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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 ✨   میالرح الرحمن اهلل بسم ✨ 

  

 نام آنکه محبت را در دل ها نهاد. به

 نیریش  یتلخ گاه یگاه ،یزندگ

 

  

 1 پارت

 است. مانیا یگل ها و جوانه ها یمیتیفصل غم و اشک و درد است. فصل  عاشورا،

 است. یو همدل یعاشورا فصل ماتم و هم درد ن؛یمظلوم یزجه و آه و ناله ها فصل

 یکوچه ها یجا یشد. جا یالشهداء )ع( م دیآقا س یسوگوار یفصل زمستان بود. که مصادف با آغاز روزها لیاوا

 دهد. یاز آمدن آن ماه پر عشق و درد؛ ماه ماتم و غم م یشهر نشانه ا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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به آن جا  کیبرم از نزد ستینظر مرا به خود جلب کرد. فکر کردم بد ن یشهر، خونه ا یکوچه پس کوچه ها انیم از

 بندازم. ینگاه کی

 و لوکس بود. کیاما ش یمیقد یمتر بود شدم. از آن خانه ها صدیکه به مساحت س عیبزرگ و وس اطیاجازه وارد ح با

 وهیبود. م دهیورد. چون تازه زمستان از راه رسخ یبود. به چشم م وهیکه پر از درخت انواع م یباغ اطیراست ح سمت

 .دینکن وهینکنم تا هوس خوردن م فیتعر وهیاز م ادیز میخوب بگذر اریشد. بس یم دهید یحوال نیا یزمستان یها

قرار داشت. که  یرز و اطلس یبا گل ها یمجلل که کنار هر در اتاق گلدان ییرایسه اتاق خواب با پذ اطیطرف ح آن

 کنند. یرو نوازش م نندهیچشم ب

 بود. یبزرگ قرار داشت که مختص روضه خوان یاتاق اطیور ح آن

 خانه. نیسراغ ساکن میبر حاال

 خانواده باقر آقا، شصت و پنچ سال بازنشست. پدر

 خانواده اقدس خانم، شصت سال خانه دار. مادر

 و دو ساله متاهل. یس ریبزرگ خانواده سم پسر

 و هفت ساله متاهل. تسیب ییحیدوم خانواده  پسر

 و دو ساله مجرد دانشجو. ستیب ثمیسوم خانواده م پسر

 هجده ساله مجرد محصل. ایاول و آخر خانواده مح دختر

 و هفت ساله پرستار. ستیب نیبزرگ خانواده نوش عروس

 ده ساله کوثر هفت سال. وانیهاش، ک بچه

 سال در حال حاظر خانه دار. ستیدوم ندا ب عروس

خانه را انجام داده و به  یداد. ندا که تازه کارها یاز بارش باران م یو گواه دیوز یم یبود و باد سرد یابر آسمان

 استراحت کند. یوارد اتاقش شد. تا کم یاتمام رسانده بود. با خستگ
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 زد. از اتاق خارج شد و نزد او رفت. یکه او را صدا م دیاقدس خانم را شن یهمان که وارد اتاق شد، صدا اما

 ؟یداشت یبله عمه جون اومدم کار -

 رو برگرداند و با تشر جواب داد: ضیخانم با غ اقدس

 مگه صدات بزنم. ضمیاگه کار نداشتم مر -

 مادر شوهرش داد. یحرف ها یانداخت و گوش به ادامه  ریگرفته سر به ز یبا حالت ندا

 ؟یدیکه ابروم رو حفظ کنه. فهم یدرست کن یشام مفصل هیخوام که  یم میامشب مهمون دار یگوش کن برا -

 :دیگفت سپس پرس یسر خم کرد و چشم ندا

 هست؟ یمهمان ک -

 گره خورده جواب داد: ییخانم رو ترش کرد و با ابروها اقدس

 م.باش ینداشته باش کارت رو بکن نذار از دست تو شاک یکار زهایچ نیتو به ا -

 به او انداخت و طرف آشپزخانه رفت. ینگاه معصومانه ا ندا

 استراحت کند که نشد. یخواست کم یچاره تازه م یب دختر

 خسته مشغول به کار شد. یتن با

 یگره خورده و با ناراحت ییبا ابروها ایبه آشپزخانه را حس نکرد. مح ایغرق افکار و کار شده بود. که ورود مح چنان

 یکرد و با لحن آرام ی. ندا مکث کوتاهدیکش یپوف یحرف چیو بدون ه ستادیکنار او که مشغول ظرف شستن بود. ا

 :دیپرس

 ؟یشده چرا ناراحت یزیچ -

 و گفت: دیاش را برچ یگوشت یلب ها ایمح

 کنه. یدست و اون دست م نیا یبازار ه میگم بر یبه مادرم م روزیاز د -
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 ؟یمگه بازار چه کار دار -

 شه و من هنوز لباس نگرفتم. یفردا ماه محرم شروع م -

 بست گفت: یآب را م ریکه ش یبه او انداخت و در حال ینگاه ندا

 ؟یدیپدربزرگت فوت کرد. لباس خر یوقت شیچند ماه پ نیتو که هم -

 جواب داد: یعشوه گر یبا صدا ایمح

 دوست ندارم بپوشمشون. گهیاند د دهیبله درسته اما همه من رو با اون لباس ها د -

 زمزمه کرد: یباال انداخت و با لحن معنا دار ییابرو ندا

 آهان! -

 نشاند و گفت: شیبر لب ها ی. لبخنددیکش یینفس پر سر و صدا ایکارش شد. مح مشغول

 .نیبازار آفر میبا هم بر ایجون ب یناد -

 از پشت شانه نگاهش کرد و جواب داد: ندا

 بره. یبگو تو رو م ییحیشب شده. به  میو برگرد میرسم تا بر یارم نمکار د یباور کن کل -

 هم نداره. یباغ هست کار تو

 گفت: زانیآو یبا لب و لوچه ا ایمح

 .ادیب ییشه با من جا ینم یراض یدون یخودت که م -

 گفت: یزد و با مهربان یلبخند ندا

 گم تو زود باش برو آماده شو. یغصه نخور خودم بهش م -

 بر گونه اش زد. یندا را بغل گرفت و بوسه ا یبا خوش حال ایمح

 .یماه یلیفدات بشم زن داداش به خدا تو خ -
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 درخت ها بود رفت. یاریکه مشغول آب ییحیلبخند بر لب وارد باغ شد و طرف  ندا

تش را دس ینباش. ندا کنار او قرار گرفت. با گفتن خسته دیبخش نتیچهره اش را ز یمایس یاو لبخند دنیبا د ییحی

 گرفت و گفت:

 داره؟ دیخورده خر هیبازار  یرو ببر ایشه لطفا مح یجون م ییحی -

 به او انداخت و گفت: یزینگاه محبت آم ییحی

 ده. یکردن چه قدر آدم رو عذاب م دیاون دختر موقع خر یدون یتو که م -

 بار به خاطر من. نیاشکال نداره حاال ا -

 کرد و گفت: یکوتاه یخنده  دیاو را کش یگونه  ییحی

 چشم. یتونم نه بگم به رو یمگه م -

 و هر دو با هم از باغ خارج شدند. دیخند ندا

 آن ها به آشپزخانه برگشت. یاز بدرقه  بعد

 

2 

 ریکه سر به ز یجا خورد؛ در حال د،یکش یاقدس خانم که داخل قابلمه ها سرک م دنیآشپزخانه شد. با د وارد

 ت:انداخته بود، گف

 دم. یخودم همه کارها رو انجام م دیشما زحمت نکش -

 زد. گفت: یکه به غذا ناخنک م یدر حال ییبا ترش رو اقدس

اب ترسم ب ی. مستیجالب ن ادیبسوزه گرچه االن هم بوش ز ای رهیو سر به غذا نزنم ممکنه ته بگ امیدونم اگه ن یم -

 .پختم یکاش خودم غذا رو م یمهمون هام نباشه. ا لیم

 ند.ک فیبود که از دستپخت او تعر امدهین شیوقت پ چیدانست دستپخت ندا حرف نداشت اما ه یکه خوب م نیا با
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 رفت و درش را باز کرد. خچالینزد و سمت  ی. حرفمادر شوهرش عادت داشت یها و حرف ها کهیت نیکه به ا ندا

 شده بود انداخت و گفت: نییتز قهیکه با سل زیم یبه ساالد رو ینگاه اقدس

 کن؟! زشیر نیبش یقدر درشت درست کرد نیچه خبرته ساالد رو ا -

ها را که از قبل  وهیداد. م یگفت و فقط با تکان دادن سر جواب او را م ینم چیداشت که ه یصبر و حوصله ا عجب

 اُپن قرار داد. یو رو دیشسته بود را در ظرف چ

 اند و گفت:را از نظر گذر زیباز همه چ اقدس

 یاستفاده کن. ول ییرایپذ یدرضمن اون ظرف ها هست که پارسال روز تولدم از المان برام فرستادند. از اون ها برا -

 رسند. یمهمون ها م گهیمن برم آماده بشم کم کم د گهی. خب دیرو نشکون یزیچ یباشه مواظب باش ادتی

. از آشپزخونه خارج شد و به اتاقش دیکارهاش رس گریو به د دیکش یخارج شدن او از آشپزخانه ندا نفس راحت با

 رفت.

و پشت گردنش را  شیکردند. بازوها یگز گز م شیپاها یداد. از خستگ یتخت نشست و به خود کش و قوس یرو

 داخل آمد. ییحیهنگام در اتاق باز شد و  نیماساژ داد. در ا

 زد و از جا برخاست. یاو لبخند دنیبا د ندا

 .یخسته نباش زمیعز سالم -

 ؟یچه زود برگشت یسالم سالمت باش -

 گفتم زشته خونه نباشم. ادیچون قراره مهمون ب -

 :دیکه در دست داشت را مقابل او گرفت. ندا با همان لبخند که بر لب نشانده بود. پرس یدست دار سپس

 هست؟ یچ -

 آورد. رونیبود ب یقشنگ یآن را که دامن و بلوز مشک یگرفت و محتوا ییحیدار را از  دست

 به او انداخت و با لحن مهربان گفت: یزینگاه محبت آم ییحی
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 ام خوبه؟ قهیسل هینظرت چ -

 تشکر کرد و گفت: ندا

 .یبود قهیخوش سل شهیتو که هم زمیعز یدیزحمت کش -

 ...ای. گرچه از محارمیب زمیزن عز یازشون خوشم اومد گفتم برا یلیخ دمید کنیقابل تو رو نداره تن ما -

 مادرش حرفش را ناتمام گذاشت. یها دادیو ب یهنگام با صدا نیا در

 :دیکرد و پرس یمکث ییحیپشت سر او  ایوارد اتاق شد و مح تیکه باز بود مادرش با عصبان در

 شده مادر؟ یزیچ -

قرار داد و  شیچشم ها یا جلوآن ها ر د،یخانم نگاه زهر آلودش را به ندا دوخت و لباس ها را از دست او کش اقدس

 کرد. گفت: یکه با بهت او را نگاه م ییحینگاهشون کرد. رو به 

 ؟یخواهرت گرفت یبرا یچه لباس نیا -

 کرد. رفت و گفت: یاو را نگاه م ریکه سر به ز ایبه مح یداد. چشم غره ا شیبه ابرو ها یگره ا ییحی

 شده؟ یخودش بود. حاال مگه چ ی قهیبه من چه خب سل -

 کرد و گفت: یاشاره ا ایخانم به مح اقدس

 یبرا ی. تازه تو رفتیزنت گرفت یکه دوست داشت تو برا یگه لباس یم ستین یخواهرت از لباس هاش راض -

 زنت. ینه برا یکن دیخواهرت خر

 گفت: یبا لحن تند ایاز تعجب گرد شدند و رو به مح ییحی یها چشم

 ؟یشد مونیحاال پش ؟یقبول نکرد رمیاس رو برات بگلب نیمگه من بهت نگفتم بذار ا -

 و با بغض جواب داد: ستادیکنار مادرش ا ایمح

 که بخرمشون. یبه من اصرار نکرد ادیز یخواست یزنت م یاصال تو چون اون ها رو برا -
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 نفس گرفت و گفت: دیبلند و خوش حالتش کش یبه موها یشده بود. دست یکه عصبان ییحی

 گه... یم طونهیاستغفرهلل ش -

 ادامه داد: یو با تند دیرا بر حرفش

 .یگ یدروغ م یو دار یستادیرو به روم ا یدار ییدختر تو چه رو -

 گفت: یبغضش که گلوه اش را به درد آورده بود. فرو خورد و با لحن آرام و گرفته ا ندا

 ندارم. لباس ها رو الزم نینشده اصال من ا یزیجون حاال که چ ییحیاشکال نداره  -

 شد. گفت: یکه از اتاق خارج م یزد و لباس ها را دست دخترش داد و در حال شخندیخانم ن اقدس

 ذارم حسرتشون تو دل دخترم بمونه. یم یفکر کرد یپس چ -

او  دهیاش را از د یکرد ناراحت یم یبه ندا که سع یو نگاه دیدر را به هم کوب یبا ناراحت ییحیاز رفتن آن ها  بعد

 پنهان کند، انداخت.

 زشیر یسر زدن به غذا از اتاق خارج شد و به آشپزخانه پناه برد. هر چه جلو یفرار از نگاه او به بهانه  یبرا ندا

 شدند. یگونه هاش جار یرو شیو اشک ها اوردیرا گرفت نتوانست دوام ب شیاشک ها

 وانیزود اشکش را پس زد و وانمود کرد. در حال شستن لوارد آشپزخانه شد. ندا از جا بلند شد.  ثمیهنگام م نیا در

 است.

 اُپن نگاه کرد و گفت: یرو وهیو ظرف م زیم یبه ساالد رو ثمیم

 درسته؟ میطور که مشخصه مهمون دار نیا -

 و جواب داد: دیاش را باال کش ینیآب ب ندا

 .میبله درسته مهمون دار -

 :دیشد و پرس کیندا نزد او شده بود. به یصدا یکه متوجه گرفتگ ثمیم

 ؟یکرد هیشده؟ گر یزیزن داداش چ -
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 زد و جواب داد: یلبخند کمرنگ ندا

 کنم فلفل تو چشم هام رفت. هینه چرا گر -

 

3 

قرار گرفت و باز  یمبل یشدند و هر کدام رو ییرایوارد پذ یسالم و احوال پرس ی. بعد از کلدندیها که رس مهمان

 شروع شد. یاحوال پرس

 از آن ها را شروع کرد. ییرایبا مهمان ها پذ یبعد از سالم مختصر ندا

و زهرا،  بییمهمان هاشون حدود پانزده نفر بود. که شمال پدر و مادر خانواده فرزندان آن ها احسان، حسام، ح جمع

عباس فرزندان و  لوفریهمسر آقا احسان عسل، ن هیفرزندان آن ها، راض اریماهک و مه ا،یما بیمحبوبه همسر آقا حب

 دهیبه حال صاحب خانه، آن ها که بچه نبودند زلزله نرس یاآن ها، خدا رو شکر حسام و زهرا مجرد بودند وگر نه و

کنند و هر سال ماه محرم به  یم یهاشون شروع شده بود. خدا به داد ندا برسد، چون خارج از کشور زندگ طنتیش

دعوت  یو از همگ دیچ قهیرا با سل زی. ندا مدیباشند. وقت شام که رسمهمانشان  یقرار است چند روز ندیآ یم رانیا

 ببرند. فیتشر زیکرد تا سر م

 ند.کرد یو سر صدا م دندیپر یم نییباال و پا یگوش یو باز طنتیهجوم بردند و بچه ها با ش زیدفعه همه طرف م کی

ا خواست بشقاب ر یکه م نیهم دیداد. تا به محبوبه رس یقرار م ینشست، بشقاب یکنار هر کدام که م اطیبا احت ندا

خواست دستمال را بردارد با دستش به دست ندا زد و باعث شد بشقاب از دست  یقرار دهد؛ مجبوبه که م زیم یرو

و  انداخت یکرد نگاه یبه اقدس خانم که با حرص نگاهش م دهیبشکند، ندا با رنگ و رو پر یبد یو با صدا فتدیاو ب

 هانش را قورت داد و ته دل نجوا کرد.آب د

 کم نداشتم. یخدا بدبخت یا -

 .دینگاه ها سمت او چرخ همه

 نشاند و گفت: شیبود لبخند بر لب ها یو مهربان انسالیاحسان که زن م مادر

 سرت رفع بال بود. یفدا زمیاشکار نداره عز -
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 یرا به هم فشرد و با صدا شیداد. اقدس دندان ها یاقدس خانم قرار م یبشقاب را جلو نیکه آخر یدر حال ندا

 که فقط به گوش ندا برسد گفت: یآرام

 شکست. یدست م یاله -

 .اوردیخود ن یکرد به رو یسرخ و داغ شدند. اما سع یندا از ناراحت یها گونه

 شکسته را جمع کرد. یها کهیو خاک انداز را آورد و ت جارو

 خطاب به همسرش گفت: یزد و با لحن مهربان یبود. لبخنددانست او ناراحت شده  یکه م ییحی

 شامت رو بخور. نیبش ایتا غذا سر نشده ب زمیعز -

 را به او دوخت و جواب داد: نشینگاه غمگ ندا

 ندارم. لیمن م دیممنون شما شامتون رو بخور -

 شپزخانه پناه برد.زود آن جا را ترک کرد و به آ یلیبزند ندا خ یتا لب تکان داد و خواست حرف ییحی

 زد. یوارد شده بود اما باز دم نم یبهش فشار عصب یکاف یبه اندازه  امروز

در آن خانه  یا گهیشدند و همه بر دوش ندا  بودند. انگار که کس د یفردا که شروع ماه محرم بود کارها دو برابر م از

 او گذاشتند. یکرد که همه کارها را بر عهده  ینم یزندگ

 یکرد باعث ناراحت یقرار داد. محبوبه که احساس م نکیس یرا جمع کرد و ظرف ها رو تو زیم یاز سرو شام رو بعد

کرد و خواست در کارها به او کمک کند.  یندا شده بود. از جا برخاست و نزد او به آشپزخانه رفت. از او معذرت خواه

کرد  ییرایپذ یدر آورد و با اصرار او را راه یاو را از شرمندگ انخندان و لحن آرام و مهرب ییندا با رو شهیاما مثل هم

رف کرد. ظ یبهش غلبه م ادیز یکه خستگ نیبعد که کارش را تمام کرده بود با ا یو خودش مشغول کارش شد. ساعت

 برد. ییرایها را به پذ یدست شیو پ وهیم

 آرام گفت: یبا صدا را از دستش گرفت و وهیاز جا بلند شد و ظرف م دیتا او را د ثمیم

 .یاستراحت کن یکم یبهتره بر یو خسته ا یدیزحمت کش یلیزن داداش شما خ -
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اش شده بود انداخت و از آن جا  رهیکه خ ییحیبه جمع و در آخر به  ییزد. نگاه گذرا یلبخند یحرف چیبدون ه ندا

 به اتاقش رفت.

 زود خوابش برد. یلیو خ دیتخت دراز کش یاش فکر بکند رو یحال نداشت به ناراحت یقدر خسته بود حت آن

اش زود ج یلینشست اما خ شیبر لب ها ینیریبود. لبخند ش دهیوار خواب نیندا که جن دنیوارد اتاق شد با د ییحی

 شده بود داد. انیاش نما یشونیپ یکه رو یرا به اخم

 .دیندا کش یشد و پتو را رو کیتخت نزد به

 که خود را بپوشاند به خواب فرو رفته بود. نیبود که ندا تو آن سرما بدون ا نیاخم او ا لیدل پس

 شد. رهیساله اش خ نیتخت نشست و به عشق چند یرو

که عشقش نسبت به ندا کم نشده و هنوز هم عاشقانه او را  دید یکرد. م یهم که به چند سال گذشته فکر م هنوز

 آزرد. یم زیدانست ندا را ن یداد و م یهست که سخت او را آزار م یزیچ کی وسط نیدوست دارد. اما باز هم ا

ود ندا شده ب یکه با نگاه اول عاشق و دلباخته  ییداد و به چند سال عقب برگشت به همان سال ها هیتاج تخت تک به

 نیاز ا یهر چه دوست و از یابانیبراش سخت بود. چون ندا از عشق خ اوردیکرد دل او را به دست ب یم یو هر چه سع

 کرد و گفت اگر نییاو تع یبرا یکه ندا شرط یداشت تا روز ههمچنان ادام ییحی یها یمتنفر بود. اما پا فشار لیقب

 ماند. یقبول کند. با او م

 که بداند شرط او چه بود قبول کرد. نیبدون ا ییحی

 و گفت: دیآن روز از ته دل به او خند ندا

 .یا وونهیتو د -

 لبخند زد. قیدر جواب فقط او را نگاه کرد و عم ییحی

 .دیگنج یدر پوست خود نم اوردیکه توانسته بود دل ندا را به دست ب نیا از

 

4 
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از  یخواست زود ضعف یو رفته رفته عاشقش شد. اما نم دیاو لرز یدلش برا ییحیآن همه اصرار  دنیهم بعد از د ندا

 خود نشان دهد.

 کرد گفت: یکه عاشقانه او را نگاه م یدر حال ییحی

 شنوم شرطت رو بگو. یخوب م یلیخ -

 ییحیکرد و نگران بود عشق  یته دلش احساس م یباشد ترس ییحیخواست با  یکه م نیمکث کرد. از ا یکم ندا

او  گریاو بدون عشقش سخت شود و آن موقع که د یبرا یکه زندگ دیترس یم ینسبت به او زود گذر باشد. از روز

 کنارش نباشد.

 :دیپرس یبا مهربان دیکه سکوت او را د ییحی

 !زم؟یاومده عز شیپ یمشکل -

 دوخت و گفت: نیبه پا کند. نگاه نم دارش را به زم ییبود تا ته دل ندا غوغا یکلمه کاف نیا فقط

 که... نهیشرط من ا -

وقت تنهام  چیو ه یکشم عاشقم بمون یکه زنده ام و هستم و نفس م یتا زمان یخوام بهم قول بد یم ستین شرط

 ؟یدیقول م ،ینذار

 سر داد و گفت: یتلخ یخنده  ییحی

 وونهید یدون یاز دل من م یتو چ -

 مونم؟! یکه م معلومه

گذشت عشق و عالقشون نسبت  یهم شده بودند. هر روز که م یزد و از آن روز عاشق و دلباخته  ییبایلبخند ز ندا

 یمادرش دنبال دختر دیکه د ییحیشد. به همان منوال سه سال به سرعت برق و باد گذشت.  یتر م  شیبه هم ب

دهند به و  یکه خواسته اش را انجام م دیام نیا اندا ب یشمرد و درباره  متیگشت فرصت را غن یازدواج با او م یبرا

باز  ید عالقه اش را خط بکشد. ولپدر و مادرش گفت اما مادرش به شدت مخالفت کرد و از او خواست دور دختر مور

 دست بر نداشت و به اصرار و خواهش خود ادامه داد. ییحی
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 که مادرش بهش گفت: نیا تا

 .یکنم با اون دختره ازدواج کن یشرط قبول م کیبا  -

 کرد. یگفت را قبول م یکه مادرش م یبه عشقش بود هر شرط دنیکه هدفش فقط رس ییحی

خوام  یم یکن یجدا فکر نم یوقت به خونه  چیو ه یکن یم یخونه زندگ نیجا تو ا نیکه با زنت هم نهیشرطم ا -

م زن یفردا پس فردا بگ ییای. ننمیو بزرگ شدن بچه هات رو بب دنیخوام قد کش یم یچشم هام باش یجلو شهیهم

رو بدون اون روز روز  نیا یمن بزن یجلو رتچرت و پ یحرف ها نیو از ا ییو دنبال جدا یدونم چ یخسته شد و نم

 تو با اون خواهد بود. یآخر زندگ

 نیخبر از ا یزد هر چه گفت را قبول کرد ب یدوست داشتن او آن حرف ها را م یکرد مادرش از رو یکه فکر م ییحی

 به سر داشت. ییاو فکرها ی ندهیآ یزندگ یکه مادرش برا

باشد  یکرد همان یم یمدام سع یول دیآ یزش خوشش نمهمان روز اول ندا از نگاه مادر شوهرش متوجه شد که ا از

 او را جلب کند. تیکه او دوست داشت و رضا

که  ییحیبه  یندا چشم خواب آلودش را باز کرد و نگاه دیرس یمواذن که از مسجد محله به گوش م یبا صدا صبح

صورت او زوم کرده بود  یکه نگاه عاشقش را رو یبرود در حال نییکه از تخت پا نیغرق خواب بود انداخت قبل از ا

 اش زد. یشانیپ یرو یبوسه ا

 پشت گردن او زد. یتکان خورد و دستش را دور کمر او انداخت به خود فشرد و بوسه ا ییحیموقع  نیهم

 رفت. نییبر لب نشاند و خود را از او جدا کرد و از تخت پا یلبخند ندا

شد و  سیوارد سرو یآرام و آهسته وارد راهرو شد. بدون روشن کردن چراغ یدم هادر را بدون صدا باز کرد و با ق 

 دیبه سر و وضعش رس یعوض کرد کم یلباس مشک کیبعد به اتاق برگشت نماز صبح را به جا آورد. لباسش را با 

 کارها را بدهد. گریصبحانه و د بیسرش مرتب کرد و رفت تا ترت یاش را رو یروسر

رفت هوا  اطیبه ح یقرار داد. بعد از دم کردن چا زیم یصبحانه را رو لیر از آب کرد و به برق زد. وسارا پ یبرق یکتر

 یخورد لرزه  یبود به تن او که بر م دنیکه در حال وزد یکرد. باد سرد یطلوع م دیشد و خورش یتازه روشن م

هاش رسوند و گوش به  هیتمام وجود استنشاق کرد و به ر اسرد را ب میزد و نس ی. لبخندکرد یوارد بدنش م یفیخف

دانست هر وقت مهمان داشتند باقر  یگنجشک ها که در باغ بودند و صداشان فضا را پر کرده بود داد. چون م یصدا
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درخت سنوبر پهن کرد و کم کم بساط صبحانه را همان  ریز یکند. فرش لیباز م یآقا دوست دارد صبحانه را در فضا

 راه انداخت.جا 

همراه زهرا  ایاز سرو صبحانه مردها وارد باغ شدند و خانم ها کنار اقدس خانم به بحث و گفت و گو پرداختند. مح بعد

 تو اتاقش بود.

 داد. یناهار را م بیهم در آشپزخانه ترت ندا

 اش را مزمزه کرد و گفت: یچا هیراض

 !ه؟یخوب یلیرسه دختر خ یبده به نظر م ریخدا عروستون رو خ -

 کردن از عروسش خواهد کرد. فیمهمان ها شروع به تعر یجاست که حتما اقدس خانم جلو نیا

 و گفت: دیکش یکرد. اقدس خانم آه دییرا تا هیحرف راض زین محبوبه

 است. یآره به نظر همه دختر خوب -

 د،یمهمان هاش بد عروسش را بگو یرو شکر که اقدس خانم حداقل نخواست جلو خدا

 و ادامه داد: دیکش یگرید آه

 .میدیازش ند یریخ چیاما ه -

از عروسش داشت با تعجب به او چشم  دیو تمج فیکردن اول اقدس خانم قصد تعر یکه فکر م هیو راض محبوبه

 :دندیدوختند و هر دو با هم پرس

 چرا چه طور مگه؟! -

 و جواب داد: دیکش یقینفس عم اقدس

 از دست اون. دهینکش یختپسر من هم کم بدب نیبگم ا یچ -

 نگاهش کردند و چشم به دهان او دوختند. هیگرد شده محبوبه و راض یبار با چشم ها نیا
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بچه ام  یبرا رمیبم ارهیپسرم ب یبرا یهنوز تنونسته بچه ا دینیب یم یمشترکشون گذشته ول یچهار سال از زندگ -

 یکه دلش م یتا بچه ا رهیبگ یا گهیذاره زن د یهم نم سیدختره ابل نیخوره شب و روز نداره ا یاز پس که غصه م

 .ارهیخواد رو براش ب

 ناباورانه گفت: هیراض

 وحشتناکه؟! نیا یوا ارهیسر ندا هوو ب یعنیکه ازدواج کنه  یخوا یم ییحیشما از آقا  -

 تا ابرو اش را باال انداخت و گفت: محبوبه

باالخره اونم مرده و دلش بچه  رهیحق رو داره که زن دوم بگ نیا ییحیجون اگه مشکل از ندا باشه آقا  هیراض یول -

 خواد. یم

 قرار داد و گفت: نیزم یاش را رو یاستکان چا هیراض

 ها هستند که بعد از گذشت ده سال تونستن بچه دار بشن. یلیخ ستین یزیبه نظرم چهار سال چ یول -

 زد و گفت: یشخندین هیحق به جانب رو به راض یا افهیبا ق اقدس

 یپسرم هستم نم یدختر خوب برا هیمن فعال دنبال  زمیهمه سال انتظار بکشم، نه عز نیا یاز من انتظار دار نکنه

 اش نباشه. ندهیو به فکر خودش و آ زهیبر تهیعفر نیا یرو به پا شیتونم بذارم جوون

 دس گفت:کرد رو به اق یموقع در سکوت به بحث آن ها گوش م نیاحسان که تا ا مادر

 گهید یشه ول یم مونیجوون بدون ثمره بمونه گناه داره فردا پس فردا پش نینذار ا ید یکار درست رو انجام م -

 شده باشه. رید زیهمه چ یوقت دهیچه فا

 :دیکرد و پرس یبود اشاره ا یکه مختص روضه خوان یکه بحث را عوض کند به اتاق نیا یبرا محبوبه

 ه؟یچ یاون اتاق برا -

 آمده از جا برخاست و گفت: شیاز بحث پ یناراض هیراض
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 داشته باشه. اجیبه کمک احت دیبرم به ندا خانم سر بزنم گناه داره شا -

 نشده بود. هیبود متوجه محضور راض یکه در حال جارو کردن با جارو برق ندا

را  یزد و جارو برق یبود. لبخنداو شد. ندا که تازه متوجه او شده  ی رهیبا لبخند خ یحرف چیهم بدون ه هیراض

 خاموش کرد و گفت:

 ؟یالزم داشت یزیزود متوجه حضورتون نشدم چ دیببخش -

 گفت: یبا لبخند و لحن مهربان هیراض

شم. بدون تعارف بهم  یهست انجام بدم خوش حال م یکمک اگه کار یالزم ندارم فقط اومدم برا یزیچ زمینه عز -

 نکن. یبگو اصال هم رو درواست

 تشکر کرد و گفت: ندا

 ندارم باز هم از لطف و محبت شما ممنونم. یا گهیکارهام رو انجام دادم کار د بایتقر دییبفرما یشما لطف دار -

 به اطرافش انداخت و گفت: ینگاه هیراض

 .دیدار ییقشنگ و با صفا یچه خونه  -

 یندا پرده را کم دیبه گوش آن ها رس یسالم و احوال پرس یهنگام صدا نیاکتفا کرد. در ا یدر جواب او به لبخند ندا

 کرد و به آشپزخانه رفت. یو زن و بچه هاش مکث ریسم دنیآمده با د یچه کس ندیکنار زد تا بب

 عرض سالم وارد آشپزخانه شد. یبرا نینگذشت که نوش یرید

 .میدمون به خدمتش برسخو دیسالم کنه با رونیب ادیدونه که ب یخانم ما رو قابل نم گهیبله د -

 و گفت: دیهم عروسش خند زیشوخ آم یاز حرف ها ندا

 که دستم بنده. ینیب یم زمیعز یدار اریاخت -

 با تعارف ندا نشست و گفت: نی. نوشدندیرا به آغوش کش گریهم د سپس

 ؟یچه خبر خوب گهیخب د -



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
19 

 

 جواب داد: ازیپوست گرفتن پ نیدر ح ندا

 د؟یچه طور ریشما بچه ها آقا سم ستمیبد ن یا -

 کمکت کنم؟ امیب یچرا بهم نگفت نیخدا رو شکر مهمان دار میخوب -

 شده بود را با پشت دستش پس زد و گفت: یگونه هاش جار یرو ازیکه بر اثر پوست گرفتن پ یقطره اشک ندا

 هستن.عمه جون  یاز آشناها دنیرس شبیخواستم به زحمت بندازمت د ینم زمیممنون عز -

 ستین یامشب درست کنم اگه زحمت یبرا یزینرسم چ دیشلوغه شا یلیمن سرم خ یاومد یکرد یکار خوب یول

 درست کن. یزیچ هیخودت زحمت بکش 

 زد. یکه ندا را صدا م دیاقدس خانم به گوش رس یهنگام صدا نیا در

 مادر شوهرش با او چه کار داشت؟ ندیکار در دستش را رها کرد و رفت تا بب ندا

 بله عمه جون اومدم. -

 رو به او گفت: یبا لحن تند ییخانم با ترش رو اقدس

 زنم گلو درد گرفتم؟ یساعته دارم صدات م کی ییکجا -

 به او رفت. یکرد و چشم غره ا یا سرفه

 به محبوبه و مادر احسان انداخت و گفت: ینگاه ریسر به ز ندا

 .دمیخوام صداتون رو نشن یمعذرت م -

 در حالت و لحن کالمش گفت: رییخانم بدون تغ اقدس

 چند سوال ازت داره. هی نیجا بش نیا ایمشکلت حرف زدم ب یبا اختر خانم درباره  -

 :دیگرد شده پرس یبا چشم ها ندا

 کدوم مشکل؟! -
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 خانم دهان کج کرد و گفت: اقدس

 گه کدوم مشکل که انگار خودش هم خبر نداره. یم نیمشکل بچه دار نشدنت. همچ گهیمعلومه د -

او دلش در جا فشرده شد. دوست  یرحم یهمه ب نیاز مادر شوهرش را نداشت از ا یبر خورد نیکه توقع همچ ندا

حرف بارش کرده  یکاف ینداشت بماند و به زخم زبان آن ها گوش دهد. چون در آن چهار سال گذشته به اندازه 

 احساس حقارت بکنه. نیتر از ا شیخواست ب یبودند. دلش نم

 گفت: یاش را پشت لبخندش پنهان کند با لحن آرام یکرد ناراحت یم یکه سع یحال در

ربط داشته باشه من کار  یا گهیخوام فکر نکنم مشکل بچه دار نشدنم جز به خودم و شوهرم به کس د یمعذرت م -

 دارم با اجازه.

 .دیرا د ثمیرفت. م یکه طرف آشپزخانه م یتند آن جا را ترک کرد. در حال یاپر از اشک با قدم ه یچشم ها با
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 اش شود. یمتوجه ناراحت یخواست کس یچون نم اما

 هاش را تند کرد و وارد آشپزخانه شد. قدم

 از جا برخاست و سمت او رفت. یاو با نگران یو اشک جار شانیحال پر دنیبا د نینوش

 شده؟ یندا جون چ -

 نداد. یهر دو دستش پنهان کرد و جواب انیصورتش را م ندا

 به ندا انداخت و گفت: یوارد آشپزخانه شد. با مکث نگاه نیهنگام کوثر دختر نوش نیا در

 با شما کار داره. ییحیعمو  -

 و گفت: دیاش را باال کش ینیاشکش را پاک کرد آب ب ندا

 .ادیتونه ب یبهش بگو دستش بنده نم -
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 فت و دوان از آن جا رفت.گ یچشم کوثر

 :دیداده بود و پرس هیتک نتیافتاده. رو به ندا کرد که به کاب یکه کنجکاو شده بود بداند چه اتفاق شنینو

 نبود؟ تیزیحرفت شده تو که تازه چ ییحیبا  رونیب یندا رفت -

 بغضش را فرو خورد و جواب داد: ندا

 نیا یدونم چرا ه یو اون از من بد گفته و مشکل بچه دار نشدنم رو مطرح کرده نم نیا شیباز هم عمه نشست پ -

کنه به خدا به  یکس درکم نم چیکوبن انگار که من خوش حالم که بچه دار نشدم تا حاال چرا ه یموضوع رو تو سرم م

 خسته شدم. غمبریبه پ ریپ

مشت شد و داخل  تیدستش از عصبان دیاو را نشن یحرف ها دیبه در آشپزخانه رس ییحیهنگام که  نیا در

 گفت: یآشپزخانه رفت و با لحن تند

 مهمون نمونده؟ یواسه  یحرمت گهید یعنیبه درک  یکه شد یخسته شد -

ه گون یقطره اشک لجوجانه رو ییحیو آب دهانش را قدرت داد. ندا با تعجب از رفتار تند  دیبا ترس از جا پر نینوش

 شد. ریاش سرا ز

 نم دار او زل زد و گفت: یشد با خشم به چشم ها کیبه او نزد ییحی

 جوابت رو بدم. یدونستم چه طور یوگر نه م میخدات رو شکر کن مهمون دار -

 .دیشکستن و خورد شدن قلب ندا را نشن یرا گفت و آشپزخانه را ترک کرد. رفت و صدا آن

 شد. زیم یرو اتیمشغول جمع کردن محتو یپاچکبا دست  دیدانست چه کار کند و چه بگو یکه نم نینوش

که  نیببرند و قبل از ا فیتشر زیو از مهمان ها خواست تا سر م دیغذا را کش نیندا با کمک نوش دیناهار که رس وقت

 کرد. یاز او بابت رفتارش معذرت خواه  ونددیمادر احسان به جمع بپ

 ییحیبه او انداخت و خواست به راهش ادامه بده که  یبر خورد نگاه ییحیگشت با  یطرف آشپزخانه که بر م به

 و گفت: دیدست او را کش

 ناهار بخور. ایب -



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
22 

 

 و با لحن آرام گفت: دیدستش را از دست او کش یبا ناراحت ندا

 ندارم. لیم -

 را سمت اتاقش کج کرد و وارد اتاق شد. راهش

 .وستیو به جمع پ دیکش یپوف ییحی

 شد. ازیزش را به سر انداخت و مشغول نماز و راز و نچادر نما ندا

 یحبس کرد و وارد اتاق شد. رو نهیبه او انداخت. نفسش را در س یدر را باز کرد و نگاه ییحیحال رکوع بود که  در

 تخت نشست.

 ندا سالم داد با لحن آرام و مهربان گفت: دید یوقت

 قبول باشه. -

 .امدیاز او در ن ییرا تکان داد اما صدا شیلب ها ندا

 فوت کرد و گفت: رونینفسش را ب یبا کالفگ ییحی

 شده بودم. یعصبان یلیخوام به خدا خ یمعذرت م دمیکه ناخواسته سرت داد کش نیاز ا زمیعز -

قرار داد و  زیم یرا داخل کشو یرا جمع کرد و از جا برخاست، چادرش و جانماز یبه او انداخت و جانماز ینگاه ندا

 سمت در رفت. یحرف چیهبدون 

 و کنار خود نشاند و گفت: دیو دست او را کش دیاز جا پر ییحی

 گفتم؟ یچ یدیشن -

 کردند او را ببخشد زل زد و زمزمه کرد: یبه چشمان او که بهش التماس م ندا

 بله. -

 نشاند و گفت: شیبر لب ها یزیلبخند محبت آم ییحی
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 خوب؟ -

 گفت: یاز جا برخاست و با لحن بغض آلود ندا

 برم به کارم برسم. -

 ندیخواست ندا را ناراحت بب یدلش نم د،یکش یشده بود. پوف مانیکه از رفتار خود پش ییحیرفت.  رونیاتاق ب از

 .اوردیاز دل او در ب یدانست چه طور یباز نم یول

اعضا به  گرین را آماده کرد و همراه مادر شوهرش و داز عزا دارا ییرایپذ لیوسا نیکه شد ندا با کمک نوش شب

 ختهیبهم ر اطیبه ح یرفتند. حدود ساعت دوازده شب برگشتند و هر کدام به اتاقش پناه برد. ندا با خستگ نهیحس

استراحت کند. چادرش را  یخواست کم یم لشآن وقت شب خسته بود و د د،یاز ته دل کش یانداخت. آه ینگاه

فت. ر رونیاز اتاق ب ستیاز او ن یخبر دید یکه تو اتاق منتظر او بود. وقت ییحیت و دست به کار شد. بند انداخ یرو

. ندا که متوجه او شده امدیرا تکان داد. اما صداش در ن شیلب ها یچند بار د،یندا را در آشپزخانه مشغول د یوقت

به اتاق برگشت. ندا بعد از انجام دادن  ریسر به ز ییحیاعتنا به کارش ادامه داد.  یگذرا سمتش انداخت. ب یهبود. نگا

به  یداد انداخت و سمت تخت رفت. نگاه یبه ساعت که دو با امداد را نشان م یتمام کارها وارد اتاقش شد. نگاه

 .دیدراز کش یکرد خواب بود. انداخت و به آرام یکه فکر م ییحی

 موهاش زد و گفت: یرو یکرد. بوسه ا کیبه خود نزدگردن او برد و او را  ریدستش را ز ییحیموقع  نیهم

 !زمیعز یخسته نباش -

 گفت: یشد و با دلخور یم دهیکه به زور شن ییبا صدا ندا

 ممنون. -

 دور کرد. ییحیاز  یرا بست و خود را کم شیها چشم

 و گفت: دیاو کش یبر موها یدست نوازش ییحی

 ؟یهنوز هم از دست من ناراحت -

 و گفت: دیپتو را تا گردنش کش ندا
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 .ریشب بخ -

 و زمزمه کرد: دیکند طاق باز خواب یندا قصد ندارد با او آشت دیکه فهم ییحی

 .ریشب بخ -
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 از نو شروع شد. یروز بعد باز روز از نو روز صبح

 او را ببخشد ناآرام و ناراحت بود. ستیندا با او قهر کرده و حاظر ن دید یکه م ییحی

که  تیشکا نیشد و با کوچک تر یخشم خود را کنترل کند اما هر بار موفق نم تیکرد موقع عصبان یم یسع شهیهم

 داند. یشود و ندا را مقصر م یخود م یکرد، از خود ب یاو م شیمادرش از ندا پ

 زند. ینم یکرد و حرف یسکوت م زیدم ندا ن هر

 بکشد. ینفس راحت یاز اقوام دعوت بودند. ندا توانست کم یکیروز که مهمان ها خانه  آن

و آماده کرد و مشغول  هیرا ته یمورد نظر مربوط به نذر لیروز هفتم وسا دنیداشتند تا قبل از رس یچون نذر اما

 پاک کردن برج شد.

بود  ینیکه در س یبرنج کرد با یکه با او صحبت م ینشست، در حال شینزد او رفت و رو به رو دیکه او را تنها د ثمیم

 کرد. یم یباز

 گفت: یا دهیلحن آرام و کش با

 زن داداش! -

 زد و گفت: یلبخند د؛یخواهد بگو یم یزیکه از لحن کالمش متوجه شده بود چ ندا

 ؟یخوا یم یشنوم بگو چ یبله م -

 به او انداخت و با همان لحن گفت: ینگاه ثمیم
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 ؟یشد به اون موضوع فکر کرد یزن داداش چ -

 :دیاش داد و پرس یشانیبه پ ینیزد چ یکه متوجه نبود او از چه حرف م ندا

 کدوم موضوع؟! -

 گفت: یبا دلخور ثمیم

 ؟یرو فراموش کرد یمهم نیموضوع به ا یزود نیعه زن داداش به ا -

 گفت و ادامه داد: یکه تازه متوجه منظور او شده بود. آهان ندا

 رفته بود. ادمیرو سرم  ختهیکار ر یخوام از پس که کل یمعذرت م -

 و گفت: دیلب برچ ثمیم

 ؟یباهاش صحبت نکرد یعنی -

 :گفت یداشت نگاه کرد و با لحن آرام ییحی یبه رنگ چشم ها یادیرنگ او که شباهت ز یصاف به چشمان توس ندا

 چرا باهاش حرف زدم اما... -

 زد گفت: یکه لبخند م یدر حال یکرده بود با خوش حال دایپ انیر رگ هاش جرکه انگار تازه خون د ثمیم

 گفت؟ یجدا اون چ -

 ناراحت و گرفته گفت: یبا حالت ندا

 ناراحت؟ ایدونم خوش حال باشم  ینم -

 کرد. سپس ادامه داد: مکث

 ...یبشه ول بشیمثل تو نص یآرزوشه که شوهر یو هر دختر یهست یخوب یلیتو پسر خ ثمیم -

 و گفت: دیماس ثمیبر لبان م لبخند

 که قبولم نکرد؟ یبگ یخوا یم یعنی -
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 از جا برخاست ندا نگاهش کرد و با اخم گفت: یناراحت با

 هنوز حرفم تموم نشده. نیبش یکن یچرا زود قهر م -

 نشست و چشم به لبان او دوخت. شیبغ کرده سر جا ثمیم

 داد، گفت: یان مکه برنج را با انگشتانش تک یدر حال ندا

 ه؟یچ یدون یم یمشکل اصل یمن نگفتم تو رو رد کرد ول -

 جواب داد: یانداخت و با لحن گرفته ا ریسر به ز ثمیم

 مادرم درسته؟ -

 سر تکان داد و گفت: ندا

 اما... ستیبه مادرت ن یاحترام یقصد من ب نیبب -

 به حرف او آمد و گفت: ثمیم

 ندا به خدا قسم من دوستش دارم! ی. ولیکن یکردم که مخالفت م یدونم متوجه هستم فکرش رو م یم -

 نفس گرفت و گفت: ندا

 میمن بذاره. تازه از همه که بگذر یپا یتونم اجازه بدم خواهرم پا جا ینم یتو و خواهرمه ول یمن خوشبخت یآرزو -

 ؟یده با خواهرم ازدواج کن یازه ماج یرو دوست دار یبفهمه ک یمادرت وقت یکن یفکر م

 گفت: یبا لحن خواهش مندانه ا ثمیم

 رمیگ یبراش خونه جدا م یکنم هر جا بگ یهمه با من به خدا من نگار رو خوشبختش م هیتو فقط با من باش بق -

 منه. یفقط بذار مطمئن باشم نگار برا

 گفت: یو با شوخ دیخند ندا

 مواظب باش.ام ها  یرتیغ یلیمن سر خواهرم خ -
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 با خنده گفت: ثمیم

 من نوکر شما و خواهرت هم هستم. -

 ه؟ینظر نگار درباره من چ ینگفت حاال

 کرد و گفت: یکوتاه یبه او انداخت خنده  یا رهینگاه خ ندا

 نگران نباش اون هم با توئه. -

 گردونه. یبر نم یرو دست خال یدونستم آقا کس یخدا متشکرم، م یزن داداش؟! وا یگ یم یواقعا جد -

 که ته دلش مهمان شده بود. رو به ندا ادامه داد: یجا برخاست و با خوش حال از

 .یکن یم یذارم آب تو دلش تکون بخوره ازت ممنونم که در حقم خواهر یبه خدا زن داداش نم -

 جوابش را داد و دور شدن او را تماشا کرد. یحیبا لبخند مل ندا

 گفت: یبه خود آمد که خطاب به او م ییحی یبه فکر فرو رفت و با صدا داد و هیتک یصندل یپشت به

 نم؟یدلم برات تنگ شده، اجازه هست بش یو من رو به حال خودم ول کرد یمعرفت چند روزه قهر یب -

 نزد. یگرفت و حرف یاش را از صندل هیتک ندا

 او قرار داد، نشست و گفت: یرا کنار صندل یصندل ییحی

 ؟یباهام حرف بزن یستیکه حاظر ن یز دست من دلخور و ناراحتهنوز ا یعنی -

 فشرد قورت داد و گفت: یکه گلواش را م یبغض ندا

 همه هستم... یاز دست خودم ناراحتم که باعث ناراحت ستمیناراحت ن ایدلخور  ینه من از کس -

 و سکوت کرد. دیگونه اش غلت یاشک لجوجانه رو قطره

 آن وارد کرد و گفت: یرو یدست او را گرفت و فشار ییحی
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 یم ،قتهیحق هی نیگم ا یرو واسه دلخوش کردنت نم نیمن ا یخوب یلیاتفاقا تو خ زمیعز یزن یکه م هیحرفا چ نیا -

تحمل کن. فکر  گهیخورده د هیکنم  یخواهش م یدونم همه تو رو تحت فشار قرار دادن به خاطر اون موضوع لعنت

ن تا صبر ک یکم هیفقط  رمیهستم که خونه جدا بگ رفک نیتو ا یگذره مدت یدور و برت م ین خبر ندارم چم یکن یم

 .میر یجا م نیکم بود جا از ا یازدواج کنه ما هم به بهونه  ثمیم

 شد. رهینامعلوم خ یو به نقطه ا دیدلش لرز ییحی یحرف آخر دنیبا شن ندا
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 :دیاو قرار داد و پرس یدست بر شانه  ییحی

 حالت خوبه؟ -

 تکان داد. نییباال و پا ینگاه نم دارش را به او دوخت و سرش را چند بار ندا

 دم گوشش گفت: ینم اشک را از چشمان او گرفت و با لحن آرام ییحی

 که به خاطر مر... نیمگه ا نمیبب یوقت دوست ندارم چشم هات رو اشک چیه -

 دهان او گذاشت و مانع ادامه دادن حرفش شد. یکرد دست رو یم یرقرا یکه ب یبا قلب ندا

 هیو گر ختیاشک ر ریدل س کیرفت و آن جا در خلوت خود  هینیبه حس هیرسم هر شب ندا همراه اقدس و بق به

 کرد.

 رونیگفت و از آن جا ب یزیاس انداخت و دم گوش مادرش چ یبه ساعت مچ یکه کنار مادرش نشسته بود نگاه ایمح

 رفت.

 یم داریب دیوقت مشغول کار بود و چون فردا روز هفتم بود صبح زود با ریمعمول بعد از برگشتن به خانه ندا تا د طبق

 .دیرس یم شیکارها گریشد و به د

که از سرما به خود  یکرد قادر نبود انگشتان دستش را تکان دهد. در حال یاتاق شد. از شدت سرما احساس م وارد

 یو گرما مهمان وجودش شد. تا صبح هر کار دیاو را به آغوش کش ییحیموقع  نیپتو پناه برد که هم ریز دیلرز یم
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اراحت ن یزیبود و انگار از چ ری. مدام فکرش درگکندبخوابد و استراحت  یپلک بگذارد و کم یکرد نتوانست پلک رو

 بود...

حالش را از تخت جدا کرد نمازش را به جا آورد و کشان کشان وارد آشپزخانه شد. صبحانه  یزود تن خسته و ب صبح

 زود صبحانه نخورده دست به کار شد. یلیدانست امروز مهمان دارند. خ یرا آماده کرد و چون م

 گفت: ییخانم بعد از خوردن صبحانه رو به او کرد و با ترش رو اقدس

بار  نیا انیخواهرام قراره ب یقبل یهات خوب فرو کن امروز به عالوه مهمون ها گم تو گوش یبهت م یگوش کن چ -

 ... یدختره  ینیب یبدون که بد م یکن یزیخواهرام ابرو ر یجلو یبخوا

 را گرفت.  شیاشک ها زشیر ینزد با رفتن اقدس خانم بغضش را فرو خورد و جلو یبا بهت به او نگاه کرد و حرف ندا

 :دیپرس یندا با دلواپس ی دهیرنگ و رو پر دنیبه زد او آمد با د ثمیظهر م یدما دم

 حالت خوبه زن داداش؟ -

 انداخت و جواب داد: ثمیبه م ییکرد نگاه گذرا یخرد م ینیها را نگ ینیزم بیکه س یدر حال ندا

 خوبم چه طور مگه؟ -

 به او انداخت و گفت: یقینگاه دق ثمیم

 ادیب یگ یکو چرا نم ایمح نیپس ا ید یکنم چرا همه کارها رو دست تنها انجام م یفکر نم یطور نیمن ا یول -

 کمکت؟

 زد و گفت: یشخندین ندا

 ؟یداشت یکار -

 و گفت: دیکش یپوف ثمیم

 آن؟ یم نایزن داداش امروز مادرت ا -

 زد و گفت: یزیآم طنتیلبخند ش ندا
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 آن. یبله بعد از ظهر م -

 زد و گفت: ییزوق زده لبخند دندون نما ثمیم

 !؟یجد -

 اوهوم. -

و به  دیکش یاز آن جا رفت. ندا آه یحرف چیبودند. بدون ه دهیرا به او بخش ایکه انگار در آن لحظه تمام دن ثمیم

 کارش ادامه داد.

 ییها یخواست سخت یبود. اما دلش نم یا دهیآدم خوب و فهم ییحیهم مانند برادرش  ثمیدانست م یکه م نیا با

 شده را خواهرش بکشد. لیکه به او تحم

 دیمهمان ها با دنیکرد اما تا قبل از رس یبر او غلبه م یحال یکرد ضعف و ب یگذشت احساس م یلحظه که م هر

 رساند. یکارها را به سر انجام م

 یبه بد حال یه او انداخت و پب یقینگاه دق یوارد آشپزخانه شد. بعد از سالم و احوال پرس نینگذشت که نوش یرید

 نشد. یاو برد. هر چه بهش اصرار کرد تا برود استراحت کند ندا راض

 .دندیاقدس خانم بودند سر رس یکه خواهرا دیجد یهنگام مهمان ها ظهر

 بپردازند. یبزرگ جمع شدند تا به پختن شله زرد نذر اطیدر ح یاز سرو ناهار همگ بعد

 هر دم نگاهش به در خانه بود و منتظر آمدن مادر و خواهر ندا بود. ثمیم

خارج  یشنفت معصومه خواهر کوچک او که چند سال یگفت و گل م یخانم هم کنار جمع خواهرانه اش گل م اقدس

سالم که به او  یبار موقع کیخانواده اش آمده بود و چون ندا را فقط  دنید یکرد و اکنون برا یم یاز کشور زندگ

 گرفت. یاشتباه ایبود. او را با مح دهیکرد د

 او زد و گفت: یبه رو یبا ناز و عشوه کنار خاله هاش نشست که معصومه لبخند ایمح

 تر باهات آشنا بشم. شیبذارم ب نیکنارم بش ایخاله ب -

 شد. کیکرد کنار او نشست و به او نزد یبرداشت م یا گهید زیکه منظور او را چ ایمح
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 و گفت: دیبر پشت او کش یدست نوازش معصومه

 یاز همون بچگ ینگ یبگ نیخودمون باشه همچ نیهمه متانت به به احسنت به انتخاب خواهر زادم ب نیماشاهلل به ا -

 دوست داشتم. هیتر از بق شیرو ب ییحی

 و ادامه داد: دیخند

 .ادیخوشت ب دوارمیبرات آوردم ام هیهد هیحاال  یناراحت شدم ول یلیخ رانیا امیب تونیعروس یچون نتونستم برا -

ه ک زی. اقدس خانم ندیخند یم زیر زیزد و ر ینم یگرفته بود حرف یکه متوجه شد خاله اش او را با ندا اشتباه ایمح

 کرد و گفت: یمتوجه شد. اخم

 دختر منه نه عروسم؟! ایمح نیخواهر حواست کجاست ا -

 و گفت:گرد شده پشت دستش زد  یبا چشم ها معصومه

 خوام خاله جون. یخدا مرگم بده معذرت م یوا -

 خنده زد و گفت: ریز ایمح

 اشکال نداره. -

 انداخت و گفت: ایمح یبه قد و باال یمعصومه نگاه 

 ؛یماشاهلل تو هم واسه خودت عروس شد -

 به اقدس ادامه داد: رو

 ؟ینگهش داشت یواسه چ گهیرو شوهرش بده بره د نیخواهر ا -

 گفت و طرف او رفت. یدیببخش ایرا صدا زد مح ایهنگام زهرا مح نیا در
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بودند. سوق  یمشغول باز اطیاز ح یبر لبان بسته اش نشاند و نگاهش را طرف بچه ها که گوشه ا یلبخند معصومه

 :دیداد و پرس

 پسر؟ ایداره دختر  یبچه چ ییحی یراست -

 انداخت و گفت:بهش  یهیخواهر بزرگ او نگاه عاقل اندر سف هیهان

 شه؟ یمعصومه جون حواست پرته ها مگه بهت نگفتم زنش بچه دار نم -

 اش زد و گفت: یشانیپ یرو معصومه

 رفته بود شرمنده خواهر. ادمیبه خدا  یوا -

 و گفت: دیکش یزد آه یخود را به ناراحت اقدس

و دم نزده هر  دهیها کش یچهار سال چ نیسوزه خدا مرگم بده تو ا یپسره م نیا یدونه چه قدر دلم برا یخدا م -

 .رهیگ یم شیداره ته دلم آت یبچه چ ییحیپرسه  یاز من م یکیبار 

 زد و گفت: یاو لبخند گریخواهر د جهی. خددیگونه اش غلت یرو یانداخت و قطره اشک نییرا پا سرش

 کنه. یم شونبینص یبچه کاکل زر هی یزود نیانشاهلل به هم یدیغصه نخور خواهر خدا رو چه د -

 گفت: یبا نوک انگشت نم اشکش را گرفت و با لحن تلخ اقدس

 چاره پسرم. یب دمیازش ند یریخ دمیدختره رو د نیاز همون روز اول که ا -

 بود انداخت و گفت: یبه ندا که مشغول به هم زدن شله زرد نذر یزینگاه محبت آم هیهان

است مودب و با اخالق  یهم دختر خوب یلینباش به نظر من عروست ماهه خ نیقدر نسبت به اون بد ب نیخواهر ا -

دوتا جوون با هم خوش باشن همه  نیقدر پسرم پسرم نکن بذار ا نیخواد تو هم ا یم یچ گهید نیتر از ا شیآدم ب هی

قدر کامشون  نیرو بکنن ا شونیخواهر بذار زندگ رچه قدر زنش رو دوست داره دست بردا ییحی میدون یما که م ی

مگه بچه نداره  ریشن اگه هم نخواست نه به حرف من نه به حرف تو حاال سم یرو تلخ نکن اگه خدا بخواد بچه دار م

 هیکنم که  یبهت حسادت م یبه خدا خواهر گاه ستمیبه سرت زده خودم مگه نوه ندارم چرا خوش حال ن یچه گل

 حرف ها رو ول کن و دست از سرشون بردار. نیکرده ا بتینص خدا یعروس نیهمچ
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 رهیاش را برداشت معصومه به ندا خ یزد و استکان چا یشخندینبود ن یخواهرش راض یخانم که از حرف ها اقدس

 شد و گفت:

 احسنت بگم نگاه چه خوشگل و ناز هم هست؛ ییحیبه انتخاب  دیکه با نهیاگه عروست ا -

 به اقدس ادامه داد: رو

 یمبارکه و خدا دعا رو مستجاب م یلیروزها خ نیحرف ها براشون دعا کن ا نیا یات رو شکر کن به جاخواهر خد -

 کنه.

 حرف ها بدهکار نبود پوزخند زد و گفت: نیکه گوشش به ا اقدس

 دیخبر ندار یزیبست و خالص شما ها که از چ یبچه م هیدهن ما رو با  شیخواست همون چهار سال پ یاگه خدا م -

 .دیاز اون مارملک هاست گول ظاهرش رو نخور دختره

 هگیرو ببرم فقط هم د ییحیخوام  یکردم م دایخوب پ یلیدختر خ هیده روز ماه محرم بگذره  نیفعال منتظرم ا من

 کارها اقدام کنم. هیبق یتا برا ننیرو بب

 هنگام مادر احسان و عروسش نزد آن ها آمدند. نیسه خواهر با تعجب چشم به او دوختند. در ا هر

نگار و مادرش که  دنیبا شتاب قدم هاش را تند برداشت و رفت تا در را باز کند. با د ثمیدر که به صدا در آمد م زنگ

 زد سالم کرد و آن ها را به داخل دعوت نمود. یپشت در بودند. لبخند گل و گشاد

 به او سالم کرد و پشت سر مادرش وارد شد. ریسر به ز نگار

 گفت: یبست و با لحن آرام یدر را به آرام ثمیم

 نگار خانم؟ یخوب هست -

 تکان داد و جواب داد: یبا شرم دخترونه سر نگار

 ن؟یخوبم ممنون شما خوب هست -
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اد و طرف آن ها رفت و با را دست محبوبه د ریبر لبانش نقش بست کف گ یحیمادر و خواهرش لبخند مل دنیبا د ندا

کرد.  تیخانم ها هدا گریمادرش را طرف اقدس خانم و د یآغوش باز ازشان استقبال کرد. بعد از سالم و احوال پرس

 برگشت. گیسپس همراه نگار به سمت د

 کرد. یبود با لبخند نگاهشان م ستادهیکه ا ییاز همان جا ثمیم

 :دیبه خواهرش انداخت و پرس یقیفاصله گرفت. نگار نگاه دق گیز درا دوباره دست ندا داد و ا ریکف گ محبوبه

 ندا جون حالت خوبه؟ -

 .ستین یزیاوهوم خوبم چ -

 رنگ به روت نمونده؟ یول -

 .میمهمون دار یکه کل ینیب یبند کار پشت کار م هیاز صبح تا حاال  هیاز خستگ -

 گفت: یرا از دست خواهرش گرفت و با لحن تند ریبا اخم کف گ نگار

 کجاست؟ ایمح نمیبب یزن یهم م یستادیجا ا نیجا اون وقت تو تنها ا نیا ختهیهمه آدم ر نیا -

 پوزخند زد و جواب داد: ندا

 ؟یکن ی. از خودت چه خبر چه کارا مستیاشکال نداره من که عادت کردم مهم ن -

 داد: باال انداخت و جواب یشانه ا نگار

 خوبه خدا رو شکر. زیهمه چ -

 نزد. یحرف گهیشد و د رهیخ ییبه جا سپس

را از دست نگار گرفت. در حال به هم زدن با  ریبه ابروهاش داد و کف گ یحالت ثمیم دنیرد نگاه او را گرفت با د ندا

 گفت: یو گرفته ا نیلحن غمگ

 .یمنظورم رو خوب متوجه بش دوارمیبهت بکنم ام حتینص هینگار دوست دارم  -
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شد سر و روش عرق کرده بود، دوخت. ندا نفس  یبلند م گیتکان داد و چشم به ندا که بر اثر بخار که از د یسر نگار

 گرفت و گفت:

 .یشکن یم یش یمن نذار خرد م یپا ینگار جون پا جا -

 :دیچشمانش را تنگ کرد و پرس نگار

 !ه؟یمنظورت چ -

 که در چشمانش احساس کرد زود چشم باز کرد و گفت: یهم گذاشت با حس سوزش یپلک هاش را رو ندا

 اون... یول هیآدم بد ثمیگم م یمن نم زمیعز یدونم که خوب هم متوجه منظورم شد یم -
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 :دینگاه نافذش را به دهان خواهرش دوخت و پرس نگار

 ؟یاون چ -

 جواب داد: ندا

که بهت قول داده رو درست کنه عشق و  یتونه اون زندگ ینم ثمیبکنه نگار م یتونه کار یمادرش نم یاجازه  بدون

بدونه دختر مورد  یمادرش وقت یکن یفکر م نیبرسونه، گذشته از ا یتونه تو رو به خوشبخت یدوست داشتن نم

 کنه؟ یقبولت م هیاون ک یعالقه 

 زد و گفت: یلبخند یبا خونسرد نگار

تونه مادرش رو قانع کنه،  یگفت م رهیگ یشبختم کنه اون گفت برام خونه جدا متونه خو یبهم گفت که م ثمیم -

 ینوکه مدام زا ستمیمن مثل تو ن ریبگم به دل نگ یچ هی ستمین یفیمن رو نخور من آدم ضع یجونم تو غصه  یابج

و نکرده که ت رو تا حاال حل یمشکل چیه ختنیمن غصه خوردن و اشک ر زیو با مشکالتم نجنگم عز رمیغم بغل بگ

 یتو اگه از مادر شوهرت م نمیش یآروم نم رمیام که تا حقم رو از طرف مقابلم نگ یمن آدم یکار رو بکن نیا یبخوا

 ندارم. یترس یمن از کس یترس
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هم نبود اما بغض سد  ییآدم ترسو ستین یفیکه او آدم ضع دیرا به خواهرش دوخت و خواست بگو نشینگاه غمگ ندا

 یخواهرش سکوت کرد و نتوانست از خود دفاع کند. وقت یباز جلو اوردیبه زبان ب یراه تنفسش شد و نتوانست حرف

 داشت؟ یدادن چه سود حیدادند توض یتشابه م فیآدم ضع کیهمه او را به 

 یجمع شدند. بو گیدور د یهمگرا صدا زد و  نیحاظر گریاقدس خانم و د دیآخر پخت شله زرد که رس یمرحله  به

کرد که هر چه زود تر طعم  یکرد و آدم را وسواس م یشد مشام را نوازش م یگالب و زعفران که تو فضا پخش م

 را بچشد. رشیدلپذ

گرفت. نوبت که به اقدس خانم  یرا به دست م ریکف گ تیو هر کدام با ن دیچرخ یجمع م نیب ریطور که کف گ نیهم

 بلند که به گوش ندا برسد گفت: یبه ندا انداخت و با صدا یزیآم ریبا چشمان پر از اشک نگاه تحق دیرس

دم پسرم آرزو بدل  ی)ع( قسمت م نبیابو الفضل تو رو به غربت خواهرت ز ای یخودت که از دل من خبر دار ایخدا -

 نمونه.

شد. اما زود آن را پس  یک از چشمانش جارمادر شوهرش در خود شکست و ناخواسته اش یحرف ها دنیبا شن ندا

اش  یاش و دل گرفتگ یمتوجه شکستگ یداد کس یداشت اما به خود اجازه نم هیگر یزد. دلش گرفته بود و هوا

 .دادرا دست او  ریو مادرش کف گ ستادیا گیبا اصرار مادرش کنار د ییحیشود. 

دوخت. اقدس خانم که متوجه رد نگاه او  فتدیشم او نکرد نگاهش به چ یم یمات و مبهوت چشم به ندا که سع ییحی

 او نباشد و گفت: دیکه ندا در د ستادیاو ا یجلو یشده بود طور

 کشه. یهات پر م یاون وقت تمام ناراحت رهیمادر دعا کن اون چه تو سرمه سر بگ -

داد و از آن جا فاصله گرفت و ندا را صدا زد. ندا بعد از  نیاز حاظر یکیرا دست  ریلب انشاهلل گفت و کف گ ریز ییحی

 نزد او رفت. یمعطل یکم

 ؟یبله کارم داشت -

 :دیاو نگاه کرد و پرس نیصاف به چشمان ناراحت و غمگ ییحی

 ؟یچرا ناراحت زمیشده عز یزیچ -

 شد. با بغض جواب داد: یندا جار یتب کرده  یگونه ها یرو اریاخت یب اشک
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 .نیخورده دلم گرفته هم هیفقط  تسین یزیچ -

 شد و گفت: شانیاو پر یاشک جار دنیبا د ییحی

 زده؟ یحرف یناراحتت کرده کس یکس یکن یم هیچرا گر -

 دوخت و جواب داد: ییحیرا به  سشینگاه خ دیاش را باال کش ینیلبانش قرار داد و آب ب یپشت دستش را رو ندا

 نه گفتم که دلم گرفته. -

 کار او شد و زود از او فاصله گرفت و رفت. نیدستش را جلو برد تا اشک او را پاک کند اما ندا مانع ا ییحی

 و از آن جا رفت. دیبلند و صافش کش یبه موها یدست یبا آشفتگ ییحی

 از اقوام عازم شدند. یکی یکه تمام شد. کم کم مهمان ها هم رفع زحمت کردند و به خانه  یپخت و پخش نذر کار

لباس عوض  ثمیاز مراسم رفتند. م دنید یرفت تا آن ها را برسوند. اقدس خانم و خواهراش برا نیبا ماش زین ییحی

 دانست چه یو حاال فقط ندا ماند و آن همه کار که نم ودندزده ب رونیبهانه از خانه ب  کیبا  ی. همگرونیکرد و رفت ب

 با تن تبدار و خسته اش انجام دهد؟ یطور

 اقدس هنوز هم مهمان آن ها بودند. یبعد از آن همه کار به فکر شام هم باشد چون خواهرا دیبا

 اطیو دوباره به ح دیبه آن جا هم کش یکردن داخل خانه به آشپزخانه رفت و دست زیاز جمع کردن ظرف ها و تم بعد

ز حد بزرگ بود و تا بخواد آن ا شیکرد خانشان ب یبار احساس م نیاول یبه آن انداخت از سر خستگ یبرگشت نگاه

 گفت و یکمرش اخ بلند هیدر ناح یبا حس سوز درد ندآب را باز ک ریماند، خم شد تا ش ینم شیبرا ییرا بشورد نا

اعتنا به  یداد ب یتا شب نشده تمام کارها را انجام م دیبود با یکمر راست کرد از درد صورتش جمع شد. اما چاره چ

 شد. اطیح دنیمشغول آب و جارو کش و دیدرد خود شلنگ را کش

 نینداشت آن را پر آب کرد و بدون ا گیشستن د یبرا یینا گهیساعت بعد که کارش تمام شد. احساس کرد د مین

تخت پرت کرد از کمر درد نفسش به  یکه به درست کردن شام فکر بکند وارد اتاقش شد. تن خسته و تبدارش را رو

اذان مغرب به  یموقع صدا نیکنه. هم ستراحتا یگرفت کم میه چشمانش را بست تصمشماره افتاده بود با آه و نال

 .دیتو تنش خواب سیخ یآورد و با همان لباس ها یبا خود گفت بعدا نمازش را به جا م یاز فرط خستگ دیگوشش رس
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 ان جا زیوارد خانه شد. به سر و وضع مرتب و تم اینگذشت که مح یرید

 زد. یبخش تیکرد و لبخند رضا نگاه

 کرد و با تشر با خود گفت: یافتاد اخم اطیح یپر اب گوشه  گیکه به د نگاهش

 افته؟ یزحمت شستن اون گردن من م یندا خانم نکنه فکر کرد یکور خوند -

ا تند پ گیبه ذهنش خطور کرد و طرف د یشد زود فکر یم دهیمادر و خاله هاش که از پشت در شن یصدا دنیشن با

 گیاز آب داخل د یانداخت و با دست کم دیخرچ یدر آن م دیبه در که کل یپرت کرد نگاه یکرد چادرش رو گوشه ا

 بود. گیو وانمود کرد که مشغول شستن د ختیلباس هاش ر یرا رو

و با خشم  ستادیسر جاش ا تینهاد چشمش به دخترش افتاد با عصبان اطیرا داخل ح شیخانم همان که پاها اقدس

 صدا زد.

 ؟یکن یم یچه کار دار ایمح -

 مادر و خاله هاش جا خورده کمر راست کرد و صورتش را جمع کرد و گفت: دنیوانمود کرد از د ایمح

 متوجه نشدم؟ نیاومد یسالم ک -

 گفت: یخانم سمت او رفت و با لحن تند اقدس

 ؟یکن یم یگفتم چه کار دار یدیمگه نشن -

 تش را نشان مادرش داد و گفت:اسکاچ تو دس ایمح

 داخل. دیام شما بر یرو بشورم م نینمونده فقط ا یکار گهید هیچه سوال نیوا مامان ا -

 شد و سالم. اطیوارد ح رونیاز ب ییحیهنگام  نیا در

 گفت: ایرو ترش کرد و خطاب به مح ییحی دنیخانم با د اقدس

 کمکت کنه؟ ادیزن داداشت ب یچرا نگفت ییچرا دست تنها -
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 انداخت و جواب داد: ریسر به ز ایمح

 دونم کجاست فکر کنم تو اتاقشه. ینم -

 خواست به گوش ندا برسد گفت: یکه م ییخانم با صدا اقدس

 .ختهیهمه کار فقط رو سر من ر نیگه ا یگرده م یبعد خانم بر م گهیآره د -

تاسف تکان داد و به راه  یاز رو یکردند انداخت سر یبه خاله هاش که مات و مبهوت به اقدس نگاه م ینگاه ییحی

 افتاد.

 :دیغر نیخشمگ دیاو را د ییاعتنا یکه ب اقدس

 ؟یشنو یو نه م ینیب یتو هم انگار نه م گهیآره د -

 کیاش نشست به تخت نزد یشانیبر پ یوار تو خودش جمع شده بود. اخم نیندا که از شدت سرما جن دنیبا د ییحی

خود  یو سر جا دیموقع ندا وحشت زده از خواب پر نیاو قرار داد که هم یشانه  یدستش را رو یشد و به آرام

 او را گرفت و گفت: یکنار او نشست شانه ها ییحینشست. 

 ؟یبود دهیخواب یجور نیچرا ا زمینترس عز -

چشم دوخت.  ییحیاش نشسته بود را با پشت دست پس زد. و به چشمان نگران  یشانیپ یکه رو یعرق سرد ندا

 گفت: زیدامن آو را حس کرد با لحن سرزنش آم یسیدست او قرار داد و خ یدستش را رو ییحی

 .یپاشو لباس هات رو عوض کن تا سرما نخورد ؟یدیخواب یلباسات گرفت نیندا چرا با ا -

 آرام و گرفته گفت: ییبا صدا ندا

 دونم چه وقت خوابم برده ساعت چنده االن؟ یخسته بودم نم یلیخ -

 اش انداخت و جواب داد: یبه ساعت مچ ینگاه ییحی

 ینشد ضینه شبه، پاشو تا مر کینزد -

 اش قرار داد چشمانش را بست و گفت: یشانیپ یاز جا بلند شد. دستش را رو ندا



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
40 

 

 رفت شام درست کنم. ادمی یوا -

 زد و گفت: یه آغوشش گرفت لبخندو ب دیدست او را کش ییحیدر رفت که  سمت

 یاستراحت کن من م ریباره لباس هات رو عوض کن بگ یاز سر و روت م یهنوز خستگ یخواد به فکر شام باش ینم

 آرم. یشام م رونیرم از ب

 اش نشست. یشانیپ یرو ییحیبه چشمان او زل زد که لبان  ندا

کرد هر لحظه درد در تمام بدنش  یکه احساس م نید. با الباس عوض کرد و نمازش را به جا آور ییحیاز رفتن  بعد

جاش  نیدانست تا ا یشدن بودند. نخواست دوباره بخوابد چون م یشد و استخوان هاش در حال متالش یمنتشر م

 .ندیاو بنش ینزد خواهرا یگرفت کم میشده بود. پس تصم یاقدس خانم از دست او عصبان یهم کل

 زد. رونیو وضعش را مرتب کرد و از اتاق ب سر

از جا برخاست و با آغوش باز به او سالم کرد و ندا را  دیشد. معصومه تا او را د ییرایآرام و آهسته وارد پذ یقدم ها با

 کنار خود نشاند.

 داد. هیمبل تک یکرد و به پشت یظیندا اخم غل دنیبا د اقدس

 شیاز کار انجام داده پ یکه مبادا ندا حرف نیاز ا یندا با ترس و نگران دنیا دکه سر هم کرده بود ب یاز دروغ ایمح

 .کرد یبه او نگاه م یچشم ریز یقرار یبا ب یگاه گاه دیبکش

رنگ و  به ینگاه هیکرد. هان یم یکه تمام وجودش را بر گرفته بود با انگشان دستش باز یبا از استرس ریسر به ز ندا

 :دیکرد و پرس یبه حال خراب او برده بود. مکث یکه انگار پ جهینزد. خد یاو انداخت و حرف ی دهیرو پر

 ندا خاله حالت خوبه؟ -

 زد و جواب داد: یجون یلبخند ب ندا

 بله خوبم. -

متوجه شد که از  دیخند یکرد و م یم فیندا تعر یبرا ییحی یها طنتیو ش یکه از دوران کوک یدر حال معصومه

 دست داغ او را گرفت و گفت: دیلرز یندا به خود م شدت سرما
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 شده حالت خوبه: یدفعه چ کیوا خدا مرگم بده دختر  -

 دادند جواب داد: یخوردند و صدا م یو دندون هاش به هم بر م دیلرز یکه م یدر حال ندا

 زنم. یم خیسردمه دارم  -

 گفت: یاز جا بلند شد و با دلواپس جهیخد

 مه دختره چش شده؟پناه بر خدا معصو -

 ادامه داد: ایرو به مح سپس

 .اریخاله بدو برو پتو ب ایمح -

مبل  یندا انداخت و او را رو یپتو آورد و داد به دست خاله اش معصومه پتو را رو ییحیدوان رفت از اتاق  ایمح

 خواباند.

 به خواهرش انداخت. یو نگاه معنا دار دیاو کش یموها یرو یدست و
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 یشگینه؟ با همان اخم هم ایدانست حالش را باور کند  یبود نم دهیند یحال و روز نیکه تا حاال ندا را در همچ اقدس

 .کرد یو ناله م دیلرز یم دیدو پتو بود باز هم مثل ب ریکند. ندا که ز ادیرا ز یگفت تا شعله بخار ایاش رو به مح

 گفت: یبا نگران ایرو به مح هیهان

 بده. یلیزنش رو ببره دکتر دختره حالش خ ادینگ بزن بهش بگو بز ییحیخاله به  -

 خواند دست ندا را گرفت و گفت: یلب م ریز ییکه دعا یدر حال معصومه

 داغه. یلیبدنش خ -

 :دیزد نال یکه با دست خودش را باد م یهنگام ندا هر دو پتو را پس زد و در حال نیا در
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 سوزم. یگرمه دارم م -

 کرد، گفت: یتبدار او را پاک نمود و رو به اقدس که با بهت نگاهش م یشانیپ یعرق رو معصومه

 دختر؟ نیدفعه چش شده ا کیخدا  ای -

 گفت: یبا تند ایداد. از جا برخاست و رو به مح ینم شانیخانم که باورش شده بود ندا باز اقدس

 به برادرت؟ یزنگ زد یچه کار کرد -

 جواب داد: یبا دست پاچگ ایمح

 .ادیله گفت االن مب -

زانو  یبود رو دهیآن خواب یکه رو یشد و طرف ندا رفت کنار مبل ییرایوارد پذ مهیسراس ییحیهنگام  نیا در

 که از صداش اشکار بود گفت: ینشست، دست تبدار او را گرفت و با نگران

 حالت خوبه؟ زمیندا عز -

 ناله مانند جواب داد: ییدوخت و با صدا ییحینگاهش را به  دیلرز یکه به خود م یدر حال ندا

 سردمه. -

 تکان داد و گفت: یسر جهیخد

 .ستیدکتر حالش خوب ن شیپاشو برو زنت رو ببر پ زمیخاله عز ییحی -

داد.  ییحیدوان رفت چادر او را آورد و دست  اینشاند. مح شیو او را سر جا دیکش یدست ندا را به آرام ییحی

ه ب یدستش را دور کمر او انداخت و با آرام ییحیو چادر را سرش کرد.  ستدیتا سر جاش بامعصومه به ندا کمک کرد 

 کرد. تیهدا نیو سمت ماش رونیب

خود را به آن ها رساند و  عیتند و سر یاز سوار کردن او کنارش سوار شد و استارت زد که معصومه با قدم ها بعد

 گفت:

 آم. یصبر کن خاله من هم م -
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 عقب سوار شد. سپس

 رفت کرد و گفت: یاش ور م یکه با گوش ایبه خواهراش انداخت و رو به مح ینمود نگاه یکه ناآرام م اقدس

 پرسم راستش رو بهم بگو! یسوال م هی ایمح -

در حالت و لحن کالمش دادمه  رییاو شدند. اقدس خانم بدون تغ ی رهیهم خ جهیو خد هیبا بهت نگاهش کرد هان ایمح

 داد:

 نه؟ یانجام داد ییکه تمام کارها رو خودت به تنها یگفت -

 با لکنت جواب داد: ایمح

 ماما... ن؟ ی. مگ...ه شک دار..م

 نه؟ ایجواب بده بله  ریخ ایجواب من رو فقط با بله  -

 انداخت و گفت: ریسر به ز زانیآو یبا لب و لوچه  ایمح

 نه. -

 زل زد و گفت: ایکنترل شده به مح تیعصبان با اقدس

 ؟یگفت یدروغ نیچرا همچ -

 گفت: یرا تکان داد سپس با لحن تند شیلب ها یچند بار ایمح

 ... دونم.ین... نم -

 لب زمزمه کرد: ریشد و ز رهیرا ترک کرد. اقدس با دهان باز به خواهراش خ ییرایتند پذ یقدم ها با

 من. یخدا -

 ییرایوارد پذ ثمیهنگام باقر آقا با م نیداد. در ا حیسکوت را ترج هیهان یبزند اما با اشاره  یخواست حرف جهیخد

اقدس باقر  شانیسوت و کور بودن خانه و حال پر دنیمبل نشست با د یرو یشدند سالم کردند و هر کدام گوشه ا

 :دیکرد و پرس یآقا مکث
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 د؟یرس یافتاده چرا همه نگران به نظر م یاتفاق -

 :دیانداخت و پرس یبه اطراف نگاه ثمیم

 پس خاله معصومه کجاست؟ -

 جمع و جور کرد و جواب داد: یخود را کم اقدس

 .مارستانیحالش بد بود بردنش ب یندا کم -

 گفت: یو با نگران دیمثل فنر از جا پر ثمیدفعه م کی

 مارستان؟ی! ندا رو بردن ب؟یچ -

 جواب داد: جهیخد

 بهشون گفته؟ یدکتر چ نیچاره تب و لرز گرفته بود زنگ بزن به داداشت بب یآره خاله جون ب -

پاسخ  ییحیرا گرفت اما هر چه زنگ خورد  ییحیو شماره  دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج یدرنگ گوش یب ثمیم

 :دیپرس یبا نگران ثمیبر نداشت. م ییحینداد دوباره زنگ زد و باز 

 مارستان؟ینگفت کدوم ب -

 جواب داد: هیهان

 .ستین یزینه خاله نگفت نگران نباش انشاهلل که چ -

 زد و گفت: یزنگ تلفنش به صدا در آمد لبخند رهیخواست دوباره تماس بگ ثمیکه م نیهم

 است. ییحی -

 اش را لمس کرد و گفت: یگوش صفحه

 ؟ید یرو چرا جواب نم تیگوش ییسالم داداش کجا -

 .دمیسالم شرمنده داروخانه بودم زنگ تلفنم رو نشن -
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 گفت؟ یحال ندا چه طوره دکتر چ -

 کنه بمونه. یبشه اما ندا قبول نم یبستر دیدکتر گفت با دیشد یتب و سرما خوردگ گنیبهتره م فعال

 گفت: یو با لحن جد دیکش یپوف ثمیم

 که دکتر گفته رو یزیبه حرف هاش نداشته باش چ یبشه تو کار یدونه که گفت بستر یم یزیچ هیدکتر حتما  -

 انجام بده داداش.

 شده بود. یبده چ حیخواستند توض یو اشاره ازش م مایبا ا ثمیرو به م جهیو خد هیهان

 دیکش یینفس پر سر و صدا ییحیبده.  حیصبر کنند تا بعد از تماس توض یدست ازشان خواست کم یبا اشاره  ثمیم

 و گفت:

 شه، یم یچ نمیدونم تا بب ینم -

 گفت: میمال ییبا صدا ثمیم

 ؟یندار یداداش فعال خدافظ من برم دنبال حاج آقا کار مهیخدا کر -

 نه فدات برو بسالمت خدافظ. -

 :دینفس حبس شده اش را رها کرد و پرس هیهان

 گفت؟ یشد خاله چ یچ -

 خوش فرم و حالتش داد و جواب داد: یبه ابروها یحالت ثمیم

 کنه. یبشه اما ندا قبول نم یبستر دیگه دکتر گفته با یم -
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 به پدرش کرد و ادامه داد: رو
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 لطفا تا برم دنبال حاج آقا نیرو بد نیماش چیپدر سوئ -

 از جا برخاست و گفت: پدرش

 من هم برم در اتاق رو باز کنم. -

 ن آرام گفت:و با لح ستایدم در ا ایرفتند. مح رونیهر دو با هم از آن جا ب و

 .دییشام آماده است بفرما -

 رو به خواهراش کرد و گفت: هیهان

 ندارم. لیمن م دییشما بفرما -

 گفت: ایرا تکرار کردند و اقدس خانم رو به مح هیو اقدس خانم هم حرف هان جهیخد

 مادر. میخور یبذار کنار بعدا همه با هم م -

 یبشه چون هوا سرد بود کت خود را رو ادهیرو نگه داشت و به ندا کمک کرد تا پ نیدم در ماش ییحیبعد  یساعت

 دوش او انداخته بود.

 ی هیو گر ونیش یمکث کردند و گوش به صدا یحاج آقا هر دو لحظه ا یمداح یگذشتند با صدا یکه م اطیح از

 سپردند. نیحاظر

 :دیشد و پرس کیآمد بهشان نزد یکه پشت سرشان م معصومه

 داخل هوا سرده؟ میخاله بر دیستادیجا ا نیچرا ا -

 یو گوشه  دیکرد. چادرش را از سرش کش تیو در را گشود و ندا را به داخل اتاق هدا دیدر را کش رهیدستگ ییحی

 تخت دراز بکشد. یتخت انداخت و به او کمک کرد رو

 و گفت: دیاو کش یرا رو پتو

 زم؟یعز یالزم ندار یزیچ -

 در فرو خوردن آن داشت جواب داد: یو با بغض که سع دیپشت به او به پهلواش خواب ندا
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 خوام بخوابم یممنون فقط چراغ رو خاموش کن م -

 ندا قرار داد و گفت: یشانه  یتخت نشست دستش را رو یلبه  یرو ییحی

 بمونم؟ شتیپ یخوا یم -

 ییپنهان کند با صدا ییحی دهیکرد اشکش را از د یم یکه سع یشد و در حال یاز چشمان ندا جار اریاخت یب اشک

 گرفته جواب داد:

 نه حالم خوبه تو برو به کارت برس. -

 او را طرف خود برگرداند و گفت: یاش شده بود. رو هیاو متوجه گر یصدا یکه از گرفتگ ییحی

 ؟یکن یم هیچرا گر زمیعه ندا جون عز -

 و گفت: دیاش را باال کش ینینشست آب ب شیبلند شد سر جا ندا

 گرفته. یلیدونم دلم خ ینم -

 پشت آن زد و گفت: یدست او را گرفت بوسه ا ییحی

 تو دلته؟ یکنم لطفا آروم باش و بگو چ تیدوباره تبت باال رفت مجبورم نکن ببرمت بستر نیبب

 :دیا بغض نالاش افزود و ب هیقرار داد و به گر ییحی ی نهیس یخم شد و سرش را رو یبه آرام ندا

 .ستین یزیچ -

 گفت: د؛یکش یاو م یموها یرو یکه دست نوازش یو دلهره دستش را دور کمر او حلقه زد. در حال یبا نگران ییحی

 مادرت؟ شیببرمت پ یخوا یم -

متوجه  یانداخت و اشکش را پاک نمود تا کس ریو معصومه وارد اتاق شدند. ندا سر به ز هیهان جه،یهنگام خد نیا در

 او نشود.

 به خاله هاش انداخت و از جا برخاست. ینگاه ییحی
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 :دیجلو آمد و پرس هیهان

 ؟یاالن بهتر مینگرانت شده بود یلیخ زمیچه طوره عز حالت

 به عالمت مثبت تکان داد. یاش را پاک کرد و سر ینیو ب دیاز تو جعبه کش یدستمال ندا

 نفس گرفت و گفت: ییحی

 .میبرپاشو حاظر شو تا  -

 کرد و گفت: یمکث معصومه

 کنه حرفتون شده؟ یم هیچرا زنت داره گر نمیخاله بب یر یم کجا

 و گفت: دیموهاش و پشت لبش کش یرو یدست یبا کالفگ ییحی

 یخوام ببرمش چند روز یگه دلش گرفته است م یدونم چشه م یحرفمون بشه من هم نم ینه خاله جون واسه چ -

ه داره تا کنارش باشه دکتر گفت اگ اجیاحت یکیشلوغه ندا هم به  یلیجا خ نیمادرش بمونه تا حالش بهتر بشه ا شیپ

 بشه. یبستر دیحتما با ادین نییتبش پا

 و گفت: دیپشت ندا کش یدست جهیخد

 .مهیدلم خدا کر زیناراحت نکن عز ادیپاشو مادر با شوهرت برو خودت رو ز -

 ی. ندا چادر سرش کرد و با شرمندگستدیندا گذاشت سپس به او کمک کرد با یر ساک براچند دست لباس د ییحی

 کرد. یخدا حافظ ییحی یاز خاله ها

ا کرد ب یاو حالش را بد م یکه اشک جار نیبا ا ییحی ختیر یصدا اشک م یداده بود و ب یبه صندل هیتمام راه تک در

 ندا. یدم در خانه پدر دندیزد تا رس ینم یسکوت کرده بود و حرف یکالفگ

 شود. ادهیندا را گشود و دست او را گرفت و کمکش کرد تا پ یشد و در کنار ادهیپ

 در را فشرد و منتظر ماند تا در را باز کنند. زنگ

 پشت دستش زد و گفت: یندا با آن حال و روز با نگران دنیندا که در را گشود با د مادر
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 شده؟! یخدا مرگم بده مادر چ -

 کرد و گفت: تیسالم کرد و ندا را به داخل هدا ییحی -

 .دیمادر جون نگران نباش ستین یزیچ -

 زد. هیگر ریخود را در آغوش پر مهر مادرش انداخت و باز ز ندا

 ادامه داد: ییحی

شما باشه  شیپ یشلوغه گفتم چند روز یلیما خ یمادر جون که خونه  یدون یتب کرده و سرما خورده م یکم -

 ره.بهت

 ندا دخترش را در آغوش فشرد و گفت: مادر

 داخل؟ دییبفرما نیستادیمن حاال چرا دم در ا شیپ شیممنون پسرم که آورد یلیخ -

آورد و پشت سر ندا و مادرش وارد شد. با پدر ندا و  رونیب نیزد ساک لباس ندا و قرص هاش را از ماش یلبخند ییحی

 کرد و گفت: یسالم و احوال پرس ینگار با گرم

 شم با اجازه. یمزاحم نم گهیخب من د -

 تشکر کرد و گفت: ییحیبماند. اما  یو مادر ندا اصرار کردند کم پدر

 برم کمکش. دیدست تنها مونده با ثمیم -

 گفت: یخداحافظ نیدر ح ییحیندا تا دم در او را بدرقه کرد  مادر

در  دیفقط زنگ بزن نیداشت ازین یزیاگه به چ دیکنم مراقبش باش یمادر جون ندا رو به شما سپردم خواهش م -

 خدمتم.

 زد و گفت: یندا لبخند مهربان مادر

 .زمیراحت هواش رو دارم عز التیخ -
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 برداشت سپس برگشت و گفت: یقدم نیطرف ماش ییحی

 بخوره. نیلطفا قرص و داروهاش رو سر ساعت بهش بد -

 گفت: یاو را نگاه کرد و با مهربان یندا با محبت و قدر دان مادر

 راحت. التیچشم مادر خ -

 زد تشکر کرد و رفت. یلبخند ییحی

 شد. نگار کنار او نشست دست او را گرفت و گفت: رهیتخت انداخت و به سقف خ یتن داغ و بت دارش را رو ندا

 .ستیخوب ن چیگلم معلومه که حالت ه یبخواب یریبهتره بگ -

 نزد. ینداخت و حرفبه او ا ینگاه ندا

را به مادرش داد. مادرش  شیآب و قرص وارد اتاق شد. نگار از جا بلند شد و جا وانیهنگام مادرش با ل نیا در

 نوازش کرد و گفت: ینشست دست ندا را به آرام

 دلم پاشو قرص هات رو بخور. زیعز -

 حلقه زد.از اشک دور چشم او  یفروغش را به مادرش دوخت و حاله ا ینگاه ب ندا

 و گفت: دیاو کش یموها یرو ی. دستدیقرار داد و ندا را به آغوش کش زیم یآب و قرص را رو وانیل مادرش

 شده؟ یچ زمیعز یکن یم هیچرا گر -

 زد گفت: یکه هق م یدر حال هیبا گر ندا

 شم. یکنم دارم خفه م یمامان دلم گرفته احساس م -

هر دو دستش قاب گرفت اشکش را پاک کرد؛ بوسه  انیصورت او را م یاش افزود، مادرش با دلواپس هیزد و به گر هق

 تبدار او زد و گفت: یشانیبر پ یا
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 یم از تب یدار نیبب یببر نیخودت رو از ب یخوا یتو دلته بهم بگو قربونت برم م یآروم باش فدات بشم بگو چ -

 .یسوز

 گفت: یبا نگران نگار

 رو صدا بزنم؟برم بابا  -

 گفت: رد،یاشک هاش را بگ زشیر یکرد جلو یم یکه سع یو در حال دیاش را باال کش ینیآب ب ندا

 .نینه من خوبم فقط فقط دلم گرفته هم -

 به آن انداخت و گفت: یبسته قرص رو برداشت نگاه نگار

 رو بهش بده آروم بخشه. نیا ایمامان ب -

 .دیو دراز کش دیآب نوش یقرص را از دست مادرش گرفت و در دهانش گذاشت کم ندا

 خورد گفت: یکه بغضش را فرو م یو در حال دیسر او کش یرو یکرد. دست یکه حال او را درک م مادرش

 بخواب. زمیفدات بشم عز -

واب فرو رفت باال سرش ماند و که او کامال به خ یدست مادرش را بغل گرفت و چشمانش را بست. مادرش تا زمان ندا

 از نگار خواست حواسش به او باشد.

به ندا که بر اثر مسکن غرق خواب بود  ینگار نگاه دیبا نگار تماس گرفت و حال ندا را پرس ییحیزود  یلیخ صبح

 او بازگو کرد و گفت: یشب گذشته را برا انینداخت و جر

 فعال بر اثر قرص آروم بخش خوابه. -

 و به او سر بزند. ادیاز او خواست مراقبش باشد تا ظهر ب یواپسبا دل ییحی

 یکرد لبخند یمادرش که صبحانه را آماده م دنیرفت با د رونیکرد و از اتاق ب یگفت و با او خداحافظ یچشم نگار

 زد و گفت:



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
52 

 

و به ندا سر  یاومد یم قهیحواسم بهت بود دم به دق یدیاصال نخواب شبیمامانم شما که د یشد داریقدر زود ب چه

 .یزد یم

 زد و گفت: یلبخند مادرش

 اومد. نییپا یکم هینگرانش بودم خدا رو شکر تبش  یلینتونستم بخوابم خ -

 در ظاهر شد. یدر آستانه  دهیهنگام ندا با رنگ و رو پر نیا در

 گفت. ریسالم و صبح بخ یفیآرام و ضع یصدا با

 دند.جواب او را دا یو مادرش با مهربان نگار

 او نهاد و گفت: یشانه  یشد سر رو کیبود نزد ستادهیا زیبه مادرش که کنار م ندا

 زحمتت دادم. یلیمن رو ببخش خ -

 او را بغل گرفت و گفت: مادرش

ام ش شبیدونم د یصبحونه بخور م ای. برو دست و روت رو بشور بیسرت گلم خدا رو شکر که بهتر یفدا زیهمه چ -

 .ینخورد

 :دیان ندا نقش بست و پرسبر لب لبخند

 بابا کو؟ -

 رفت سر کار مادر. -

را  ریش وانیبه مادرش شد. مادرش ل رهینشست و خ دیرا کش یرفت دست و روش را شست و برگشت صندل ندا

 مقابل او گرفت و گفت:

 رنگ به روت نمونده. یریخورده جون بگ هیرو بخور  رتیش زمیعز ایب -

 زد و گفت: یلبخند دیاش اندش یرا از دست او گرفت و به گذشته و دوران کودک ریش وانیل ندا

 رفتم انداخت؛ یکه به مدرسه م یام و زمان یدوران بچگ ادیحرف هاتون من رو به  ریبخ ادشی -
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 از ته در بر نهاد و ادامه داد: یآه

شه غم و  یانگار آدم هر چه بزرگ تر م یول مینداشت یغم و غصه ا چیه میچه قدر دلتنگ اون روزهام بچه که بود -

 شن... یغصه هاش باهاش بزرگ م

 که به گلواش چنگ انداخت ساکت شد. بغض

 زد و گفت: یاش را بروز دهد لبخند تلخ یخواست ناراحت یکه نم مادرش

 ؟یخور یرو م یچ یقربونت برم غصه  نهیهم یزندگ -

 زیعز مهیخدا کر یریغم بغل بگ یشه که مدام زانو یدونم اما نم یدونم قربون اون شکل ماهت برم دردت رو م یم

 دلم.

 معترضانه نشست و گفت: نگار

 یشما دوتا حالم گرفته شد اول صبح دیبابا بس کن یا -

 ندا زد و ادامه داد: یبرا یچشمک

 ها! یبدبخت رو دزد ییحیندا خانم خوب قاب اون  -

 به او دوخت. ینگاه پرسشگر ندا

 .داد و ادامه حرفش رو زد هیتک یدلبه صن نگار

 برات نگران بود. یکل دیپرس یزنگ زد حالت رو م یاول صبح -

 انداخت و گفت: رینگاهش را به ز ندا

 من... یمن رو داره ول یاست مدام هوا یخوب یلیسوزه اون آدم خ یم ییحی یدلم برا -

 زد و گفت: یکرد. مادرش لبخند سکوت

 مادر؟ یخور یرو م یچ یخوبه پس غصه  یلیشوهرت خ یگ یتو که م -
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 و با بغض گفت: دیندا غلت یگونه ها یاشک لجوجانه رو قطره

 تونم یتونم از زخم زبون مردم نجاتش بدم نم یتونم شوهرم رو خوشبخت کنم نم یمنم مامان من نم یاصل مشکل

 اون رو به آرزوش برسونم
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 و ادامه داد: دیاش را باال کش ینیآب ب یو گوش سپرد. ندا چند بارا یبا بغض به خواهرش زل زد و به حرف ها نگار

من اون رو دوست دارم اما  نمیبب گهید یکیرو با  ییحیتونم، طاقت ندارم  ینم یول ستمین یمن آدم خود خواه -

 ازش جدا بشم تا اون به خواسته اش برسه. دیچند بار به طالق فکر کردم با

 کرد و گفت: یاخم مادرش

 یشد دیحد از رحمت خدا نام نیتا ا یعنی یخدا رو کجا برد ادیمادر؟  هیطالق چ یزن یکه م هیحرف ها چ نیا اند -

 تحمل گهید یکم هیده فقط  یبچه ناز و خوشگل م هیخدا به تو و شوهرت  یروز هیمن مطمئنم  زمیناراحت نباش عز

 داشته باش.

خود باز به  یینزد. بعد از سرو صبحانه ندا وارد اتاق شد و در تنها ینگاه نم دارش را به مادرش دوخت و حرف ندا

نتوانست بچه دار شود اقدس خانم  گهیدو سال د یکیدانست اگر تا  یکرد. نم یفکر م ییحیاش و  یخودش و زندگ

فکر هم  را زن دوم دهد. از آن ییحی ردیبگ میتصم نمکه اقدس خا دیترس یم یخواهد داشت از روز یبا او چه رفتار

 توانست به آن فکر بکند. یزار بود و نم یب

اشت دوست د دیاز او پرس ثمیرفتن درباره م هیو حاش ینیمقدمه چ یکنار او نشست بعد از کم یحیبا لبخند مل نگار

 دید یرا م ثمیبه م دنیرس یدهد. ندا که شوق و زوق خواهرش برا شیکند و او گوش به حرف ها فیتعر ثمیندا از م

و  دیترس یاما از عکس العمل اقدس خانم م ستدان یرا نم لشیکرد که خودش هم دل یرخنه م یته دلش نگران

 نگران بود.

 دست او را گرفت و گفت: نگار

 ؟یش یم یجور هیآد  یم ثمیچرا تا اسم م یکن یاز من پنهان م یرو دار یزیندا تو چ -
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کرد. مادرش  یصورت مادرش نگاه م یبه صورت تک تک اعضا رهیخ رهیورود مادرشان بحث عوض شد. ندا خ با

 گفت: ینشاند و با مهربان شیبر لب ها یلبخند

 زم؟یعز یبهتر -

او را با تمام  یمادرش که کنارش نشسته بود قرار داد و بو یپا ینشست و سرش را رو شیتکان داد. سر جا یسر ندا

ندا آمدند، بعد از  دنیبا دست پر به د ثمیهمراه م ییحیهاش رسوند. ظهر هنگام بود که  هیوجود استشمام کرد و به ر

 ندا گفت: ررو به ماد زیبا لحن شوخ آم ییحی یسالم و احوال پرس

 جا. نیدنبال خودم کشوندم آوردم ا گهینفر د هیخوام مادر جون خودم کم بودم  یمعذرت م -

 باال انداخت و گفت: ییابرو ثمیکرد. ماشاره  ثمیبه م دیخند یکه م یحال در

 شدم واسه ات؟ یادیز گهیداداش حاال د ینامرد یلیخ -

 و گفت: دیندا خند مادر

 .نیخوش اومد یلیخ دیخودتون بدون یجا رو مثل خونه  نیا دیدار اریاخت -

 ها رو دست او داد. مادر ندا تشکر کرد و گفت: لکسینا ییحی

 مادر. یدیزحمت کش -

 !یکنم چه زحمت یخواهش م -

در همان حال ماند سپس  یسر جاش مسخ شد. لحظه ا ثمیم یمنتظره  ریغ دنیآمد با د یم رونیکه از اتاقش ب نگار

 :دیزد و پرس دیاطرافش را د ییحیسالم کرد.  ریو با وقار سر به ز نیبه خودش آمد، مت

 ندا خوابه؟ -

 اتاق ندا کرد و جواب داد:به  یگرفت اشاره ا ثمینگاهش را از م نگار

 فکر نکنم خواب باشه. -

 طرف اتاق قدم برداشت و رو به مادر ندا گفت: ییحی
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 مادر جون اجازه هست؟ -

 .زمیکنم عز یخواهش م -

 یقرار داد و استکان چا زیم یرا رو یخور وهیها و چاقو م یدست شیکرد پ وهیرا پر م یوارد آشپزخانه شد ظرف نگار

تعارف کرد.  ثمیرا به م یرا برداشت و چا ینینشاند س شیلب ها یرو یسر و وضع خود را مرتب کرد لبخند ختیر

ا به ر وهیبر لب نشاند و تشکر کرد. نگار به آشپزخانه برگشت و م یحیاو را نگاه کرد لبخند مل یچشم ریز ثمیم

 گل یگونه ها دنینگاه کرد با د نهیرا در آقرارش گذاشت و خود  یقلب ب یبرد و به اتاقش رفت. دست رو ییرایپذ

 آمد ضربان یبه سراغ او م ثمیم دنیکه هر بار با د ی. حسستادیا نهیو پشت به آ دیانداخته اش دست بر آن ها کش

 نقش بست. شیلب ها یرو یبار طنتیبه اطراف اتاقش انداخت و لبخند ش یچند برابر کرده بود. نگاه اقلبش ر

 کنار مادرش نشست. زونیآو یرفت با لب و لوچه  رونیاتاق ب از

 :دیبه او انداخت و پرس ینگاه مادرش

 شده؟ یزیچ -

 با همان حال جواب داد: نگار

 مامان مگه من نگفتم به بابا بگو پرده اتاقم رو درست کنه؟ -

 حرف هاس دختر؟ نیرفت بهش بگم حاال مگه وقت ا ادمی -

 کرد انداخت و گفت: یا نگاه ماو ر یکه دزدک ثمیبه م ینگاه نگار

 شه. یاتاقم چه قدر سرده تا پرده درست نشه اصال گرم نم یدیمگه ند -

 گفت: یزد و با لحن آرام ییلبخند دندون نما ثمیزد. م یلبخند ثمیبه او رفت و رو به م یچشم غره ا مادرش

 کنم. یخودم درستش م نیاجازه بد -

 گفت: یبا خوش حال نگار

 ممنون. یلیجدا خ -



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
57 

 

 به او رفت و گفت: یچشم غره ا مادرش

 کنه. یخودش درستش م ادیزحمت نکش پسرم پدرش که ب -

که از حالت نگار خنده اش گرفته بود. از جا  ثمیانداخت و حرف مادرش را تکرار کرد. م ریبغ کرده سر به ز نگار

 برخاست و گفت:

 .ینه چه زحمت -

 به نگار انداخت و رو به او گفت: یندا نگاه تند مادر

 اش کن تا برم به غذا سر بزنم. ییبه اتاقت راهنما -

 سمت اتاقش اشاره کرد و گفت: نگار

 طرف. نیاز ا دییلطفا بفرما -

 یقابلمه ها رو خاموش کرد و همان که خواست به سالن برگرده تلفن زنگ خورد گوش ریندا وارد آشزخانه شد. ز مادر

 ود را برداشت و مشغول صحبت با آن شد.اپن ب یکه رو
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 یرا که مشغول درست کردن پرده اتاقش بود نگاه م ثمیم واریبه د هیاش جمع کرد تک نهیس یرا رو شیدست ها نگار

 گفت: یعشوه گر یپاش زد و با صدا ریبه فرش ز یکرد. لگد

 ناراحتم؟ یلیکه از دستت خ یدونست یم -

 بود از پشت شانه طرف او نگاه کرد و گفت: زونیکه دست هاش آو یدر حال ثمیم

 دونستم؟ یاز من سر زده و نم ییشده خطا یمگه چ یخدا نکنه از دستم ناراحت باش -

 کرد و جواب داد: یآرام یخنده  نگار

 چه قدر دلم برات تنگ شده بود تو هم انگار نه انگار. یدون ینم ینه ول -
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 گرفته جواب داد: یباز با همان حالت که بود با حالت ثمیم -

 شه؟ یدل من تنگ نم یکن یمن فکر م زیچه کار کنم عز یگ یخوب م -

 و ادامه داد: ستادیآمد مقابل او ا نییپا هیکه تمام شد از چهار پا کارش

تو هم  امیندا موقف شدم ب ندید یتو خونه تون رفت و اومد داشته باشم امروز هم به بهانه  ادیبه نظرت درسته ز -

 .رونیب میبر یایبا من ب یکن یقبول نم

 نزد. یانداخت و حرف نییدست هاش را پا نگار

با  رینشسته بود از خجالت داغ شد و سر به ز ییحیندا که کنار  دنیبا د ثمیدو لبخند زنان از اتاق خارج شدند. م هر

 کرد. یاو سالم و احوال پرس

 در شوهرش از جا بلند شده بود دوباره سر جاش نشست و گفت:که به احترام برا ندا

 خان. ثمیم یقدم رنجه فرمود -

 نشست و گفت: ییحیاو و  یرو به رو ثمیم

 نیهم ا امیوقت نشده بود حاال گفتم ب یول امیحالت بد شده خواستم ب دمیکه شن شبیزن داداش د یدار اریاخت -

 که دست پخت مادر جون رو بخورم...  نیهم ا نمیکه شما رو بب

 به حرف او آمد و گفت: یو با لحن معنا دار دیخند ندا

 .یکه پرده اتاق نگار خانم رو درست کن نیهم ا -

و  طنتیبا ش ییحی. دندیخند یبه نگار که دست کم از او نداشت انداخت و هر دو به آرام یشرم زده نگاه ثمیم

 گفت: یشوخ

 گفت؟ یچ ثمیر جون مماد یدیاوه اوه شن -

با همان لحن شوخ  ییحیدوخت.  ییحیبه  یو خوش حالتش داد و نگاه پرسشگر کیبار یبه ابروها یندا حالت مادر

 ادامه داد: زشیآم
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 خواد تو دلتون جا باز کنه. یگفت مادر جون اشتباه نکنم م -

 گفت: ثمیم دندیکه خند یهمگ

 بده؟ یپیو خوش ت یخوشگل نیداره جوون به ا یمگه چه اشکال -

 کرد و گفت: دییخندان حرف او را تا ییندا با رو مادر

 بده؟ شیحق با اونه مگه چ -

 گفت: یبا لوس باز ثمیم

 قربون دهنت مادر جون. -

 گفت: ثمیکرد و رو به م یمعترضانه اخم ییحی

 زنم تو سرت ها! یاستکان م نیبا ا یمادر جون مادر جون کن گهیبار د هی -

. کرد یکلمه مادر جون را تکرار کرد و همه را به خنده وادار م یباال انداخت وچند بار ییحی یبرا ییج ابروسر ل ثمیم

 خنده گفت: یشود رو به نگار که غش غش م یبرادرش نم فیحر دیکه د ییحی

 اد؟یب رشیشوهر خوب گ هی یشوخ یآد شوخ یبدش م یک گهیکرده آره د یفیرو نگاه چه ک نیا -

 نزد. یشده بود به خنده اش افزود و حرف یکه از زور خنده اشکش جار نگار

 ندا خنده اش رو گرفت و گفت: مادر

 خواد؟ یاز خدا م یچ گهیآدم که دوتا داماد گل مثل شما داشته باشه د -

 انداخت و گفت: ریاش گل کرده بود سر به ز یکه شوخ ثمیم

خوام  یمن قصد ازدواج ندارم م یول د؟یکن یم یاز من خواستگار دیحرفتون دار نیبا ا یعنی دمیخجالت کش یوا -

 درسم رو بخونم.

 با خنده گفت: ندا
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 .میریبراش شوهر بگ مینرفته که بخوا یهم هنوز سرباز دخترمون

 حرف ندا بمب خنده تو فضا منفجر شد. مادر ندا از جا برخاست و گفت: نیا با

و ناهار  ادیتا آقا نصرت ب دینماز بخون دیاذان گفت بر دینداره پاش تیماه خوب نیتو ا نیخند یچه قدر م یوا -

 .میبخور

 گفت: یاز جا بلند شد و باز با شوخ ثمیم

 چشم مادر جون. -

 باز باعث خندشان شد. و

داشت  یبود چون بعد از مدت ها غم و غصه خوردن کنار خانواده اش احساس خوش یندا روز خوب یروز برا آن

مادر شوهرش کم تر  یها هیو کنا کهیاش را تحمل کند و به ت یکه شده باز وضع زندگ ییحیگرفت به خاطر  میتصم

 اش لذت ببرد. یکند و از زندگ یخواست شاد زندگ یتوجه کند. دلش م

خدا  کرد و از یم هیو گر ختیر یزد، اشک م یتنها کز کرده، زجه م یندا گوشه ا دیدهم روز ماتم و غم از راه رس روز

 دهد و کمکش کند. یاریخواست تا او را  یم

 نکرده بود. یرییتغ چیندا همان هست که بود و ه یشد. اما وضع زندگ یمنوال روزها، هفته ها و ماها  سپر نیهم به

او زد و از  یبه رو یخورد لبخند یم ینشسته بود و چا اطیآمد مادرش که در ح رونیکه در باغ بود از باغ که ب ییحی

 .ندیاو خواست تا کنارش بش

 را در آورد و کنار مادرش نشست. شیکفش ها ییحی

ه ک یرا با گوشه لباسش خشک کرد و در حال سشیخ یکه در آشپزخانه مشغول بود کارش که تمام  شد دست ها ندا

 او گوش سپرد. یاقدس خانم سر جاش خشکش زد و به حرف ها یصدا دنیرفت. با شن یم رونیب

رو با  کردنشون یو باز دنشونیخواد بزرگ شدنشون قد کش یدلم م نمیپسرم پنج ساله که منتظرم بچه هات رو بب -

دارم من هم مادرم دوست دارم نوه  ایعمر به دن گهیدونم چه قدر د ی. من که خبر از عمرم ندارم نمنمیچشم هام بب

 م؟کن دایتونم بهش دست پ یکه نم ادهیز یلیع من خخودت بگو توق نمیدوست دارم بچه هات رو بب نمیهام رو بب
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 حرف او گفت: دییسر تکان داد و با تا ییحی

 حق با شماست. -

 

17 

 خانم ادامه داد: اقدس

که با چشم تر تو نماز شبش برات دعا نکرده و از خدا  ییسوزه چه شب ها یاون م یچاره پدرت چه قدر دلم برا یب -

 .یخواسته تا تو بچه دار بش

خواد بچه هات رو تا  یخونم. حق داره اون هم دلش م یو م نمیب یگه اما من غم رو تو چشم هاش م ینم یزیچ اون

 !نهیزنده است بب

 و گفت: دیموهاش و پشت گردنش کش یرو یدست یبا کالفگ ییحی

 یبه هر دکتر میزد یبه هر در ینیب یمادر م نیآخه خودتون که شاهد هست یدونم حق با شماست ول یبه خدا م -

 دست خداست؟ زیهمه چ ستین گهیچه کار کنم دست من که د یگ یمشکل ما رفع نشد م یول میکه گفتن رفت

 من و من کرد و گفت: یخانم کم اقدس

فرصت بدست  نیا یاگه دوباره ازدواج کن دیقسمت نبوده که ندا مادر بچه هات باشه شا دیشا یقربون خدا برم ول -

 شه. یجبران م زیآد و همه چ یم

در حال  فتدیاتفاق ب یروز دیترس یکه م یزیاقدس خانم در جا شکست و فکر کرد از چ یحرف ها دنیبا شن ندا

 و جوابش ماند. ییحیقرارش نهاد و منتظر عکس العمل  یقلب ب یلرزانش را رو یواقع شدن بود. دست ها

 گرد شده گفت: یبا چشم ها ییحی

 شه؟! یم یاون وقت ندا چ رمیبگ گهیزن د هیبرم  که یشما از من انتظار دار -

 زد و گفت: یلبخند دیرس یکه کم کم به مقصودش م اقدس
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زنت رو  یخوا یکه نم نهیاگه مشکلت ا ستیهم ن شیآد آخر یکه سرش هوو م ستین یزن نیخب مادر ندا اول -

نه  گهید یطور نیا یو زن دومت رو اون جا ببر یریخونه جدا بگ هی یتون یحرف ها م نیا لهیو از قب یناراحت کن

 ؟یموافق هینظرت چ حاالسوزه نه کباب و ندا از ازدواج مجددت خبر دار نخواهد شد.  یم خیس

شد در خود  یکه از زبان مادر شوهرش خاج م یکلمه کلمه ا دنیکه به زور خود را سر پا نگه داشته بود با شن ندا

مورد را اشک که در چشمانش  کی نیبه جز ا دیکش یاز اقدس خانم را م یر کارشکست انتظار ه یشد و م یخرد م

 کند. یریمزاحمش جلو گ یاشک ها زشیپلک زد تا از ر یحلقه زد چند بار

 شد. یاشکش جار اریاخت یکه به مادرش داده بود ب یو جواب ییحی یصدا دنیبا شن اما

 بود؟ دهیمادر چرا از قبل به ذهنم نرس هیعجب فکر هیعال -

لب باز کرد و به خود  یشد و با تلخ رهیخود خ ریبه تصو نهیکشان وارد اتاقش شد. با چشمان اشکبار در آ کشان

 گفت:

رش آخ یکش یو زحمت م یکن یکلفت که صبح تا شب جون م هیبه جز  یستین یچیندا تو ه یآدم بدبخت هیتو  -

به خدا  یستین ،یستیکه ن یهست یآدم درست و حساب هیکه  یثابت کن یخوا یرو م یکارهات چ نیبا ا یکه چ

 .یستین یچیآدم بدبخت ه هیتو جز  یستیندا ن یستین

اش را خفه کند.  هیگر یدهانش قرار داد تا صدا ینشست هر دو دستش را جلو نیزم یخم شدند و رو زانوهاش

گونه  یوقفه رو یو اشک هاش که ب دیصورتش کش یرو یکرد دست یم هیو گر ختیر یهمان طور که با عجز اشک م

 پاک کرد و با خود گفت: دیچک یهاش م

 .من... من.. ستمین یفیکنم من آدم ضع هیگر دیمن نبا -

 خوردند ادامه داد: یشانه هاش تکان م هیکه از شدت گر یزد و در حال هق

آدم شکست خورده ام  هیرو به رو بشم من  قتیترسم با حق یهستم که م ییو ترسو فیآدم ضع هیچرا هستم من  -

را به  ییحیتوانست  ینداره دلم تنها به عشقم خوش بود که حاال اون رو هم از دست دادم. نم ایدن نیتو ا یچیکه ه

 یا گهیتر از هر کس د شیب ییحیدانست  یم بشده بود مالمت کند خودش خو دهیکه با مادرش هم عق نیخاطر ا

 زد تا او را ناراحت نکند. یا به خاطر او دم نمخواست ام یدلش بچه م
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خواست بروز دهد که از  یافزود. اما نم یاش م هیکرد. به گر یفکر م ییحیمادر شوهرش و جواب  یبه حرف ها یوقت

 که گرفته بود سرف نظر کند. یمیاز تصم ییحیخواست به خاطر او  یموضوع خبر دارد نم

از  یلیو س ستادیا نهیشد. باز رو به آ ییرفت. وارد دستشو رونیاز اتاق بهقش را خفه کرد از جا برخاست و  هق

کرد هر دو مشتش را  کنواختیآب  یاش را با صدا هیگر یآب را باز کرد و صدا ریشد ش یگونه هاش جار یاشک دو

 .دیبهبود بخش یکرد حالش را کم وردآب که به صورت تبدارش بر خ یپر از آب کرد و به صورتش زد سرد

متورم و مانند خون او لب  یچشم ها دنیبا د ایبر خورد. مح ایرا باز کرد با مح ییکه در دستشو نیبعد هم یلحظات

که  نیانداخت. ندا طرف اتاقش برگشت هم ریبزند اما سکوت کرد و سر به ز یهاش را تکان داد و خواست حرف

ر قبل از او د ییحین انداخت تا متوجه حالش نشود ییکنار او قرار گرفت ندا سرش را پا ییحیخواست وارد اتاق بشه 

پشت سر او وارد شد. با  ییحیرا گشود و منتظر ماند تا وارد اتاق شود ندا بدون آن که نگاهش کند رفت داخل و 

 او را گرفت و سرش را باال آورد به چشمانش زل زد و گفت: یچانه  ستادیانداخت مقابل او ا یدقت به ندا نگاه

 ؟یدکر هیگر -

 انداخت و گفت: ریدست او را پس زد و دوباره سر به ز ندا

 کنم رفتم صورتم رو بشورم صابون تو چشم هام رفت. هیگر ینه واسه چ -

 ابرواش را باال انداخت و گفت: یتا ییحی

 طور اون وقت صابون رو صدات هم اثر گذاشته نه؟ نیاوهوم که ا -

 نزد. یبه او انداخت و حرف یینگاه گذرا ندا

 .رونیب میآماده شو بر -

 گفت و طرف کمد لباس هاش رفت. یاش چشم یباطن لیبر خالف م ندا
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اش را فشرد و نفس پر  قهیکردند شق یو کالفه اش م دندیچرخ یمادرش در سرش م یکه همچنان حرف ها ییحی

 تر کرد. شیندا دور نماند غم را ته دل او ب دهیحرکت او که از د نیا دیکش ییسر و صدا

 یبا خودش حرف م یآرام یمادرش که با صدا دنینهاد با د اطیکرد پا درون ح یکه با تلفن صحبت م یدر حال ایمح

 :دیداد و کنار مادرش نشست و پرس انیکرد و به مکالمه اش پا یزد مکث

 مامان؟ یجا نشست نیشده چرا ا یزیچ -

 خانم با تشر جواب داد: اقدس

 کنم. یمن سکته م یروز هیبرادرت  نیاز دست ا -

 مگه چه کار کرده؟ یزن یحرف روم نیعه خدا نکنه گلم چرا ا -

 ...یزنم تا قانع بشه برم براش خواستگار یساعت باهاش حرف م کینشستم  -

 و با تعجب گفت: دیحرف مادرش پر انیم ایمح

 !؟یخواستگار یچ -

دست رو دست بذارم و  ینکنه تو هم انتظار دار یشنو یباره م نیاول ایگفتم  یبیعج زیمگه چ یبله خواستگار -

 واسه پسرم انجام ندم؟ یو کار نمیبش

 لب هاش رو جمع کرد و گفت: ایمح

 باشه؟ گهیزن د هیکنه شوهرش با  یکدوم زن قبول م هیقو یلیمورد ضربه اش خ هی نیا یخب نه ول -

 ندا جونش! یاون هم سر ک ارهیقبول کنه سر زنش هوو ب ییحیچون عمرا  دیش الیخ یگم ب یمن که م مامان

 .ارهیب یا گهیدم شوهرم سرم زن د یهم اجازه نم رمیاگه من بودم بم شیخدا یول

اما  فتهیواسه ات ب یاتفاق نیعمرا من بذارم همچ یاون بذار یگفته خودت رو به جا یخوبه خوبه تو هم حاال ک -

 کنه. یفرق م ییحیوضع 

 و گفت: دیبا نگاه تند مادرش مواجه شد لب هاش را بر چ یه زد وقتخند ریز ایمح
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 انجام بده. یوجود نداره به هر حال به من چه هر چه دوست دار یفرق چیه یخوام ول یمعذرت م -

 گفت: یکرد و با لحن آرام زیچشم هاش را ر سپس

 باشه؟ نیپرسم رک و راست جوابم رو بده آفر یم یچ هیمامان  -

 کرد و دم گوشش زمزمه کرد: کیخود را به او نزد ایبا تعجب به او چشم دوخت. مح اقدس

 آد؟ یحد از ندا بدت م نیچرا شما تا ا -

 خانم من و من کنان گفت: اقدس

 آد؟ یبدم نم یزده من از کس یحرف نیهمچ یک -

 گفت: یکرد و با لحن کش دار زتریچشم هاش را ر ایمح

 مامان! -

 و گفت:رو ترش کرد  مادرش

 حرف ها. نیا یپاشو برو به کارت برس به جا -

 .یچون و چرا بگ یمامان قرار بود ب -

 گفت: یکرد و با تند یخانم مکث اقدس

 تونم دوستش داشته باشم. ینم یآد ول یازش بدم نم -

 است. ییحیاون انتخاب  یول -

 مونه. یم نینوشمثل  یکیچون اون هم  امیوقت نتونستم باهاش کنار ب چیه یدرسته ول -

 .یکن یم سهیمقا نی! مامان شما ندا رو با نوشن؟ینوش -

 ورده؟یکه سر ما ن ییبا ما بود چه بالها نیکه نوش یرفت تا زمان ادتیمگه  -

 زد و گفت: شخندین ایمح
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 ...یآورد یاون کم نم یوقت جلو چیدارم شما ه ادیکه به  ییتا جا یول -

 خنده ادامه داد: با

 آورد. یکم نم یگرید یکدام جلو چیکه ه نیرو داشت یتام و جر یماجراها -

 به او رفت و گفت: یچشم غره ا اقدس

 ها؟ یحاال من شدم مثل تام و جر تیترب یب -

 و گفت: دیخند ایمح

 به ندا داشت؟ یچه ربط نینوش دمیحاال من نفهم ن،یمثل بود هم هیفدات شم  ریبه دل نگ -

دل به اون  ییحیخواست زجرم بده اون باعث شد  یکارش م نیقرار داد اون با ا ییحیبود که ندا رو سر راه  نینوش -

 که ییها فیبا تعر نینوش یاون روزها چه طور یدی. ندارهیحرف من نه ب یازدواج با اون رو یدختره ببنده و بعد برا

 زد. یم شیکرد ته دلم رو آت یم ییحی یاز ندا جلو

 اش را با دندان گرفت و گفت: ینییپالب  ایمح

تر آروم و دخ نهیبرعکس نوش ستین دیکن یکه شما فکر م یندا اون یکرده ول یمعرف ییحیبه  نیدرسته ندا رو نوش -

 با گذشت هستش.

دوست ندارم عروسم  امیتونم باهاش کنار ب یمن نم یهست ول یگن دختر خوب یهمه م یگ یتو راست م دیشا -

 یاست فکر کنم خدا به ندا یهر مادر یآرزو نیکنم ا ییحیپسندم رو زن  یکه خودم م یخواد دختر یبمونه دلم م

ن فرصت به دستم اومده تا به آرزوم برسم یداشته باشه االن بهتر یاز اون بچه ا ییحیقلبم گوش داده که نذاشت 

 .میکه نشون کردم بر یدختر یرو قانع کنم تا به خواستگار ییحی دیبا

 ناباورانه گفت: ایمح

 مامان؟! یرو از هم بپاش ییحی یزندگ یخوا یم یعنی -

که اجاقش کوره  یزن یبه پا دینداره چرا با یا ندهیآ چیخوب براش بسازم اون با ندا ه یزندگ هیخوام  ینه دختر م -

 بسوزه؟
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من هم اثر گذاشته و بدون  یآرم مامان سال هاست که رفتار و گفتارتون رو یسر در نم چیشما ه یمن از کارها -

 نمیب یرو با اون م ییحیرفتار خوب  یدونم چرا وقت یبدجنس بودم و تا حاال هم هستم نم یلیکه بخوام با ندا خ نیا

 سهم ما باشه. فقط ییحیتو وجود  یخواد هر چه خوب یشد و دلم م یم میحسود

خواستم خوب باشم نشد. در قبال اون همه  یهر بار م یول یو سر افکندگ یمونیدارم مثل پش یحس هیدونم  ینم

 چرا مامان؟ یدون یو سکوت بود م یجواب او خاموش میکه در حقش کرد یبد

 به او زل زد. یخنث یبا حالت اقدس

 آره یاخم به ابرو نم یرو دوست داره و به خاطر اون حت ییحیچون اون واقعا  -

رو که  ثمیبر آورده کن م ثمیرو با آزدواج م یکه دار ییآرزواون ها رو به حال خودشون بذار و هر  یشنو یمن م از

 .میهنوز دار

 را تنها گذاشت. ایاز جا بلند شد و مح یحرف چیخانم بدون ه اقدس
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 با تلفنش گرفت و مشغول صحبت با آن شد. یباال انداخت. شماره ا یشانه ا ایمح

کرد ندا را از  یم یهاش سع یزد و با شوخ یبا او حرف م ییحیداشتند،  یکه کنار هم قدم بر م یدر حال ییحیو  ندا

 خواست بروز دهد. یکرد اما نم یم ینیته دل او سنگ یدانست غم یآن حالت در آورد م

هنگام  نیبودند چشم دوخت. هم یکه مشغول باز ییسر سبز پارک شدند ندا با غم و حسرت به بچه ها حطیم وارد

 نیزم دنیبا د ییحیشد.  نیکه خورد با ضرب نقش زم یشد با اسکندر یرد مکه دوان از کنارشان  یدختر بچه ا

که در زانواش حس  یکرد. دخترک از درد ندبل یخوردن او مثل فنر از جا کنده شد و سمت او رفت دخترک را از رو

 شده بودند. یکرد و اشک هاش جار یم هیکرد گر یم

 اش را تکان داد و گفت: یاشک او را پاک کرد، لباس عروسک یبا مهربان ییحی

 نکن کوچولو. هیگر -
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 زل زد و با پشت دست اشکش را پاک کرد. ییحیبا بهت به چشمان  دخترک

 یشد. به سخت نییگلواش باال و پا کیبغض به گلواش چنگ انداخت و سب ییحیدخترک در آغوش  دنیبا د ندا

 یاز آن ها فاصله گرفت. و رو ردیقرار نگ ریتاث تر تحت شیکه ب نیا یبرا ردیرا بگ شیاشک ها زشیر یتوانست جلو

د آم یکه لبخند زنان طرف او م ییحی دنیشد. با د یو اشکش جار اوردیبود نشست اما طاقت ن یحوال نیکه ا یتاب

تاب بلند شد و دوباره کنار هم قدم  یلبان بسته اش نشاند. از رو یرو یزود اشکش را پس زد و لبخند محو

 کرد. یتر م نیزد و  بار غم را ته دل ندا سنگ یبا شوق و زوق از دخترک حرف م ییحیتفاوت که  نیبرداشتند با ا

 یبر گرداند تا متوجه دگرگون ییحینشست و رو از  مکتین یکرد قادر به ادامه دادن راه نبود رو یکه احساس م ندا

 حالش نشود.

 کنار او نشست و گفت: ییحی

 :زمیحالت خوبه عز -

 ته صداش نباشه اما موفق نشد با گفتن، یکرد لرزش یبغضش را همراه با آب دهانش قورت داد و سع ندا

 خوبم. -

او را سمت خود بر گرداند با  یداد شد. رو یبه او م یکه هر لحظه احساس خفگ یمتوجه لرزش صداش و بغض ییحی

او شده بود با  یخودش باعث ناراحت دیه فهمک نیزل زد. از ا دیجوش یبه چشمان او که اشک درون آن ها م یدلواپس

 گفت: نیلحن شرمگ

 خوام قصد من ناراحت کردن تو ن... یمعذرت م -

 بغض آلود گفت: ییبه حرف او آمد و با صدا ندا

 خوام چون نتونستم... من... تو... رو... یمنم که از تو معذرت م -

اجازه داد اشکان جان سوزش  ریسکوت کرد و سر به ز اوردیکه ته دلش بود برلش سخت بود به زبان ب یحرف گفتن

 شود. یجار
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دل  ینداشت که تسال یحرف چیشد دست دور کمر او انداخت و او را به خود فشرد. او هم ه کیبه او نزد ییحی

ه دآرام کردنش به زبان آور یرا برا یو واژه ا یدر آن چند سال گذشته هر حرف اوردیندا باشد را به زبان ب یشکسته 

 خود بداند. ردسکوت بود و سکوت را مرحم د نهیگز نیبهتر دیبود و حاال شا

زند و هر روز  یم یعشق تازه ا وندیپ یگریو د زدیر ینالد و اشک م یآسمون شهر از بخت و اقبالش م ریز یکی

 .دیرو یدر وجود او م یعاشق یجوانه 

 او چشم دوخته بود گفت: عیات سررا پا کرد رو به مادرش که با حرک شیبا عجله کفش ها نگار

 .یبا یکردم دلواپس نشو فدات با رید یجونم من رفتم اگه کم یمامان -

 زد. رونیو از خانه ب مودیرا پ اطیحرف زدن به مادرش دهد دوان عرض ح یبرا یآن فرصت بدون

حه را صف دیکش رونیب فشیرا از تو ک یزنگ تلفنش گوش یخود را سر جاده رساند با صدا عشیتند و سر یقدم ها با

 را تو گوش هاش گذاشت و گفت: یلمس کرد و هندزفر

 ؟یینشد من االن سر جاده ام تو کجا امیکردم زود تر ب یجون به خدا هر چه سع ثمیشرمندم م -

 و گفت: دیخند ثمیم

 یظرت ممنت یخواست یهم م گهیساعت د کینفس بکش حاال مگه من دعوات کردم اگه تا  هیآروم باش دختر  -

 .زمیعز هیبرام کاف رونیب یایبا من ب یبار قبول کرد نیکه ا نیموندم هم

 قرارش نهاد. یقلب ب یماند و دست رو رهیخ یگوش یبهت زده به صفحه  نگار

سالم  ریرفت. کنار او سوار شد و سر به ز نیزد و طرف ماش یلبخند ثمیم دنیسر بلند کرد با د ینیبوق ماش یصدا با

 انداخت و حرکت کرد و گفت: یبه او نگاه طنتیبا ش ثمیکرد. م

 ؟یشد تازه از پشت تلفن گوش هام رو کر کرده بود یچ -

 سرش را بلند کرد و گفت: دهیبا رنگ و رو پر نگار

 دونم  چرا نگرانم. ینم -

 گفت: یاش داد و با خونسرد یشانیبه پ ینیچ ثمیم
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 .رونیب ییآ یبا عشقت م یبار نیوم اولچ هیعیتو هم طب یافته نگران ینم ینترس اتفاق -

 .ندیبش شیقلوه ا یبر لب ها یاو زد و باعث شد لبخند یبرا یدنبال حرفش چشکم به

 لذت ببرد. ثمیببرد و از بودن کنار م نینمود استرسش رو از ب یتازه کرد و سع ینفس نگار

 ما بشه؟ یهر دوتا یبرا یپر خاطره ا یکه جا میبار با هم بر نیاول یبرا یخب عشق من کجا دوست دار -

 باال انداخت و جواب داد: یشانه ا نگار

 .یدونم هر جا خودت دوست دار ینم -

 آفزود و گفت: نیبه سرعت ماش ثمیم

 .میشد پس بزن بر فیرد -

 .دیخند یم زیانداخت و خودش ن یهاش نگار را به خنده م یراه با حرف ها و شوه نیب در

 و گفت: دیکش یخفه ا غیج یبه اطراف انداخت و از سر خوش حال یر نگاهنگا نیتوقف ماش با

 جام. نیباغ نارنجستان قوام، عاشق ا یوا -

 شد. ادهیکرد و پ یخنده ا ثمیم
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مردم که در حال رفت و برگشت بودند دوخت.  تینگاهش را به جمع ستادیا ثمیشد و کنار م ادهیپ یبا شگفت نگار

 جمع کرد و گفت: نهیس یرا رو شیداد دست ها نیاش را به ماش هیتک ثمیم

 ؟یجا رو دوست دار نیا -

 سمت او برگشت و با لبخند گفت: نگار

 جام. نیمن عاشق ا یکن یم یشوخ -
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 عشقمون باشه؟ عادگاهیمونه م یجا م نیبابت پس ا نیخوش حالم از ا -

 به جلو نهاد و گفت: یگفت و قدم یاوهوم نگار

 تو. میرب ایب -

 اشاره کرد و گفت: یکرد و طرف درب ورود مینگار تعظ یلبخند زنان جلو ثمیم

 من. یبانو دییلطفا بفرما -

 به داخل باغ رفتند. ثمیدهانش گذاشت و همراه م یدست رو دیخند یکه م یدر حال نگار

عطر مطبوع گل ها را به مشامشان  یو بو ستادندیاحاطه کرده بودند، ا بایز یکه دو طرفش را گل ها یباغچه ا کنار

 کردند، زل زدند. یخود م ی رهیرا ناخواسته خ نندهیرنگارنگ که ب یرسوندند و به گل ها 

 یبرا دندید یرا م گریشد و هر بار هم د یتر م شیتر و ب شیگذشت عشق و عالقه شان نسبت به هم ب یروز که م هر

 .دندیکش یم ییشان نقشه ها ندهیآ

 ییحیکه  نیشد. فکر ا یرفت و شکسته تر م یعشق و عالقه شان با خبر بود روز به روز در خود فرو م نیکه از ا ندا

 یم یرساند اما باز سع یشروع کند او را در حد جنون م یدیجد یبدون اطالع او ازدواج مجدد کند و دور از او زندگ

افزود. اما خودش خوب  یخواست به صبر و تحملش م یمکه خودش  یکرد احساسات خود را کنترل کند و تا زمان

 رو به رو کند. قتیبا حق دیرا با ییحیاز همان روزها  یکیدانست در  یم

گشت چون چند روزه که ندا خانه پدرش رفته بود دنبال او رفت. ندا هم حاظر و آماده  یکه از سر کار بر م ییحی

 .دیکش یانتظار او را م

 گفت: یو با لحن گرفته ا ستادیندا امقابل  یبا ناراحت نگار

 من چه کار کنم؟ یدارم آخه تو بر ازیبه خدا به وجودت ن یشه امروز نر یندا جون حاال نم -

 او نهاد و جواب داد: یدست بر شانه  ندا

راه خوش  نیکنه فکر کن خواهر من خوب فکرهات رو بکن بب یاش م یقبل از خواستگار یکه هر دختر یکار -

 ات کجاست؟ یبخت
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 ندا... یول -

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ ییحی نیبوق ماش یصدا دنیبا شن ندا

 .ادیکن نشد منتظرش بمونم تا ب یبرم از طرف من از مامان خداحافظ دیاومد با ییحی -

 کرد و رفت. یخواهرش نواخت و از او خداحافظ یگونه  یرو یا بوسه

 ندا زل زد وبغضش را فرو خورد. یخال یبه جا یبا ناراحت نگار

 :دیپرس یکرده بود انداخت و با لحن آرام اریبه ندا که سکوت اخت ینگاه یرانندگ نیدر ح ییحی

 ؟یشده تو فکر یزیچ -

 تکان داد و زمزمه وار جواب داد: یسر ندا

 .ستین یزینه چ -

 ؟یپس چرا تو خودت -

 و گفت: دیکش یداد پوف یکه سکوت او آزارش م ییحیدانست  زینداشت تا بدهد پس سکوت را جا یجواب ندا

 زم؟یهست بهم بگو عز یزیاگه چ یستیسابق ن یکه اصال اون ندا یمدت -

 .ستین یزینه چ -

 .مودندیرد و بدل شود پ نشانیب ینزد و تمام راه را بدون آن که کلمه ا یحرف گهید ییحی

راست به اتاقش رفت.  کیوارد خانه شد و  ییحیل از شد و قب ادهیپ یحرف چیکه متوقف شد. ندا بدون ه نیماش

 ییرایسرش مرتب کرد و از اتاق به پذ یرا رو یعوض کرد روسر یدست لباس ساده و راحت کیمانتو و شلوارش را با 

 جا گرفت. ییحیسالم کرد و کنار  ایو مح ثمیو م ییحیرفت و به پدر، مادر 

 جواب دادند. یو مادرش با لحن سرد ایجواب او را دادند اما مح یو پدرش با گرم ثمیم

 چشم دوخت. ونیزیانداخت و به صفحه تلو ییحیبه  ینگاه میبود ن ونیزیتلو یکه در حال تماشا ثمیم
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 :دیبر لب نشاند و رو به ندا پرس یآقا لبخند باقر

 خوب بابا جون از خانواده ات چه خبر پدرت چه طوره؟ -

 آرام همراه با لبخند جواب داد:با لحن  ندا

 خوب هستن الحمداهلل سالم دران خدمتتون. -

 کرد و گفت: یمهربان یآقا  در جواب او خنده  باقر

 کنه هنوز ازدواج نکرده؟ یاون چه کار م یخواهرت چ -

ه دستش را ب یکه انگشت ها یاو و ندا گرداند. ندا در حال نیپدرش نگاهش را ب یمنتظره  ریسوال غ دنیبا شن ثمیم

 دفعه مهمان وجودش شده بود جواب داد: کیکرد با استرس که  یهم قالب م

 اون هم خوبه خدا رو شکر؛ -

 کرد انداخت و ادامه داد: یکه نگاهش م ثمیبه م ینگاه

 .ادیقراره که براش خواستگار ب یهنوز که ازدواج نکرده ول -

به گوش هاش  ایبود را باور نداشت  دهیکه شن یزیگرد شد و به دهان ندا زل زد انگار چ ثمیدفعه چشمان م کی

 نه؟ ایداشت  قتیحق دهیواقعا آن چه شن ایاعتماد نداشت که آ

 که ماتش برده بود گفت: ثمیکرد با تشر رو به م یآن ها گوش م یحوصله به حرف ها یخانم که ب اقدس

 ؟یگذاشت یبرنامه ا چه نیا نمیکانال رو عوض کن بب -

که از او خواسته نکرد و آن  یبه مادرش و کار ییاز جا بلند شد و اعتنا یشانیخورد با پر یکه خون خونش را م ثمیم

 جا را ترک کرد.

به  دنیبه خاطر رس یخورد اما دوست نداشت روز یکرد ته دلش به حال او غصه م یکه حال او را درک م ندا

 کند. دایکل پخواهرش با خانواده اش مش

 از جا بلند شد و گفت: ییحی
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 با اجازه من برم کار دارم. -

 :دیاز او بلند شد و پرس تیبا تابع ندا

 ه؟یهوا ابر یدیمگه ند یبر یخوا یکجا م یچه کار -

 جواب داد: ییحی

 .یگفتم که دلواپس نباش امیب رید دیجا کار دارم شب شا هی
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 گفت: ییحیخطاب به  یزد و با لحن معنا دار یشخندیخانم ن اقدس

 اشکال نداره برو بسالمت. یول یبرو پسرم خدا پشت و پناهت دو شبه که خونه نبود -

 رو به ندا گفت: یبا دست پاچگ ییحیدوخت.  ییحینگاه تعجب بارش را به اقدس خانم بعد به  ندا

 لطفا؟ یآر یام رو برام م یکاپشن مشک زمیعز -

 ییحیآمد که کاپشن  ادشیرا گرفت و  رهیطرف اتاقش رفت دستگ ریسر به ز یحرف چیآشفته بدون ه یبا ذهن ندا

 ثمیاجازه دادن ورود م دنیبه در زد و با شن یقرار گرفت تقه ا ثمیبود. با همان حال پشت در اتاق م ثمیم شیپ

 شیده بود با ورود ندا بلند شد و سر جایتخت خوابش دراز کش یکه رو ثمیو رفت داخل. م دیرا کش رهیدستگ

 نشست.

 به آن کرد و زمزمه وار گفت: یبود اشاره ا زانیآو یکاپشن که به چوب لباس دنیبا د ندا

 دنبال کاپشن اومدم. -

 ییحیکردن  یصداش زد و از او خواست بعد از راه ثمیآن را برداشت و همان که خواست اتاق را ترک کند م سپس

 .نزد او برگردد
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له رفتن عج یچنان برا ییحیرا به او دوخت اما  نشیمنتظر او بود داد ونگاه غمگ اطیکه در ح ییحیکاپشن را به  ندا

 رفت. یداشت که متوجه او نشد و بدون خداحافظ

نتظر نشست و م یعکس العمل چیبود بدون ه وتریکامپ زیکه کنار م یصندل یبرگشت و با تعارف او رو ثمینزد م ندا

کرد و تمام  یم ینیکه غم و ترس از دست دادن نگار ته دلش سنگ ثمی. ماوردیحرفش را به زبان ب ثمیا مماند ت

 کرده بود چشم به ندا دوخت. زیوجودش را لبر

 بود مگه نه؟ یبگو که شوخ ؟یمن زد یندا چرا اون حرف ها رو جلو -

زد و  شیبه ابروها یکرد. گره ا یکه رفته بود فکر م ییو جا ییحیدر حال خود نبود و به  یکه از شدت ناراحت ندا

 :دیپرس

 کدوم حرفا؟ -

 گرفت و گفت: ینفس ثمیم

 بود مگه نه؟ یشوخ یکه گفت یخواستگار هیقض -

 جواب داد: ریسر به ز ندا

خواد  یخوشش اومده و م یلیپدرم از خواستگار نگار خ یتو ناراحته ول ینبود نگار هم به اندازه  یمتاسفم شوخ -

 تونه بکنه. ینم یکار چیجواب مثبت به اون بده نگار هم ه

 و رو به ندا گفت: دیموهاش و پشت گردنش کش یرو یدست دیچرخ یدور خود م یقرار یکه با ب ثمیم

 کنم اگه اون رو از دست بدم... یتونم بدون اون زندگ یمن نگار رو دوست دارم نم یول -

 تخت پرت کرد و نشست و ادامه داد: یحرفش را فرو خورد و خود را رو ادامه

 کنم. یبکن نذار اون رو از دست بدم التماست م یکار هیکنم  یندا خواهش م -

 بغضش را فرو خورد و گفت: ندا

 ...دیتو اول با ستینموندن نگار ن ایمساله موندن  ثمیم -
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 به حرف او آمد و گفت: دستایو مقابل ندا ا دیمثل فنر از جا پر ثمیم

 من بمونه. یکنم فقط نگار برا یاش م یگم راض یرو به مادرم م زیرم و همه چ یگم به خدا م یم -

 کرد گفت: یاو را نگاه م یکه با بهت و ناباور ندا

 دم پس حاال آروم باش داداش. یکنم بهت قول م یخودم رو م یمن تمام سع -

 زد و گفت: یلبخند ثمیم

 .ینوکرت هستم آبجبه خدا  -

ه را ب دیچرخ یکه در ذهنش م یبرگشت و سوال ثمیسمت م دیزد و از جا بلند شد و طرف در رفت. با ترد یلبخند ندا

 :دیپرس ثمیزبان آورد و از م

 دو شب خونه نبود؟ ییحیاون دو روز که خونه نبودم راسته که  ثمیم -

 کرد و جواب داد: یمکث ثمیم

 شده؟ یزیبود چرا چ رونیب دمیاز مادرم شن یدونم ول ینم -

 زد و جواب داد: یلبخند تلخ ندا

 .دمیپرس یطور نینه هم -

و اجازه داد  ستادیدفعه به ذهنش هجوم آوردند وارد اتاقش شد. در را قفل کرد. پشت در ا کیمزاحم که  یفکرها با

مادرش رفته و ازدواج مجدد کرده  یرف هابار ح ریز ییحیبرد که  یم یشود. کم کم پ یجان سوزش جار یاشک ها

داد که ازدواج کند اما از  یکه حق را به او م نیبا ا وداش افز هینزد همسر دومش است به گر ییحیکه حاال  نیبا فکر ا

 دیدانست تا عمر دارد با یشود م شیتوانست مادر بچه ها یدانست نم یکرد؟ م یم یناراحت بود چرا ازش مخف نیا

 یاش م وانهیکنار او د ییحیفقط نبود  ادیتوانست با همه درد و غم هاش کنار ب یدرد رو ته دلش پنهان کند م نیا

چشمانش را تنگ کرد و به خود و به  ستادیا نهیبه هم فشرد و از جا بلند شد رو به آ تیرا با عصبان شی. دندان هاکرد

 با خود زمزمه کرد: یزیبا لحن نفرت آنگ بودند زل زد یگونه هاش جار یوقفه رو یکه ب شیاشک ها
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تو همه دار و ندارت رو  ستیجا ن نیتو ا یجا گهید یهست یآدم بدبخت هیتو  یرو باخت زتیندا تو همه چ یتو باخت -

 .یبدبخت باخت یتو باخت یباخت

طر ع شهیبا برخورد ش دیکوب نهیبود دوخت سپس آن را برداشت و محکم به آ زیم یعطر که رو شهیرا به ش نگاهش

م به اتاق چش یبا بهت و نگران ایمح دیاتاق رس رونیکه تا ب نهیشکستن آ یشکست. صدا یبد یبا صدا نهیآ نه،یبه آ

شد برود و با ندا رو به  یجاش خشکش زد روش نم سردفعه از حرکت باز ماند و  کیبه جلو برداشت اما  یدوخت قدم

 :دیپرس ایآمد و رو به مح رونیاز اتاقش ب مهیسراس ثمیرو شود. م

 بود؟ یچ یصدا -

 به اتاق ندا اشاره کرد و جواب داد: ایمح

 اومد. ییحیدونم صدا از تو اتاق  ینم -

 گفت: یبه در زد و خواست در را باز کند اما باز نشد با دلواپس یخود را پشت در رساند  و تقه ا یبا نگران ثمیم

 لطفا در رو باز کن؟! یزن داداش شما حالتون خوبه چرا در قفل کرد -
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 نگاه نم دارش را به در دوخت و با بغض جواب داد: ندا

 .دیکنم تنهام بذار یمن خوبم خواهش م -

انداخت و از در فاصله  ینگاه ایو رو به مح دیکش یبغض آلود ندا در جا فشرده شد. پوف یصدا دنیبا شن ثمیقلب م 

داد.  یبار با نگار تماس گرفت اما هر بار نگار جواب او را نم نیچندم یگرفت. وارد اتاقش شد. تلفنش را برداشت و برا

 کرد. پیشروع به تا تیبا عصبان دیچرخ یدور خود م یقرار یکالفه شده بود و با ب

آم دم در خونتون  یشم م یاالن پا م نیقسم هم میبه موال یزنم اگه جواب نداد یکه زنگ م یبار نیآخر نینگار ا -

 بذار همه بدونن من دوستت دارم! فتهیخواد بذار ب یم یندارم هر اتفاق یکار

 بر لبانش نقش بست. یکرد لبخند تلخ افتیرا در امیتا پ نگار
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 زد دوباره شماره نگار را گرفت. یبا پاش ضرب م نیزم یرو یقرار یکه با ب یتخت نشست و در حال یرو ثمیم

 گفت: یالو گفتن نگار با لحن تند و عصب یصدا دنیشن با

 !؟یعذابم بد یخوا یهان چرا م یداد ینگار چرا جواب من رو نم -

 سکوت کرد و بغضش را فرو خورد. نگار

 نکنه... نکنه تو هم از خواستگارت... یزن ینگار چرا با من حرف نم -

 و گفت: دیحرف او پر انیبا بغض م نگار

دونم چه کار  یکنم من هم دوستت دارم اما نم یکس عوض نم چیوقت تو رو با ه چیحرف رو نزن من ه نیا ثمیم -

 کنم؟

 هق زد. یخفته ا یدهانش قرار داد و با صدا یرا جلو دستش

قط ف یتو مال من یبش یا گهیکس د یذارم برا یدم نم یبهت قول م زمینکن عز هیگر یکن یم هیگر ینگار تو دار -

 من. یبرا

 اما... -

 یدرست م زیزنم تا با پدر و مادرت حرف بزنه، همه چ یرم و با مادرم حرف م یاالن م نینگو عشقم من هم یچیه

 دم. یشه بهت قول م

 زد. هیگر ریسکوت کرد و ارتباط رو قطع کرد و ز نگار

ت تخ یاش را رو یگوش تیبا عصبان ثمیسوخت. م یدر فراق م یگریو د ختیر یبه وصال اشک م دنیرس یبرا یکی

 :دیلب نال ریپرت کرد و ز

 ...یلعنت -

 کرد گفت: یکه با بهت نگاهش م ثمیوارد شد و رو به م مهیدر اتاق را گشود و سراس ایهنگام مح نیا در

 دونم چش شده؟ یکنه نم یم هیبلند گر یداداش ندا داره با صدا -
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 زل زد و گفت: ایبه مح یبا دلواپس ثمیم

 تازه که حالش خوب بود؟ -

 من و من کنان گفت: ایمح

 شد. یجور نیرفت ا ییحی یوقت -

 کجا رفت؟ ییحیمگه  -

 باال انداخت و گفت: یشونه ا زانیآو یبا لب و لوچه ا ایمح

 رو نشون کرده؟ یدختر هی ییحی یکه مامان برا یداداش خبر دار -

 گرد شده گفت: یو با چشم ها دیناباورانه از جا پر ثمیم

 مامان چه کار کرده؟! یگفت یتو چ -

 جا خورد و گفت: ثمیم یاز حرکت ناگهان ایمح

 چته داداش آروم باش؟ -

 و گفت: دیبا آن گرفت سپس ابروهاش را بر هم کش یاش را برداشت و شماره ا یگوش ثمیم

 ده. یجواب نم -

 ؟یزنگ زد یبه ک -

 کجاست؟ نمیخوام بب یم ییحیبه  -

را در مشتش فشرد و از  یگوش تیبار با خاموش بودن تلفن مواجه شد با خشم و عصبان نیشماره گرفت و ا دوباره

 رفت. رونیاتاق ب

 دنیاش را حفظ کند و در را گشود با د یکرد خونسرد یو طرف در رفت. سع دیکش یزنگ در پوف یصدا دنیشن با

 به داخل دعوت کرد.زد و او را  یکه پشت در بود لبخند ریسم
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 با او سالم کرد و گفت: یبا گرم ریسم

 پدر و مادر خونه هستن؟ -

 ؟یتو تنها اومد ایبله بفرما ب -

 خالشون. شیرو رسوندم سر کار و بچه ها رو گذاشتم پ نیآره تازه نوش -

 شست و گفت:ن یمبل تک نفره ا یتنها رو یبعد از سالم و احوال پرس ریرفتند. سم ییرایدو به طرف پذ هر

 ست؟یخونه ن ییحی -

 زد و گفت: یتا خواست جواب بدهد مادرش لبخند ثمیم

ما  دنید یرو گهیحد د نیخانم تا ا نینوش یعنی یرفت. تو چرا تنها اومد رونیب شیپ قهیچند دق نینه پسرم هم -

 آد سر بزنه؟ ینم یرو نداره که حت

 بر لب نشاند و گفت: یبه پدر و برادرش کرد، لبخند محو ینگاه ریسم

 .ادیشبه نتونست باهام ب فتیامروز ش یرسونه ول یسالم م یلیخ نیاتفاقا نوش هیچه حرف نینه مادر جون ا -

 لب گفت. ریز یابرواش را باال انداخت و آهان یخانم تا اقدس

ت توانس یکرد نم ینگار و خواستگارش بود و هر چه فکر م ریفکرش درگ ثمیبا پدرش مشغول صحبت شد. م ریسم

 ایقرار گرفته بود که آ یدو راه نیو او مخالفت کند ب دیموضوع را به مادرش بگو دیترس یبرسد. م یا جهیبه نت

 نه؟ ای اوردیحرفش را به زبان ب

 گفت: ریرو به مادرش کرد و سر به ز یبا ناراحت نگار

 مامان تورو خدا به بابا بگو که من قصد ازدواج ندارم. -

 به او انداخت و گفت: یگاه تندن مادرش

 ارمیسرکه ب دیبا گهیچند وقت د هی یهمه خواستگارهات رو رد کرد نیتو که ا یرو قصد ازدواج ندار یچ یچ -

 گه... یشناسه بابات م یبابات اون رو م هیآدم خوب یلیراه بندازمت نگران نباش مادر پسره خ یترش
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 با بغض حرف مادرش را قطع کرد و گفت: نگار

 خوب باشه واسه خودش به من چه؟ هیپسره خوب یگ یخوام ازدواج کنم شما م یگم نم یمامان من م -

 ه؟یچه طرز حرف زدن نیوا دختر درست حرف بزن ا -

 .یچرا نگفت یبعدا نگ هیمن جوابم منف یخوام ول یمعذرت م -

 تاسف تکان داد و گفت: یاز رو یاز جا بلند شد سر مادرش

 اند. یدور و زمونه چرا از ازدواج فرار نیا یدونم جوون ها یخدا نم یا -

 ؟یگ یشد مامان بهش م یچ -

 گم برو خودت بهش بگو. ینم یچیمن ه -
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ت دس نیرو ب یو گوش دیکش یتخت پرت کرد پوف یو وارد اتاقش شد. خودش را رو دیکوب نیبا حرص پا به زم نگار

 هاش گرفت و با خود نجوا کرد:

 واسه ام بکنه. یکار هیازش خواهش کنم  دیرو ندارم با یا گهیس دجز ندا ک -

 یبه صفحه  یزنگ تلفنش نگاه یصدا دنیبود با شن دهیتخت خواب یخودش جمع شده و رو یوار تو نیکه جن ندا

را خاموش کرد و  یزنگ که قطع شد. گوش یآن انداخت اما حال و حوصله جواب دادن خواهرش را نداشت صدا

و برق که دل آسمان را  رعد دیشد یصدا دنیپرت کرد. چشمانش را بست و به خواب فرو رفت. با شن یگوشه ا

غم ته دلش  ییحی یخال یانداخت با مواجه شدن با جا ینشست و به اطرافش نگاه شیسر جا دیشکافت از خواب پر

 را برداشت و خواست یگرفته گوش یتداد انداخت. با حال یبامداد را نشان م میو ن کیبه ساعت که  یشد. نگاه داریب

گذاشت و دوباره دراز  زیم یرا رو یآوردن حرف قبل از رفتن او گوش ادیاما با به  ردیتماس بگ ییحیروشن کند تا با 

 یجور وا جور یافزود و فکرها یداد و به غم و غصه اش م یزنش بود او را آزار م شیاالن پ ییحیکه  نی. فکر ادیکش

 کرد. یم جادیتو ذهنش ا



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
82 

 

کرده بود آرام گرفت. خواست از  سشیکه نم باران خ ییحی دنیاما با د دیدر اتاق با ترس در جا پر ییهویباز شدن  با

 متوجه او نشود. ییحیداشت چشمانش را بست تا  دیترد یول زدیجا برخ

 یافتاد با دلواپس نیزم یشکسته رو یشکسته و تکه ها نهیکرد. نگاهش که به آ زانیرا آو سشیکاپشن خ ییحی

که  یمکث کرد و حوله را برداشت در حال دیکند اما با ترد داریسمت ندا برگشت و نگاهش کرد. خواست او را ب

 یاردیو جواب داد تا باعث ب دیکش رونیبشلوارش  بیکرد. تلفنش زنگ خورد بالفاصله از تو ج یموهاش را خشک م

 جواب داد: یفیرام و ضعآ یکرد خواب بود نشود با صدا یم الیندا که خ

 دم؛یالو سالم آره تازه رس -

 کرد و ادامه داد: یآرام ی خنده

تم نداش یبرم خسته بودم حوصله رانندگ یآم م یرو گذاشتم صبح م نیمگه بچه ام آره ماش ینگران بود یواسه چ -

 .ریشب بخ نمتیب یم زمیباشه عز

فکر  نیکرد. با ا یاو در خود فرو رفت و با خود فکر کرد حتما داشت با همسرش صحبت م یحرف ها دنیبا شن ندا

 .دیخودش کش یبغضش گرفت و پتو را کامل رو

شد. ندا که از شدت بغض احساس  رهیو به سقف خ دیتخت دراز کش یرو شیبعد از عوض کردن لباس ها ییحی

 :دیپرس یو با لحن آرام دیاو کش یداد و پتو را از رو هیآرنجش تک یرو ییحیکرد به سرفه افتاد.  یم یخفگ

 ندا جون حالت خوبه؟ -

تکان داد، سرفه اش که بهتر  یکه سمت او برگردد سر نیحالش شود بدون ا یخواست متوجه دگرگون یکه نم ندا

شد قلبش ضرب گرفت و  یم کیبه او نزد ییحیکه  نیکرد دوباره بخوابد با حس ا یشد. چشمانش را بست و سع

پشت گردنش نواخت و  یو بوسه ا کرد کیسر او انداخت و او را به خود نزد ریدست ز ییحیتمام بدنش کرخت شد. 

 آرام دم گوش او زمزمه کرد:

 دلم برات نتگ شده بود عشقم! -

 نزد. یقورت داد و حرف یصدا بغضش را همراه آب دهانش به سخت یب ندا

 نداخت و باز دم گوش او زمزمه کرد:ا نهیبه آ ینگاه ییحی
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 شکونده؟ یرو ک نهیآ -

 جواب داد: یبا لحن آرام ندا

 من.-

 نشده. تیزیسرت خدا رو شکر تو چ یفدا -

 جواب او سکوت بود. باز

ه ک یدر حال ای. محدیرس یرعد و برق و بارش باران به گوش نم یبه جز صدا ییکه در خواب فرو رفته بودند. صدا همه

اش را برداشت و لبخند  یبرگشت گوش شیرفت خودش را به در رساند و آن را قفل کرد و سر جا ینوک پا راه م یرو

 گفت: یعشوه گر یزنان دم گوشش قرار داد و با صدا

 امن و امانه عشقم! زیحاال همه چ -

 کرد و ادامه داد: یآروم ی خنده

 .وونتمیرسام به خدا عاشقتم د یوا یوا یدرباره من با مادرت حرف بزن یقصد دار یعنیرسام  یگ یم یجد -

 خنده زد. ریز یو به آرام دیکش یخفه ا غیرعد و برق ج یصدا دنیشن با

به ندا که غرق در خواب بود، انداخت نفس حبس شده اش را با صدا از دهانش به  یشد. نگاه داریب ییحیزود  صبح

 رفت. ونریفوت کرد و از اتاق ب رونیب

 شد؛ به گوشش یم دهیمادرش را که از آشپزخانه شن یگشت صدا یکه به اتاق بر م یدر حال سیاز رفتن به سرو بعد

 کرد و به سمت آشپزخانه راهش را کج کرد. یمکث دیرس

خسته  گهید ایخدا یهم حال و روز من اول صبح نیکنه ا یم یبزرگه و امر و نه یخونه ک نیتو ا ستیمعلوم ن -

 شدم.

 :دیخاراند پرس یکه پشت گردنش را م یدر حال ستادیدر ا یدر آستانه  ییحی

 شده مامان؟ یزیچ ریصبح بخ -
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 به او انداخت و جواب داد: ینگاه یخانم در حال دم کردن چا اقدس

 حال و روز من؟! نهیا یمادر اول صبح یریچه خ -

 شده؟ یمگه چ -

 گفت: یبا تند در هوا تکان داد و یخانم دست اقدس

 .یو خبر از حال و روز من بدبخت ندار یرونیشده تو که تمام روز ب یچ یهم خبر داشته باش دینبا گهیآره د -

به طرف اتاقش برگشت. همان که خواست در را باز کند ندا در  اوردیبه زبان ب یکه حرف نیو بدون ا دیکش یپوف ییحی

به دور شدن او چشم دوخت سپس  ییحیانداخت و طرف آشپزخانه قدم برداشت  ریسر به ز ییحی دنیرا گشود با د

 وارد اتاق شد.

 به او انداخت. یو نگاه تند دیندا اخم هاش را بر هم کش دنیبا د اقدس
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ز زد و ا یشخندیگفت اقدس خانم ن ریسالم و صبح بخ ینگاه تعجب بارش را به اقدس خانم دوخت و با لحن آرام ندا

نکند و  ییکرد اعتنا یسع دید یبر خورد را از مادرش شوهرش م نیرفت. ندا که بار اولش نبود ا رونینه بآشپزخا

 و مقابلش قرار داد. ختیر یاو استکان چا یبرا ییحیصبحانه را آماده کرد. با ورود  زیزود م یلیخ

 :دینگاهش کرد و پرس یبا مهربان ییحی

 ؟یصبحونه ات رو بخور ینیش یچرا نم -

 کرد نگاهش را از او بدزدد جواب داد: یم یکه سع دان

 ندارم. لیم -

 !زمیعز یکن یضعف م یطور نیا ینخورد یزیهم چ شبیتو که د -

 اش را پس زد و گفت: یاستکان چا ییحینزد.  یدوخت. اما حرف ییحینگاه متعجبش را به  ندا
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 خورم؛ یمن هم نم یخور یتو که نم -

 گفت: یاز جا بلند شد. ندا با لحن آرام و گرفته ا سپس

 .نینه بش -

باقر  دنیو همان که خواست بش دیرا کش ینشست. ندا صندل شیبر لب نشاند و سر جا یزیآم طنتیلبخند ش ییحی

او  یبرا ینشست. ندا استکان چا شیگفت و سر جا ریآقا وارد آشپزخانه شد با لحن صاف و سرحال سالم و صبح بخ

 و مقابلش قرار داد: ختیر

 .یدستت درد نکنه دخترم زنده باش -

 کنم بابا جون. یخواهش م -

ه زد و نشست و گوش ب یندا لبخند کمرنگ ندیسر ازش خواست تا بش یبه او انداخت و با اشاره  ینگاه معنا دار ییحی

 آن اتیو محتو زیم یبزند چشم به رو شیپدر و پسر که درباره کار بود سپرد. بدون آن که لب به غذا یصحبت ها

 دوخت.

 او را صدا زد و گفت: ییحیبرود  رونیخواست از آشپزخانه ب یآقا تشکر کرد و از جا برخاست همان که م باقر

 برسون لطفا! ییجا هینداره سر راهت من رو تا  یپدر اگه اشکال دیببخش -

 به او انداخت و گفت: ینگاه پرسشگر پدرش

 !؟یدارن نیمگه ماش -

 به ندا که به او زل زده بود انداخت و جواب داد: ینگاه یدزدک ییحی

و ر شیبرم ببرمش پنچر دیاز دوست هام حاال هم با یکیتو راه پنچر شد، مجبور شدم بذارم خونه  شبید یچرا ول -

 .رمیبگ

 نشده برو حاضر شو. رمیخوب بابا جون تا د یلیخ -
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 ییحیآن موقع  یبود فکر کرد ول دهیکه شب گذشته شن ییحی یگرفت و به حرف ها ییحیبا بهت نگاهش را از  ندا

 ته دلش آشوب به ندیاش را بب گهیخواهد برود و زن د یکه م نینزده بود. باز با فکر ا نشیاز پنچر شدن ماش یحرف

 پا شد.

 گرفته از جا بلند شد و گفت: یحالت با

 برم لباس هات رو اتو... -

 به لباس تنش کرد و به حرف او آمد و گفت: یاست اشاره ااز جا برخ ییحی

 جا کار دارم. هیرم  یلباس هام خوبه امروز سر کار نم نینه زحمت نکش هم -

 ایمشغول کار شد. اقدس خانم همراه مح ییحیدم نزد بعد از رفتن  یندا در سکوت در خود شکست و خرد شد ول باز

نه را ترک کردند. ندا که در حال آماده کردن ناهار بود با غم به رفتنشان صبحانه شان را خوردند و هر دو آشپزخا

 و دختر با او چه بود؟ رآن ماد یبد رفتار لیدانست دل ی. نمدیکش یچشم دوخت و آه

 یبا مهربان زیگفت ندا ن یو خسته نباش ریبه او سالم صبح بخ یبر لب نشاند و با لحن مهربان یاو لبخند دنیبا د ثمیم

 .ختیر یاو چا یجوابش را داد و برا

 :دیاو نگاه کرد و پرس ی دهیبا دقت به رنگ و رو پر ثمیم

 بتونم کمکت کنم؟ دیکنم پنهان نکن بگو شا یده خواهش م یهست که آزارت م یزیزن داداش حالت خوبه چ -

 من نکن. ری, تو فکرت رو درگنیخسته ام هم یفقط کم ستین یزیجون چ ثمینه م -

 انداخت و مشغول خوردن صبحانه اش شد. ریسر به ز یحرف چیبدون ه ثمیم

 یو چاقو رو دیدستش لرز ثمیم یمنتظره  ریدفعه با سوال غ کیکردن گوشت شد.  کهیت کهیهم مشغول ت ندا

 انگشت او نشست.

 خواد ازدواج کنه؟! یم ییحیداره که  قتیحق -

 و طرف او پا تند کرد. دیآخ گفتن ندا از جا پر با

 شده؟ یچ -
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شده  و خون  دهیپرت کرد و انگشت بر نتیکاب یبغضش گرفته بود. چاقو را رو دیچیاز درد که در دستش پ ندا

 دستش فشرد. یکیآلودش را با آن 

 گفت: یکرده بود با دلواپس یرا رنگ نیقطرات خون که کف زم دنیبا د ثمیم

 ندا حواست کجا بود؟ یچه کار کرد -

 گفت: یگرفته ا یفرو خورد و با صدابغضش را  یبه سخت ندا

 خوبم. ستین یزیچ -

 چند برگ دستمال مقابل او گرفت و گفت: ثمیم

 .ستین قیعم ادیزخمش که ز نمیبب -

 یبود. رو ترش کرد و با تند ستادهیکه رخ به رخ ندا ا ثمیم دنیهنگام اقدس خانم وارد آشپزخانه شد با د نیا در

 گفت:

 جا چه خبره؟ نیمعلوم هست ا چیه -

 سمت او برگشت و جواب داد: ثمیم

 ندا انگشتش رو با چاقو زد. -

 گفت: تیانداخت و با عصبان نیزم یبه قطرات خون رو یخانم نگاه اقدس

 هیادن عرضه انجام د یحت نمیور بب نیبرو ا ایب شیدیبه گند کش یرو چه کار کرد نمیدختر نگاه کن آشپزخونه نازن -

ودم خ ینخواستم کوفت درست کن رونیبرو ب ایدست و پا ب یب یخدا بگم چکارت نکنه دختره  یکار درست رو ندار

 وگرنه... دمیکنم خدا رو شکر زود تر رس یدرست م

 رفت. ثمیبه او و م یرا ناتمام گذاشت و چشم غره ا حرفش

 ا ترک کرد.آن جا ر تینگاه کرد و با عصبان دیجوش یبه ندا که اشک در چشمانش م یبا شرمندگ ثمیم
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 زیرا پاک و تم نیزم یرو یحرف چیرا برداشت و بدون ه ینخ یکه انگشتش را با دستمال گرفته بود. ت یدر حال ندا

 زد مشغول به درست کردن ناهار شد. یکه هنوز قُر م یکرد. اقدس خانم در حال
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 خورد ظرف ها را شست. یکه دردش را فرو م یقرار داد. در حال نکیس یرا جمع کرد و ظرف ها را تو زیم یرو ندا

س به اقد یخشکش زد و نگاه شیسر جا ثمیمانند م ادیفر یصدا دنیرفت با شن یم رونیکه از آشپزخانه ب یحال در

 انداخت. دیدو یسمت در م یخانم که با نگران

 زدند. رونیدو هم زمان از آشپزخانه ب هر

 که وانمود یمادرش سمت او پا تند کرد و پشت سر او پنهان شد و با لحن دنیبرود با د رونیکه آماده بود تا ب ایمح

 بود؛ گفت: دهیکرد ترس یم

 شده! وونهید یبه پسرت بگو انگار یزیچ هیمامان  -

 دست هاش مشت شده بود، کرد و گفت: تیکه از شدت عصبان ثمیبه ابروهاش داد و رو به م یحالت اقدس

 مگه چه کار کرده؟ یزن یشده چرا سر خواهرت داد م یچ -

 :دیکرد رفت و غر یکه از پشت سر مادرش نگاهش م ایبه مح یبا خشم چشم غره ا ثمیم

 یواسه خودش درست کرده اون چه لباس یا افهیو ق ختیچه ر نیا نیدخترت بنداز بب ی افهیو ق ختینگاه به ر هی -

 شکونم. یقلم پاش رو م رونیبره ب یختیر نیبه قرآن اگه بخواد ا دهیپوش

 که تمام یگریشال ج کیبا  یمشک هیتاپ و رو هیبا  دیو لباس تنش که ساپورت سف ایبه مح یخانم نگاه اقدس

 با تشر گفت: ثمیبود؛ انداخت و رو به م ختهیر رونیموهاش از آن ب

 هان؟ یگرد یشر م یمگه لباس هاش چشه چرا پ -

 دیاو تکان داد و با لحن تهد یافزود و انگشت اشاره اش را جلو تشیبه عصبان دیمادرش را د یکه خونسرد ثمیم

 گفت: یزیآم
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 .یخود دان گهیکشمش د یم رونیبره ب یختیر نیبخواد ا نیمامان گفته باشم ا -

سر  تیمادرش با عصبان یقدم برداشت که با صدا اطیو طرف در ح دیبه موهاش کش یدست یکرد و با آشفتگ یپوف

 جاش مسخ شد.

به ندا که دم در  یزیآم ریروز مبادا و نگاه تحق یرو نگه دار برا رتتیغ یبش یرتیواد واسه خواهرت غخ ینم -

 بود انداخت. ستادهیآشپزخانه ا

 کتنرل شده گفت: تیتفاوت بماند سمت مادرش برگشت و با عصبان یتوانست ب یکه نم ثمیم

 ها بگرده؟ ابونیتو خ یختیر نیکه بذارم خواهرم ا رتمیغ یمن ب یعنیمامان  هیمنظورت چ -

 .یبکن فیتکل نییکه تو براش تع میهنوز من و بابات نمرد یخواد به فکر خواهرت باش یتو نم -

 بود و قابل هضم نبود. نیمادرش براش سنگ یناباورانه به مادرش چشم دوخت بار حرف ها ثمیم

 اقدس خانم ادامه داد: باز

 رو واسه اون نگه دار. رتتیغ نمینت رو ببز دنیخوام فردا پس فردا لباس پوش یم -

 زد و گفت: یچشمانش نقش بست پوزخند عصب یاز نگار جلو یریحرف مادرش تصو نیبا ا ثمیم

 هست خانم و با وقاره. یزن من هر ک -

 زد. رونیاز خانه ب ریبه ندا انداخت و سر به ز ینگاه

را طرف اتاقش هل  ایمح تیگذشت و وارد اتاقش شد. اقدس خانم با عصبان ایاز کنار اقدس خانم و مح یبا ناراحت ندا

 داد و گفت:

 کهیمن جلو اون زن یواسه خودت درست کرد یا افهیو ق ختیچه ر نیبرو گم شو تو اتاقت حق با برادرته ا -

 رو گرفتم گم شو برو تو اتاقت. تیو طرفدار یبش عینخواستم ضا

را  هنیشکسته آ یها کهیزخم انگشتش چسب زخم زد و نشست ت یاتاقش شد. ندا رو و وارد دیکوب نیپا به زم ایمح

با خود  یشخندیشان دوخت. ن یبلند عروس یتخت نشست و چشم به عکس شاس یجمع کرد و در سطل انداخت رو

از بودن تو اتاق احساس  دیگونه هاش غلت یزوم کرد که قطره اشک لجوجانه ,رو ییحی ریتصو یزد و نگاهش را رو
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کند از پس که بغضش را  یبکشد و عقده هاش را خال ادیبرود و از ته دل فر ییخواست جا یکرد دلش م یم یخفگ

هر دو دستش  انیکرد م یدرد م یخورد گلو درد گرفته بود. سرش که از شدت بغض و ناراحنت یکرد و فرو م یخفه م

کرد که خود را از  یفکر م نیکند به ا یکرد چگونه آن ها را عمل یکر مگرفت و ف یم ییها میگرفت و هق زد. تصم

 ینم یافزود ول یداد و به غم و غصه اش م یکه فکر کردن به آن موضوع آزارش م نیبکشد با ا رونیب ییحی یزندگ

ت شت دوسنخواهد دا یبه پنهان کار ازین گرید ییحیدانست اگر او نباشد  یتوانست مانع خوشبخت شدن او باشد م

 او شود. یاش لذت ببرد. دوست نداشت سد راه خوش بخت یکند و از زندگ یداشت او مستقل زندگ

 ست،یبلند گر یاش افزود با عجز صورتش را با هر دو دستش پنهان کرد و با صدا هیافکار به گر نیا با

در ظاهر شد و با دست در  یال تیبرخورد کرد و اقدس خانم با عصبان واریهنگام در اتاق با ضرب باز شد و با د نیا در

 به مادر شوهرش زل زد. سشیخ یرا نگه داشت تا بسته نشه؛ ندا با بهت و تعجب با چشم ها

 به ندا انداخت. یو نگاه تند ستادیکنار مادرش ا ایمح

 رو به او گفت: یظیاخم غل کرد که اقدس جلو آمد و با یبه آن ها نگاه م رهیبرخاست و هنوز خ ندا

 که نقشه ات نگرفت نه؟ یناراحت یلیالبد خ هیچ -

 اقدس چشم هاش را باز و بسته کرد. ادیبا فر اوردیبه زبان ب یتا لب تکان داد و خواست حرف ندا

بست نبود چند  یدار یچرا دست از سرمون بر نم یخوا یاز جون ما م یتو رو به جون ما انداخت هان تو چ یک -

به بعد  نیجونم به خدا اگه از ا یکور خوند یرو هم به دامت بکش یدوم یخوا یم یخودت کرد ریساله پسرم رو اس

 بره. نییبذارم آب خوش از گلوت پا

دانست باز  یاو را نم تیعصبان لیآورد و دل یاو سر در نم یاز حرف ها چیشد. ه ریاز هر دو چشم ندا سراز اشک

 بپرسد یزیلبانش را تکان داد تا چ
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 :دیاجازه را به او نداد و به او توپ نیخانم ا اقدس
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پسرم عقلش سر جا اومد و کم  ینیب یتو مگه نم یدار یینحست رو بشنوم بابا عجب رو یخوام صدا یخفه شو نم -

تو که اجاقت کوره  یدار یچرا دست از سرش بر نم یبر یکن یهست چرا ول نم دشیجد یکم به فکر خونه و زندگ

 کن. رونیاز سرت ب یمن بنداز ثمیکه خواهرت رو به جون م نیآهان درضمن فکر ا یجا نشست نیا یچ دیبه ام

 بغض آلود یماند و با صدا رهیزد خ یکه رو به او پوزخند م ایناباورانه با چشمان گرد شده از تعجب به اقدس و مح ندا

 آمد گفت: یم رونیکه انگار از قعر چاه ب

 بندازم مسخره است به خدا؟! ثمیخوام خواهرم رو به جون م یمن م یک دیزن یحرف م یشما از چ -

 گفت: شخندیبرگشت و با ن ایسمت مح اقدس

ن چو یتو بهتره به فکر خودت باش یانکار کن یتون یگم نم یرو م ثمیتو و م ی, حرف هادهیرو شن زیهمه چ ایمح -

 بذارم و تحملت کنم. گریبتونم دندون رو ج نیر از ات شیب گهید ستمیمطمئن ن

 یرو یگریپس از د یکیماند و قطرات اشک  شیبسته شد. ندا سر جا یبدو محکم یرفتنشون در با صدا رونیب با

 لب تکرار کرد: ری. ناباورانه حرف اقدس خانم را زدیچک یگونه هاش م

 هست؟! دشیجد یکم کم به فکر زندگ -

 من اون یدون یتو که م یاون باشم ول یکه مادر بچه ها یمن رو قابل ندونست یعنی دمیمن به آخر خط رس یعنی خدا

خبر از  یکه اون رو داشته باشم ب نیفقط به خاطر ا دمیکش یهمه بدبخت نیرو دوست دارم به خاطر اون دم نزدم ا

حق با مادر  ارمیتونم براش ب یخواد که من نم ینه حق داره اون دلش بچه م یخواد ول یمن رو نم گهیکه اون د نیا

من با عشقم است  یزندگ انیپا نیا یعنیشه  یباورم نم ایجا نشستم خدا نیا یچ دیاونه من که اجاقم کوره به ام

 !؟یخدا من چ یمن هم آدمم من چ یمسخره است به خدا مسخره است ول

 زد. هیگر ریزانوهاش را بغل گرفت و ز دیصورتش کوب یحال زار, با هر دو دست رو با

چهره اش را  یمایکه س ییبایداخل آمد به محض وردوش با لبخند ز نیبه در وارد شد. سپس در باز شد و نوش یا تقه

 بود گفت: دهیبخش نتیز

 ...یچه عجب دختر تو آشپزخونه ن -
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ندا  و ستادیف او پا تند کرد و کنار تخت اتخت ماچاله شده بود حرفش را ناتمام گذاشت. طر یندا که گوشه  دنید با

 گفت: یاز اشک او پشت دستش زد و با دلواپس سیخ یرو دنیبا د دیرا سمت خود کش

 ؟یشد یختیر نیخدا دختر چت شده چرا ا ای -

 سر جاش نشست زانوهاش را بغل گرفت و با بغض گفت: یبه آرام ندا

 .نینوش دمیبه آخر خط رس -

 :دیبا تعجب پرس کنار او نشست و نینوش

 کدوم خط؟! یگ یم یچ -

 و گفت: هیگر ریباز زدز ندا

 جا برم. نیخوام از ا یم -

 حرفت شده؟ ییحیشده با  یچ یبگ یخوا ینم زمیعز یکجا بر -

 کنج لبانش نشاند و گفت: یشخندین ندا

 جا برم. نیخوام از ا یتورو خدا کمکم کن م نینوش

 و گفت: دیاو را به آغوش کش نینوش

 برمت. یم یباشه فدات بشم تو آروم باش هر جا خواست -

 هم گذاشت و گفت: ینهاد چشمانش را رو نینوش یشونه  یسر رو ندا

دا خ یوقت نیکنه نوش ینم یاحساس خوش بخت ستیاون با من خوش بخت ن رونیبرم ب ییحی یخوام از زندگ یم -

اش  یم چرا نذارم به آرزوش برسه چرا مانع خوش بختبمونم و زجرش بد دینخواست من مادر بچه هاش باشم چرا با

 باشم؟

 نداشت را پاک کرد و گفت: یاشک هاش که تمام یاو برداشت با تند یشانه  یرا از رو سرش
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من  تونه بدون یم ییحیخوش حال باشم که باالخره  دیکنم مگه نه آره با هیگر دیکنم من نبا یم هیاصال من چرا گر -

 شه. یو بهش بابا بگه چه قدر خوش حال م ادیب یکیدور از من پدر بشه فکرش رو بکن 

 لایفکر و خ نیو از ا یتو باز تنها نشست یبر یخوا یکجا م یگ یکه م هیچرت و پرت ها چ نیندا تو حالت خوبه ا -

کارهات  نیبا ا یخوا یبه روت نمونده تو مبه سر و صورتت بزن نگاه رنگ  یآب هیپاشو  زمیها به سرت زد پاشو عز

 !؟یببر نیخودت رو از ب

 زد. یدوخت و پوزخند نینوش یتفاوتش را به چشمان عسل ینگاه سرد و ب ندا

 گفت: یاز جا برخاست و با تند نینوش

 شده؟ یکنه چ یکنه حاال فکر م یحتما سکته م نهیبب  افهیو ق ختیر نیتو رو با ا ادیب ییحیچاره  یگفتم پاشو ب -

 قهر کنم برم به ای یش یخوش بگذرونم پا م یکم شتیپ امیگرفتم که ب یدلم من رو باش امروز مرخص زیعز پاشو

 زنم؟ یباهات حرف هم نم گهیخدا د

ضعف بهش غلبه کرده بود و احساس  هیگذاشت از شدت گر نیزم یپاهاش را رو یحرف و عکس العمل چیبدون ه ندا

رفت و دوباره  چینخواست بروز دهد به خود فشار آورد و از جا بر خاست که همان موقع سرش گ کرد اما یم جهیسر گ

 او را گرفت و گفت: یبازو ریز یبا نگران نینشست. نوش شیسر جا

 شده ندا حالت خوبه؟ یچ -

 سر تکان داد. یحرف زدن نداشت به آرام یکه نا ندا

 اطرافش را نگاه کرد و گفت: یبا آشفتگ نینوش

 گردم. یجا بمون االن بر م نیهم -

دور شود.  اهویبخوابد و از آن همه ه یخواست کم یو چشمانش را بست. دلش م دیندا دراز کش نیرفتن نوش با

 شیو از او خواهش کرد تنها رفتیاز آن بخورد ندا نپذ یکم ندیآب قند برگشت و از او خواست بش وانیکه با ل نینوش

 رفت. رونیکرد و از اتاق ب یمکث نید. نوشاستراحت کن یبگذارد تا کم
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 گرفت با خاموش یکه هر چه با خواهرش تماس م نگار

 یاز خواهرش خبر نداشت و نم روزیزد. از د یدر اتاقش قدم م یقرار یوب یشد با نگران یتلفن او مواجه م بودن

گفت که حالش خوب  ثمیزد و سراغ او را گرفته بود م یحرف م ثمیکه با م یبود؟ موقع یدانست که او در چه حال

 اش را یکه گوش یتنها نشسته بود رفت در حال سالنداد. نزد مادرش که در  یرا م یخبر بد یاست اما دل نگار گواه

 دوخت. ونیزیتلو ینمود چشم به صفحه  یچرخاند و ناآرام م یدر دست م

 :دیکرد و پرس یمکث مادرش

 .یرس یبه نظر م شده ؟!نگران یزیچ -

 بر لب نشاند و جواب داد: یلبخند مصنوع نگار

 .ستمینه نه نگران ن -

 زانوهاش خم شد و گفت: یرو یبا دقت به او نگاه کرد کم مادرش

 شده؟ ینگار طفره نرو بگو چ -

 انداخت و گفت: رینگاهش را به ز نگار

 زنم تلفنش خاموشه. یبهش زنگ م روزیدونم چرا نگران ندام از د ینم ینشده ول یزیباور کن چ -

 با دلهره چشمانش را تا آخر باز کرد و گفت: مادرش

 .یگرفت یسراغش رو م یزد یبه خونشون زنگ م ییحیکه تلفنش خاموشه خب به  یچ یعنی -

را گرفت اما هر چه تلفن او زنگ خورد جواب نداد. نگار با اعصاب متشنج شده  ییحیشماره  یحرف چیبدون ه نگار

 :دیچیپ یدر گوش ییحی یدوباره تماس با او را بر قرار کرد. بعد از چند بوق آزاد صدا

 به من؟! یزنگ زد یاز ما کرده نکنه اشتباه یادیچه عجب امروز  زمیبه به خواهر زن عز -

 زد و گفت: یلبخند نگار
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 ؟یسالم خوب -

 مادر جون چه طوره؟ یتو خوب تیسالم از ماست بخوب -

دونم چرا  یزنم خاموشه راستش نم یهر چه به تلفن ندا زنگ م یول یدونم سر کار یم دیببخش میممنون ما خوب -

 نگران اونم حالش خوبه؟ یکم

 کرد و جواب داد: یآروم یخنده  ییحی

خونه  رم یم گهیساعت د هیکه تلفنش شارژ تموم کرده و به برق نزده تا  نیمثل ا ینگران نباش ندا حالش خوبه ول -

 .ستین شیزیچ یتا مطمئن بش رهیذارم با شما تماس بگ یم

 و گفت: دیکش ینفس راحت نگار

 مزاحم شدم. دیباشه ممنون ببخش -

 به مادر جون سالم برسون. یکنم مراحم یخواهش م -

 خداحافظ. یسالمت باش -

 خداحافظ. -

هم  یبه رو یشان کاسته شده بود لبخند یاز نگران یمادرش باز گو کرد. هر دو که کم یرا برا ییحی یگفته ها نگار

 زدند.

 و گفت: دیمن و من کنان لبانش را ور چ نگار

 ؟یمامان با بابا حرف زد -

 تکان داد و گفت: یسر مادرش

 .یسرم رو برد گهیآن بسه د یمن رو حاال از کجا معلوم م یدختر کشت یوا -

 زد و گفت: ییلبخند دندون نما نگار

 .ینره به بابا بگ ادتیگم فقط  ینم گهیچشم قربونت برم د -
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 به او رفت و گفت: یاز جا بلند شد چشم غره ا مادرش

 ؟یخودت بهش بگ یر یچرا نم یدار یدراز نیدونم تو که زبون به ا یمن نم -

 دهانش گذاشت. یکرد و دست رو یآرام یخنده  نگار

شکسته و حال گرفته او مطمئن  نهیآوردن آ ادینگران حال ندا شده بود با به   یقرار یبعد از تماس نگار با ب ییحی

کر ف نیحرفش شده باشد با ا ایمح ایخود فکر کرد نکند باز با مادرش  شیناراحت بود. پ یزیشد که ندا سخت از چ

 تیبا تلفن او تماس گرفت اما باز خاموش بود. با عصبان یبارچند  یرانندگ نیشد و به راه افتاد. در ح نشیسوار ماش

 انداخت. نیبه گوش او طن ایمح یرا گرفت بعد از چند بار بوق صدا ایو شماره تلفن مح ستادیپشت چراغ قرمز ا

 الو بله داداش؟ -

 خونمونه؟ یک ایسالم مح -

 ؟ییبا زن و بچه هاش تو کجا ریسالم داداش سم -

 آم ندا کو؟ یتو راهم دارم م -

 تو اتاقشه. -

 چرا تو اتاقش؟ -

 دونم. ینم -

 دونم اون حالش خوبه؟ یکه نم یچ یعنی -

 کرد. رونیرو از تو اتاقش ب نیبعد ندا نوش ششیرفت پ نیبله خوبه اما داداش نوش -

 کرده؟! یکار نیچرا ندا همچ یچ -

 دونم داداش. یمن نم -

 آم یباشه قطع کن من دارم م -

 خدانگه دار داداش. -
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 زد. نیبه فرمان ماش یداشبورد پرت کرد و مشت یرا رو یگوش یبا کالفگ ییحی

دانست  یکرد چون خودش خوب م یانداخته کالفه اش م رونیحرفش شده باشد و او را ب نیکه ندا با نوش نیا فکر

 بود. دیاز ندا بع یرفتار نیهمچ

 تو قفل انداخت در را باز کرد و داخل رفت. دیلرا دم در پارک کرد. ک نیماش دیرس تا

 ندیشد. با د ییرایبه آن سمت قدم برداشت و وارد پذ دیرس یبه گوش م ییرایخنده که از تو پذ یصدا دنیشن با

سالم کرد و برادرش را  یا مانهیبر لبانش نقش بست و با لحن صم یخندان پدر، مادر، برادر و زن برادرش لبخند یرو

به  با دقت ییحیجواب او را داد.  یبا مهربان نی. نوشکرد یسالم و احوال پرس یبا گرم نیو رو به نوش دیبه آغوش کش

اش را پشت  یناراحت نیکه نوش نیا الیشد با خ ینم دهیاو د یچهره  یرو یاز ناراحت یکرد اما اثر یاو نگاه م

ندا بود و  شینشست و وارد بحث آن ها شد. اما تمام فکر و ذکرش پ یتک نفره ا مبل یکرد. رو یلبخندش پنهان م

او را مخاطب قرارداده  ریخواست نزد او برود تا از حالش مطمئن شود اما سم یکه چرا تو جمع حضور نداشت؟ م نیا

هر سه برادر مشغول  تر شد و مانهیجو صم ثمیاو آن جا را ترک کند با ورود م یصحبت ها انیتوانست م یبود و نم

رده ب ادیاز  قهیچند دق یندا و فکر کردن به او را برا یآمده شده بود که بکل شیچندان غرق جو پ ییحیگپ  شدند. 

 بود.
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 گفت: نیکرد و رو به نوش یکردند. اقدس اخم یم یباز اطیکه در ح ریسم یبچه ها یسر و صدا با

 چه خبره بچه هات خونه رو گذاشتن رو سرشون؟ -

 کرد و جواب داد: یمکث نینوش

 کنن. یم یدارن باز گهیبچه ان د -

د. از ش مانیاما انگار پش اوردیرا به زبان ب یبه مادرش انداخت لبانش را تکان داد و خواست حرف ینگاه مچهین ییحی

به کوثر  یهنگا یه قصد رفتن به اتاقش ترک کرد. با لبخند مهربانآن جا را ب دیندا با گفتن ببخش ادیجا برخاست و با 

به  اطیموقع زنگ در ح نیطرف اتاقش برداشت که هم یو قدم داختکردند ان یم یتوپ باز گریکه با هم د وانیو ک

 صدا در آمد. راهش را به آن سمت کج کرد و رفت تا درب را باز کند.
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 زد و گفت: یکه به او زل زده بود. لبخند هیدختر هشت ساله همسا دنیکرد و درب را گشود با د یمکث

 :یداشت یسالم عمو جون کار -

 زد و جواب داد: یمتقابال لبخند دخترک

 به من لطفا! نشیشه بد یشما م اطیسالم عمو توپ ما افتاد تو ح -

 انداخت و گفت: یو کوثر نگاه وانیاز پشت شانه به ک ییحی

 لحظه. هیبه چشم عمو جون  یا -

 رفت و گفت: وانیطرف ک سپس

 صاحبش اومد دنبالش. نیتوپ رو بد نیعمو ا -

 کرد و گفت: یاخم کوثر

 م؟یکن یباز یچه بد شد حاال با چ -

 جواب داد: ییبایگرفت و با لبخند ز وانیتوپ را از ک ییحی

 .دیکن یدم باهاش باز یتوپ دارم االن بهتون م هیخودم  یفسقل میبهشون پس بد دیتوپ مردم رو با نیا -

 و گفت: دیاز جا پر یبا خوش حال کوثر

 آخ جون ممنون عمو. -

 یبرا یچشمک ییحیکرد سپس توپ را به خترک پس داد. دخترک از او تشکر کرد و رفت.  یآرام یخنده  ییحی

 کرد زد و گفت: یکوثر که منتظر نگاهش م

 .ریتوپ رو بگ ایدنبالم ب -

توپ را  . سپسندا را که پشتش به او بود نگاه کرد یبا نگران ییحیوارد اتاق شد.  ییحیگفت و پشت سر  یچشم کوثر

 .دیدو رونیتشکر کرد و از اتاق ب یآورد و به دست کوثر داد. کوثر با خوش حال رونیاز تو کمد ب
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ش او زمزمه خم شد و دم گو یاو قرار داد کم یکنار ندا نشست. دستش را بر شانه  یطرف تخت رفت به آرام ییحی

 کرد:

 !؟یش داریب یخوا ینم زمیآالن چه وقت خوابه عز -

ه به او ک ی دهیرنگ و رو پر دنیاو را سمت خود برگرداند با د یبه آرام ینشان نداد با دلواپس یندا عکس العمل یوقت

 شانه اش را تکان داد و گفت: یبود قلبش از جا کنده شود به آرام کیداد. نزد یم یزرد

 شو حالت خوبه؟ داریب زمیندا ندا عز -

 اش شده بود دوخت. رهیخ یکه با نگران ییحینگاهش را به  یجیچشم باز کرد و با گ یبه آرام ندا

 ؟یدیوقت روز خواب نیچرا ا یخوب -

 یانگشت هاش وارد شده بود صورتش از درد جمع شد و آخ بلند یکه رو یاز فشار ندیبه دستش داد تا بش هیتک ندا

 ر داد.س

زده بود  رونیچسب ب ریکه از ز یبه انگشت زخم شده  و خون یبه تاج تخت داد و نگاه هینشست و تک شیجا سر

 انداخت.

 :دیبه چشمان خسته و متورم ندا زل زد و پرس دیدست او را گرفت وسمت خود کش ییحی

 حرفت شده بود؟ نیافتاده ندا چرا با نوش یچه اتفاق -

کرد که توان حرف زدن هم نداشت لبان خشک شده  یم جهیبا تعجب نگاهش کرد چنان احساس ضعف و سر گ ندا

 گفت: فیاش را با زبانش تر کرد و با لحن آرام و ضع

 زده؟ یحرف نیهمچ یک -

 :دیباال برد و پرس یبحث دست او را کم رییتغ یبرا ییحی

 ؟یشد یزخم یشده با چ یدستت چ -

 شد. یم نبود با چاقو زخمحواس ستین یزیچ -
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 آد. یداره ازش خون م یپاشو بهتره پانسمانش کن -

که  ییخواست با او رو راست باشد و تمام حرف ها یانداخت. دلش م ریبه چشمان صاف و نافذ او زل زد و سر به ز ندا

 کار نبود. نیکرد قادر به انجام ا یاما احساس م دیبگو ییحیکرد را به  یم ینیته دلش سنگ

 ندا دراز کرد تا در برخاستن کمکش کند. یاز جا بلند شد لبخند زنان دستش را جلو ییحی

توانست او را به خواسته و  یکه نم نیرفت و از ا یاو دلش ضعف م یهمه مهربان نیبا بهت به او نگاه کرد از ا ندا

 یا جهیخورد، دست در دست او نهاد و خود را تا لبه تخت کشاند اما مطمئن نبود با سر گ یبرساند غصه م شیآرزو

 از خود نشان دهد. ینه,اما نخواست ضعف ای ستدیتوانست سر پا با یکه داشت م

, تعادلش را از دست داد و همان که خواست نقش یوارد کرد و از جا برخاست لحظه ا ییحیانگشتان  یرو یفشار

 :خوردنش شد نیدست دور کمر او انداخت و مانع زم ییحی شود نیزم

 ست؟یحالت خوب ن زمیچت شد عز -

 تخت نشست. یرو ییحیاش را فشرد و با کمک  قهیبا دست آزادش شق ندا

 دختر. میبگو پاشو لباس عوض کن بر یزیچ هیندا  -

 نخوردم ضعف کردم. یزیخوبم چون چ ستین یازینه ن -

 با اخم نگاهش کرد و گفت: ییحی

 .یخانواده ات رو هم نگران نکرد یکارت حت نیبا ا -

 زد و گفت: یخواست او را نگران کند لبخند ینم که ییحیبه او انداخت.  ینگاه پرسشگر ندا

 نگرانت بود؟ ینگار زنگ زد کل یچرا تلفنت رو خاموش کرد -

 نگاهش را سمت در سوق داد و گفت: ییحیبه در وارد شد.  یهنگام تقه ا نیا در

 تو. ایب -

 زد و گفت: یو داخل آمد لبخند دیرا کش رهیدستگ نینوش



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
101 

 

 ناهار آماده است. یخوام ول یمعذرت م -

 تر رفت و خطاب به ندا گفت: جلو

 زم؟یعز یبهتر شد -

 گفت. یزد و اوهوم یلبخند ندا

 ه کرد.آن دو نفر هر دو را نگا یمیبا تعجب از برخورد صم ییحی
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 :دیفشرد ثابت کرد و پرس یاش را م قهینگاهش را به ندا که مرتب شق نینوش

 حالت خوبه؟ -

 نگاهش را سمت او سوق داد و گفت: ییحی

 نکن. یدکتر لجباز میپاشو بر ستیاز رنگ و روت مشخصه که حالت خوب ن -

 نگاه سردش را به او دوخت و زمزمه کرد. ندا

 خوبم. -

 رفت. رونیاز اتاق ب یحرف چیبدون ه نینوش

 رو به ندا کرد و گفت: یبا لحن تند ییحی

رو  ینه حرف کس یخور ینه غذا م یثابت کن یخوا یرو م یکار هات چ نیبا من با ا ایبا خودت  یسر لج یتو با ک -

 رنگ به روت نمونده؛ ینگاه به خودت انداخت هی ید یگوش م

 زد و ادامه داد: یعصب پوزخند

 رو شکونده. نهیزده آ تیعصبان یرفت خانم از رو مادیآهان  -
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 انداخت و گفت: نییبا بغض به او زل زد. نگاهش را پا ییحیرفتار  ییهوی رییبا بهت از تغ ندا

 خوام. یقصدم ناراحت کردنت نبود معذرت م -

 .دیدستش چک یو رو یگونه اش جار یفرو خورد و قطره اشک لجوجانه رو یرا به سخت بغضش

فت شد و دست او را گر کیبه ندا نزد یبا دلواپس ییحیتو هم  یاخم ها دنیبا دستگاه فشارسنچ برگشت با د نینوش

 :دیپرس یانداخت و با لحن آرام ییحیبه  ییکه شد. نگاه گذرا شیمتوجه اشک ها

 ؟یکن یم هیچرا گر زمیعز -

 یکه فشار ندا را م نیوند و به حرکات نوشطور سر جاش م نیهم ییحینداد.  یو جواب دیاش را باال کش ینیآب ب ندا

 قرار داد و گفت: زیم یدستگاه فشارسنج را رو نیگرفت چشم دوخت. نوش

 شه. یحالت بدتر م یطور نیا یریسُرم بگ دیحتما با ای یبخور یزیچ هی دیبا ای نهییپا یلیفشارت خ -

 و گفت: دیبه موهاش کش یکرد دست یپوف عصب ییحی

 گه! ینم یزیبه من که چ هیدردش چ نیخانم لطفا شما باهاش حرف بزن بب نینوش -

زد و صورتش را با هر دو دستش  هیگر ریرفت. با رفتن او ندا با عجز ز رونیو از اتاق ب دیندا پاش یتندش را رو نگاه

اش هق هق زدن انیم بغض آلود یتوانست هق بزند نفسش به شماره افتاد و با صدا یحال بود که نم یپوشاند. چنان ب

 گفت:

 جا بمونم خسته شدم به خدا خسته ام. نیخواد ا یدلم نم -

 و گفت: دیکنارش نشست و او را به آغوش کش نینوش

باش بهت گفتم آروم باش به خدا  تیخورده به فکر خودت و سالمت هی ینیب یخودت ضرر م یطور نیا زمیآخه عز -

 خودم خوبه؟ شیبرمت پ یبرمت اصال م یم یهر جا خواست

حداقل به  یگ ینم یدردت رو به کس یزن یبشه تو که حرف نم یهم حق داره از دستت عصبان ییحیدختر,  خوب

 گم به من اعتماد کن. ینم یدم به کس یکمکت کنم بهت قول م یشده تا بدونم چه طور یمن بگو چ
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 یبرا شیبزند و از تمام درد ها خواست حرف یکرد چشمانش را بست. م یم هیزد و گر یهق م یکه به سخت ندا

 یکرد تمام بدنش کرخت و ب یبر او غلبه م یحال یحرف زدن نداشت و هر لحظه ضعف و ب یکند اما نا فیتعر نینوش

 باال سرش قرار داده بودند. ییلویصد ک یکه انگار وزنه  یکرد طور یتو سرش م ینیحس شد احساس سنگ

 افتاد. نیدست نوش یهق هقش قطع شد و رو یدفعه صدا کی

ت . پشدیدو رونیب یزد, گرفت با دست پاچگ یم یتخت خواباند و نبض او را که به کند یبا وحشت او را رو نینوش

از  یاش را حفظ کند به محض ورودش انگار ینمود خونسرد یتازه کرد و سع یمکث کرد نفس یدر سالن غذا خور

 :دیرو به او پرس یو با لحن آشفته ا دیدفعه از جا پر کیده بود. ندا بر یبه بد حال یپ ییحیاش  دهیرنگ و رو پر

 ندا حالش خوبه؟ -

 خود را جمع و جور کرد و گفت: نینوش

 از حال رفت. -

 .ستاندیو سر جاهاشون ا دندیمثل فنر از جا پر نیحرف نوش نیا دنیو پدرش با شن ثمیم ر،یسم

تفاوتش را به جمع انداخت و با خود  یچشم به مادرش دوخت اقدس نگاه سرد و ب یجور نگران کیبا بهت و  ایمح

 نجوا کرد.

 گرفته. یدختره همه رو به باز -

هوش  یزد اما ندا همان طور ب شیبه او داد و صدا یتکان دیوارد اتاق شد و سمت ندا دو مهیقبل از همه سراس ییحی

 گفت: ثمیرو به م یو را بلند کرد با نگرانا فیو نح فیجسد ضع ییحیتخت افتاده بود.  یرو

 .اریرو ب نمیماش چیبدو سوئ -

 :دیپرس نیرو به نوش ی. باقر آقا با دلواپسدیدو ییرایسمت پذ یحرف چیبدون ه ثمیم

 براش افتاده؟ یدخترم چه اتفاق -

 رفت و گفت: دیدو یکه طرف در م ییحیدنبال  ریسم

 .میمن بر نیبا ماش ایصبر کن داداش ب -
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استارت زد قبل از  ریسوار شد. سم  زین نیبعد از سوار کردن ندا کنارش سوار شد. نوش یحرف چیبدون ه ییحی

 و کوثر را داشته باشد. وانیک یخواست تا هوا ثمیبا خواهش از م نیحرکت کردن نوش

 که منتظر چشم به او دوخته بودند گفت: ریو سم ییحیندا رو به  نهیبعد از معا دکتر

 افت فشار داشت. دیان نباشنگر -

 برادرش نهاد و گفت: یشانه  یدست رو ریسم

 گفت. یکه دکتر چ یدیآروم باش داداش خدا رو شکر شن -

 و گفت: دیبر موهاش و پشت گردنش کش یداد دست واریبه د هیتک ییحی

 .خسته شدم به خدا هیزنه تا بدونم دردش چ یچند روزه همه اش تو خودشه با من هم حرف نم -

 چرا؟ گهیهمه اون رو تحت فشار گذاشتن تو د یدون یآروم باش داداش تو که م -

 گفت: یحیو با لبخند مل دیاو کش یمواها یرو یدست سرد ندا را گرفت دست نینوش

 زم؟یعز یبهتر -

 نزد. یندا نگاه سردش را به او دوخت و حرف -

 ادامه داد: نینوش

 تر نگرانت بود. شیما ب یاز همه  ییحیچاره  یدختر ب مینگرانت شده بود یلیخ -
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حوصله شماره تلفن  یتخت پرت کرد پکر و ب یو خودش را رو دیکش یخبر بودن از ندا پوف یاز ب یبا کالفگ نگار

 یم ییخود نما شیصفحه نما یاسم انگار که رو دنیبا د دیکش رونیب بشیرا از تو ج یگوش ییحیرا گرفت.  ییحی

 جواب داد: دید جمع شد و با تردکرد صورتش خود به خو

 سالم. -
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 باز مزاحم شدم. دیببخش یسالم خوب -

 ه؟یچه حرف نیکنم ا یخواهش م -

 ...یول رهیراستش منتظر ندا بودم که تماس بگ -

 کرد صاف و ساده باشد گفت: یم یکه سع یبه حرف آمد و با لحن یبا کالفگ ییحی

 .و ندا سرش شلوغه میآخه مهمون دار رهیرفت به ندا بگم تا باهات تماس بگ ادمی دیآخ ببخش -

 با مکث گفت: نگار

 لحظه جواب من رو بده؟ کیتونه  یاون قدر سرش شلوغه که نم یعنی -

 دوخت. من و من کنان جواب داد: مارستانینگاهش را به رفت و آمد مردم تو اورژانس ب ییحی

 .رهیتماس بگگم تا  یباشه خودم بهش م -

 به ابروهاش داد و گفت: یحالت دیتو بخش اورژانس که به گوش نگار رس یو صدا سر

 ندا حالش خوبه؟ یمطمئن ییحی -

 . خوبه.. ه... بل..ب.. -

 باشه ممنون سالم به ندا جون برسون. -

 .یسالمت باش -

رد حس ک یو نگران یشانیپر ییجورا هی ییحی یتو دستش زل زد. در لحن و صدا یتماس را قطع کرد و به گوش نگار

که  یزنگ زد بعد از سالم مختصر ثمیبه م نیدلش آرام نگرفت. بنابر ا یفکر بکند ول یبد یزهایاما نخواست به چ

سکوت کرد و  یلحظه ا دیدر جواب چه بگو دانست یکه نم ثمیدور از توقع خودش بود. سراغ ندا را ازش گرفت. م

 گفت:

 .مارستانیخوب نبود بردنش ب یراستش حال ندا کم -

 را تکرار کرد: ثمیو ناباورانه حرف م دیحرف از جا پر نیا دنیدفعه با شن کی نگار
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 خواهرم افتاد؟! یبرا یحالش خوب نبود چه اتفاق -

 بود. نییفشارش پا یحالش خوبه فقط کم زمیآروم باش عز -

 کنم راستش رو بهم بگو حال ندا خوبه؟ یخواهش م ثمیم -

 گردن خونه. یحرف زدم منتظره سُرمش تموم بشه بعد برم ییحیه خدا خوبه تازه با ب -

 اش قرار داد و گفت: یشانیپ یو دستش را رو دیکش یپوف یقرار یبا ب نگار

 اما نخواستم به دلم بد راه بدم. ستیداد حالش خوب ن یم یگواه یدلم ه -

 خداحافظ. مینیندا رو بب میایتا ب میافت یاالن هم راه م نیکنم هم یجون من قطع م ثمیم

 منتظرتم خداحافظ. زمیباشه عز -

کرد طرف آن  یم تیکه دست دور کمر ندا انداخته و او را به سمت اتاقشان هدا ییحی دنیرفت با د رونیاتاقش ب از

 ها پا تند کرد و گفت:

 ؟یبال بدور باشه زن داداش بهتر -

 نداد. یبه او انداخت و جواب ینگاه ندا

 .دیخودش کش یو پتو را رو دیتخت دراز کش یرو ییحیکمک  اب

 و گفت: دیسر او کش یرو یداد دست حیماندن و رفتن قرار گرفت اما ماندن را ترج نیب ییحی

 .یریجون بگ یکم هی یبخور ارنیب یزیتا بگم چ یبهتره استراحت کن -

 گفت: یآرام و زمزمه مانند یپشتش را به او کرد و با صدا ندا

 بخورم. یزیندارم چ لیممنون م -

 نیتحمل ندارم تو رو تو ا یدون یعذابم نده تو که م نیتر از ا شیکنم ب یشه ندا خواهش م ینم یجور نیا یول -

 به خاطر من نگو نه, باشه؟ زمیعز نمیحال بب
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 نزد. یشد و حرف یصدا از چشمان ندا جار یو ب اریاخت یب اشک

 :گفت یبا شوخ ییحیتخت قرار داد و رو به  یرا رو ینیآن غذا بود وارد اتاق شد. س اتیکه محتو ینیبا س نینوش

 .یو غذا به خورد زنت بد یکه مهارت خودت رو نشون بد ییحیحاال نوبت شماست آقا  -

 زد و گفت: یلبخند ییحی

 زن داداش. یدیمن نوکر زنم هم هستم ممنون زحمت کش -

 .هیچه حرف نیا یدار اریاخت -

 خم شد و ادامه داد: یندا کم سمت

 زنم. یبرم انشاهلل بهت سر م دیشه با یشروع م فتمیشرمنده کم کم ش زمیخب عز -

 دم گوش ندا زمزمه کرد: یتر خم شد و با شوخ شیب

 ناز کن براش. یتون یحاال که اومده نازت رو بکشه تا م -

 بود لبخند محو زد و گفت: دهیهمان طور که دراز کش ندا

 .نهووید -

 او وارد کرد و گفت: یشانه  یرو یفشار نینوش

 خب خداحافظ ندا جون مراقب خودت باش. اریبس -

از  ریسر جاش نشست و سر به ز یدر زد و وارد اتاق شد. ندا به آرام یندا و خداحافظ یاحوال پرس یبرا زین ریسم

 کرد. یو خداحافظ یمعذرت خواه ریسم

 را مقابل ندا قرار داد و نشست. ینیو کنار تخت قرار داد س دیرا کش یدر را بست. صندل ییحیاز رفتن آن ها  بعد

 خب شروع کن. اریبس -
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او  زیکرد همه چ یغصه اش گرفته بود و با خود فکر م ییحی ینگاه سردش را به او دوخت. از آن همه مهربان ندا

فکر دلش به درد آمد و در جا فشرده  نیکنه. با ا یر مرفتا یهمان طور با مهربان زین گرشیو حتما با زن د هیتظاهر

 شد.

 ؟یبود دهیمن مگه تا حاال من رو ند زیعز یزل زد یطور نیا یبه چ -

 ادیخنده اما حجم غم هاش آن قدر ز ریزد ز یم ییحیحرف  نیخواست با ا یانداخت دلش م ریبا شرم سر به ز ندا

 نداشت. دنیبه خند یبود که رغبت

 ؟یخور یچرا نم -

 ندارم. لیم -

 دوباره حالت بد بشه. یخوا ینکن م تیندا اذ -

 خورم یهر وقت گرسنه ام شد م ستیگرسنه ام ن -

 ندا. -

 ره. ینم نییتونم بخورم از گلوم پا ینم -

 ؟یبخور ارمیبرات ب گهید زیچ هی یخوا یم -

 نه ممنون. -

 گفت: یکه مانده بود چه کار کند با کالفگ ییحی

 بچه گونه شده؟ یلیها رفتارت خ یتازگ یدون یم -
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حال و روز  نیکه ندا به خاطر او به ا نیخبر از ا یتر کرد و به دردهاش افزود ب شیحرفش بار غم را ته دل ندا ب نیا با

 افتاده بود.



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
109 

 

دندون هاش را به هم  یعصب یآن و به ندا انداخت. از جا بلند شد با حالت یبه صفحه  یکه زنگ خورد نگاه تلفنش

 تکان داد و گفت: یفشرد دست

 اشتهات باز بشه. دیشا رونیمن برم ب -

 مادر و خواهرش را حس نکرد. یورود ناگهان یماند و حت رهیاو خ یخال یبا بهت به جا ندا

 رفت، گفت: یکه قربان صدقه اش م یو در حال دیاو را به آغوش کش یشانیبا حال پر مادرش

 من فدات بشم؟ یبه سرت اومده اله یدلم چ زیعز -

پشت  یاو نشست دست گریشد. نگار طرف د یخود را در آغوش پر مهر مادرش انداخت و اشک جان سوزش جار ندا

 و گفت: دیاو کش

 کردن؟ تتیشده بازم اون ها اذ یجونم چ یاج یتو که پاک نگرانمون کرد -

ش که کنج لبان یدا شد. اشکش را پاک کرد، با لبخند تلخبه خود مسلط باشد. از آغوش مادرش ج یکرد کم یسع ندا

 نشانده بود گفت:

 رو نگران کنم. یخواستم کس یخوام نم یمعذرت م -

 نکن؟ هیدردت به جونم گر یکن یم هیفدات بشم مادر چرا گر هیچه حرف نیا -

 نداشته باشد گفت: یلرزش شیکرد صدا یم یکه سع یو در حال دیاش را باال کش ینیآب ب ندا

 ومده؟یبابا چه طوره کجاست با شما ن -

 غذا انداخت و جواب داد: ینیبه س ینگاه نگار

 آد. یداشت شب م یبابا امروز اضافه کار -

 کرد و ادامه داد: یمکث سپس

 ؟یجونم چرا غذات رو نخورد یاج -

 ت و جواب داد:به خواهرش انداخ ییندا با چشمان به خون نشسته و متورمش نگاه گذرا -
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 ندارم. لیم -

 کرد و گفت: یاخم مادرش

 نگاه به خودت بنداز مادر رنگ به روت نمونده؟ هی یندار لیکه م یچ یعنی -

بر لبانش نشاند و با مادر ندا و نگار سالم و احوال  یهنگام در باز شد و اقدس خانم آمد داخل لبخند مصنوع نیا در

 گفت: یو رو به ندا با لحن مهربان به نگار رفت یکرد. چشم غره ا یپرس

 !؟یمادر جون بد جور همه رو نگران و دلواپس کرد یبهتر -

صدر در صد رفتار مادر شوهرش  رییانداخت از تغ ریزود به خود آمد و سر به ز یلیبا دهان باز به او زل زد. اما خ ندا

 بود. یدانست که رفتار او تظاهر یبرد. اما م یدر بهت و تعجب به سر م

 به غذا کرد و گفت: یخانم اشاره ا اقدس

 بده بذار برات گرمش کنم حتما سرد شده. یطور نیا یکن یدوباره ضعف م یچرا غذات رو نخورد -

 جواب داد: یبا لحن سرد ندا

 .دیممنون شما زحمت نکش -

 ندا دست ندا را گرفت و رو به اقدس خانم گفت: مادر

 .نیدخترم رو دار یممنون که هوا یلیخ -

 زد و جواب داد: یشخندین اقدس

بچه دار نشدنش رو  یدونم چه کار کنم که ندا غصه  یدوست دارم اما نم ایشاهده ندا رو به اندازه دخترم مح خدا

 نخوره.

 یعمد آن حرف را به زبان آورد اما باز سکوت کرد. نگار که حال خواهرش را م یدانست اقدس خانم از رو یم ندا

 خود به خود مشت شد. تینست نگاه تندش را به اقدس دوخت. دستش از شدت عصباندا

 باز با همان لحن ادامه داد: اقدس
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 .دیمن برم شما راحت باش -

 به در کرد و گفت: یاشاره ا یاز رفتن او ندا با بغض و ناراحت بعد

 . اون...مامان دروغه به خدا دروغه اون.. -

 و اجازه نداد حرفش را ادامه داد و گفت: دیاو را به آغوش کش مادرش

 .یچه کار به اون ها دار زیهمه چ الیخ یب زمیآروم باش عز -

 زد و گفت: یلخند یبا مهربان نگار

روده بزرگه  یکنم از گرسنگ ینخوردم احساس م یچیمن هنوز ه میناهار بخور ایهمشون ب یولشون کن گور بابا -

 رو بخوره. کهیخواد روده کوچ یم

 و چهار زانو مقابل ندا نشست. دیرو جلو کش ینیس

 یزد نخواست مادر و خواهرش را ناراحت کند. خنده  یحرف ها را م نیدانست خواهرش به خاطر او ا یکه م ندا

 کرد و گفت: یآرام

 .میبا هم بخور ایباشه ب -

را مجبورش کرد چند لقمه  و سر به سر گذاشتن او یندا رو عوض کند با شوخ یکرد حال و هوا یم یکه سع نگار

 خنداند. یاقدس خانم خواهر و مادرش را م یبا,در آوردن ادا یبخورد و گاه

ندا با وجود مادر و خواهرش بهتر شده بود, قصد رفتن که کردند دلش گرفت و دوست داشت با آن ها همراه  حال

 کرد. یخندان از آن ها خداحافظ ییشود اما بروز نداد و با رو

 زیتوانست همه چ یسابق برگردد اما نم یتفاوت باشد و همان ندا یب زیکرد با همه چ یم یروز گذشت و ندا سع چند

با محبت  دید یسوخت که تا او را م یم ییحیمادر شوهرش را ,دلش به حال  ی. بخصوص زخم زبانهاردیبگ دهیرا ناد

و از ا ییحیبود تا  نیگرفت و دنبال ا یوز از او فاصله مر هشود اما ندا روز ب کیکرد به او نزد یم یاش سع یو مهربان

 .فتدیب ییخسته شود و به فکر جدا
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کرد تا با پدرش صحبت کند باالخره موفق شد و  یکه نگران آمدن خواستگار بود و مدام از مادرش خواهش م نگار

 را لغو کرد. یخواستگار

 شود. با مادرش صحبت کند. دایپ یگریکه خواستگار د نیاز ا داد و از او خواست تا قبل ثمی,خبر را به م یخوشحال با

 کار را خواهد کرد. نیکه خوش حال شده بود به او قول داد هر چه زود تر ا ثمیم

 داد اقدس خانم در جا مسخ شد و با خود زمزمه کرد: دنیبود با شن ییحی یلباسا دنیکه تو اتاق مشغول اتو کش ندا

 شده؟ یچ یعنی -

 .ستادیرفت و دم در ا رونیو از اتاق ب دیرا از برق کش اتو
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 :دیرس یاقدس خانم به وضوح به گوش او م یصدا

اون  نینکنه تو و اون برادرت قصد جون من رو کرد یآر یاسم اون دختره رو به زبون نم گهیو د یش یخفه م ثمیم -

 همه دختر چرا اون هان چرا جواب من رو بده؟

 و گفت: دیکش یرا کنترل کند پوف تشیکرد عصبان یم یکه سع یدر حال ثمیم

چه کار کنم انتخاب من فقط  ستین یاز اون دخترها که گفت کی چیکم داره دل من با ه یمگه اون دختره چشه چ -

 نگاره.

دانست که اقدس  یقرارش گذاشت خودش خوب م یقلب ب یو دست رو دیاسم خواهرش دلش لرز دنیبا شن ندا

رفتند  یاو نم یبار حرف ها ریو نگار ز ثمیاز او را داشت اما م یرفتار نیامر خواهد بود و انتظار همچ نیخانم مخالف ا

 به هم برسند. یطیخواستند تحت هر شرا یو م

 :تفاوت سر بلند کرد و خطاب به مادرش گفت یرفت ب یاش ور م یمبل لم داده بود و با گوش یکه رو ایمح

 خونه رو,روسر ما... کننیم یکیجا با خواهرش دست به  نیآد ا یمامان فکرش رو بکن اون دختره م یوا -
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 :دینگاه غصبناک.به او دوخت وغر تیباعصبان ثمیم

 تا خودم خفه ات نکردم. یریتو بهتره خفه خون بگ -

 مبل نشست و گفت: یبا ترس در خود جمع شد و سکوت کرد,اقدس رو ایمح

کن چون اگه آسمون به  رونینکن فکر اون دختره رو از سرت ب یلطفا اوقات تلخ زمیعز میامشب مهمون دار ثمیم -

 کنم. یم دایبرات پ بیدختر خوب و نج هیباشه خودم  یازدواج کن یخوا یم یریمحاله بذارم اون رو بگ ادیب نیزم

 طرف مادرش برگشت و گفت: یو ناراحت تیبا عصبان ثمیم

 کنم گفته باشم. یازدواج نم یا گهیدختر د چیجز با نگار با ه -

 .ستادیرفت با حرف مادرش ا یدر که م سمت

 ؟یرو هم به جون من بنداز یدوم یخوا یبرادرت رو از شرش خالص کنم م یموندم چه طور شونیکیمن تو  -

بود با  ستادهیدا که دم در اتاقش ان دنیرفت با د رونیب ییراینگاه غم بارش رو از مادرش گرفت و از پذ ثمیم

 زد. رونینگاهش کرد و از خانه ب یشرمندگ

 دندون قورچه رفت و گفت: تیبه اتاقش برگشت. اقدس خانم با خشم و عصبان ریسر به ز ندا

که  یدختره نداس, خوب تونسته خواهرش رو تو دل پسر بدبختم جا کنه خدا ازت نگذره اله نیسر ا ریهمه اش ز -

 .ستمیاقدس ن یجا بر نیخودت از ا ینکردم با پا یدونه بچه تو دلت بمونه اگه کار هیحسرت 

 و گفت: ستادیبا ناز و عشوه مقابل مادرش ا ایمح

مثل  ییحیکه  ینیب یم یبکن یتون یمثال چه کار م یبحث تکرار نیبه خدا خسته شدم از ا گهیمامان بسه د یوا -

شب  نیبپوشم آخه امشب بهتر یحرف ها بگو امشب چ نیا الیخیب . حاالستیو ول کنش ن دهیکنه بهش چسب

 منه. یزندگ

 بر انداز کرد و گفت: یدخترش را با مهربان یسر تا پا اقدس

 .یش یعروس م یو دار یچه زود بزرگ شد زمیقربون دختر گلم,عز -
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 کنار مادرش نشست و گفت: ایمح

 کرد. یکنارم بود و کمکم م یشب مهم نیهمچ هیخواهر داشتم تو  هیاسترس دارم کاش  یلیمامان خ یوا -

 با توام. یبخوا یفدات بشم گلم من هستم هر چ -

 مامان. یزنده باش -

وارد آشپزخانه شد و  ادیخواستگار ب ایمح یدانست امشب قرار است برا یکرد چون م زانیلباس ها رو تو کمد آو ندا

ندا مات و بهت زده به  دنیوارد آشپزخانه شد با د زین ایموقع مح نیا رو داد. هماز مهمان ه ییرایتدارکات پذ بیترت

 .دیکارهاش رس گریاعتنا به او به د یاو زل زد. ندا ب

 من و من کنان جلو رفت و گفت: ایمح

 ؟یخوا یک... کمک... نم زهیچ -

 نگاه سردش را به او دوخت و جواب داد: ندا

 .گهیندارم د ینه ممنون کار -

 داشت. دیترد یزیلب تکان داد اما انگار در گفتن چ یچند بار ایمح

 صداش زد تمام جراتش را جمع کرد و گفت: ایبره مح رونیسمت در رفت و همان که خواست ب ندا

 ؟یبا من قهر ی. از دست من ناراحت... تو... تو..زهیچ -

 زد و جواب داد: یپوزخند کوتاه ندا

 تو؟ ایبه نظرت من قهرم  -

 کرد، گفت: یم یدستش باز یکه با انگشت ها یانداخت در حال ریسر به ز یبا شرمندگ ایحم

 خوام. یمن معذرت م -

 او نهاد و گفت: یتفاوت دست بر شانه  یگذرد ب یم ایدانست چه در سر مح یکه نم ندا
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 رو فراموش کن. زیهمه چ ستیمهم ن -

او  دنیبا د ستادیشد مکث کرد و ا یم اطیکه وارد ح ییحی دنیانداخت و طرف اتاقش رفت اما با د ریبه ز سر

 محو شد. شیلب ها ینداشت و زود از رو یلبانش نقش بست اما دوام چندان یرو یلبخند

اقدس از  دیاو که رس یآمد به چند قدم یتند به طرف او م یزد و با قدم ها ییاو لبخند دندان نما دنیبا د ییحی

لب هاش را جمع  ییحیرا صدا زد.  ییحیکرد و  زیخم کرد چشم ر رونیسرش را ب یکرد کم یپنجره که نگاهش م

 شد. ییرایکرد وارد پذ یکه به ندا نگاه م یکرد و در حال

دانست اقدس خانم  یته دلش مهمان شده بود. م یخوش ییحی دنیلحظه با د کیگرفته وارد اتاقش شد  یبا حال ندا

 داد تا کنار او باشد. یفرصت م ییحیکم به  نیخواست و به خاطر هم یاو را نم یخوش

 کرد. یاقدس خانم فکر م شیچند ساعت ب یو به حرف ها دیچرخ یتو اتاق دور خود م ناآرام

 ییحیرا فراموش کند. چنان غرق افکارش بود که متوجه ورود  ثمیخواهرش را قانع کند,تا م یدانست چه طور ینم

 از پشت او را بغل کرد و لبخند زنان گفت: ییحیبه اتاق نشده بود. 

 زم؟یعز یخوب -

 گذاشت و با نگاه مشتاقش به چشمان او زل زد. ییحیدست  یدست رو ندا
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 نداشته باشد. یرا چک کرد تا کم و کسر زی,قبل از آمدن مهمان ها اقدس خانم با وسواس همه چشب

را تنها بگذارد با  ایمح یشب نیآمد تو همچ یدا چون دلش نمبا استرس حاضر و آماده تو اتاقش نشسته بود. ن حایم

در را گشود اما قبل از  ایبه در اتاق او زد مح یتا در لحظات سخت همراهش باشد تقه ا ستادیپشت در اتاق او ا دیترد

ارد اتاق شد نشان دهند اقدس خانم با شتاب خود را به اتاق رساند از کنار ندا رد شد و و یکه هر دو عکس العمل نیا

 ندا بست. یو در را به رو

 :دیاقدس را شن یماند و صدا رهیچشم به در بسته خ یبا بهت و ناباور ندا
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 شت؟یاومد پ یتو سرش نبود نم یاون اگه فکر شوم یمهربون شد یعروس بش یخوا یدختر م هیچ -

 با چشمان خط خورده اش به مادرش زل زد و گفت: ایمح

 .مامان اون فقط.. -

زنم  یزنگ م یهم, هر چ ثمیکرده به م ریکجاست چرا د ریسم نیا نمیبرم بب یبگ یزیخواد چ یخوبه خوبه نم -

 ده؟ یجواب نم

اشت از او برد گرانیکند د یخواست خوب یکه ضربانش چند برابر شده بود طرف اتاقش برگشت هر بار م یبا قلب ندا

 کردند. یم یبد

اش را برداشت و با  یشود. گوش یداد تا اشکش جار یگرفته بود اما به خود اجازه نم یلیاتاق شد. دلش خ وارد

رخ  شیبرا یرفته بود.نکند اتفاق رونیب یرا گرفت نگران حال او بود چون با ناراحت ثمیشماره تلفن م یدلواپس

 دهد!اما هر چه تلفنش زنگ خورد پاسخ نداد.

 :دیاز او پرس یزد با نگار تماس گرفت بعد از سالم و احوال پرس یکه تو اتاق قدم م یدر حال یکالفگ با

 ؟یخبر دار ثمیاز م -

 جواب داد: نگار

 شده؟ یزیندارم چرا مگه چ یازش خبر گهینه از صبح که باهاش حرف زدم د -

 را از خود دور کند و جواب داد: یکرد نگران یسع ندا

ن خوب به ماما اریکجاست بس نمیزنگ زدم بب ادیخواستگار ب ایمح ینشده فقط چون قراره امشب برا یزینه نه چ -

 سالم برسون خداحافظ یلیو بابا خ

 .دیچیپ یدر گوش یناشناس یتماس گرفت بعد از چند بوق آزاد صدا ثمیرا قطع کرد و دوباره با م ارتباط

 آلو بله؟ -

 گفت: یو با لحن آرام دیرا بر هم کش شیآن صدا ابروها دنیبا شن ندا



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
117 

 

 ست؟ین ثمیم لیموبا نیمگه ا دیالم ببخشس -

خوره و اون  یپشت سر هم زنگ م یتلفنش ه شیخوب نبود از چند ساعت پ یحالش کم ثمیم یبله خواهر منته -

 .میما هواش رو دار دیده حاال من بدون اطالع اون جواب دادم تا بگم نگران اون نباش یجواب نم

 را با هر دو دستش به گوشش چسباند و گفت: یگوش یبا نگران ندا

 کنم بهم بگو؟ یافتاده خواهش م ثمیم یبرا یاتفاق -

روم که آ یرو نداره کم یو اعصاب کس ختهیبهم ر ثمیشده که م یدونم چ یفقط نم فتادهین ینه خواهر به خدا اتفاق -

 .رهیذارم با شما تماس بگ یشد م

 .دیشازتون متشکرم لطفا مراقبش با یلیخ -

 چشم. -

 ممنون خداحافظ. -

 شده بود. رهیمواجه شد که به او خ ییحیقطع کردن تماس با  با

 :دیقرار داد و پرس زیم یرا رو یگوش

 ؟یاومد یک -

 افتاده؟ یکس یبرا یاتفاق یزد یبود باهاش حرف م یک -

 جواب داد: یبا دست پاچگ ندا

داد حاال هم  یجواب نم میزد یخونه رو ترک کرد هر چه هم بهش زنگ م یاز عصر با ناراحت ثمیدونم اما م ینم -

 اونه. شیپ ثمیگه که م یاز دوستاش جواب داد و م یکی

 :دیآورد پرس یرا در م راهنشیکه پ یدر حال ییحی

 ناراحت بود. ثمیچرا م -

 گرفت و جواب داد: ییحیرا از دست  راهنیپ ندا



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
118 

 

 ش شده بود.با مادر جون حرف یدونم انگار ینم -

آورد نگاهش را باال گرفت و با دقت به  یکه جوراب هاش رو از پاش در م یتخت نشست در حال یلبه  یرو ییحی

 ندا چشم دوخت و گفت: نیچشمان غمگ

 ؟یدون ینم یمطمئن -

 و طرف کمد رفت. دینگاهش را از او دزد ندا

 ؟یپوش یرو م راهنیکدوم پ -

که  یکم یموقع ندا طرف او برگشت از فاصله  نیاز جا برخاست و پشت سر ندا قرار گرفت هم یبه آرام ییحی

 و با تعجب به او زل زد. دیخود را عقب کش یبر خورد و کم ییحی یبرهنه  ی نهیبود به س نشونیب

 زد و گفت: یلبخند ییحی

 ؟!شده که تو رو ناراحت کرده یزیچ هیکنم  یخوام اما احساس م یمعذرت م -

 زد و گفت: یلبخند زورک ندا

 گفته من ناراحتم؟ ینشده ک یزینه نه چ -

او  ی نهیس یفرار از نگاه کردن به چشمان او نگاهش را رو یکرد ندا برا کیو به خود نزد دیدست او را کش ییحی

 انداخته بود. نییندا را باال گرفت اما ندا همچنان نگاهش را پا یچانه  ییحیدوخت. 

 نگاهم کن. -

 دستش را دور کمر او حلقه زد و گفت: ییحی ردیکرد از او فاصله بگ یبه او انداخت و سع ینگاه گذراه ندا

 ه؟یرفتارت چ نیا لیدل یشد ی, ازم فرارهیمدت ینگاهم کن یخوا یچرا نم -

 یشود و دلش نم یخواست از درد دلش حرف بزند با او بحثش م یدانست اگر م ینداد م یسکوت کرد و جواب ندا

 بود را خراب کند. ایمح یبرا یخواست آن شب که شب مهم

 خم کرد و دم گوش او زمزمه وار گفت: یسرش را کم ییحی
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 شه. یاز دوست داشتن من کم نم یزی,چلی,حاال به هر دلیاگر از دستم هم ناراحت یحت -

 و نرم گفت: یداشتن او زد و با لحن دوست یبرا یچشمک ییحی. تقال کرد و ازش جدا شد ندا

 خوام. یخاطرت رو م یلیخ -

 یکرد و حرف یزد. مدت هاست که تمام حرف هاش را تو دلش پنهان م ینم یکرد و حرف یبا بغض نگاهش م ندا

 آورد. یدرباره احساسش به زبان نم
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 :داد و گفت ییحیبا اقدس خانم و باقر آقا ندا لباس ها را دست  نیو نوش مریس یسالم و احوال پرس یصدا دنیشن با

 .دنیزود باش حاضر شو تا مهمون ها نرس -

 را به او دوخت و لباس ها را از دستش گرفت., زشینگاه محبت آم ییحی

 کرد. یسالم و احوال پرس ریو سم نیرفت و با نوش رونیسرش مرتب کرد و ب یاش را رو یروسر ندا

 :دیند زنان رو به ندا کرد و پرسلبخ نینوش

 عروس خانم کو؟ -

 زد و جواب داد: یلبخند خشک ندا

 تو اتاقشه. -

 گفت: یو با لحن شوخ دیدست او را کش نینوش

 .میسر به سرش بذار یکم میبر -

 گفت: یو با لحن گرفته ا دیکش نیدستش را از تو دست نوش ندا

 تو برو من کار دارم. -
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 و گفت: دیدوباره دست او را کش نینوش

 ا؟یحاال ب یچه کار -

 همراه شد. نیبا نوش دیزد و با ترد یاش را بروز دهد لبخند زورک یخواست جلو همه ناراحت یکه دلش نم ندا

ا که ندا ر نیزد و قبل از ا ییلبخند دندان نما نینوش دنیبا د ایمح د،یرا کش رهیبه در زد و دستگ یتقه ا نینوش

 گفت: نیرو به نوش ندیر ببپشت د

 کارت داشتم. یتو و در رو ببند خوب شد اومد ایب -

زد طرف اتاقش رفت در آستانه در  یکه او را صدا م ییحی یصدا دنیکرد و با شن یکه رفت داخل. ندا مکث نینوش

 و گفت: ستادیا

 ؟یکارم داشت زمیبله عز -

 نگاهش کرد و گفت: یبا شگفت ییحی

 :یگفت یبگو چ گهیبار د هیجون من  -

 تفاوت گفت: یابرواش را باال انداخت و ب یتا ندا

 ؟یکارم داشت -

 کرد و با اشاره دست گفت: ینوچ نوچ ییحی

 ؟یبود گفت ینه قبل از اون چ -

 کرد و گفت: زیچشم ر ندا

 ؟یبله کارم داشت -

 به ابروهاش داد و گفت: یگره ا ییحی

 .گهید یکن یم تیاذ یعه ندا دار -
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 دهانش گذاشت و گفت: یو دست رو دیندا خند -

 ؟یبدو اماده شو, تو که هنوز لباس هات رو عوض نکرد زمیعز -

 دنبال حرفش وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. به

 کرد و گفت: یرفت تا در را باز کند مکث یکه م یاز جا برخاست و در حال ریزنگ در سم یصدا با

 ومد؟یکو چرا ن ییحیبابا پس  یا -

 به دهانش داد و با خود زمزمه کرد: یحالت کج اقدس

 تا حاال بارش کرده؟ ییچه حرف ها ستیمعلوم ن ادی... نذاشته ب یالبد اون دختره  -

مهمان ها را  یآمد و به استقبال آن ها رفت. بعد از سالم و احوال پرس رونیبه محض ورود مهمان ها از اتاقش ب ییحی

 کردند. تیهدا ییرایبه پذ

 دیلرز یم یکه از خوش حال یرا گرفت و با لحن نیدست نوش جانیمهمان ها با استرس و ه یصدا دنیبا شن ایمح

 گفت:

 دونم چرا نگرانم. ینم یاومد ول میشه باالخره رسام به خواستگار یباورم نم یوا -

 شه. یمتموم  یو خوش یبه خوب زینگران نباش انشاهلل همه چ زمیعز ینگران چ -

 انداخت و گفت: ریسر به ز ایمح

 که... نیمن از ا ینگران -

 :دیکرد و پرس یمکث نینوش

 !؟یاز چ -

 انداخت و جواب داد: نیبه نوش ینگاه مچهین ایمح

 بشه. یبا خواهر ندا ازدواج کنه ندا باعث بهم خوردن مراسم خواستگار ثمیترسم چون مامان اجازه نداد م یم -
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 با تعجب نگاهش کرد و گفت: نینوش

 خواست با خواهر ندا ازدواج کنه؟! یم ثمیمگه م -

 نشد. یاوهوم اما مادرم راض -

 زد: یپوزخند نینوش

 تو داره؟ یبه ندا و خواستگار یچه ربط نیخوب ا -

 رو بهم بزنه. یبگه که خواستگار ییحیکنه و به  یاش رو سر من خال یترسم ناراحت یگفتم که م -

 کرد و گفت: یعصب یخنده  نینوش

 یتو خوش حال بود. تازه م یچاره اون هم, برا یباشه ب یآدم نیآد همچ یبه ندا م یعنیدختر  هیچه فکر نیآخه ا -

 جا قبول نکرد برات متاسفم واقعا متاسفم؟! نیا ادیازش خواستم با من ب یفهمم چرا وقت

زد و پشت سر او وارد آشپزخانه  یشد لبخند یندا که وارد آشپزخانه م دنیرفت. با د رونیتکان داد و از اتاق ب یسر

 شد.

 :دیزد و پرس یاو لبخند دنیبا د ندا

 مهمون ها؟ شیپ یچرا نرفت -

 جواب داد: دیچ یکه در سبد بود را تو ظرف م ییها وهیکه م یدر حال نینوش

 ؟ییآ یرم حاال,مگه تو نم یم -

 جواب داد: ریداد. سر به ز یقرار م ینیرنگ را در س ییطال یکه استکان ها یدر حال ندا

 نداره. یبه من که ربط استیمح یخواستگار امینه من حوصله ندارم ب -

 شده؟ یزیندا چ -

 نه چه طور مگه؟ -
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 :دیسکوت کرد و پرس یلحظه ا نینوش

 خاطر خواه خواهرته؟ ثمیراسته که م -

 زد و جواب داد: یشخندین ندا

قبول نکرد و اصرار داشت با  رهیشه سر بگ یوصلت نم نیبهش گفتم ا یاحمقانه بود هر چ یخاطر خواهانه  هی -

 رفته. رونیمادرش صحبت کنه حاال هم قهر کرده از خونه ب

 به او زل زد و گفت: نینوش

 خواد؟! یخاطر نگار رو م یلیقهر کرده گناه داره البد خ ثمیم -

با  نیخورد که بعد از ا یرا م ثمیخواهرش و م یاما ته دلش غصه  اوردیبه زبان ن یرفبه او انداخت و ح ینگاه ندا

 سر کنند. دیبا یناراحت

 رفت. گفت: یکه به طرف در م یرا برداشت و در حال وهیظرف م نینوش

 .ایمن رفتم تو هم ب -

 نشست و گفت: یصندل یرو ندا

 زم؟یبر یتا چا دند،یبه تفاهم رس نیوقته اومدن بب یلیام برو زشته خ یگفتم که نم -

 ینیریاش لبخند ش یشب خواستگار ادیرفت. ندا سر جاش ماند به  رونیو از آشپزخانه ب دیلب هاش را بر چ نینوش

 وارد آشپزخانه شد. به خود آمد. یکه شخص نیبر لبانش نقش بست و غرق در افکار گذشته اش شد. با حس ا
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به او زل زد. سپس نگاه از  یرو سرش انداخته بود لحظه ا یگل گل دیکه چادر سف ایمح دنیرا باال گرفت با د نگاهش

دانست حاال  یآمده م شی. اما با وضع پندیبب دیبا چادر سف زیخواست هر چه زود تر خواهرش را ن یاو گرفت. دلش م

 سمت او سوق داد. دوباره نگاهش را ایمح مهربانآرام و  یحاالها خواهرش غصه دار خواهد ماند. با صدا
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 ببرم لطفا؟! یزیر یم یزن داداش چا -

چادرش را جمع کرد و جلو رفت با  ایکرد. مح یچا ختنیاز جا برخاست و شروع به ر یعکس العمل چیبدون ه ندا

 گفت: دیترد

 مگه نه؟ یندا تو هنوز از دست من ناراحت -

 ادامه داد: ایبه او انداخت. مح ینگاه معنا دار ندا

 نکن. نمیکنم ته دلت نفر یازت خواهش م -

اد. د حی. پس سکوت را ترجاوردیبه زبان ب یخواست حرف یزد. دلش نم ینگاه متعجبش را به او دوخت و پوز خند ندا

 گرفت. ایرا بلند کرد و مقابل مح ینیس

 رفت. ندا باز به رونیببه ندا انداخت. سپس از آشپزخانه  یرا گرفت و معصومانه نگاه ینیبا دست لرزانش س ایمح

 زد و به اتاقش رفت. یشخندیبود، ن دهیشن ایکه از مح یحرف

 و گفت: دیدلش لرز ثمیم یگرفته  یصدا دنیرا برداشت و با او تماس گرفت با شن یبود گوش ثمیم شیهنوز پ فکرش

 ؟ییتو کجا ثمیم -

 نگو باشه؟ یزیکنم به مادرم چ یخواهش م یاز دوستام ول یکیسالم زن داداش خونه  -

 ؟یومدیچرا ن استیمح یامشب مراسم خواستگار یدونست یخونه مگه نم ایکنم پاشو ب یخواهش م ثمیم -

 من بود. ندا من شرمنده یمراسم خواستگار نیکاش ا یفقط دلم بسوزه و ته دلم بگم ا امیبشه ب یکه مثال چ امیب -

 هم به مادرم ندارم. یکار رمیگ یهر جور شده نگار رو م تو نگاه کنم من قول دادم یشه تو رو یام به خدا روم نم

ت قسم یخونه هر چ ایحاال تو پاشو ب ستین یاصال کار درست تیموقع نیتو ا یریگ میمن تصم زیجون عز ثمیم -

 مطمئن باش. دیرس یشما به هم م یطیباشه همونه اگه نگار قسمت تو باشه پس نگران نباش تحت هر شرا

 اما مادرم... -

 به حرف آمد و گفت: ندا
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نداره  تیدو بارصحبت قانع بشن, باشه داداشم خوب یکیبا  دیبا پدر و مادرت صحبت کن شا گهیبار د هیخونه  ایتو ب -

 منتظرتم باشه؟ ایپاشو ب یخونه بخواب رونیب

 سکوت کرد. ندا با لحن مسرانه تکرار کرد. ثمیم

 باشه؟ -

 آم. یباشه زن داداش فقط به خاطر شما م -

 ها؟ ینکن ریپس د یممنون خوش حالم کرد -

 افتم. یچشم االن راه م -

 عکس ها شد. یتخت نشست و وارد گالر یاثر کرده بود رو ثمیم یکه حرف هاش رو نیاز ا یبا خوش حال ندا

 نیکرد در ا یلبان بسته اش نقش بست با خود فکر م یرو یظیلبخند غل ییحیعکس از خودش و  نیاول دنید با

ه ب یتوجه نیکوچک تر یفاصله گرفته بود و چنان غرق غم و غصه هاش شده که حت ییحیاز  یلیمدت ناخواسته خ

خواست تکرار کند لبخندش  یازش م یگفتکه به او زده بود و او با ش یو حرف شیچند ساعت پ ادیکرد. با  یاو نم

که ندا در  یاما مدت ندیاش را بب یاراحتخواست ن یاو را دوست داشت و دلش نم ییحیدانست  یتر شد. م قیعم

جز غم و غصه  یبود کار دهیبا مادرش را شن ییحی یکه حرف ها یشده بود. و از زمان فیضع یلیبرابر مشکالت خ

گرفت در  میتن به خواسته مادرش داده و ازدواج کرده بود. تصم ییحیکرد که  یتصور م شهیخوردن نداشت و هم

 ببرد. نیتا کدورت ها را از ب باره با او صحبت کند نیا

 یرو شیطور که در افکارش غرق بود، پلک ها نیداد ثابت ماند و هم یشب را نشان م ازدهیساعت که  یرو نگاهش

خواب آلودش را باز  یخورد و چشم ها یباز و بسته شدن در تکان دنیفرو رفت. با شن یهم افتادند و به خواب سبک

 .دیشد و چشمانش را با دست مشت شده اش مال زیخ مین ییحی دنیکرد و سمت در نگاه کرد با د

 :دیشد و پرس کیبه او نزد ییحی

 ما؟ شیپ یوندیچرا ن یعه خواب بود -

 و جواب داد: دیکش یکوتاه ازهیبه خودش داد. خم ینشست کش و قوس شیسر جا ندا

 خوابم برده مهمون ها رفتن؟ یدونم چه طور یاصال نم -
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 بله رفتن. -

 اش انداخت و گفت: یبه ساعت گوش ینگاه ندا

 گم؟ یرو م یخواستگار ی جهیشد نت یساعته که خوابم برده چ میاوه ن -

 لبه تخت نشست و جواب داد: یرو ییحی

 فکر هاش رو بکنه بعد جواب بده. ایقرار شد مح جیه -

 :دیگفت و پرس یآهان ندا

 ومده؟ین ثمیم -

 نه. -

 گفت: ریکرد و سر به ز یمکث ندا

 .با مادر جون حرفش شده.. نیبه خاطر ا ثمیم ییحیراستش  -

 :دیمنتظر چشم به او دوخت و پرس ییحی

 ؟یبه خاطر چ -

 باال گرفت و جواب داد: ینگاهش را کم ندا

 ...یاز مادر جون خواست بره براش خواستگار ثمیم -

 و گفت: دیخند ییحی

 خواد ازدواج کنه؟! یم ثمیم یعنیواقعا  یخواستگار یچ -

 بحثشون شده؟ یخوبه سر چ یلیکه خ نیا خوب

 گرفت و جواب داد: یانگشتان دستش را به باز ندا

 نگار... یخواد که به خواستگار یم ثمیچون... چون... م -
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و  دیپر کش ییحیدفعه خنده از لبان  کیماند.  ییحیرا ناتمام گذاشت و سکوت کرد و منتظر عکس العمل  حرفش

 گفت:

 نگار؟! -

 مگه نه؟ یبود پس تو خبر داشت یزد شوخ یکه م ییکردم حرف ها یفکر م شهیمن، من رو باش هم یخدا اوه

 د.ش راهنشیپ یو از جا بلند شد و مشغول باز کردن دکمه ها دیکش یپوف ییحینداد.  یانداخت و جواب ریسر به ز ندا
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 بود  باز کرد و خواند: ثمیاز طرف م امیرداشت, پاش آن را ب یاعالن گوش یصدا دنیبا شن ندا

 .یسالم من اومدم گفتم بهت خبر بدم تا دلواپس نباش -

 کرد: پیزد و تا یلبخند ندا

 سالم باشه ممنون شب خوش. -

 :دیپرس یکرد و با لحن شوخ زیلبان ندا چشم ر یلبخند رو دنیبا د ییحی

 موقع خنده رو لب تو آورده؟ نیا هیک -

 قرار داد و گفت: زیم یاش را رو ینگاهش را سمت او سوق داد، گوش ندا

 بود خدا رو شکر برگشته خونه. ثمیم -

 سرش گذاشت و گفت: ریو دستش را ز دیتخت طاق باز خواب یکه لباس عوض کرده بود رو ییحی

 پاهام رو ماساژ بده! یکم هیلطفا  زمیچقدر خسته ام عز -

که حرف  نیکرد. در فکرش ا ییحی یشروع به ماساژ دادن پاها یگشت و به آرامطرف او بر یحرف چیبدون ه ندا

 تو یا گهیاز او کس د ریبه غ ییحی ایخواست مطمئن شود که آ یم دیجوش یخورد و م یم انیدلش را به او بزند قل

 نه؟ ایاش هست  یزندگ
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بود و تا  یجد یلیخ مشیاو شود. اما تصم یباعث ناراحت دیترس یبحث را باز کند و م یدانست چه طور ینم اما

 گرفت. یآورد آرام نم یحرفش را به زبان نم

 گفت: یبه او که چشمانش را بسته بود انداخت و با لحن آرام ینگاه

 ؟ییحی -

 لبخند زنان چشمانش را گشود و گفت: ییحی

 جونم! -

 انداخت دست از ماساژ برداشت و با همان لحن گفت: ریو سر به ز دیکلمه لرز نیا دنیندا از شن دل

 ؟یراستش رو بهم بگ ید یبپرسم قول م یزیچ هی -

 به دست سر جاش نشست و با دقت به ندا نگاه کرد و گفت: هیتک ییحی

 بپرس. -

 به او زل زد و گفت: ندا

 اول قول بده. -

 کرد و گفت: یخنده ا ییحی

 نباشه؟ یسوال سخت دوارمیدم فقط ام یباشه قول م -

 هیو حاش ینیزمزمه مانند بدون مقدمه چ ییکرد با صدا یم یاش باز یکه با گوشه روسر یزد و در حال یلبخند ندا

 رفتن گفت:

 هست؟ تیتو زندگ یا گهیاز من کس د ریتو غ -

 ییحیبه لبان و منتظر چشم  دیخود را عقب کش یو کم دیاو ترس ی رهیاش شد. ندا از نگاه خ رهیبا بهت خ ییحی

 خنده و گفت: ریزدز ییحیدفعه  کیدوخت. 

 جواب بدم؟ یچ یحاال انتظار دار -
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 خب راستش رو بگو. -

 ؟یکن یاگه جوابم بله باشه چه کار م -

 ییحیقرار منتظر جواب مثبت  یرفت و ب ینزد و همچنان به او زل زده بود هر لحظه ضربان قلبش باال م یحرف ندا

 بود.

 پاهاش را جمع کرد و گفت: ییحی

 ؟یکن یچه کار م ینگفت -

 کرد و گفت: یاخم ندا

 نه من. یقرار شد تو جواب بد -

 چانه اش زد و گفت: ریبود دست ز انیاز خنده در آن نما ییکه رگ ها یباز با لحن ییحی

 نه؟ گهیرو بگم د راستش

 سر تکان داد: ندا

 اوهوم. -

 گم... یخب پس راستش رو م -

ود ب یجد ایبفهمد که آ یزیدوخت اما نتوانست از نگاهش چ ییحیرا به چشمان  نشیقلب نا آرامش نگاه آتش با ندا

دانست اگر با جواب مثبت او  یآماده کرده بود. اما نم یهر جواب دنیشن یکرد. به هر حال خود را برا یم یشوخ ای

از  نینکرده بود به خاطر هم یزیز قبل برنامه را مورد نیا ینشان دهد؟ چون برا دیبا یمواجه شود چه عکس العمل

 شده بود. یدست خودش عصب

 یزد و وانمو م یچانه اش م یکه با انگشت اشاره اش رو یاو را داشت در حال تیهم که انگار قصد آزار و اذ ییحی

 تر کرد و گفت: زیکرد سخت در فکر بوده چشمانش را ر

 شه جواب ندم؟ یم زمیعز یدیپرس یسوال سخت -
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 کرد. یاش نشاند و نوچ نوچ یشانیپ یرو یظیاخم غل ندا

 صورتش قرار داد و گفت: یهر دو دستش را ضامن جلو ییحی

 هست. یکیبله  -

 کنار زد و گفت: یدستش را از صورتش کم یبه آرام ییحیاو زوم کرد.  یبا چشمان گرد شده نگاهش را رو ندا

 تونم بخوابم؟ یجواب دادم حاال م -

 ه؟یاون ک -

 تکان داد و گفت: یکرد و انگشت اشاره اش را به عالمت منف یاش گل کرده بود نوچ نوچ یکه شوخ ییحی

 سوال. کیقرار بود  -

 .دیبه خودش داد و دراز کش یو قوس کش

 ؟یدوستش دار -

 بالشت بلند کرد و جواب داد: یسرش را از رو ییحی

 .وونشمید -

 چشمانش را بست و گفت: دیبعد سر جاش دراز کش ینزد. لحظات یحرف گهیانداخت و د ریسر به ز ندا

 تو رو دوست داره؟ یاون چ -

 داد و به ندا که چشمانش را بسته بود زل زد و گفت: هیآرنجش تک یرو ییحی

 سرد شده. یلیکه با من خ یکردم دوستم داره اما مدت یقبال احساس م -

 :دیپرسکرد و  ینفس گرفت مکث ندا

 داشته باشه. یلیدل دیچرا شا -

 گه. ینم یزیدونم به من که چ ینم -
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 نیخواست تا با او حرف بزند با ا یبا خواهش و التماس از زن دومش م ییحیکرد که  یخود تصور م الیدر خ ندا

سمت او خم شد و  یبر لبانش نشاند و کم یطانیلبخند ش ییحیو همان طور چشم بسته ماند.  دیکش یفکرها آه

 گفت:

 ه؟یاون ک یبدون یخوا ینم -

 پشت به او کرد و جواب داد: ندا

 .ریهست از من خوشبخت تره شب بخ یهر ک -

 اش داد و گفت: یشانیبه پ ینیبا حالت تعجب چ ییحی

 ؟یناراحت شد -

 سرش قرار داد و گفت: ریباال انداخت و هر دو دستش را جمع کرد و ز یشانه ا ندا

 .ستینمهم  -

 مهمه. یلیمن خ یچرا برا -

 یکرد، جا خورد و کم یکم نگاهش م یلیخ یاو که با فاصله  دنیبرگشت با د ییحیچشمانش را باز کرد و طرف  ندا

 و گفت: دیخود را عقب کش

 شده؟ یزیچ -

 ابرو اش را باال انداخت و گفت: یتا ییحی

 ؟یبد حیشه توض یمن متوجه منظورت نشدم م -

 

37 

 زد و او را به عقب هل داد و سر جاش نشست و گفت: ییحی ی نهیدستش را به س ندا

 .یندارم بهتره بخواب یحیتوض -
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بهتره هر چه تو دلش بود را  دهیجا کش نیطور منتظر چشم به او دوخت. ندا فکر کرد حاال که بحث تا ا نیهم ییحی

 .زدیبر رونیب

 گرفت و گفت: ییحیاش را از  رهیخ نگاه

. که تو... تو.. دمیرو هم شن نیا یریخواست به خاطر بچه دار شدن زن بگ یمادر جون ازت م دمیمن اون روز شن -

 .یقبول کرد

 نم دارش را به او دوخت و ادامه داد: نگاه

 نه در کنار من. یول یازدواج کن یکه بخوا یبا هر ک یشم تو حق دار یتو نم یمن سد راه خوشبخت ییحی -

به پا شد.  یته دلش آشوب دیدستش چک یکه از چشم ندا رو یقطره اشک دنیکرد با د یهت نگاهش مبا ب ییحی

 مادرش افتاد. یگفت و حرف ها یکه ندا م یروز ادیزد و به  یپوزخند

زنت رو  یخوا یکه نم نهیاگه مشکلت ا ستیهم ن شیآد آخر یکه سرش هوو م ستین یزن نیخب مادر,ندا اول -

نه  گهید یطور نیا یو زن دومت رو اون جا ببر یریخونه جدا بگ هی یتون یحرف ها م لیقب نیو از ا یناراحت کن

 ؟یموافق هینظرت چ االسوزه نه کباب و ندا از ازدواج مجددت خبر دار نخواهد شد. ح یم خیس

 بود؟ دهیمادر چرا از قبل به ذهنم نرس هیعجب فکر هیعال -

گوش نسپرده  ییحی یحرف ها هیصبر نکرده و به بق یبود از شدت ناراحت دهیا شنحرف ها ر یروز ندا تا آن جا آن

 در ادامه به مادرش گفته بود؛ ییحیبود, 

شروع کنم اگه  یدیجد یشدن اشک اون زندگ یبا جار ستمیعنوان حاضر ن چیمادر من زنم رو دوست دارم و به ه -

نکن دست زنم رو  یام بردار کار یکنم دست از سر من و زندگ ی, خواهش ممیشد یخواست ما بچه دار م یخدا م

 رو؟ یک ان؟ه نمیبب دیرو با یجا برم اصال من اگه بچه نخوام ک نیو از ا رمیبگ

 و اضافه کرد: دیکش یپوف تیعصبان با

 ؟یهوو داشته باش یشد یم یراض شییندا,خدا یمادر حاال شما به جا -

 خانم من و من کنان جواب داد: اقدس
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 ؟یکه اجاقش کوره بسوز یزن هی یبه پا یخوا یکنه، تو چرا م یوضع من و تو فرق م -

 نفسش را از دهانش فوت کرد و گفت: یبا کالفگ ییحی -

 بدوش. یگ یگم نره شما م یمن م -

 خنده , ریحرف ها زد ز نیا ادیبا  ییحی

 خنده اش را گرفت و گفت: ییحیاش شد.  رهیبا بهت خ ندا

 رم؟یخوام بگ یمن گفتم زن م یدیتو شن -

 با لحن بهت زده گفت: ندا

 ؟ینگفت -

 چرا گفتم. -

 .دینگاه تعجب بارش را از او گرفت و دوباره دراز کش ندا

 صورت ندا بود را با انگشت پس زد و دم گوش او زمزمه کنان گفت: یسمت او خم شد چند تار مو که رو ییحی

 .وونهیگفتم د یمن تو رو م ستیام ن یتو زندگ یا گهیکس د چینفر ه کیجز  من

 یکه به چشمان او زل زده بود به آرام یلبخند بر لب در حال ییحیبا بغض طرف او برگشت و رخ به رخ او شد.  ندا

 کرد. ندا بغضش را فرو خورد و چشمانش را بست. یسرش را سمت او خم م

 یاو ج دیلحظه تمام غم هاش از ته دلش پر کش کینداشت  یا گهیبه جز او کس د ییحینه,  ایدانست باور کند  ینم

 شده بود. نیگزیجا یریوصف ناپذ یآن خوش

که با مادرش صحبت کرده به  نیدرباره ا یزد و قهر کرده بود. اما حرف یبا مادرش حرف نم ثمیروز گذشت و م چند

تا کم کم مادرش  دیخواهرش نگو به یزیخواست او را ناراحت کند و از ندا قول گرفت تا چ ینگار نگفته بود چون نم

آمد تا انجام دهد ته  یاز دستش بر نم یشد اما کار یاو ناراحت م یاو ناراحت بود با ناراحت یکند. ندا که برا یرا راض

با صحبت کردن با مادر شوهرش او را قانع  دیعالقه داشت تا شا گریدختره د کیبه  ثمیکرد کاش م یدلش آرزو م

 کرد. یم
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رد ک یپراند و حرف بارش م یم کهیندا به او ت دنیهر بار با د دیایقصد نداشت به خاطر پسرس کوتاه ب هم که اقدس

کرد کم تر  یم یتن به ازدواج مجدد نداده بود سع ییحیبود  دهیفهم یبه کار او نداشت از وقت یندا کار گریاما د

 را جبران کند. بودهدور  ییحیکه از  ییغصه بخورد و ناراحت باشد تا روزها

 مادرش بسازد و بسوزد. یتر به او توجه کند تا با بد رفتار شیکرد ب یم یهم سع ییحی

 و در حال تدارک مراسم عقدش با رسام بود. دیگنج یدر پوست خود نم یروزها از خوش حال نیهم ا ایمح

تا  ردیتمام شود با او تماس بگ برد و به او گفت تا هر وقت کارش شگاهیندا را به آرا ییحی دیموعود که رس روز

 دنبالش برود.

سپرد حدود دو ساعت بعد که کارش تمام شده  شگریکرد و خود را به دست آرا یاز او خداحافظ یبا حال خوش ندا

 پاسخ گو نبود. ییحیتماس گرفت اما هر چه زنگ خورد  ییحیبود حاضر و آماده با 

و  یپاسخ نداد. کم کم نگران ییحیصبر کرد و دوباره تماس گرفت اما باز هم  ینخواست بد به دلش راه دهد کم ندا

د. بعد از زنگ بزن ریسم ای ثمیاگر جواب نداد به م ردیبار تماس بگ نیآخر یگرفت برا میبه جان او افتاد تصم یدلواپس

 :دیچیپ یاقدس در گوش یچند بار بوق آزاد صدا

 بله؟ -

 ر مادر شوهرش جا خورد و گفت:مه یخشک و ب یصدا دنیبا شن ندا

 شماست؟ شیپ ییحی دیسالم مادر جون ببخش -

 بود انداخت و جواب داد: نشیکه مشغول شستن ماش ییحیبه  ینگاه اقدس

 اش رو جا گذاشت و رفت. یکار داشت گوش رونیب ستیخونه ن ییحی -

 اش را حفظ کند. ینمود خونسرد یکرد و سع یو از مادر شوهرش خدا حافظ دیکش یپوف ندا

 

38 
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با  یزد چند بار یقدم م شگاهیدر سالن آرا یقرار یکه با ب یساعت انتظار واقعا او را کالفه کرده بود در حال کی

گفت  ثمیم یول دیایخبر دهد دنبال او ب ییحیتماس گرفت تا به  ثمیتماس گرفت اما تلفنش خاموش بود. با م ییحی

 شهر رفته. رونیکه با دوستانش ب

 بکند. دیدانست چه کار با یخورد بغضش گرفت و نم یپس که حرص م زا

 زد و گفت: یلبخند دیاو را د یقرار یکه ب شگریآرا خانم

 یقدر که حرص و جوش م نیآد دنبالت ا یاومده نگران نباش حتما م شیبراش پ یمن حتما کار زیآروم باش عز -

 شه. یخراب م شتیآرا یزن

آمده بودند کارشان که  شیآرا یکه برا ینشست چند مشتر شیسر جا یحرف چیبه او انداخت و بدون ه ینگاه ندا

ا اگر باز هم تلفنش خاموش بود ب ردیتماس بگ ییحیبار  با  نیآخر یگرفت برا میزود رفتند. ندا تصم یلیتمام شد خ

در  ییحیو تند  یعصب یصدا دنیبا شننشست  دلشته  یدیبوق آزاد ام یصدا دنیبه خانه بازگردد. با شن یتاکس

 گفت: یآرام یخود جمع شد و با صدا

 زم؟یعز ییپس کجا -

 مانند جواب داد. ادیفر ییو صدا یبا تند ییحی

 ساعت چنده االن؟ یدون یباشم بهتره االن چه وقت زنگ زدنه م کجا

 گفت: ریکردند انداخت و سر به ز یموجود که نگاهش م یخانم ها گریو د شگریرا به خانم آرا نشینگاه غمگ ندا

و  یرفت یکار داشت رونیزنگ زدم تلفنت خاموش بود مادر جون هم گفت ب یمن هر چ یش یم یحاال چرا عصبان -

 بشم تو... یکه من شاک نیا یحاال به جا یتلفنتو تو خونه جا گذاشت

 و گفت: دیبه حرف او پر یبا تند ییحی

 .نییپا ایو بپوشون هر وقت زنگ زدم بآم دنبالت زود باش خودت ر یم دارم

 یفشرد به گوش یبه ندا دهد تماس را قطع کرد. ندا با بهت و بغض که گلواش را م یا گریکه فرصت حرف د نیا بدون

 کرد از شدت بغض یم یکه سع ییبر لبانش نشاند و از جا برخاست و با صدا یتو دستش زل زد. سپس لبخند زورک

 نلرزد گفت:
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 آد. یر داره مخدا رو شک -

 زد و گفت: یلبخند مهربان شگریآرا خانم

 خدا رو شکر. -

شده اش انداخت. رو به  ونیشن یموها یو شال بزرگش را رو دیاش پوش یلباس بلند مجلس یمانتو اش را رو ندا

به صفحه آن انداخت و  یاش نگاه یزنگ گوش یصدا دنیکرد. با شن یو خود را بررس ستادیبزرگ و تمام قد ا نهیآ

 آرام گفت: یصفحه را لمس کرد و با صدا

 اومدم. -

 پله ها گذاشت. یباال برد و قدم رو یکرد گوشه لباسش را کم یو همکارانش تشکر و خداحافظ شگریخانم آرا از

 و رو به همکاراش گفت. دیکش یپوف شگریآرا خانم

 بود؟ یک نشیشناخت -

 ش؟یشناس ینه مگه م -

 .ییحیا عروس اقدس خانم بود زن آره باب -

 گفت: یاز دخترها با شگفت یکی

 خدا چه قدر هم ناز بود. یبود وا ییحیزن  نیا یعنیواقعا  -

 طور شروع به نظر دادن درباره او کردند. نیهم و

 چشمانش به خون نشسته بود نشست. تیکه از شدت عصبان ییحیکنار  یرا گشود و به آرام نیدرب ماش ندا

 و در را بست. دیکش نیلباسش را داخل ماش گوشه

 به او انداخت و استارت زد. ینگاه تند ییحی

 :دینگاهش را سمت او سوق داد و پرس ندا
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 ؟یهست یقدر عصبان نیچرا ا -

 گفت: یبا ناراحت رینداد. ندا سر به ز ینگاهش کرد و جواب ییحی

, باهات تماس گرفتم مادر جون جواب داد گفت که تا کارم تموم شد شیپ میساعت و ن کی یخوام ول یمعذرت م -

 ...یرونیب

 یخودش را عقب بکشد و حرفش را ناتمام بگذارد. نفس یدفعه طرف او برگشت و باعث شد ندا با ترس کم کی ییحی

 گرفت و گفت:

 ست؟یتماس ها ن ستیآره کو چرا تماست تو ل یکه زنگ زد -

 زمزمه کرد: ندا

 به خدا زنگ زدم. -

 داشبورد برداشت و گفت: یرو از رو یگوش ییحی

 پس کو؟ ینگاه کن اگه تماس گرفت ایهستم ب ییآدم دروغ گو هیقبول من  -

تماس  چیتماس ها شد. ه ستیرا ازش گرفت و وارد ل یندا گرفت ندا با بهت گوش یرا جلو یگوش تیعصبان با

 :دیبه او توپ ییحیدوخت. که  ییحی. نگاه پرسشگرش را به رینبود به جز دو تماس اخ ستیاز او تو ل یافتیدر

 .یگفت یم دیکش یکارت طول م -

 با عجز لبانش را تکان داد و گفت: ندا

 ؟یکن یزدم تلفنت خاموش بود چرا باور نم یزنگ م یاما من زنگ زدم بعد هر چ -

 و گفت: دیکش شیموها یرو یدست یبا کالفگ ییحی

 باز هم گفت زنگ زدم. -
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از  ییحی یناراحت لیدانست دل یحرفش را ثابت کند و نم یدانست چه طور یدوخت نم یچشم به گوش ریسر به ز اند

رو  زد و یلبخند کمرنگ دیصفحه صفحه را کش یقرمز باال ینقطه ا دنیتماس ها شد با د ستیچه بود. دوباره وارد ل

 گفت: ییحیبه 

 کنه مگه نه؟ یتماس ها رو ضبط م یصدا تیگوش -

 آره چه طور؟ -

 را طرف او گرفت و گفت: یگوش ندا

 من رو هم ضبط کرده باشه. یپس حتما صدا -

د ز یندا که با اقدس خانم حرف م یبا آن ور رفت سپس صدا یرا از دستش گرفت کم یگوش یحرف چیبدون ه ییحی

نداخت و بغضش را فرو خورد ا رینزد. ندا سر به ز یانداخت. نگاه متعجبش را به ندا دوخت و حرف نیطن نیدر ماش

 لرزان که بغض در آن اشکار بود گفت: یداد. با صدا یکه اقدس خانم تماس را پاک کرده بود، آزارش م نیفکر ا

 جشن. یرم برا یمن رو ببر خونه نم -

 بردمت. یهم, نم یرفت یم -

 .ردیاشکان جان سوزش را بگ زشیر یرفت تا جلو یبا خود کلنجار م رینزد همان طور سر به ز یحرف
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 .دیگونه اش غلت یچنان هم موفق نبود و قطره اشک لجوجانه رو اما

 انداخت. ییحیبه  یمقابلش نگاهش را باال گرفت و نگاه یقرار گرفتن برگ دستمال با

 خراب نشه. شتیاشکت رو پاک کن آرا ریبگ -

 دستمال را ازش گرفت و گفت: ندا

 .ستیبشه مهم ن -
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 زد و گفت: یلبخند ییحی

 همه پول دادم بابتش. نیا ستیرو مهم ن یچ یچ -

 با بهت نگاهش کرد و گفت: ندا

 .ستیخوام برم جشن پس برام مهم ن یمن که نم -

 کرد و گفت: یاخم ییحی

 نه. گهیجا بوقم د نیدستت درد نکنه پس بنده ا -

 زد. یبا تعجب نگاهش کرد و پوزخند ییحیحالت  ییهوی رییاز تغ ندا

 به او انداخت و گفت: یینگاه گذرا ییحی

 دونم چم شده بود. یدفعه نم کیخوام  یمعذرت م -

 گفت: ریسر به ز ییاعتنا یبا ب ندا

 من رو برسون خونه. -

 گفت: ارهیاز دل ندا در ب یکه مانده بود چه طور ییحی

 ؟یقهر کرد -

 نداد. یچشم دوخت جواب رونیبه ب ندا

 کرده بود. یدنیو د نیکرد و منظره شهر را دلنش یتازه غروب م هوا

 داد و گفت: هیتک شهیسرش را به ش ندا

 خسته ام. یلیخ میرس یچرا نم -

 دفعه طرف او برگشت و با اعتراض گفت: کیخونه  میر یکه گفت نم ییحی یصدا با

 کنم ببرم خونه. یرم جشن خواهش م یمن که گفتم نم -
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 کرد و گفت: یخندان نوچ نوچ ییبا رو ییحی

 برمت. یمن نم یبر یگفتم که تو بخوا -

 ؟یر یم یپس کجا دار -

 جواب داد: طنتیبا ش ییحی

 ؟یبا من باش یترس یم هیچ -

 و ناراحت یعصب گرید ییحی دید ینشان دهد اما همان که م یدانست چه عکس العمل یبا تعجب نگاهش کرد. نم ندا

 مهمان شده بود. ینبود ته دلش شاد

 از با همان لحن و حال ادامه داد:ب ییحی

 ؟یخوام با خانمم خوش بگذرونم تو مشکل دار یامشب م -

 کرد و گفت: یکوتاه یخنده  ندا

 .وونهید -

 ؟یدیتازه اولشه کجاش رو د -

 کرد و گفت: یخندان مکث یبا لب ندا

 لباس هام؟ نیمن هم با ا یر یم یدار کجا

 تونه بهمون بگه باال چشممون ابرو ها؟ یم یک یزنم زمیکجاش زشته عز -

رد کرد تا به  گهیکرد چند آهنگ د یرا پل یدستش را سمت پخش برد و آهنگ ییحینزد.  یو حرف دیباز خند ندا

انداخت و  یبا حرکات با نمکش ندا را به خنده م یقیکه هماهنگ با آهنگ و موس ی. در حالدیآهنگ مورد نظرش رس

 کرد. یمخواند و اشاره به ندا  یبلند م یبا صداهمراه خواننده  تمیبا ر

 !زمیامشب عز یشد یخانم چه

 .زمیرو به پات بر امیخوام دن یم
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 !زمیدر حد چشمات بسازم واست عز یزندگ هیخوام  یم

 که دارم بگم دوست دارمت دار و ندارم. یپات هر چ ریز زمیبر

 !یتو هست امیعشق من و دن بگم

 .قرارم یب یستیکه ن یوقت بگم

 که دارم از تو بوده یهر چ بگم

 سهم تو بوده. یزندگ نیا بگم

 من تو. یرو بایخانم ز بگم

 عشق بوده. یب میتو زندگ یب که

 پس بخند. رمیپس بخند آروم من خانم من تا من نم زمیعز رمیگ یبا لبخند قشنگ و مهربونت جون م من

 یدهانش گذاشت و سع یافزود. دست رو یحظه به خنده اش مو هر ل دیخند یبا حرکات و ادعا در آوردن او م ندا

 با تمام شدن آهنگ با خنده گفت: دیخند یاو م یبا خنده  زیکه ن ییحی. ردیخنده اش را بگ یکرد جلو

 خوب خوندم؟ -

 خندان جواب داد: ییبا رو ندا

 بود. یعال -

 پخش برد و گفت: یدست رو یبا شوخ ییحی

 .گهیبار د هیپس  -

 دست او گذاشت و گفت: یدست رو ندا

 نه به خدا دل درد گرفتم. یوا -

 بر آن زد. یو بوسه ا دیانگشتان دست ندا فرو برد و دست او را سمت خود کش انیانگشتانش را م ییحی
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ه و چشم به رو ب دیکش یکوتاه غینگاه از او گرفت ج گهید یها نیبوق ماش  یصدا دنیبه او زل زد. با شن یلحظات ندا

 دست او وارد کرد و گفت: یرو یفشار ییحیو دوخت. ر

 که فرمان تو دست منه نترس. یتا زمان -

 انداخت و گفت: کیتار ینگاه به جاده  ندا

 :میر یم میکجا دار -

 جواب داد: طنتیباز با ش ییحی

 .میجا که فقط من و تو باش هی -

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم ندا

 بگو. گهیلوس نشو د -

 خونه باغ خودمون. -

 به سرت زد؟ ییهوی یخونه باغ چه طور -

 دو نفره کردم. ییهویهوس سفر  دمیزن خوشگلم رو که د -

 یتلفنش را برداشت خاموشش کرد و رو به ندا که با تعجب نگاهش م ییحینزد.  یداد و حرف هیاش تک یبه صندل ندا

 کرد گفت:

 خوب بهتره خاموش بمونه؛ مگه چند ساعت خاموش نبود, نیهم از ا نیا -

 به خود آمد. ییحی یکه مادرش کرده برده بود. با صدا یبه کار یپ ییحیاش شده بود فکر کرد حتما  رهیکه خ ندا

تر خوش بگذره اما قبلش به خانواده ات اطالع بده تا نگران و  شیتا سفرمون ب یبهتره تو هم تلفنت رو خاموش کن -

 دلواپس نباشن.

ا مدت تلفنش ر نیکرد که به سفر چند روزه رفته و در ا پینگار تا یاش را برداشت و برا یگوش یحرف چیبدون ه ندا

 داشبورت قرار داد. یرو ییحی یتلفن را خاموش کرد و کنار گوش امیکند. بعد از ارسال پ یخاموش م
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 او زد. یبه رو یلبخند و

او  از یخبر دید ینه؟ وقت ایشود  یاز ندا م یخبر ایکه آ ندیخانم که در تمام مدت حواسش به اطراف بود تا بب اقدس

 لب گفت: ریزد و ز یشخندینشد ن

 شدم. یاومد واقعا جلو همه شرمنده م یبهتر شد. اگه م یلیخ یطور نیا -

 و گفت: دیبه اطراف سرک کش نیلبانش نشاند. نوش یکج رو یکنار او لبخند نیقرار گرفتن نوش با

 جشن نمونده. انیتا پا یزیچ گهیاز ندا نشده د یبرچرا تا حاال خ بهیعج -
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 لبانش نقش بسته بود گفت: یکه رو ثیبا همان لبخند خب اقدس

قانعش کرد  یدونه با چه بهونه ا یبهش اصرارکرد. حاال هم خدا م یلیخ ییحی یول ادیاز اولش هم دوست نداشت ب -

 پسر من هم ساده است. ومدیو ن

و شماره ندا را گرفت با مواجه شدن با  اوردیبه زبان ن یآورد حرف یمادر شوهرش سر در نم یکه از حرف ها نینوش

 تلفن خاموش او با خود زمزمه کرد:

 دختر؟ ییبابا کجا یا -

 یکه آماده م ایباال انداخت و نزد مح یهم که تماس گرفت و با خاموش بودن تلفن او هم مواجه شد. شانه ا ییحی با

 ترک کنند رفت. لبخند زنان گفت:شد تا تاالر را 

 !زمیگم عز یم کیباز هم بهت تبر -

 :دیچرخاند تشکر کرد و پرس یم نیحاضر نیکه نگاهش را ب یدر حال ایمح

 ومده؟ین یعنی دمیاومدم تا حاال ندا رو ند یاز وقت -

 و گفت: دیماس نیبر لبان نوش لبخند
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 دونم کجاست تلفنش هم خاموشه. یخبرم نم یراستش من هم ازش ب -

 گرفته گفت: یو با لحن دیشنلش را به جلو کش ایمح

 آد. یدونستم نم یم -

 زد و گفت: یلبخند تازه ا نینوش

 .میفتیحاال بهتره راه ب زمیاشکال نداره عز -

 لمیاو انداخت و هر دو کنار هم قدم برداشتند و ف یآمد دست دور بازو ایهنگام رسام لبخند زنان طرف مح نیا در

 کرد. یم یبردار لمیرفت و ف یآن ها راه م یبردار جلو

باز نمود و کمکش کرد تا سوار شود. بعد از سوار  ایمح ی. رسام درب را برادندیرسام رس یشده  یگل گل نیبه ماش تا

 گفت: یبا شوخ ایکردن او کنارش جا گرفت و لبخند زنان رو به مح

 .میگم باالخره مال هم شد یم کیتبر -

 و گفت: دیبا ناز و عشوه خند ایمح

 کنم. یبابت خوشحالم و خدا رو شکر م نیاز ا -

 را به حرکت در آورد. نیرا در دست گرفت و ماش ایدست مح رسام

 به او انداخت و گفت: ی. باقر آقا نگاهدیشد و در را محکم به هم کوب نیکنار باقر آقا سوار ماش اقدس

 شده خانم؟ یزیچ -

 خانم با تشر گفت: اقدس

به مهمون ها سالم نکرد نه  یکه حت یپولم کرد نه از اون شب خواستگار هیدختره جلو همه سکه  نیاز دست ا -

 یهر کدوم بهونه ا ی. خسته شدم از پس که جواب همه رو دادم و براومدیجشن عقد تک دخترم ن یامروز که برا

 .ارمیعقل ب سرعقل رو  یب ییحیاون  یدونم چه طور یخدا خسته شدم نم ی. ادمیراشت

 را به حرکت در آورد و گفت: نیتکان داد ماش یآقا سر باقر
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نداره به واهلل دست از سر اون بد بخت ها  تیخانم خوب یکن یچاره خال یتا سر اون دختر ب یکرد دایباز بهونه پ -

 ؟یکنن تو چه کار به اون عروس خوشگلم داررو ب شونیبردار بذار زندگ

 خانم صورتش رو جمع کرد و گفت: اقدس

 کنه. یآه آه عروس خوشگلم چه نازش هم م -

 لب گفت و سکوت کرد. ریبه او انداخت و استغفراهلل ز ییآقا نگاه گذرا باقر

 کرد و گفت: یرا در سکوت سپر یقیخانم دقا اقدس

 .ثمیحاال  هم م ییحینه  ری, نه سمستیاصال پسر هات همشون عقل تو سرشون ن -

 :دیخودروها انداخت و پرس گریبه د ینگاه ستادیآقا پشت چراغ قرمز ا باقر

 بابا جوونن بذار به حال خودشون باشن. یش یچه کار کرده خانم تو خسته نم گهید ثمیم -

 تکان داد و گفت: یخانم دست اقدس

 ندا؟ یخواهر اون دختره ندا,,اون هم ک یخواد برم خواستگار یه از من ماومد -

 زد و گفت: یلبخند یآقا با شگفت باقر

 ؟یبه من نگفت یزیقصد ازدواج داره؟! پس چرا تا حاال چ ثمیم یچ -

 بگم؟ یچ یواسه  رهیدختره رو بگ ستمین یمن راض یبگم وقت یچ -

حرف بزنم که اون رو  ثمیهم خانمه اتفاقا تو فکرم بود با م یلیمگه خواهر ندا چشه خ یخانم شما باز مخالفت کرد -

 حاال که خودش خواسته کار رو آسون کرده. میریبراش بگ

 تر تند نرو من هم هستم ها! واشی یرو کار رو آسون کرده حاج یچ یچ -

 و گفت: دیآقا خند باقر

 تند رفتم؟ یمن ک -
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 خانم رو از او گرفت و گفت: اقدس

خواد با گرفتن اون دختره همه  یآرزوها دارم م ثمیم یذارم اون دختره عروس من بشه من برا یهم نم رمیاگه بم -

 که برادرش با من کرد. یرو نقش بر آب کنه درست همون کار

 است. ییحیانشاهلل نوبت بعد از اون  یخواستگار میحرف بزنم تا بر ثمیکردم مونده با م دایدختره رو پ من

 گفت: یو با لحن تند دیچیها در فضا پ کیالست غیکه ج دیترمز را کش یدفعه ا کیآقا  باقر

 ؟یگرد یم ییحیگم دست از سر اون ها بردار اون وقت دنبال زن دادن  یخانم من م -

 .میبرس دیخونه با دنیتا بچه ها نرس فتیراه ب دیجونم به لبم رس یکن یم یجور نیچرا ا یآه حاج -

 نشان یکردن ندا چه عکس العمل ریبا د ییحیکه اکنون  دیچرخ یداد اما در فکرش م انیحرفش به بحث پا نیا با

 داده؟

 آمد. رونیب دشیها از افکار پل نیو بوق ماش یقیموس یصدا دنیشن با

 ییحیبهانه پشت در اتاق  کیبا  را در اتاقش تنها گذاشت و ایاز رفتن مهمان ها و خلوت شدن خانه اقدس مح بعد

 یبا حالت دینشن یآمد و نه در باز شد. دوباره در زد و باز جواب ییاما نه صدا ستادیبه در زد و منتظر ا یتقه ا ستادیا

رد و ک یمکث کیبه داخل اتاق نهاد به محض مواجهه با اتاق تار دمق کیدر را باز کرد و  د،یرا کش رهیغضبناک دستگ

موقع از شب  نیو ندا کجا رفته باشند و تا ا ییحیو در را بست و با خود فکر کرد که  دیکش رونیرا ب شیپا

 برنگشتند؟

 همان افکار وارد اتاقش شد. با
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 :دیتخت دراز کش شد و پرس یرو د،یکش ییآقا نفس پر سر و صدا باقر

 شده؟ یباز که اخم هات رو همه چ -
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ا بار دختره کج نیا ستیاز آقا پسر گلت نشده معلوم ن یصف شب اما هنوز خبراالن ساعت چنده دو بعد از ن نیبب -

 اون رو با خودش برده؟

 و گفت: شدیسرش ک یاعتنا به او پتو را رو یباقر آقا ب -

 بخواب. ایهر وقت حرص و جوش خوردنات تموم شد ب ریشب بخ -

 به تاج تختش داد و گفت: هیکرد تک یصحبت مکه با او  ینداشت در حال ثمیمادر م یکه خبر از مخالفت ها نگار

 دونم من رو به عنوان عروسش قبول کنه. یم دیگرچه بع یبا مادرت حرف بزن یخوا یم یجون پس ک ثمیم -

تاب بزرگ نشسته بود و به  یکه رو یو در حال دیبه موهاش کش یرا در دستش جا به جا کرد، دست یگوش ثمیم

 خورد. گفت: یتاب م یآرام

 گم یکنه؟ اصال من چه کار به مادرم دارم بهش م یکه مادرم تو رو قبول نم یکم دار یمگه تو چ یدون یم دیچرا بع -

 .ترسم پدرت من رو قبول نکنه یاون وقت م یول یآم خواستگار یشم و م یاگه قبول نکرد خودم مرد خودم م

 عوض کردن بحث گفت: یبه رو به رو چشم دوخت و برا نگار

 ؟یقاتیرف یالیهنوز و یراست مهیاون روز خدا کر ی براحاال -

 تنها نشستم. رونیحال و حوصله ندارم اومدم ب چیبله اما ه -

 شده؟ یزیچ زمیعز یچرا حوصله ندار -

 محکم تر تکان داد و گفت: یتاب را کم ثمیم

 حوصله ام سر رفته. یطور نیهم ستین یزینه چ -

 دمت؟یچند وقته ند یدون یدلم برات تنگ شده م یگرد یبر م یک -

 کیتو  الیگردم چون فکر و خ یکنم زود برگردم اگه فردا تونستم برم یم یمن هم دلم تنگ شده عشقم سع -

 .نمتیذاره و دوست دارم هر چه زودتر بب یلحظه تنهام نم

 گوش سپرد. ثمیم یعاشقانه  یکرد و به حرف ها یکوتاه یخنده  نگار
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کردن  کیج کیج یبا صدا دیبخش یم ییکرد و همه جا را روشنا یتازه طلوع م دید هنگام که خورشزو صبح

 یندا لبخند دنیخورد و چشمانش را باز کرد با د یتکان زین ییحیگنجشک ها ندا چشم باز کرد و سر جاش نشست,

 یوم یندا نشست و به آرام یلبان بسته  بر ییبایاو نهاد و دستش را دور کمر او حلقه زد. لبخند ز یپا یزد و سر رو

 او را نوازش کرد و گفت:

 ؟یپاش یخوا ینم -

 با همان حال خواب آلود جواب داد: ییحی

 , برگرد بخواب؟زمیحاال عز یدار یچه عجله ا -

 کرد و گفت: یلبخند زنان نوچ نوچ ندا

 ا!رم ه یتنها م ییایاگه ن ایخواد برم کنار در یپاشو تنبل خان دلم م -

 دور کمر او را محکم تر کرد و گفت: یحلقه  ییحی

 کشمت. یم یر یتنها م -

 کرد گفت: یکه دست او را از دور کمرش باز م یو در حال دیخند ندا

 خب پس پاشو. یلیخ -

ان مبلم دنیزد. با د رونیکرد و از اتاق ب شیاش را پا یعروسک ییرفت. دمپا نییتخت پا یو از رو دیرا عقب کش خود

 ریکرد و نگاهش را سمت آشپزخانه سوق داد. شب گذشته چون د یپوشانده شده بودند. مکث دیسف یبا پارچه ها که

با باغبون آن جا داشته. باغبون  ییحیکه  یتلفن یطکند.  یخانه را بررس یبودند موفق نشده بود همه جا دهیرس

که خانه کامال متروکه نبود در آشپزخانه مواد  ییگرده. از آن جا یبر م ندهیرفته و تا چند روز آ یکار یگفته که پ

باس از ل یکیبه اتاق برگشت لباس خوابش را با  شیشد. ندا بعد از شستن دست و رو یم دایپ یو خوردن یدنینوش

ه ب ست کرد. رو دیقرمز که از پشت تور کار شده بود با شلوار سف ریحر کیتون کیدر کمد عوض کرد و  موجود یها

 خم شد و با هر دو دست تکانش داد: ییحیطرف  یکم ستادیتخت ا

 رم ها! یم یآه پا نش یخواب یچه قدر م گهیپاشو د -
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د. ز رونیکرد و از ساختمان ب شیباال انداخت کفش اسپرتش را پا ینزد. ندا شانه ا یخورد و حرف یدر جا تکان ییحی

خورد با  یکرد دار و درخت و سبزه و علف به چشم م یبه وجد آمده بود. تا چشم کار م رونیب یمنظره  دنیبا د

نشاند و آن سمت قدم برداشت اواخر خرداد ماه بود  شکنج لبان یو آب زالل آن لبخند الیاستخر بزرگ وسط و دنید

برد و آب را به هم زد و  درون آب استخر دست درون آب سرد فرو رشیتصو دنیگرم نبود. با د ادیو هوا اول صبح ز

تکان بخورد  شیکه از جا نیبه تاب آن ور باغ انداخت و از جا برخاست اما قبل از ا یبرد. نگاه نیرا از ب رشیتصو

ف کرد و طر یکوتاه یکه به سرش زد خنده  یطانیدر آن خواب بود افتاد. با فکر ش ییحیبه پنجره اتاق که  هشنگا

 زد و در یزیآم طنتیش شخندیکه غرق خواب بود انداخت. ن ییحیباز آن به  مهیدر ناز  یپنجره قدم برداشت. نگاه

را  ییحیاسم  یدهانش قرار داد و چند بار یواز خنده نلرزد هر دو کف دستش را ر شیکرد صدا یم یکه سع یحال

دا ن یخال یشد و به اطراف نگاه کرد با مواجه شدن با جا زیخ میبود در جا ن دهیاو را شن یکه انگار صدا ییحیصدا زد 

 کرد و دوباره او را صدا زد و گفت: یبرگشت. ندا اخم شیدوباره سر جا

 ... کمک...یی...حیشم  یکم... ک دارم غرق م -

 که طرف ی. خنده کنان از پنجره فاصله گرفت و در حالدیپر نیینشست و از تخت پا شیکه سر جا ییحی دنید با

شد با عجله آب را با دستش به هم زد و دوان دوان خود را به تاب رساند و  یاز کنار استخر که رد م دیدو یتاب م

 زد که انگار واقعا در حال غرق شدن بود. یم اصد یرا صدا زد و کمک خواست. طور ییحیماند. باز  ییحیمنتظر 
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توانست از  یالزم را انجام داد و وارد اتاقش شد. تلفن را برداشت و با مادرش تماس گرفت و تا م یکارها یتخس با

بود  دهیاو را شن یحرف ها شی. کم و پراه گفت، مادر رسام که در سالن نشسته بود یمادر و خواهر شوهرش بد و ب

 .ندک یتالف یدانست چه طور ی. چون خوب ماوردیاما به رو ن

کند و  یدخالت م ایمح یکرد که تو زندگ یدخترش ناراحت بود. مدام مادر رسام را لعنت م یوضع زندگ که از اقدس

 را به کام دخترش تلخ کرده است. یزندگ

 عالم کیآن ها که هر کدام در  دنیو پدرشان بکند اما با د ثمیو م ییحیاو را نزد  یزندگ تیخواست شکا یبار چند

 خواست تا تحمل کند. یم ایکرد و از مح یم دیکردند ترد یم ریس یا گهید
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 یب یتوانست ناز و ادا در آوردن سارا را تحمل کند و دخالت ها یگذاشت نم یم گریهر قدر که دندان رو ج ایمح اما

 یگذشت و م یاعتنا از او م یکرد رسام ب یم یو زار هیرسام گر شی. هر بار هم پردیبگ دهیمادر شوهرش را ناد یجا

 گفت:

 به کار تو ندارن. یواال مادر و خواهرم کار یحساس یادیتو ز -

 گرفت. یتر طرف مادر و خواهرش بود. حرصش م شیرسام ب دید یکه م نیا از

 .تفاوتش را با او بهتر کند یتا باالخره رسام رفتار ب دیایکوتاه ب یگرفت کم میتصم

 بود نشست و گفت: دهیتخت دراز کش یاو که رو کنار

 ؟زمیعز -

 شده؟ یباز چ -

 نشده. یزیچ -

 چه بهتر پس برو بذار بخوابم. -

 ...یم یول -

 نده آه. ریگفتم برو گ ایمح -

تماس گرفت دلش گرفته بود و  نیاش را برداشت و با نوش یبا چشمان پر از اشک از کنار او برخاست گوش ایمح

 بغضش شکست. نینوش یصدا دنیدرد و دل کند. با شن یدوست داشت با کس

 :دیپرس یگرفته و بغض الود او با نگران یصدا دنیبا شن نینوش

 حالت خوبه؟ زمیشده عز یزیچ ایمح -

 گفت و ادامه داد: نینوش یتو دلش بود برا یشد و هر چ یجار ایاز چشمان مح اشک

 گوش بده.شه، اما نخواست به حرف هام  یخبر رو بهش بدم که داره پدر م نیرفتم تا بهش بگم تا ا -

 شه. یخوب حتما خسته بوده اجازه بده استراحت کنه بعد بهش بگو من مطمئنم خوش حال م زمیآروم باش عز -
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 :دیرا گرفت و پرس ییحیکرد آرام باشد. اشکش را پاک کرد و سراغ ندا و  یسع ایمح

 ندا هنوز هم قهره؟ -

 جواب داد: یبا ناراحت نینوش

 درخواست طالق داده.هست که  یدو هفته ا یخبر ندار -

 شد و زمزمه کرد: یجار ایصدا از چشمان مح یب اشک

 طالق؟! -

زل زده بود. رو به  ونیزیتلو یآن خم شده و به صفحه  یقرار داده و رو شیزانوها یکه بالشت را رو یدر حال ندا

 مادرش کرد و سراغ نگار را گرفت.

 جواب داد: مادرش

 گفت کار داره. رونیرفت ب -

که اکنون در چه  نیشد و به ا دهیکش ییحی یناخواسته فکرش سو شهینزد. مثل هم یحرف گریگفت و د یآهان ندا

 کرد. یکند فکر م یو چه کار م ستیحال

ه ک یکه قهر کرده تلفنش را خاموش کرده بود. از جا برخاست و به اتاقش رفت. از پشت پنجره به آسمان ابر یروز از

او را  یآمد شب گذشته صدا ادشیآمد.  رونینگار از قعر افکارش ب ادیداد. چشم دوخت. با  یاز بارش باران م یگواه

 گفت: یزد و م یحرف م یبود که تلفن دهیشن

 .یر کنبه من فک دینبا یهست یا گهیمتعلق به کس د گهیتونم بذار فراموشت کنم تو حاال د یرو از من نخواه نم نیا -

 یصبانع شهیتر از هم شیرفته او را ب ثمیم دنیکه نگار به د نیاش زد. حدس ا یشانیپ یبا کف دست رو تیعصبان با

 کرد. یو کالفه م

زد. نگار را صدا  یم رونیکه از آن ها شرار ب یو با چشمان دیدر را کش رهیسالم کردن نگار دستگ یصدا دنیشن با

 کرد.

 :دیپرس یاو با نگران شانیحال و روز پر دنیبا د نگار
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 جونم. یابجشده  یزیچ -

 به ندا زل زد. یگذاشت و با چشمان اشک یلیس یجا یاو نشست. با بهت دست رو یگونه  یهنگام کف ندا رو نیهم

 لرزان گفت: یشد و با بغض و صدا رهیبه او خ نیبا خشم و نگاه آتش ندا

 ؟یفراموشش کرد یتو که گفت دنش؟ید یپات چرا رفت ریز یذار یچرا غرورت رو م -

 . بغضش را فرو خورد و گفت:شد یگونه اش جار یسکوت کرد. قطره اشک لجوجانه رو نگار

و  یرو فراموش کن ییحی یتون یطور که تو نم نیتونم فراموشش کنم من دوستش دارم هم یدروغ گفتم نم -

 .یدوستش دار

 شده را پاک کرد و گفت: یگونه اش جار یکه رو یاشک ندا

 ندارم. گهید یداشتم ول -

 کرد و گفت: یعصب یخنده  رنگا

 کنن. یچشمات رسوات م یگ یدروغ م یوقت یستین یخوب یکه آدم دروغگو یدون یم -

 بس کن نگار. -

 یتون یما رو که نم یزن یخودت رو گول م یتو بزنم. ندا تو فقط دار شیاز اون پ یحرف یطاقت ندار یحت یدید -

 !یدوستش دار یاون رو دوست دار یرو دوست دار ییحیتو هنوز  یگول بزن

 :دیکش ادیقرار داد و فر شیگوش ها یدستان لرزانش را رو ندا

 بشنوم. یزیخوام چ یبس کن گفتم بس کن نم -

 زل زد و دادمه داد: ینگار با نگاه سرد به

ه تو رو تون یغرور داشته باشه اون نم دیدختر هم با یدختر هیگم تو  ید آخه بدبخت من واسه خاطر خودت م -

 داشته باشه ولش کن نرو سمتش خودت رو داغون نکن.

 زد. هیگر ریمبل نشست. صورتش را با هر دو دستش پوشاند و ز یبا عجز رو نگار
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 و گفت: دیبر سر او کش یکنار او نشست و او را به آغوش گرفت دست نوازش ندا

 فراموشش کن تا من هم بتونم فراموش کنم. -
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 گفت: تیمادرش گرفت و تکه تکه کرد، با عصبان یگرفت و آن را جلونگاه از عکس  ییحی

 یدیام رو به جهنم کش یزندگ نم؟یبب دیبا ویک رمیکنم من اگه نخوام زن بگ یمادر دست از سرم بردار خواهش م -

اتفاق  نیوقت ا چی. چون هدیرو فراموش کن رمیکه من بعد از ندا زن بگ نیا یخوا یاز جونم م یچ گهیبس نبود. د

 افته.... ینم

 کرد. داریکرد ب یم هیندا را که در خواب ناله و گر یبا نگران نگار

 شد. رهیحال چشمانش را باز کرد و به خواهرش خ یب ندا

 او را پاک کرد و گفت: یشانیپ یعرق نشسته رو نگار

 ؟یدید یخواب بد م -

 نداد. ینگاهش را به سقف دوخت و جواب ندا

 دست او را گرفت و گفت: نگار

 ده؟ یتو رو آزار م یبگو چ یچرا همه اش ساکت رونیب زیتو دلته بر یجونم چ یابج -

 خواهرش ماند. ی رهیبا چشمان خواب آلود و نمدار خ ندا

 آن وارد کرد و گفت: یرو یدست او را گرفت و فشار آرام نگار

 .یوقت دادگاه دار گهیدو روز د یجدا بش یخوا یم یندا تو مطمئن -

 شد و با بغض گفت: یاز گوشه چشمان ندا جار اشک
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 بله. -

 گفت: یبا نوک انگشت اشک او را پاک کرد و با لحن گرفته ا نگار

 گناه داره که... هیآدم خوب ییحی یدون یخودت که م یبهش بد یا گهیفرصت د یخوا ینم -

 با بغض به حرف او آمد و گفت: ندا

 خوام جدا بشم. یمن بسوزه، چون دوستش دارم م یبه پا نیتر از ا شیخوام ب یچون نم ه،یچون آدم خوب -

 اما ندا تو... -

 بشنوم. یزیخوام چ ینگو نگار نم یچیه -

زنگ  یصدا دنیبه او انداخت و از اتاق خارج شد. به اتاقش رفت با شن یاز جا برخاست در حال رفتن نگاه نگار

،چشم دوخت با  یگوش یبه صفحه  رهیو خ دیدلش در جا لرز ثمیاسم م دنیتلفنش طرف آن قدم تند کرد با د

قلبش به  یشد. ول یمانع او م عقلشگفت جواب بده و  ینه؟ قلبش م ایجواب بدهد  ایماند که آ ریخودش در گ

 جواب داد: دیشد و با ترد روزیعقلش پ

 بله؟ -

 انداخت: نیدر گوش او طن ثمیم نیگرفته و غمگ یصدا

 ؟یسالم نگارم خوب -

 ؟یسالم ممنون چرا زنگ زد -

 کنم... ینگار خواهش م -

 ریبا من تماس نگ گهیکنم د یرو بهت گفتم پس من ازت خواهش م یدیشن یم دیکه با ییمن تمام حرف ها ثمیم -

 نکن که خطم رو عوض کنم. یکار

 بهم بده. گهیفرصت د هیکنم  یخواهش م ینبود یجور نینگار تو که ا -

 اش را فشرد و بغضش را   فرو خورد و گفت: قهیشق نگار
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 متاسفم. -

توانست نگار را داشته باشد ناآرام بود. همان  یکه نم نیشد. از ا یجار ثمیاشک از چشمان خسته و خمار م قطرات

کرد چون حواسش به  یجاده عبور مکه از  ی. در حالدیکش یم گاریزد و س یهدف هنگام غروب پرسه م یطور که ب

موتور  یاز جلو عیحرکت سر کیآمد، نظرش را جلب کرد با  یکه با سرعت به سمتش م یرفت و آمد نبود. موتور

 نیکه پشت سرش سوار بود نقش زم یا گهیکنار رفت. اما راننده موتور تعادلش را از دست داده بود با موتور و نفر د

 و گفت: دیسمت آن ها دو ینه با نگرانصح نیا دنیبا د ثمیشدند. م

 حالتون خوبه؟ -

 .دندیتوپ ثمیبه م یدو موتور سوار با درد و صورت جمع شده با لحن الت هر

 .یریو م یحواست کجاست چرا مثل گاو سرتو انداخت وونیح یه -

 گفت: تیو با عصبان امدیاز لحن آن ها خوشش ن ثمیم

 ن؟یبا سرعت نرون نیخواست یم ن،یشماها و امثالتون وونیح دیمواظب حرف زدنتون باش -

 زد و گفت: یشخندین یاز آن ها با دهان کج یکی

 !یهم هست یمن داغون شده اون وقت شاک یموتور ناز ناز -

 را به عقب هل داد. ثمیرا جلو برد و م دستش

 گفت: یانداخت و با تند نییدست او را پا ثمیم

 برو گم شو. -

 یچرخاند و باد م یکه آدامسش را در دهانش م یو در حال دیاش را بر هم کش ختهیپهن و بهم ر یاسوار ابروه موتور

 کرد گفت:

 طرفه؟ یدونه با ک یخواره و نم یکه تنش م نیمثل ا نیجهان جونم ا -

 کرد و گفت: یزیمسخره آم یخنده  ثمیم
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 ؟یتنم رو بخارون یخوا یکه  م یهست یکدوم خر -

 گفت: یو با لحن نگران دیرا کش قشیدست رف جهان

 رسول ولش کن. میبر ایب -

 و گفت: دیدستش را کش رسول

 ه؟یکنم خر ک شینه صبر کن بذار حال -

 شد و گفت: کینزد ثمیقدم به م چند

 یبدبخت باش یآد از اون دسته آدم ها یبهت نم ،ید یرو م زمیخسارت موتور عز ای یکن یم یمعذرت خواه ای -

 هم توپه؟ بتیحتما وضع ج

 او را به عقب هل داد و با تشر گفت: یبا دلهره و دلواپس ثمیم

 جا جمعتون کنه. نیاز ا ادیب سیتا زنگ نزدم پل د،یگم ش دیبر -

 .یلرزه به جونم بنداز یتون یو امثالشون م سیتند نرو فکر نکن از پل ادیز یه یه -

 م؟یرفت یم مینره ما کجا داشت ادتی یتا مردم رو جمع نکرد میرسول بر -

 شد و گفت: یعصب رسول

 دِ خفه شو تو هم. -

 تاسف جنباند و گفت: یاز رو یسر ثمیم

 رده کارتون. دیبر دیاز حال و روزتون مشخصه که چه کاره ا -

 یناگهان ی. از حمله دیاسفالت غلت یشد و رو دهیدفعه به عقب کش کیدنبال حرفش از انها فاصله گرفت. که  به

 یباد لگدها ریکه ز یاوصاف در حال نیاز خود نشان دهد و از خود دفاع کند. با ا یعکس العمل چیرسول نتوانست ه

 بار خودش رسول را به باد کتک گرفت. نیشده بود درد کشان از جا برخاست و ا ریرسول اس یرحمانه  یب
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 بود. دنیدر حال وز یزیینم باران تازه شروع به بارش کرده و باد سرد پا نم

 زد. یم گارشیبه س یمحکم یزد و پک ها ینگار پرسه م یحرف ها ادیستاره به  یو ب کیآسمان تار ریز ثمیم

و ت یکرد یرهام نم یآسون نیبودم به ا زیاگه برات عز رمیات را بکن بذار من هم با درد خودم بم یبرو زندگ ثمیم -

زخم دلم  نیسراغم بذار کم کم ا این گهیکنم د یخواهش م یرو شکوند تو من ثمیم یزود اخم به ابرو آورد یلیخ

 کنم. یخودم رو م یسع یول امیب نارک زیدونم بتونم با همه چ یکنه البته سخت م دایالتهام پ

 یرو برام م یزد یکه ازش دم م یکردم واقعا اون زندگ یضربه را از تو خوردم. فکر م نیو اول یعشق اول من بود تو

 گرفتم اما تو...  دهیخواست نشن یو صالح من رو م ریخواهرم که خ یبه خاطر تو حرف ها یساز

 یتونم فراموش کنم فکر م یکردم م یکنم اجازه بده حرف هام رو بزنم من مجبور بودم فکر م ینگار خواهش م -

ازه بده دوباره  با هم کنم اج یکردم فراموش کردن آسونه نگار من... من هنوز تنها تو رو دوست دارم خواهش م

 دم جبران کنم. یقول م میباش

 شد و با بغض گفت: یاز چشمان نگار جار اشک

شکنه سخته به حالت سابقش بر  یکه م یزیدل شکسته ام رو چ یجبران کن یخوا یرو م یدِ آخه چ یجبران کن -

 یهست چشم به راهه تا بر یکیو  یستیبرو چون حاال تو تنها ن یبه من بگ دینبا گهیرو د نیا یگرده دوستم دار

خداحافظ  رمیتو رو از اون بگ گهیشه د ینم یاون دختر هم گناه داره دل اون رو هم نشکن من وجدانم راض دنشید

 .شهیهم یبرا

 شد. یجار ثمیم یگونه  یکه در هوا پخش شده بود رو گاریهمراه دود س اشک

که از پشت پنجره به بارش  ییحیشد.  ییحیدر دست داشت لبخند بر لب وارد اتاق  یکه عکس یخانم در حال اقدس

به مادرش انداخت و رو از او گرفت. اقدس رو به  ییچشم دوخته بود. نگاه گذرا دیبار یبند م کیباران که چند روزه 

 گفت: یو با مهربان ستادیاو ا یرو

نشد برگرده حاال  یدرت هم که رفت و باهاش صحبت کرد راضپ یدید یریغم بغل بگ یزانو یخوا یم یمادر تا ک -

مثل  یکه شوهر نهیو هزارتا دختر آرزوشون ا یتو هنوز جوون یغصه اش رو بخور دیخواد جدا بشه چرا با یکه اون م

 نیا نیبب ایب رمیگ یرو برات م یعروس نیبهتر ودمتو فقط اراده کن خ زمیعز یبشه تو هنوز فرصت دار بشونیتو نص
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ن ها شیخواستگار میر یامروز م نیهم شیرفتیبا مادرش صحبت کردم اگه پذ هیدختره ماه یلیدختره حکمت آقا خ

 ه؟ینظرت چ

 ...نگاه سردش را به مادرش دوخت و عکس را از او گرفت و بهش زل زد ییحی

 دنیشده زل زد با شن یبلند و چراغان یبه بنا یشد. با چشمان اشک ادهیپ نیسست و کرخت از ماش یبا پاها ندا

نهاد  یلرزان به جلو رفت. با هر قدم که به جلو م یو آهنگ حالش از آن که بود بدتر شد با قدم ها یقیموس یصدا

فراموشش کرده و امشب  یزود نیبه ا ییحیکه  دیگنج یشدند. در باورش نم یم دتریتر و شد شیاشکانش ب زشیر

 او بود؟ یعروس

 یخود فکر م شیدر سالن قلبش در جا فشرده شد. پ تیآن همه جمع دنی. با ددیسالن رس یحال خرابش به ورود با

 یجا داشت آن همه خوش حال گهید یکیکه در دل  یآدم یتوانستند برا یم یکرد مردم چه نامرد هستند چه طور

 بکنند؟

 زشیشد. ر یمحو نملبانش  یجا بند نبود و خنده از رو کی یبه اقدس خانم افتاد که از سر خوشحال چشمش

 کرد. دایاشکانش شدت پ

متوجه حضورش نشده بود همه به جز  یبودند و کس یکوبیقدم داخل سالن برداشت همه در حال دست زدن و پا کی

گشت که  ینفر م کیکردند. باز جلو تر رفت. با نگاهش دنبال  یم یو شاد دندیخند یداشتند و م یاو حال خوب

ا نگه خود را سر پ یقدم نبود. با سخت کی نقادر به برداشت گریتر شد و د شیپاهاش ب یاو بود سست داریتشنه به د

تازه متوجه حضور او  نیحاضر یکرد. انگار تیزد کشان کشان خود را به جلو هدا یکه هق م یداشته بود. در حال

 نیکه او را به ا یهش به شخصاو باز کردند و چشم به او دوختند. نگا یاز هر دو طرف راه رابرا دنشیشده بودند با د

 نشسته و لبخند صورت او را پر کرده بود. دیبا لباس سف ییرو بایبود افتاد. که کنار دختر ز نداختهحال و روز ا

 بزند با پشت دست پس زد. دیاش خوب د یداماد یداد او را با آن کت و شلوار مشک یمزاحم که اجازه نم اشک

 دیکش یکه م ییها و زجه ها هیافتاد. همه حضار با تعجب از گر نیزم یبا ضرب رواو  یخم شد و رو به رو شیزانوها

او که  یآن لحظات درد آور برا دنیکردند. چه سخت د یبود را دنبال م ییحیکردند. و رد نگاهش که به  ینگاهش م

داد تا از جا  نشیبه تن سنگ یبوده. با عجز تکان شبا تمام وجود دوستش داشت و حاال شاهد دوباره داماد شدن

 زدیبرخ



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
159 

 

اقدس خانم با التماس به چشمان او زل  دنیرا به آن سمت سوق داد با د سشینگاه خ د،یاو را به عقب کش یدست که

انداخت. با عجز از او خواهش کرد تا اجازه  رونیو دم در ب دیاو را از آن جا کش تیزد. اما اقدس خانم با اخم و عصبان

 .ندیزه دهد او را بببار اجا نیآخر یدهد برا

 ییحی یدر خود فرو رفت و شکست. نگاه التماس گرش را به او دوخت ول ییحیتفاوت  ینگاه سرد و ب دنیبا د اما

 شده شان یگل گل نیفاصله گرفتند و سمت ماش گاهشانیپشت به او کرد و نزد عروس رفت. دست در دست او از جا

 قدم برداشتند.
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 کردند.  یو تجمع م دندیدو یند کرد. سوارش شد و به مردم که کم کم طرف آن ها مموتور را از جا بل جهان

 :دیکش ادیبلند فر یکرد و با صدا نگاه

 .میفتادین ریتا گ گهید ایرسول خر نشو ب -

 رونیب بشیضامنش را از ج یشده بود چاقو نیو خشمگ یخورده عصبان ثمیکه از م ییاز شدت کتک ها رسول

کرد با عجله  ینم دیچیپ یکه از شدت درد دور خودش م ثمیبه م ییاعتنا کهیزد. در حال ثمیم یو به پهلو دیکش

 دور شدند. اکرد و پا به فرار گذاشت. سوار موتور شد و از آن ج یاو را خال یها بیج

و  یالیخ یشد را پاک کرد و با بغض رو به رسام که با ب یم یجار شیگونه ها یکه لجوجانه رو یاشک یچند بار ایمح

 رفت،کرد و گفت: یاش ور م یاعتنا با گوش یب

قدر به همه  نیچرا تو ا م؟یرو شروع کرد  مونیمگه چند وقته که زندگ نیبب یکن یکارها رو م نیرسام تو چرا ا -

 ؟یتفاوت یب زیچ

 جواب داد: ندازدیبه او ب یکه نگاه نیبدون ا یبا خونسرد رسام

 ؟یناراحت یتو از چ گهید میکن یرو م مونیمثل آدم زندگ میبرات بکنم دار یچه کار یخب انتظار دار -

نگاهم کن آخه کجا رفت اون همه دوستت دارم  یکم هینباشه  یلعنت نیسرت تو ا یزن یبا من حرف م یرسام وقت -

 بودن؟ یاون همه کشک بود همشون الک یعنیقبل از ازدواج  یو عاشقتم ها
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 شد؟ بمیبود که زن نق نقو نص یخدا گناه من چ یول کن تو رو به جون مادرت ا ایبابا مح یا -

 حاال من شدم نق نقو؟ یگ یم یدار یمعلوم هست چ چیتو ه -

 یکه به او زل زده بود و اشک در چشمانش م ایرو به مح یو از جا برخاست و با لحن تند دیکش یپوف عصب رسام

 گفت: دیجوش

م رو  یبا نق زدن هات زندگ نیاما بب میبا هم هست ستین یادیمدت ز یدون یودت مخوبه که خ یخسته م کرد -

تحمل  یآخه ک یگ یو بد اون ها رو م یریگ یم رادیاز مادر و خواهرم ا ییآ یراست م یر یچپ م یجهنم کرد

تونم  یدوم خواهرم بعد هم زنم رو م اول مادرم ینیب یکه م مینیرو داره که من داشته باشم؟ من ا یزن نیهمچ

 در باز جاده دراز. زمیعز یآد مختار یوضع خوشت نم نیاز ا یدوست داشته باشم ناراحت

 ناباورانه زمزمه کرد: ایمح

 ؟یکن یم رونمیاز خونه ات ب یرسام تو دار -

ستن نه تو صدتا هم مثل تو من ه یاسمش رو بذار من از روز اول بهت گفتم خانواده ام تمام هست یخوا یم یهر چ -

 تونن من رو از خانواده ام جدا کنند. ینم

 ؟یخودت هم باش یبه فکر خانواده  دینبا یعنیرسام  یش یپدر م یتو دار -

مبل نشست صورتش را با هر دو دستش پوشاند  یبا عجز رو ایاز اتاق خارج شد. مح تیو با عصبان دیپوف کش رسام

 . هیگر ریبلند زد ز یو با صدا

 .دیخند یکرد و م یم یاش شوخ گهیکرد با دوست پرستار د یرا چک م یماریب تیکه وضع یدر حال نینوش

را از آمبوالنس  یهنگام جوان نیگذاشت و هر دو وارد سالن اورژانس شدند. در ا دشیروپوش سف بیدر ج دست

 و پرستار گفت: دندیکش یاو هر دو پوف دنیو دوستش با د نیکردند. نوش ادهیپ

 سر ما خلوت بشه. یکم ستیکه قسمت ن نیمثل ا -

 :دیپرستارها و دکتر که دور جوان جمع شده بودند. پرس گرید دنیزد و جلو رفت. با د یلبخند نینوش

 افتاده؟ یچه اتفاق -
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 ب داد.با صورت جمع شده جوا ردیجوان را بگ یزیخون ر یکرد جلو یم یزخم را گرفته و سع یکه جا یپرستار

 .هیطبق معمول دعوا و چاقو کش -

 :دیتاسف جنباند و رو به دکتر پرس یسر از رو نینوش

 چه طوره دکتر؟ شیاتیعالئم ح -

 گرفت گفت: یکه نبض جوان را م یدر حال دکتر

 .میهر چه زود تر بهش خون برسون دیاز دست داده با یادیخون ز -

 رو به پرستار ادامه داد: سپس

 نشده. ریزود گروه خونش رو چک کن تا د یاوری -

 خشک زمزمه کرد: ییاو با گلو یآشنا ی افهیق دنیبا د دیرس ماریتخت را دور زد و باال سر ب نینوش

 خدا. ای -

 :دیگرپرسید یو پرستار دیهمه سمت او چرخ نگاه

 ؟یشناس یجوون رو م نیشده تو ا یچ -

 ناباورانه باز زمزمه وار جواب داد: نینوش

 برادر شوهر منه. -

 نشاند و گفت: یصندل یو رو دیکش یاو را کنار دیکه حال خرابش را د یا گهید پرستار

 شه. ینم شیزیآروم باش انشاهلل که چ -

حال ممکن خبر را به او  نیکرد با بدتر یم هیکه گر یرا گرفت در حال ریاش را برداشت و شماره سم یگوش نینوش

 رساند.

 :دیبرگشت و رو به دکتر پرس ثمینزد م شانشیحال پر با
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 مونه؟ یکه زنده م دیکنم بگ یدکتر حالش چه طوره خواهش م یآقا -

 جنباند و جواب داد: یبا تاسف سر دکتر

 شه. یبعد از عمل معلوم م ستیمشخص ن یزیفعال چ -

 شینداشت زانوها ستادنیا یکه نا نیرد کردند و طرف اتاق عمل رفتند. نوش نیتخت روان را از کنار نوش پرستارها

وارد بخش آورژانس  مهیسراس یو نگران یبا دلواپس ییحیهمراه  ریهنگام سم نینشست. در ا زیم یخم شد و رو

 :دیو مضطرب پرس شانیکنار او زانو زد و با لحن پر دیسمت او پا تند کرد تا رس نینوش دنیبا د ریشدند. سم

 حالش چه طوره؟ ثمیم زمیشده عز یچ -

 کرد انداخت و با بغض جواب داد: ینگاهش م دهیپر یکه با رنگ و رو ییحیبه  ینگاه نینوش

 بردنش اتاق عمل. ستیمشخص ن یزیفعال چ -

 :دیلب نال ریدست مشت شده اش را به آن کف دستش زد و ز تیبا عصبان ییحی

 .یلعنت -
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 را آرام کند، گفت: نیکرد نوش یکه سع یدر حال ریسم

چه  حالش نیکنم آروم باش و برو بب یخواهش م ییتو چه حاله فقط تو ثمیم نهیتونه بب یکه م یتنها کس زمیعز -

 طوره؟

را بهم فشرد  شیدندان ها ییحیتکان داد و از جا بر خاست با دور شدن او  یسر دییبغضش را فرو خورد با تا نینوش

 و گفت:

 بال رو سرش آورده؟ نیا یکه ندونم ک نیمگه ا -

 او نهاد و ازش خواست تا آرامشش را حفظ کند. یدست بر شانه  ریسم
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 .ستادندیقرار دم در اتاق عمل منتظر ا یناآرام و ب یدو با قلب هر

 تکان داد و گفت: یآمد و با بهت به هر دو نگاه کرد، لبانش را به آرام رونیب نیهنگام نوش نیا در

 زنده بمونه. دیکرده دعا کن یدیشد یزیخونر -

 داد و با بغض گفت: هیتک واریبه د ری. سمدیکوب واریمشتش را به د تیبا عصبان ییحی

 بود سر ما اومد؟ ییچه بال نیمن ا یخدا -

غض آلود گرفته و ب یصدا دنیتا دنبالش برود. با شن ردیتماس بگ ییحیگرفت با  میاش را برداشت و تصم یگوش ایمح

 :دیبرادرش نگران شد و پرس

 ندا افتاده؟ یبرا یشده چرا صدات گرفته اتفاق یداداش چ -

اه همر مهیاو رسام سراس غیج یزد. با صدا هیگر ریو ز دیکش یبلند غیدر اتاق عمل است ج ثمیکه م نیا دنیشن با

 :دیمادر و خواهرش به اتاق آمد و پرس

 ا؟یشده مح یچ -

 ببرد. مارستانیازش خواهش کرد تا او را به ب یبا چشمان اشک ایمح

 کردند. یدعا م ثمیم یسالمت یبودند و برا مارستانیبعد همه در ب یساعت

 منتقل کردند. دکتر گفت: وی یس یرا که از اتاق عمل به آ ثمیم

 اش را از دست داده و در حال حاضر خطر رفع نشده. هیکه به پهلواش وارد شده کل یضربه ا لیبه دل -

 گریتخت خواباند و به د یاو را رو ریبا کمک سم نیافتاد. نوش خبر در جا غش کرد و نیا دنیخانم با شن اقدس

 پرستارها سپرد تا مراقب حال او باشند.

 قرار شده و آرام و قرار نداشت. یداشت ب ثمیکه با م یمکالمه ا نیبعد از آخر نگار

شده بود احساس او  یکه باعث ناراحت نیکه با او تماس گرفت با خاموش بودن تلفنش مواجه شد. از ا یبار چند

 کرد. یم یمانیپش
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رفت. پشت در اتاق ندا مکث کرد  رونیداد انداخت و از اتاق ب یبعد از نصف شب را نشان م کیبه ساعت که  ینگاه

ود بر رونیندا نگران شد و همان که خواست ب یخال یجا دنیو رفت داخل با د دیرا کش رهیدستگ دیسپس بدون ترد

 و گفت: دیکش ینیاو ه دنیوارد اتاق شد. نگار با د سیو چشمان خ دهیپر یندا با رنگ و رو

 ندا حالت خوبه؟ -

 نشست و گفت: یصندل یحال رو یب ندا

 نه فکر نکنم خوب باشم. -

 :دیپرس یاو زانو زد و با دلواپس یجلو نگار

 هو گچ شده بذار برم به مامان بگم. نیجونم نگاه رنگت ع یچت شده ابج -

 و مانعش شد و گفت: دیشدست او را ک ندا

 شه. ینکن نگران م دارشینه نرو خوبم ب -

 ندا... یول -

 ؟یدینگران نباش خوبم، تو چرا تا حاال نخواب -

 تخت نشست و جواب داد: یلبه  یرو نگار

 زنه؟ یدونم چرا دلم شور م یراستش نتونستم بخوابم نم -

 !زم؟یزنه عز یرو م یشور چ -

 جواب داد: ریسر به ز نگار

 .ثمیم -

 ؟یچرا مگه باز هم باهاش حرف زد -

 خواست بهش فرصت بدم. یاوهوم از من م -
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 هر دو دستش گرفت. انیکرد را م یسکوت کرد و سرش که درد م ندا

 ادامه داد: نگار

 زنم تلفنش خاموشه؟ یدونم چرا هر چه زنگ م ینم -

 فروغش را باال گرفت و گفت: ینگاه ب ندا

 .دارهیحتما االن ب فتهیزنگ بزنم امشب ش نیتلفنت رو بده بذار به نوش -

 زد و تلفنش را مقابل ندا گرفت. یلبخند محو نگار

جواب  یبا حال گرفته ا نیرا گرفت و منتظر ماند تا جواب دهد. بار اول جواب نداد اما بار دوم نوش نیشماره نوش ندا

 داد:

 :دیپرس یاو با نگران نیدو رگه و غمگ یصدا دنیبا شن ندا

 افتاده؟ یاتفاق نینوش -

 را زد و اوردیخواست به زبان ب یکه نم یخواست او را نگران کند بغض را فرو خورد و ناخواسته حرف یکه نم نینوش

 گفت:

 بده. یلیحالش هم خ مارستانهیتو ب ثمیم -

 و گفت: دیکش یبلند نیه دیدفعه ندا از جا پر کی

 براش افتاده؟ یچه اتفاق نینوش یگ یم یدار یچ -

 که نگاه پرسشگرش را به او دوخته بود. انداخت و جواب داد: ییحیبه  یینگاه گذرا نینوش

 چاقو خورده. یول میدون ینم قیدق -

 شد و گفت: یاز چشمان ندا جار اشک

 مارستانه؟یکدوم ب -
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 :دیسکرد و پر یمکث ییحیرا داد و تماس را قطع کرد.  مارستانیآدرس ب نینوش

 بود؟ یک -

 جواب داد: ریسر به ز نینوش

 ندا. -

 و گفت: دیکش شیبه موها یدست یبا کالفگ ییحی

 .ستیهم حالش خوب ن شیطور نیاون هم یگفت یبهش م دینبا -

 خوام. یمعذرت م -

و  یدل تو دلش نبود. اما نگران ندیکه بعد از مدت ها قرار است ندا را بب نینزد. از ا یو حرف دیکش یپوف ییحی

 تمام شوق و ذوق او را کور کرده بود. ثمیحال م هیدلواپس

 :دیرفتار کند لباس عوض کرد. نگار با دلهره با تعجب نگاهش کرد و پرس یکرد عاد یم یکه سع یدر حال ندا

 بهت گفت؟ یچ نیوقت شب نوش نیحالت ا نیبا ا یر یم یدفعه چت شده کجا دار کیندا  -

 شال سرش کرد و جواب داد: ندا

 .دنشیبرم د دیبا ستیخوب ن نینشده حال دختر نوش یزیچ -

 وقت شب؟ نیا -

 شد بگو کجام تا نگران نباشه. داریجونم نگران نباش من حالم خوبه لطفا به مامان اگه ب یشه ابج یاگه نرم زشت م -

 او شده بود. ی رهیبا بهت خ نگار
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 هم گذاشت و گفت: یبود. چشمانش را رو یندا جار یپژمرده  یگونه ها یوقفه رو یهمچنان ب اشک
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 زنده بمونه. ثمیفقط دعا کن م ستیکنم اما مهم ن یم یاحساس بدبخت ستمینگار خوب ن -

 کرد و گفت: یعصب یخنده  نگار

 که دوباره با اون باشم مگه نه؟ یحرف ها رو بهت گفته به من بگ نیا ثمیندا بس کن حتما م -

 که سخت به هق هق افتاده بود گفت: یصورت خواهرش را قاب گرفت و در حال دان

 .ید یعشقت رو از دست م یدم تو هم دار یرو از دست م ییحیطور که من  نیهم -

 بود را فراموش کرد و هر دو دست لرزان ندا را گرفت و گفت: دهیحال خراب خواهرش هر چه شن دنیبا د نگار

 و خدا آروم باش.تور زمیآروم باش عز -

 پشت هر دو دست او زد و ادامه داد: یا بوسه

 جونم آروم باش. یابج ستیبرام مهم ن گهیکنم د یبهش فکر نم گهیمن که بهت گفتم د -

 :دیمبل افتاد و نال یحال رو یکرد سکسکه اش گرفت و ب یاز بس که هق هق م ندا

 گفتم. یهمون طور که من دروغ م یگ یدروغ م -

 .دیدو رونیبا چشمان از حدقه در آمده به خواهرش زل زد و ب نگار

 خشک و نگران به طرف اتاق ندا اشاره کرد و گفت: ییآمد با گلو یم رونیپدرش که از اتاق ب دنید با

 .ستیبابا حال ندا خوب ن -

 چشم به او دوخته بودند. کرد و گفت: یرو به پدر و مادر ندا که با نگران دکتر

 .ستین ینگران یکردم خوابه جا قیکه بهش تزر یرام بخشفعال با آ -

ندا آرام و قرار نداشت با  دنیکه بعد از د ییحیکرد.  یشد و آفتاب طلوع م یدم و آسمان کم کم روشن م دهیسپ

 ینمدار قدم م یچمن ها یکه رو یاستنشاق کند. در حال یتازه ا یشد تا هوا مارستانیوارد محوطه ب شانشیحال پر

 داد و طرف او رفت. شیبه ابروها ینیگذشت چ یم فنگار که از آن اطرا دنیزد. نگاهش را به اطراف چرخاند با د
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 !؟یکن یجا چه کار م نینگار تو ا -

جا آمده لبخند  نیبه خاطر وضع دختر برادرش به ا دیخود فکر کرد شا شیجا خورد سپس پ ییحی دنیبا د نگار

 زد و گفت: یحیمل

 سالم. -

 سالم. -

 حال کوثر چه طوره انشاهلل که بهتره؟ میخدمت برس میشرمنده نتونست -

 با تعجب به او زل زد و گفت: ییحی

 ؟یزن یحرف م یاز چ -

 با بهت جواب داد: نگار

  ریگفت حال دختر آقا سم شبیندا د -

 ؟یشما خبر نداشت یعنی دنشیبعد اومد د ستین خوب

 ندا اون حالش خوبه؟ -

 جواب داد: ریسر به ز نگار

 جا. نیا مشیراستش نه حالش بد بود آورد -

 با چشمان گرد شده گفت: یبا حال وصف نشدن ییحی

 ! ندا چش شده االن کجاست؟؟یچ -

مادر ندا با بغض  دیبا پدر و مادر ندا حال او را پرس ینگار به بخش مورد نظر رفتند. بعد از سالم و احوال مرس همراه

 گفت:

من  یچه طور ارهیبه رو ب خواستینداره اما نم یخترم از غم و غصه چند روزه حال درست و حسابد یطفل -

 متوجهش نشدم.
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 نیوشاسم ن دنیتلفنش زنگ خورد با د اوردیبه زبان ب یو تا خواست حرف دیکش شیبه موها یدست یباکالفگ ییحی

 نگران شد و جواب داد:

 بهوش اومد؟ ثمیبله زن داداش م -

ته دلش  که یزد افتاد با آشوب یم ثمیندا که درباره م یحرف ها ادیحرف قلبش به تپش افتاد و به  نیا دنیشنبا  نگار

 دوخت. ییحیمهمان شده بود چشم به 

 کما؟! نینوش یگ یم یچ -

 نشست. شیلحظه از کار افتاد و بغض ته گلو کی ینگار برا قلب

 :دیکرد و پرس یندا مکث پدر

 افتاده پسرم؟ یکس یبرا یاتفاق -

 شد و جواب داد: یجار ییحیفروغ  یاز چشمان خسته و ب اشک

 تو کما رفته. ثمیم -

 ستادهیخواندند. نگاردورتر از همه ا یم ییلب دعا ریجمع شدند و هر کدام ز وی یس یآ یا شهیپشت در ش یهمگ

مانند  ثمیاز دست دادن م هیانزد. حالش خراب بودو نگر یرا صدا م ثمیو ته دل م ختیر یاشک م واریبه د رهیخ

 رونیرفت با نفرت نگاهش کرد و از سالن ب یم هرا ایاقدس خانم که با کمک مح دنیخوره به جانش افتاده بود با د

 .دیدو

 نبرد. زیبه همه چ یآرام باشد تا ندا پ یکرد کم یسع

 دکتر قرار داد و گفت: یجلو زیم یرا رو شیآزما یبرگه ها پرستار

 خانم دکتر. دییبفرما -

 تکان داد و زمزمه کرد. یکرد سر یم یکه برگه هارو بررس یدر حال دکتر

 اوهوم مثبته -
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 پرستار را نگاه کرد و گفت: زشیر نکینگاهش را باال گرفت و از پشت ع سپس

 .انیهمراهاش ب دیبگ -

 رفت. رونیگفت و از اتاق ب یچشم پرستار

 سالن کز کرده بود او را صدا کرد. ینگار که گوشه  دنینگاه دنبال نگار و پدر و مادرش گشت با د با

 گرفت و به سمت او رفت. واریاش را از د هیتک نگار

 بله؟ -

 تو دکتر کارتون داره. دییلطفا بفرما -

 نشست.  یصندل نیتر کینزد یوارد اتاق شد سالم کرد و با اشاره دکتر رو ریسر به ز نگار

 زد و گفت: یلبخند مهربان دکتر

 .یش یخاله م یچون دار یباش یخوش حال دیبا یقدر ناراحت نیچرا ا -

 شد. یصدا از چشمانش جار یچشمان گرد شده اش را به او دوخت و اشک ب یبا ناباور نگار

 گرفت و گفت: او یرا جلو شیآزما یرا دور زد و مقابل نگار نشست و برگه ها زیاز جا برخاست م دکتر

 ؟یخوشحال باش دیمگه نبا یکن یم هیچرا گر -

 زد و گفت: یبا بغض لبخند نگار

 واقعا خواهر من بارداره؟! -

 .یخودت جواب رو بخون یتون یم زمیاوهوم عز -

 بنده زحمتش رو بکشم؟ ای یخبر خوب رو خودت بهشون بد نیهمچ هی یدوست دار حاال

 از جا برخاست و گفت: یمثل آدم آهن نگار

 گم. یخودم م نیاجازه بد -



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
171 

 

 

70 

هستند با دو خودش را به آن  وی یس یدانست پدر و مادرش هنوز در بخش آ یآرام از اتاق خارج شد. م یقدم ها با

سست و کرخت خود را به پدر و مادرش  یصورتش را پوشانده بود با قدم ها یکه اشک پهنا یجا رساند و در حال

 د:یپرس یبا تعجب چشم به او دوختند. مادرش با نگران یمگرساند. ه

 افتاده؟ یخواهرت اتفاق یشده برا ینگار چ -

 دو رگه از شدت بغض گفت: ییبه هق هق افتاده بود. با صدا یو خوشحال یکه از ناراحت یدر حال نگار

 . دا.... ن..ما... ما... ن... با... با... ن.. -

 بزند نگار ادامه داد: یشد و تا خواست حرف کیبه او نزد یشانیبا پر ییحیان او دوختند. چشم به ده یبا نگران همه

 بارداره. -

د و ز یشخندیبود ناباورانه ن ییحینفر که به خودش آمد  نیبردند. اول یکه نگار زده در شوک به سر م یاز حرف همه

 گفت:

 گرفته؟ تیاوضاع شوخ نینگار تو ا یگ یم یچ -

 .گمی. م. ت..ب... به...خد... ا... راس.. -

حرف  نیا دنیکرد انگار شن یبه همه نگاه م دهیپر یتر از همه شوکه شده بود با رنگ و رو شیخانم که ب اقدس

 تمام شده بود. نیسنگ شیبرا

بالشت بلند  یو پر سرش را از رو یچند تخت خال دنیچشمانش را باز کرد و به اطرافش نگاه کرد با د یجیبا گ ندا

سوزن سُرم  دنیبه آن انداخت با د یداشت. دستش را تکان داد با حس سوزش نگاه جهیکرد. اما هنوز احساس سر گ

ان خند یو لب نیغمگ ییکه با رو ییحی دنیکه به ساعدش وصل بود. صورتش جمع شد و چشم به در اتاق دوخت با د

غم مهمان وجودش شد و با  گریبار د ثمیم ادید برابر شد با شد دلش در جا فشرده شد و ضربانش چن یوارد اتاق م

 گفت: یو گرفته ا نیلحن غمگ
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 چه طوره؟ ثمیحال م -

 و جواب داد: ستادیکنار تخت ا ییحی

 ؟یاون حالش خوبه تو چه طور -

 رو از او گرفت و سکوت کرد. ندا

 زد و گفت: یلبخند طنتیبا ش ییحی

 خانمم؟ یهنوز هم با من قهر -

او  دنیراست طرف ندا آمد با د کیخندان وارد اتاق شد و  ییبا تعجب از لحن او چشم بهش دوخت. دکتر با رو ندا

 زد و گفت: یلبخند

 ؟یخب حالت چه طوره دخترم بهتر -

 تشکر کرد و گفت: ندا

 جا برم پدر و مادرم کجان؟ نیتونم از ا یم یک -

 جواب داد: یبا شوخ دکتر

 ؟یچه کار به پدر و مادرت دار شتهیپدر بچه ات که پ -

ود نگاه او را متوجه شده ب یدوخت. دکتر که معن ییحیبه خانم دکتر انداخت و نگاه پر سوالش را به  یبا بهت نگاه ندا

 گفت: ییحیو رو به  دیخند

 رو خراب کردم. زتونیشرمنده پس من سوپرا -

 اکتفا کرد. یکوتاه یخنده  کیتنها به  ییحی

 ندا گفت: تیوضع هیسدر حال برر دکتر

 .یتر مراقب حال خودت باش شیب دیبه بعد با نیاز ا ،یبسالمت یش یمادر م یکه دار نیعرضم به حضورت ا -
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 زد و گفت: یرا باور نداشت پوزخند دیشن یکه م ییکه حرف ها ندا

 بله حتما. -

 زد و گفت: یلبخند دکتر

 .یمرخص یبگم مراعات کن یاگه هر چ -

 کرد. ییحی ی رهیرفتن دکتر ندا باز با بهت نگاهش را خ با

 دست او را گرفت و گفت: ییحی

 و تو رو بهم برگردوند. دیخدا به دادم رس میزندگ طیشرا نیبگم ندا در بدتر یدونم چ ینم -

 برد با چشمان پر از اشک گفت: یکه هنوز تو شوک به سر م ندا

 شم؟! یمن دارم مادر م یعنیشه  یباورم نم -

 پشت دست او زد چشمانش را بست و زمزمه کرد: یبوسه ا ییحی

 بله. -

وقفه از چشمانش  یکه اشک ب یشد در حال کینزد ثمیآرام و آهسته با لباس مخصوص به تخت م یبا قدم ها بهار

 را گرفت و به آن همه دار و دستگاه که به او وصل شده بود. نگاه کرد و با بغض گفت: ثمیشد. دست سرد م یم یجار

ت رو دوس گهید یکیتو  دمیبدونم اما فهم یخواست ینم دونستمیم شدم،یکه ته نگاهت بودم یمتوجه غم شهیهم -

ات  یخودم از زندگ یدم خودم با پا یکنم پاشو قول م یخواهش م ثمیم ،یمن بمون یبرا ینخواست یکه حت یدار

عذابشون نده دو هفته که همه  نیتر از ا شیبهمه خانواده ات هستند.  نیبرم فقط چشمات رو باز کن پاشو بب رونیب

 کنم. یپاشو خواهش م زمیعز یکرد نیرو ناراحت و غمگ

 یت روبا آن حالش را نداشت دس ثمیم دنیرا خفه کرد طاقت د شیهقش اوج گرفت و با اخطار پرستار صدا هق

 رفت. رونیدهانش گذاشت و از اتاق ب
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 یزود پسرش را از دست م ای ریکه د نیباور ا اوردیبه زبان ب یگرفته نگاهش کرد و نتوانست حرف ییخانم با رو اقدس

 یرفت. تاکس رونیب مارستانیدر چشمانش زد و از ب یبرق ثمیدکتر معالج م یحرف ها ادیکرد با  یاش م وانهیداد د

 شد. ادهیرا پرداخت و پ هیکرا دیگرفت به مقصد که رس

پا  ریغرور و تکبرش را که همواره همراه او بود ز یبکند و حت یدر مکث کرد به خاطر پسرش حاضر بود هر کار دم

 را از خود دور کرد و زنگ در را فشرد. دیبگذارد. ترد

آن ها  یبود به خانه  دیبه او دوخت از اقدس خانم بعاو گشود و با تعجب چشم  یبعد مادر ندا در را به رو یلحظات

 بود. سالم کرد و با تعارف مادر ندا به داخل رفت. ختهیبودکه تعجب مادر ندا را بر انگ زیچ نیبرود وا

 و بغض گفت: یندا او را به نشستن دعوت کرد اما او با چشمان اشک مادر

 اومدم با نگار کار دارم. -

 ه کرد:ندا با تعجب زمزم مادر

 .یبا نگار چه کار دار -

 کرد را گرفت. یخانم با خواهش و التماس دست مادر ندا که با بهت نگاهش م اقدس
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 ندا همان طور با تعجب به او زل زده بود. اقدس گفت: مادر

تنها اون رو دوست داشت من مطمئنم اگه بره حضورش  ثمیم ادیکنم اجازه بده دخترت باال سر پسرم ب یخواهش م -

خواد  ینداره نم یزندگ یبرا یا زهیکنه اما انگ یشنوه و حس م یرو م زیکنه دکتر گفت اون همه چ یرو حس م

 یطور نیا دی. شاادیحرف بزن بذار ب شکشم باها یم یچ یفهم یو م یکنم تو خودت مادر یبرگرده، خواهش م

 کنم. یکنه التماست م دایپ یبرگشتن به زندگ یبرا یا زهیانگ ثمیم

 مبل نشاند و گفت: یفشرد او را رو یرا م شیندا با بغض که گلو مادر
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پوچ و  یدهایتونم اجازه بدم دخترم بره و ام یاما نم یگ یم یفهمم چ یکنم بخدا م یدرکت م دیلطفا آروم باش -

 خوره هم دخترم هم پسرت متاسفم. یتر ضربه م شیب یطور نیبهش بده ا یالک

 :دیشد و نال ریاز چشمان اقدس سراز اشک

 دم؟ یرو دارم پس م یمگه من چه کار کردم تقاص کدوم کار بد ایخدا -

نمود در آغوش گرفت و  یاقدس ناآرام م یحرف ها دنیو از شن ختیر یخواهرش را که مانند ابر بهار اشک م ندا

 گفت:

 نشون بده؟ یواقعا حضورت رو حس کنه و عکس العمل دیشا ثمیم شیپ یبر یخوا ینگار م -

 ندا را نگاه کرد و جواب داد: سشیو خ یبا چشمان اشک نگار

 کنم. دوارشیام یبه زندگ یتونم الک ینه حق با مامانه نم -

 .میبر ثمیبه خاطر م زمیپاشو عز یزن یحرف ها رو از ته دل نم نیا یدون ینگار خودت هم خوب م -

 .اوردیبه زبان ن یبه چشمان ندا زل زد و حرف نگار

را به  شیآن ها از جا برخاست و نگاه پر تمنا دنیرفتند. اقدس خانم با د رونیدست او را گرفت و هر دو از اتاق ب ندا

 به او بکند رو به مادرش گفت: یینگار دوخت. ندا بدون آن که اعتنا

 .یا گهیکس د چیخاطر او نه به خاطر ه فقط به ثمیم شیپ میر یم میمامان ما دار -

 سر داد. هیگر ینشست و باز نا شیخم شد و سر جا شیشده اش زانوها یخانم با قلب متالش اقدس

 به او داد و گفت: یآب وانیندا ل مادر

 دیشا یدلشون رو شکوند یاون ها رو از خودت روند یکه تو با بچه هات کرد یکار یخوام مالمتت کنم ول ینم -

 خوب بشه. ثمیهر چه زود تر حال م دوارمیبه هر حال ام ید یکارهات رو پس م نیتقاص ا یردا

 گرفت. شیرا در پ مارستانیکرد راه ب یمادر ندا فکر م یکه مدام به حرف ها یخانم در حال اقدس
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صدا اشک از هر دو  یوصل بود ب ثمیآن همه دار و دستگاه که به م دنیبا لباس مخصوص وارد اتاق شد. با د نگار

 شد. یچشمش جار

بودند چشم دوخت.  انینما یکه در دستگاه یو افق ینشست و به خطوط عمود یکنار تخت به آرام یصندل یرو

 یمحابا رو یکه اشک ب یداشت. در حال یخطوط رنگ نیبه هم یبستگ ثمیزنده بودن م دیشد تنها ام یباورش نم

که از  ییبا صدا د،یآن چک یرو یشکبر آن زد. که قطره ا یفت و بوسه ادست سرد او را گر دیغلت یم شیگونه ها

 تکان داد و گفت: یلبانش را به سخت دیلرز یشدت بغض م

 دهیو باهات حرف بزنم چون فهم امیب دنتید امیشه مادرت اومد و از من خواست ب یمن آمدم باورت م ثمیم نیبب -

که باهات داشتم  یخوام بابت رفتار بد یمن معذرت م زمیعز یشنو یصدام رو م ثمیم میرو دوست دار گهیما همد

رنج بکشم تو چشمات رو باز کن من هم بهت  نیاتر از  شیچشمات رو باز کن نذار ب یبخش یاگه م یبخش یمن رو م

 تنهات نذارم باشه؟ گهیدم د یقول م

 زد و ادامه داد: یلبخند تلخ هیگر انیم

 یخوام کنار من باش یترسم فقط م ینم یزیاز چ گهیزنم د یخودم با مادرت حرف م ندنمویبه هم رس یبار برا نیا -

 ییحیندا و  یشاد یشم و تو عمو پاشو تا تو یدارم خاله م نیکنم پاشو چشمات رو باز کن. پاشو بب یخواهش م ثمیم

 .میباش کیشر

 نزند. هیگر ریبلند ز یخود را کنترل کرد که با صدا یهقش گرفت به سخت هق

برداشت و از اتاق  ثمیدست م یدستش را از رو یانداخت و از جا برخاست به آرام یبه خطوط رنگ ینگاه گرید بار

 زد. رونیب

 مانع او شد و گفت: ییحیخواست دنبالش برود اما  یدوان دوان از سالن خارج شد. ندا با نگران یتوجه به کس بدون

 !زمیتنها باشه عز یاجازه بده کم -

 نزد. یرا به او دوخت و حرف نشینگاه غمگ ندا

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ ییحی

 .ستیدونم تو هم حالت خوب ن یاومده نتونستم کنارت باشم م شیبه خاطر وضع پ زمیشرمنده عز -
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 بر لبانش نشاند و جواب داد: ییبایلبخند ز ندا

 خوب بشه. ثمیحال م دوارمیمن فقط ام زیسرت عز یمن خوبم فدا -

خواست به  ینداشت اما نم یخانم کشان کشان وارد سالن شد. از حال و روزش معلوم بود که حال چندان خوب اقدس

 .اوردیخود ب یرو

 و پدرش که متوجه او شدند باقر آقا نزد او رفت و گفت: ریسم

 م؛یجا هست نیما ا یاستراحت کن یخونه کم یبهتره بر ستیخانم تو حالت خوب ن -

 ادامه داد: ریرو به سم سپس

 استراحت کنه. یبابا مادرت رو ببر خونه کم ریسم -

 داد و گفت: واریبه د هیخانم تک اقدس

 پسرم باشم. شیخوام پ یخوام برم م ینم -

 دست مادرش را گرفت و گفت: یو دلواپس یبا نگران ییحی

 .یاستراحت کن یحق با پدر جونه شما بهتره بر -

 شدند. وی یس یهنگام دکتر و چند پرستار وارد اتاق آ نیا در

 را پس زد و گفت: ییحیکه داشت.  یشانیو حال پر یآن ها با نگران دنیخانم با د اقدس

 به سر پسرم اومده؟ یچ -

 شد. نیقدم به جلو نهاد و نقش زم چند
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 .دندیسمت او دو یو همگ دیکش یغیخوردن او ندا ج نیزم با
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ر کرد و د رونیکردند، پرستار همه را از اتاق ب جیتخت خواباندند و دکتر را پ یشده بود رو هوشیکه بخانم را  اقدس

 نهاد و گفت: ریسم یدست بر شانه  یبا درماندگ ییحیرا بست. 

 رو بپرسم. ثمیجا باش تا برم حال م نیتو هم -

 یدر به داخل اتاق نگاه شهی. از پشت شرفتند وی یس یبه ندا انداخت دست او را گرفت و هر دو به سمت آ ینگاه

رو نگاه  گریهمد یبودند، با نگران ثمیم یکه دو پرستار در حال جدا کردن دستگاه ها از رو نیا دنیانداختند. با د

 کردند.

 از در فاصله گرفت و گفت: ندا

 اومده؟ ثمیبه سر م یافتاده چ یتو چه اتفاق نیا ییحی -

 جواب داد: یشد و با لحن گرفته ا کیبه او نزد ییحی

 دونم. ینم -

 یبا قلب ب دهیآن خواب یرو ثمیتخت روان که م دنیباز شدن در اتاق هر دو نگاهشان را آن سمت چرخاندند با د با

 :دندیقرار از پرستار پرس

 شده؟ یچ -

 زد و گفت: یلبخند پرستار

 تو بخش. مشیبر یم میاومده دار رونیاز کما ب مارتونیخدا رو شکر ب -

وارد بخش شد و چون  ثمیهمراه م ییحیشد و با پرستار همراه شدند.  ریسراز ییحیاز چشمان ندا و  یخوشحال اشک

ته و نشس مکتین یاو که رو دنیخدا را شکر کرد و دنبال نگار رفت با د یماند با خوشحال رونیبخش مردانه بود ندا ب

 یزبانش بند آمده بود.نم یکه از خوشحال ی. در حالرفتلبانش شد و جلو  یچاشن یانداخته بود. لبخند ریسر به ز

 دانست چه گونه خبر را به خواهرش بدهد

 اومده. رونیاز کما ب ثمیم ی. تو موفق شدنگار تو.. -

 و با بغض گفت: دیمثل فنر از جا پر نگار
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 .یگ یدروغ م -

 االن بردند بخش. نیبه خدا نگار اون رو هم -

 شد و خدا رو شکر کرد. یمان نگار جاراز چش اشک

 و باقر آقا کرد و گفت: ریرو به سم یبا ناراحت نینوش

 به مراقبت داره. ازیمتاسفانه مادر جون سکته کرده در حال حاضر ن -

 یهمه که به مالقات او آمده بودند. به جز مادرش با نگران دنیبود با د یکه بهوش آمده و حالش رو به بهبود ثمیم

 سراغ او را گرفت.

 بر لبانش نشاند و گفت: یلبخند محو پدرش

 .دنشید یتا خودت بر ادیکسالت داشت اجازه ندادم ب یکم یمادرت حالش خوبه منته -

 گفت: ایزد و رو به مح یلبخند مصنوع رسام

 .میکن یرفع زحمت م گهیجون حالش بهتره ما د ثمیالحمداهلل م زمیخب عز -

 از آن ها تشکر کرد و گفت: ثمیم

 .نیدیزحمت کش -

 هنگام برود گفت: نیخواست در ا یکه دلش نم ایمح

 م؟یر یبعد م یدار یباشه حاال چه عجله ا -

 که به هم فشرده بود گفت: شیدندان ها انیاز م رسام

 .گهید میجا کار دارم بر هی -

 رسونه. یمن رو م ییحیتو برو بعدا داداش  -

 .اریدر ن یلجباز میرگفتم ب ایمح -
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 گفت: ایکرد و رو به مح یانیپا در م ییحی

 خوبه. ثمیکه حال م یدیبا شوهرت برو الحمداهلل د زمیعز -

 کرد و گفت: دییرا تا ییحیحرف  یبا لحن مهربان ثمیم

 .یمن حالم خوبه ممنون که اومد یبله ابج -

 کرد و رفت. یگرفته خداحافظ ییبا رو یگریحرف د چیبدون ه ایمح

 :دیتوپ ایبست به مح یاش را م یمنیکه کمربند ا یشد و در حال نیسوار ماش تیبا عصبان رسام

 هان؟ ید یحرفم رو تکرار کنم چرا تو حرف گوش نم دیچند بار با -

 جواب داد: یبا ناراحت ایمح

 .دمیداداشم تنگ شده بود. تازه مادرم رو هم ند یدلم برا میموند یم گهید یکم هیشه اگه  یم یخب چ -

 ؟یبرادرت هم مادرت بر دنیجا تا تو هر وقت دلت خواست هم به د نیا میبه نظرت چه طوره چادر بزن -

 نگاه نمدارش را به او دوخت و سکوت کرد. ایمح

 راند به سرعتش افزود و قر قر کنان گفت: یکه م یدر حال رسام

 است. یان خاموشجواب ابله گهیآره د -

 و رو از او گرفت. دیغلت ایمح یگونه ها یرو اشک

 رفت. یمادرش م دنیبه د ییحیداشت همراه  یقدم بر م یکه به آروم یدر حال ثمیم

 گفت: ینشان خواهد داد با لحن آرام یمادرش چه عکس العمل دنیبا د ثمیدانست م یکه نم ییحی

 .که.. نیا میرو بهت نگفت یزیچ هی -

 ادامه داد؟ د؛یرا د ثمینگاه منتظر م یوقت اوردیسخت بود ادامه حرفش را به زبان ب شیکرد برا سکوت

 از جاش تکون بخوره. ایتونه حرف بزنه  یاومده فعال نم شیمادر جون به خاطر وضع پ -
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 نداد و تیصورتش از درد جمع شد. اما اهم دیکش ریت شیحرکتش پهلو نیاز ا ستادیا یحرکت ناگهان کیبا  ثمیم

 گفت:

 ؟یگ یم یدار یچ ییحی یچ یعنی -

 اشاره کرد. یبا تاسف سکوت کرد و به در اتاق ییحی

 یخم شد و بوسه ا یشد و کنار او نشست به آرام یمادرش اشکش جار دنیوارد اتاق شد با د ثمیاز ورود او م بعد

 پشت دست او زد و با بغض گفت:

 یات بشم الهحال و روزته، فد نیشده، چراا یمامان چ -

 .به پسرش زل زد یبود با چشمان اشک یخانم که عاجز از هر کار اقدس

تخت  یگونه رو نی. سخت بود مادرش را عاجز ادیاو را به آغوش کش ستیگر یکه م یاو خم شد و در حال یرو ثمیم

 .ندیبب مارستانیب

 زد و سالم کرد. یفروغ یلبخند ب ییحیو  ثمیم دنیوارد اتاق شد با د ایهنگام در باز شد و مح نیا در

که خود را تنها با  ایرا گرفت و از او خواهش کرد آرام باشد. بعد از خارج شدن آن ها از اتاق مح ثمیم یبازو ریز ییحی

 کرد دست مادرش را گرفت و گفت: یم هیکه گر یبا بغض در حال دیمادرش د

 دارم. اجیبهت احت یلیمامان جونم قربونت برم خ -
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 یکاش جا یمن فدات بشم ا یام خسته شدم اله یخسته ام از زندگ یلیبکنم مامان خ یتونم کار یبدون تو نم من

 بود که سر ما اومده؟ یبتیچه مص نیتو بودم آخه ا

 یاز طوفان ی. کسختیر یصدا اشک م یداد و ب یاو گوش م یمملو از غم و غصه فقط به حرف ها یخانم با دل اقدس

 که ته دلش بود خبر نداشت.

 :دیاز جا برخاست و با خشم به ندا چشم دوخت و به او توپ ایورود ندا و مادرش مح با
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کردن هات ماها رو به کجا  نیبا نفر نیبب یکرد نیما رو نفر یدونم تو همه  یهان من م یاومد یچ یواسه  -

 ن اقدس سابق برگرده بذار دلت خنک بشه.تونه به او یتا عمر داره نم گهیخوشحال باش مادرم د یرسوند

 یتوانست ساکت بماند پوزخند یبه مادرش انداخت. مادرش که نم یکرد. نگاه یکه با بهت به او نگاه م یدر حال ندا

 زد و گفت:

 نیدم به دخترم همچ یرسونه بهت اجازه نم یاعمالشون م یصدا بندگانش را به سزا یقربون حکمت خدا برم که ب -

 ؟یدیفهم یبزن یتهمت

 دم در رونیاتاق را ترک کرد، ب یحرف چینگاه غصبناکش را به هر دو دوخت و سمت مادرش برگشت. ندا بدون ه ایمح

 زد. هیگر ریصدا ز یو ب ستادیا

 رفت. رونیآن ها را تنها گذاشت و ب ییحی ثمیورود نگار به اتاق م با

 رار داد و گفت:ق زیم یآورده بود را رو ثمیم یکه برا یدست گل نگار

 امروز حالت چه طوره؟ -

 مادرش ناراحت بود جواب داد: دنیکه هنوز از د ثمیم

 مادرم با اون حالش حالم را بد تر کرد. دنید  -

 یعوض کردن بحث رو یگفت؟ برا یم دیدل او چه با یتسال یدانست برا ینزد چون نم یسکوت کرد و حرف نگار

 نشست و گفت: یصندل

 ذاره؟ یلحظه تنهات نم کی یایکردم بهوش که ب یاز بهار خانم چه خبر فکر م -

 جواب داد: ریسر به ز ثمیم

 رو بهم زد. ینامزد -

 ناباورانه با چشمان گرد شده گفت: نگار

 کار رو کرد؟ نیا یچ ی! واسه ؟یچ -
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 .بهم زد رو یاومد نامزد دنمیمن بهش عالقه ندارم همون روز اول که به د دیچون فهم -

 چه بد شد گناه داشت. -

 را به نگار دوخت و گفت: شینگاه پر تمنا ثمیم

که در حال مرگ بودم وجودش رو  یموقع یباشم حت یا گهیتونم با کس د ینفر رو دوست دارم نم کیمن تنها  -

مونه رو هنوز  یبهم گفت تا ابد کنارم م یوقت دمیشن یگفت رو م یکه بهم م ییکنار خودم احساس کردم حرف ها

 .ادمهی

 نزد. یانداخت و حرف ریگل انداخته سر به ز یبا گونه ها نگار

 کرد و گفت: یبود مکث ستادهیندا که دم در ا دنیبا د ییحی

 زم؟یعز یستادیجا ا نیچرا ا -

 اشکش را با گوشه شالش پاک کرد و جواب داد: ندا

 .یطور نیهم -

 ؟یکن یم هیندا چرا گر -

 دلم گرفته. یکم یچیه -

 آمد و رو به ندا گفت: رونیمادر ندا از اتاق ب 

 دخترم. میبر -

 کرد و همراه مادرش رفت. یخداحافظ ییحیاز  ندا

. نگار برود یفکر بود که به خواستگار نیخودش را به دست آورد و مادرش را به خانه بردند، به ا یکه ساالمت ثمیم

 نو زد دست او را گرفت، به چشمان او زل زد و گفت:نشسته بود زا لچریو یمقابل مادرش که رو

حاال هم ازت  یزنده موندنم چه کار کرد یتو کما بودم برا یوقت دمیممنونم مامان شن یکه در حق من کرد یاز کار -

 .یکن یمن خواستگار یو نگار رو برا یلطف رو در حقم تمام کن نیخوام ا یم
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 زد و گفت: ینگاه او را متوجه نشد لبخند یمعن ثمیبه او دوخت اما م ینگاه معنا دار اقدس

 ؟باشه فدات بشم میر یامشب م نیکنم هم یممنون پس هماهنگ م -

 گفت: دیخند یکه به او م یبه خواهرش انداخت و در حال ینگاه ندا

 ؟یدید نهیخودت رو تو آ یخنده دار شد یلیخ ریرو به خودت نگ افهیق نینگار ا یوا -

 حق به جانب او را نگاه کرد، بالشت رو طرف او پرت کرد و گفت: یا افهیبا ق نگار

 ها؟ ادیکنم بچه ات کچل در ب ینخند وگر نه دعا م -

 و گفت: دیشکمش کش یبا خنده دست رو ندا

 خوشگل! ادیباباش در م نیدلت هم بخواد بچه ام ع دهیبارون نبار اهیگربه س یاز دعا -

 نگار با استرس گفت: د،یزنگ به گوششان رس یهنگام صدا نیا در

 اومدن. -

 گفت: ینازک کرد و با شوخ یپشت چشم ندا

 برم بگم برن؟ هیچ -

 رو به پدر و مادرش زد و گفت: یرفت لبخند رونیو از اتاق ب دیخند

 کنم. یرم در رو باز م یخودم م -

او لبخندش پر رنگ تر شد. بعد از سالم و  یخانواده  یاعضا گریباقر آقا و د دنینهاد در را گشود با د اطیدرون ح پا

 آن ها را به داخل دعوت کرد. ییخوش آمد گو

را از او گرفت و کنار  لچریکرد وارد خانه شد. ندا لبخند زنان و یم تیمادرش را به جلو هدا لچریکه و یدر حال ثمیم

 قدم برداشت. ییحی

 گفت: و دیدست ندا را کش ییحیکه جلو تر رفتند.  یهمگ
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 ؟یتنگ شده تو چ یلیدلم برات خ -

 نهاد و گفت: ییحی ی نهیرا گرفته بود دست بر س لچریدست و کیکه با  یدر حال ندا

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 زد و گفت: یلبخند ییحی

 رو بهت نشون بدم البته نه حاال فردا باشه؟ یزیچ هیخوام  یگذشت م یبه خوب زیندا حاال که همه چ -

 گفت: یو با شوخ دینداخند

 که. میریم یم یاز فضول یفسقل نیتا فردا من و ا یوا -

 و گفت: دیسر خوشانه خند ییحی

 خدا نکنه. ریعه زبونت رو گاز بگ -

برده بودند. اقدس خانم  ادیلحظه وجود اقدس خانم را کنار خود از  کی یبا هم گرم صحبت شده بودند که برا چنان

 .دیجوش یتنها اشک در چشمانش مفرو رفته و  نیغمگ یدر سکوت
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 و گفت: دیرمق او کش یبر صورت ب یتخت خواباند. کنار او نشست دست یرو یدست ندا را گرفت و به آرام نگار

 فدات بشم؟ یچه به روز خودت آورد نیبب -

 داغ او زد و ادامه داد: یشانیبر پ یشد و بوسه ا خم

 خونه. یدم بر یتا کامال حالت خوب نشده اجازه نم یکن بخواب یسع -

 با بغض رو از او گرفت و گفت: ندا

 گردم اون جا. یوقت بر نم چیه گهید -
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 او وارد کرد و گفت: یشانه  یرو یفشار دهیبا تعجب از آن چه شن نگار

 تو بخواب. رونیرم ب یگلم من م یبهتره استراحت کن -

آرام به  یبا قدم ها ییحیاز اتاق خارج شد.  ریبود سر به ز ستادهیکه در آستانه در ا ییحی دنیجا برخاست با د از

 گفت: میکرد و با لحن مهربان و مال یندا اخم یاشک جار دنیشد با د کیتخت نزد

 .زمیآخه عز یستیچرا به فکر خودت ن ستیندا تو حالت خوب ن -

؟ اشتباه ایکه گرفته درست بود  یمیدانست تصم یبود و نم ریزد. با خود درگ یچشمانش را بست و هق هق آرام ندا

 صرف نظر نکند. مشیرفت تا از تصم یاما با خود کلنجار م

 و گفت: دیکش یپوف یبا سکوت او مواجه شد. با آشفتگ شهیکه باز مثل هم ییحی

 تو رو... یحداقل بهم بگو چ یسکوت آزار دهنده ات ادامه ده نیبه ا یخوا یم یتا ک -

 کنان به حرف او آمد و گفت: نیف نیف نیبا بغض سنگ ندا

 تو. -

 خورد و با بهت زمزمه کرد: کهیحرف او  نیبا ا ییحی

 من. -

 نشست و گفت: شیبا عجز سر جا ندا

ر تو مجبو یخواد ازدواج کن یکه دلت م یبا هر ک یادامه بدم برو تو مختار یزندگ نیخوام به ا ینم گهیمن د ییحی -

 دیچرا با یو بساز یمن بسوز یبه پا یخوا یم یحق با مادر جونه تا ک یبه خاطر من از پدر شدن محروم بش یستین

س کشم از همه ک یتونم نم ینم گهید دمیبر گهیمن د یبکن یهر کار یتون یم یتو مرد یداشته باش انهیازدواج مخف

 .میشم پس همون بهتر االن جدا شبد ازت جدا ب یخوام با داشتن خاطره ا یخسته شدم. نم زیو همه چ

ناباورانه  ییحی. دندیچک یدستش م یشدند و رو یم یجار شیگونه ها یرو یگریپس از د یکیدرشت اشک  قطرات

 .فتدیب ییبه فکر جدا یروز کیکه ندا  دیگنج یتلخ او گوش داده بود. در باورش نم یبه حرف ها
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ندا بود.  یینها میتصم نیدانست ا یزند. اما نم یحرف ها را م نیا ستیکرد چون حالش خوب ن یخود فکر م شیپ

 کس چیتر از قبل تو خودش فرو رفته و با ه شیاش را به دست آورده بود اما پ یچند روز گذشت ندا کم کم سالمت

د کر یآمد او را رد م یاو م دنیبه د ییحی که یبرد چند بار یخودش را درون خودش فرو م یزد و دردها یحرف نم

خواست تا با خواسته اش موافقت کند. هر چه پدر و مادرش با او  یشد با او رو به رو شود و تنها از او م ینم یو راض

 کرد. یم یتر از قبل بر آن پا فشار شیصرف نظر نکرد و پ مشیصحبت کردند. باز از تصم

 نداشت گفت: یچند روزه حال مساعد یکه از ناراحت ییحیرو به  یبا خوش حال دیکه به گوش اقدس رس خبر

 دایبرات پ گهید یکیگردم  یم یخوا یرو نم بایآرم خانم اگه فر یزن برات م هیخودت رو ناراحت نکن مادر خودم  -

ه چ گهیرفته. د رونیب تیخودش از زندگ یبا پا سیکنم ناراحت نباش خوش حال باش که باالخره اون دختره ابل یم

 یام مانج دیکه چند سال قبل با یم رفتن گرفت. کاریتصم ارهیبرات ب یتونه بچه ا ینم بهتر خودش که متوجه شد

 داد.

و تا  دیزد. دست مشت شده اش را به مبل کوب یاش م یمادرش آتش به هست یکه کلمه کلمه حرف ها ییحی

 بزند. یخواست حرف

 گفت: تیاز او سبقت گرفت و با عصبان ثمیم

در حقت کرده که تا  یمونه آخه ندا چه بد یمادر واقعا آدم تو کار شما م دهیحرف ها بع نیا یمادر هیاز شما که  -

 .یحد ازش متنفر نیا

 خانم با لحن تند و تشر جواب  داد: اقدس

 کن. یمن بلبل زبون یباد نبره بعد برا ریکالهت رو بگ یتو خفه شو دخالت نکن اگه واقعا مرد -

 زد و گفت: یشخندین ثمیم

 .دمیکش یها دست از نگار نم یمن اگه مرد بودم به اون سادگ یگ یشماست شما درست محق با  -

 گفت: تیگرفت و با عصبان ثمیو م ییحیانگشت اشاره اش را طرف  دیاز جا پر دیتا اسم نگار را شن اقدس

 .رندیبگ یازدل شماها رو به ب یدوتا خواهر خوب بلد بودن چه طور گهیشما دوتا معلوم هست چتون شده آره د -
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را باال نبرد به مادرش زل زد و  شیکرد صدا یم یکه سع یبا چشمان به خون نشسته از جا برخاست و در حال ییحی

 گفت:

داشتم همون چند  یقصد نیواقعا من قصد داشتم ازدواج کنم من اگه همچ یمادر فکر کرد یفکر کرد یشما چ -

باشم من صدتا مثل  یا گهیتونم جز با اون  با کس د یکردم مادر من زنم رو دوست دارم نم یازدواج م شیسال پ

 کنم. یندا عوض نم یتار مو هیرو با  بایامثال فر

 هم آخر عاقبتشون شد. که به خاطر... استغفراهلل؛ نیا ایبچه بزرگ کردم ب لیقدر واسه من زنم زنم نکن زن ذل نیا -

 مه داد:ادا یبا تند ثمیبه م رو

 و نامزدت بچسب. یبرو به زندگ یکن یماجرا م یتو چرا خودت رو قاط -

 کرد و جواب داد: یپوزخند عصب ثمیم

نسبت به اون  یحس چیرو بهم بزنم من ه یخوام نامزد یتونم با اون باشم م یرفت بهت بگم من نم ادمیمتاسفم  -

 ندارم.

 :دیبا چشمان گرد شده بهش زل زد و داد کش اقدس

 

74 

 رفت. دیکش یدنبال ندا که انتظار او را م ییحیاز آن شب صبح زود  بعد

 خندان گفت: ییشد و با رو نیسوار ماش ندا

 م؟یر یم میخب حاال بگو کجا دار -

 کرد و گفت: یبا لبخند نوچ نوچ ییحی

 خانم. ینپرس چیقرار شد ه -

 داد. هیاش تک یو به صندل دیخند ندا
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 او باز کرد. یشد و درب را برا ادهیپ ییحیبه مقصد  دنیرس با

 :دیکه بود نگاه کرد و پرس ییشد و با تعجب به جا ادهیپ ندا

 جا چه کار؟ نیا میجا کجاست اومد نیا -

 باال انداخت و جواب داد: ییبا تبسم ابرو ییحی

 گم بهت اجازه بده. یحاال م -

انداخت و درب رو باز کرد  دیندا خواست نزد او برود کلشد و از  کیکه رو به روشون بود، نزد ییاز خونه ها یکیدر  به

 کرد و گفت: میندا تعظ یو جلو

 بانو. نیخودتون خوش اومد یبه خونه  -

 شد و گفت: اطیوارد ح یبا شگفت ندا

 ...یعنیخودم  یخونه  -

 گفت: یو با شوخ دیموشکافانه خند ییحی

 خونه بودم. نیمن مشغول تدارک ا نیتمام مدت که شما به بنده مشکوک بود -

 و گفت: دیدست او را کش ییحینزد.  یاو را نگاه کرد و حرف یبا شرمندگ ندا

 ؟ینیداخل خانه رو بب یخوا ینم

 تکان داد و گفت: یبا بغض سر ندا

 ازت متشکرم عشقم! -

 و گفت: ستادیدفعه ا کی ییحی

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هیجون من  -

 .وونهیچند قدم از او فاصله گرفت و گفت د د،یخند ندا
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 را از نو شروع کردند. یزندگ دشانیجد یدر خانه  ییحیاز آن روز ندا با  بعد

همراه نگار به ماه عسل رفت. حاال فقط ماند اقدس و باقر آقا که مدام از وضع  یجشن عروس یهم بعد از برگزار ثمیم

 بود. یزد و ناراض یآمده قر م شیپ

 ساخت. یسوخت و م یکه در راه داشت م یاش به خاطر بچه ا یزندگ طیشرا نیهم با بد تر ایمح

او را نزد خود ببرند تا مراقبتش کنند. همان روز  یمدت یخواست برا ییحیاقدس خانم رفته بود از  دنیکه به د ندا

بود. تنها فقط او را با  یکس العملباقر آقا رو به اقدس خانم گفت که قصد ازدواج دارد اقدس خانم که عاجز از هر ع

 .ستینگر یچشم اشک

تر و  نیکرد اما به مرور زمان که وزنش سنگ یاحسن از او مراقبت م یبود ندا به نحو ییحیآن مدت که خانه  در

 کند در حضور مادرش به او گفت: یکه شاهد بود ندا سختشه از مادرش نگهدار ییحیشد.  یشکمش بر جسته تر م

من با پدر جون صحبت  یدونم که سختته از مادرم مراقبت کن یم یش یتر م نیسنگ یروز به روز دار تو زمیعز -

 خانم هم هواش رو خواهد داشت. بایمادرم استخدام کنه، اون جا حتما فر یبرا یکردم قرار شد پرستار

 کرده اریپسرش اخت یبرا یزمان هیکه  یشد دختر یدلش در جا فشرده شد. باورش نم بایاسم فر دنیبا شن اقدس

 خودش شده بود. ی. حاال هووندا شود یخواست هوو یبود و م

 زد و گفت: یحیلبخند مل ندا

 .یدون یهر جور خودت صالح م زمیباشه عز -

. ندا دیلباس ندا را کش  یانگشتان دستش را تکان داد و گوشه  یشد اقدس با سخت یکه از کنار اقدس رد م یحال در

 ته طرف او برگشت و به دست او نگاه کرد.گرف ییبا رو

 خواست او را همان جا نگه دارند. یمتوجه منظورش شده بود که ازش م انگار

 زد و گفت: یلبخند

 .میدم اون جا هم بهتون سر  بزن ینگران نباش مادر جون قول م -
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آن ها لبخند زنان به  دنیبا د بایشد فر اطیکرد همراه ندا وارد ح یم تیمادرش را هدا لچریکه و یدر حال ییحی

 خم شد و خطاب به اقدس گفت: یگرفت کم ییحیرا از  لچریاستقبالشان آمد و و

 .یخودت خوش اومد یاقدس جون به خونه  یخوب -

 و ندا ادامه داد: ییحیرو به  سپس

 تو. دییلطفا بفرما -

 د.آمدن زیو نگار ن ثمیم ش،یهمراه زن و بچه ها ریاز ورود آن ها سم بعد

بود و احساس  دهیکه او را ند سیادیشد مدت ز یچشمش اشک ایمح ادیخانم به جمع آن ها نگاه کرد و به  اقدس

 رو به او زد و گفت: ینگاه او را بفهمد لبخند یتوانست معن یجمع که تنها ندا م نیکرد. از ب یم یدلتنگ

 جون.زنگ زد اون و شوهرش رو هم دعوت کرده مادر  ییحیتو راهه  ایمح -

 خورد. یگذشته را م یبا اندوه ندا را نگاه کرد و ته دل افسوس روزها اقدس

 را گذراندند. یماندن ادیشب به  کیشد و کنار هم  لیو شوهرش جمع تکم ایورود مح با

 زد و گفت: ی. مادر ندا لبخندمودیپ یرا م مارستانیکه آرام و قرار نداشت طول و عرض سالن ب یدر حال ییحی

 .نیبش ایآروم باش مادر ب -

هر دو طرف او پا تند کردند. پرستار  ییحیآمد و اسم همراه ندا را صدا زد. مادر ندا و  رونیب یهنگام پرستار نیا در

 لبخند زنان رو به هر دو گفت:

 اومد حال مادرش هم خوبه، ایگم بچه به دن یم کیتبر -

 کرد و گفت: ینفس تازه ا دیصورتش کش یبا هر دو دست رو ییحی

 شکرت. ایخدا -

شد. دخترش  کیآرام و شمرده به تخت اقدس نزد یرا در بغل گرفته بود با قدم ها شیکه دختر کوچولو یدر حال ندا

 را کنار او قرار داد و گفت:
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 .یکه آرزوش رو داشت یهمون بچه ا نیمادر جون ا -

 برد. ییحیتمنا دختر  کیبلند کرد و نزد یبا چشمان پر از اشک دستش را با سخت اقدس

 د،یخند یگفت و م یم ثمیکه با م یو نگار وارد اتاق شد و در حال ثمیخندان همراه م ییبا رو ییحی

 و گفت: دیرا دور زد دخترش را به آغوش کش تخت

 وقت. هی یکنه قبول نکن یخواستگار ختشیر یپسر ب یخواد تو رو برا یعموت م نیا -

 اقدس خانم نشست. ین بسته بر لبا یهمه لبخند دنیخند با
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 یرا برداشت گونه  فشیندا ک 

 و گفت: دینگار را کش 

 گردم خداحافظ ینگران نباش زود بر م -

 که از قبل خبر کرده بود، شد. یرفت و سوار تاکس رونیخانه ب از

 یشد. با قدم ها ادهیپرا پرداخت و با عجله  هیشدن کرا ادهیآرام و قرار نداشت. قبل از پ یشدت استرس و نگران از

 ی. از قسمت پرستارافتیگشت اما او را ن نیبه دنبال نوش یشد با نگاه جستجو گر مارستانیکرخت وارد سالن ب

و  کرد ییراهنما وی یس یاو را سمت بخش آ یرا گرفت که بهش خبر دادند ممنوع المالقات است. پرستار ثمیسراغ م

که بود نگاهش را ته سالن دوخت  ییآهسته وارد سالن شد از همان جا یکه داشت با قدم ها یرفت. ندا با حال خراب

شد. اما جرات جلو رفتن نداشت.  یجار اریاخت یانداخته بود. اشکش ب ریسر به ز واریبه د هیکه تک ییحی دنیبا د

اما  دیبکش یقید نفس عمکر یداد. و سع هیتک واریاز افتادن با دست به د یریجلو گ یسست شد. برا شیپاها

و  دیشن یضربان قلبش را به وضوح م یاش حبس شده و قادر نبود نفس بکشد، صدا نهیکرد نفس در س یاحساس م

 به لرزه افتادند. شیاز استرس دست و پاها
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او را سر  ییحی یگرفته  یراهش را کج کرد و همان که خواست قدم بردارد، صدا ریشد. سر به ز مانیآمدنش پش از

 تر کرد. شیکرد و ضربان قلبش را ب خکوبیجا م

 ندا؟ -

 یانداخت انگار از نگاه کردن به او فرار م نییتر پا شیکه سمت او برگردد سرش را ب نیداد و بدون ا واریبه د هیتک

 کرد و واهمه داشت؟

 ؟یچرا اومد -

 دو رگه جواب داد: یبغض و صدا با

 .امیستم نتون یبودم نم ثمینگران حال م -

از  یبه چشمان متورم او که گواه نشیاو را گرفت. که ندا با نگاه غمگ یبازو ریاو برده بود ز هیبه بد حال یکه پ ییحی

 دوخت. داد. یکردنش م هیگر

 جا؟ نیا یاومد یپاشد ییاون وقت تنها ستیندا تو حالت خوب ن -

 خود را از او جدا کرد و گفت: یبا آرام ندا

 من حالم خوبه. -

 گفت: یو با خوشحال دیکش یخفه ا غیندا ج دنیآمد با د یطرف م نیکه ا نیهنگام نوش نیا در

 ؟یکن یجا چه کار م نیندا تو ا -

 زدند. هیگر ریو هر دو ز دیرا به آغوش کش او

 نداشت اشکش را پاک کرد و گفت: ستنیگر یکه نا ندا

 براش افتاد؟اتفاق  نیا یچه طوره چه طور ثمیحال م -

 نشاندش و گفت: یصندل یاو شد رو یدگیو رنگ پر یکه متوجه بد حال نینوش

 .ادیبهوش ب ثمیتا م میدونه منتظر ینم یکس -
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 گفت: یزیندا نشست و با لحن مالمت آم کنار

 ؟یبه روزت اومده چه قدر الغر شد یدختر چ -

 ندا شد. ی رهیخ نیسوال نوش نیبود با ا ستادهیچند قدم دور از آن ها ا یکه با فاصله ا ییحی

 جواب داد: یبا دست پاچگ ندا

 هم نکردم. یرییتغ چیه نمیمن هم -

 کرد و گفت: یاز جا برخاست معذرت خواه نینوش

 گردم. یاالن بر م -

 داشت انداخت و با استرس که مهمان وجودش شده بود یکه چشم از او بر نم ییحیبه  یاز رفتن او ندا نگاه بعد

 گرفت. یانگشتانش را به باز

 را بغل کرد. فشیاز او فاصله گرفت و ک یشد و کنارش نشست. ندا کم کیبه او نزد ییحی

 زد و گفت: یشخندیحرکت او ن نیبا ا ییحی

 ؟یترس یاز من م -

 سکوت کرد. ندا

 گفت: یکرد با لحن سرد ینگاه م شیپا ریز یها کیکه به سرام یزانوهاش خم شد و در حال یرو ییحی

 دنم؟ید یاومد یوقت شب م نیبودم بازم ا دهیاون تو خواب ثمیم یاگه من جا -

اش  نهیکرد هر لحظه ممکن بود از س یقرارش که احساس م یقلب ب ینگاهش کرد و دست رو سیبا چشمان خ ندا

شک از چشمان با همان حالت که بود سرش را طرف او چرخاند. همان موقع قطرات درشت ا ییحیبزند نهاد.  رونیب

 یبزند ندا از جا برخاست و با قدم ها یشد و تا خواست حرف شانیاو پر یاشک جار دنیبا د ییحیشد.  ریندا سراز

 جا گرفت. ییحی یشد و در آغوش مردونه  دهیدفعه به عقب کش کیآرام کشان کشان از او فاصله گرفت. که 
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خواست  یرفت. دلش م نیو از ب دیکه داشت پر کش یلحظه احساس آرامش بهش دست داد و تمام استرس کی یبرا

 که  یمیتوانست از تصم یآغوش گرم او بماند. اما نم ریهمچنان اس

 او را به عقب هل داد و گفت: یبود صرف نظر کند با ناتوان گرفته

 برم. دیخوام با یمعذرت م -

 گفت: یبگذارد با لحن گرفته ا شیخواست برود و تنها یکه دلش نم ییحی

 کنم. یخواهش م ؟یشه برگرد یندا م -

سخت شود  شیتر بماند و رفتن برا شیب دیقدم برداشت ترس یبدون آن که جواب او را بدهد طرف درب خروج ندا

 خواست. یرا دوست دارد و او را م ییحیدانست هنوز هم ته دل  یچون خودش خوب م

 انشیحال و روز پر دنینزد او آمد با د دیکش یانتظار او را مسر و صدا وارد خانه شد و به اتاقش پناه برد. نگار که  یب

 :  دیاو نگران شد و پرس انیو گر

 افتاده حرف بزن؟ یشده چه اتفاق یندا چ -

 جواب داد: یحال یو با ب دیاش را باال کش ینیآب ب ندا

 نگار من دروغ گفتم. -

 زم؟یعز یرو دروغ گفت یچ -

 ازش جدا بشم؟ دیبا یدونم چه طور یرا هنوزم دوست دارم نم ییحیمن... من  -

 بود که در حال فورانه، با هق هق گفت: یو ازش خواست آرام باشد. اما حال ندا آتشفشان دیاو را به آغوش کش نگار

 ده. یعاشقا گوش م یکنم براش دعا کن خدا به دعا یخواهش م ستیحال اون خوب ن مارستانهیتو ب ثمینگار م -

 ناباورانه با دهان باز به خواهرش چشم دوخت و گفت: نگار

 ندا حالت خوبه؟ یگ یم یدار یچ -
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خود را کنار استخر رساند با دقت درون آب را نگاه  یشانیدارد با پر ازیباورش شده بود ندا به کمک ن گهیکه د ییحی

 کرد.

 .دیخند یم یآرام یکرد و با صدا یهم از ان سمت نگاهش م ندا

 یتاب نشسته و به او م یندا که رو دنیدور زد و ندا را صدا کرد به اطراف نگاه کرد با د یاستخر را با نگران ییحی

و خنده کنان  دیتاب پر یو از رو دیکش غیاو ج دنیتند خود را به او رساند. ندا با د یکرد و با قدم ها یاخم دیخند

 گفت:

 ؟یحالت جا اومد سر حال شد -

 تکان داد و گفت: یسر ردیکرد جلو خنده اش را بگ یم یکه سع ییحی

 آم. یسر حال م یحالت رو که جا آوردم حساب -

 تاب را بغل گرفت و گفت: لهیو م دیخند ندا

 .یتون ینم -

 تونم. یکه م ینیب یحاال م -

گ انداخت و خنده حرکت ماهرانه او را به چن کیبا  ییحیکه خواست پا به فرار بگذارد  نیجدا شد و هم لهیاز م ندا

 کنان گفت:

 حاال؟ یکجا بود -

 کرد با خنده گفت: یدستان او تقال م نیکه ب یدر حال ندا

 خوام برم صبحونه حاضر کنم. یولم کن م ییحی -

 .اوردیرا به زبان ب شیتوانست حرف ها ی. ندا باز تقال کرد از زور خنده نمدیاو را با خود طرف استخر کش ییحی

 ولم کن تورو خدا نه آب سرده. نیکنم ولم کن آفر یغلط کردم خواهش م ییحی -
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آب فرو رفت و  ریز یو چند بار دیکش غیلبه استخر قرار داد و وسط استخر انداخت. ندا ج یو او را رو دیخند ییحی

 گفت: دیخند یکه م یباال آمد و در حال

 زنم. یم خیآب سرده دارم  یوا -

 گفت: دیخند یکه به او م یست و در حالاستخر نش یلبه  یرو ییحی

 .یمگه در حال غرق شدن نبود -

 چیبدون ه ییحیدراز کرد.  ییحیبرود، دستش را طرف  رونیخواهد از آب ب یخود را به او رساند و وانمود کرد م ندا

 و زد دیکش غیدفعه درون آب فرو رفت. ندا ج کی. که دیایب رونیدستش را به او داد تا کمکش کند از آب ب یحرف

 خنده. ریز

تخت انداخت  یحال خود را رو یپرت کرد و ب یکه تازه وارد خانه شده بود. به اتاقش رفت ساکش را گوشه ا ثمیم

دانست چه  یپا انداخت. فکر و ذهنش آشفته بود نم یچشمانش قرار داد و پا رو ی,دراز کش شد. ساعدش را رو

 یانجام دهد و مادرش از او راض یخواست کار یمنگار برود. دلش ن یتگارمادرش را قانع کند تا به خواس دیبا یطور

 نباشد.

 گفت: ریدر ظاهر شد سر به ز یال ایباز شد و مح یبه در اتاق وارد شد سپس در به آرام یا تقه

 سالم داداش مامان کارت داره. -

 که بود جواب داد: یبا همان حال ثمیم

 آم. یباشه بهش بگو بعدا م -

 .ششیپ یداداش مامان گفت االن بر یول -

 گفت: یچشمانش برداشت نگاهش را طرف خواهرش سوق داد و با لحن تند یشد ساعدس را از رو یعصب ثمیم

 گفتم؟ یچ یدیمگه نشن -

 لب زمزمه کرد: ریز زانیآو یو با لب و لوچه ا دیدر جا پر ایمح

 باشه. -
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نداشت. فکر و  یبود حال مساعد ینشست. چند روز شیو سر جا دیکش یپوف یبا کالفگ ثمیرو بست و رفت. م در

 یاخم کرده  یرو دنیدر نگاهش را آن طرف چرخاند با د ییهویکرد. با باز شدن  ینم شیلحظه رها کی الیخ

 گفت. یلب سالم ریمادرش نگاهش را به رو به رو دوخت و ز

د و ز یبا او رفتار کند لبخند متیکرد با مال یم یسع که یشد در حال کیخانم در را باز نگه داشت و به او نزد اقدس

 گفت:

 خبر؟ یچرا ب یدیرس یک -

 خسته بودم. یخوام کم یاومدم معذرت م شیپ قهیچند دق نیهم -

 سفر خوش گذشت؟ زمیجونت پسر عز هیسالمت -

 بد نبود ممنون. -

لبانش نقش  یبا همان لبخند که رو اوردیرا به زبان ب یکرد حرف یم یکه سع یخانم کنار او نشست در حال اقدس

 بسته بود. گفت:

 !زمیمن با پدرت صحبت کردم عز -

 نگاهش کرد. ینگاهش را سمت او چرخاند و پرسش ریسر به ز ثمیم

 کرد و ادامه داد: یمکث اقدس

 .گهید یازدواج کن یخوا یکه م نیدرباره ا -

 دواجش با نگار موافقت کرده چشم به لبان او دوخت.که مادرش با از دیام نیسرش را باال گرفت و به ا ثمیم

 باز ادامه داد: اقدس

 .میبر یخوشحال شد و گفت باهات حرف بزنم تا به خواستگار یلیاتفاقا پدرت خ -

مادرش  یدفعه ته دلش مهمان شده بود. چشمانش را تا آخر باز کرد و به ادامه صحبت ها کیکه  یبا خوشحال ثمیم

 گوش سپرد.
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 ؟ینیدختره رو بب میبا مادر دختره حرف بزنم تا بر هینظرت چ زمیخب عز -

 و زمزمه کرد: ختیتو دلش فرو ر یزیشدند و انگار چ یمتالش ثمیته دل م دهایباره تمام ام کی به

 !نم؟یدختره رو بب -

 اگه مورد پسندت بود... ینیدختره رو بب دیدلم مگه نبا زیبله عز -

 مادرش گفت:حرف  انیزد و م یپوزخند ثمیم

 خوام. یرو نم یا گهیمن گفتم جز نگار کس د دیکنم بس کن یمامان خواهش م -

 شد و گفت: یعصب اقدس

 نیبه ا یچون نه من نه پدرت راض یکن رونیبهتره فکرش رو از سرت ب یبه اون دختره فکر بکن یکن یتو غلط م -

 .میستیوصلت ن

 و گفت: ستادیرفت کنار پنجره ا نییاز تخت پا ثمیم

 .رمیگ یهر طور شده من نگار رو م ستیبرام مهم ن -

 پشت سر او قرار گرفت و گفت: اقدس

 یدستت م یعصا یگن پسر که داشته باش یمن م یهم از بچه ها نیخدا ا یا یاریرو حرف من و پدرت نه م یعنی -

 شانس رو نداشتم. نیمن ا یشه ول

 گفت: طرف او برگشت چشم به چشم مادرش دوخت و ثمیم

 ؟یبا ندا و خانوده اش دار یدونم شما چه دشمن یآخه من نم -
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 با خشم به او زل زد و گفت: اقدس
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 یبه خدا قسم تا عمر دارم نم ثمی,می. نه بگمیبر یتا به خواستگار یش یکه من گفتم فردا شب هم حاضر م نیهم -

 کنم. یبخشمت و حاللت نم

 ماند. رهیحرف مادرش خشکش زد و به او خ نیبا ا ثمیم

 رفت. رونینگاهش را از او گرفت و از اتاق ب اقدس

 .دیبه موها و پشت گردنش کش یدست یزد و با کالفگ یپوزخند عصب ثمیم

توانست قهر مادرش را تحمل کند.  یکرد نم یم یبکند هر کار دیدانست چه کار با ینم دیچرخ یخودش م دور

 از عشقش بگذرد. دیبا یسادگ نیبه هم شد که یباورش نم

از شدت بغض  شیگلو کینشود سب یکرد تا اشکش جار یم یسع یلیزد. خ رونیکه داشت از خانه ب یحال خراب با

 داد. یشد اما به خود اجازه شکستن آن را نم یم نییباال و پا

. زد یاو چشمک م یکرد و برا یم ییصفحه خودنما یاسم عشقم که رو دنیهنگام نگار با او تماس گرفت با د نیا در

 شاد نگار در خود فرو رفت و شکست. یصدا دنیبغضش را فرو خورد و جواب داد با شن

 سالم عشقم! -

 جواب داد: یرا جمع و جور کرد و با لحن آرام خود

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 شدم.  یخوب بودم عال دمیصدات رو که شن -

 در جواب او سکوت کرد. ثمیم

 نمت؟یبب ایب یگفتم اگه برگشت رونمیمن ب ییکجا -

 باهات داشتم. یکار هی امیبگو کجا که ب رونمیاتفاقا من هم ب -

 :دیبا دلهره پرس ثمیم یحرف ها دنیبا شن نگار

 حالت خوبه؟ ثمیم -
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د رک یطور نبود و احساس م نیکه ا یگفت خوبم در حال یم دینداشت که به او بدهد چه با یسکوت کرد جواب ثمیم

 سوزدیقرار گرفته و م یآتشفشان انیدر م

 بگو نگران شدم. یزیچ هی ثمیم -

 گم. یو بهت م نمتیب ینگران نباش م -

 اون جا منتظرتم. .به... ایباشه منتظرم ب -

 یکه م یریمطمئن شد راننده به مس یرا گرفت. وقت ینیماش یکرد و با حال دگرگونش جلو یخداحافظ ثمیم

 به او انداخت و حرکت کرد. نکشیاز پشت ع یرود در عقب را گشود و سوار شد. راننده نگاه یخواست م

لمه ک دنیداد و چشمانش را بست و گوش به آهنگ در حال پخش سپرد با شن هیتک یصندل یسرش را به پشت ثمیم

 شد. یکرد داغ او تازه م یکلمه که خواننده ادا م

 (یبیحب نی)عاشق نشو ام

 روز. هیشه مثل من، مثل من که آرامش ندارم  یحالت م یکه بش عاشق

 گه بمون و بسوز. یو م رهیعشقت م یکن یدق م ییاز تنها یش یم تنها

که از  ییاون حرف ها یفهم یو م ینیش یم یکیشه مثل من  که زندونم اتاقم شده تو تار یحالت م یکه بش عاشق

 دیوقت نبا چیاز روز قبل بدتره من ه میکشم، هر روز زندگ یعذاب م شیخوده هر روز از غم دور یزدم ب یعشق م

 بره. یعشق آخرش ابروم رو م نیشدم ا یعاشقش م

 حرف هام رو باور کن. ینیب یسر کن حالم رو م ییدل با تنها ینشو ا عاشق

 .نامرده.. ایدن نیا یریم یم یسوز یدل عاشق شدن درده م ینشو ا عاشق

 شد. ادهیپ نیرا داد و از ماش هیچشمانش را باز کرد کرا میدیگفت رس یرانند که م یصدا دنیشن با

 کرد. یو حال او را دگرگون م دیچرخ یخواننده در سر او م یهم صدا هنوز

 دارید نیسخت و دشوار بود.چون ا یبس شیکار برا نیکرد آرامش خود را حفظ کند گرچه ا یتازه کرد و سع ینفس

 شت.بود که با نگار خواهد دا یآخر
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رفت. لبخندش عمق گرفت و  یکه طرف او م ثمیم دنیزد با د دیخندان اطراف را د یآمد و با لب رونیاز پاساژ ب نگار

 او تکان داد. یبرا یدست

 زل زد و گفت: ثمیم مرخیکنار هم در حال قدم زدن بودند. نگار به ن گریبا هم د یاز سالم و احوال پرس بعد

 .ینیمن رو بب یخوا یازم م ینه حت یزن یکه نه تلفن م هیمدت یودمعرفت نب یقدر ب نیتو که ا -

 او سخت کرد. یزد و جواب دادن را برا ثمیبه دل م یچنگ غم

 :دیو پرس ستدیبا زیو باعث شد او ن ستادیا ثمیکه با سکوت او مواجه شد مقابل م نگار

 ؟یشده چرا ناراحت یزیچ ثمیم -

 :بود اشاره کرد و گفت یحوال نیکه ا یشاپ یبه کاف ثمیم

 باهات حرف بزنم. دیاون جا با میبر -

شم که چ یشاپ بود رفتند. نگار در حال یکه گوشه کاف یدو نفره ا زیناآرام با او همراه شد. هر دو طرف م یبا قلب نگار

 :دیپرس ثمیداشت نشست. بعد از نشستن م یبر نم ثمیاز م

 رم؟یم یو دلشوره م یشده دارم از نگران یچ -

 .دامیدر ن شیاما صدا اوردیلبانش را تکان داد تا حرفش را به زبان ب یرا به او دوخت. چند بار نشینگاه غمگ ثمیم

 خم شد و با لحن مضطرب گفت: زیم یسمت او رو یکم نگار

 .گهیحرف بزن د یمن رو کشت ثمیم یوا -

 گفت: ریسر به ز ثمیم

 من متاسفم. -

 :دیکرد و پرس یبا تعجب مکث نگار

 !؟یچ یآخه برا یمتاسف -
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 من نتونستم مادرم رو قانع کنم. -

 ناباورانه به او چشم دوخت و با بغض گفت: نگار

 !؟یچ یعنی -

 نگاه تبدارش را به چشمان پر از اشک نگار دوخت و زمزمه کرد: ثمیم

 .میرو فراموش کن گهیهمد دیکه با نیا یعنی -

 .ندازدیاشک معشوقه اش آتش به جان او ن دنیانداخت تا د ریبه ز سر

 زد و گفت: یپوزخند نیبا بغض سنگ نگار

 فراموش کردنت برام آسونه؟ یکن یفکر م یجا زد یسادگ نیبه هم نیهم -

 قرار داد و گفت: زیم یدست مشت شده اش را رو ثمیم

 تونم. ینم یجدا شدن از تو برام آسونه ول یکن یفکر م -

خت س شیتوانست عشقش را داشته باشد برا ینم گهیکه د نی. باور ادینگار غلت یگونه ها یاشک لجوجانه رو قطره

 بود.
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 نگار را نداشت از جا برخاست و گفت: یاشکان جار دنیکه طاقت د ثمیم

 یفکر کردم چون دوستت دارم نم یلیزارم فقط به خاطر خودته نگار من خ یخوام من اگه تنهات م یمعذرت م -

 .یبش تیرم به خاطر من اذتونم بذا

 شد. دهیبه جلو نهاد که دستش توسط نگار کش یقدم

 کنم تنهام نذار؟ یخواهش م یر یم یکجا دار ثمیصبر کن م -
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 دست  انیرا مشت کرد و دستش را از م گرشیانداخت دست د ریبدون آن که طرف او برگردد سر به ز ثمیم

 رفت. رونیتند از آن جا ب یو با قدم ها دیکش نگار

 شوند. یاو چشم دوخت و اجازه داد اشکانش جار یخال یبا چشم پر از اشک به جا نگار

کرد. نگران حال او  یرها نم یزد فکر کردن به نگار او را لحظه ا یها پرسه م ابانیهدف در خ یکه ب یدر حال ثمیم

اسم ندا را لمس  یو رو دیکش رونیشلوارش ب بیاو برگردد با عجز تلفنش را از ج شیتوانست پ یشده بود. اما نم

 انداخت. نیطن وشاد و سر حال ندا به گوش ا یصدا قهیکرد. بعد از چند دق

 الو بله؟ -

 کرد و گفت: یسالم و احوال پرس یصاف کرد و با لحن آرام یرا کم شیصدا ثمیم

 ؟ییزن داداش کجا -

 چه طور مگه؟ دمیخونه تازه رس -

 شد و گفت: مانیپش اوردیخواست به زبان ب یکه م یاز حرف ثمیم

 خداحافظ. نمتیب یبعدا م دمتیآخه خونه که بودم ند یطور نیهم -

که به ذهنش هجوم آورده  یبه ندا دهد تماس را قطع کرد با افکار جور وا جور یا گهیکه اجازه حرف د نیا بدون

کرد. راه رفته را  یم یمانیاشته بود احساس پشکه به نگار زده ،او را با آن حالش تنها گذ ییبودند از حرف ها

آن   و دوباره دیکش ینگار پوف یخال یجا دنید باکرد و رفت داخل  ی. پشت در مکثدیشاپ رس یبازگشت تا به کاف

 جا را ترک کرد.

 و ستیگر یزد. هر چه م هیگر ریبلند ز یبا حال زارش وارد خانه شد از نبود پدر و مادرش استفاده کرد و با صدا نگار

از سر  یغیافتاد ج یم ثمیم یعاطفه  یسرد و ب یحرف ها ادیکرد. هر بار به  ینم ی. احساس سبکختیر یاشک م

 کرد. یو به هق هقش اضافه م دیکش یم یناراحت

زد. هق هق کنان  یصفحه چشمک م یاسم نفسم که رو دنیبا د دیکش رونیب فشیزنگ تلفنش آن را از ک یصدا با

را دم گوشش قرار داد  یصفحه را لمس کرد و گوش دیشد. با ترد یجار شیگونه ها یصدا رو یک بنفس گرفت و اش

 تر شد. شیهق هقش ب ثمیمضطرب و نگران م یصدا دنیبا شن
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 حالت خوبه؟ یکجا رفت زمینگار عز -

 .دیهق هق او به گوشش نرس یجز صدا ییصدا اما

کردم احمق بودم که اون حرف ها رو به تو زدم من  تیمن رو ببخش خر بگو من... یزیچ هیکنم  ینگار خواهش م -

 افتم نگار تورو خدا با من حرف بزن. یمادرم م یرم و باز به دست و پا یم

 روح و سرد گفت: یشد و با لحن ب رهینامعلوم خ یبه نقطه ا نگار

کنم برو بذار من با  یخواهش م یندار یریتقص دونم تو یم یزن یمن م یحرف ها رو فقط به خاطر دل خوش نیا -

 درد خودم بسوزم.

 سر داد. هیگر یتخت انداخت و باز نا یرا رو یرا قطع کرد و گوش تماس

 یدرد و دل کند دلش م یکیخواست با  یکرد دلش م یدر سرش م ینیاحساس سنگ یو ناراحت هیشدت گر از

به ندا فکر کرد در آن لحظه به  شیو هق هق زدن ها هیگر انیکنارش نبود م یاما کس زدیبر رونیخواست دردش را ب

را برداشت و شماره ندا را  یگوشکند و سبک شود.  هیخواست در آغوش او گر یداشت دلش م ازیوجود خواهرش ن

 اش شدت گرفت. هیندا گر یصدا دنیگرفت با شن

 و گفت: دیاز جا پر یو دلواپس یاو با نگران یو هق هق زدن ها هیگر یصدا دنیبا شن ندا

 ؟یکن یم هیافتاده چرا گر ینگار چه اتفاق -

 هق زد و نتوانست جواب خواهرش را بدهد. نگار

 افتاده؟ یمامان و بابا اتفاق یشده برا یکنم بگو چ یخواهش م ینگار آروم باش تو که من رو نصف جون کرد -

 گفت: یگرفته ا یصدارا گرفت و با  شیهق هق زدن ها یجلو یبا سخت نگار

 کنم. یدق م یدارم از ناراحت شمیپ اینه مامان بابا حالشون خوبه ندا تورو خدا ب -

 زم؟یشده عز یآخه چ -

 گم. یبهت م ایتو ب -
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 .امیتا ب یکن آروم باش یباشه باشه سع -

 و گفت: دیاش را باال کش ینیآب ب نگار

 منتظرتم. ایزود ب -

 فعال خداحافظ. زمیباشه عز -

 نگار ببرد. شیبخواهد او را پ ییحیرفت. تا از  رونیاز اتاقش ب یبا دلهره و دلواپس ندا

در را گرفت و همان که خواست در را  رهیدستگ دیکه رس ییرایاش را حفظ کند و پشت در پذ یکرد خونسرد یسع

 در جا خشکش زد. ییحی یصدا دنیباز کند با شن

 نمش؟یبب دیاصال چرا با یدیو پسند یدیدختره رو دشما که  یچ یواسه  امیآخه مادر من ب -

اقدس خانم ضربان قلبش چند  یحرف ها دنیبا شن نییسُر خورد و افتاد پا رهیدستگ یندا شل شد و از رو دست

 برابر شد.

فردا  نیقبول نکرد هم میگفتم با هم بر ایبه اون مح گهید ینظر بد دیباالخره تو هم با دمیو پسند دمیدرسته من د -

 خوبه؟ میشب بر

 انجام بده. یدوست دار یباشه هر کار جمیآورم و گ یشما سر در نم یدونم من کال از کارها ینم -

 نظرت عوض شده. یفردا بگ ییاین یهست یعنی -

 بود گفت: ختهیکه با خنده آم ییبا صدا ییحی

 راحت باشه هستم. التینه خ -

 .رمینم ایدن نیو آرزو به دل از ا نمیکه هر چه زود تر بچه هات رو بب یاله -

 جا کار دارم. هیبا اجازه برم  ینیب یانشاهلل م -

 با عجله از در فاصله گرفت و به اتاقش برگشت. ندا
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 شیبپرسد. بعد سوء تفاهم پ یزیچ ییحیباره از  نیدر ا دیترس یرا چه بگذارد م دهیآن چه شن ریدانست تفس ینم

 عمد پشت در گوش واستاده بود. یو فکر کنند که او از رو دیایب

 :دیاز نگاه او تعجب کرد و پرس ییحیبه او زل زد.  ییحیورود  با

 ده؟یشده چرا رنگ و روت پر یزیچ -

 و جواب داد: دیبه صورتش کش یدست ندا

 دونم. ی. نم. نه... نه..بله.. یعنی.. نه. -

 او چشم دوخت. یرنگ باخته  یو به چهره  ستادیشد مقابلش ا کیبه او نزد ییحی

 شده؟ یزیشده از رنگ و روت قشنگ معلومه چ یندا چ -

 پشت تلفن او نگاهش را باال گرفت و گفت: یها هینگار و گر ادیانداخت و با  ریسر به ز ندا

 .ستیدونم چشه حالش خو... ب ن ینگار نم شی... پی... رشه لطفا من رو بب ی. م... زه..ی. چچ.. -

 با بهت به او زل زد و گفت: ییحی

 تو حالت خوبه؟ ستینگار حالش خوب ن یمطمئن -

 فاصله گرفت و گفت: ییحیاز  ندا

 م؟یبر یمن خوبم م -

 رسونمت. یبله آماده شو سر راه م -

لباس عوض کرد  دیچرخ یبود در سرش م دهیو مادرش شن ییحیکه از  ییکه حرف ها یدر حال یحرف چیبدون ه ندا

 و آماده شد.

 زد و گفت: یتخت نشسته و منتظر او بود لبخند یکه رو ییحی
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 م؟یبر -

 .میبر -

 ؟یکار دار رونیب یمگه نگفت یکجا بسالمت دیپرس ییحیآن ها رو ترش کرد و رو به  دنیبا د اقدس

 گفت: یکرد انداخت و با لحن آرام یم دادیدر او ب یبه ندا که ناراحت ینگاه ییحی

 رسونم. یرم و ندا رو هم سر راهم خونه پدرش م یدرسته دارم م -

 داد و با خود نجوا کرد: واریبه د هیکردند و رفتند. اقدس تک یاو خداحافظ از

 یم یذار یجا م نیخودت از ا یباالخره خودت با پا یباش زونشیآو یخوا یم یتا ک نمیلوس احمق بب یدختره  -

 .یر

 :دیکرد و پرس یداد. مکث یدر هوا تکان م یمادرش که دست دنیآمد و با د رونیاز اتاقش لبخند زنان ب ایمح

 مامان؟ یزن یچرا با خودت حرف م -

 زد و گفت: یشخندیخانم ن اقدس

 .یطور نیهم -

 شانه اش خم کرد و گفت: یسر رو ایمح

 ؟ید یاجازه م رونیدنبالم من رو ببره ب ادیخواد ب یرسام م یمامان -

 زد و گفت: یلبخند اقدس

 !زمیاون حاال شوهرته چرا که نه برو خوش باش عز -

 و گفت: دیپر از چروک مادرش را کش یگونه  ایمح

 .یماه یلیمن قربون مادر خوشگلم برم خ یاله -

 را به عقب هل داد و گفت: ایصورتش را جمع کرد مح اقدس
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 آد. یتر خوشم نمعه نکن دخ -

 ادامه داد: یلحن کالمش را عوض کرد و با تند سپس

 کارش دارم؟ ادیکجاست بذار ب نیزنگ بزن به اون برادرت بب هی -

زنگ   یموقع صدا نیرا گرفت که هم ثمیگفت و شماره تلفن م یاش را در دست گرفته بود چشم یکه گوش ایمح

را  نگاهش ایاسم مح دنیبا د دیکش رونیب بشیاش را از ج یوارد خانه شد. گوش ثمیو م دیاو به گوششان رس یگوش

 :دیحال و ناراحت برادرش چشم دوخت و پرس یتماس را قطع کرد و با دقت به چهره ب ایسمت او سوق داد. مح

 شده؟ یزیداداش چ -

داغ کرده بود و  ی. از شدت ناراحتبه او و مادرش انداخت از کنارشان گذشت و وارد اتاقش شد یتفاوت نگاه یب ثمیم

و حال او را خراب  دیچرخ ینگار مدام در سرش م یهق هق زدن ها یخود را آرام کند. صدا یدانست چه طور ینم

 کرد. یو لعنت م نیراو شده بود. خود را نف یکه باعث ناراحت نیکرد. از ا یتر م

 یندا باشد و سخت یخواست نگار جا یود. چون دلش نمراه ب نیکه انجام داده بهتر یدانست کار یخودش خوب م اما

کرد  یکرد. با خود فکر م یکه به خود اجازه داده و عاشق او شده بود خود را مالمت م نیتحمل کند. از ا یادیز یها

کرد ندا دوست ندارد خواهرش هم  یفکر م لی. اواشد یداد و عاشق خواهرش نم یندا گوش م یکاش به حرف ها یا

 داشت. یلیکرد مخالفت ندا چه دل یعروسش شود اما حاال خوب درک م

کرد آرام باشد اما دست  یتخت نشست و سع یگرفته بود. رو یدیکرد سر درد شد یبس که به آن موضوع فکر م از

 خودش نبود و افکار مانند خوره به جان او افتاده بودند.

 .دیکوب نیو آن را به زم دیکش یکنار تخت که افتاد عربده ا زیم یوبه گلدان ر نگاهش

 وارد اتاق شدند. مهیو سراس دندیطرف اتاق دو یشکستن ش یصدا دنیبا شن ایخانم و مح اقدس

 :دیشده افتاد. پرس کهیت کهیشد نگاهش که به گلدان ت کیبه او نزد یبا نگران اقدس

 ؟یقدر ناراحت نیشده چرا ا یمادر چ ثمیم -

 و سبک کند. یخودش را خال ثمیبود تا م یسوال کاف نیهم
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 چشمان به خون نشسته اش به مادرش زل زد و گفت: با

 شده؟ یچ یدون ینم -

 از برخورد او جا خورد و به او زل زد. اقدس

 نهاد و برخاست و باز با همان حالش ادامه داد: نیزم یپا رو یبه آرام ثمیم

 حال و روز افتاده؟ نیچرا به ا یدون یپسرت چش شده نم یدون یان بگو نمجواب بده مام -

 یدید یمامان شما از دوست داشتن من نسبت به خودتون سوء استفاده کرد یآر یاما به رو نم یدون یخوب م چرا

 حاللم یگفت یگردم اومد یتو و پدرم م تیدنبال رضا شهیشه شما رو ناراحت کنم هم ینم یتونم وجدانم راض ینم

 یگم مامان شما موفق شد یم کیکه با دختره مورد عالقه ام ازدواج کنم بهتون تبر یبخش یمن رو نم یکن ینم

 .یداغونش کن یموفق شد یدل پسرت رو بشکون یموفق شد

تخت  یلبه  یسرش را با هر دو دستش گرفت و رو دیلرز یتمام بدنش م یو ناراحت تیکه از شدت عصبان یحال در

 نشست.
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 .ردیاشکانش را بگ زشیر یکرد تا جلو یم یسع یلیخ

 شد و گفت: کیبه او نزد یخانم با نگران اقدس

 .کار رو با.. نیآروم باش فدات بشم به خدا اون دختره ارزش نداره که تو ا -

 سکوت کرد. ثمیم ادیفر با

 کنم تنهام بذار. یخواهش م -

 گفت: یشد و با تند یبنشاند عصب یفش را به کرسخواست حر یاقدس خانم دست بردار نبود و م اما
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ازت ندارم دستت درد  یتر شیاحسنت توقع ب یکن یمن بلند م یکه صدات رو برا دهیرس ییحاال کارت به جا -

 .خوام مثل برادرت حسرت.. یکه نم نیخوام خوشبختت کنم بده ا یکه م نیجواب زحمات من بده ا نهینکنه ا

 ادیزده فر رونیو با چشمان سرخ و از حدقه ب دیرفتار خود نداشت مثل فنر از جا پر یرو یکنترل چیکه ه ثمیم

 :دیکش

 کنم تنهام بذار تا کار دست خودم ندادم. یمامان خواهش م -

 گفت: یآرام یشد و او را به طرف در برد و با صدا کیبا ترس به مادرش نزد ایمح

 بهتره تنها بمونه. ستیفعال حالش خوب ن میمامان جونم بر -

 رفت. رونیانداخت و از اتاق ب ثمیم یو غضب ناکش را رو نیخانم نگاه غمگ اقدس

 کرد و ادامه داد: فیندا تعر یآمده بود را برا شیتخت نشسته بود. آن چه پ یکه چهار زانو رو یدر حال نگار

 .رمیم یاز دست دادم به خدا من بدون اون م شهیهم یرو برا ثمیندا من م -

 گفت: دیکش یاو م یموها یرو یکه دست نوازش یبغضش را فرو خورد و در حال دیاو را به آغوش کش ندا

 .یایکنار ب زیبا همه چ دیبا یدونم سخته ول یم زمیآروم باش عز -

ر د به پا شده بود که در حال فوران بود. اشکش بند آمده بود. ی. ته دلش آتشفشاناوردیبه زبان ن یهق زد و حرف نگار

 کرد. یلب تکرار م ریکلمه را مرتب ز کیشده بود تنها  رهینامعلوم خ یکه به نقطه ا یحال

 .رمیم یمن بدون اون م -

 شیخواست تا او را آرام کند. نگار که خسته شده بود کم کم سر جا یم یاریحال خراب خواهرش از خدا  دنیبا د ندا

 شد. یصدا اشکش جار یو ب دیاو کش یبست. ندا پتو را روو چشمانش را  دیتخت خواب یوار رو نیخم شد و جن

رفت. چون پدر و مادرش خانه نبودند  رونینگار که مطمئن شد به خواب فرو رفته. چراغ را خاموش کرد و از اتاق ب از

 ییحیبه  دیبا نیگرفت شب را کنار خواهرش بماند. اما قبل از ا میهاشون تصم لیاز فام یکی ادتیو رفته بودند به ع

صفحه تلفنش زل زد و قطرات اشک دوباره راه باز کردند و  یرو ییحیداد. اشکش را پاک کرد و به اسم  یاطالع م
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 ییحیکنار  روزیچه قدر کوتاه بود. تا د شیها یکرد مدت زمان شاد یخود فکر م شیشدند. پ یجار شیگونه ها یرو

 .ختیر یخود اشک م ییز دست دادن او در تنهادانست و اکنون از غم ا یم ایزن دن نیخود را خوشبخت تر

 خود زمزمه کرد: با

 یکیاون با  ینیبب یتون یو نم یمادر بچه هاش باش یتون یندا خانم تو که نم یخودت رو گول بزن یخوا یم یتا ک -

دغدغه داشته باشه اگه اون رو واقعا  یآروم و ب یزندگ هی یذار یچرا نم یدار یاست چرا دست از سرش بر نم گهید

 .نهیازش تو دلت بش یا نهیازش جدا شو نذار ک یدوست دار

خودش را بخورد  یدانست غم و غصه  یکردند. نم یم سیصورتش را خ یگریپس از د یکیطور  نیاشک هم قطرات

 به آن حال و روز افتاده بود. یخواهرش را که از غم دور ای

 زد. هیگر ریمبل انداخت. صورتش را با هر دو دستش پوشاند و ز یوشه را گ یگوش یدرماندگ با

 یگوش یصفحه  یرو ییحیاسم  دنیسوق داد و آن را برداشت با د یزنگ تلفنش نگاهش را سمت گوش یصدا با

 و جواب داد: دیاش را باال کش ینیاشکش را با هر دو دستش پس زد. آب ب

 الو بله؟ -

 !زمیسالم عز -

 چیکه ه یگرفته ا یاش را با دستمال پاک کرد و با صدا ینیو ب دیاش را باال کش ینیبار آب ب نیچندم یبرا ندا

 پنهان کردن آن نداشت جواب داد: یبرا یتالش

 ؟ییسالم کجا -

 :دیپرس یاو با دلواپس یگرفته  یصدا دنیبا شن ییحی

 ؟یکن یم هیشده چرا گر یندا چ -

 ده بود را با نوک انگشتش پاک کرد و جواب داد:ش ریکه از چشمش سراز یقطره  ندا

م پدر و مون ینگار م شیخواستم زنگ بزنم بهت بگم امشب پ یکردم م هیدلم گرفته بود گر ینشده فقط کم یچیه -

 .نایرفتند خونه عموم ا ستندیمادرم ن
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 .شتونیام پ یمن هم کارم که تموم شد م زمیباشه عز -

 خونه. یبهتره بر ستین یازینه ن -

 شه که دو زن تنها تو خونه باشن؟ ینم -

 .خداحافظ یندار یکار میخواب یم میکن یدرها رو قفل م ستین یزینگران نباش چ -

 .نکرد ییاز برخورد ندا جا خورد اما اعتنا ییحی

کرد و وارد مغازه  یگذشت مکث یمغازه که م نیزد. از کنار اول رونیقرار داد و از خانه ب بشیاش را در ج یگوش ثمیم

 الزم دارد؟ یکه چ دیشد. صاحب مغازه به او خوش آمد گفت و پرس

 بدهد. گاریپاکت س کیاز او خواست  دیبا ترد ثمیم

لبانش قرار داد و با فندک آن را  انی. مدیکش رونیب یگاریرا باز کرد و س گاریزد پاکت س رونیاز مغازه ب دیاز خر بعد

کرد و به سرفه کردن افتاد. اما با پک دوم و سوم بهتر شد و با هر  یکه به آن زد احساس خفگ یپک نیروشن کرد. اول

 یم نیسرش از ب یاز تو ینیسنگ زیکرد چ یداد و حس م یبهش دست م یزد احساس خوب یم گاریکه به س یپک

 شد. یرفت و سبک م

 یرا روشن م یبعد گارشیخاموش شدن سزد. با  یهدف پرسه م یو پر ستاره ب کیآسمان تار ریطور که ز همان

 کرد.

 

47 

آن چشم دوخت.  اتیرا باز کرد و با مکث به محتو خچالیشام درست کند، در  یبرا یزیوارد آشپزخانه شد. تا چ ندا

هر دو دستش  انیآن نشست. سرش را م یو رو دیرا کش یرا نداشت در را بست. صندل یکار چیحال و حوصله ه

آن ها انجام دهد فکر  یبرا یدانست چه کار ینمسوخت اما  یهر دو م یفکر کرد. دلش برا ثمیقاب کرد و به نگار و م

توانست از او خواهش کند  ینبود. آخه چه طور م شیب یاو کار مسخره ا یکه برود و با اقدس خانم حرف بزند برا نیا

بهتر از  زدیرا بکند و اشک بر شیها هیخود فکر کرد نگار اکنون گر شیپ با خواهرش ازدواج کند؟ ثمیاجازه دهد م

 شود. یاز چشمانش جار یمانیاست که اشک ندامت و پش نیا
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را  یمبل نشست و گوش یزنگ تلفنش، رو یصدا دنیبه سالن برگشت. با شن یشد و با کالفگ الیخ یرا ب شام

 واب داد:دلش در جا فشرده شد و ج ثمیاسم م دنیبرداشت با د

 الو بله؟ -

 قلبش ضرب گرفت. دیرا که شن ثمیبغض آلود م یصدا

 سالم زن داداش. -

 ؟یسالم خوب -

 ندا داغونم به خدا؟ یزن یحرف م یاز کدوم خوب -

 نگار چه طوره من احمق ناخوسته اون رو رنجوندم؟ حال

 سکوت کرد و جواب داد: یلحظه ا ندا

 نداره فعال خوابه. یچندان فیاون حالش تعر -

 ازت بکنم؟ یخواهش هیشه  یندا م -

 بگو؟ یخوا یم یچ -

خودم  یکه نتونستم اون رو برا میعرضه ا یآدم ب هیمدت تنهاش نذار من  نیکنم مراقب نگار باش ا یخواهش م -

 نگه دارم.

 .یندار یریتقص چیدونم که تو ه یم ثمیحرف ها رو نزن م نیا -

 کنم من رو ببخش به نگار بگو انتظار ندارم من رو ببخشه فقط از من متنفر نباشه. یم خوام خواهش یمعذرت م -

زنگ خانه نگاهش را به اف اف  یصدا دنی. با شناوردیبه زبان ب یقورت داد و نتوانست حرف یبغضش را به سخت ندا

 داد: ثمیم یدر دوخت و گوش به حرف ها

 خداحافظ. شمیمزاحمت نم گهیمن د -
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 شیو دکمه در را زد. سر جا دیکش یپوف ییحی دنیاف اف نگاه کرد با د ریقطع تماس از جا برخاست و به تصو با

ت شد از جا برخاس یکه با دست پر وارد سالن م ییحی دنیمبل نشست با د یو رو دیبه صورتش کش یبرگشت دست

 را از دست او گرفت. دهایگفت و خر یلب سالم ریاو رفت ز یو به سو

 ؟یدیرا زحمت کشچ -

 بر لبانش نشاند و جواب داد: یلبخند گل و گشاد ییحی

م ه لمیف هیچسبه  یم یبه رگ که حساب میبزن تزایپ ییمگه نه؟ گفتم دور هم سه تا نیشام نخورد یچه زحمت -

 نگار کو؟ م،ینیگرفتم با هم بب

 طرف آشپزخانه رفت و جواب داد: ندا

 تو اتاقشه. -

 دنبال او رفت و گفت: ییحی

 .فتادهیصداش بزن تا غذا از دهن ن -

رفت. وارد اتاق نگار شد و  رونیانداخت و از آشپزخانه ب ییحیگذرا به  یقرار داد و نگاه زیم یرا رو دهایخر ندا

داد.  یر مقرا زیم یها را رو تزایکه پ یبه او که هنوز خواب بود انداخت و دوباره به آشپزخانه برگشت در حال ینگاه

 گفت:

 نگار حالش خوب نبود االن هم خوابه. -

 :دیبا دقت به ندا نگاه کرد و پرس ییحی

 ؟یشده و چرا ناراحت یچ یبگ یخوا یچرا نم ستیتو هم حالت خوب ن -

 زد و گفت: ینگاهش را به او دوخت و نشست سپس لبخند کمرنگ ندا

 .کم ناراحتم هیفقط به خاطر نگار  ستین میزینه من چ -

 او قرار داد. یرا جلو ییحی یتزایپ
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 :دیکرد و پرس یمکث ییحی

 ؟ینگار چشه چرا به خاطر اون ناراحت -

 انداخت و جواب داد: ریسر به ز ندا

 نگار؟ یخواستگار ادیکه ب نیبا مادر جون صحبت کرده ا ثمیم یخبر ندار -

 و گفت: دیکش یپوف ییحی

زنم شامت رو  یمادرم موندم حاال تو خودت رو ناراحت نکن من بعدا باهاش حرف م یخدا من تو تمام کارها یا -

 بخور.

 ته دلش نجوا کرد: ریسر بز ندا

مادرت  شیپ ایرو باور کنم  یزن یخودم م یکه جلو ییدونم حرف ها ینم گهیتو موندم د یمن هم تو تموم کارها -

 رو؟

 ؟یخور یچرا نم -

 خورم. یاالن م -

ال ح یهنگام نگار با صورت پوف شده و ب نیبه آن زد. در ا یگاز ییاشتها یرا برداشت و با ب شیتزایاز پ یا کهیت

هر دو دستش  انینشست سرش را م یصندل یبه او سالم کرد و رو یبا لحن آرام ییحی دنیوارد آشپزخانه شد با د

 گرفت و گفت:

 رم؟یم یدارم از سر درد م میقرص سر درد ندار نیندا جون بب -

نگاه نگرانش را به نگار که رنگ به رو نداشت  ییحیبود رفت.  خچالی یطرف سبد قرص که باال یحرف چیبدون ه ندا

 دوخت و گفت:

 دکتر. میپاشو بر ستیاگه حالت خوب ن -

 تکان داد و گفت: یسر ریسر به ز نگار
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 .ستین میزینه خوبم چ -

 او گرفت و گفت: یجلو یقرص ندا

 !زمیعز ایب -

 دست او داد. یآب وانیل سپس

 و از جا برخاست. دیآب را سر کش وانیقرص را در دهانش انداخت و ل نگار

 صدا گفتند: کیهر دو به او زل زدند و  ییحیو  ندا

 ؟یریکجا م -

 کرد و ادامه داد: یمکث ندا

 شامت رو بخور. نیبش زمیعز -

 تشکر کرد و به اتاقش برگشت. نگار

 داد و گفت: هیتک ینفس گرفت و به صندل ییحی

 حرف بزنم. ثمیفرصت نشد با م -

 ناراحت بود. یلیتازه با من حرف زد خ -

 به نگار بزند. یرا گرفت. ندا از جا برخاست و رفت تا سر ثمیم یو شماره  دیکش رونیب بشیتلفن را از ج ییحی

 ود.ذهنشان  را مشغول کرده ب یدر سکوت تلخ شب فرو رفته بودند و هر کدام فکر همه
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او بودن  یسخت ب یداشت و به روزها ثمیکه با م یو به لحظات خوش ختیر یصدا اشک م یخود ب ییدر تنها نگار

 کرد. یفکر م
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 یکه نگار از او متنفر م نیدر فکر فرو رفته بود. فکر ا قیرا دراز کرده ،عم شیبه تاج تخت داده و پاها هیتک ثمیم

 زد. یبخشد آتش به جانش م یشود و تا آخر عمر او را نم

 یدوخته بود م ونیزیکه چشم به صفحه تلو ییحینگاه غمناکش را به  یکه گاه گاه یمبل لم داده ، در حال یرو ندا

 پروراند. یدر ذهنش م دیجد یانداخت و فکرها

 .کرد یفکر م نشیمادرش و در آخر به ندا و نگاه غمگ یدر سکوت وهم آور به حرف ها و گفته ها ییحی

 داد. یخود را تاب م یکه به آرام یمتحرکش در حال یصندل یخانم رو اقدس

 بر لبانش یبه سرش زد لبخند ییهویکه  یاز فکر دیکش یخط و نشان م ثمیم یو نامزد یمراسم خواستگار یبرا

 فت کهبر آن گر میو تصم ردیشد اگر مراسم هر دو پسرش را با هم بگ یکرد  چه خوب م ینقش بست با خود فکر م

 یصورتش شد و فکر کرد چه طور یچاشن یاخمندا  ادیاو چند برابر شود. اما با  یکند تا خوش حال یرا راض ییحی

 خالص شود... شهیهم یتواند از شر او برا یم

 یبود. با خوش حال ایاز هر غم و غصه بود مح یشب لبخند بر لب داشت و خال نیکه در آن سکوت سنگ یکس تنها

 یزد و م یکرد و از ته دل قه قهه م یصحبت م یکه چند روزه مهمان وجودش شده بود با رسام تلفن یریوصف ناپذ

 .دیخند

به او وقت بدهد تا  یکرد کم یسع دیرا د ثمیعجله داشت اما چون حال خراب م یرفتن به خواستگار یکه برا اقدس

 .دیایکنار ب زیبا همه چ

باغ  بود و ستادهیر زد و وارد اتاق شد لبخند زنان به او که پشت پنجره ابه د یدر اتاق او مکث کرد سپس تقه ا پشت

اش را با دوتا  ینیصورتش خود به خود جمع شد و ب دیکه به مشامش رس ینامطبوع یشد از بو کیزد نزد یم دیرا د

 انگشت گرفت و گفت:

 !؟یکش یم گاریتو س گارهیس یانگار بو هیچ یبو نیا ثمیم -

 نداد. یزد و جواب یتفاوتش را سمت او چرخاند پوزخند ینگاه سرد و ب ثمیم

لب به اون کوفت و  نمینب گهیپاشو جمعش کن د یواسه خودت درست کرد یا افهیو ق ختیچه ر نیا ثمیم -

 ؟یایب یخوا یم افهیق نیبا ا یبرات خواستگار میبر میخوا یفردا م یناسالمت یبزن یزهرمار
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 کوتاه ندیبود مادرش که حال و روزش را بب دواریتخت نشست. ام یروحش را به مادرش دوخت و رو یباز نگاه ب ثمیم

 نقش بر آب شدند. شیدهایو با ازدواج او با نگار موافقت کند اما تمام ام دیایب

کرد و رو به ندا که مات او  یبا وسواس خود را بررس ستادیشکسته شده بود ا نهیآ نیگزیکه جا یقد نهیجلو آ ییحی

 شده بود گفت:

 شدم؟ پیبه نظرت خوش ت -

 زد و جواب داد: یلبخند محو ندا

 خوان برن؟ یتو که نم یخواستگار یهمه استرس دار نیحاال چرا ا یبود یعال شهیتو که هم -

 گفت: یو با شوخ دیخند ییحی

 .گهیتر باشه د پیاز داماد هم خوش ت دیخب برادر داماد با -

 :دیکرد و پرس یمکث سپس

 ؟یآ یبا ما نم یش یتو چرا حاضر نم -

 ام؟یهست من چرا ب نیکنه نوش یسرم درد م ستیحالم خوب ن ینه کم -

 در را باز کرد و گفت: ایبزند مح یتا خواست حرف ییحی

 ؟ییآ ینم میداداش همه منتظر تو هست -

و  ستادیدر ا هیآرام و آهسته دنبال او رفت. ال یبه ندا انداخت و طرف در رفت. ندا با قدم ها یینگاه گذرا ییحی

 خوش یلیبه باال شونه زده به نظرش خ یو موها یسبز روشن و شلوار کتان کرم راهنیانداخت با پ ثمیبه م ینگاه

 ادی و به دیدفعه دلش لرز کیشد.  یبا نگاهش طالق هک ثمیو پر التماس م نیشده بود. نگاه غمگ یو خواستن پیت

 چشمش حلقه زد. ینگار اشک تو

 رفت. رونینفر ب نینگاه از او گرفت و آخر ریسر به ز ثمیم

اسم نگار قلبش ضرب  دنیاش رفت با د یموقع زنگ تلفن ندا به صدا در آمد با حال منقلبش سمت گوش نیهم

 را دم گوشش  قرار داد و بغضش را قورت داد. شیرو گونه اش غلت زد. گوش یگرفت و قطره اشک
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 الو بله؟ -

 بغض آلود و گرفته گفت: یبا صدا نگار

 کنم؟ یبه خدا دارم دق م شمیپ یومدیندا چرا ن -

 !زمیکنم آروم باش عز یخواهش م امیجونم نتونستم ب یخوام ابج یمعذرت م -

دم. اون که دلش با منه  یرو از دست م ثمیم شهیهم یشه امشب برا یباورم نم رمیگ یم شیتونم ندا دارم آت ینم -

 رفت ندا جواب من رو بده؟ یچه طور

 جواب داد: یبود با لحن تلخ یصدا از چشمان ندا جار یکه ب اشک

گفت دوست نداره بره اما مادرش مجبورش  یبه مادرش م ثمیم دمیآروم باش خودم شن زمیبرات خواهر عز رمیبم -

 یکی یبرا گهیاون از امشب د یفراموشش کن دیکرد نگار جونم تو با یوقت ولت نم جیکرده اگه دست خودش بود ه

 است. گهید

ته دلش  دهیخواهرش، غم خواب یها هیگر ینشست صدا نیزم یهق زد و سکوت کرد. ندا اشکش را پس زد و رو نگار

 دزیو اشک فراق بر ندیخواهرش بنش یکه جا یداد فکر کرد. به روز یرو از دست م ییحیکه  یبه روز کرد و داریرا ب

 افزود. یاش م هیکرد و به گر یفکر م

کرد و  یم یزیبرنامه ر ثمیم یمراسم نامزد یشناخت و برا یسر از پا نم یروز گذشت و اقدس از خوش حال چند

 او چند برابر شده بود. یبود خوش حال ایمح یعروس یچون بعد از مدت

کرد ندا از او ناراحت و دلخور  یتفاوت بود احساس م یب زیکرد و با همه چ ینم یاحساس خوش حال چیکه ه ثمیم

 شده بود.
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 به در وارد کرد. یتقه ا دیو با ترد ستادیدر اتاق ندا ا پشت

 را جمع و جور کرد و به او اجازه ورود داد.خود  یاو پشت در است کم دیفهم ثمیاز طرز در زدن م ندا
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 وارد شد. ریدر را باز کرد و سر به ز یبه آرام ثمیم

 .ستادیا شیاو از جا برخاست و سر جا دنیبا د ندا

 و گفت: ستادیاو ا یبا فاصله چند قدم ثمیم

 ؟یاز دست من ناراحت یشد نیسنگ یلیکه با من خ هیندا مدت -

 ثمی. مو او را برنجاند اوردیبه زبان ب یخواست حرف یکرد. دلش نم ارینگاهش را به چشمان او دوخت و سکوت اخت ندا

 گفت: یبا لحن گرفته ا دیکه سکوت او را د

 درست حدس زدم تو به خاطر نگ... -

 و گفت: دیبه حرف او پر ندا

 خوام. یشم معذرت متونم خوشحال با یدرکم کن نم یول ستمیمن ناراحت ن ثمینه م -

 گفت: دیرا ضرب گرفته بود با ترد نیزم یرو شیبا پا یقرار یکه با ب یدر حال ثمیم

 حال نگار چه طوره؟ -

 زد و جواب داد: یپوزخند ندا

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 نداد. یانداخت و پاسخ ریسر به ز یبا شرمندگ ثمیم

 زد و گفت: ییلبخند دندان نما ثمیم دنیا دشاد و خوش حال وارد اتاق شد ب ییحیهنگام  نیا در

 جاست آقا دوماد گل گالب! نیا یک نیبه بب -

 او نهاد و گفت: یشد دست بر شانه  کیبه او نزد ییحیزد.  ینگاهش را سمت او چرخاند و لبخند محو ثمیم

 چه خبر شاه دوماد؟ -

 نگاه از ندا گرفت و جواب داد: ثمیم
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 .یخبر سالمت چیه -

 کرد و خطاب به او گفت: شیصدا ییحیبه هر دو نگاه کرد و طرف در رفت. که  ندا

 .رونیب میندا حاضر شو بر -

 گفت: طنتیو با ش دیخند ییحیبه او انداخت.  ینگاه تعجب بار ندا

 کنه. یکه آدم به خودش هم شک م یکن یجور نگاه م هیچته  -

 :دیبرگشت و پرس ییحیرف کرد و از اتاق خارج شد. ندا ط یکوتاه یخنده  ثمیم

 ؟یبر یخوا یکجا م -

 تخت نشست و جواب داد: یرو ییحی

واسه خودت  یزیچ ینکنه قصد دار استیمح یو آخر هفته عروس ثمیم هیفردا جشن نامزد یناسالمت دیخر میبر -

 ؟ینخر

 باال انداخت و گفت: یتفاوت شانه ا یب ندا

 دونم. ینم -

 :دیکنار خود نشاند و پرس دیدست او را کش ییحی

 ؟یناراحت ثمیتو هنوز از دست م -

 یمنم کار یخوشحال باش یخوام تو برادرته حق دار یتونم خوشحال باشم معذرت م یاما نم ستمیمن ناراحت ن -

 ندارم.

 .یمن دوست دارم تو هم خوش حال باش یول -

 :نفس گرفت و ادامه داد ییحینزد  یانداخت و حرف ریسر به ز ندا

 یکردم نظرش رو عوض کنم اما نشد فکر م یبا مادرم صحبت کردم سع یلیبه خدا خ هیتو از چ هیدونم ناراحت یم -

 بکنه من و تو بهتر از یکم تر احساس ناراحت ثمیتا م هیفقط تظاهر زمیحاال من واقعا از ته دلم خوشحالم نه عز یکن
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 ثمیکنم به خاطر من که نباشه به خاطر م یم خواهشپس ازت  میحال اون رو درک کن میتون یم یا گهیهر کس د

 خوش حال باش.

 زد. از جا برخاست و گفت: یپوزخند ندا

 من برم حاضر بشم. -

 رفتند. رونینگذشت که هر دو حاضر و آماده از اتاق ب یرید

 :دیپرس ییحیرو ترش کرد و رو به  دنشانیخانم با د اقدس

 مادر؟ یکجا بسالمت -

 به ندا انداخت و ادامه داد: یادارمعن نگاه

 ؟یچونیپ یمن رو م گهیدستت درد نکنه حاال د -

 :دینگاه پرسشگرش را سمت او سوق داد و پرس ییحی

 شده؟ یداشته باشم حاال مگه چ یقصد نیمن غلط بکنم همچ -

 زبان پاسخ داد: شیخانم با ن اقدس

 .گهید ید یم میباز یدفعه بگو دار هی ستیهم ن التیخ نیچند روز گذشته اما تو ع یکه بهم داد یاز قول -

 نیبه ندا انداخت. ندا قبل از ا یبه مادرش زد. نگاه  یشد لبخند خشک انیکه در چهره اش نما ییهوی رییبا تغ ییحی

 تکان داد و رو به مادرش گفت: یسر ییحیرفت.  نیطرف ماش ریسر به ز اوردیبه زبان ب یحرف ییحیکه 

 ست؟یحرف ها ن نیاصال موقع ا یکن یمادر فکر نم -

 کرد و با تشر گفت: یاخم مادرش

 خوره آه واال. یبا تو نم یبه درد زندگ گهیبذار بدونه که د سیحرف هاست دختر ابل نیچرا خوب هم وقت ا -

 نیرفت. ماش نشینزد و سمت ماش یلبانش را تکان داد اما حرف یدانست جواب او را چه بدهد چند بار یکه نم ییحی

 برد و منتظر ماند تا ندا سوار شود. اطیح رونیرا ب
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رد و بدل شود  نشانیب یکه کلمه ا نیرا بدون ا یرا به حرکت در آورد. مسافت نیسوار شدن ندا استارت زد و ماش با

 کرد و گفت: یندا در عذاب بود. تک سرفه ا نیکه از سکوت غمگ ییحیکردند.  یسپر

 زم؟یعز یساکت -

 یدوخته بود با لحن سرد رونیدر حال رفت و برگشته ب یگرفته و نگاهش را به خودروها ییحیه رو از ک یدر حال ندا

 جواب داد:

 بگم؟ یچ -

 کرده؟ ریفکرت رو درگ ی،بگو چ یهر چ -

 شیاو زل زد. سپس نگاهش را به رو به رو مرخیبه ن یچرخاند و لحظه ا ییحیزد و نگاهش را سمت  یپوزخند ندا

 سوق داد.

دانست تا بخواهد  یتفاوت باشد م یکرد ب یم یاقدس خوره به جان او انداخته بودند. اما سع یکه حرف ها نیا با

 بحث را شروع کند اشک امانش نخواهدداد.

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم -

 ندارم. یجشن و پا کوب ینگار بمونم حال و حوصله  شیفردا پ یداد یکاش اجازه م یا یندارم ول یحرف -

 گاهش کرد و گفت:ن ییحی

 .یکن یرو ناراحت و دلخور م ثمیکه م یطور نیا -

 قرار گرفته. یبد طیخواهرم باشم چون تو شرا شیخواهم پ یندارم م یبه کس یمن کار -

 و سکوت کرد. دیکش یینفس پر سر و صدا ییحی

 

50 



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
225 

 

او  یخود برا ی قهیبا سل یلباس ییحیرفت تا  یمغازه م نیاز آن مغازه به ا ییحیحال همراه  یآشفته و ب یبا ذهن ندا

تور که از قسمت پشت و جلو با  نیرنگ بلند با آست یزرشک راهنیگشت و گذار باالخره پ یانتخاب کند. بعد از کم

بودن لباس خوشش آمده بود. آن  دهی. ندا هم چون از پوشرفتشده بود، نظر او را گ نییتز ییبایبراق و ز یسنگ ها

 کردند. یداریخرو همان را  دیرا پسند

 آن ها کرد. میگفت و لباس کاور شده را تقد کیبه آن ها تبر فروشنده

کرد  یبا او رفتار م یکرد. طور یفکر م ییحی یمیو صم یمغازه خارج شدند. ندا با خود پوزخند زد و به رفتار عاد از

مادرش ناراحته اما  یدانست از حرف ها یکه م نیبود. با ا دهیمادرش را ندا نشن شیچند ساعت پ یکه انگار حرف ها

 خواست یخودش را با او روشن کند. دلش نم فیچه زود تر تکل ره دیکرد با یو ندا فکر م اوردیکرد به رو ن یم یسع

 یافکار بغضش گرفت و خود را آدم نیفکر کند چ رسد به ازدواج . با ا یا گهیبه کس د ییحیاو بود  شیکه پ یتا زمان

داشته باشد. با فشرده شدن دست  شهیهم یتوانست عشق خودش را برا ینم یکه حت دید یشکست خورده م

 به او انداخت. یبه خود آمد و نگاه ییحی یان دست گرم و مردونه یسردش م

 زم؟یعز یچرا تو خودت -

 .ستین یزیچ -

 ؟یندار ازین یا گهید زیبه چ -

 نه ممنون. -

 م؟یبخور رونیشام ب میبمون ایخونه  میبر

 خونه. میبر -

 آن ها را متوجه خودش کرد. یمانند زن غیج یهنگام صدا نیا در

 د؟یخوب ییحیسالم آقا  -

 کرد افتاد. یکه با لبخند نگاهش م یدختر جوان یرو نگاهشان

 دیرس یکه دست پاچه به نظر م ییحیزد و به  ینگاه به آن دختره که موشکافانه لبخند م هیبا بهت و تعجب  ندا

 دختره باز با همان لحن شادش ادامه داد: انداخت.
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 !؟یعه من رو نشناخت -

 جواب داد: یخود را جمع و جور کرد و با لبخند خشک یکم ییحی

 خانم؟ بایفر تنیچرا چرا شناختم ممنون شما خوب هس -

 شدم. یعال دمیشما رو که د یخوبم ول -

 شناخت؟ یاو را از کجا م ییحیبود و  یکرد که آن دختر ک یهر دو بود و فکر م ی رهیبا بهت خ ندا

 :دیپهن و خوش حالتش داد و پرس یبه ابروها یناز و عشوه نگاهش را طرف ندا چرخاند، حالت یبا کم بایفر

 خانم شماست؟ شونیا ییحیآقا  -

 نگاهش را سمت ندا سوق داد و جواب داد: یجیبا گ ییحی

 ندا خانم، خانم بنده. شونیبله ا -

 با اکراه دستش را طرف او دراز کرد و گفت: بایفر

 خوش بختم. -

 جواب داد: یدست در دست او گذاشت و با لحن سرد دیبا ترد ندا

 ممنون. -

 ادامه داد: ییحیرو به  و

 م؟یبر -

 زد و گفت: یلبخند ییحی

 !زمیباشه عز -

 دور شده بود رفت. یه از او چند قدمکرد و دنبال ندا ک یانداخت خداحافظ یبه ندا م یکه نگاه تند بایاز فر سپس

 !امیمن هم ب زمیصبر کن عز -
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را  نیماش ییحیگرفت.  ییحیسوار شد و رو از  تیبا عصبان دندیرس نیپوزخند زد و به راهش ادامه داد. تا به ماش ندا

 :دیبر هم رفته پرس ییبه حرکت در آورد با ابروها

 دفعه چت شد؟ کی -

 کی دیرا د ییحیبا  بایبرخورد فر یدانست چرا وقت یاش را حفظ کند. نم یرفت تا خودنسرد یبا خود کلنجار م ندا

تحمل کند و دوام  یازدواج کند محال است لحظه ا ییحی یکرد اگه روز یو ناراحت شد. با خود فکر م یدفعه عصب

 .اوردیب

 ؟ید یندا با توام چرا جواب نم -

 خسته ام. یفقط کم ستین یزیچ -

 تو دلته؟ یچ یبگ یخوا ینم یول یستینخسته  -

 اش شود. یمانیکه بعد موجب پش اوردیبه زبان ب یخواست حرف یکرد آرام باشد دلش نم ینفس گرفت و سع ندا

 ینگاهش م رهیخ رهیکه خ ایو از کنار اقدس خانم و مح مودیرا پ اطیعرض ح یحرف چیشد و بدون ه ادهیدر پ دم

 کردند، گذشت و وارد اتاقش شد.

که طرف  یشد به مادر و خواهرش سالم کرد و در حال اطیندا  گرفته بود. وارد ح یکه برا یهمراه کاور لباس ییحی

 .ستادیمادرش ا یرفت با صدا یاتاقشان م

 تو دستت؟ هیچ نیا -

 و جواب داد: دیزد. سمت او چرخ یلبخند ییحی

 ندا گرفتم. یلباس برا -

 و گفت: دیکش ییحیو کاور را از دست  دیحرف از جا پر نیا دنیبا شن ایمح

 .نمیعه بده بب -

 گفت: یآورد و مقابل چشمانش گرفت و با شگفت رونیرا از کاورش ب لباس
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 کنه! یرو تن م نینازه خوش به حال ندا که ا یلیخدا چه قشنگه مامان نگاه کن خ یوا -

اش جمع  نهیس یرا رو شیدست ها شخندیکرد با ن یو آن ها را نگاه م ستادهیهنگام ندا که دم در اتاق ا نیا در

 کردوگفت:

 .شیببر یتون یم یاگه بخوا -

زد  یتن خود قرار داد. دور خود چرخ یلباس را رو یبا خوش حال اینگاه متعجبش را طرف او سوق داد. که مح ییحی

 و گفت:

 شم؟ یم یرو بپوشم چ نیمن ا یوا -

اتاق قرار  یکه گوشه  یمبل دو نفره ا یوارد اتاقش شد و رو یحرف چیطرف ندا رفت. ندا بدون ه یتیبا نارضا ییحی

 و گفت: ستادیمقابل او ا تیبا عصبان ییحیداشت نشست. 

 ؟یکار رو کرد نیچرا ا -

 کرد جواب داد: یدستش را به هم قالب م یکه انگشت ها یدر حال ندا

 دوستش داشت. ایچون مح -

ازش خوشم اومده بود و برات  یلیخ یدون یتو که م یکار رو کرد نیمن نگاه کن بگو چرا ا یندا تو چشم ها -

 عمد بوده؟ یگرفتمش کارت از رو

 نداد. یباال انداخت و جواب یشانه ا ندا
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اما  دیرس یخواست بزند تا نوک زبانش م یکه م ییکرد حرف ها یم انیخورد و قل یته دلش جوش م یزیچ هی

 ...ایمح یو عروس ثمیم یرخ دهد حداقل تا بعد از مراسم نامزد نشانیب یخواست کدورت یزد. نم ینم یحرف

 فرو برد و گفت: شیموها انیانگشتانش را م دیکش یکه سکوت ندا کالفه اش کرده بود. پوف ییحی
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 ؟یبا من هم سر لج افتاد یبه خاطر خواهرت حت یانگار یاریتا حرصم رو در ب یحرف بزن یخوا یپس نم -

 با چشمان گرد شده از جا برخاست و با بغض گفت: ندا

 که نگار عروس شماها نشده خوشحالم. نیاز ا هیچ یدون یاصال م یکش یخواهرم رو به رخم م یچرا ه -

 دست زد و گفت: شیبرا تیبا عصبان ییحی

 ؟یبا من خسته شد یاز زندگ هیپره چ یلیدلت از ما خ یندا خانم انگار رونیب زیبر ،یچ گهیخب خب د -

 نزد. یاش شد و حرف رهیبا چشمان پر از اشک خ ندا

 شد. یانداخت و اشکش جار ریبه ز سر

 دست مشت شده اش را در هوا  گرفت و از اتاق خارج شد. ییحی

 سر داد. هیگر یمبل پرت کرد و نا یخود را رو ندا

 به یو گوش به صداها داد. از پنجره نگاه دیبه صورتش کش یآمد دست یم رونیکه از ب ییسر و صدا ها دنیشن با

 یکردند. از پنجره فاصله گرفت. حوصله اش سر رفته بود و نم یم یکه خانه را چراغان یعده ا دنیانداخت با د رونیب

فت. از گر یم نگار غصه اش ادیکرد به  یرو داشتند فکر م شیکه پ یبه فردا و جشن یبکند وقت دیدانست چه کار با

 اش را برداشت و با نگار تماس گرفت. یدلخور بود. گوش  ییحیبرخورد تند 

ش که ته دل ییاسم ندا با تمام غم ها دنیاش انداخت با د یبه صفحه گوش یکه مشغول کتاب خواندن بود، نگاه نگار

 بر لبانش نشاند و جواب او را داد: یکرد لبخند یم ینیسنگ

 ؟یخوشگلم خوب یسالم اج -

 نداشته باشد. گفت: یلرزش شیکرد صدا یم یکه سع یبغضش را فرو خورد و در حال ندا

 مامان بابا چه طورن؟ یسالم ممنون تو خوب -

 چه خبر؟ ییحیاز تو و  میخوب یشکر همگ -

 .ستین یخبر خاص چیه -
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 :دیکرد و پرس یخواهرش شده بود. مکث یصدا هیکه متوجه گرفتگ نگار

 ندا حالت خوبه چرا صدات گرفته؟ -

 شد و گفت: یجار شیگونه ها یاز چشمان ندا رو اریاخت یسوال نگار، اشک ب نیا با

 دونم چه کار کنم؟ یدلم بد جور گرفته نم -

 حرفت شده؟ ییحیچرا دلت گرفته با  زمیفدات بشم عز -

 خواست به زبان براند را زد و گفت: یکه نم یناخواسته حرف ندا

خوان اون  یجا بمونم بخصوص که م نیلحظه ا کیخوره دوست ندارم  یخونه حالم به هم م نیا یز حال و هواا -

 .رنیجشن مزخرف رو بگ

 شوک زده زمزمه کرد: نگار

 درسته؟ ثمیم هیجشن نامزد -

 شد و گفت: یعصب ندا

غصه اش رو  دیکه قدرت رو ندونست ، چرا با یکس یبه خاطر اون ها ناراحت بش ینگار ولشون کن تو حق ندار -

 هان چرا؟ یزیاشک بر شیبرا دیچرا با یبخور

 گفت: یحرف خواهرش با تلخ دییاش را پاک کرد و با تا یاشک جار نگار

 تیها به حرف ها نیخوام که قبل از ا یکنم معذرت م یبهش فکر نم گهیحق با تو من د یابج یگ یتو راست م -

 ناراحتت کرده؟ یندا بگو چ ستین نید تو ادر یگوش نکردم ول

 را در دستش جا به جا کرد و جواب داد: یگوش ندا

زارم  یو همه کس ب زیشم از همه چ یکنم دارم خفه م یکنم احساس م یم ینیدونم نگار احساس سنگ ینم -

 حضور داشته باشم. ثمیتو جشن م دیگه با یم شتیپ امیده ب یاجازه نم ییحی یجا بمونم ول نیدوست ندارم ا
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رو  زیکنم اصال همه چ یبهش فکر هم نم گهیدم ناراحت نباشم و د یاگه به خاطر منه بهت قول م زمیآروم باش عز -

هم بشه قوزه باال قوز قربونت برم به خاطر  نیکه ا یندار یبرم فقط تو خودت رو ناراحت نکن تو کم ناراحت یم ادیاز 

 .یکن خوشحال باش یشوهرت سع

زمزمه وار حرف  ییحی یمنتظره  ریمادر شوهرش و رفتار غ یحرف ها ادیشده بود به  رهینامعلوم خ یبه نقطه ا ندا

 نگار را تکرار کرد.

 به خاطر شوهرم! -

 زد و با خود نجوا کرد: یپوزخند

 شده. دهیها شوهرم با مادرش هم عق یتازگ یخبر ندار -

 ؟یالو ندا هست -

 .رمیگ یقطع کنم نگار بعدا تماس م دیبا -

 مراقب خودت باش. زمیباشه عز -

 به مامان و بابا سالم برسون خدانگه دار. -

 خدانگهدار. -

آمد داخل ندا رو از او گرفت و زود اشکش را  ایباز شد و مح یهنگام دو تقه به در وارد شد. سپس در به آرام نیا در

 پاک کرد.

 بود با دقت نگاهش کرد و گفت: ستادهیاز همان جا که ا ایمح

 مادرم کارت داره. -

 با همان حال که بود جواب داد: ندا

 .امیاالن م -
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باعث  یزیچه چ دیشیاشک ندا حال او را دگرگون کرد و با خود اند دنیرفت. د رونیکرد و از اتاق ب یمکث ایمح

 او شده بود؟ یناراحت

 اال انداخت و نزد مادرش به سالن رفت.ب ینداشت به خود بدهد شانه ا یجواب یوقت

 شده گفت: زیکرد با چشمان ر یکه به طول و عرض سالن نگاه م یخانم در حال اقدس

 اد؟یب یدختره کجاست گفت نیپس ا -

خوام تا فردا همه کارها  یطرف بذارن م نیعروس و دوماد رو ا گاهیجا برداره تا جا نیرو از ا زهایمبل و م نیا دیبا

 .یکم و کسر چیانجام شده باشه بدون ه

 لم داد و گفت: یمبل تک نفره ا یرو ایمح

 بهتره. ریمامان من که بهت گفتم جشن رو تو تاالر بگ -

 صورتش کرد و رو به او گفت: یچاشن یخانم اخم اقدس

 رمیجا بگ نیخوام جشن پسرم رو هم یخودمون چشه؟ م یوا مگه خونه  -
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 .ادیکنم تا چشم حسودا در ب یشاد یکل و

 جلو رفت و گفت: یحال یبا ب دیاقدس را شن یهنگام ندا وارد سالن شد و حرف ها نیا در

 ؟یبله مادر جون کارم داشت -

 رو ترش کرد و با تشر جواب داد: اقدس

گ وسط قشن نیکه ا نیر هم بچکنا یجور هیمبل ها رو  نیا ایکشوندمت ب ینم رونیب دیکارت نداشتم از کاخ سف -

 عروس و داماد جا باز بشه. گاهیجا یبرا

 به مبل ها و سالن انداخت و گفت: ییبا تعجب نگاه گذرا ندا
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 خودم دست تنها؟! -

 کمکت کنه؟ ارمیب رمیکارگر بگ یخوا ینکنه م هیچ -

 زد و گفت: یپوزخند ندا

 دم. یچشم انجام م ادیب ییحیکار رو بکنم بذار  نیا ییفکر نکنم بتونم تنها -

 گفت: یخانم با لحن تند اقدس

 .یکار رو بکن نیخوام ا یاالن م نیمن هم -

 به صدا در آمد با ناز و عشوه از جا برخاست و رو به مادرش گفت: ایهنگام زنگ تلفن مح نیا در

 مامان من رفتم تو اتاقم عشقم زنگ زد. -

 !زمیبرو عز -

 زد. یشخندیچشم دوخت و با خود ن ایمح یبا اکراه به راه رفتن عشوه گر ندا

 ابرو اش را باال انداخت. با اشاره به مبل ها گفت: یخانم تا اقدس

 گه؟یشروع کن د یهست یمنتظر چ -

 با لحن مصمم جواب داد: ندا

 تونم. ینم ییمونم گفتم که تنها یم ییحیمنتظر  -

که به زبان آورد او را سر  یرا به هم فشرد و چشم به رفتن ندا دوخت و با حرف شیخانم با حرص دندان ها اقدس

 کرد. خکوبیم شیجا

 ادیپسرم  پ یچون من دختر مناسب برا یرو مشخص کن فتیگم بهتره هر چه زود تر تکل یبهت م یگوش کن چ -

بچه  یو کلفت یبمون یخوا یهم اگه م کنم تو یو شاد ینوبت اونه که براش خوشحال ثمیم یکردم انشاهلل بعد از نامزد

کار منصرف  نیرو از ا ییحیهم نکن  ی. سعیاریواسه من در ن بمیگفتم که بعدا ننه من غر یمختار یهاش رو بکن

 شه. یبه ضررت تموم م یدون یچون خودت م یکن
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ند و حال او از آن شد یو اکو م دندیچرخ یمادر شوهرش مدام در سرش م یوارد اتاقش شد. حرف ها ریسر به ز ندا

 شد. یچه بود بدتر م

به تمام  ییحیباشد. تا  ییبه فکر جدا دیدانست با یم دهیدانست و قبول داشت به آخر خط رس یم خودش

. کرد ینداشت با خود مدارا م یا گهیسخت و طاقت فرسا بود اما راه د شیبرا میتصم نیکه ا نیبرسد. با ا شیآرزوها

 و شاهد پر پر شدن خودش باشد. دخاتمه دهد چون طاقت نداشت بمان زیبه همه چ ایمح یتا بعد از عروس

 بلند  یا روزهیف یآب راهنیپ کیجشن آماده شد و  یبا او قهر کرده بود برا ییحیکه  یکه داشت در حال یهر حال با

 کرد. ادهیپ نشیحال و غمگ یصورت ب یرو یساده ا شیو آرا دیپوش بایحال ز نیساده و در ع

را  زیهمه چ دینداشت با یکرد اما چاره ا یحالش را بدتر م دیرس یکه به گوشش م یقیبلند آهنگ و موس یصدا

 تحمل کند.

 یماند. سپس تکان رهیماتش برد و به او خ یاو لحظه ا دنیوارد اتاق شد با د ییحیبرود  رونیکه از اتاق ب نیاز ا قبل

 خورد و گفت:

 گه؟ید رونیب ایب ید یچه قدر لفتش م -

بر لبان بسته اش نشاند و کنار مادرش که تنها آمده بود  یرفت. لبخند مصنوع رونیقبل از او ب یحرف چیبدون ه ندا

از  یکیمادرش با تبسم جوابش را داد و گفت که حالش خوب است و رفته خونه  دیجا گرفت و حال نگار را پرس

 ستیگذشت و اکنون در چه حال یچه م واهرشدر دل خدانست  یبه او فکر کرد خوب م ریدوستانش ندا سر به ز

 یانج یکرد چشم دوخت و لبخند ب یکه مدام او را نگاه م ثمیسر بلند کرد و به م ردیقرار بگ رینخواست تحت تاث

ندا گرفته بود را تن کرده و  یبرا ییحیکه  یکه لباس یکه با ناز در حال ایاو داد. سپس نگاهش را سمت مح لیتحو

 دنیجا گرفت اما با د نیسوق داد. از جا برخاست و کنار نوش دیرقص یداد و م یخودش را تکان م هادختر گرید انیم

 :دیپرس نیدفعه ماتش برد و به او چشم دوخت و از نوش کی دیخند یکه کنار اقدس خانم نشسته و قهقه م یشخص

 ؟یشناس یتو اون دختره رو م -

صورتش جمع شد و  بایفر دنیکه ندا اشاره کرده بود نگاه کرد با د ییبه جا نیبه او کرد. نوش یبا انگشت اشاره ا 

 گفت:

 کنه؟ یجا چه کار م نیاون ا یاز خود راض یدختره  ششیا -
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 ش؟یشناس یم یعنی -

 ؟یشناس یمگه تو نم -

 نوچ -

 کردم اونم دعوت کرده باشه. یمادر جونه فکر نم یها لیاز فام یکی -

 کرد؟ یدعوت م دیمگه نبا -

 اش زد و گفت: یشانیپ یرو یبه آرام نینوش

 باشه؟ میخوش باش ایو امثالش ب بایفر الیخ یب هیچ یدون یاصال م ییدختر تو چه قدر ساده رو یوا -

 فکر کرد. ییحیبا  بایفر یبه فکر فرو رفت و با برخورد خودمون قیعم ندا

و کم کم مهمان ها در حال ترک  دیرس انیکرد. تا باالخره جشن به پا یم یسپر یرو به سخت یکشدار لحظات

 را عوض کند. شیو بهار نامزد او گرفت و رفت تا لباس ها ثمیمجلس شدند. ندا نگاه از م

 کار به جا مانده تا انجام دهد. یلباس دوباره به سالن برگشت حاال همه مهمان ها رفته بودند و کل ضیاز تعو بعد

 آمدند و بهار با ناز و عشوه نزد اقدس خانم رفت و گفت: رونیه بهار از اتاق بهمرا ثمیم

ما برگزار  یکه برا یجشن با شکوه نیهمچ هیبرم ممنون بابت  دیبا اجازه مامان جون خانواده ام رفتن من هم با -

 .نیدیزحمت کش یلیخ نیکرد

 به ندا رفت و گفت: یچشم غره ا اقدس

 !زمیهمه انگشت به دهن بمونن عز رمیبراتون بگ یجشن عقد هی یدیتازه کجاش رو د -
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 .یکه پسر من رو خوشحال و خوشبخت کن نهیخوام ا یکه از تو م یکار تنها
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 گفت:  یداد با دندان قرچه ا یآن دو گوش م یکه با اعصاب خورد شده به صحبت ها ثمیم

 کار دارم ها. یبرسونمت کل فتیبهار خانم راه ب -

 نازک کرد و گفت: یپشت چشم بهار

 .میبر زمیباشه عز -

 کرد و رفت. یرو به اقدس خانم خداحافظ سپس

 هدیاقدس خانم را نشن یها هیو کنا کهیکرد ت یم یکه سع یدست به کار شد و در حال یحرف و کالم چیبدون ه ندا

 کرد. یم یدگیرس شیبه کارها ردیبگ

 و خبر از او نداشت. دهیند گهیبود د دهیرو د ییحیاول جشن که  از

ا در ج دیکش یرا دستمال م زیم یکه رو یگفت در حال یم دیباقر آقا که به او خسته نباش یمنتظره  ریغ یصدا با

ن نصف شب را نشا میبر لبانش ظاهر شد و تشکر کرد. باقر آقا به ساعت که دوازده و ن یاو لبخند محو دنیبا د دیپر

 داد نگاه کرد و گفت: یم

 وقته بابا جون. رید یاستراحت کن یبهتره بر یدیزحمت کش یلیدخترم امروز خ -

 انداخت و گفت: ریسر به ز یبا خستگ ندا

 رم. ینمونده بابا جون االن م یزیچ -

 و با اخم گفت: دیآقا دستمال در دست او را کش باقر

 .یربب نیخودت رو از ب یخوا یگفتم برو استراحت کن رنگ به روت نمونده م -

 سرش را بر شانه اش خم کرد و زمزمه کنان گفت: ندا

 چشم. -

 کرد، گفت: یرا شانه م شیاقدس خانم که موها دنیزد و وارد اتاقش شد با د یآقا لبخند باقر

 آخه؟ دیآر یقدر بهش فشار م نیها چرا ا اوردهیدختره جونش رو از سر راه ن نیخانم ا -
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 گفت: ابرو اش را باال زد و یخانم تا اقدس

 ایوقت شب کار کنه بهش گفتم بره بخوابه و فردا با کمک مح نیمجبورش کرده ا یک یحاج یزن یوا چه حرفا م -

ده که از من حساب  یگوش م ی... استغفراهلل چه قدر لجبازه به حرف ککه دختره یدون یکارها رو انجام بدن اما م

 ببره؟

 و گفت: دیآقا دراز کش باقر

 مدام خداش رو شکر کنه. یزن نیبه خاطر داشتن همچ دیبا ییحی شییخدا

 و گفت: دیدراز کش شیبر هم سر جا ییبا ابروها امدهیحرف باقر آقا خوشش ن نیخانم که از ا اقدس

 یزود نیچشم از خواهر ندا برداشت و به ا ثمیخوشحالم باالخره م یخسته شدم ول یلیامروز خ میبهتره بخواب -

. میرو برگزار کن یتا هر چه زود تر مراسم عروس میبجنب دیبا یراحت شد. حاج المیخ گهید فراموشش کرد. حاال

 شده بود. یچه دختره ماه یدیرو د بایفر یآهان راست

 :دیاش قرار داد و پرس یشانیپ یآقا ساعدش را رو باقر

 با؟یکدوم فر -

 آد؟ ینم ادتیدختر عمه ام دختر ناصر آقا  بایفر -

 راز؟یمگه برگشتن ش نیمگه اون ها نرفته بودن قزو یآمد ول ادمی ییزهایچ هی یچرا انگار -

سر اختالفات  یسال و خورده ا کیکنه بعد از  یکه بودن ازدواج م نیقزو بایفر چارهیکه ب نیمثل ا یخبر ندار -

برگشتن  هست که یپسر چند ماهه داشت که بعد از طالق ازش گرفتن چند ماه هیشه گناه داره  یجدا م یادیز

 .رازیش

 ؟یدفعه مهربون شد کیشد  یچ ینداشت یخوب ونهیتو و عمه ات م ادمهیکه  ییاوهوم تا جا -

 گفت: یرو به باقر آقا کرد و با لحن شاد ظیبا لبخند غل اقدس

کنم دختره بچه دار  یخواستگار ییحی یفکرم که اون رو برا نیتو ا دمیرو د بایفر یاز وقت یحاج هیچ یدون یم -

 ه؟یشه نظر تو چ یهم م
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 اش برداشت و گفت: یشانیپ یدفعه ساعدش را از رو کیآقا  باقر

 یعنیحرف ها  نیکشمش ا یخودم م ارهیبخواد سر ندا هوو ب ییحیاصال  هیقض نیسر ا یخانم شما باز هم برگشت -

 ؟یکن یدختر مردم باز یبا زندگ یخوا یچرا م یچ

 گفت: ینشست و با لحن تند شیخانم سر جا اقدس

 واسه پسرم نکنم؟ یکه دست رو دست بذارم و کار یانتظار ندار -

 را بست. شیگفت پشت به اقدس خانم کرد و چشم ها یلب م ریز ییزهایچ هیکه  یدر حال تیآقا با عصبان باقر

هم  یرا رو شیلک هاتوانست پ یخورد و نم یغلط م شیکرد مرتب سر جا یاحساس کمر درد م یکه از خستگ ندا

که خبر از او نداشت  ییحی یخال یجا گریطرف درد مثل خوره به جان او افتاده بود و از طرف د کیبگذارد. از 

 کجاست کالفه اش کرده بود.

 مادر شوهرش افتاد. یحرف ها ادینشست و با  شیجا سر

 درد داشته باشد. اعتنا باشد و به خواب فکر بکند تا کم تر احساس یب زیکرد به همه چ یسع

 تا باالخره به خواب فرو رفت. دیدانست چه قدر طول کش یو چشمانش را بست نم دیدراز کش دوباره

 شیعوض کرد و سر جا یرا با لباس راحت شیاو که خواب بود با مکث لباس ها دنیوارد اتاق شد با د یبه آرام ییحی

به خود آمد و نگاهش را سمت ندا  یهق هق کس ی. نگاهش را به سقف دوخت و به فکر فرو رفت. با صدادیدراز کش

 ندا را تکان داد: یشانه  یو به آرام ددا هیآرنجش تک یزد چرخاند، رو یو هق م ستیگر یکه در خواب م

 حالت خوبه؟ زمیندا عز -

دلش در جا فشرده شد.  دید یکه م یخواب ادینداد. با  یوابانداخت و ج ییحیبه  یباز کرد نگاه مهیچشمانش را ن ندا

 کرد و چشمانش را بست. ییحیپشت به 

 ظاهر شد. شیپلک ها یپرده  یرو لمیخوابش مثل ف باز
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از جا برخاست و به دنبال  یبچه ا یصدا دنیبا شن دیکش یرا م یانتظار کس ینشسته بود. انگار یآب جار یجو کنار

 یکه پشت شان به او بود و بچه ا یشد. تا به زن و مرد یتر م کیو نزد کیرفت صدا نزد یصدا گشت هر چه جلو م

 .دیدر بغل داشتند رس

 

54 

 آرام و کرخت خود یبا قدم ها 

زد و دستش  یکه در آغوش داشت اشاره کرد. لبخند یکه خوش حال بود. به بچه ا ییحی دنیبه آن ها رساند با د را

 ییحیو  دیو آن زن اجازه ندادند دستش به بچه برسد و از او دور شدند. دنبالشان دو ییحیرا طرف بچه دراز کرد. اما 

کرد و  یم هیکه گر یشد. ندا در حال یاز او دور و دور تر م اعتنا یبا داشتن بچه ب یغرق در شاد ییحیرا صدا زد. اما 

 نگذارد. شیتا تنها کرد یازاو خواهش م ختیر یاشک م

او خم شد و سرش را بر شانه  یرو ییحیهنگام  نیشد. در ا یصدا جار یبود اشکش ب دهیکه د یآوردن خواب ادیبه  با

 گفت: یاش قرار داد و با لحن آرام

 ؟یبا من قهر یخانم -

 نکرد. یبه همان حال که بود ماند و حرکت ندا

 ؟یجواب من رو بد یخوا ینم -

 ؟یبخش یشده بودم من رو نم یعصب یخوام کم یمعذرت م من

و زجه بکشد تا  هیگر ریبلند بزند ز یخواست با صدا یباز سکوت کرد اما ته دلش آتش به پا شده بود دلش م ندا

 نیبود و شهامت ا یاما آدم کم جرات زدیبر رونیداد را ب یخواست هر آن چه آزارش م یدلش سبک شود. دلش م

 دانست. زیسکوت را جا شهیمانند هم کارها را نداشت و باز

 او زد و گفت: یبر شانه  یبوسه ا ییحی

 !زمیعز یباشه هر جور راحت -
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 و چشمانش را بست. دیباز خواب طاق

 شیموها یرو یداد و دست رونیب قیرا همراه با نفس عم گاریانداخت و دود س رونیرا از پنجره ب گارشیته س ثمیم

 رونیب بشیاش را از ج یببرد. گوش ادیلحظه او را از  کی یتوانست برا ینگار بود و نم ریفکر و ذهنش درگ د،یکش

ام نوشته بود نگاهش را زوم کرد. تمام  یکه هست راسم نگا یآن ها رو نیشد. از ب نیمخاطب ستیو وارد ل دیکش

اسم نگار را  یدور کرد و رورا از خود  دیاو را بشنود، ترد یلحظه که شده صدا کی یخواست تا برا یوجودش ازاو م

د. دا هیکف دستش تک یپنجره قرار داد و سرش را به رو شهیش یروشن نمود، آرنجش را رو یگرید گاریلمس کرد. س

 یم یبشنود دل در دلش نبود و قلبش به تند ینگار را بعد از مدت طوالن نیآرام و دلنش یمنتظر بود صدا هک نیاز ا

 .دیتپ

که  را ندهد. تماس ثمیرفت تا بر قلب و احساسش غلبه کند و جواب م یتلفن با خود کلنجار م یبه صفحه  رهیخ نگار

باال و  شیگلو کیقرارش نهاد، از شدت بغض سب یو دست بر قلب ناآرام و ب دیقطع شد اشک در چشمانش جوش

 را خواهد داد. وجواب ا ردیتماس بگ گریشد. با خود نجوا کرد. اگر بار د یم نییپا

 که کنارش یمبل تک نفره ا یزد. خود را رو گارشیبه س یرا در مشتش فشرد و پک محکم یگوش یبا ناراحت مثیم

ار ب نیهر دو دستش گرفت و ته دل با خود گفت فقط ا نیاش را ب یداد. گوش هیتک شیقرار داشت انداخت و بر زانوها

 بردارد. شجواب او را ندهد دست از تال گریو اگر نگار بار د ردیتماس بگ

ا بر لبان بسته اش نشست ب یزد لبخند تلخ یصفحه تلفنش چشمک م یرو گریاسم عشقش که بار د دنیبا د نگار

 را دم گوشش قرار داد. یصفحه را لمس کرد و گوش یدست لرزان رو

 و گفت: دیمسخ شده از جا پر یناباورانه مثل آدم ها ثمیارتباط م یبر قرار با

 ؟یالو نگار خودت -

 گشت. یاشکش جار ثمیم یصدا دنیبا بغض سکوت کرد و با شن نگار

 سکوت نکن حرف بزن بذار صدات رو بشنوم. زمینگار عز -

 اش را خفه کرد. هیگر یدهانش گذاشت و صدا یدست رو نگار

 داد. حیپس سکوت را ترج اوردیبه زبان ب یاوضاع کلمه ا نیسخت بود در ا شیبرا
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 کنم. یکوت نکن خواهش مبگو س یزیچ هینگار تورو خدا  -

 ادامه داد: یآشفتگ با

عرضه ناراحت نکن به خدا  یکنم خودت رو به خاطر من احمق ب یفقط خواهش م یازت انتظار ندارم من رو ببخش -

 یهستم که نتونستم برا یآدم بزدل هیازت محافظت کنم من  یعشق پاکت رو نداشتم، بلد نبودم چه طور اقتیمن ل

 کنم. یتر تالش و پا فشار شیبه دست آوردنت ب یداشتنت برا

دانست چگونه او را آرام  یو نم دیچرخ یدور خود م یو کالفگ ینگار با آشفتگ یهق هق زدن ها یصدا دنیشن با

 کند؟

 بگو بذار صدات رو بشنوم. یزیچ هینکن آروم باش  هیکنم گر یخواهش م زمینگار جونم عز -

 و با بغض گفت: دیاال کشاش را ب ینیآب ب یچند بار نگار

 همه هنوز هم دوستت دارم... نیتونم فراموشش کنم اما باز با ا یکه نم یبا دلم کرد یکار هیتو  -

 .ستیگر یآرام یرا قطع کرد و صورتش را با هر دو دستش پوشاند و با صدا تماس

خش و پ نیزم یشود و رو لیتبد کهیو باعث شد به چند ت دیکوب نیهر چه تمام به زم تیاش را با عصبان یگوش ثمیم

 کرد: یپال شود. با لحن غضبناک و پر از نفرت با خود تکرار م

 لعنت به من لعنت به من که دلش رو شکوندم. -

. از دریتوانست آرام بگ یکرد و نم یم دادیدر او ب یمانیو حس پش یتخت نشست اما ناراحت یلبه  یرو یقرار یب با

خواست. بدون در نظر گرفتن وقت و زمان با حال خراب  یآزاد م یکرد و دلش هوا یم یماندن در اتاق احساس خفگ

 زد. رونیو داغونش از خانه ب

شد بعد از به جا آوردن نماز صبح وارد آشپزخانه شد و صبحانه را آماده کرد. در  داریمعمول ندا صبح زود ب طبق

جلوه  ینمود عاد یم یشد. سع یگونه اش مشاهده م رمایب یبر چهره  شبید یاز درد و خستگ یکه هنوز اثر یحال

 .دهد

 وارد خانه شد. یکه با سر و وضع آشفته ا ثمیم دنیرفت با د رونیآشپزخانه ب از



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
242 

 

 

55 

 :دیخود را به او رساند و پرس یبا دلواپس دیکش یبلند نیبر دهانش قرار داد و ه دست

 حالت خوبه؟ ثمیم -

 یکه حرف نی. بدون استیداد ،ندا را نگر یشب گذشته م یخواب یاز ب تیکه حکا نیبا چشمان خسته و غمگ ثمیم

پشت سرش وارد اتاق  یبزند تلو تلو خوران خود را به پشت در اتاقش رساند در را هل داد و داخل شد. ندا با نگران

 شد.

 هر دو دستش قاب گرفت. ندا جلو تر رفت و پرسد: انیتخت نشست و سرش را م یرو ثمیم

 حالت خوبه؟ یشد یختیر نیچرا ا یکجا بود ثمیم -

 نگاه نم دارش را باال گرفت و با عجز گفت: ثمیم

 آدم... هیرو باختم من  زمیمن باختم ندا من همه چ -

 گفت: یبه حرف او آمد و با لحن آرام ندا

کنار  زیبا همه چ دیبا گهیحاال د ؟یخودت رو زجر و عذاب بد دیبوده چرا با نیقسمت ا دیداداش شا ینه تو نباخت -

با اون هم خوشبخت  یتون یم هیخوب یلیاون دختره خ یبه فکر خودت و بهار خانم باش دیبا یو فراموش کن یایب

 .یباش

پا گذاشت و اجازه داد اشکان  ریبا چشمان متورم و به خون نشسته اش به ندا زل زد و غرور مردونه اش را ز ثمیم

 فشرد گفت: یرا م شید با بغض که گلوشون یندا جار یجان سوزش جلو

بهم گفت هنوز هم من رو  شبید  ی... وقتیتونم فراموشش کنم وقت یمن نگار رو با تمام وجود دوست دارم نم -

به دست آوردنش با اون چه کار کردم عذابش دادم رنجوندمش  یمن به جا نیدوست داره داغون شدم ندا له شدم بب

 دلش رو شکوندم.
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کرد او را آرام کند  یم یکه سع یتر شد. در حال نیدر خود فرو رفت و بار غمش سنگ ثمیم یاشکان جار ندیبا د ندا

 بغضش را فرو خورد و گفت:

 کنم آروم باش. یخواهش م یاستراحت کن یبهتره کم ستیجون داداشم تو االن حالت خوب ن ثمیم -

 .یکن بخواب یتو هم سع رونیرم ب یم من

 یچاشن یآمد اخم یم رونیب ثمیکه از اتاق م دیهنگام اقدس او را د نیرفت. در ا رونیحرف از اتاق ب نیگفتن ا با

 زد و گفت: شیصورتش کرد. صدا

 ؟یاول صبح یبا توام تو اتاق پسرم چه کار داشت یهو -

 بدهد طرف اتاقش قدم برداشت. یزمزمه کرد و بدون آن که به او پاسخ یلب استغفرالله ریز ندا

 نم؟یجا بب نیبرگرد ا ستمیمگه من با تو ن یهو -

آمدن از اتاق را  رونیبر خورد که قصد ب ییحیموقع با  نیمشت شد و در اتاقش را باز کرد هم تیندا از عصبان دست

 :دیمادرش رو به ندا پرس دادیب یصدا دنیداشت با شن

 شده؟ یچ -

 ریاز اتاق خارج شد. به مادرش سالم و صبح بخ ییحیدر کنار رفت.  یباال انداخت و از جلو یشانه ا ریسر به ز ندا

 :دیگفت و پرس

 ؟یمادر اول صبح یشد یچ رهیخ -

 را به هم فشرد و جواب داد: شیخانم با خشم دندان ها اقدس

 شه. یمن نم بینص یریخ چیمن باشه ه یدختره جلو رو نیکه ا یتا زمان -

 با تعجب به مادرش زل زد و گفت: ییحی

 زنمه ها؟! دیزن یازش حرف م یطور نیدختره که ا نیمادر ا -

 در هوا تکان داد و با تشر گفت: یرفت دست یکه طرف آشپزخانه م یدر حال اقدس
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 .نیمرده شور زنت رو ببرن من راحت بشم بگو ام -

 کرد، نگاه یرا مرتب م یکه رو تخت یتاسف جنباند و برگشت تو اتاق. ندا در حال یاز رو یسر یتیبا نارضا ییحی

 کرد و گفت: یمکث ییحیانداخت.  ییحیبه  ییگذرا

 کرد. یپر بود سر تو خال گهید یجا هیحتما مادرم دلش از  ریبه دل نگ -

 و باز سکوت کرد. دیتفاوت پرده را کنار کش یب ندا

 او را گرفت و گفت: یبازو ریشد. ز کیبه او نزد ییحی

 ات شده؟ یباعث ناراحت یبگو چ یبگ یزیچ یخوا یچرا نم یندا چرا ساکت -

 را آزاد کرد و زمزمه وار گفت: شیاو زل زد. بازو یبه چشمان صاف و حرص ندا

 .یچیه -

 و گفت: دیکش یپوف عصب ییحی

 ؟یکرد یم هیرو گر شبیتمام د یچیسر ه -

 نداد. یانداخت و پاسخ ریسر به ز ندا

 هست بهم بگو؟ تیزیچ هیفهمم  یهم من م ینگ یچیندا تو ه -

 گفت: یمیبحث را عوض کرد و با لحن مال ندا

 باهاش حرف بزن. یکم هی نیبوده بش رونیرو ب شبیتمام د ستیخوب ن ثمیحال م -

 :دیداد و پرس شیبه ابروها یحالت ییحی

 چشه؟ -

 سرکار؟ یر یچشه من برم به کارم برسم تو نم یش یمتوجه م شینیبب یوقت -

 پشت گردنش را خاراند و گفت: ییحی
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 گردم. یقبل از ناهار بر م یبرم ول دیجا کار دارم که با هینه امروز  -

 رفت. رونینگاه معنا دارش را از او گرفت و ب ندا

 دیگفت و نگاه سردش را سمت اقدس سوق داد. و پرس ریباقر آقا به او سالم و صبح بخ دنیآشپزخانه شد با د وارد

 درست کند؟ اقدس دهانش را کج کرد و جواب داد: یناهار غذا چ یکه برا

 خوش مزه درست کن. یغذا هی میامروز مهمون دار -

 کرد و گفت: یکوتاه یآقا خنده  باقر

 خوش مزه بوده. شهیدستپخت عروس خوشگلم هم -

 به او رفت و رو به ندا گفت: یچشم غره ا اقدس

 .ادیناهار م یست کن چون احتماال رسام هم برادر ادیدرست کن با چندتا دسر، ز یسبز -

 گفت و رفت تا دست به کار شود. یچشم ندا

 داد ناراحته گفت: یکه نشان م یخانم با حالت اقدس

 شه. یدخترکم تنگ م یخدا دلم برا یبا ماست وا ایکه مح هیامروز روز آخر -

 زد و گفت: یآقا لبخند باقر

 نداره دعا کن که خوشبخت بشه. یخانم ناراحت نهیا یرسمه زندگ -

از اقدس  یدار مادر شوهرش ندهد. به خود که آمد خبر کهیت یکرد گوش به حرف ها یمشغول به کار شد و سع ندا

 خانم و باقر آقا نبود.

 

56 

 شانیرا جمع کرد و ظرف ها را شست حدود دو ساعت تو آشپزخانه مشغول بود و خبر از آمدن مهمان ها زیم یرو

رفت خواست به اتاقش برود اما فکر کرد زشت است اگر نرود و به مهمان ها سالم نکند.  رونیاز آشپزخانه ب نداشت.
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خانم مسن کنار او جا  کیو  بایفر دنیشد با د ییرایاش را مرتب کرد و وارد پذ یروسر دیکش شیبه لباس ها یدست

 کرد. یالم و احوال پرسشان شد. اما زود به خود آمد و با آن ها س رهیخورد و با بهت خ

 زد و گفت: یو مصلحت ثیلبخند خب اقدس

 شه. یگفتم بچه دار نم یکه م ییحیزن  نیعمه جون ا -

 کرد و گفت: یخنده ا بایخورد و به مادر شوهرش زل زد. فر کهیدفعه  کی ندا

 بودم. دهید ییحیرو با  شونیافتخار رو داشتم و ا نیبله قبال ا -

 با نفرت اوردیخود ن یشد اما به رو یبه زبان آورده بود عصب یپسوند چیرا بدون ه ییحیاسم  بایکه فر نیاز ا ندا

کرد  مکث یشد کم یکه رد م ثمیرفت از کنار اتاق م رونیب ییرایگرفت و با گفتن با اجازه از پذ باینگاهش را از فر

 سپس وارد اتاقش شد.

بود  که به او گفته ییحیحرف  ادیهنگام به خانه باز گردد. با  نیا ییحیخواست  ینا آرام بود و دلش نم بایحضور فر از

 ایمح یکرد تا تحمل کند و بعد از جشن عروس یاش اضافه شده بود. خدا خدا م یگردد به ناراحت یقبل از ناهار بر م

 کند. یکه گرفته بود را عمل یمیتصم

 آمد داخل و گفت: ایبه در وارد شد سپس مح یهنگام ضربه ا نیا در

 ستم؟یاجازه هست مزاحم که ن -

 به او انداخت و گفت: ینگاه ندا

 .یمراحم -

 جلو آمد. من و من  کنان گفت: ایمح

 جام. نیکه من ا یروز نیکه امروز آخر یدون یندا م -

 :گرفته بود ادامه داد یکه انگشتان دستش را به باز یدر حال ایمنتظر چشم به دهان او دوخت مح ندا

 خوام. ی.. من معذرت م.ی..ن.عنی. رو... ... خوام... من..یم مم... -
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 زد. ینم یاش شده بود و حرف رهیبا بهت خ ندا

 به چشمان او زل زد و گفت: ایمح

 .یجا برم و تو از من ناراحت باش نیدوست ندارم از ا -

 مبل نشست و باز سکوت مهر لبانش شد. یکرد رو یم یکه احساس بد حال ندا

 ندا نهاد و گفت: یشانه  یدستش را رو ایمح

 !یمن رو ببخش دوارمیام -

 دندیچرخ یکه در سرش م یمبل داد و چشمانش را بست از افکار جورواجور یبه پشت هیندا تک ایاز رفتن مح بعد

 کالفه بود.

 انداخت. ریدر جا،جا به جا شد و سر به ز ییحی دنیسرش بود چشمانش را گشود با د یباال یشخص نکهیحس ا با

 ؟یجا نشست نیچرا ا -

 ؟یاومد یکنه ک یحال ندارم سرم درد م -

 ؟ییکجا نمیاومدم بب ستیازت ن یخبر دمید شیرب پ هی -

 پدر جون اومد؟ -

 بله. -

 نفسش را حبس کرد و از جا برخاست و گفت: ندا

 ار رو بکشم.برم ناه -

 کرد. دیلبانش را تکان داد و خواست او را صدا بزند. اما ترد یچند بار ییحی

جمع شدند. ندا  زیکه دور م ی. همگدیناهار را چ زیم اوردیرا از دل او در ب یکرد دلخور یم یکه سع ایبا کمک مح ندا

به  ینگاه ییاشتها یو با ب دیغذا کش یجا گرفت و نشست. کم ایکنار مح ییحی یانداخت و رو به رو ثمیبه م ینگاه
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بود. تا  یها عاد ثیصحبت ها و حد یجا نیاش داد. تا ا هاقدس و عم یآن انداخت و گوش به صحبت ها و گفته ها

 :دیپرس ییحیرو به  یبا لحن عشوه گر بایکه فر نیا

 .یفتادیاج مجدد نو به فکر ازدو یبدون بچه تحمل کن یهمه سال رو تونست نیا یچه طور ییحی یراست -

 که از طرف مادرش به پهلوه اش وارد شد صورتش جمع شد و گفت: یسلقمه ا با

 وا مامان. -

 کرد مشغول غدا خوردن بود سوق داد. یوانمود م ریرا سمت ندا که سر به ز شانشینگاه پر ییحی

ت دانس یم یک یاز خود نشان نداد. ول یشد. اما ندا عکس العمل دهیتمام نگاه ها سمت ندا کش ییحیاز نگاه  ریغ به

 به پا شده بود. یگذشت و چه آشوب یته دل او م یچ

 زد و گفت: یمحو یلبخند بایفر مادر

 .رینداشت دخترم به دل نگ یمنظور بایشرمنده فر -

 تفاوتش را به همه دوخت و از جا برخاست و گفت: ینگاه سرد و ب ندا

 .با اجازه دیکنم راحت باش یخواهش م -

حال ممکن به اتاقش برگشت. مثل مجسمه خشک شده  نیرا ترک کرد و با بدتر ییرایسست و کرخت پذ یقدم ها با

 رهینامعلوم خ یتخت نشست و به نقطه ا یرو یعکس العمل چیکرد. بدون ه یم هیو نه گر ختیر یبود نه اشک م

 جلو رفت و گفت: دیاو با ترد دنیوارد اتاق شد با د ییحیهنگام  نیماند. در ا

 .منظ.. بایفر زمیناراحت نباش عز -

 خشک به حرف او آمد و گفت: ییبا صدا ندا

 .یبد حیتوض یستی. تو هم مجبور ندمیمن خوب منظورش رو فهم یبد حیخوام توض ینم -

 ندا من... -

 کنم. یازت خواهش م ییحی -
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 رفت. رونیو از اتاق ب ستیسکوت کرد و با نگاه نگرانش ندا را نگر ییحی

 .زدینر یاشک چیکرد ه یزد و سع یبا خود پوزخند ندا

هر چه به او اصرار کرد  ییحیشد تا به تاالر برود.  یرساند و کم کم آماده م گریکه بود آن روز را به روز د یهر حال با

 .ساده اکتفا کرد شیبرود قبول نکرد و به همان آرا شگاهیتا به آرا

 یسع دید یکه سکوت او را م ییحیانداخت و به رو به رو چشم دوخت  ییحیبه لبان خندان  یشد. نگاه نیماش سوار

فا اکت شخندیبکشد اما ندا فقط به ن رونیاو را از آن حال و احوال ب یکم  شانیآوردن خاطرات روز عروس ادیکرد با به 

 .کرد و باز سکوت و سکوت همراه او بود
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او نزدش رفت. بعد از سالم و  افتنیگشت با  نیبود، دنبال نوش امدهیهنوز ن ایمح سالن مخصوص خانم ها شد. وارد

حبت بلند با او ص یبا صدا نیکه بلند بود نوش یقیموس یانتخاب کردند و کنار هم نشستند. صدا یزیم یاحوال پرس

 داد. یمکرد. ندا هم با لبخند و با تکان دادن سر جواب او را  یم

 از جا برخاست و گفت: نیجمع شدند. نوش یکنار درب ورود یبه پا شد و همگ یاهنگام همهمه  نیا در

 عروس و داماد آمدند. -

ند کنار رفت ی. تا کم کم همگندیو رسام را بب ایتوانست مح ینم ادیز تینگاهش را به آن سمت چرخاند. اما از جمع ندا

دخترها پشت  گریداشتند و د یمخصوص عروس و داماد قدم برم گاهیدست در دست رسام به طرف جا ایو مح

 زد و گفت: ییلبخند دندان نما نی. نوشدندیرقص یکردند و م یم یکوبیسرشان پا 

 جلو. میپاشو بر -

 با تبسم جواب داد: ندا

 آم. یتو برو من االن م -

 رفت. ایرف محباال گرفته بود ط یکه گوشه لباس بلندش را کم ینزد و در حال یحرف نینوش
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 ایکشاند و طرف مح یرا گرفته و دنبال خود م بایمادر شوهرش که دست فر دنینگاهش را به اطراف چرخاند با د ندا

ا ر ییحیآن خانواده خواهد شد و  یاز اعضا یکی بایزود فر ای ریته دلش نشست و با خود فکر کرد د یرفتند غم یم

 از دست خواهد داد. شهیهم یبرا

افکار دست و پا بزند و غرق شود.  نیبا ا ادی. نخواست زدیگونه اش غلط یرو یافکار بغضش گرفت و قطره اشک نیا با

با حس  ستادیا شیاما همان که سر جا د؛یبگو کیتبر ایزد و از جا برخاست تا برود و به مح زیهر دو دستش را به م

رد به ک یاش را فشرد و سع قهینشست. شق شیجا و سر ترا گرف یاز افتادنش صندل یریجلوگ ی. برادیشد جهیسرگ

 نگاهش را باال گرفت: بایپر از عشوه فر یصدا دنیفکر نکند. با شن یمنف یزهایچ

 ؟یپس چرا تنها نشست دییجا نیعه شما هم ا -

 خواست با او هم کالم شود. ینداشت چون اصال دلش نم یبا بغض نگاهش کرد و جواب ندا

 ؟یخوب یجا نشست نیدونستم ا ینم دیسالم ببخش ییجا نیندا جون تو ا -

 زیکه به م یزد و در حال یاو خوشش آمده بود لبخند یو دوست داشتن یمیبا بهت به بهار زل زد. از بر خورد صم ندا

توانست خود را  یجواب او را داد. چون نم یو دست در دست او گذاشت و با مهربان ستادیا شیداده بود سر جا هیتک

 برگشت. شیگه دارد زود سر جاسر پا ن

 نشست و گفت: د،یرا کش شیرو به رو یحال او شده بود صندل رییندا متوجه تغ دهیپر یکه از رنگ و رو بهار

 حالت خوبه؟ -

 نازک کرد و در حال رفتن گفت: یپشت چشم بایفر

 .ادهیاز فکر کردن ز -

 کرد و گفت: یچشم به او دوخت. بهار اخم ندا

 هاتونه؟ لیولش کن از فام -

 جواب داد: یطرف او برگشت و با لحن آرام ندا

 مادر جونه. لیاز فام -
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 با گفتن آهان چشم به دختران در حال رقص دوخت. سپس طرف ندا برگشت و گفت: بهار

 ؟یراستش رو بهم بگ ید یازت بپرسم قول م یزیچ هی -

 نگاه پرسشگرش را به او دوخت و منتظر سوال او ماند. ندا

 کرد و گفت: یمکث بهار

 ذاره. ینم یقیموس یصدا رونیب میشه حرف زد بر یجا نم نیا -

 یاش کم جهیمکث کرد تا سر گ یاز جا برخاست کم یدنبال حرفش از جا برخاست و منتظر ندا شد. ندا با آرام به

له ود که حال و حوصخودش ب ریبر لبانش نشاند و پشت سر بهار به راه افتاد. آن قدر درگ یبهتر شود لبخند کمرنگ

 خواهد از او بپرسد فکر بکند. یکه بهار چه م نینداشت به ا

رفت و همراه بهار وارد محوطه سر  نییپله ها رو پا اطیکرد و منتظر چشم به ندا دوخت. ندا با احت یچند پله را ط بهار

 سبز تاالر شد.

بهار سمت او  یبودند انداخت با صدا یل بازکه در حا ییبه بچه ها یبود نشست و نگاه یحوال نیکه ا مکتین یرو

 برگشت.

 حالت خوبه؟ یندا خانم مطمئن -

 ؟یبگ یخواست یم یخوبم بگو چ زمیبله عز -

 گفت: ینیرفتن و مقدمه چ هیبدون حاش بهار

 رو بهم بگو. قتیکنم حق یفقط خواهش م -

 چشم به دهان او دوخت. ندا

 خورد انداخت و گفت: یمردها به چشم م تیآن سمت باغ که جمع یینگاه گذرا بهار

 عالقه داشت؟ گهیدختر د هیقبال به  ثمیم -

 داد؟ یم دیبا یدانست چه جواب یبا بهت به او زل زد. تپش قلبش چند برابر شد و نم ندا
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 ندا خانم ازت خواهش کردم. -

 از من... یچرا اومد یپرس یسوال رو از خودش نم نیچرا ا -

 گفت: یحیو با لحن ملبه حرف او آمد  بهار

داد که اون بر خالف خواسته اش با من  یم نیعاطفه اش با من نشون از ا یجواب نداد اما رفتار سرد و ب دمیپرس -

 گم؟ ینامزد کرده درست نم

 زد و جواب داد. یبهار احسنت گفت لبخند یهمه متانت و با هوش نیته دلش به ا ندا

 رو فراموش کنه. زیهمه چ یکمکش کن  یتون یو م یهست یخوب یلیدختر خ -

 پس حدسم درسته؟ -

 زد و گفت: یکه داشت لبخند یبا تمام ضعف ندا

 .اریداره اون رو به دست ب یو قلب مهربون هیپسر خوب ثمیمسئله نکن م نیا ریخودت رو درگ ادیز -

 زد. از جا برخواست.تشکر کرد و گفت: یخاطر لبخند نانیبا اطم بهار

 خوام وقتت رو گرفتم. یداخل معذرت م میبرگرد -

شود.بهار او را تنها  یکرد حال راه رفتن ندارد از او خواست برود و بعد خودش به اوملحق م یکه احساس م ندا

 گذاشت و رفت.

 یرسام با آن کت و شلوار خاکستر دنیکه نشسته بود نگاهش را طرف مردها سوق داد با د ییاز همان جا ندا

 صورتش شد. یچاشن یلبخند
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همه  آن انیگشت اما م نیبرگشت با نگاه دنبال نوش شیجا برخاست و کشان کشان خود را به سالن رساند. سر جا از

 کردن او سخت بود. دایپ یشلوغ
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نود او را بش یتوانست صدا یکه او تماس گرفت. ندا که نم ردیتماس بگ ییحیخواست با  دیکش رونیاش را ب یگوش

 رفت. رونیاز جا برخاست و باز ب

 ؟یچرا زود تر جواب نداد ییالو ندا کجا -

 را فشرد و جواب داد: شیها قهیشق ندا

 زنگ رو بشنوم. یگذاشت صدا ینم یقیموس یصدا -

 نگرانت بودم چون موقع رفتن حالت مساعد نبود حالت خوبه؟ -

 گفت: دیاما با ترد دیاید دنبالش بلبانش را تکان داد و خواست از او بخواه ندا

 خوبم. ستین میزیچ -

 زنگ بزن منتظرتم. یبرگرد یراحت شد پس هر وقت خواست المیخ -

که از  یهنگام خانم نیپله ها نشست. در ا یخود را سر پا نگه دارد. خم شد و رو نیتر از ا شیتوانست ب یکه نم ندا

 :دیاو نهاد و پرس یدست بر شانه شد.  کیبه او نزد یشد با دلواپس یکنارش رد م

 خانم حالت خوبه؟ -

 تکان داد. یاش را به او دوخت و سر مارگونهینگاه ب ندا

 با لحن نگران ندا را صدا زد و گفت: دیآن زن را شن یکه هنوز پشت خط بود و صدا ییحی

 شده جواب بده؟ یندا چ -

 را بدهد اما قدرت حرف زدن نداشت. ییحیکرد هر لحظه ممکن بود از حال برود خواست جواب  یکه احساس م ندا

 داد زد: یباز با نگران ییحی

 شده جواب بده؟ یچ دمیندا پرس -

 گفت: یو دم گوشش قرار داد و با لحن آرام دیرا از او کش یگوش دیخانم که حال ندا را د آن
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 د؟یخانم دار نیبا ا یشما چه نسبت دیالو ببخش -

 جواب داد: یشانیبا پر ییحی

 حالش خوبه؟ شونیشده خانم ا یهمسر بنده است چ -

 دنبالش. دییایدفعه حالش بد شد بهتره هر چه زود تر ب کیدونم  ینم -

 با التماس گفت: ییحی

 تا من برسم؟ ستیکه عروسش حالش خوب ن نیشه به مادر بنده اقدس خانم خبر بد یخوام خانم م یمعذرت م -

 باشه حتما. -

 زانوهاش خم کرده بود گرفت و گفت: یرا سمت ندا که سرش را رو یاز قطع تماس گوش بعد

 جا بمون تا برم بهش خبر بدم. نیهم یتو عروس اقدس خانم -

 عشیهمه آدم ضا نیا یخواست مادر شوهرش جلو یحرف ندا را تنها گذاشت و وارد سالن شد. ندا که نم نیگفتن ا با

 یفرو رفته و با نور رقصان کم یکیوارد سالن که در تار واریبه د هیکه داشت از جا برخاست و تک یکند با هر حال

که بهش خورد دور  ی. با تنه ااوردیخواهد باال ب یکرد م یاحساس م یقیبلند موس یروشن شده بود، شد. از صدا

 شد. خوردن او نیاو را نگه داشت و مانع زم ی. دستدیخود چرخ

 حالت خوبه؟ -

 نگاهش را باال گرفت و به چشمان براق او زل زد. ییآشنا یصدا دنیشن با

 را داد و گفت: ییحی یخاله  جهیرا به زور سر پا نگه داشت و جواب خد خود

 ممنون بله خوبم. -

موقع چراغ ها روشن  نیاو ببرد. ندا از او فاصله گرفت. هم یبه بد حال ینتوانست پ جهیبود خد کیسالن تار چون

 نینوش دنیرا برداشت و با د فشیکه قبالانجا نشسته بود،رفت. ک یزیو سمت م دیکش یشدند ندا نفس آسوده ا

 او تکان داد. یبرا یدست
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 گفت: یتند خود را به او رساند و با دلواپس یبا قدم ها نینوش

 شد دست سرد او را گرفت و گفت: زد دختر دلم هزار راه رفت؟ متوجه حال دگرگون ندا که بتیکجا غ -

 حالت خوبه چرا رنگ به روت نمونده؟ -

 آورد و مقابل ندا گرفت و گفت: یآب وانیل یبغل زیم یرا نشاند و با عجله از رو او

 دفعه چت شده دختر؟ کی -

 آب را پس زد و جواب داد: وانیل ندا

 آد دنبالم. یداره م ییحیبهتره من برم خونه  ستین یزیچ -

 ام؟یباهات ب یخوا یم -

 آمد و نتونستم بمونم. شیبگو بهش بگو برام کار پ کیهم تبر ایتو بمون از طرف من به مح زمینه عز -

 او را گرفت و گفت: یبازو ریز نی. نوشرا نگه داشت یجا برخاست و صندل از

 ؟ییتنها یبر یخوا یکجا م ستینکن تو حالت خوب ن یام لجباز یصبر کن لباس عوض کنم زود م -

اقدس خانم نزد  دنیوارد پرو شد لباس عوض کرد. با د عیتند و سر نینزد. نوش ینداشت حرف یکه حال مساعد ندا

 زیم یندا که سرش را رو شیخواهد او را به خانه ببرد. سپس پ یاو رفت و به او اطالع داد که حال ندا بهم خورده و م

 خم کرده بود، برگشت.

 دهیرس ییحیتا حاال حتما  میبر پاشو زمیخوب عز یلیخ -

 نیبا کمک نوش یحرف چیسرش را بلند کرد و بدون ه یاو را تکان داد. ندا به آرام یبا نگران دیاز ندا نشن یجواب یوقت

 :دیپرس نیآن ها طرفشان پا تند کرد. نگاه نگرانش را به ندا دوخت و از نوش دنیبا د ییحیبلند شد. 

 چش شده؟ -

 جواب داد: نینوش

 فکر کنم افت فشاره. -
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ود. سوار ش نیرا باز کرد و کمک کرد تا ندا سوار شود. سپس با عجله سوار شد و منتظر ماند تا نوش نیدر ماش ییحی

کرد و حالت تهوع داشت ، هر لحظه  یدر سرش م ینیداد. احساس سنگ یبه صندل هیندا چشمانش را بست و تک

 داد. یر بار عوق زدن دستش را جلو دهانش قرار مبا ه اوردیخواهد باال ب یکرد م یاحساس م

 گفت: زیبا لحن مالمت آم یدر حال رانندگ ییحی

 شه. یکه هست هم بدتر م نیتر از دو روزه لب به غذا نزده معلومه حالش از ا شیب -

ا نگه خواست ت ییحیزد و از  نیماش شهیمعده اش باال آمده با مشت به ش اتیکرد تمام محتو یکه احساس م ندا

 را متوقف کرد. نیدفعه ترمز کرد و ماش کی ییحیدارد. 
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را برداشت و  نیآب تو ماش یبطر ییحیانداخت و عوق زد.  رونیب نیدر را باز کرد و خود را از ماش یبدون معطل ندا

 شد. ادهیپ

 شدن گفت: ادهیدر را باز کرد در حال پ نینوش

 دکتر. میبهتره هر چه زودتر بر -

 با چشمان از حدقه در آمده صورتش را شست و گفت: ندا

 خوام برم خونه. یخوام م ینم -

 و صورت خود را خشک کرد. دیسوار شد چند برگ دستمال کش دوباره

 سمت او خم شد و گفت: نینوش

 ؟یاریخونه که تا صبح دوام ن یبر یخوا یحالت م نیبا ا -

 زد و زمزمه کرد: یپوزخند ندا

 چه بهتر. گهید -
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 گفت: نیحرف او استارت زد و خطاب به نوش نیاز ا تیبا عصبان ییحی

 ؟یرس ینم یا جهیبه نت یکل کل کن نیبا ا یتو اگه بخوا -

 :دیچشم بسته نال ندا

 کنم. یدکتر من رو ببر خونه خواهش م شیخوام برم پ ینم -

 شد و گفت: یعصبان ییحی

 که ببرمت خونه و شاهد جون دادنت باشم. ستمین رتیغ یب -

 باز با پوزخند زمزمه وار گفت: ندا

 .یدادم و شاهد بود یمدت هاست که جون م -

 کرد و گفت: یانیپا در م نینوش

 خونه من هواش رو دارم. میبر ییحیاشکال نداره  -

 به فرمان زد و به سرعتش افزود. یمشت ییحی

 تخت خواباند و دست سرد او را گرفت و گفت: یندا را رو یبا آرام نینوش

 دکتر. شیپ میقبول کن بر ستیبه خدا حالت خوب ن زمیعز -

 :دیحال نال یب ندا

 یشم نگران نباش من رو ببخش که تو رو به زحمت انداختم و از جشن عروس یاستراحت کنم خوب م یکم -

 کشوندمت.

 کرد و گفت: یاخم نینوش

 .ستیگه معلومه که حالت اصال سر جاش ن یم یچ نیم اگ یم یمن چ نیخدا بب یا -

 را مقابل او گرفت و گفت: وانیتخت کنار ندا نشست، ل یآب قند وارد اتاق شد. تخت را دور زد و رو وانیبا ل ییحی
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 .ادیرو بخور حالت جا ب نیا زمیپاشو عز -

 باال آورد. ندا چند قلوپ از آب قند خورد و آن را پس زد. یرا از دست او گرفت و سر ندا را کم وانیل نینوش

هش را سکوت کرد و نگا نیکه با اشاره نوش اوردیبه زبان ب یو خواست حرف دیکش شیبه موها یدست یبا کالفگ ییحی

 به ندا که چشمانش را بسته بود دوخت.

 خواست دنبالش برود. ییحیو اشاره از  مایا رفتن از اتاق را داشت با رونیکه قصد ب یاز جا برخاست و در حال نینوش

 رفت. نیو دنبال نوش دیندا کش ینفس گرفت و از جا برخاست. پتو را رو ییحی

 :دیآن ها نگران شد و پرس دنیشد با د یکه وارد خانه م ثمیم

 شده؟ یچ -

 جواب داد: نینوش

 خونه. مشیحالش مساعد نبود آورد ینشده ندا کم یزیچ -

 گفت: یبا دلواپس ثمیم

 مارستان؟یب نیجا ؟و نبرد نیا نشیچرا حالش خوب نبود چرا آورد -

 جواب داد: ییحیباال انداخت و  یشانه ا نینوش

 قبول نکرد. -

 فرو برد. شیموها انیو انگشتانش را م دیکش یپوف ثمیم

 رو به هر دو گفت: نینوش

 استراحت کنه. یبهتره کم -

 ادامه داد: ییحیرو به  سپس

 مونم؟ یجا م نیامشب رو ا یااگه بخو -



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
259 

 

 تشکر کرد و گفت: ییحی

 و بچه ها. ریسم شیپ یبهتره بر میبهت زحمت داد یجا کل نینه زن داداش تا ا -

 زد و گفت: یلبخند نینوش

 .ستین شیزینباش انشااهلل که چ نگران

 و گفت: دیکش یینفس پر سر و صدا ییحی

 .دوارمیام -

 گرفت و گفت: ثمیرا مقابل م چیسوئ سپس

 برسونش خونه. -

 کرد. یتشکر و خداحافظ نینوش

ست دان یو کنارش نشست. م دیندا کش یعرق کرده  یشانیپ یرو یبه اتاق برگشت. دست ییحیاز رفتن آن ها  بعد

 گفت: یبا لحن آرام و مهربان دهیخودش را به خواب زده بود و نخواب

 :زمیعز یبهتر شد -

 نداد. یواببغضش را فرو خورد و ج ندا

 ؟یستین تیو اصال به فکر سالمت یکن یقدر خودت رو ناراحت م نیمن تو چرا ا زیآخه عز -

 :دیسر جاش غلت خورد و نال یبه آرام ندا

 .یمشکالت خاص خودت رو دار یمن نکن به اندازه کاف ریشما خودت رو درگ -

 کرد و گفت: یمکث یجیبا گ ییحی

 به فکرت نباشم؟ یچه طور یتو زن من -

 باز با همان حال گفت: ندا
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 .نیمدت مع هیتا  -

خود فکر کرد بهتر است اجازه دهد او  شینزد پ یآورد از جا برخاست و حرف یاو سر در نم یکه از حرف ها ییحی

 استراحت کند.

از بالشت  یرا کممادر شوهرش با عجز چشمانش را گشود. سرش  یصدا دادیکه تازه به خواب فرو رفته بود با ب ندا

 دنیکه از درد صورتش جمع شده بود با شن یبرگشت. در حال شیسر جا جهیفاصله داد اما با حس سردرد و سر گ

 شد. یاو بود. اشکش جار یاقدس خانم که درباره  یحرف ها

 ییها لمیدختره چه ف نیا یسیعجب دختر ابل رمیم یخدا دارم م یوا یده وا یدختره آخرش من رو سکته م نیا -

تنها  یزد تا جشن عروس یخودش رو به موش مردگ یچه طور یدیخدا د یکنه تا فقط من رو دق بده ا یم یباز

 دخترم رو خراب و به کامم تلخ کنه.

 کنم. یرو حاللت نم رمیش یاگه به فکر من نباش ییحی

 گریحاال واسه من باز ستیننوه تو دل هامون گذاشته بس  هیکنم حسرت  یدختره رو تحمل نم نیروز ا کی گهید من

 هم شده.

 مادرش به گوش ندا برسد با لحن خواهش مندانه گفت: یخواست صدا یکه نم یدر حال تیو عصبان یبا کالفگ ییحی

 شه. یم دهیحرف هاست زشته صداتون شن نیوقت ا یمادر بس کن تورو خدا آخه نصف شب -

 بزند که با داد باقر آقا مهر سکوت به لبانش زده شد. یخانم دهان باز کرد و خواست حرف اقدس

 در حق تو کرده؟ یدختره مگه چه بد نیبه ا یداد ریگ ییآ یراست م یریچپ م یبس کن خانم خسته ام کرد -
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تاسف جنباند و وارد اتاقش شد. ندا که متوجه ورود او شد چشمانش را بست و اشک  یاز رو یسر ریسر به ز ییحی

به او  یکه متوجه او شد با نگران ییحیکرد هق هقش را خفه کند اما نتوانست.  یصورتش را پوشاند. سع یپهنا

 شد. کنارش نشست و گفت: کینزد
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 ؟یندا خوب -

 نهیس ینشاندش اشکش را پاک کرد و سر او را رو شیسر او برد و سر جا ریدست ز ییحینداد.  یهق زد و جواب ندا

و چگونه  دیدانست چه به او بگو ینم نیبود به خاطر هم دهیمادرش را شن یمام حرف هادانست ندا ت یاش فشرد. م

 آرامش کند

 هق هق کنان گفت: دیرس یجدا کند اما زورش نم ییحیکرد خود را از  یسع یحال یبا ب ندا

 ولم کن. دیهم نیبرات مهمم همتون ع یخواد تظاهر کن ینم یخوا یمن رو نم گهیدونم تو هم د یولم کن م -

 بر سر او زد و گفت: یبوسه ا ییحی

 که هست بدتر بشه. نینگو نذار حالت از ا یچیآروم باش ه -

 ولم کن. -

 از او جدا شد و گفت: یبه آرام ییحی

 .باشه باشه فقط آروم باش -

آن ها پدر، مادر و خواهرش باشد. دلش فقط  شیخواست پ ینزد. دلش م یوار تو خودش جمع شد و حرف نیجن ندا

 زد. خوابش برد. یآرود. همان طور که هق م یکرد و طاقت م یتا طلوع آفتاب صبر م دیخواست. اما با یرا م

و  برد یکه خوابش نم ثمیکرد. م یمادرش فکر م یرحمانه  یب یو به حرف ها دیاو کش یپتو را رو یبا ناراحت ییحی

 یدر را به رو ییحیبه در زد.  یآرام یو ضربه  ستادیا ییحیرفت و پشت در اتاق  رونیدلواپس حال ندا بود از اتاق ب

 .دیحال ندا را پرس وتشکر کرد  ثمیاو گشود و او را به داخل دعوت کرد. م

 و گفت: دیپشت لبش کش یدست ییحی

 بود. دهیمادر رو شن یتازه خوابش برد اون تمام حرف ها ستیحالش خوب ن -

 زد و گفت: واریبه د یدست مشت شده اش را به آرام ثمیم

 دکتر؟ شیچرا نبرد -
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 و حالش رو بدتر کنم. ارمیقبول نکرد نخواستم بهش فشار ب -

 ؟یچه کار کن یخوا یحاال م -

 اون جا استراحت کنه. یفردا ببرمش خونه پدرش چند روز دیدونم شا ینم -

 .ریشب بخ یندار یباشه داداش کار -

 .ریشب بخ -

 کرد بود. یرد و مراقب حال ندا که در خواب ناله مک یبود و فکر م داریشب را ب تمام

 و چشمانش ورم و باد کرده بود. نیشب گذشته سرش سنگ یها هیشد. از گر داریزود ندا با حال خرابش ب صبح

 نشست. و گفت: شیشده چشمانش را گشود و سر جا داریکه او ب نیبا حس ا ییحی

 .زمیعز یحالت چه طوره بهتر -

 نداد: یحسش را به او دوخت و جواب ینگاه سرد و ب ندا

 رفت گفت: یم نییکه از تخت پا یو در حال اوردیاما به رو ن دیاز نگاه او لرز ییحی دل

 ...یصبحونه  هیمن  یتا تو صورتت رو بشور -

 حرف ندا حرفش ناتمام ماند. با

 خوام برم خونه پدرم. یم -

 کرد و جواب داد: یمکث

 ..ص. دیبرمت اول با یم زمیباشه عز -

 و با تحکم گفت: دیندا حرف او را بر باز

 جا بمونم. نیخوام برم دوست ندارم ا یاالن م نیهم -

 با بهت نگاهش کرد و با لحن آشفته گفت: ییحی
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 برمت. یاالن م نیچشم هم -

 مانعش ییحیکه  فتدیتعادلش رو از دست داد و خواست ب ستادیرفت اما همان که ا نییکشان کشان از تخت پا ندا

 و گفت: دیشد و او را سمت خودش کش

 دکتر. میباالست آماده شو اول بر یلیتبت خ -

به  یآب را باز کرد و مشت آب سرد ریشد ش سیرا بشورد. وارد سرو شیاز او جدا شد. و رفت تا دست و رو ندا

متورمش با خود  اش و چشمان دهیپر یرنگ و رو دنیانداخت با د نهیخود در آ ریبه تصو یصورتش زد. نگاه

 نایتخت انداخت و سرش را م یرا رو رشلباس عوض کرد و تن تبدا یزد و به اتاق برگشت با عجز و ناتوان یپوزخند

 بازوانش را گرفت و زمزمه کرد: ری. زاو جلو رفت دنیوارد اتاق شد با د ییحیهر دو دستش گرفت. 

 .میبر -

 شد در را بست و سپس حرکت کرد. ادهیبرد. پ رونیرا ب نیشکرد بعد در را باز کرد و ما نیرا سوار ماش او

 که توان باز نگه داشتن چشمانش را نداشت آن ها را بست و گفت: ندا

 من رو ببر خونه پدرم. -

 .ستیتو حالت خوب ن یول -

 که انگار کوکش خراب شده بود باز تکرار کرد: یمانند آدم آهن ندا

 من رو ببر خونه پدرم. -

 خواست با مخالفت حال او را بدتر کند. یپدر او راند. آن قدر نگرانش بود که نم ینزد و طرف خانه  یحرف ییحی

توانست  یوقت صبح آن ها را نگران خواهد کرد اما نم نیدانست ا یزنگ در را فشرد. م دیشد. با ترد ادهیدر پ دم

گفت پدر ندا که از  ریشده بود. سالم و صبح بخکه هول  یدر ،در حال یبا ظاهر شدن پدر ندا ال د؛یبه ندا بگو یزیچ

 :دیپرس یکرد و با دلواپس یاو جا خورده بود، مکث یمنتظره  رهیغ دنید

 افتاده پسرم؟ یاتفاق -

 من و من کنان جواب داد: ییحی
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 دکتر. میبر ادیخوب نبود اومدم دنبال مادر جون تا با ما ب ینه راستش حال ندا کم -

 ماش را تا آخر گشود و گفت:چش یندا با نگران پدر

 دخترم چشه؟ -

 .ستین یزیچ دیباور کن دینگران نباش -

 :دیهنگام مادر ندا آمد و پرس نیا در

 رضا؟ یاول صبح هیک -

 نداد. یبه او انداخت و جواب یندا نگاه پدر

 :دیپرس ییحیندا رو به پدر، مادر او و  ی نهیبعد از معا دکتر

 ست؟یباردار که ن -

 به پدر و مادر ندا انداخت و مادر ندا جواب داد: ینگاه ییحی

 دکتر. یآقا رینخ -

 را مهر زد و گفت: یلب گفت و برگه ا ریز یخوب اریبس دکتر

 افت فشاره. ستین ینگران یجا -
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 و گفت: دیرمق او کش یبر صورت ب یتخت خواباند. کنار او نشست دست یرو یدست ندا را گرفت و به آرام نگار

 فدات بشم؟ یچه به روز خودت آورد نیبب -

 داغ او زد و ادامه داد: یشانیبر پ یشد و بوسه ا خم

 خونه. یدم بر یتا کامال حالت خوب نشده اجازه نم یکن بخواب یسع -
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 با بغض رو از او گرفت و گفت: ندا

 گردم اون جا. یوقت بر نم چیه گهید -

 او وارد کرد و گفت: یشانه  یرو یفشار دهیبا تعجب از آن چه شن نگار

 تو بخواب. رونیرم ب یگلم من م یبهتره استراحت کن -

آرام به  یبا قدم ها ییحیاز اتاق خارج شد.  ریبود سر به ز ستادهیکه در آستانه در ا ییحی دنیجا برخاست با د از

 گفت: میکرد و با لحن مهربان و مال یندا اخم یاشک جار دنیشد با د کیتخت نزد

 .زمیآخه عز یستیچرا به فکر خودت ن ستیالت خوب نندا تو ح -

؟ اشتباه ایکه گرفته درست بود  یمیدانست تصم یبود و نم ریزد. با خود درگ یچشمانش را بست و هق هق آرام ندا

 صرف نظر نکند. مشیرفت تا از تصم یاما با خود کلنجار م

 و گفت: دیکش یپوف یبا سکوت او مواجه شد. با آشفتگ شهیکه باز مثل هم ییحی

 تو رو... یحداقل بهم بگو چ یسکوت آزار دهنده ات ادامه ده نیبه ا یخوا یم یتا ک -

 کنان به حرف او آمد و گفت: نیف نیف نیبا بغض سنگ ندا

 تو. -

 خورد و با بهت زمزمه کرد: کهیحرف او  نیبا ا ییحی

 من. -

 نشست و گفت: شیبا عجز سر جا ندا

ر تو مجبو یخواد ازدواج کن یکه دلت م یبا هر ک یادامه بدم برو تو مختار یزندگ نیبه ا خوام ینم گهیمن د ییحی -

 دیچرا با یو بساز یمن بسوز یبه پا یخوا یم یحق با مادر جونه تا ک یبه خاطر من از پدر شدن محروم بش یستین

س کشم از همه ک یتونم نم ینم گهید دمیبر گهیمن د یبکن یهر کار یتون یم یتو مرد یداشته باش انهیازدواج مخف

 .میبد ازت جدا بشم پس همون بهتر االن جدا ش یخوام با داشتن خاطره ا یخسته شدم. نم زیو همه چ
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ناباورانه  ییحی. دندیچک یدستش م یشدند و رو یم یجار شیگونه ها یرو یگریپس از د یکیدرشت اشک  قطرات

 .فتدیب ییبه فکر جدا یروز کیکه ندا  دیگنج یتلخ او گوش داده بود. در باورش نم یبه حرف ها

ندا بود.  یینها میتصم نیدانست ا یزند. اما نم یحرف ها را م نیا ستیکرد چون حالش خوب ن یخود فکر م شیپ

 کس چیتر از قبل تو خودش فرو رفته و با ه شیاش را به دست آورده بود اما پ یچند روز گذشت ندا کم کم سالمت

کرد  یآمد او را رد م یاو م دنیبه د ییحی که یبرد چند بار یخودش را درون خودش فرو م یزد و دردها یحرف نم

خواست تا با خواسته اش موافقت کند. هر چه پدر و مادرش با او  یشد با او رو به رو شود و تنها از او م ینم یو راض

 کرد. یم یر آن پا فشارتر از قبل ب شیصرف نظر نکرد و پ مشیصحبت کردند. باز از تصم

 نداشت گفت: یچند روزه حال مساعد یکه از ناراحت ییحیرو به  یبا خوش حال دیکه به گوش اقدس رس خبر

 دایبرات پ گهید یکیگردم  یم یخوا یرو نم بایآرم خانم اگه فر یزن برات م هیخودت رو ناراحت نکن مادر خودم  -

ه چ گهیرفته. د رونیب تیخودش از زندگ یبا پا سیکنم ناراحت نباش خوش حال باش که باالخره اون دختره ابل یم

 یام مانج دیکه چند سال قبل با یم رفتن گرفت. کاریتصم ارهیبرات ب یتونه بچه ا یبهتر خودش که متوجه شد نم

 داد.

و تا  دیدست مشت شده اش را به مبل کوب زد. یاش م یمادرش آتش به هست یکه کلمه کلمه حرف ها ییحی

 بزند. یخواست حرف

 گفت: تیاز او سبقت گرفت و با عصبان ثمیم

در حقت کرده که تا  یمونه آخه ندا چه بد یمادر واقعا آدم تو کار شما م دهیحرف ها بع نیا یمادر هیاز شما که  -

 .یحد ازش متنفر نیا

 خانم با لحن تند و تشر جواب  داد: اقدس

 کن. یمن بلبل زبون یباد نبره بعد برا ریکالهت رو بگ یتو خفه شو دخالت نکن اگه واقعا مرد -

 زد و گفت: یشخندین ثمیم

 .دمیکش یها دست از نگار نم یمن اگه مرد بودم به اون سادگ یگ یحق با شماست شما درست م -

 گفت: تیگرفت و با عصبان ثمیو م ییحیانگشت اشاره اش را طرف  دیاز جا پر دیتا اسم نگار را شن اقدس
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 .رندیبگ یدل شماها رو به باز یدوتا خواهر خوب بلد بودن چه طور گهیشما دوتا معلوم هست چتون شده آره د -

را باال نبرد به مادرش زل زد و  شیکرد صدا یم یکه سع یبا چشمان به خون نشسته از جا برخاست و در حال ییحی

 گفت:

داشتم همون چند  یقصد نیواقعا من قصد داشتم ازدواج کنم من اگه همچ یر فکر کردماد یفکر کرد یشما چ -

باشم من صدتا مثل  یا گهیتونم جز با اون  با کس د یکردم مادر من زنم رو دوست دارم نم یازدواج م شیسال پ

 کنم. یندا عوض نم یتار مو هیرو با  بایامثال فر

 هم آخر عاقبتشون شد. که به خاطر... استغفراهلل؛ نیا ایبچه بزرگ کردم ب لیقدر واسه من زنم زنم نکن زن ذل نیا -

 ادامه داد: یبا تند ثمیبه م رو

 و نامزدت بچسب. یبرو به زندگ یکن یماجرا م یتو چرا خودت رو قاط -

 کرد و جواب داد: یپوزخند عصب ثمیم

نسبت به اون  یحس چیرو بهم بزنم من ه یزدخوام نام یتونم با اون باشم م یرفت بهت بگم من نم ادمیمتاسفم  -

 ندارم.

 :دیبا چشمان گرد شده بهش زل زد و داد کش اقدس
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خوان  یخل شدن و م یمن دسته جمع یکه واقعا بچه ها نیبگو؟ نه مثل ا گهیبار د هی یبکن یچه غلط یخوا یم تو

 من رو ببرن. یابرو

 شد. سرش را سمت او کج کرد و زمزمه کرد: یکه از کنار مادرش رد م یتاسف جنباند و در حال یاز رو یسر ییحی

 .نیاما شما بر عکس نهیبچه هاش رو بب یکه خوشبخت نهیآرزوش ا یهر مادر -

 زد. رونیقابل کنترل از کنار او رد شد و از خانه ب ریغ تیهم با عصبان ثمیرفتن او م رونیب با
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آمده مدام  شیزد و اقدس از وضع پ ینم یحرف یگریکس با د چیبودو ه ختهیکه اوضاع خانه بهم ر شدیم یروز چند

 کرد. یم نیندا را لعنت و نفر

که  ی. سپس پاکت نامه ادیاو را پرس لیاسم و فام ی. پستچرو به رو شد یرفت با پستچ یم رونیکه از خانه ب ییحی

دادگاه و درخواست  هیبا بهت پاکت نامه را باز کرد و با مواجه شدن با احضار ییحیداد و رفت.  لشیبه نام او بود تحو

پدر  یشد و طرف خانه  نیسوار ماش شانیمچاله کرد. با حال پر تشطالق ناباورانه دور خود چرخ زد و برگه را در مش

نمود  یسع د،یکرد. دم در رس یط قهیساعت را کمتر از پانزده دق میراند که مسافت ن یندا راند. چنان با سرعت م

با  فتزنگ در را فشرد با باز شدن در به داخل ر دیلرز یم تیکه از شدت عصبان یاش را حفظ کند با دست یخونسرد

 سراغ ندا را گرفت. یکه بر خورد پدر ندا بود. بعد از سالم و احوال پرس ینفر نیاول

 ندا جواب داد: مادر

 ستراحت کنه.تو اتاقشه حالش خوب نبود رفت ا -

 شد. خکوبیم شیپدر ندا سرجا یطرف اتاق برداشت و با صدا یقدم ییحی

 با شما نداره. یندا حرف -

 :دیاو برگشت و پرس طرف

 من دارم. ی! ول؟یچ یعنی -

 زجر نده. نیتر از ا شیروز دادگاه برو دختر من رو ب یبذار برا یدار یهر حرف -

 شد و گفت: یاز خود نشان دهد. عصب یدانست چه عکس العمل یکه نم ییحی

 خوام. یدم من زنم رو م یروز دادگاه پدر جون من ندا رو طالقش نم کدوم

 ت:گف یو سرد نیبه در اتاقش داده بود با لحن غمگ هیجمع کرده بود و تک نهیس یکه دستانش را رو یدر حال نگار

 .خواد ینم گهیاون تو رو د یول -

 و گفت: دیچرخ وار طرف نگار وانهید ییحی

 .ادیندا ب دیبگ دیکن یم یشوخ دیدار -
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د کر یاما هر بار اشکش را پاک م ردیاشکانش را بگ زشیر یکرد جلو یم یسع دیشن یاو را م شانیپر یکه صدا ندا

 .ختندیر یتر م شیاشکانش با سماجت ب

ه به ک ییحیرا به  سشیو خ نیفروغش نگاه غمگ یدر ظاهر شد با چشمان ب یو ال دیدر را کش ی رهیدستگ دیترد با

 گفت: دیلرز یکه از شدت بغض م یشکسته شده بود انداخت و با لحن یلینظرش در آن مدت خ

 گردم. یبر نم گهیبا تو رو نداره من د یقصد شوخ یکس -

 و متورم او طرفش پا تند کرد و گفت: سیو چشمان خ دهیپر یرنگ و رو دنیبا د ییحی

 یخونه جدا برات م هیدم  یبرگرد قول م ایکار رو نکن ب نیکنم ندا با من ا یخواهش م یدم ول یو به تو ممن حق ر -

 ذارم مادرم... ینم گهید رمیگ

 به حرف او آمد و گفت: یبا تخس ندا

 .یمن بسوز یخوام تمام عمرت به پا ینداره نم ییصفا چیخونه بدون بچه ه -

 داد. هیتک واریشود به د نیکه نقش زم نیرفت و قبل از ا یاهیچشمانش س جهیحس سر گ با

 و او را به اتاق برگرداند. دیطرف او دو نگار

 ندا اشکش را پاک کرد و گفت: مادر

چه ب ستیقسمت ن یساله با خوب و بد مادرت ساخته وقت شیدختر من رو عذاب نده ش نیتر از ا شیپسرم لطفا ب -

 بمونه و رنج بکشه؟ دیا باچر ارهیرو برات ب یخوا یکه م یا

کرد و به خاطر ندا که شده  یشکست را قبول م دیکه با دیآن جا را ترک کرد. فهم یحرف چیبدون ه ریسر به ز ییحی

 کرد. یبا درخواست او موافقت م دیبا

 یآماده شده بود و منتظر رسام تاآماده بشه و او را به خانه پدرش برساند. رسام شانه را رو یکه با خوش حال ایمح

 تو. ایدو تقه به در اتاقشان وارد شد با گفتن ب اوردیبه زبان ب یقرار داد و تا دهان باز کرد و خواست حرف زیم

 خواهر او وارد اتاق شد. سارا

 زد و گفت: یلبخند
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 شه؟ یم ریکالسم داره د یمن رو برسون یشه لطف کن یم یرسام داداش -

 که به او زل زده و منتظر جواب رد او بود انداخت و جواب داد: ایبه مح یینگاه گذرا رسام

 رسونم. یمگه من چند تا سارا خانم دارم معلومه که م -

 با حرص چشمانش را تا آخر باز کرد و گفت: ایمح

 بره؟ یبهتره با تاکس شیبرسون یخوا یم یخوره چه طور یما به کالس سارا نم ریمس یول -

 کرد و گفت: یاخم رسام

 .ستین یمادرت مشکل شیبرمت پ یبره حاال امروز نشد فردا م یمن هست چرا با تاکس نیماش یوقت -

 بر لب نشاند و با ناز گفت: یمندانه ا روزیلبخند پ سارا

 .یشرمنده زن داداش با -

 انداخت. یصندل یو خود را رو بدیکو نیرا به زم فشیبعد از خارج شدن رسام ک تیبا خشم و عصبان ایمح

 و گفت: دیهنگام رسام از در به داخل اتاق سرک کش نیا در

 امشب مهمون دارم. یبه خونه بکش یدست هیبهتره تا برگردم  یراست -

 .دیکش یخفه ا غیبه موهاش زد و ج یچنگ ایمح

 رفت. رونیاق بناچار لباس عوض کرد و از ات به

را برداشت و به برق زد اما همان که خواست روشنش کند مادر  یبا اعصاب خورد شده جارو برق یاز هر کار قبل

 شوهرش اخم کرده گفت:

 استفاده کن. یاز جارو دست -

 .اوردیبه زبان ب یکه زبانش بند آمده بود لبانش را تکان داد اما نتوانست حرف ایمح
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توانست از  یالزم را انجام داد و وارد اتاقش شد. تلفن را برداشت و با مادرش تماس گرفت و تا م یکارها یتخس با

بود  دهیاو را شن یحرف ها شی. کم و پراه گفت، مادر رسام که در سالن نشسته بود یمادر و خواهر شوهرش بد و ب

 .ندک یتالف یدانست چه طور ی. چون خوب ماوردیاما به رو ن

کند و  یدخالت م ایمح یکرد که تو زندگ یدخترش ناراحت بود. مدام مادر رسام را لعنت م یکه از وضع زندگ اقدس

 را به کام دخترش تلخ کرده است. یزندگ

 عالم کیآن ها که هر کدام در  دنیو پدرشان بکند اما با د ثمیو م ییحیاو را نزد  یزندگ تیخواست شکا یبار چند

 خواست تا تحمل کند. یم ایکرد و از مح یم دیترد کردند یم ریس یا گهید

 یب یتوانست ناز و ادا در آوردن سارا را تحمل کند و دخالت ها یگذاشت نم یم گریهر قدر که دندان رو ج ایمح اما

 یگذشت و م یاعتنا از او م یکرد رسام ب یم یو زار هیرسام گر شی. هر بار هم پردیبگ دهیمادر شوهرش را ناد یجا

 گفت:

 به کار تو ندارن. یواال مادر و خواهرم کار یحساس یادیتو ز -

 گرفت. یتر طرف مادر و خواهرش بود. حرصش م شیرسام ب دید یکه م نیا از

 .تفاوتش را با او بهتر کند یتا باالخره رسام رفتار ب دیایکوتاه ب یگرفت کم میتصم

 بود نشست و گفت: دهیتخت دراز کش یاو که رو کنار

 زم؟یعز -

 شده؟ یباز چ -

 نشده. یزیچ -

 چه بهتر پس برو بذار بخوابم. -

 ...یم یول -

 نده آه. ریگفتم برو گ ایمح -
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تماس گرفت دلش گرفته بود و  نیاش را برداشت و با نوش یبا چشمان پر از اشک از کنار او برخاست گوش ایمح

 بغضش شکست. نینوش یصدا دنیدرد و دل کند. با شن یدوست داشت با کس

 :دیپرس یگرفته و بغض الود او با نگران یصدا دنیبا شن نینوش

 حالت خوبه؟ زمیشده عز یزیچ ایمح -

 گفت و ادامه داد: نینوش یتو دلش بود برا یشد و هر چ یجار ایاز چشمان مح اشک

 گوش بده.شه، اما نخواست به حرف هام  یخبر رو بهش بدم که داره پدر م نیرفتم تا بهش بگم تا ا -

 شه. یخوب حتما خسته بوده اجازه بده استراحت کنه بعد بهش بگو من مطمئنم خوش حال م زمیآروم باش عز -

 :دیرا گرفت و پرس ییحیکرد آرام باشد. اشکش را پاک کرد و سراغ ندا و  یسع ایمح

 ندا هنوز هم قهره؟ -

 جواب داد: یبا ناراحت نینوش

 درخواست طالق داده.هست که  یدو هفته ا یخبر ندار -

 شد و زمزمه کرد: یجار ایصدا از چشمان مح یب اشک

 طالق؟! -

زل زده بود. رو به  ونیزیتلو یآن خم شده و به صفحه  یقرار داده و رو شیزانوها یکه بالشت را رو یدر حال ندا

 مادرش کرد و سراغ نگار را گرفت.

 جواب داد: مادرش

 گفت کار داره. رونیرفت ب -

که اکنون در چه  نیشد و به ا دهیکش ییحی یناخواسته فکرش سو شهینزد. مثل هم یحرف گریگفت و د یآهان ندا

 کرد. یکند فکر م یو چه کار م ستیحال
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ه ک یکه قهر کرده تلفنش را خاموش کرده بود. از جا برخاست و به اتاقش رفت. از پشت پنجره به آسمان ابر یروز از

او را  یآمد شب گذشته صدا ادشیآمد.  رونینگار از قعر افکارش ب ادیداد. چشم دوخت. با  یاز بارش باران م یگواه

 گفت: یزد و م یحرف م یبود که تلفن دهیشن

 .یر کنبه من فک دینبا یهست یا گهیمتعلق به کس د گهیتونم بذار فراموشت کنم تو حاال د یرو از من نخواه نم نیا -

 یصبانع شهیتر از هم شیرفته او را ب ثمیم دنیکه نگار به د نیاش زد. حدس ا یشانیپ یبا کف دست رو تیعصبان با

 کرد. یو کالفه م

زد. نگار را صدا  یم رونیکه از آن ها شرار ب یو با چشمان دیدر را کش رهیسالم کردن نگار دستگ یصدا دنیشن با

 کرد.

 :دیپرس یاو با نگران شانیحال و روز پر دنیبا د نگار

 جونم. یابجشده  یزیچ -

 به ندا زل زد. یگذاشت و با چشمان اشک یلیس یجا یاو نشست. با بهت دست رو یگونه  یهنگام کف ندا رو نیهم

 لرزان گفت: یشد و با بغض و صدا رهیبه او خ نیبا خشم و نگاه آتش ندا

 ؟یفراموشش کرد یتو که گفت دنش؟ید یپات چرا رفت ریز یذار یچرا غرورت رو م -

 . بغضش را فرو خورد و گفت:شد یگونه اش جار یسکوت کرد. قطره اشک لجوجانه رو نگار

و  یرو فراموش کن ییحی یتون یطور که تو نم نیتونم فراموشش کنم من دوستش دارم هم یدروغ گفتم نم -

 .یدوستش دار

 شده را پاک کرد و گفت: یگونه اش جار یکه رو یاشک ندا

 ندارم. گهید یداشتم ول -

 کرد و گفت: یعصب یخنده  رنگا

 کنن. یچشمات رسوات م یگ یدروغ م یوقت یستین یخوب یکه آدم دروغگو یدون یم -
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 بس کن نگار. -

 یتون یما رو که نم یزن یخودت رو گول م یتو بزنم. ندا تو فقط دار شیاز اون پ یحرف یطاقت ندار یحت یدید -

 !یدوستش دار یاون رو دوست دار یرو دوست دار ییحیتو هنوز  یگول بزن

 :دیکش ادیقرار داد و فر شیگوش ها یدستان لرزانش را رو ندا

 بشنوم. یزیخوام چ یبس کن گفتم بس کن نم -

 زل زد و دادمه داد: ینگار با نگاه سرد به

ه تو رو تون یغرور داشته باشه اون نم دیدختر هم با یدختر هیگم تو  ید آخه بدبخت من واسه خاطر خودت م -

 داشته باشه ولش کن نرو سمتش خودت رو داغون نکن.

 زد. هیگر ریمبل نشست. صورتش را با هر دو دستش پوشاند و ز یبا عجز رو نگار

 و گفت: دیبر سر او کش یکنار او نشست و او را به آغوش گرفت دست نوازش ندا

 فراموشش کن تا من هم بتونم فراموش کنم. -
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 بود. دنیدر حال وز یزییشروع به بارش کرده و باد سرد پانم باران تازه  نم

 زد. یم گارشیبه س یمحکم یزد و پک ها ینگار پرسه م یحرف ها ادیستاره به  یو ب کیآسمان تار ریز ثمیم

و ت یکرد یرهام نم یآسون نیبودم به ا زیاگه برات عز رمیات را بکن بذار من هم با درد خودم بم یبرو زندگ ثمیم -

زخم دلم  نیسراغم بذار کم کم ا این گهیکنم د یخواهش م یتو من رو شکوند ثمیم یزود اخم به ابرو آورد یلیخ

 کنم. یخودم رو م یسع یول امیب نارک زیدونم بتونم با همه چ یکنه البته سخت م دایالتهام پ

 یرو برام م یزد یکه ازش دم م یکردم واقعا اون زندگ یضربه را از تو خوردم. فکر م نیو اول یعشق اول من بود تو

 گرفتم اما تو...  دهیخواست نشن یو صالح من رو م ریخواهرم که خ یبه خاطر تو حرف ها یساز
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 یتونم فراموش کنم فکر م یکردم م یکنم اجازه بده حرف هام رو بزنم من مجبور بودم فکر م ینگار خواهش م -

کنم اجازه بده دوباره  با هم  یکردم فراموش کردن آسونه نگار من... من هنوز تنها تو رو دوست دارم خواهش م

 دم جبران کنم. یقول م میباش

 شد و با بغض گفت: یاز چشمان نگار جار اشک

ابقش بر شکنه سخته به حالت س یکه م یزیدل شکسته ام رو چ یجبران کن یخوا یرو م یدِ آخه چ یجبران کن -

 یهست چشم به راهه تا بر یکیو  یستیبرو چون حاال تو تنها ن یبه من بگ دینبا گهیرو د نیا یگرده دوستم دار

خداحافظ  رمیتو رو از اون بگ گهیشه د ینم یاون دختر هم گناه داره دل اون رو هم نشکن من وجدانم راض دنشید

 .شهیهم یبرا

 شد. یجار ثمیم یگونه  یکه در هوا پخش شده بود رو گاریهمراه دود س اشک

که از پشت پنجره به بارش  ییحیشد.  ییحیدر دست داشت لبخند بر لب وارد اتاق  یکه عکس یخانم در حال اقدس

به مادرش انداخت و رو از او گرفت. اقدس رو به  ییچشم دوخته بود. نگاه گذرا دیبار یبند م کیباران که چند روزه 

 گفت: یو با مهربان ستادیاو ا یرو

نشد برگرده حاال  یپدرت هم که رفت و باهاش صحبت کرد راض یدید یریغم بغل بگ یزانو یخوا یم یمادر تا ک -

مثل  یکه شوهر نهیو هزارتا دختر آرزوشون ا یتو هنوز جوون یغصه اش رو بخور دیخواد جدا بشه چرا با یکه اون م

 نیا نیبب ایب رمیگ یرو برات م یعروس نیبهتر ودمتو فقط اراده کن خ زمیعز یدار بشه تو هنوز فرصت بشونیتو نص

ن ها شیخواستگار میر یامروز م نیهم شیرفتیبا مادرش صحبت کردم اگه پذ هیدختره ماه یلیدختره حکمت آقا خ

 ه؟ینظرت چ

 ...نگاه سردش را به مادرش دوخت و عکس را از او گرفت و بهش زل زد ییحی

 دنیشده زل زد با شن یبلند و چراغان یبه بنا یشد. با چشمان اشک ادهیپ نیسست و کرخت از ماش یبا پاها ندا

نهاد  یلرزان به جلو رفت. با هر قدم که به جلو م یو آهنگ حالش از آن که بود بدتر شد با قدم ها یقیموس یصدا

فراموشش کرده و امشب  یزود نیبه ا ییحی که دیگنج یشدند. در باورش نم یم دتریتر و شد شیاشکانش ب زشیر

 او بود؟ یعروس
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 یخود فکر م شیدر سالن قلبش در جا فشرده شد. پ تیآن همه جمع دنی. با ددیسالن رس یحال خرابش به ورود با

 یجا داشت آن همه خوش حال گهید یکیکه در دل  یآدم یتوانستند برا یم یکرد مردم چه نامرد هستند چه طور

 بکنند؟

 زشیشد. ر یلبانش محو نم یجا بند نبود و خنده از رو کی یبه اقدس خانم افتاد که از سر خوشحال چشمش

 کرد. دایاشکانش شدت پ

متوجه حضورش نشده بود همه به جز  یبودند و کس یکوبیقدم داخل سالن برداشت همه در حال دست زدن و پا کی

گشت که  ینفر م کید. باز جلو تر رفت. با نگاهش دنبال کردن یم یو شاد دندیخند یداشتند و م یاو حال خوب

ا نگه خود را سر پ یقدم نبود. با سخت کی نقادر به برداشت گریتر شد و د شیپاهاش ب یاو بود سست داریتشنه به د

تازه متوجه حضور او  نیحاضر یکرد. انگار تیزد کشان کشان خود را به جلو هدا یکه هق م یداشته بود. در حال

 نیکه او را به ا یاو باز کردند و چشم به او دوختند. نگاهش به شخص یاز هر دو طرف راه رابرا دنشیشده بودند با د

 نشسته و لبخند صورت او را پر کرده بود. دیبا لباس سف ییرو بایبود افتاد. که کنار دختر ز نداختهحال و روز ا

 بزند با پشت دست پس زد. دیاش خوب د یداماد یاو را با آن کت و شلوار مشکداد  یمزاحم که اجازه نم اشک

 دیکش یکه م ییها و زجه ها هیافتاد. همه حضار با تعجب از گر نیزم یاو با ضرب رو یخم شد و رو به رو شیزانوها

او که  ید آور براآن لحظات در دنیکردند. چه سخت د یبود را دنبال م ییحیکردند. و رد نگاهش که به  ینگاهش م

داد تا از جا  نشیبه تن سنگ یبوده. با عجز تکان شبا تمام وجود دوستش داشت و حاال شاهد دوباره داماد شدن

 زدیبرخ

اقدس خانم با التماس به چشمان او زل  دنیرا به آن سمت سوق داد با د سشینگاه خ د،یاو را به عقب کش یدست که

انداخت. با عجز از او خواهش کرد تا اجازه  رونیو دم در ب دیاو را از آن جا کش تیزد. اما اقدس خانم با اخم و عصبان

 .ندیبار اجازه دهد او را بب نیآخر یدهد برا

 ییحی یدر خود فرو رفت و شکست. نگاه التماس گرش را به او دوخت ول ییحیتفاوت  ینگاه سرد و ب دنیبا د اما

 شده شان یگل گل نیفاصله گرفتند و سمت ماش گاهشانیست او از جاپشت به او کرد و نزد عروس رفت. دست در د

 قدم برداشتند.
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 گفت: تیمادرش گرفت و تکه تکه کرد، با عصبان ینگاه از عکس گرفت و آن را جلو ییحی

 یدیام رو به جهنم کش یزندگ نم؟یبب دیبا ویک رمیکنم من اگه نخوام زن بگ یمادر دست از سرم بردار خواهش م -

اتفاق  نیوقت ا چی. چون هدیرو فراموش کن رمیکه من بعد از ندا زن بگ نیا یخوا یاز جونم م یچ گهیس نبود. دب

 افته.... ینم

 کرد. داریکرد ب یم هیندا را که در خواب ناله و گر یبا نگران نگار

 شد. رهیحال چشمانش را باز کرد و به خواهرش خ یب ندا

 او را پاک کرد و گفت: یشانیپ یعرق نشسته رو نگار

 ؟یدید یخواب بد م -

 نداد. ینگاهش را به سقف دوخت و جواب ندا

 دست او را گرفت و گفت: نگار

 ده؟ یتو رو آزار م یبگو چ یچرا همه اش ساکت رونیب زیتو دلته بر یجونم چ یابج -

 خواهرش ماند. ی رهیبا چشمان خواب آلود و نمدار خ ندا

 آن وارد کرد و گفت: یرو یفشار آرامدست او را گرفت و  نگار

 .یوقت دادگاه دار گهیدو روز د یجدا بش یخوا یم یندا تو مطمئن -

 شد و با بغض گفت: یاز گوشه چشمان ندا جار اشک

 بله. -

 گفت: یبا نوک انگشت اشک او را پاک کرد و با لحن گرفته ا نگار

 گناه داره که... هیآدم خوب ییحی یدون یخودت که م یبهش بد یا گهیفرصت د یخوا ینم -

 با بغض به حرف او آمد و گفت: ندا
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 خوام جدا بشم. یمن بسوزه، چون دوستش دارم م یبه پا نیتر از ا شیخوام ب یچون نم ه،یچون آدم خوب -

 اما ندا تو... -

 بشنوم. یزیخوام چ ینگو نگار نم یچیه -

زنگ  یصدا دنیو از اتاق خارج شد. به اتاقش رفت با شنبه او انداخت  یاز جا برخاست در حال رفتن نگاه نگار

،چشم دوخت با  یگوش یبه صفحه  رهیو خ دیدلش در جا لرز ثمیاسم م دنیتلفنش طرف آن قدم تند کرد با د

قلبش به  یشد. ول یمانع او م عقلشگفت جواب بده و  ینه؟ قلبش م ایجواب بدهد  ایماند که آ ریخودش در گ

 جواب داد: دیشد و با ترد روزیعقلش پ

 بله؟ -

 انداخت: نیدر گوش او طن ثمیم نیگرفته و غمگ یصدا

 ؟یسالم نگارم خوب -

 ؟یسالم ممنون چرا زنگ زد -

 کنم... ینگار خواهش م -

 ریبا من تماس نگ گهیکنم د یرو بهت گفتم پس من ازت خواهش م یدیشن یم دیکه با ییمن تمام حرف ها ثمیم -

 خطم رو عوض کنم.نکن که  یکار

 بهم بده. گهیفرصت د هیکنم  یخواهش م ینبود یجور نینگار تو که ا -

 اش را فشرد و بغضش را   فرو خورد و گفت: قهیشق نگار

 متاسفم. -

توانست نگار را داشته باشد ناآرام بود. همان  یکه نم نیشد. از ا یجار ثمیاشک از چشمان خسته و خمار م قطرات

کرد چون حواسش به  یکه از جاده عبور م ی. در حالدیکش یم گاریزد و س ینگام غروب پرسه مهدف ه یطور که ب

موتور  یاز جلو عیحرکت سر کیآمد، نظرش را جلب کرد با  یکه با سرعت به سمتش م یرفت و آمد نبود. موتور
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 نیکه پشت سرش سوار بود نقش زم یا گهیکنار رفت. اما راننده موتور تعادلش را از دست داده بود با موتور و نفر د

 و گفت: دیسمت آن ها دو یصحنه با نگران نیا دنیبا د ثمیشدند. م

 حالتون خوبه؟ -

 .دندیتوپ ثمیبه م یدو موتور سوار با درد و صورت جمع شده با لحن الت هر

 .یریو م یحواست کجاست چرا مثل گاو سرتو انداخت وونیح یه -

 گفت: تیو با عصبان دامیاز لحن آن ها خوشش ن ثمیم

 ن؟یبا سرعت نرون نیخواست یم ن،یشماها و امثالتون وونیح دیمواظب حرف زدنتون باش -

 زد و گفت: یشخندین یاز آن ها با دهان کج یکی

 !یهم هست یمن داغون شده اون وقت شاک یموتور ناز ناز -

 را به عقب هل داد. ثمیرا جلو برد و م دستش

 گفت: یانداخت و با تند نییدست او را پا ثمیم

 برو گم شو. -

 یچرخاند و باد م یکه آدامسش را در دهانش م یو در حال دیاش را بر هم کش ختهیپهن و بهم ر یسوار ابروها موتور

 کرد گفت:

 طرفه؟ یدونه با ک یخواره و نم یکه تنش م نیمثل ا نیجهان جونم ا -

 کرد و گفت: یزیمسخره آم یخنده  ثمیم

 ؟یتنم رو بخارون یخوا یکه  م یهست یکدوم خر -

 گفت: یو با لحن نگران دیرا کش قشیدست رف جهان

 رسول ولش کن. میبر ایب -
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 و گفت: دیدستش را کش رسول

 ه؟یکنم خر ک شینه صبر کن بذار حال -

 شد و گفت: کینزد ثمیقدم به م چند

 یبدبخت باش یآد از اون دسته آدم ها یبهت نم ،ید یرو م زمیخسارت موتور عز ای یکن یم یمعذرت خواه ای -

 هم توپه؟ بتیحتما وضع ج

 او را به عقب هل داد و با تشر گفت: یبا دلهره و دلواپس ثمیم

 جا جمعتون کنه. نیاز ا ادیب سیتا زنگ نزدم پل د،یگم ش دیبر -

 .یلرزه به جونم بنداز یتون یو امثالشون م سیتند نرو فکر نکن از پل ادیز یه یه -

 م؟یرفت یم مینره ما کجا داشت ادتی یتا مردم رو جمع نکرد میول بررس -

 شد و گفت: یعصب رسول

 دِ خفه شو تو هم. -

 تاسف جنباند و گفت: یاز رو یسر ثمیم

 رده کارتون. دیبر دیاز حال و روزتون مشخصه که چه کاره ا -

 یناگهان ی. از حمله دیاسفالت غلت یشد و رو دهیدفعه به عقب کش کیدنبال حرفش از انها فاصله گرفت. که  به

 یباد لگدها ریکه ز یاوصاف در حال نیاز خود نشان دهد و از خود دفاع کند. با ا یعکس العمل چیرسول نتوانست ه

 بار خودش رسول را به باد کتک گرفت. نیشده بود درد کشان از جا برخاست و ا ریرسول اس یرحمانه  یب
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 کردند.  یو تجمع م دندیدو یجا بلند کرد. سوارش شد و به مردم که کم کم طرف آن ها م موتور را از جهان

 :دیکش ادیبلند فر یکرد و با صدا نگاه
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 .میفتادین ریتا گ گهید ایرسول خر نشو ب -

 رونیب بشیضامنش را از ج یشده بود چاقو نیو خشمگ یخورده عصبان ثمیکه از م ییاز شدت کتک ها رسول

کرد با عجله  ینم دیچیپ یکه از شدت درد دور خودش م ثمیبه م ییاعتنا کهیزد. در حال ثمیم یو به پهلو دیکش

 دور شدند. اکرد و پا به فرار گذاشت. سوار موتور شد و از آن ج یاو را خال یها بیج

و  یالیخ یام که با بشد را پاک کرد و با بغض رو به رس یم یجار شیگونه ها یکه لجوجانه رو یاشک یچند بار ایمح

 رفت،کرد و گفت: یاش ور م یاعتنا با گوش یب

قدر به همه  نیچرا تو ا م؟یرو شروع کرد  مونیمگه چند وقته که زندگ نیبب یکن یکارها رو م نیرسام تو چرا ا -

 ؟یتفاوت یب زیچ

 جواب داد: ندازدیبه او ب یکه نگاه نیبدون ا یبا خونسرد رسام

 ؟یناراحت یتو از چ گهید میکن یرو م مونیمثل آدم زندگ میبرات بکنم دار یچه کار یخب انتظار دار -

نگاهم کن آخه کجا رفت اون همه دوستت دارم  یکم هینباشه  یلعنت نیسرت تو ا یزن یبا من حرف م یرسام وقت -

 بودن؟ یاون همه کشک بود همشون الک یعنیقبل از ازدواج  یو عاشقتم ها

 شد؟ بمیبود که زن نق نقو نص یخدا گناه من چ یول کن تو رو به جون مادرت ا ایبابا مح یا -

 حاال من شدم نق نقو؟ یگ یم یدار یمعلوم هست چ چیتو ه -

 یکه به او زل زده بود و اشک در چشمانش م ایرو به مح یو از جا برخاست و با لحن تند دیکش یپوف عصب رسام

 گفت: دیجوش

م رو  یبا نق زدن هات زندگ نیاما بب میبا هم هست ستین یادیمدت ز یدون یخوبه که خودت م یخسته م کرد -

تحمل  یآخه ک یگ یو بد اون ها رو م یریگ یم رادیاز مادر و خواهرم ا ییآ یراست م یر یچپ م یجهنم کرد

تونم  یعد هم زنم رو ماول مادرم دوم خواهرم ب ینیب یکه م مینیرو داره که من داشته باشم؟ من ا یزن نیهمچ

 در باز جاده دراز. زمیعز یآد مختار یوضع خوشت نم نیاز ا یدوست داشته باشم ناراحت

 ناباورانه زمزمه کرد: ایمح

 ؟یکن یم رونمیاز خونه ات ب یرسام تو دار -
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من هستن نه تو صدتا هم مثل تو  یاسمش رو بذار من از روز اول بهت گفتم خانواده ام تمام هست یخوا یم یهر چ -

 تونن من رو از خانواده ام جدا کنند. ینم

 ؟یخودت هم باش یبه فکر خانواده  دینبا یعنیرسام  یش یپدر م یتو دار -

مبل نشست صورتش را با هر دو دستش پوشاند  یبا عجز رو ایاز اتاق خارج شد. مح تیو با عصبان دیپوف کش رسام

 . هیگر ریبلند زد ز یو با صدا

 .دیخند یکرد و م یم یاش شوخ گهیکرد با دوست پرستار د یرا چک م یماریب تیکه وضع یدر حال نینوش

را از آمبوالنس  یهنگام جوان نیگذاشت و هر دو وارد سالن اورژانس شدند. در ا دشیروپوش سف بیدر ج دست

 و پرستار گفت: دندیکش یاو هر دو پوف دنیو دوستش با د نیکردند. نوش ادهیپ

 سر ما خلوت بشه. یکم ستیکه قسمت ن نیمثل ا -

 :دیپرستارها و دکتر که دور جوان جمع شده بودند. پرس گرید دنیزد و جلو رفت. با د یلبخند نینوش

 افتاده؟ یچه اتفاق -

 ب داد.با صورت جمع شده جوا ردیجوان را بگ یزیخون ر یکرد جلو یم یزخم را گرفته و سع یکه جا یپرستار

 .هیطبق معمول دعوا و چاقو کش -

 :دیتاسف جنباند و رو به دکتر پرس یسر از رو نینوش

 چه طوره دکتر؟ شیاتیعالئم ح -

 گرفت گفت: یکه نبض جوان را م یدر حال دکتر

 .میهر چه زود تر بهش خون برسون دیاز دست داده با یادیخون ز -

 رو به پرستار ادامه داد: سپس

 نشده. ریزود گروه خونش رو چک کن تا د یاوری -

 خشک زمزمه کرد: ییاو با گلو یآشنا ی افهیق دنیبا د دیرس ماریتخت را دور زد و باال سر ب نینوش
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 خدا. ای -

 :دیگرپرسید یو پرستار دیهمه سمت او چرخ نگاه

 ؟یشناس یجوون رو م نیشده تو ا یچ -

 ناباورانه باز زمزمه وار جواب داد: نینوش

 برادر شوهر منه. -

 نشاند و گفت: یصندل یو رو دیکش یاو را کنار دیکه حال خرابش را د یا گهید پرستار

 شه. ینم شیزیآروم باش انشاهلل که چ -

حال ممکن خبر را به او  نیکرد با بدتر یم هیکه گر یرا گرفت در حال ریاش را برداشت و شماره سم یگوش نینوش

 رساند.

 :دیبرگشت و رو به دکتر پرس ثمینزد م شانشیحال پر با

 مونه؟ یکه زنده م دیکنم بگ یدکتر حالش چه طوره خواهش م یآقا -

 جنباند و جواب داد: یبا تاسف سر دکتر

 شه. یبعد از عمل معلوم م ستیمشخص ن یزیفعال چ -

 شینداشت زانوها دنستایا یکه نا نیرد کردند و طرف اتاق عمل رفتند. نوش نیتخت روان را از کنار نوش پرستارها

وارد بخش آورژانس  مهیسراس یو نگران یبا دلواپس ییحیهمراه  ریهنگام سم نینشست. در ا زیم یخم شد و رو

 :دیو مضطرب پرس شانیکنار او زانو زد و با لحن پر دیسمت او پا تند کرد تا رس نینوش دنیبا د ریشدند. سم

 حالش چه طوره؟ ثمیم زمیشده عز یچ -

 کرد انداخت و با بغض جواب داد: ینگاهش م دهیپر یکه با رنگ و رو ییحیبه  ینگاه نینوش

 بردنش اتاق عمل. ستیمشخص ن یزیفعال چ -

 :دیلب نال ریدست مشت شده اش را به آن کف دستش زد و ز تیبا عصبان ییحی



 نیریش یتلخ گاه یگاه یزندگ

 
284 

 

 .یلعنت -
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 را آرام کند، گفت: نیکرد نوش یکه سع یدر حال ریسم

چه  حالش نیکنم آروم باش و برو بب یخواهش م ییتو چه حاله فقط تو ثمیم نهیتونه بب یم که یتنها کس زمیعز -

 طوره؟

را بهم فشرد  شیدندان ها ییحیتکان داد و از جا بر خاست با دور شدن او  یسر دییبغضش را فرو خورد با تا نینوش

 و گفت:

 بال رو سرش آورده؟ نیا یکه ندونم ک نیمگه ا -

 او نهاد و ازش خواست تا آرامشش را حفظ کند. یدست بر شانه  ریسم

 .ستادندیقرار دم در اتاق عمل منتظر ا یناآرام و ب یدو با قلب هر

 تکان داد و گفت: یآمد و با بهت به هر دو نگاه کرد، لبانش را به آرام رونیب نیهنگام نوش نیا در

 زنده بمونه. دیکرده دعا کن یدیشد یزیخونر -

 داد و با بغض گفت: هیتک واریبه د ری. سمدیکوب واریمشتش را به د تیبا عصبان ییحی

 بود سر ما اومد؟ ییچه بال نیمن ا یخدا -

غض آلود گرفته و ب یصدا دنیتا دنبالش برود. با شن ردیتماس بگ ییحیگرفت با  میاش را برداشت و تصم یگوش ایمح

 :دیبرادرش نگران شد و پرس

 ندا افتاده؟ یبرا یشده چرا صدات گرفته اتفاق یداداش چ -

اه همر مهیاو رسام سراس غیج یزد. با صدا هیگر ریو ز دیکش یبلند غیدر اتاق عمل است ج ثمیکه م نیا دنیشن با

 :دیمادر و خواهرش به اتاق آمد و پرس
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 ا؟یشده مح یچ -

 ببرد. مارستانیازش خواهش کرد تا او را به ب یبا چشمان اشک ایمح

 کردند. یدعا م ثمیم یسالمت یبودند و برا مارستانیبعد همه در ب یساعت

 منتقل کردند. دکتر گفت: وی یس یرا که از اتاق عمل به آ ثمیم

 اش را از دست داده و در حال حاضر خطر رفع نشده. هیکه به پهلواش وارد شده کل یضربه ا لیبه دل -

 گریتخت خواباند و به د یاو را رو ریبا کمک سم نیخبر در جا غش کرد و افتاد. نوش نیا دنیخانم با شن اقدس

 پرستارها سپرد تا مراقب حال او باشند.

 قرار شده و آرام و قرار نداشت. یداشت ب ثمیکه با م یمکالمه ا نیبعد از آخر نگار

او شده بود احساس  یکه باعث ناراحت نیکه با او تماس گرفت با خاموش بودن تلفنش مواجه شد. از ا یبار چند

 کرد. یم یمانیپش

رفت. پشت در اتاق ندا مکث کرد  رونیداد انداخت و از اتاق ب یبعد از نصف شب را نشان م کیبه ساعت که  ینگاه

ود بر رونیندا نگران شد و همان که خواست ب یخال یجا دنیو رفت داخل با د دیرا کش رهیدستگ دیسپس بدون ترد

 و گفت: دیکش ینیاو ه دنیوارد اتاق شد. نگار با د سیو چشمان خ دهیپر یندا با رنگ و رو

 ندا حالت خوبه؟ -

 نشست و گفت: یصندل یحال رو یب ندا

 نه فکر نکنم خوب باشم. -

 :دیپرس یاو زانو زد و با دلواپس یجلو نگار

 ه مامان بگم.هو گچ شده بذار برم ب نیجونم نگاه رنگت ع یچت شده ابج -

 و مانعش شد و گفت: دیدست او را کش ندا

 شه. ینکن نگران م دارشینه نرو خوبم ب -
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 ندا... یول -

 ؟یدینگران نباش خوبم، تو چرا تا حاال نخواب -

 تخت نشست و جواب داد: یلبه  یرو نگار

 زنه؟ یدونم چرا دلم شور م یراستش نتونستم بخوابم نم -

 !م؟زیزنه عز یرو م یشور چ -

 جواب داد: ریسر به ز نگار

 .ثمیم -

 ؟یچرا مگه باز هم باهاش حرف زد -

 خواست بهش فرصت بدم. یاوهوم از من م -

 هر دو دستش گرفت. انیکرد را م یسکوت کرد و سرش که درد م ندا

 ادامه داد: نگار

 زنم تلفنش خاموشه؟ یدونم چرا هر چه زنگ م ینم -

 فروغش را باال گرفت و گفت: ینگاه ب ندا

 .دارهیحتما االن ب فتهیزنگ بزنم امشب ش نیتلفنت رو بده بذار به نوش -

 زد و تلفنش را مقابل ندا گرفت. یلبخند محو نگار

جواب  یبا حال گرفته ا نیرا گرفت و منتظر ماند تا جواب دهد. بار اول جواب نداد اما بار دوم نوش نیشماره نوش ندا

 داد:

 :دیپرس یاو با نگران نیدو رگه و غمگ یصدا دنیبا شن ندا

 افتاده؟ یاتفاق نینوش -
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 را زد و اوردیخواست به زبان ب یکه نم یخواست او را نگران کند بغض را فرو خورد و ناخواسته حرف یکه نم نینوش

 گفت:

 بده. یلیحالش هم خ مارستانهیتو ب ثمیم -

 و گفت: دیکش یبلند نیه دیدفعه ندا از جا پر کی

 براش افتاده؟ یچه اتفاق نینوش یگ یم یدار یچ -

 که نگاه پرسشگرش را به او دوخته بود. انداخت و جواب داد: ییحیبه  یینگاه گذرا نینوش

 چاقو خورده. یول میدون ینم قیدق -

 شد و گفت: یاز چشمان ندا جار اشک

 مارستانه؟یکدوم ب -

 :دیکرد و پرس یمکث ییحیقطع کرد. را داد و تماس را  مارستانیآدرس ب نینوش

 بود؟ یک -

 جواب داد: ریسر به ز نینوش

 ندا. -

 و گفت: دیکش شیبه موها یدست یبا کالفگ ییحی

 .ستیهم حالش خوب ن شیطور نیاون هم یگفت یبهش م دینبا -

 خوام. یمعذرت م -

و  یدل تو دلش نبود. اما نگران ندیکه بعد از مدت ها قرار است ندا را بب نینزد. از ا یو حرف دیکش یپوف ییحی

 تمام شوق و ذوق او را کور کرده بود. ثمیحال م هیدلواپس

 :دیرفتار کند لباس عوض کرد. نگار با دلهره با تعجب نگاهش کرد و پرس یکرد عاد یم یکه سع یدر حال ندا
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 ت؟بهت گف یچ نیوقت شب نوش نیحالت ا نیبا ا یر یم یدفعه چت شده کجا دار کیندا  -

 شال سرش کرد و جواب داد: ندا

 .دنشیبرم د دیبا ستیخوب ن نینشده حال دختر نوش یزیچ -

 وقت شب؟ نیا -

 شد بگو کجام تا نگران نباشه. داریجونم نگران نباش من حالم خوبه لطفا به مامان اگه ب یشه ابج یاگه نرم زشت م -

 او شده بود. ی رهیبا بهت خ نگار
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 یرا برداشت گونه  فشیندا ک 

 و گفت: دینگار را کش 

 گردم خداحافظ ینگران نباش زود بر م -

 که از قبل خبر کرده بود، شد. یرفت و سوار تاکس رونیخانه ب از

 یشد. با قدم ها ادهیرا پرداخت و با عجله پ هیشدن کرا ادهیآرام و قرار نداشت. قبل از پ یشدت استرس و نگران از

 ی. از قسمت پرستارافتیگشت اما او را ن نیبه دنبال نوش یشد با نگاه جستجو گر مارستانیکرخت وارد سالن ب

و  کرد ییراهنما وی یس یاو را سمت بخش آ یرا گرفت که بهش خبر دادند ممنوع المالقات است. پرستار ثمیسراغ م

ه بود نگاهش را ته سالن دوخت ک ییآهسته وارد سالن شد از همان جا یکه داشت با قدم ها یرفت. ندا با حال خراب

شد. اما جرات جلو رفتن نداشت.  یجار اریاخت یانداخته بود. اشکش ب ریسر به ز واریبه د هیکه تک ییحی دنیبا د

اما  دیبکش یقیکرد نفس عم یداد. و سع هیتک واریاز افتادن با دست به د یریجلو گ یسست شد. برا شیپاها

و  دیشن یضربان قلبش را به وضوح م یاش حبس شده و قادر نبود نفس بکشد، صدا نهیکرد نفس در س یاحساس م

 به لرزه افتادند. شیاز استرس دست و پاها
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او را سر  ییحی یگرفته  یراهش را کج کرد و همان که خواست قدم بردارد، صدا ریشد. سر به ز مانیآمدنش پش از

 تر کرد. شیکرد و ضربان قلبش را ب خکوبیجا م

 ا؟ند -

 یانداخت انگار از نگاه کردن به او فرار م نییتر پا شیکه سمت او برگردد سرش را ب نیداد و بدون ا واریبه د هیتک

 کرد و واهمه داشت؟

 ؟یچرا اومد -

 دو رگه جواب داد: یبغض و صدا با

 .امیتونستم ن یبودم نم ثمینگران حال م -

از  یبه چشمان متورم او که گواه نشیاو را گرفت. که ندا با نگاه غمگ یبازو ریاو برده بود ز هیبه بد حال یکه پ ییحی

 دوخت. داد. یکردنش م هیگر

 جا؟ نیا یاومد یپاشد ییاون وقت تنها ستیندا تو حالت خوب ن -

 خود را از او جدا کرد و گفت: یبا آرام ندا

 من حالم خوبه. -

 گفت: یو با خوشحال دیکش یخفه ا غیندا ج دنیآمد با د یطرف م نیکه ا نیهنگام نوش نیا در

 ؟یکن یجا چه کار م نیندا تو ا -

 زدند. هیگر ریو هر دو ز دیرا به آغوش کش او

 نداشت اشکش را پاک کرد و گفت: ستنیگر یکه نا ندا

 اتفاق براش افتاد؟ نیا یچه طوره چه طور ثمیحال م -

 نشاندش و گفت: یصندل یاو شد رو یدگیو رنگ پر یکه متوجه بد حال نینوش

 .ادیبهوش ب ثمیتا م میدونه منتظر ینم یکس -
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 گفت: یزیندا نشست و با لحن مالمت آم کنار

 ؟یبه روزت اومده چه قدر الغر شد یدختر چ -

 ندا شد. ی رهیخ نیسوال نوش نیبود با ا ستادهیچند قدم دور از آن ها ا یکه با فاصله ا ییحی

 جواب داد: یبا دست پاچگ ندا

 هم نکردم. یرییتغ چیه نمیمن هم -

 کرد و گفت: یاز جا برخاست معذرت خواه نینوش

 گردم. یاالن بر م -

داشت انداخت و با استرس که مهمان وجودش شده بود  یکه چشم از او بر نم ییحیبه  یاز رفتن او ندا نگاه بعد

 گرفت. یانگشتانش را به باز

 را بغل کرد. فشیاز او فاصله گرفت و ک یشد و کنارش نشست. ندا کم کیبه او نزد ییحی

 زد و گفت: یشخندیحرکت او ن نیبا ا ییحی

 ؟یترس یاز من م -

 سکوت کرد. ندا

 گفت: یکرد با لحن سرد ینگاه م شیپا ریز یها کیکه به سرام یزانوهاش خم شد و در حال یرو ییحی

 دنم؟ید یاومد یوقت شب م نیبازم ا بودم دهیاون تو خواب ثمیم یاگه من جا -

اش  نهیکرد هر لحظه ممکن بود از س یقرارش که احساس م یقلب ب ینگاهش کرد و دست رو سیبا چشمان خ ندا

با همان حالت که بود سرش را طرف او چرخاند. همان موقع قطرات درشت اشک از چشمان  ییحیبزند نهاد.  رونیب

 یبزند ندا از جا برخاست و با قدم ها یشد و تا خواست حرف شانیاو پر یاشک جار دنیبا د ییحیشد.  ریندا سراز

 جا گرفت. ییحی یشد و در آغوش مردونه  دهیدفعه به عقب کش کیآرام کشان کشان از او فاصله گرفت. که 
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واست خ یرفت. دلش م نیو از ب دیکه داشت پر کش یلحظه احساس آرامش بهش دست داد و تمام استرس کی یبرا

 که  یمیتوانست از تصم یآغوش گرم او بماند. اما نم ریهمچنان اس

 او را به عقب هل داد و گفت: یبود صرف نظر کند با ناتوان گرفته

 برم. دیخوام با یمعذرت م -

 گفت: یبگذارد با لحن گرفته ا شیخواست برود و تنها یکه دلش نم ییحی

 کنم. یخواهش م ؟یشه برگرد یندا م -

سخت شود  شیتر بماند و رفتن برا شیب دیقدم برداشت ترس ین آن که جواب او را بدهد طرف درب خروجبدو ندا

 خواست. یرا دوست دارد و او را م ییحیدانست هنوز هم ته دل  یچون خودش خوب م

 انشیحال و روز پر دنینزد او آمد با د دیکش یسر و صدا وارد خانه شد و به اتاقش پناه برد. نگار که انتظار او را م یب

 :  دیاو نگران شد و پرس انیو گر

 افتاده حرف بزن؟ یشده چه اتفاق یندا چ -

 جواب داد: یحال یو با ب دیاش را باال کش ینیآب ب ندا

 نگار من دروغ گفتم. -

 زم؟یعز یرو دروغ گفت یچ -

 ازش جدا بشم؟ دیبا یدونم چه طور یرا هنوزم دوست دارم نم ییحیمن... من  -

 بود که در حال فورانه، با هق هق گفت: یو ازش خواست آرام باشد. اما حال ندا آتشفشان دیاو را به آغوش کش گارن

 ده. یعاشقا گوش م یکنم براش دعا کن خدا به دعا یخواهش م ستیحال اون خوب ن مارستانهیتو ب ثمینگار م -

 ناباورانه با دهان باز به خواهرش چشم دوخت و گفت: نگار

 ندا حالت خوبه؟ یگ یم یدار یچ -
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 هم گذاشت و گفت: یبود. چشمانش را رو یندا جار یپژمرده  یگونه ها یوقفه رو یهمچنان ب اشک

 زنده بمونه. ثمیفقط دعا کن م ستیکنم اما مهم ن یم یاحساس بدبخت ستمینگار خوب ن -

 کرد و گفت: یعصب یخنده  نگار

 که دوباره با اون باشم مگه نه؟ یحرف ها رو بهت گفته به من بگ نیا ثمیندا بس کن حتما م -

 که سخت به هق هق افتاده بود گفت: یصورت خواهرش را قاب گرفت و در حال ندا

 .ید یعشقت رو از دست م یدم تو هم دار یرو از دست م ییحیطور که من  نیهم -

 کرد و هر دو دست لرزان ندا را گرفت و گفت:بود را فراموش  دهیحال خراب خواهرش هر چه شن دنیبا د نگار

 تورو خدا آروم باش. زمیآروم باش عز -

 پشت هر دو دست او زد و ادامه داد: یا بوسه

 جونم آروم باش. یابج ستیبرام مهم ن گهیکنم د یبهش فکر نم گهیمن که بهت گفتم د -

 :دیمبل افتاد و نال یحال رو یکرد سکسکه اش گرفت و ب یاز بس که هق هق م ندا

 گفتم. یهمون طور که من دروغ م یگ یدروغ م -

 .دیدو رونیبا چشمان از حدقه در آمده به خواهرش زل زد و ب نگار

 خشک و نگران به طرف اتاق ندا اشاره کرد و گفت: ییآمد با گلو یم رونیپدرش که از اتاق ب دنید با

 .ستیبابا حال ندا خوب ن -

 چشم به او دوخته بودند. کرد و گفت: یادر ندا که با نگرانرو به پدر و م دکتر

 .ستین ینگران یکردم خوابه جا قیکه بهش تزر یفعال با آرام بخش -
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ندا آرام و قرار نداشت با  دنیکه بعد از د ییحیکرد.  یشد و آفتاب طلوع م یدم و آسمان کم کم روشن م دهیسپ

 ینمدار قدم م یچمن ها یکه رو یاستنشاق کند. در حال یتازه ا یواشد تا ه مارستانیوارد محوطه ب شانشیحال پر

 داد و طرف او رفت. شیبه ابروها ینیگذشت چ یم فنگار که از آن اطرا دنیزد. نگاهش را به اطراف چرخاند با د

 !؟یکن یجا چه کار م نینگار تو ا -

جا آمده لبخند  نیبه خاطر وضع دختر برادرش به ا دیخود فکر کرد شا شیجا خورد سپس پ ییحی دنیبا د نگار

 زد و گفت: یحیمل

 سالم. -

 سالم. -

 حال کوثر چه طوره انشاهلل که بهتره؟ میخدمت برس میشرمنده نتونست -

 با تعجب به او زل زد و گفت: ییحی

 ؟یزن یحرف م یاز چ -

 با بهت جواب داد: نگار

  ریگفت حال دختر آقا سم شبیندا د -

 ؟یشما خبر نداشت یعنی دنشیبعد اومد د ستین خوب

 ندا اون حالش خوبه؟ -

 جواب داد: ریسر به ز نگار

 جا. نیا مشیراستش نه حالش بد بود آورد -

 با چشمان گرد شده گفت: یبا حال وصف نشدن ییحی

 ! ندا چش شده االن کجاست؟؟یچ -
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مادر ندا با بغض  دیبا پدر و مادر ندا حال او را پرس ینگار به بخش مورد نظر رفتند. بعد از سالم و احوال مرس همراه

 گفت:

من  یچه طور ارهیبه رو ب خواستینداره اما نم یدخترم از غم و غصه چند روزه حال درست و حساب یطفل -

 متوجهش نشدم.

 نیشواسم ن دنیتلفنش زنگ خورد با د اوردیبه زبان ب یو تا خواست حرف دیکش شیبه موها یدست یباکالفگ ییحی

 نگران شد و جواب داد:

 بهوش اومد؟ ثمیبله زن داداش م -

ته دلش  که یزد افتاد با آشوب یم ثمیندا که درباره م یحرف ها ادیحرف قلبش به تپش افتاد و به  نیا دنیبا شن نگار

 دوخت. ییحیمهمان شده بود چشم به 

 کما؟! نینوش یگ یم یچ -

 نشست. شیلحظه از کار افتاد و بغض ته گلو کی ینگار برا قلب

 :دیکرد و پرس یندا مکث پدر

 افتاده پسرم؟ یکس یبرا یاتفاق -

 شد و جواب داد: یجار ییحیفروغ  یاز چشمان خسته و ب اشک

 تو کما رفته. ثمیم -

 ستادهیهمه اخواندند. نگاردورتر از  یم ییلب دعا ریجمع شدند و هر کدام ز وی یس یآ یا شهیپشت در ش یهمگ

مانند  ثمیاز دست دادن م هیزد. حالش خراب بودو نگران یرا صدا م ثمیو ته دل م ختیر یاشک م واریبه د رهیخ

 رونیرفت با نفرت نگاهش کرد و از سالن ب یم هرا ایاقدس خانم که با کمک مح دنیخوره به جانش افتاده بود با د

 .دیدو

 نبرد. زیبه همه چ یآرام باشد تا ندا پ یکرد کم یسع

 دکتر قرار داد و گفت: یجلو زیم یرا رو شیآزما یبرگه ها پرستار
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 خانم دکتر. دییبفرما -

 تکان داد و زمزمه کرد. یکرد سر یم یکه برگه هارو بررس یدر حال دکتر

 اوهوم مثبته -

 پرستار را نگاه کرد و گفت: زشیر نکینگاهش را باال گرفت و از پشت ع سپس

 .انیراهاش بهم دیبگ -

 رفت. رونیگفت و از اتاق ب یچشم پرستار

 سالن کز کرده بود او را صدا کرد. ینگار که گوشه  دنینگاه دنبال نگار و پدر و مادرش گشت با د با

 گرفت و به سمت او رفت. واریاش را از د هیتک نگار

 بله؟ -

 تو دکتر کارتون داره. دییلطفا بفرما -

 نشست.  یصندل نیتر کینزد یوارد اتاق شد سالم کرد و با اشاره دکتر رو ریسر به ز نگار

 زد و گفت: یلبخند مهربان دکتر

 .یش یخاله م یچون دار یباش یخوش حال دیبا یقدر ناراحت نیچرا ا -

 شد. یصدا از چشمانش جار یچشمان گرد شده اش را به او دوخت و اشک ب یبا ناباور نگار

 او گرفت و گفت: یرا جلو شیآزما یرا دور زد و مقابل نگار نشست و برگه ها زیاز جا برخاست م دکتر

 ؟یخوشحال باش دیمگه نبا یکن یم هیچرا گر -

 زد و گفت: یبا بغض لبخند نگار

 واقعا خواهر من بارداره؟! -

 .یخودت جواب رو بخون یتون یم زمیاوهوم عز -
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 بنده زحمتش رو بکشم؟ ای یبد خبر خوب رو خودت بهشون نیهمچ هی یدوست دار حاال

 از جا برخاست و گفت: یمثل آدم آهن نگار

 گم. یخودم م نیاجازه بد -

 

70 

هستند با دو خودش را به آن  وی یس یدانست پدر و مادرش هنوز در بخش آ یآرام از اتاق خارج شد. م یقدم ها با

سست و کرخت خود را به پدر و مادرش  یصورتش را پوشانده بود با قدم ها یکه اشک پهنا یجا رساند و در حال

 د:یپرس یبا تعجب چشم به او دوختند. مادرش با نگران یرساند. همگ

 افتاده؟ یخواهرت اتفاق یشده برا ینگار چ -

 :دو رگه از شدت بغض گفت ییبه هق هق افتاده بود. با صدا یو خوشحال یکه از ناراحت یدر حال نگار

 . دا.... ن..ما... ما... ن... با... با... ن.. -

 بزند نگار ادامه داد: یشد و تا خواست حرف کیبه او نزد یشانیبا پر ییحیچشم به دهان او دوختند.  یبا نگران همه

 بارداره. -

د و ز یشخندیه نبود ناباوران ییحینفر که به خودش آمد  نیبردند. اول یکه نگار زده در شوک به سر م یاز حرف همه

 گفت:

 گرفته؟ تیاوضاع شوخ نینگار تو ا یگ یم یچ -

 .گمی. م. ت..ب... به...خد... ا... راس.. -

حرف  نیا دنیکرد انگار شن یبه همه نگاه م دهیپر یتر از همه شوکه شده بود با رنگ و رو شیخانم که ب اقدس

 تمام شده بود. نیسنگ شیبرا
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بالشت بلند  یو پر سرش را از رو یچند تخت خال دنیچشمانش را باز کرد و به اطرافش نگاه کرد با د یجیبا گ ندا

سوزن سُرم  دنیبه آن انداخت با د یداشت. دستش را تکان داد با حس سوزش نگاه جهیکرد. اما هنوز احساس سر گ

ان خند یو لب نیغمگ ییکه با رو ییحی دنیکه به ساعدش وصل بود. صورتش جمع شد و چشم به در اتاق دوخت با د

غم مهمان وجودش شد و با  گریبار د ثمیم ادیشد دلش در جا فشرده شد و ضربانش چند برابر شد با  یوارد اتاق م

 گفت: یو گرفته ا نیلحن غمگ

 چه طوره؟ ثمیحال م -

 و جواب داد: ستادیکنار تخت ا ییحی

 ؟یاون حالش خوبه تو چه طور -

 رو از او گرفت و سکوت کرد. ندا

 زد و گفت: یلبخند طنتیبا ش ییحی

 خانمم؟ یهنوز هم با من قهر -

او  دنیراست طرف ندا آمد با د کیخندان وارد اتاق شد و  ییبا تعجب از لحن او چشم بهش دوخت. دکتر با رو ندا

 زد و گفت: یلبخند

 ؟یخب حالت چه طوره دخترم بهتر -

 تشکر کرد و گفت: ندا

 جا برم پدر و مادرم کجان؟ نیتونم از ا یم یک -

 جواب داد: یبا شوخ دکتر

 ؟یچه کار به پدر و مادرت دار شتهیپدر بچه ات که پ -

ود نگاه او را متوجه شده ب یدوخت. دکتر که معن ییحیبه خانم دکتر انداخت و نگاه پر سوالش را به  یبا بهت نگاه ندا

 گفت: ییحیو رو به  دیخند

 رو خراب کردم. زتونیده پس من سوپراشرمن -
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 اکتفا کرد. یکوتاه یخنده  کیتنها به  ییحی

 ندا گفت: تیوضع هیدر حال بررس دکتر

 .یتر مراقب حال خودت باش شیب دیبه بعد با نیاز ا ،یبسالمت یش یمادر م یکه دار نیعرضم به حضورت ا -

 زد و گفت: یرا باور نداشت پوزخند دیشن یکه م ییکه حرف ها ندا

 بله حتما. -

 زد و گفت: یلبخند دکتر

 .یمرخص یبگم مراعات کن یاگه هر چ -

 کرد. ییحی ی رهیرفتن دکتر ندا باز با بهت نگاهش را خ با

 دست او را گرفت و گفت: ییحی

 و تو رو بهم برگردوند. دیخدا به دادم رس میزندگ طیشرا نیبگم ندا در بدتر یدونم چ ینم -

 برد با چشمان پر از اشک گفت: یتو شوک به سر مکه هنوز  ندا

 شم؟! یمن دارم مادر م یعنیشه  یباورم نم -

 پشت دست او زد چشمانش را بست و زمزمه کرد: یبوسه ا ییحی

 بله. -

وقفه از چشمانش  یکه اشک ب یشد در حال کینزد ثمیآرام و آهسته با لباس مخصوص به تخت م یبا قدم ها بهار

 را گرفت و به آن همه دار و دستگاه که به او وصل شده بود. نگاه کرد و با بغض گفت: ثمیشد. دست سرد م یم یجار

ت رو دوس گهید یکیتو  دمیبدونم اما فهم یخواست ینم دونستمیم شدم،یکه ته نگاهت بودم یمتوجه غم شهیهم -

ات  یخودم از زندگ یدم خودم با پا یکنم پاشو قول م یخواهش م ثمیم ،یمن بمون یبرا ینخواست یکه حت یدار

عذابشون نده دو هفته که همه  نیتر از ا شیبهمه خانواده ات هستند.  نیبرم فقط چشمات رو باز کن پاشو بب رونیب

 کنم. یپاشو خواهش م زمیعز یکرد نیرو ناراحت و غمگ
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 یحالش را نداشت دست رو با آن ثمیم دنیرا خفه کرد طاقت د شیهقش اوج گرفت و با اخطار پرستار صدا هق

 رفت. رونیدهانش گذاشت و از اتاق ب

 یزود پسرش را از دست م ای ریکه د نیباور ا اوردیبه زبان ب یگرفته نگاهش کرد و نتوانست حرف ییخانم با رو اقدس

 یرفت. تاکس رونیب مارستانیدر چشمانش زد و از ب یبرق ثمیدکتر معالج م یحرف ها ادیکرد با  یاش م وانهیداد د

 شد. ادهیرا پرداخت و پ هیکرا دیگرفت به مقصد که رس

پا  ریغرور و تکبرش را که همواره همراه او بود ز یبکند و حت یدر مکث کرد به خاطر پسرش حاضر بود هر کار دم

 را از خود دور کرد و زنگ در را فشرد. دیبگذارد. ترد

آن ها  یبود به خانه  دیا تعجب چشم به او دوخت از اقدس خانم بعاو گشود و ب یبعد مادر ندا در را به رو یلحظات

 بود. سالم کرد و با تعارف مادر ندا به داخل رفت. ختهیبودکه تعجب مادر ندا را بر انگ زیچ نیبرود وا

 و بغض گفت: یندا او را به نشستن دعوت کرد اما او با چشمان اشک مادر

 اومدم با نگار کار دارم. -

 ا تعجب زمزمه کرد:ندا ب مادر

 .یبا نگار چه کار دار -

 کرد را گرفت. یخانم با خواهش و التماس دست مادر ندا که با بهت نگاهش م اقدس
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 ندا همان طور با تعجب به او زل زده بود. اقدس گفت: مادر

تنها اون رو دوست داشت من مطمئنم اگه بره حضورش  ثمیم ادیکنم اجازه بده دخترت باال سر پسرم ب یخواهش م -

خواد  ینداره نم یزندگ یبرا یا زهیکنه اما انگ یشنوه و حس م یرو م زیکنه دکتر گفت اون همه چ یرو حس م

 یطور نیا دی. شاادیحرف بزن بذار ب شکشم باها یم یچ یفهم یو م یکنم تو خودت مادر یبرگرده، خواهش م

 کنم. یکنه التماست م دایپ یبرگشتن به زندگ یبرا یا زهیانگ ثمیم
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 مبل نشاند و گفت: یفشرد او را رو یرا م شیندا با بغض که گلو مادر

پوچ و  یدهایتونم اجازه بدم دخترم بره و ام یاما نم یگ یم یفهمم چ یکنم بخدا م یدرکت م دیلطفا آروم باش -

 خوره هم دخترم هم پسرت متاسفم. یتر ضربه م شیب یطور نیبهش بده ا یالک

 :دیشد و نال ریاز چشمان اقدس سراز اشک

 دم؟ یرو دارم پس م یمگه من چه کار کردم تقاص کدوم کار بد ایخدا -

نمود در آغوش گرفت و  یاقدس ناآرام م یحرف ها دنیو از شن ختیر یخواهرش را که مانند ابر بهار اشک م ندا

 گفت:

 نشون بده؟ یواقعا حضورت رو حس کنه و عکس العمل دیشا ثمیم شیپ یبر یخوا ینگار م -

 ندا را نگاه کرد و جواب داد: سشیو خ یبا چشمان اشک نگار

 کنم. دوارشیام یبه زندگ یتونم الک ینه حق با مامانه نم -

 .میبر ثمیبه خاطر م زمیپاشو عز یزن یحرف ها رو از ته دل نم نیا یدون ینگار خودت هم خوب م -

 .اوردیبه زبان ن یبه چشمان ندا زل زد و حرف نگار

را به  شیآن ها از جا برخاست و نگاه پر تمنا دنیرفتند. اقدس خانم با د رونیدست او را گرفت و هر دو از اتاق ب ندا

 به او بکند رو به مادرش گفت: یینگار دوخت. ندا بدون آن که اعتنا

 .یا گهیکس د چیخاطر او نه به خاطر ه فقط به ثمیم شیپ میر یم میمامان ما دار -

 سر داد. هیگر ینشست و باز نا شیخم شد و سر جا شیشده اش زانوها یخانم با قلب متالش اقدس

 به او داد و گفت: یآب وانیندا ل مادر

 دیشا یدلشون رو شکوند یاون ها رو از خودت روند یکه تو با بچه هات کرد یکار یخوام مالمتت کنم ول ینم -

 خوب بشه. ثمیهر چه زود تر حال م دوارمیبه هر حال ام ید یکارهات رو پس م نیتقاص ا یدار

 گرفت. شیرا در پ مارستانیکرد راه ب یمادر ندا فکر م یکه مدام به حرف ها یخانم در حال اقدس
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صدا اشک از هر دو  یوصل بود ب ثمیآن همه دار و دستگاه که به م دنیبا لباس مخصوص وارد اتاق شد. با د نگار

 شد. یچشمش جار

بودند چشم دوخت.  انینما یکه در دستگاه یو افق ینشست و به خطوط عمود یکنار تخت به آرام یصندل یرو

 یمحابا رو یکه اشک ب یداشت. در حال یخطوط رنگ نیبه هم یبستگ ثمیزنده بودن م دیشد تنها ام یباورش نم

که از  ییبا صدا د،یآن چک یرو یشکبر آن زد. که قطره ا یفت و بوسه ادست سرد او را گر دیغلت یم شیگونه ها

 تکان داد و گفت: یلبانش را به سخت دیلرز یشدت بغض م

 دهیو باهات حرف بزنم چون فهم امیب دنتید امیشه مادرت اومد و از من خواست ب یمن آمدم باورت م ثمیم نیبب -

که باهات داشتم  یخوام بابت رفتار بد یمن معذرت م زمیعز یشنو یصدام رو م ثمیم میرو دوست دار گهیما همد

رنج بکشم تو چشمات رو باز کن من هم بهت  نیاتر از  شیچشمات رو باز کن نذار ب یبخش یاگه م یبخش یمن رو م

 تنهات نذارم باشه؟ گهیدم د یقول م

 زد و ادامه داد: یلبخند تلخ هیگر انیم

 یخوام کنار من باش یترسم فقط م ینم یزیاز چ گهیزنم د یخودم با مادرت حرف م ندنمویبه هم رس یبار برا نیا -

 ییحیندا و  یشاد یشم و تو عمو پاشو تا تو یدارم خاله م نیکنم پاشو چشمات رو باز کن. پاشو بب یخواهش م ثمیم

 .میباش کیشر

 نزند. هیگر ریبلند ز یخود را کنترل کرد که با صدا یهقش گرفت به سخت هق

برداشت و از اتاق  ثمیدست م یدستش را از رو یانداخت و از جا برخاست به آرام یبه خطوط رنگ ینگاه گرید بار

 زد. رونیب

 مانع او شد و گفت: ییحیخواست دنبالش برود اما  یدوان دوان از سالن خارج شد. ندا با نگران یتوجه به کس بدون

 !زمیتنها باشه عز یاجازه بده کم -

 نزد. یرا به او دوخت و حرف نشینگاه غمگ ندا

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ ییحی

 .ستیدونم تو هم حالت خوب ن یاومده نتونستم کنارت باشم م شیبه خاطر وضع پ زمیشرمنده عز -
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 بر لبانش نشاند و جواب داد: ییبایلبخند ز ندا

 خوب بشه. ثمیحال م دوارمیمن فقط ام زیسرت عز یمن خوبم فدا -

خواست به  ینداشت اما نم یخانم کشان کشان وارد سالن شد. از حال و روزش معلوم بود که حال چندان خوب اقدس

 .اوردیخود ب یرو

 و پدرش که متوجه او شدند باقر آقا نزد او رفت و گفت: ریسم

 م؛یجا هست نیما ا یاستراحت کن یخونه کم یبهتره بر ستیخانم تو حالت خوب ن -

 ادامه داد: ریرو به سم سپس

 استراحت کنه. یبابا مادرت رو ببر خونه کم ریسم -

 داد و گفت: واریبه د هیخانم تک اقدس

 پسرم باشم. شیخوام پ یخوام برم م ینم -

 دست مادرش را گرفت و گفت: یو دلواپس یبا نگران ییحی

 .یاستراحت کن یحق با پدر جونه شما بهتره بر -

 شدند. وی یس یر وارد اتاق آهنگام دکتر و چند پرستا نیا در

 را پس زد و گفت: ییحیکه داشت.  یشانیو حال پر یآن ها با نگران دنیخانم با د اقدس

 به سر پسرم اومده؟ یچ -

 شد. نیقدم به جلو نهاد و نقش زم چند
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 .دندیسمت او دو یو همگ دیکش یغیخوردن او ندا ج نیزم با
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ر کرد و د رونیکردند، پرستار همه را از اتاق ب جیتخت خواباندند و دکتر را پ یشده بود رو هوشیخانم را که ب اقدس

 نهاد و گفت: ریسم یدست بر شانه  یبا درماندگ ییحیرا بست. 

 رو بپرسم. ثمیجا باش تا برم حال م نیتو هم -

 یداخل اتاق نگاهدر به  شهیرفتند. از پشت ش وی یس یبه ندا انداخت دست او را گرفت و هر دو به سمت آ ینگاه

رو نگاه  گریهمد یبودند، با نگران ثمیم یکه دو پرستار در حال جدا کردن دستگاه ها از رو نیا دنیانداختند. با د

 کردند.

 از در فاصله گرفت و گفت: ندا

 اومده؟ ثمیبه سر م یافتاده چ یتو چه اتفاق نیا ییحی -

 جواب داد: یشد و با لحن گرفته ا کیبه او نزد ییحی

 دونم. ینم -

 یبا قلب ب دهیآن خواب یرو ثمیتخت روان که م دنیباز شدن در اتاق هر دو نگاهشان را آن سمت چرخاندند با د با

 :دندیقرار از پرستار پرس

 شده؟ یچ -

 زد و گفت: یلبخند پرستار

 تو بخش. مشیبر یم میاومده دار رونیاز کما ب مارتونیخدا رو شکر ب -

وارد بخش شد و چون  ثمیهمراه م ییحیشد و با پرستار همراه شدند.  ریسراز ییحیندا و  از چشمان یخوشحال اشک

ته و نشس مکتین یاو که رو دنیخدا را شکر کرد و دنبال نگار رفت با د یماند با خوشحال رونیبخش مردانه بود ندا ب

 یزبانش بند آمده بود.نم یکه از خوشحال ی. در حالرفتلبانش شد و جلو  یچاشن یانداخته بود. لبخند ریسر به ز

 دانست چه گونه خبر را به خواهرش بدهد

 اومده. رونیاز کما ب ثمیم ی. تو موفق شدنگار تو.. -

 و با بغض گفت: دیمثل فنر از جا پر نگار
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 .یگ یدروغ م -

 االن بردند بخش. نیبه خدا نگار اون رو هم -

 ر کرد.شد و خدا رو شک یاز چشمان نگار جار اشک

 و باقر آقا کرد و گفت: ریرو به سم یبا ناراحت نینوش

 به مراقبت داره. ازیمتاسفانه مادر جون سکته کرده در حال حاضر ن -

 یهمه که به مالقات او آمده بودند. به جز مادرش با نگران دنیبود با د یکه بهوش آمده و حالش رو به بهبود ثمیم

 سراغ او را گرفت.

 بر لبانش نشاند و گفت: یلبخند محو پدرش

 .دنشید یتا خودت بر ادیکسالت داشت اجازه ندادم ب یکم یمادرت حالش خوبه منته -

 گفت: ایزد و رو به مح یلبخند مصنوع رسام

 .میکن یرفع زحمت م گهیجون حالش بهتره ما د ثمیالحمداهلل م زمیخب عز -

 از آن ها تشکر کرد و گفت: ثمیم

 .نیدیزحمت کش -

 هنگام برود گفت: نیخواست در ا یکه دلش نم ایمح

 م؟یر یبعد م یدار یباشه حاال چه عجله ا -

 که به هم فشرده بود گفت: شیدندان ها انیاز م رسام

 .گهید میجا کار دارم بر هی -

 رسونه. یمن رو م ییحیتو برو بعدا داداش  -

 .اریدر ن یلجباز میگفتم بر ایمح -
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 گفت: ایبه مح کرد و رو یانیپا در م ییحی

 خوبه. ثمیکه حال م یدیبا شوهرت برو الحمداهلل د زمیعز -

 کرد و گفت: دییرا تا ییحیحرف  یبا لحن مهربان ثمیم

 .یمن حالم خوبه ممنون که اومد یبله ابج -

 کرد و رفت. یگرفته خداحافظ ییبا رو یگریحرف د چیبدون ه ایمح

 :دیتوپ ایبست به مح یاش را م یمنیکه کمربند ا یشد و در حال نیسوار ماش تیبا عصبان رسام

 هان؟ ید یحرفم رو تکرار کنم چرا تو حرف گوش نم دیچند بار با -

 جواب داد: یبا ناراحت ایمح

 .دمیداداشم تنگ شده بود. تازه مادرم رو هم ند یدلم برا میموند یم گهید یکم هیشه اگه  یم یخب چ -

 ؟یبرادرت هم مادرت بر دنیجا تا تو هر وقت دلت خواست هم به د نیا میبه نظرت چه طوره چادر بزن -

 نگاه نمدارش را به او دوخت و سکوت کرد. ایمح

 راند به سرعتش افزود و قر قر کنان گفت: یکه م یدر حال رسام

 است. یجواب ابلهان خاموش گهیآره د -

 و رو از او گرفت. دیغلت ایمح یگونه ها یرو اشک

 رفت. یمادرش م دنیبه د ییحیداشت همراه  یقدم بر م یه آرومکه ب یدر حال ثمیم

 گفت: ینشان خواهد داد با لحن آرام یمادرش چه عکس العمل دنیبا د ثمیدانست م یکه نم ییحی

 .که.. نیا میرو بهت نگفت یزیچ هی -

 ادامه داد؟ د؛یرا د ثمینگاه منتظر م یوقت اوردیسخت بود ادامه حرفش را به زبان ب شیکرد برا سکوت

 از جاش تکون بخوره. ایتونه حرف بزنه  یاومده فعال نم شیمادر جون به خاطر وضع پ -
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 نداد و تیصورتش از درد جمع شد. اما اهم دیکش ریت شیحرکتش پهلو نیاز ا ستادیا یحرکت ناگهان کیبا  ثمیم

 گفت:

 ؟یگ یم یدار یچ ییحی یچ یعنی -

 اشاره کرد. یبا تاسف سکوت کرد و به در اتاق ییحی

 یخم شد و بوسه ا یشد و کنار او نشست به آرام یمادرش اشکش جار دنیوارد اتاق شد با د ثمیاز ورود او م بعد

 پشت دست او زد و با بغض گفت:

 یحال و روزته، فدات بشم اله نیشده، چراا یمامان چ -

 .به پسرش زل زد یچشمان اشک بود با یخانم که عاجز از هر کار اقدس

تخت  یگونه رو نی. سخت بود مادرش را عاجز ادیاو را به آغوش کش ستیگر یکه م یاو خم شد و در حال یرو ثمیم

 .ندیبب مارستانیب

 زد و سالم کرد. یفروغ یلبخند ب ییحیو  ثمیم دنیوارد اتاق شد با د ایهنگام در باز شد و مح نیا در

که خود را تنها با  ایرا گرفت و از او خواهش کرد آرام باشد. بعد از خارج شدن آن ها از اتاق مح ثمیم یبازو ریز ییحی

 کرد دست مادرش را گرفت و گفت: یم هیکه گر یبا بغض در حال دیمادرش د

 دارم. اجیبهت احت یلیمامان جونم قربونت برم خ -
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 یکاش جا یمن فدات بشم ا یام خسته شدم اله یز زندگخسته ام ا یلیبکنم مامان خ یتونم کار یبدون تو نم من

 بود که سر ما اومده؟ یبتیچه مص نیتو بودم آخه ا

 یاز طوفان ی. کسختیر یصدا اشک م یداد و ب یاو گوش م یمملو از غم و غصه فقط به حرف ها یخانم با دل اقدس

 که ته دلش بود خبر نداشت.

 :دیاز جا برخاست و با خشم به ندا چشم دوخت و به او توپ ایورود ندا و مادرش مح با
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کردن هات ماها رو به کجا  نیبا نفر نیبب یکرد نیما رو نفر یدونم تو همه  یهان من م یاومد یچ یواسه  -

 تونه به اون اقدس سابق برگرده بذار دلت خنک بشه. یتا عمر داره نم گهیخوشحال باش مادرم د یرسوند

 یتوانست ساکت بماند پوزخند یبه مادرش انداخت. مادرش که نم یکرد. نگاه یه با بهت به او نگاه مک یدر حال ندا

 زد و گفت:

 نیدم به دخترم همچ یرسونه بهت اجازه نم یاعمالشون م یصدا بندگانش را به سزا یقربون حکمت خدا برم که ب -

 ؟یدیفهم یبزن یتهمت

 دم در رونیاتاق را ترک کرد، ب یحرف چینگاه غصبناکش را به هر دو دوخت و سمت مادرش برگشت. ندا بدون ه ایمح

 زد. هیگر ریصدا ز یو ب ستادیا

 رفت. رونیآن ها را تنها گذاشت و ب ییحی ثمیورود نگار به اتاق م با

 قرار داد و گفت: زیم یآورده بود را رو ثمیم یکه برا یدست گل نگار

 مروز حالت چه طوره؟ا -

 مادرش ناراحت بود جواب داد: دنیکه هنوز از د ثمیم

 مادرم با اون حالش حالم را بد تر کرد. دنید  -

 یعوض کردن بحث رو یگفت؟ برا یم دیدل او چه با یتسال یدانست برا ینزد چون نم یسکوت کرد و حرف نگار

 نشست و گفت: یصندل

 ذاره؟ یلحظه تنهات نم کی یایم بهوش که بکرد یاز بهار خانم چه خبر فکر م -

 جواب داد: ریسر به ز ثمیم

 رو بهم زد. ینامزد -

 ناباورانه با چشمان گرد شده گفت: نگار

 کار رو کرد؟ نیا یچ ی! واسه ؟یچ -
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 .رو بهم زد یاومد نامزد دنمیمن بهش عالقه ندارم همون روز اول که به د دیچون فهم -

 چه بد شد گناه داشت. -

 را به نگار دوخت و گفت: شینگاه پر تمنا ثمیم

که در حال مرگ بودم وجودش رو  یموقع یباشم حت یا گهیتونم با کس د ینفر رو دوست دارم نم کیمن تنها  -

مونه رو هنوز  یبهم گفت تا ابد کنارم م یوقت دمیشن یگفت رو م یکه بهم م ییکنار خودم احساس کردم حرف ها

 .ادمهی

 نزد. یانداخت و حرف ریگل انداخته سر به ز یها با گونه نگار

 کرد و گفت: یبود مکث ستادهیندا که دم در ا دنیبا د ییحی

 زم؟یعز یستادیجا ا نیچرا ا -

 اشکش را با گوشه شالش پاک کرد و جواب داد: ندا

 .یطور نیهم -

 ؟یکن یم هیندا چرا گر -

 دلم گرفته. یکم یچیه -

 آمد و رو به ندا گفت: رونیمادر ندا از اتاق ب 

 دخترم. میبر -

 کرد و همراه مادرش رفت. یخداحافظ ییحیاز  ندا

. نگار برود یفکر بود که به خواستگار نیخودش را به دست آورد و مادرش را به خانه بردند، به ا یکه ساالمت ثمیم

 ل زد و گفت:نشسته بود زانو زد دست او را گرفت، به چشمان او ز لچریو یمقابل مادرش که رو

حاال هم ازت  یزنده موندنم چه کار کرد یتو کما بودم برا یوقت دمیممنونم مامان شن یکه در حق من کرد یاز کار -

 .یکن یمن خواستگار یو نگار رو برا یلطف رو در حقم تمام کن نیخوام ا یم
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 زد و گفت: ینگاه او را متوجه نشد لبخند یمعن ثمیبه او دوخت اما م ینگاه معنا دار اقدس

 ؟باشه فدات بشم میر یامشب م نیکنم هم یممنون پس هماهنگ م -

 گفت: دیخند یکه به او م یبه خواهرش انداخت و در حال ینگاه ندا

 ؟یدید نهیخودت رو تو آ یخنده دار شد یلیخ ریرو به خودت نگ افهیق نینگار ا یوا -

 رو طرف او پرت کرد و گفت:حق به جانب او را نگاه کرد، بالشت  یا افهیبا ق نگار

 ها؟ ادیکنم بچه ات کچل در ب ینخند وگر نه دعا م -

 و گفت: دیشکمش کش یبا خنده دست رو ندا

 خوشگل! ادیباباش در م نیدلت هم بخواد بچه ام ع دهیبارون نبار اهیگربه س یاز دعا -

 نگار با استرس گفت: د،یزنگ به گوششان رس یهنگام صدا نیا در

 اومدن. -

 گفت: ینازک کرد و با شوخ یپشت چشم ندا

 برم بگم برن؟ هیچ -

 رو به پدر و مادرش زد و گفت: یرفت لبخند رونیو از اتاق ب دیخند

 کنم. یرم در رو باز م یخودم م -

او لبخندش پر رنگ تر شد. بعد از سالم و  یخانواده  یاعضا گریباقر آقا و د دنینهاد در را گشود با د اطیدرون ح پا

 آن ها را به داخل دعوت کرد. ییوش آمد گوخ

را از او گرفت و کنار  لچریکرد وارد خانه شد. ندا لبخند زنان و یم تیمادرش را به جلو هدا لچریکه و یدر حال ثمیم

 قدم برداشت. ییحی

 و گفت: دیدست ندا را کش ییحیکه جلو تر رفتند.  یهمگ
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 ؟یتنگ شده تو چ یلیدلم برات خ -

 نهاد و گفت: ییحی ی نهیرا گرفته بود دست بر س لچریدست و کیکه با  یدر حال ندا

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 زد و گفت: یلبخند ییحی

 رو بهت نشون بدم البته نه حاال فردا باشه؟ یزیچ هیخوام  یگذشت م یبه خوب زیندا حاال که همه چ -

 گفت: یو با شوخ دینداخند

 که. میریم یم یاز فضول یفسقل نیتا فردا من و ا یوا -

 و گفت: دیسر خوشانه خند ییحی

 خدا نکنه. ریعه زبونت رو گاز بگ -

برده بودند. اقدس خانم  ادیلحظه وجود اقدس خانم را کنار خود از  کی یبا هم گرم صحبت شده بودند که برا چنان

 .دیجوش یفرو رفته و تنها اشک در چشمانش م نیغمگ یدر سکوت
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 رفت. دیکش یدنبال ندا که انتظار او را م ییحیب صبح زود از آن ش بعد

 خندان گفت: ییشد و با رو نیسوار ماش ندا

 م؟یر یم میخب حاال بگو کجا دار -

 کرد و گفت: یبا لبخند نوچ نوچ ییحی

 خانم. ینپرس چیقرار شد ه -

 داد. هیاش تک یو به صندل دیخند ندا
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 او باز کرد. یشد و درب را برا ادهیپ ییحیبه مقصد  دنیرس با

 :دیکه بود نگاه کرد و پرس ییشد و با تعجب به جا ادهیپ ندا

 جا چه کار؟ نیا میجا کجاست اومد نیا -

 باال انداخت و جواب داد: ییبا تبسم ابرو ییحی

 گم بهت اجازه بده. یحاال م -

انداخت و درب رو باز کرد  دیشد و از ندا خواست نزد او برود کل کیکه رو به روشون بود، نزد ییاز خونه ها یکیدر  به

 کرد و گفت: میندا تعظ یو جلو

 بانو. نیخودتون خوش اومد یبه خونه  -

 شد و گفت: اطیوارد ح یبا شگفت ندا

 ...یعنیخودم  یخونه  -

 گفت: یو با شوخ دیموشکافانه خند ییحی

 خونه بودم. نیمن مشغول تدارک ا نیتمام مدت که شما به بنده مشکوک بود -

 و گفت: دیدست او را کش ییحینزد.  یاو را نگاه کرد و حرف یبا شرمندگ ندا

 ؟ینیداخل خانه رو بب یخوا ینم

 تکان داد و گفت: یبا بغض سر ندا

 ازت متشکرم عشقم! -

 و گفت: ستادیدفعه ا کی ییحی

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هیجون من  -

 .وونهیدم از او فاصله گرفت و گفت دچند ق د،یخند ندا
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 را از نو شروع کردند. یزندگ دشانیجد یدر خانه  ییحیاز آن روز ندا با  بعد

همراه نگار به ماه عسل رفت. حاال فقط ماند اقدس و باقر آقا که مدام از وضع  یجشن عروس یهم بعد از برگزار ثمیم

 بود. یزد و ناراض یآمده قر م شیپ

 ساخت. یسوخت و م یکه در راه داشت م یاش به خاطر بچه ا یزندگ طیشرا نیهم با بد تر ایمح

او را نزد خود ببرند تا مراقبتش کنند. همان روز  یمدت یخواست برا ییحیاقدس خانم رفته بود از  دنیکه به د ندا

بود. تنها فقط او را با  یکس العملباقر آقا رو به اقدس خانم گفت که قصد ازدواج دارد اقدس خانم که عاجز از هر ع

 .ستینگر یچشم اشک

تر و  نیکرد اما به مرور زمان که وزنش سنگ یاحسن از او مراقبت م یبود ندا به نحو ییحیآن مدت که خانه  در

 کند در حضور مادرش به او گفت: یکه شاهد بود ندا سختشه از مادرش نگهدار ییحیشد.  یشکمش بر جسته تر م

من با پدر جون صحبت  یدونم که سختته از مادرم مراقبت کن یم یش یتر م نیسنگ یروز به روز دار تو زمیعز -

 خانم هم هواش رو خواهد داشت. بایمادرم استخدام کنه، اون جا حتما فر یبرا یکردم قرار شد پرستار

 کرده اریپسرش اخت یبرا یزمان هیکه  یشد دختر یدلش در جا فشرده شد. باورش نم بایاسم فر دنیبا شن اقدس

 خودش شده بود. ی. حاال هووندا شود یخواست هوو یبود و م

 زد و گفت: یحیلبخند مل ندا

 .یدون یهر جور خودت صالح م زمیباشه عز -

. ندا دیلباس ندا را کش  یانگشتان دستش را تکان داد و گوشه  یشد اقدس با سخت یکه از کنار اقدس رد م یحال در

 ته طرف او برگشت و به دست او نگاه کرد.گرف ییبا رو

 خواست او را همان جا نگه دارند. یمتوجه منظورش شده بود که ازش م انگار

 زد و گفت: یلبخند

 .میدم اون جا هم بهتون سر  بزن ینگران نباش مادر جون قول م -
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آن ها لبخند زنان به  دنیبا د بایشد فر اطیکرد همراه ندا وارد ح یم تیمادرش را هدا لچریکه و یدر حال ییحی

 خم شد و خطاب به اقدس گفت: یگرفت کم ییحیرا از  لچریاستقبالشان آمد و و

 .یخودت خوش اومد یاقدس جون به خونه  یخوب -

 و ندا ادامه داد: ییحیرو به  سپس

 تو. دییلطفا بفرما -

 د.آمدن زیو نگار ن ثمیم ش،یهمراه زن و بچه ها ریاز ورود آن ها سم بعد

بود و احساس  دهیکه او را ند سیادیشد مدت ز یچشمش اشک ایمح ادیخانم به جمع آن ها نگاه کرد و به  اقدس

 رو به او زد و گفت: ینگاه او را بفهمد لبخند یتوانست معن یجمع که تنها ندا م نیکرد. از ب یم یدلتنگ

 جون.زنگ زد اون و شوهرش رو هم دعوت کرده مادر  ییحیتو راهه  ایمح -

 خورد. یگذشته را م یبا اندوه ندا را نگاه کرد و ته دل افسوس روزها اقدس

 را گذراندند. یماندن ادیشب به  کیشد و کنار هم  لیو شوهرش جمع تکم ایورود مح با

 زد و گفت: ی. مادر ندا لبخندمودیپ یرا م مارستانیکه آرام و قرار نداشت طول و عرض سالن ب یدر حال ییحی

 .نیبش ایآروم باش مادر ب -

هر دو طرف او پا تند کردند. پرستار  ییحیآمد و اسم همراه ندا را صدا زد. مادر ندا و  رونیب یهنگام پرستار نیا در

 لبخند زنان رو به هر دو گفت:

 اومد حال مادرش هم خوبه، ایگم بچه به دن یم کیتبر -

 کرد و گفت: ینفس تازه ا دیصورتش کش یبا هر دو دست رو ییحی

 شکرت. ایخدا -

شد. دخترش  کیآرام و شمرده به تخت اقدس نزد یرا در بغل گرفته بود با قدم ها شیکه دختر کوچولو یدر حال ندا

 را کنار او قرار داد و گفت:
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 .یکه آرزوش رو داشت یهمون بچه ا نیمادر جون ا -

 برد. ییحیتمنا دختر  کیبلند کرد و نزد یبا چشمان پر از اشک دستش را با سخت اقدس

 د،یخند یگفت و م یم ثمیکه با م یو نگار وارد اتاق شد و در حال ثمیخندان همراه م ییبا رو ییحی

 و گفت: دیرا دور زد دخترش را به آغوش کش تخت

 وقت. هی یکنه قبول نکن یخواستگار ختشیر یپسر ب یخواد تو رو برا یعموت م نیا -

 اقدس خانم نشست. ین بسته بر لبا یهمه لبخند دنیخند با

 انیپا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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