مثل اسفند روي آتش از جا پريد و با خشم : 

 بازهم نشستي و نقشه كشيدي؟

 :غزل در حالي كه سرش به سوزش افتاده بود گفت

 .نه، نه هيچ نقشه اي در كار نيست

 :آقا ناصر بدون توجه به التماسهاي ندا خانم او را كشان كشان به طرف تلفن برد و گفت

 .گوشي رو بردار

ناصر فرياد زد غزل به اونگاه كرد. آقا : 

 .گفتم گوشي رو بردادر

 :غزل گوشي را برداشت. آقا ناصر به نيما گفت

 .بيا شماره خونۀ آقاي مقدم رو بگير

 :نميا هم به سرعت اين كار را انجام داد. آقا ناصر با تحكم به غزل گفت

 به سهيل بگو كه نمي خواي ببنيش نه حاال و نه هيچ وقت ديگه! فهميدي؟



زل بازهم فقط به او نگاه كرد. سهيل گوشي را برداشت و گفتاما غ : 

 !بله

 :غزل جوابي نداد. آقا ناصر با خشم موهاي او را بيشتر كشيد. غزل ناله اي كرد و گفت

 .سهيل ... سهيل بيا كه اينا دارن منو مي كشن... زود خودت رو برسون

 :سهيل گيج و مبهوت پرسيد

 ...چي شده؟ غزل تويي غزل

 .اما قبل از اينكه او حرفي بزند آقا ناصر تلفن را قطع كرد و آن را برداشت و به گوشه اي پرت كرد

 :سهيل گوشي را گذاشت و هراسان به مجيد و پدرش گفت

 .غزل بود، فكر مي كنم اتفاق بدي افتاده

 :مجيد با نگراني پرسيد

 چي گفت؟

 !گفت كه خودم رو زود برسونم _

مگين تر از قبل غزل را به ميان سالن انداخت و گفتآقا ناصر خش : 

ه او انداخت و از ديديد گفتم اين دختره آدم بشو نيست. و در حال باز كردن كمر بندش بود كه غزل نگاهي پر كينه ب

ساند. ر جا بلند شد و دوان دوان به طرف در سالن رفت و آن را باز كرد و از پله ها باال رفت و خودش را به پشت بام

 :همه به دنبال او دويدند. او لبه پشت بام ايستاد و گفت

 .اگه يه قدم ديگه جلوتر بياييد خودم رو مي كشم

 :ندا خانم ملتمسانه گفت

 !نه غزل جان نه! پدرت ديگه كاريت نداره! بيا كنار بيا اونجا خطرناكه

واهد كه باس بپوشد و برود از همسايه ها كمك بخنيما هراسان به طرف پله ها دويد و خودش را به خانه رساند تا ل

 :صداي زنگ تلفن بلند شد. با عجله گوشي را برداشت. سپيده بود كه گفت

 .الو سالم آقا نيما

 :نيما كه حال خودش را نمي فهميد گفت

 .تورو خدا كمك كنيد، غزل داره خودش رو مي كشه و ديگر نتوانست حرفي بزند و گوشي را گذاشت

با دلهره به سهيل گفت مجيد : 

 .عجله كن پسر دارم ديوونه مي شم

 .باشه هولم نكن_

 !شايد دزد اومده خونه شون_

 !اين موقع صبح؟

 :آقا فريدون دو دسته اسكناس سبز روي ميز گذاشت و گفت

 .بيا دخترم اين هم پول براي بعد از ظهر

تاب نكاه كرد و گفتالله كه به فكر فرو رفته بود با چشماني نگران به مه : 

 .دلم شور مي زنه



 .مهتاب خنديد و گفت: از خوشحالي زياده

 .الله از پشت ميز بلند شد و گفت: نه، دلشوره عجيبي دارم! بايد به سهيل زنگ بزنم

 :در همين لحظه صداي زنگ تلفن بلند شد. الله دوان دوان به سالن رفت و گوشي را برداشت

 !الو بفرماييد

_ الله تويي؟الو   

 بله شما؟_

 من سپيده ام، خبر داري؟_

 !چه خبري؟_

 !كه غزل خودكشي كرده_

د و به الله احساس كرد چشمانش سياهي رفت و ديگر چيزي نفهميد و نقش زمين شد. الدن و مهتاب فريادي زدن

 .سوي او دويدند

را ببين به محض پايين آمدن از ماشين مجيد به باال اشاره كرد و گفت: اونجا . 

 :سهيل سرش را بلند كرد و با ديدن غزل بر لبه بام گفت

 .اين دختره ديوونه ست

 :مجيد گفت

 .بايد كمكش كنيم

د و سپس دستش را از دست او بيرون كشيد و با عجله زنگ خانه همسايه آنها را زد و پس از باز شدن در وارد ش

پشت بام  اد و خودش را به پشت بام رساند. خوشبختانه عرضتوضيحات مختصر و تند و سريعي به خانم همسايه د

نها گذاشت همسايه يك متر از بام خانه آقا ناصر جلوتر بود. مجيد آهسته آهسته جلو رفت و پايش را روي بام خانه آ

لو آروم ج و به ديگران اشاره كرد كه ساكت باشند. بعد در حاليكه عرق از سر و صورتش سرازير شده بود همانطور

 .رفت و در يك لحظه بازوي غزل را گرفت و همراه خودش روي بام انداخت

محكمي به  سهيل كه از بيرون نظاره گر اين صحنه بود نفس راحتي كشيد، مجيد به صورت غزل نگاه كرد و سيلي

 .صورتش زد. غزل گريه كنان سرش را پايين انداخت

رفت كه تلفن همراهش زنگ زد سهيل كه حوصله ديدن غزل را نداشت به طرف ماشينش . 

 .بله بفرماييد_

 .الو سهيل_

 !شمائيد پدر_

 چي شده؟_

 .هيچي به خير گذشت_

 .سهيل! زود خودت رو به بيمارستان برسون_

 بيمارستان براي چي؟_

 .الله حالش به هم خورده_

 چرا؟_



 !نمي دونم_

يد سريع به ين شد و حركت كرد. وقتي به بيمارستان رسسهيل در حالي كه نام بيمارستان را مي پرسيد سوار ماش

ش نگاه طرف اطالعات رفت و بعد بدون اينكه به تذكرات كسي گوش دهد خودش را به طبقه دوم رساند. به اطراف

 :مي كرد كه چشمش به مهتاب و الدن و آقا فريدون افتاد. جلو رفت و با نگراني پرسيد

 چي شده؟

د گفتمهتاب با صورتي اشك آلو : 

 !سكته قلبي كرده

 آخه چرا؟_

 .نمي دونم پشت تلفن كي بود و بهش چه گفت كه اينطوري شد_

 دكترش چي مي گه؟_

 .مي گه فقط دعا كنيد_

 يعني؟_

ش كنسهيل ديگر نتوانست حرفي بزند، با ضعف به ديوار تكيه داد و با صداي بغض آلود گفت: خدايا كمك . 

انه هم گذاشته بودند و گريه مي كردندالدن و مهتاب هم سر به ش . 

اخذه در حالي كه الله با نفس هاي مصنوعي و دعاهاي ديگران با مرگ دست پنجه نرم مي كرد، غزل در خانه مورد مؤ

ظه قرار گرفته بود و پشيمان از تمام كارهايي كه انجام داده بود مرتب از همه عذرخواهي مي كرد كه در همين لح

آنها از حال الله باخبر شدند. نيما عصبي و خشمگين به سوي او رفت و گفتتلفن زنگ زد و  : 

 .بهت هشدار داده بوديم اما گوش نكردي

دم ازدحام كرده در همين لحظه كساني كه به بيمارستان رفته بودند و پشت درهاي بسته مانده بودند در خانه آقاي مق

عي ضطرب تر بود و مرتب اشك ميريخت. فرزانه و مهين خانم سبودند و هر كدام حرفي مي زدند. فريده از همه م

مده كردند او را آرام كنند اما او فقط ناله مي كرد و اشك مي ريخت. آقا ناصر و ندا خانم هم مثل ديگران به آنجا آ

شي را گو بودند. همه با نگراني گوش به تلفن سپرده بودند اما تا ساعت چهار بعد از ظهر هيچ خبري نشد. سياوش

فتبرداشت و به تلفن همراه سهيل زنگ زد و حال الله را پرسيد. سهيل در حالي كه احساس خفگي مي كرد گ : 

 .فقط دعا كنيد كه الله من زنده بمونه وگرنه خودم غزل رو مي كشم

 :سياوش گوشي را گذاشت و بعد از يك آه بلند گفت

 .از دست دكترها كاري ساخته نست فقط براش دعا كنيد

نيد. اما او در آن مهتاب به ياد روزي افتاد كه الله گفته بود اگر خوشبختي منو مي خوايد چشمهاتون رو بيشتر باز ك

ي اشك آلود سرش لحظه منظورش را نفهميده بود و با چشم بسته گذاشته بود كه كار به اينجا كشيده بشه. با چشمان

 .را بلند كرد و از خدا كمك خواست

سته گل زيبا ي از نيمكتها نشست و سرش را در ميان دستهايش گرفت. به ياد روزي افتاد كه با يك دسهيل روي يك

شته باشم زندگي به ديدن او رفته بود و گفته بود كه من به اميد اينكه فقط حتي اگر شده در لحظه مرگ تورو كنارم دا

اس مي يگه از مرگ حرف نزن، حاال كه من احسمي كردم كه الله دستش را روي لبهاي او گذاشته بود و گفته بود د

ه بود برايش كاري كنم دوباره متولد شدم تو هم بايد كمكم كني تا از دنياي تاريك گذشته بيرون بيام. اما او نتوانست



كه كنار هم  انجام دهد و حاال او با يك قلب مريض روي تخت بيمارستان افتاده بود. سهيل باز هم به ياد شبي افتاد

ين عذاب بكشم، ماشين نشسته بودند و او گفته بود كه االن از خدا مي خوام كه جونم رو بگيره و نذاره بيشتر از ا توي

خوب به ياد داشت كه در ان لحظه چقدر نگران و ناراحت شده بود و حاال باز هم مي ترسيد كه خدا دعاي او را 

ر مستجاب گرداند كه در اين صورت او هم همين خواست زيرا هرگز طاقت دوري از آن الله مهربان را  ا از خدا مي

يي مي ترسدنداشت و به او قول داده بود كه هيچ وقت تنهايش نگذارد زيرا الله زيبايش بارها گفته بود كه از تنها . 

سهيل  در افكار عذاب آور خويش غرق بود كه دكتر و پرستار بخش خارج شدند. همه به سوي آنها دويدند اما پاهاي

 :ياراي بلند شدن را نداشت فقط از دور به دكتر چشم دوخته بود كه با تأسف سرش را تكان داد و گفت

 .متأسفم

يدون با صداي شيون مهتاب بلند شد. الدن هم با ضعف كنار ديوار نشست و سرش را روي پاهايش گذاشت آقا فر

با سعي  هنگامي كه دكتر به سهيل رسيد، سهيل بهت و ناباوي سرش را به ديوار تكيه داد و آرام آرام گريه كرد.

 :بسيار بلند شد و به طرف او رفت و يقه اش را گرفت و پرسيد

 با الله من چه كردي؟

 :دكتر از پرستار پرسيد

 اين آقا كيه؟

 :پرستار جواب داد

 .نامزدشه

 :دكتر با تأسف به او نگاه كرد و گفت

 .خواست خدا بوده پسرم آروم باش

ين و آرام به اي سهيل بي حس شد و كنار بدنش افتاد. از دور به شيشه هاي بخش نگاه كرد و با قدمهايي سنگدسته

وارد  آن طرف رفت. درها را گشود و وارد شد. پرستار بخش با ديدن صورت بي رنگ او فقط نگاهش كرد. سهيل

نار زد. را به تخت رساند و ملحفه را كاتاق الله شد ملحفه سفيدي را روي صورت زيباي او كشيده بودند. خودش 

ا در احساس كرد الله لبخند مي زند. اشك از چشمانش سرازير شد و روي صورت او افتاد. دست ظريف و سرد او ر

راه نبودي؟!  بين دستهايش گرفت و گفت: اللۀ عزيزم راحت شدي؟ پس من چي؟ من چه كار كنم؟ تو كه رفيق نيمه

مه جاي تو رو خدا چشمات رو باز كن تو هنوز كلبۀ عشقي رو كه برات ساختم نديدي، هچرا فكر منو نكردي؟ چرا؟ 

 .اون رو پر از گلهاي الله كردم مي دوني چرا؟ چون همۀ الله ها مثل تو قشنگند

ايستاده  خانم پرستار در حالي كه اشك مي ريخت از اتاق بيرون رفت. سهيل حدود يك ساعت كنار الله بي روحش

ودش را د دل مي كرد كه يك دفعه به خودش آمد و از اتاق بيرون رفت. آقاي مقدم كه با شنيدن اين خبر خبود و در

ختي فرو داد به بيمارستان رسانده بود با او روبرو شد. سهيل با چشماني متورم و دستهايي لرزان آب دهانش را به س

 :و گفت

 .مي كشمش! خودم با همين دستام خفه ش مي كنم

يد غروب اينكه ديگران به او برسند از ساختمان بيمارستان خارج شد و خودش را به ماشينش رساند. خورش قبل از

رافش كرده بود، غروبي غم انگيز و گريان. سهيل به سرعت حركت كرد و حواسش اصال به ماشينهايي كه در اط

ودتر به يخت و عجله داشت تا هرچه زحركت مي كردند نبود فقط با به ياد آوردن الله از دست رفته اش اشك مي ر



ي زد و به غزل برسد و كارهايش را تالفي كند كه ناگهان با كاميوني كه از روبرو مي آمد برخورد كرد. ماشين چرخ

بدنش  زير كاميون رفت و درهم پيچيده شد و جسمي مثل آهن گداخته در شكم او فرو رفت. با تنها تواني كه در

لفنش را راهش را برداشت و به مجيد زنگ زد مجيد كه هنوز در حال توجيه كردن غزل بود تباقي مانده بود تلفن هم

 :از جيبش در آورد و گفت

 .الو

 :سهيل با صدايي كه به سختي از گلويش بيرون مي آمد گفت

 .م...م...مجيد

 سهيل تويي؟ چي شده؟ چرا اينطوري حرف مي زني؟_

يديش الله عزيزم م..م...مجيد ما رو كنار هم توي كلبه عشقمون خاك كندارم مي رم پيش الله...پي...پ ..._ . 

 :مجيد با نگراني گفت

 الو سهيل... سهيل حرف بزن، چي شده؟

لكه خدايي اين دو عاشق پاك و بي ريا در يك روز تلخ و سخت با هم از دنيا رفتند زيراعشقشان نيز دنيايي نبود ب

ك نها را در همان كلبه عشقي كه آكنده از گلهاي الله بود در كنار هم به خابود. به در خواست سهيل هر دوي آ

چ كس سپردند. فريده گلهاي خشك يادگاري را كه در كمد الله بود با خود آورده بود و روي اجسادشان پاشيد. هي

ردند و بياراي صحبت كردن نداشت همه اشك مي ريختند و افسوس مي خوردند كه چرا زودتر به اين عشق پي ن

 .گذاشتند كه اين غم عظيم ذره ذره و پنهاني قلبهاي عاشق آنها را پاره پاره كند
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