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 یافتخار رضایبودم رو تختم و چشمامو بسته بودم و داشتم با هد ستم آهنگ عل دهیخودم بودم، دراز کش یتو حال و هوا

کردم یرو که عاشقش بودم پشت سر هم دور م : 

یگن تو قصه بود ی/مابونیب یچوپون /سحر خروس خون/ابرا یو نا ین  

یرو سرود ییشب جدا یکه غزلها یدونن که تو بود یمکوه و صحرا/همه  یرودخونه ها/دشت گل پونه ها/حت همه  

خبر ی/رفته ام بیسحر/تا خبر دار بش ایاز شهر تو/سر شب  گهید  

شه یمن آب یشه/آسمون نگات برا یخوام قصمون دوباره آفتاب ینم  

دفعه انگار  هیخودم بودم که  یکرده بود،تو حال و هوا دایبستم کم کم به طرف پشت سرم راه پ یپلکا ریاز ز اشکامم

بود و  یعل ریو هدستمو پرت کردم و بلند شدم نشستم. ام دمیو از جام پر دمیبلند کش غیج هیآب. ایدر هیغرق شدم تو 

شد حدس زد حجمشم  یم یعل ریکه از پارچ تو دست ام خیآب  اونزد. هوا سرد بود و  یبلند قهقهه م یداشت با صدا

از اتاق من رونی...گمشو بیشعور یب یلیخ_زدم: غیبلند ج یکم نبوده لرز انداخته بود به جونم.با صدا یلیخ نیهمچ . 

با هم،  میبود یخواهر و برادر واقع هی نیهم ، ع کلیبه ه میدیکش یراحت فحشو م یلیخ م،یحرفا نداشت نیاز ا یعل ریام با

 شتریکم ب هی ییجورا هیبود  زرگتریخورده ازم  هیچون  نیسرحیرو کلم بود، حاال ام یوجب کیفقظ تفاوتش همون لچک 

کردم یمراعاتشو م . 

رمیخوام برم دوش بگ یگفتم گورتو گم کن م_:د،گفتمیخند یداشت به لرز من م نطوریهم  

رونیلگد پرتش کردم از اتاق ب هیبا  و  

داداش  نیخانم آرم ال،یفوت کرد و ل شینرگس جونن،همسر بابام، مامانم چند سال پ یپسرا نیرحسیو ام یعل ریام

میرفتیرو پذ هیقض نیکرد و ما هم هممون روشنفکرانه ا یبزرگم نرگس جونو به بابام معرف . 
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و سه تا اونا، که البته دو تا از ما ازدواج کرده بودن  میدور هم، شلوغ و پر ماجرا،چهار تا بچه ما بود میداشت یخوب یزندگ

تو خونه شده  ییجورا هی.نیحس ریو ام یعل ری:من،آراد،اممیاز اونا خارج بود. رو هم رفته فعالً چهار تا تو خونه بود یکیو 

داشتم که معموالً حداقل  گاردیخواستم برم سه تا باد یداشتن ، هر جا هم که م اموهمه هو یبودم تک دختر و حساب

دنبالم بود شونیکی .  

داشت داده  سیرو که سرش سرو یما پسر بودن اتاق یبرداشتم و رفتم تو حموم سر اتاقم،چون همه تو خونه  حولمو

گهیبود د تشیمز ادمیز هیبود،راحت رادشیداشتن ا گاردیاگه باد تش،یاز مز نمیبودن به من، ا . 

 دیتو خونمو با شال سف یتراح یو شلوارا کیاز تون یکیبا حوله خشک کردم و  یاز دوش گرفتن موهامو حساب بعد

روشن و هماهنگ  امویاکثراً رنگ روسر دمیپوش یم یتو خونه روسر دیچون اکثر اوقات با رون،یو از اتاقم رفتم ب دمیپوش

کرد تا آسمون رفته بود و  یکه داشت فوتبال پخش م ونیزیوتل یکردم.طبق معمول صدا یانتخاب م میراحت یبا لباسا

دورشونم طبق  ن،یزم ی، رو ونیزیتلو یآرنجاشون بود کج و کوله ولو شده بودن جلو ریکه ز ییبچه ها هم با بالشا

ظرف بزرگ  هیگذشتم و رفتم سمت آشپزخونه،نرگس جون  اطیبا احت ایفیمعمول پر از پوست تخمه بود.از وسط کث

کرد، رفتم سمتشو گفتم یرو با هم مخلوط م هیبود جلوشو داشت مواد ساالد الو تهگذاش : 

_ به من نیبد  

_ نینه مادر ، تموم شد برو فوتبالتو بب  

کردن؟ یخونه رو چه شکل نیدی، د وونهیاون سه تا د هیبرم قاط_:دمیخند ! 

جارواِ هیکار ش  م،یتو خونه گرم باشه،من راض نیبذار سرشون هم گه،یجوونن د_:دیخند  

تو ظرف زدم و گفتم یارشورایناخنک به خ هی : 

_ کنم؟ کاریحوصلم سر رفته، چ ! 

_ رون؟یب میبا هم بر یخوا یم  

_ م؟یکجا بر  

_ ؟یکجا دوست دار  

حوصله شونه هامو انداختم باال یب . 
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؟یالهامه ، لباس دار یعروس گهید ی......هفته دیخر میبر_جون: نرگس  

میشد یمیچند سال با هم صم نیهم سن و سال خودمه و تو ا باًیدختر خواهر نرگس جونه، تقر الهام . 

_ ندارم دیخر ینه، امروز حوصله   

_ ؟یچرا انقدر کسل ! 

_ دونم ینم  

گفتم  یم دمش؟،یگفتم امروز باز تو دانشگاه د یگفتم به نرگس جون؟، م یم ینبود، چ یدردم گفتن یدونستم، ول یم

شد بگم یباز داغ دلم تازه شده؟!،اصالً مگه م . 

فوتبالشون بودن، لم دادم  ریبچه ها هنوز همشون درگ رون،یاز تو ظرف برداشتم و از آشپزخونه رفتم ب گهید ارشوریخ هی

تونه جبران کارش  یم یدونستم چ یهنوز نم یکردم ، ول یم یرعلیام یریواسه جواب حالگ یفکر اساس هی دیرو مبل، با

 .باشه

 د،یتو در چرخ دیرفت، کل یفکر کنم تا چند تا خونه اونورتر هم م دادشونیداد ب ینگاه به سه تاشون انداختم، صدا هی

دستش بود، سالم کردم ، با لبخند جوابمو داد و  دیخر ی سهیعالمه ک هیبابا بود، خوشحال بلند شدم و رفتم دم در، 

بلند که پسرا بشنون گفت یبا تأسف و صدا ،نرگس جونم پشت سرم اومد دم در د،یبوس مویشونیپ : 

_ خونه دیدنبال خر دیخسته و کوفته بر دی، بعد شما با میسرمون سه تا پسر تو خونه دار ریخ  

که اصالً انگار نه انگار گهید یاون دوتا یبر خورد، بلند شد و اومد سمتمون، ول رتشیخورده به غ هیانگار  نیحس ریام ! 

و از دست من و مامانش گرفت و گفت دویخر یها سهیسالم کرد و ک نیحس ریام : 

_ یدست حاج ید یم دتویخر ستیخودته که صبح به صبح ل ریخب مامان جان تقص  

نکن ایمارو س"هم بودن ، تو دلم گفتم نیع شونییآدابتر بود وگرنه سه تا یمباد کمی نیحس ری.امدیخند بابا " 

خونه چه طوره؟ کهیخب خانم کوچ_دستشو انداخت دور شونم: بابا  

حوصلم سر رفته_لوس کردم: خودمو  

عققق_و آراد همزمان بلند شد: یعل ریام یصدا ..... 
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دیخجالت بکش_جون: نرگس  

ن؟ینجوریهمشون هم یعنیشم...... یم دیدختره نا ام یاز هر چ نمیب یکه م نویا_گفت: گهیرو به دو تا کله پوک د آراد  

کنه تیمنو اذ یدردونه  یکس نمینب_:دیخند بابا  

وونهیخل و د یدردونه _:آراد  

ته  نکهیسر به سرم بذارن، هم ا ادیداد ز یخودش اجازه نم نکهیدادم، هم ا یجوابشونو نم یچیبود ه شمیبابا پ یوقت تا

گهیخونه بودم د یکنم خب ته تغار کاریکنم، چ نیریخورده خودمو ش هیخواستم  یدلم م ! 

*** 

 هیکم جمع و جور شدن و  هیبچه ها به احترامش  من،یدست و صورتشو شست و لباس عوض کرد و برگشت تو نش بابا

ذاشتم  یرو که واسه بابا پوست گرفته بودم م یا وهیکه ظرف م نطوری.همدنیفوتبالشون رس یخورده مرتب تر به ادامه 

 :جلوش گفتم

 !بابا جون؟ _

چشم  هیکنن  یدونستم در مورد من صحبت م یخنده، م ریگفت و هردوشون زدن ز یزیچ هی یرعلیراد کنار گوش ام آ

بهشون رفتم و رو به بابا گفتم غره : 

 باباجون ...دانشگاه اردو گذاشته_

خب؟_شد: یجد بابا  

_ بار .....ترو خدا هی نیبابا جون.....هم  

قسم نده_تو هم: دیکش اخماشو  

_ بچه ها هستن یشه ؟......همه  یم یخب مگه چ  

هم دخترا هم پسرا....حواستون جمع باشه حاج بابا یعنیگه  یبچه ها که م یهمه _سوسه اومد: آراد  

حرص گفتم با : 

_ دارم؟ کاریمن با پسرا چ  
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دم دخترم تنها از شهر خارج بشه ینداره.....من اجازه نم یتنها هم که باشن فرق ینه بابا جون.....دخترا _گفت: بابا  

_ بابا جون ستمیبچه ن گهیمنکه د  

از جاش بلند شد و گفت بابا : 

_ نکن....گفتم نهبحث   

 یدونم چرا بازم از رو نم یگفت نه، نم یکردم و بابا قاطع م یم لهیبساط بود من پ نیولو شدم رو مبل، هر دفعه هم دمغ

 :رفتم.نرگس جون گفت

_ نیداد یبارو اجازشو م هی نیحاال هم  

رو به پسرا  ده،ینگار نشنوانمود کرد ا یجور هی نیزد واسه هم یما رو حرف نرگس جون حرف نم یوقت جلو چیه بابا

 :گفت

_ پسرا وقت نمازه نیپاش  

 ندفعهیا یاونور ، ول نوریدانشگاه برم اردو و ا یدوست داشتم با بچه ها شهیو بلند شدم و رفتم تو اتاقم. هم دمیکش یپوف

 یدونستم حرفا یهنوز تو برزخ بودم و نم نم،یمحمد و با ترانه بب یبود، دوست داشتم برم و نوع رابطه  یاتیمسئله برام ح

 یمتأسفانه نتونستم بابا رو راض یبرسم ول یا جهینت هیتونستم به  یم کترینزد یتو برخوردا دیدرسته، شا یکیکدوم 

خوابالود جواب داد یالهام و گرفتم، با صدا یکنم.تلفنو برداشتم و شماره  : 

 بله؟_

_ ؟یتو هنوز خواب  

_ ؟یکن یباباتو راض یشد؟....تونست ی......چگهیخوب بخوابم د دیبا میزود حرکت کناگه قرار باشه صبح   

_ نداره دهیدونستم فا ینه بابا.....م  

_ ؟یاینم یعنی  

_ ام؟یب یده چه جور ینم تیرضا یوقت گهینه د  

_ ؟یکالس دار یشد بگ ینم ! 
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 !دروغ؟_

_ دونم؟ یخب چه م  

_ یکن فیکم و کاست واسم تعر یب یدید یخوام هر چ یمن چشماتو باز کن.....م یتو جا  

_ کنه یم کاریچ ینیبب یبد لیگروه تجسس تشک یخوا یمنگل....م یپسره  نیتحفه اس ا یلیحاال نکه خ  

_ ......به خدا خسته شدمگهیروشن بشه د فمیخوام تکل یترو خدا حواستو جمع کن....م  

_  یتون یکه حاال خودتم نم یبت ساخت هیپسره واسه خودت  نی......از ایباور کن یخوا یکه نم نهیتو مشکلت ا

یکن یشک م یبا همن باز تو ه نایا نمیگم مطمئ یتو رو نداره....من بهت م اقتیپسره ل نی....به خدا آوا اشیبشکن  

رو گونم دیقطره اشک چک هی : 

بشم نیمطئ دیبا _  

_ ؟یکن یدوتا با همن تو باور م نیا نمیاگه من بعد اردو بگم مطمئ یعنی  

دونم ینم_:هیگر ریز زدم  

_ .....بازم چشم من حواسم بهشون هستیباور کن یخوا یچه خبره فقط نم یدون یبه خدا.......تو خودتم م یا وونهید  

ونیگر یرو قطع کردم و دوباره ولو شدم رو تخت، با چشما یگوش : 

" یگن تو قصه بود یم ابون،یب یچوپون،سحر خروس خون، ابرا یو نا ین  

یرو سرود ییشب جدا یکه غزلها یگن تو بود یکوه و صحرا م یگلخونه ها، دشت گل پونه ها، حت همه " 

*** 

بارم تنها  هیپر قو بزرگ شده بود، تا اون روز  یخام هجده ساله که ال یدختر بچه  هیاول ورود م به دانشگاه بود،  سال

که بعد  قیعم یاحساس یریدرگ هیبود، ورودم مصادف شد با  ریسخت گ یلیبابا م خ نذاشته بودم، رونیپامو از در خونه ب

 یو فکر م دنیخند یدوستام بهم م لیاول تو دلم پا برجا مونده بود.....اوا از شتریب یحت دیاز دو سال هنوز که هنوزه شا

 ینبود، من فقط عاشق چشم و ابرو نیا تیواقع یکه افتاده بهش دل بستم، ول یپسر نیکردن هنوز بچه ام و چشمم به اول

 یبت که م هی دتک تک کاراشو صحبتاش شده بودم، به قول الهام واسم شده بو ی فتهیمحمد نشده بودم، ش
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از محمد سر  یداشتم، به نظرم امکان نداشت حرکت اشتباه مانیداشتم، به هر کارو حرفش ا مانی.بهش ادمشیپرست

 .بزنه

، فقط محمد یکی، عشقم  یکیدا خ"جمله بود هیحرفم  ی همه " 

دهی:من، الهام، ترانه و الناز و سپمیگروه پنج نفره بود هی دن،یخند یدور و برم به کارام م یدوستا ی همه  

از احساسم نشون  یچیخانم متشخص و با کالس ه هیخودش مثل  یخودمون بود، جلو یفقط تو جمع پنج نفره  نایا البته

 یچادر رو دیپسر نشون بدم و شا هینشده بودم که بتونم احساساتم و راحت به  تیترب ینجوریا ناًیمطمئ یعنیدادم،  ینم

و کنترل کنم اتمشد به خاطر حرمت اونم که شده احساس یسرم باعث م .  

روش  یرفتم و جلو یرفت، من دور از چشمش قربون و صدقش م یم شیروال پ نیدو ترم اول وضعم به هم یکی تو

احساس  گاهمونیگاه و ب یتو برخوردا یاز احساسم بفهمه، ول یزیذاشتم چ یکردم و نم یباهاش برخورد م یکامالً جد

 یگوشه  نیهم لشیده که ممکنه دل ینشون م یکیکوچ یرفتارا هی یو گاه ستیتوجه ن یکردم اونم نسبت به من ب یم

پسرا بود و  ی ندهیاون نما یکالس یرو ابرا بودم. تو کارا گهیو انگار د االتیرفتم تو خ یچشمش به من باشه.اون موقع م

خودش انتخاب کرد و  ی ندهیمعدل ترم اولمون ما دو تا رو به عنوان نما یاز استادا از رو یکی یعنیدخترا،  ی ندهیمن نما

و به اطالع  میکرد یبرنامه ها رو هماهنگ م دیکرد، ما با دایروال ادامه پ نیهم هم یبعد یبه خواست بچه ها تو ترما

مدت  هیبعد از  یتو دانشگاه ، ول دارامونیشد به د یفقط محدود م نمونیب یایهماهنگ لی.اومیرسوند یبچه ها م ی هیبق

اشکان  رشیناپذ ییمحمد و دوست جدا میدانشگاه نشسته بود یمحوطه  یمکتایاز ن یکی یروز که با بچه ها رو هی

و محمد رو به من گفت ستادنیفاصله ا کمیاومدن سمتمون، با  : 

_ د؟یاریم فیلحظه تشر هیخانم ارغوان، ....  

دونستن بحثمون فقط  یکردن، چون م ینم رشیما تو دانشگاه عادت کرده بودن و تفس گاهیگاه و ب یها به ارتباطا بچه

سوال داشت.بلند شدم و  یواسه هممون جا کمیصدام کنه تا دورتر از دوستام باهام صحبت کنه ،  نکهیا یول ه،یدرس

 :چادرمو جمع و جور کردم و رفتم سمتش

_ دییبفرما  

 ییداد و دوتا یبود و پر به پرش م یشو خ ی هیپا یشروع کرده بود با الناز سر به سر گذاشتن، النازم حساب اشکان

شلوغ کرده بودن، محمد گفت یحساب : 
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جلو فتهیهفته ب هین.......قرار شد امتحا خیاستاد معارف تماس گرفته بود ، واسه تار روزید _  

_ دم یباشه چشم ....به بچه ها اطالع م  

برگردم سمت بچه ها که گفت خواستم : 

 .....در ضمن_

سمتش برگشتم : 

_ شه صبر کرد تا تو  یدن که نم یاستادا م یا یفور یخبرا هی یاِم......امکان داره من شماره تلفنتونو داشته باشم.....گاه

 یم یرده حاال به هر علت یکار به کل نیدونستم از طرف بابا ا یخورده مکث کردم، م هی. میدانشگاه به بچه ها اطالع بد

انتخاب شده بودم و موظف بودم درست  ندشونیطرف بچه ها به عنوان نما ازبود، من  یحرفش منطق یخواد باشه، ول

نبود،آروم سرمو تکون دادم و گفتم یکنم.چاره ا یبهشون اطالع رسان : 

_ دیکه قرار بود به بچه ها برسه رو با اس.ام.اس برام بفرست یهر خبر دیباشه....فقط لطف کن  

به عالمت درک موضوع تکون داد سرشو : 

_ راحت باشه التونیباشه حتماً ....خ  

کرد وشیس شیآورد و منتظر موند، شماره رو گفتم و تو گوش رونیب بشیاز ج لشویموبا . 

دختر و پسرشون ادامه داشت.محمد از  نیتکون دادم و رفتم سمت بچه ها، اشکان و ترانه هنوز کل کل ب یسر واسش

دفعه همه با هم هجوم آوردن  هیرفت سمتش، بچه ها  یسرسر یخداحافط هیدور اشکان و صدا زد و اشکان بعد از 

 .سمتم

داشت؟ کارتیبگو چ االی_:الهام  

_ بابا یچیه .... 

حرفم تموم نشده بود که الناز گفت هنوز : 

_ کنار تنها باهات صحبت کرد دتیکش یچی......واسه هیغلط کرد  

بگو عی.....فکر نکن سر عیزود، تند، سر_:دهیسپ  
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دیبابا ....مهلت بد یا_:من  

کرد، گفتم یفقط ساکت نشسته بود و نگامون م ترانه : 

_ هفته افتاد جلو هیکه امتحان معارف  دیمحترم خوشحال باش یخانما نکهیاوالً ا .... 

همزمان بلند شد شونییچهارتا غیج یصدا : 

_ یوا .... 

_ خواست یمنو م یشماره  یعلو ینبود.....فقط آقا یاتفاق خاص چیراحت ه التونیهم خ یخب مورده بعد  

گفتم غ،یج غیهمشون با هم شروع کردن به ج باز : 

_ کردن من تو دانشگاه....قرار شد با  دایدن سخته پ یبهش م یخبر هیاستادا  یحرفم تموم بشه......گفت وقت دیصبر کن

 اس.ام.اس خبرا رو بهم برسونه

و گفت دیشد، ترانه خند یانگار بادشون خال همشون : 

_ هاشونو نگاه افهیق ! 

محمد بود یبلند شد، شماره  میزنگ اس.ام.اس گوش یخوندم که صدا یشب، تو اتاقم داشتم درس م همون : 

" .....جزوتون کامله؟ن؟یشه بپرسم چقدر واسه امتحان فردا درس خوند یشم، م یمزاحم م دیسالم، ببخش " 

واسم  م،یبا هم ارتباط داشته باش یا گهیاستادا بود، قرار نبود جور د یکردم، قرار ما فقط مسائل مربوط به خبرا تعجب

؟کنه یداره از اعتمادم سواستفاده م یعنی"اومده بود شیسوال پ !" 

کردم داره  یحس م نکهیبهم توجه نشون بده و ته دلم از ا یجور هی یاومد گاه یبدم نم ییجورا هیکه ته دلم  درسته

دوست نداشتم از اعتماد بابام سو استفاده  یشدم ول یخوشحال م یجور هیکنه  یم کیخودشو بهم نزد واشی واشی هی

افتاده  ریگ یبد یذهن یریدختر.تو درگ هیمخصوصاً واسه  جعهفا یعنیما  یمسائل تو خونواده  نجوریدونستم ا یکنم، م

ادب به نظر برسم، پس دل  یمحمد ب یخواست جلو ی.دلم نمستین ینه کار درست ایجوابشو بدم  دیدونستم با یبودم، نم

و جواب دادم ایو زدم به در : 

" خونم.....تازه شروع کردم.....جزومم ،بله کامله یدارم م " 
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" امتحانو کنسل کنه؟ میاستادو مجبور کن میکن ادهیبا بچه ها پ یبرنامه ا هی دیستیموافق ن یعنی " 

" ندارم یموافق باشن منم مشکل تیکنه...اگه اکثر ینم یمن فرق یبرا " 

" دیخبرشو به من بد عدی دیکن یپس با خانما هماهنگ م " 

 " باشه"

من یایبدبخت یشد سرآغاز همه  نیا و . 

تشکر پر  هیموافق بود، با اس.ام.اس خبرشو به محمد دادم و اون  تیبچه ها هماهنگ کردم و نظر اکثر یروز با همه  اون

کنه یآب و تاب کرد و خواست روز بعد جزومو واسش ببرم تا ازش کپ . 

 یاهایتو رو شدمیبست غرق م ینقش م میگوش یو رو صفحه  شدیم پیاون تا ی لهیکه به وس یجمله ا هیبا هر  منم

رونمدخت . 

خواهش و التماس بچه ها استاد امتحانو کنسل کرد،بعد کالس محمد جزومو گرفت و ازم خواست منتظر  یبعد با کل روز

 یکی یکیمحوطه نشستم، بچه ها  یمکتایاز ن یکیو برگرده، رو  رهیبگ یبمونم تا تو انتشارات دانشگاه ازش کپ

مونه تا  یشد ،فقط ترانه کنارم موند و گفت منتظر م یم کیزود تار یلیکردن و رفتن، زمستون بود و هوا خ یخداحافظ

بود، جواب دادم نیرحسیام یزنگ خورد، شماره  میکه گوش میکرد یصحبت م میتنها نباشم.داشت : 

 بله؟_

 سالم_

_ ؟یسالم، خوب  

_ ؟یایپس؟....چرا نم ییکجا  

_ ؟ییمگه تو کجا  

_ ؟یدم در دانشگاه....مگه کالس نداشت  

_ ؟یایم یچرا.....نگفت  

_ ایشه.....دم درم ....ب یساعت تموم م نیزودتر کارم تموم شد ...مامان گفت کالس توام هم  
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_ امیب رمیاز بچه هاس.....بگ یکی......جزوم دست ؟یصبر کن کمی یتون یم  

_ رشیبذار بعد بگ ستین یخسته ام آوا....اگه ضرور یلیخ  

_ امیباشه.....االن م  

گفت ترانه : 

_ ؟یر یم  

_ متیرسون ی.....ممی....پاشو برارهیدم فردا جزوه رو ب یاس.ام.اس م یاومده دنبالم.......به علو نیرحسیآره .....ام  

نگاه به ساعتش انداخت هی : 

_ واست رمیگ یهم جزوتو آورده....من م ی.....تا برسه حتماً علویبرسه.....مرس دیکم کم با گهیدنبالم.....د ادیبابام م  

_ ممنون.....پس فعالًباشه   

 خداحافظ_

ح تا صب شبیداده بود و چشماش بسته بود.....د هیتک یصندل ی.....سرشو به پشتنیرحسیام نیخودمو رسوندم به ماش عیسر

که باز کردم چشماشو باز کرد نویخوابه،در ماش جیگ یو معلوم بود حاال حساب دنید یم الیداشتن با بچه ها سر : 

 سالم_

 سالم_

گفتم نویماشتو  نشستم : 

_ امیتونستم ب یخسته اس......خودمم م یلیخ افتیق  

_ وقت شب؟ نیا  

_ .....سرشبه هنوز....بعدم مگه آراد خونه نبودشهیهنوز ساعت ش  

دیخند : 

_ دینه....زودتر از من خودشو رسوند خونه گرفت خواب  
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_ ؟ دیبمون داریتا صبح ب دیخب مگه مجبور  

_ گذره یم یفهمه زمان چه جور ینم االیسر نیا یپا نهیش یم یاصالً آدم وقت  

 تموم شد؟_

_ میباالخره تمومش کرد شبیآره د  

_ نمیخب حاال بده منم بب  

رفت تو هم اخماش : 

_ خوره یبه درد تو نم  

فکر گفتم یلحظه ب هی : 

 مگه من بچه ام؟_

 ایخوره، اولش با خودم فکر کردم موضوعش ترسناک  یگه به دردم نم یفکر نکردم که چرا م نیاصالً به ا راستش

 ه،بایبا اخم برگشت و نگام کرد تازه متوجه شدم منظورش چ یوقت یخوره، ول یکنه به دردم نم یکه فکر م هییجنا

 :حرص گفت

_ ؟یبزرگ شد یلیخ یکن یاالن فکر م  

سرمو بلند کنم  نکهیبدون ا نیشد واسه هم یدادم بدتر م یم حیهم توض یگند زده بودم، هرچ ن،ییانداختم پا سرمو

کنم و گفتم شیعیخواستم طب : 

_ ترسم ینم گهیذاشت....االن د یم ریترسناک روم تأث یلمایبود که ف میخوب اون زمان بچگ  

شه،حاال  یشه بد م یتا نوبت من م یواسه خودشون آزاده ول یکنن همه چ یما فکر م یخونه  یپسرا نیدونم چرا ا ینم

 دهید لمویکه خودش ف نیرحسیام یگرفت وقت یلجم م یصحنه دار نداشتم ول یلمایف دنیعالقه به د یلیمنم شخصاً خ

کرد یبا اخم و جذبه واسه من قدغنش م یبود ، اونجور . 

 خانم نیزود رفت"انداختم، اس.ام.اس داشتم از محمد مینگاه به گوش هیلباسامو عوض کردم و  دمیکه رس خونه

یارغوان؟،جزوتونو دادم به خانم موسو ." 
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رونیرفتم از اتاق ب بمویانداختم تو ج مویبه اس.ام.اسش بدم، گوش یجواب دمیند یدم،لزومیکش یقیعم نفس . 

*** 

به  یلیدونستم، هنوزم تما یحاج آقاشون نم نیاز بقول مامان ا یچیزدم، کالفه بودم، هنوز ه یقدم م اطیتو ح داشتم

خودم بسازم و برنگردم  ییدادم همونجا با تنها یم حیمامان نبود هنوزم ترج یایزار هینداشتم، اگه اصرارا و گر دنشید

خونه نیحد اقل تو ا . 

با هم  یانگشتام که مدتها بود حساب نیب گاریس یخال یجا یطرف و کالفگ هیارغوان از  یحاج نیروبرو شدن با ا استرس

واکنشم نسبت  نیواسم ساخته بود که کمتر یمعجون هیو حاال به خاطر مامان مجبور بودم مراعات کنم  میشده بود قیرف

یمیقد اطیوجب حوض وسط ح هیبود و رژه رفتن دور  میشونیمنظم رو پ یبهش چروکا . 

خونه و حوض گرد  یمیقد یلذت ببرم، نما یلیتونستم خ یحوض م نیو کنار ا اطیح نینبود، تو ا ایدل مشغول نیا اگه

واسم  یمنبع آرامش اساس هیتونست  یقشنگ رنگ خورده م یرنگ آب هیها با  یتازگ نیوسطش که معلوم بود هم

 ....باشه،اگه

 دیکن یاشتباه م یول ارمیخورده آرامش از دست رفتم و بدست ب هی یدر پ یپ قیعم یکردم با قدم رو و نفسا یم یسع

 ی.صداوونیا یدو تا چنگمو تو موهام فرو کردم و نشستم لب پله  یکار موفق بودم،حرص نیتو ا یذره ا دیاگه فکر کن

اون خونه  ریغ یکس یعنیدونستم مامانه،  ینگاه کنم، م ودر بلند شد، حوصله نداشتم برگردم و پشت سرم ریج ریج

خواستم برسم،ماما ن  یبه کجا م فکم تو مشتم یدر پ یدونم با فشار پ ینبود.دستم و محکم دور لبام گذاشته بودم و نم

 وانیل هیرو سرش بود، دلم تنگ چادرش بود،  زیچادر گلر هی شهیاومد و نشست کنارم، مثل هم اشییلخ لخ کنون با دمپا

زد یشربت تو دستش بود و داشت همش م : 

_  یرعلیو ام نیرحسیهمه سال ام نیا نی.....ببهیمرد خوب یحاج نی.....بابا به خدا ا؟یکن یم تیچرا انقدر خودتو اذ

ازش داشتن؟ یدلخور نیکوچک تر  

دلم واسه شربتاشم تنگ بود ،یعالمه تخم شربت هیبود با  دمشکیگرفت سمتم،گرفتمش، گالب ب وانویل : 

_ ادیمالحظه خوشم نم یب یمن از آدما  

_ مالحظه اس یب یدی.....از کجا فهمیباهاش نداشت یآخه پسر من تو که برخورد  
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 ییمادر بود، از اون مادرا یلیحرفمو، مادر بود، خ یدونست و هم معن یخلق تنگ منو م لیو نگاش کردم، هم دل برگشتم

دونه، فقط نگاش  یرو که م یزیبدم چ حیواسش توض دمیند یخوندن، لزوم ینگاه تو چشم بچشون تا ته دلشو م هیکه با 

نییکردم سرشو انداخت پا : 

_ ایاون سر دن یرفت یکار که از کار گذشت پاشد ی......گذاشتیخالفم یتو از روز اول به من نگفت  

جرعه از شربت مامان، حرف نداشت هی رون،یپر صدا دادم ب نفسمو . 

_ یخور یتو مادر، سرما م میبلند شو بر  

_ بهتره......بچه ها کجان؟ نجایخوبه، ا  

_ رسن یم یکی یکیشرکتن، عصر   

_ دونن اومدم؟ یم  

دیخند چشماش : 

_ کنه یم یواست دل تنگ یلیخ ی.....علیاومد ننیبب انینگفتم بهشون، بذار خودشون بنه،   

چشماش نگاه کردم تو : 

 مامان_

 جان مامان؟_

_ ؟یا یراض تتیاز وضع  

_ ییمن تمام فکرم تو  

_ کنن؟ ینم تتیسازن؟......اذ یبچه هاش باهات م  

_ دختر داشتم؟ یمن چقدر آرزو یدون یتو م  

تکون دادم سرمو : 
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_ ......با یمن وارد خونشون شدم ول یکم بود وقت یلیسنش خ نکهیچقدر با محبته بچم......با ا یدون یشده دخترم.....نمآوا 

کمه میزیچ هیروز نباشه تو خونه انگار  هیخودش کرد....حاال اگه  ریمحبتاش منو اس . 

_ ؟یچ شونیبق  

_ آوا اصالً دختر خودمه یخوبن.......ول شونمیشکر بق  

مچ دستمو گرفت و گفت مامان : 

_ بخواب تا بچه ها برسن ریتو ناهارتو بخور بگ میبر ای......بیبلند شو خسته ا  

_ گردم یرم هتل عصر بر م ی.....مستمیگرسنه ن  

و گفت دیکش قینفس عم هیشد،  دلخور : 

_ هتل؟ یر یم  

_ راحت ترم ینجوریا  

_ چند وقته منتظرتن یدون یم نیحس ریو ام یعل ری.... امستیما برات مهم ن یراحت  

_ حاج آقاتون بمونم ی......دوست ندارم تو خونه نمشونیب یم امیم  

دست خودم نبود، دستمو انداختم دور شونشو  یکنم ول یدونستم دارم ناراحتش م ینگفت.م یزیتکون داد و چ سرشو

و گفتم دمیگونشو بوس : 

_ نمیبابام بب یرو جا یا گهیتونم کس د یدرکم کن مامان، من نم  

_ ؟یزن یم نهیبه سرت زد که انقدر سنگشو به س ی.......بعدم مگه بابات چه گلش؟ینیبابات بب یگه جا یم یک ! 

_ گم حق داشت  یکم نذاشت......من نم یزیبود و خوب بود که واسه من چ یبابام بود......تا وقت یبه سرم نزد، ول یگل

بودن راحت همه  کیاون موقع کوچ نیحس ریو ام یعل رید.....امباالخره بابام بو یول فشیعشق و ک یشمارو ول کنه بره پ

......هنوزم نتونستم قبول تیهجده سالم بود....تو اوج بلوغ و حساس نموقعمن نتونستم مامان.....من او یول رفتنیپذ زویچ

 کنم
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خورده  هیفقط به خاطر  ش،یبود تو زندگ دهینکش یخودم شرمنده شدم، مامانم کم سخت یاز کارا دمیکه د اشکاشو

 یسه تا پسر باعث شده بود راض تیمسئول یها یو سخت یزندگ یآرامش حاضر شده بود با حاج آقا ازدواج کنه، فشارا

به اصطالح همسر مامانم روبرو بشم،  نیبا ا کباری یحت ماالن با گذشت ده سال من حاضر نشده بود یبه ازدواج بشه، ول

 دی، با دمیکردم.با پر چادرش آروم اشکشو گرفت، رو سرشو بوس یم تشیداشتم اذ یادیز دمیکرد،شا یقبول نم رتمیغ

کردم دل شکستشو یجبران م یجور هی : 

_ برام حاج خانم؟ یدرست کرد یحاال ناهار چ  

_ رمیس یتو که گفت  

؟یبد مونیواقعاً گشنگ دیشما با میکرد یغلط هیحاال ما _:دمیخند  

_ ترش ترش یدرست کردم برات....همونطور که دوست دار یقرمه سبز . 

ذاشتم،بعد از ده سال  یبه خاطر مامانم هم که شده رو دل خودم پا م دیبازوشو گرفتم و از رو پله بلندش کردم، با ریز

م ته دلم خوش ییجورا هیداخل آشپزخونه،  میخونوادشو کنار هم داشته باشه.رفت یاعضا یحق داشت دلش بخواد همه 

 نیبازم ا یگفت احترامشو داشتن ول یکه خودش م ینجوریشده و همه ا یخونه ا نیکه مامانم خانم همچ ومدیم

تونست به حرص و خشمم از حاج آقا غلبه کنه.بعد از خوردن ناهارم مامان فرستادم تو اتاق  یاحساس خوب نم

و نو  کیش یداخلش حساب شیمیرخالف ظاهر قدبود و بزرگ و جالب بود که ب یمیتا استراحت کنم. خونه قد نیرحسیام

کرده بودن، خونشون به  قیامکانات تلف نیو مجهزتر نیدتریرو با جد یرانیا لیاص ونیو دکوراس یسنت یبود، انگار معمار

 یتوش انجام شده ول یاساس یلیخ یبازساز هیکردم معلوم بود  یکه با خودم بررس ینجوریومد،ایجالب م یلینظرم خ

عالمه در که ظاهراً همشون  هیراهرو بود با  هی االب یحفظ کرده بود. طبقه  شویمیجالب بود که همون فرم و شکل قد

بزرگ و  یپنچره  هیبود، رفتم داخل،  نیحس ریمامان در سوم از سمت راست اتاق ام یبچه ها بود، به گفته  یاتاقا

 هفکر کنم، پرد زایچ نیبه ا ادیداد ز یاجازه نم ادیز یخستگ یداشت، ول یقشنگ ی، منظره  اطیداشت رو به ح ریآفتابگ

 یت هیباز کرد و  نویرحسیرو تخت، مامان در زد و اومد داخل، در کمد ام دمیبشه و دراز کش کیتا اتاق تار دمیرو کش

آوردو گذاشت رو تخت و گفت رونیشرت و شلوار گرم کن ب : 

_ بخواب ریخونه، راحت بگ ادینم ی..حاال حاال ها کس..یلباساتو عوض کن که راحت بخواب . 
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 ریز دنیپتو، آفتاب سر ظهر اتاقو گرم کرده بود و دراز کش ریز دمیو خز دمیپوش نویرحسیام یکه رفت لباسا مامان

 یلیو خ یبچگ یحس لذت بخش از دوره  هیبهم داد،  یخوب یلیروکش شده بود حس خ زیتم یمالفه  هیکه با  ییپتو

دمیهم افتاد و خواب یبچه پلکام رو  هیزود مثل  . 

به بدنم دادم، مامان  یکش و قوس دم،یتونستم درک کنم کجام و چقدر خواب یمامان چشمامو باز کردم ، نم یصدا با

 :گفت

_ بره......بلند شو یشب خوابت نم یبخواب ینجوریپاشو مامان جان.......ا   

گفتم دنیکش ازهیحال خم در : 

_ اومدن؟بچه ها   

_ رسن یم رتریزنگ زد گفت جلسه دارن د یعل رینه ......ام  

بود، گرفتم از  ختهیخوشرنگ واسم ر یوانیل ییچا هیصورتمو شستم، مامان  ن،ییپا میجام بلند شدم و با مامان رفت از

 :دستشو گفتم

_ اط؟یبرم تو ح  

زد لبخند : 

_ خوشت اومده یلیخ اطیفکر کنم از ح  

_ با صفاس ییجورا هی  

_ شه آوا همش تو باغچه  یکه خوب م کمی هی، هوا  اهنیو آوا هر دوشون عاشق گل و گ ی.....حاجیدیتازه بهارشو ند

رسه یاس، به گال م  

زود از فکرم  یلیدام خ یم حیو دار و دستش نداشتم، تر ج یدر مورد حاج یزیچ دنیشن یحوصله  دم،یکش یپوف

و گذاشتم لب حوض و خودمم  مییچا وانی.لاطیصحبتو با مامان ادامه ندادم و رفتم تو ح نیکنم ، واسه هم رونشونیب

بازو و بدنم نگه داشتم تا خشک  نیلحظه ب ندکردمو چ خیبود. دست  خی خِیتو آب حوض ،  دمیدست کش هینشستم.

لند کردم، نگام به سمت .سرمو که بارهیاز دست رفتشو دوباره به دست ب یکه گرما وانیبشه و بعد گذاشتمش دور ل

بدون خبر  ومدیقسمتش روشن مونده بود.بدم نم هی یجمع شد، چراغا نیزم ریز یا شهیو در ش کیکوچ یپنجره ها
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 یجذبم کرده بود و دوست داشتم به همه  یلیخونه خ یهم اونجاآب بدم،کالً معمار یگوش سرو هیدادن به مامان 

کنه که  یپرداز ایبا خودش رو یخودیمتوجه بشه و ب یزیدوست نداشتم مامان چ یسوراخ ، سمبه هاش سر بکشم، ول

که ته  نیزم ریز کیدر کوچ متدوباره گذاشتم لب حوض و رفتم س وانویمن قراره برم و باهاشون همخونه بشم.آروم ل

پله ها پخش شده  یو رو اطیتو ح یقشنگ هیرنگ ینورا شیرنگ یها شهیعالمه پله قرار داشت. از ش هیدالون با  هی

سرو صدا درو باز کنم یآروم و ب یلیکردم خ یو سع نییبود،فوق العاده بود.از پله ها رفتم پا .  

*** 

انقدر  افمیدونستم ق یم ن،یزم ریبرم باال و حضورمو به نرگس جون اعالم کنم رفتم تو ز نکهیبدون ا دمیراه که رس از

هیپف کردم چ یچشما لیبشه که بدونه دل میشده و پاپ یزیچ هیبفهمه  دنمیتابلو هست که نرگس جون به محض د . 

 یتمرکز یعنینداشتم،  یهدف خاص ،یو نشستم پشت چرخ سفالگر یمانتو مقنعه مو پرت کردم رو جالباس چادرو

با گل  یکه باز یخورده آرامش بود، آرامش هیفقط به دست آوردن  زهیخلق کنم، انگ یزیچ هینداشتم که بتونم واقعاً 

زدم و دوباره  یدادم، دوباره به همش م یشکل م هدف یچرخوندم و گال رو ب یفقط چرخ و م اورد،یبرام به ارمغان م

دادم و دوباره و دوباره یشکل م ...... 

بتونم خودمو واسه روبرو شدن با نرگس جون آماده کنم، چون  نکاریدونستم با ا یم دیبع یکرد ول یآرامشم کمک م به

شد. اشکام  یم ادیمتعاقب اون پف و ورم صورتمو چشمامم ز ناًیشد و مطمئ یم ادیز میبه لحظه داشت شدت گرلحظه 

دونم چقدر  یدونم چقدر او نجا نشستم ، نم یشد.نم یم ودستم و بر اثر چرخش تو عمق گل مح ریز یرو گال دیچک یم

 یزیچ هیبود،  یدونم چ یکه نم یزیچ هیرو چرخ ثابت برام موند،  یزیچ هیآخر کارم  ختم،یو من اشک ر دیچرخ جرخ

کرده بودم با قطرات اشک کل احساسم و  یحس داشت، سع یکه فرم نداشت ول یزیچ هیکوزه،  هینه شب یمثل کوزه ول

بروم حس بود رو گل و به ظرف کوزه مانند رو دهیکنم، قطرات اشکم چک یعالقه اس خال یو دلم و از هرچ زمیبر رونیب

یداده بود،ول .... 

کنم یکارا خال نینتونسته بودم حسه دلمو با ا یول . 

شد،دستامو گذاشتم رو صورتم، برام مهم نبود که پرگلن،برام مهم نبود که  یو قطع نم دیبار یم یمثل بارون بهار اشکام

دختر کم آورده  هی یکنم، کم آورده بودم،جلو کاریچ دیدونستم با یشه رو صورتم، مستاصل بودم، نم یم دهیگلشون مال

 گهیکرده بود که د کیمن جا کرده بود، انقدر خودشو به محمد نزد دخودشو تو دل محم لهیکه با مکر و ح یبودم،دختر

داده  حیمن ترج دیافتاده و صورت سرخ و سف ریاونو به نگاه ز یایح یب یمن واسش رنگ نداشت، چشما یایحجب و ح
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بود،  ادهد حیمن ترج یبا اونو ، به احساس پاک و قلب دست نخورده  یرفتن و وقت گذروندن و خوش گذرون رونیبود، ب

تونستم بگم؟ یم یدردمو به ک ! 

بودنم و  یافتاده و دل صاف خودم بدم اومده بود، از خجالت نییمحجوب بودن خودم بدم اومده بود، از سر پا ومد،ازیم بدم

بند و بار بودم، اگه منم تو برخورد با محمد  یداشتم بدم اومده بود، اگه منم مثل ترانه ب که واسه خودم ییبندا دویق

بده و منو  حیکرد که بخواد اونو ترج ینم سهیمقا یزد، االن منو با کس یراحت بودم و پابه پاش همه جا بودم االن پسم نم

 .بذاره کنار

 یباز شد،م نیزم ریو دستام رو صورتم بود که در ز واریداده بودم به د هیکز کرده بودم و و سرمو تک وارید ی گوشه

درسته که برخورد با  ومد،یموقع خونه نم نیبودن، بابا هم که ا ومدهیبچه ها نبود پس هنوز ن نیدونستم نرگس جونه، ماش

دستامو  نکهینه،بدون از یدونستم چرا حرف نم یبهش بگم.نم دیبا یدونستم چ یبازم نم ینرگس جون راحت تر بود ول

 :بردارم،گفتم

_ االن نه......تروخدا االن نه یگم ول ینرگس جون بهتون م  

صورتم برداشتم ینگفت،چرا انقدر سکوت.دستامو از رو یزیچ بازم . 

مرد؟ هیمن، یخدا یوا ! 

به؟یغر ! 

زدن غیهوا فقط شروع کردم به ج یب .  

بودم و مات و مبهوت زل زده بودم بهش، مامان که گفته  ستادهیا نطوریهم دمید یکه رو بروم م یشک زده از صحنه ا  

کردن تموم سرو صورتشو با گل پوشونده بود و  یکه مثل بچه ها که با گل باز یدختر نیا یعنی ست،یخونه ن یبود کس

 ستادهیا تیوضع نیمامان بود که با ا یبود همون سوگل رفتهقاب گ فشویظر یکل باال تنه  شیمواج مشک یخرمن موها

 غشیج یمامانو که همراه با صدا یهاییدمپا یعکس العملمو از دست داده بودم، صدا د؟قدرتیکش یم غیبود جلومو ج

تازه به خودم اومدم دمیشن : 

_ محمد؟ ریاونجا چه خبره ام ! 

ستادمیرو به مامان ا نیزم ریرومو برگردوندم و پشت به در ز عیسر : 

_ ست؟یخونه ن یکس یشما که گفت ! 
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گفت نییکشوند پا یداشت خودشو از پله ها م یدردناکش به سخت یکه با اون زانوها مانما : 

_ زهره ترک شد بچم رونیبرو ب ایکارگاهه آواست، ب نجایا یبه همه سوراخ سمبه ها سر بکش دیخب من بگم تو با  

که با حرص از پله ها  نطوریشد، هم میکه واقعاً مثل بچه ها بود حسود زهیم زهیر کلیگرفت و مثل بچه ها به اون ه لجم

رفتم باال گفتم یم : 

_ غایو ج افهیاز اون ق دیفعالً که من زهرم ترک  

رفتم و دوباره نشستم لب حوض الیخ یب . 

*** 

شد نیزم ریجون باالخره وارد ز نرگس : 

_ ه؟ینجوریا افتیآوا،چرا ق  

داره بازم تو بغلش  یزیدونستم رو تم یکه م یوسواس ینکرد و با همه  یتو بغلش،نرگس جونم نامرد دمیهوا پر یب

گفت دیهق هقم و که شن ینگهم داشت.صدا : 

_ .....حاال تو چرا یدونست تو خونه ا ی....اونم نمدهیمحمد بود.....امروز رس ری.....امیدیرس یگفت یم دیمادر....با یدیترس

؟یکرد ینجوریا افتویق  

 یم حیتوج یجور هیبودن صورتمو  یگل دیهام پس با هیبود واسه گر یخوب یپسر نرگس جون و ترس بهونه  وجود

گفتم نیف نیکردم،با ف : 

_ شد یاومدم موهامو از صورتم بدم کنار گل ه،یحواسم نبود دستام گل  

دیجون خند نرگس : 

_ باال میبرو صورتتو بشور بر ایپس اون بدبختم حق داشت کپ کنه....ب  

_ نه یوا ! 

 بتونم دهید افهیق نیبار منو با ا نیاول یاز ده سال برا رمحمدبعدیام نکهیتونستم فکرشو کنم که بعد از ا ید،نمیخند باز

رفتار کنم یعیدوباره جلوش ظاهر بشم و طب . 
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_ ؟یتو بمون نیا یخوا یم ی....تا کمیبر ایب  

تو کارگاه  شهیرو که هم یو صورتمو شستم و چادر گلدار ییرفتم تو دستشو دیچک یکه هنوز داشت م ییهمون اشکا با

شه خودمو پشت  یکه م ییداشتم تا جا یسع کهیرو گرفتم و در حال شهیداشتم انداختم سرم و صفت و سخت تر از هم

اومده بود نییپا نهیس یشد تا رو یکه م ییجانرگس جون پنهون کنم پشت سرش از پله ها رفتم باال.سرم تا  . 

و با خنده گفت ستادینرگس جون ا میدیپله ها که رس یباال به : 

_ !ظختیر یداشت اشک م ینجوریکه ا یبچمو ترسوند یچه جور نیآوا خانم دختر من......بب نمیمحمد، ا ریام ایب  

من مربوط به  یازش ممنون بودم که جلو مامانش لو نداد که اشکا ی! ولیخودت یعنینگاه بهم انداخت که  هیمحمد  ریام

اون بوده دنیقبل از د .  

*** 

انداختم باال و  یتفاوت شونه ا یب ست،یدردونش حضور من ن یاشکا لیبدم که دل حینداشتم واسه مامان توض حوصله

دمیپرس نمیب یدختره رو نم نیانگار اصالً ا : 

_ ان؟یم یپس بچه ها ک  

رونیب دشیآوا رو گرفت و از پشت خودش کش یداد بازو یکه جواب منو م نطوریهم مامان : 

_ برسن دیبا گهیکم کم د  

 یسرشو انقدر خم کرده بود که احساس م ره،یانقدر صفت و سخت رو بگ یسن و سال نیدختره ا هیبود که  بیعج برام

 یمشک یموهااون خرمن  گهیبار د هیحاضر بودم نصف عمرمو بدم تا  ره،یآرتروز بگ یحرکت به زود نیکردم با تکرار ا

مدل  نیبودم و با ا دهیاز صورتش ند یادیز زیموهاش،چ شتن.حرف ندانمیمامان بب یدونه  هی یکیو مواج و دور صورت 

ییایرو ییجورا هیموهاش......حرف نداشتن، معرکه بودن،  یول نمیتونستم بب یرو گرفتن حاال هم نم . 

گم  یبهتون م"گفت یکرد و به مامان م یم هیواسش گر یبوده که اونجور یدختر چ نیراز ا نمیشده بودم بب کنجکاو

شد، شده بودم مثل بچه ها  میرازاشو بهش بگه، بهش حسود یانقدر با مامان من راحت بود که همه  یعنی، "االن نه یول

کاله مونده یهمه سال ب نیکردم آوا تموم محبت مامان منو واسه خودش برداشته و سر من تو ا ی، احساس م . 
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 یمصلحت یچند تا سرفه  چم،یچادر پ یکوچولو  کریهست که مشغول کنکاش اون پ یا قهیمن چند دق دیکه د مامان

بشه ، به خودم اومدم  رهیدختر خ هیمدت به  نهمهینداشت که مرد نامحرم ا تیواسه اونا هنوز خوب ام،یکرد تا به خودم ب

انداختم نییسرمو پا عیو سر . 

یخور یسرما م نجایباال مامان ....ا میبر ایمحمد ب-:مامان  

نبوده  یهمه سال کس نیکرد که تو ا یمامانم فکر نم یعنیکنن،  یخودشونو حفظ م یخصلت مادرانه  شهیمامانا هم نیا

راحت بود  المیمن چون حاال خ دمیدونم شا یبودم، نم یمراقب خودم م دیکه نگران سرما خوردن من باشه و خودم با

مراقبت از خودمو زده  دیشده بودم و ق الیخ یبهم برسه ب یماریهست که نگرانم باشه و در صورت لزوم موقع ب یکیکه 

 .بودم

 کیتو پاشو نزد دیچیدوم چادرش پ یبارم رو پله  هیرفت سمت پله ها و دردونه اشم به حالت دو پشت سرش،  مامان

نگاه چپ چپ بهش انداخت و گفت هیدنبالش کرده، مامان برگشت و  یکی ین،انگاریبود با مغز بخوره زم : 

_ ؟یامروز کار دستمون بد یتون یم نمیبب ! 

گفت شرمنده : 

_ دیببخش  

بود، فقط  زهیم زهیر یادیز کلشیخانم، صداشم مثل ه نیاز ا میدیشن یکلمه حرف راه رسم هی غیبعد اونهمه ج باالخره

شده بود؟ دیتول زهیم زهیر کلیه نیوحشتناک از هم یغایمن مونده بودم که واقعاً اون ج ! 

که  یعصر زمستون هیخونه ، اونم تو  نیزم ریاونم تو ز بهیمرد غر هیدفعه روبرو شدن با  هیخدا، یحق داشت بنده  البته

بود اگه به وحشت انداخته باشش یعیشه طب یم کیزود تار یلیهوا هم خ .  

*** 

 دیبا یدونستم چه جور یپسر نرگس جون خودمو تو اتاقم گم و گور کردم.نم دنیاز پله ها رفتم باال و قبل از سر رس بدو

بودم،اصالً انگار دچار وسواس  ریبا خودم درگ نطوریبودن منم شده بود واسم دردسر،هم یخجالت نیباهاش روبرو بشم،ا

ه بود ،اعتماد به نفسمو از دست داده بودم و تو هر حرکتم دنبال محمد به اون صورت پسم زد یشده بودم، از وقت یفکر

 یعنیبرخورد کنم،  ونیشدم، واسم آرزو شده بود منم بتونم مثل ترانه راحت با آقا ینم یگشتم و از کارام راض یم رادیا
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اون موقع  یدونم ول ینم!،گه؟ید یکیذاشت کنار بره دنبال  یبود و منو نم یراض گهیبودم محمد د یواقعاً اگه اونجور

بود که رفتار من باعث شده اون ازم خسته بشه نیاحساس من فقط ا . 

مسائل فکر کرده  نیاز سرم برداشتم و انداختم رو تخت و خودمم ولو شدم روش،خسته بودم ،انقدر از صبح به ا چادرمو

مدت  هیکه  ییوگای یکنم، تو کالسا کردم تمرکز یاز دست داده بودم. چشمامو آروم رو هم گذاشتم و سع مویبودم انرژ

اونروز هر  یکنم و تمرکز کنم تا به آرامش برسم ، ول یخال زیمغزمو از همه چ دیبا یگرفته بودم چه جور ادیرفته بودم 

محمد  یکلمه از حرفا هیدفعه  هی یفراموش کنم ول زویبخوابم و با خواب همه چ کمیکردم نشد،دوست داشتم  یسع یچ

رژه  چشمام یکه تو اس.ام.اس برام نوشته بود جلو ییبهم، جمله ها ختیر یخورد و کل تمرکزمو م یتو گوشم زنگ م

 اهامیشد،تو رو یکردم و چ یفکر م یداشته باشه،چ یتیشخص نیتونستم فکرشو بکنم که همچ یوقت نم چیرفت،ه یم

 نیتونستم همچ یوقت نم چیه نیدر موردش زده بود واسه هم ییحرفا هیآخرو عاقبت ازدواج با محمد بود و اونم  شهیهم

رو تصور کنم یسرانجام . 

 یازتابلو ب نیاز ا شتریتو خونه ب دینبا رم،یرو بگ هیاشک و گر یکردم با تمرکز جلو یتونستم بخوابم سع یاگه نم حداقل

که افتاده  یاز اتفاقات یکی.اگه دهیتازه از راه رس ی بهیغر نیبردم مخصوصاً با حضور ا یخودمو م یآوردم و آبرو یدر م

 هی دیکردن،با یم چارمیب نیرحسیآراد و ام یول ومدیکوتاه م دیشا یعل ریام البودم،حا چارهیب دیرس یبه گوش بچه ها م

اتفاق افتاده نبرن اناتیاز جر ییبودم تا بو یخورده خوددار تر م . 

*** 

به دور و بر انداختم و رفتم تو آشپزخونه مامان  ینگاه هیدختره گم و گور شده بود،  نیخونه که شدم دوباره ا وارد

رفت دنبال کار خودش بعد مامان  یخورده حرصم گرفت، دختره بزرگ تو خونه بود و م هیکرد،  یداشت کتلت سرخ م

با اخم گفتم د،یکش یخونه رو م یجور تمام کارا دیمن با : 

_ که یستیکلفت خونشون که ن یکمکت کنه؟،زن باباش ادیب دیاس؟نباکردت کج زیعز یپس دردونه  .... 

نگو محمد....بچم خسته اس......از صبح دانشگاه بوده_:دیخند مامان ... 

برگشته بود خونه،مامان ادامه داد هیبا اشک و گر ینجوریتو اون دانشگاه چه خبر بوده که ا ستیزدم، معلوم ن پوزخند : 

_  یباز بشه م خشیکم  هی.....هیخورده خجالت هیمعذب شده بچم، دهید یکمکمه، االنم تو رو اونجور شهیبعدشم آوا هم

یفهم ..... 

_ ادبانه اس یکارش ب نیا یول  
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کشه یازت خجالت م_:دیخند مامان  

لبخند آروم زد هیپوزخند زدم،مامان  باز : 

_ آوردم یخونه بدون تو دووم نم نیاگه آوا نبود من تو ا  

گفتم یلجباز با : 

_ منو واستون پر کرده بوده یجا یانگار دختر خانمتون حساب  

خورده آرومتر گفت هی یو با صدا دیبه حسادتم خند باز : 

_ دستشو بذارم تو دست تو یایکردم تا ب یامانتدار  

برق بهم وصل کردن، شکه با اخم گفتم انیهو جر هی انگار : 

_ ؟یچ یعنی  

من با لبخند گفت یتوجه به صورت برافروخته  یب مامان : 

_ ییتنها گهیدوست دارم عروسم بشه، دوست دارم خوشبختت کنه، بسه د ..... 

که بلند بود حرف مامانو قطع کرد ،االن وقتش نبود که بخوام جوابشو بدم، مامان چه  یخنده ا یدرو سرو صدا یصدا

جور  هی میخدا،دور یگفته باشه؟!وا یزیدختره هم چ نیواسه خودش ببره و بدوزه ،نکنه به ا ییتونسته بود تنها یجور

شه فاجعه یکه داره واسم م ممیکیدردسر داره، نزد .  

*** 

کنم که چند ضربه به در اتاقم  یخال یداشتم فکرمو از همه چ یبودم رو تختم و سع دهیحس و حال دراز کش یب نطوریهم

 :خورد و آراد از همون پشت در گفت

_ نییپا ایگه شام حاضره ، ب یآوا نرگس جون م  

_ نیشما شامتونو بخور ستم،یگرسنه ن   

 حیغذا بخورم.ترج زیم هیکه عصر اونروز افتاده بود ، دوباره برم و با پسر نرگس جون سر  ییتونستم با اتفاقا ینم اصالً

د تو،بلند شدم و نشستمنگذشته بود که نرگس جون در اتاقمو باز کرد و اوم شتریب قهیدادم تو اتاقم بمونم،چند دق یم : 
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_ ن؟ییپا یایچرا نم  

_ ستمیگرسنه ن  

_ ؟یکش یخجالت م ای یستیگرسنه ن  

 ...نرگس جون_

_ ؟یسالم کن هی یایب یخوا یرسه نم ی....بابات االن منییپا میغر غر نکن.....بلند شو بر  

تخت بلند شدم،خواستم چادرمو بندازم رو سرم که نرگس جون از  یدادم و از رو رونیدمغ نفسمو پر صدا ب ی افهیق با

و گفت دشیدستم کش : 

_ ؟یکن یخونه چادر سرت م یتا حاال تو تو یاز ک  

_ میخب االن فرق داره...مهمون دار  

_ اس؟ بهیمگه مهمونمون غر  

نییانداختم پا سرمو : 

_ رو  یچیمن ه نیزم ریکه اومد تو ز یکشم با آقا محمد روبرو بشم......عصر یکه عصر افتاد خجالت م ییخب با اتفاقا

 سرم نداشتم

دیجون خند نرگس : 

_  ایفکر کنه...ب گهید زیبه چ یداد کس یاجازه نم یکه تو با گل واسه خودت ساخته بود یوحشتناک ی افهیواال اون ق

یواسم ساالد درست کن یایساعته منتظرم تو ب هیمن  میبر  

_ امیکنم و م یلباسامو عوض م  

_ که بچه ها گرسنه ان ایپس زود ب  

 باشه_

*** 
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اون  یهم ه یرعلیآراد و ام دن،یپرس یربط و با ربط سوال م یب یو آراد دورمو گرفته بودن و ه نیرحسیو ام یعل ریام

مامان از تو آشپزخونه بلند شد یپروندن، صدا یوسط مزه م : 

_ ارمیخوام شامو ب یم دیدست و روتونو بشور دیبلند ش یخوشمزگ گهیبسه د  

خانم کجاس مامان؟ یپس آبج_:یرعلیام  

_ صداش کنه تونیکیباال  دیر یم دیتو اتاقشه ،دار  

و آراد بلند شدن،مامان رو بهشون گفت یعل ریام : 

_ ها......بچم حال نداره دینکن تشیاذ  

غش کرد از خنده و گفت آراد : 

_ حالش خوبه نرگس جون؟ یاون ک  

_ شم از دستت یناراحت م یآراد به خدا سر به سرش بذار  

 ریبه حضور من نداره،ام یربط شیو زار هیاس و گر گهید یدخترش از جا یبود که ناراحت دهیمامان خودشم فهم پس

گفت نیحس : 

_ .....چشه مامان؟ًستیآوا انگار چند روزه سرحال ن  

_ گهیشه د یحق داره.....تنهاس همش ....خب کسل م ! 

نییاز پله ها اومد پا آراد : 

_ دیشامتونو بخور ستم،شمایگه گرسنه ن ینرگس جون م  

 نینشست رو لبم،ا ن،پوزخندییبعد تنها اومد پا قهیاز تاسف تکون داد و خودش رفت سمت پله هاو چند دق یسر مامان

گفت یعل ریآورد،ام یداشت واسه مامانم ناز م یادیز نکهیدختره مثل ا : 

_ میبرسه بعد شام بخور یحاج دیکن یمامان صبر نم  

_ رسه یم مینیبچ زویتو راهه مادر تا ما م  
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باباشون یرو بذارن جا یکیتونستن  یم الیخ یانقدر ب یچه جور نیحس ریو ام یعل ریام نیدونم ا ینم من . 

بود،سرشو  رهیت یو شلوار و شال ساده  کیتون هیچادر سرش نبود و با  ندفعهیآوردن،ا فیشازده خانمم تشر نکهیا اِ،مثل

با تعجب گفت نیحس ریرفت تو آشپز خونه،ام عیسالم آروم کرد و سر هی دیپله ها که رس نییپا ن،بهییانداخته بود پا : 

_ ن؟یچشه ا  

بلندتر گفت کمی یو با صدا دیخند مامان : 

_ امیآوا جان،همون ساالدو درست کن تا من ب  

 چشم_

 دنیخند یو آراد باز داشتن م یعل ریکرد ،ام فیعصرو برخورد منو با آوا واسشون تعر انیمامان رو به بچه ها جر بعدم

نگفت یزیمامانو گوش داد و چ یساکت فقط حرفا نیحس ریام یول .  

*** 

 یجور هی. حالم دیچرخ یتو در ورود دیکل هیخاموش شد اومد و بعدش هم  اطیکه تو ح ینیماش یبعد صدا قهیدق چند

 یزیچ هیدرو آروم آروم  یبرخورد کنم.وارد که شد مامان رفت جلو دیبا یحاج آقا چه جور نیدونستم با ا یبود، نم

 ومدیکه م نطوریهمون لبخند واسم سر تکون داد و هم بابهش گفت.حاج آقاشونم با لبخند نگاهشو برگردوند سمت ما.

 :سمتم گفت

_ یسالم بابا....خوش اومد  

لب جواب سالمشو دادم و دستشو کوتاه  ریواسم دراز کرد، ز ستادم،دستشویبلند شدم و جلوش ا یمجبور لمیم برخالف

لبخند زد و گفت هیفشردم،باز  : 

_ آم یلباسامو عوض کنم، االن م  

شد گفت یکه ازم دور م نطوریهم بعد : 

_ ست؟ین داشیمن کجاس ؟پ کیپس خانم کوچ  

گفت نییو با سر پا ستادیاومد و دم در آشپزخونه ا آوا : 
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 سالم_

بغل کردنش باز کرد و گفت یدستشو برا یحاج : 

 سالم بابا_

دختر چقدر لوسه؟ نیخدا ،ا یوا".دیبوس شویشونیدست انداخت دور شونشو پ یرفت سمتش،حاج آوا !" 

آوا و گفت یچونه  ریدستشو زد ز یحاج : 

_ شده بابا؟ ی.....چنمتیبب  

آروم سرشو انداخت باال و در واقع از بغل باباش فرار کرد آوا . 

*** 

 نیذره ب ریرفتم ز ینشستم م یهست و هر جا که م میزیچ هیبودن  دهیبچه ها فهم نم،یشام مونده بودم کجا بش زیم سر

کردم. کنار بابا نشستم و با لبخند گفتم یمنحرف م افمیذهنشونو از ق یجور هی دیکدومشون.با هی : 

_ نیبه به دستتون درد نکنه نرگس جون....باز از اون کتلت خوشمزه هاتون درست کرد  

جون با طعنه گفت نرگس : 

_ ؟یاین رونیاز اتاقت ب یخواست یم نیواسه هم  

دمیخند : 

 خب خسته بودم_

 یش بودم،جلوکار اونروز یهم کنار بابا بود، هنوز تو فکر تالف یعل ریسمت راستم نشسته بود و بابا سمت چپم، ام آراد

تونست حواس همه رو از  یفرصت بود چون م نیاالن بهتر یکنم ول طنتیواسم سخت بود بخوام ش کمیتازه وارده  نیا

ذاشت  ینوشابه م وانیل هیعادتش بود که  یعل ری.امارمیسرش ب ییسر شبم پرت کنه. تو فکر بودم که چه بال یناراحت

ازم دور بود و کار واسم مشکل  کمیبود. نیهم دیکه به ذهنم رس یفکر نیخورد.بهتر یغذاش کم کم م نیکنار دستشو ب

و  یعل ریما یاس.ام.اس به الهام دادم و ازش خواستم زنگ بزنه به گوش هیکردم.  یم یکار هی دینبود با یبود.چاره ا

فلفلو با نوشابه  ادیمقدار ز هیو  ختمیخودم نوشابه ر وانیتو ل عیزود قطع کنه، شماره رو هم واسش فرستادم. بعدم سر

 یحواسش به من نبود، گوش یکردن و کس یمخلوط کردم،همه داشتن با پسر نرگس جون در مورد سفرش صحبت م
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بابا و  یبلند شد، زدم به پهلو زیاز پشت م دیببخش هیبا  یعل ریآشپزخونه شروع کرد به زنگ زدن، ام رونیاز ب یرعلیام

 :آروم گفتم

_ ؟یکن یعوض م یرعلیام وانیبا ل نویبابا ا  

با تعجب نگام کرد، خودمو لوس کردم بابا : 

 ....تروخدا_

لب تشر زد ریز : 

 ....قسم نخور_

، نرگس جون  زیبرگشت سر م یعل ریبه تاسف واسم تکون داد.ام یرو جا به جا کرد و با خنده سر وانایبعد آروم ل یول

 :گفت

_ بود؟ یک  

_ اشتباه گرفته بود خودش قطع کرد نکهیدونم مثل ا ینم  

_ ؟یش یتلفن از جات بلند م هیشام به خاطر  زیخب چرا سر م  

_ بودم یکی،منتظر تماس  دیببخش  

 ریام یحواسش به حرفا نم،یاز نوشابش بخوره و عکس العملشو بب یرعلیگذشت، هر لحظه منتظر بودم که ام قهیدق چند

بلند  زیو از سر م رونیب ختیپوف بلند همه رو ر هیهو با  هیازش خورد. ادیمقدار ز هیبرداشت و  وانویهوا ل یمحمد بود، ب

کرد و لوم نداد، نرگس جون با  یمردونگ یبهم رفت ، ول یاساس یچشم غره  هی، بابا  ییسمت دستشو دیشد و دو

چش شد  یعل ریکه ام اومده بود شی.همه واسشون سوال پرونیاز آشپزخونه رفت ب یعل ریو پشت سر ام دیدو ینگران

هوی .  

دیقبل از خودش رس یرعلیداد ام یبعد صدا قهیدق چند : 

_ کشمت آوا یم  

جون بهش تشر زد نرگس : 
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_ نییپا اریصداتو ب  

خوردم،بابا گفت یغذامو م یداشتم با خونسرد ز،منیبا صورت سرخ و بعدش نرگس جون برگشتن سر م یرعلیام اول : 

_ دفعه بابا؟ هیشد  یچ  

گفت یحرص یرعلیام : 

_ من وانیکرده بود تو ل یدونه چقدر فلفلو خال یدختر خانمتون خدا م  

هامو انداختم باال شونه : 

_ لحظه رفت تو فکر و بعد نگاهشو  هی یرعلیرسه؟!ام یتو م وانیبه ل زیور م نیاِ.....به من چه؟.....اصالً دست من از ا

که کنارش نشسته بود، بعد از چند لحظه سکوت گفت رمحمدیبرگردوند سمت ام : 

_ ؟ینبود طنتیقبل از رفتنت اهل ش ! 

گفت دهیباال پر یمتعجب و با ابروها رمحمدیام : 

_ ؟یچ یعنی  

جون با خنده گفت نرگس : 

_ گهیبوده تموم شد د یبابا....حاال کار هر ک نیصلوات بفرست  

نداختینگاه به آراد م هی یچشم ریز میچرخوند،گاه یمن و داداشش م نیمشکوک نگاهشو ب یرعلیاام . 

*** 

 نمیماتم زده به خودش گرفته بود، ا ی افهیباشه ، اون از سر شبش که ق یاعجوبه ا نیدختره همچ نیکردم ا ینم فکرشم

حرصم  نیاز ا شتریباور کنم، ب دیکرد، خودمم مونده بودم کدومشو با یم طنتیداشت ش تیوضع نیاز االنش که به ا

کنم تشیخواستم اذ یکرد من م یفکر م یعل ریمن و ام نگناهو انداخته بود گرد ییگرفته بود که با مظلوم نما . 

کرد،  ینگام م یچشم ریداشت ز یرو نداشتم،حاج ایبچه باز نیا یو با غذام مشغول شدم، حوصله  نییانداختم پا سرمو

بود رفته بود تو نخ من، بعدم گفت یا قهیچند دق هیدم، حوصله ام، متوجه بو یبود دلخور و ب دهیانگار فهم : 

_ کن ی.....بگو کار تو بوده و معذرتخواهیش یباعث سوتفاهم م یآوا بابا.....دار  



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

نگاه دلخور به باباش انداخت و  هیحمله بود،آوا  یکه آماده  یرعلینگاه به ام هینگاه به جفتشون انداختم و  هیتعجب  با

 :گفت

_ گم که همدست داشتم ها یم نمی،امن اگه بگم  .... 

و گفت دیهم آروم آروم خند یخنده و حاج ریزد ز آراد : 

_ یاریب چارهیب نیسر ا یخوا یم ییبه من چه بال یانصاف تو که نگفت یآخه ب  

دلخور گفت آوا : 

_  یاجرا م کسانیو حکم قصاص واسه هر دومون  یجرم کیکدوم کارش بوده.....حاالم شما شر یدونه تالف یخودش م

 شه

ادامه داد یرعلیرو به ام بعدم : 

 حاال حکم بده_

دیخند یداشت م میرعلیام گهید حاال : 

_ میهست مونمیما مخلص حاج  

بعد رو به آوا ادامه داد و : 

_ ......دارم براتیدر بر یتون یم یجرمت کرد کیرو شر یتو فکر نکن حاج یول  

رو  ینیو س منیاومد تو نش یچا ینیس هیکمکشون کرد.بعدشم آوا با  میرعلیجمع کردن و ام زویاز شام آوا و مامان م بعد

اومد  یباباشو با دست بلند کرد و خودشو تو بغلش جا داد.انقدر بدم م یو نشست کنار باباش،بعدم بازو زیگذاشت رو م

کنه یبچه گانه تر از سنش رفتار م یادیز هدختر نیدخترونه،به نظرم ا یایلوس باز نیاز ا . 

گفت دیپشت هم منو د یها ازهیکه خم مامان : 

_ یپاشو برو بخواب مامان خسته ا .... 

_ برگردم هتل دیبا  
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دلخور گفت ی افهیبا ق یحاج : 

_ بشه یهتل که چ یبر یخونتو ول کن یخوا ی.... مگهید یکن یم یبیدفعه بگو با ما غر هیدست شما درد نکنه......  

در جوابش بگم ،رو به مامان گفت یزیاجازه بدم من چ نکهیبدون ا بعدم : 

_ واسش راحت تره د،اونجایکنه اتاق خودشو واسه آقا محمد آماده کن ینرگس خانم،آوا کمکتون م  

آوا زد و گفت یبه بازو یتفاوت با دست ضربه ا یب یحاج ینگاه دلخور به باباش انداخت ،ول هی آوا : 

_ یمزاحمش نش گهیبردار که بعد د یالزم دار هم که یزیبچه خسته اس....هرچ نیبلند شو بابا....ا  

حرف بزنه.آوام  یرو حرف حاج یاومد تو خونشون رسم نبود کس یکه به نظر م ینجوریا یدلخور بود، ول یحساب آوا

متوجه شد و بالفاصله  یبگم که حاج یزیو رفت سمت پله ها.خواستم چ دیکش رونیباباش ب یبازو ریدلخور خودشو از ز

 :دستشو واسم بلند کرد تا سکوت کنم و گفت

_ کنن بابا یاالن اتاقت و آماده م  

 یظاهراً فعالً چاره  ینبود که برم تو خونشون و آرامششون و به هم بزنم و اتاقشونم تصاحب کنم ول ینظرم کار درست به

نبود یا گهید . 

*** 

 ی بهیغر نیکردم ،حاال ا یاتاق داشتم که توش واسه خودم حال م هیخونه  نیبود،من از همه ا یانصاف یب یلیخ گهید

عادت نکرده بودم رو حرف بابا  نکهیخواست همونم صاحب بشه،فقط به خاطر نرگس جون و ا یم دهیتازه از راه رس

 لیساک گذاشتم رو تختمو شروع کردم وسا هی تاقمورفتم تو ا یشدم اتاقمو بدم دستش.با دلخور یحرف بزنم راض

جمع کردن.نرگس جون اومد تو اتاقو گفت مویضرور : 

_ کنم یبا بابات صحبت م م،منیکن یرو واسش مرتب م هیاتاق خال میبر ای،ب یجمع کن لتویخواد وسا یمامان نم . 

لبخند بهش زدم و گفتم هیکرد  یبهم م شهیکه هم ییخاطر نرگس جون و محبتا به : 

_ حالم بهتره یمن تو کارگاهم کل یدون یکنه، شما که م ینم ی....فرقه؟یچه حرف نینرگس جون ، ا نه  

_ تک و تنها نیزم ریتو ز یبر یذارم نصف شب ینه، منکه نم یوا  
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که پنج تا مرد  یاز خونه ا یدزد ادیباشه ب وونهید یشه....مگه کس ینم یچیکنم....ه یدرارو از داخل قفل م_:دمیخند

 توشن

باشه مادر .....خطرناکه_:دیخند  

_ میکن یخوابم م یواسه جا یفکر هیجمع کنم، بعداً  لمویمن وسا دیفعالً بذار  

_ تونست هم اتاق بشه یاز بچه ها هم م یکیبا  رمحمدیبهش......خب ام میاتاقو بد نیا هیدونم چه اصرار یمن نم  

_ داره راحت ترن سیاتاق سرش سرو نی.....بعدم ازنن. یخوان برن سر کار برنامشونو بهم م یاونا صبح زود م  

_ ؟یخب پس تو چ  

_ کنه ینم یمن برام فرق  

 یلیوسا یبا حرفام دل نرگس جونو بشکنم.همه  ومدینبود، دلم نم یا زش،چارهیگفتم،البته از نوع مصلحت آم یم دروغ

رونیتختم چنگ زدم و از اتاق رفتم ب یکردم الزم دارم برداشتم و آخرشم بالشمو از رو یکه فکر م . 

 شهیدونستن چقدر اتاقمو دوست دارم و هم یخنده، م ریزدن ز افمیق دنیو آراد با د یرعلین،امییپله ها که اومدم پا از

 هیلب  ریاومده بودن، ز فیخانمان شدنم سر ک یاز ب یاتاق بهتر مال منه و حاال حساب نکهیبودن از ا یناراض

شد و گفت دبلن نیرحسی.اماطینثارشون کردم و رفتم طرف در ح"مرض" : 

_ شون؟یببر یخوا ی.....کجا مارمی....بده من برات بنهیسنگ  

 کارگاهم_

با اخم گفت نیحس ریو آراد غش خنده شدن.ام یرعلیام باز : 

_ خوابه؟ یاونجا جا  

گفتم یسالن،با دلخور یراهشو کج کرد سمت اتاق گوشه  بعدم : 

_ اونجا راحت ترممن   

بنشونه یتونه حرفشو به کرس یم یک نهیزل زده بود به ما دو تا و انگار منتظر بود بب یفکر رمحمدیام  

*** 
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عصر  یبود حرفا نطوریاگه ا یداد،ول یدختره توجه نشون م نیبه ا یادیزد، به نظر ز یمشکوک م نیرحسیام یرفتارا

رو نداشتم،  هیبق یفکر کردن به کارا یشونه هامو انداختم باال. حوصله  تفاوت یتونست داشته باشه.ب یم یمامان چه معن

راحت کنم، من نه قصد  الشویرو دستشو خ زمیرو بر یآب پاک مامانبا  ییفرصت تنها نیبود که در اول نیتنها فکرم ا

لوسو تحمل کنم یدختره  نیتونم ا یدرصد فکر کنم که م هیتونستم  یازدواج داشتم و نه م . 

جام بلند شدم و گفتم از : 

_ دارم یکار هیاومد  ادمیدفعه  هیبرگردم هتل  دی.....من بانیرحسیببر تو اتاق خودش ام لشویوسا  

اخم آلود رو به آوا گفت ی افهیبود با ق دهیحرف منو شن رونویاومده بود ب ییکه تازه از دستشو یحاج : 

 ....خجالت بکش آوا_

رفت داخل و  عیسر منویرفت سمت اتاق کنار نش دویکش نیرحسیو ساکشو از دست ام نییبغ کرده سرشو انداخت پا آوا

و گفت دیکش یکالفه پوف نیرحسیدرو بست،ام : 

_ خواست بره کارگاهش بخوابه یکردم....م لهیمن بود بهش پ ریتقص  

_ شه یکس ازش خبردار نم چیتا صبح ه فتهیب یبابا.....اونجا هر اتفاق یکرد یخوب کار  

 یرفتار کنم و خودمو کنترل کنم،ول یعیکرده بودم که تو جمع طب یسع یلیه،خیگر ریاتاق که شدم دوباره زدم ز وارد

 یبودن که نم ادیموفق نبودم.نشستم رو تخت کنار اتاق و دستامو گذاشتم رو صورتم،اشکام اونقدر ز ادیدونستم که ز یم

کردم با کف دست اشکامو  یاس سع دهیفا یدونستم ب یم نکهیا با ،تونستم کنترلشون کنم، چند ضربه به در اتاق خورد

 :پاک کنم و بغض آلود گفتم

_ دییبفرما  

شد،بدون سوال فقط نگام  رهیآچار به دست وارد اتاق شد و با تعجب به صورت اشک آلود من خ نیرحسیباز شد و ام در

گفتم یرلبیشالم شدم، آروم و ز یبا گوشه  یو مشغول باز نییکرد،سرمو انداختم پا : 

_ شده؟ یزیچ  

داد و با اشاره به آچار تو دستش گفت رونیپر صدا ب نفسشو : 

_ شه یشوفاژ خرابه بدون آچار باز نم چیپ  
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کارش تموم شد با مکث گفت یروشنش کرد، وقت یرفت به سمت شوفاژ و به سخت بعدم : 

_ هم سرده ، هم خطرناک نییت گفتم......پاخوام اگه ناراحتت کردم......من واسه خود یمعذرت م  

لب گفتم ریافتاده فقط سرمو انداختم باال و ز نییهمون نگاه پا با : 

_ ستمیناراحت ن  

رونیحرف از اتاق رفت ب ینگام کرد و بعد ب رهیهمونطور خ گهیلحظه د چند . 

 یلیاستفاده مونده بود و خ یاتاق مدتها بود ب نیا د،یچیپ یخاک تو فضا م یشد بو یکه شوفاژ کم کم گرم م نطوریهم

. رفتم سمت آشپزخونه و رونیشالم پاک کردم و رفتم ب ی. بلند شدم و اشکامو با گوشه میکرد یم زشیتم ریبه د رید

خودمو مشغول کردم فکرم باز رفت سمت دانشگاه و محمد و  وبرداشتم و برگشتم تو اتاق  یریدستمال واسه گردگ هی

 .ترانه

*** 

نبوده و من از  نیداشتم بهش بفهمونم که قرارمون ا یسع یلی،خ لیدل یو ب لیمحمد شروع شد،با دل یایام اس باز اس

دارم  ینجوریگفت ا یته دلم م یزیچ هینبودم و  یشد،انگار واقعاً ناراض یدونم چرا نم ینم یول ستمین یراض تیوضع نیا

رم؟یشم، چرا جلوشو بگ یم کتریبهش نزد  

بود شامو با هم برن  یچ ستین ادمیکه درست  یمناسبت هیکالس با هم قرار گذاشته بودن که به  یروز بچه ها هی

 نیبده واسه هم تیدونستم امکان نداره بابا رضا یبرنامه موافق بودن به جز من،م نیکالس با ا یهمه  باًیرون،تقریب

برنامه ها محمد بود، قرار بود به تعداد نفرات جا  یهماهنگ ولمطرحش کنم خودم مخالفتم و اعالم کردم، مس نکهیبدون ا

 .رزرو کنه و کارارو انجام بده

محمد بود یدادم که واسم اس.ام.اس اومد،شماره  یتو اتاقم داشتم کارامو انجام م شب : 

" اجازه من واسه شمام جا رزرو کردم ان،بایکالس واسه فردا شب م یبچه ها یخانم ارغوان همه  " 

" امیتونم ب ی....من نمدینکن نکاروینه،لطفاًا " 

 "چرا؟"

" دارم یشخص لیدل " 
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 "اگه من ازتون خواهش کنم"

" تونم ینم یمتاسفم ول " 

" خورده براتون مهم باشه هیکردم خواهش من  یفکر م " 

جوابشو بدم ،دوست نداشتم از دستم دلخور بشه یدونستم چ ینم : 

" خورده حساسن هیمسائل  نجوریمن رو ا یخونواده  " 

" هیچ انیخب......نگو جر " 

" نه.....امکان نداره یوا " 

کامالً از جواب دادنش نا  گهیکه گذشت و د قهیکه دلخور شده،چند دق دیشد فهم یم یراحت ومد،بهین یازش جواب گهید

شدم،نوشتم دیام : 

" امیتونم ب ی.....نمادیاز برادرام همرام م یکی شهیرفتنم هم رونیواسه شب ب " 

" یمن دوست دارم تو هم باش " 

 یجور هیشدمو اون  یداشتم وابستش م شتریروز به روز ب ایاس.ام . اس باز نیحرف زدنش عوض شده بود، با ا لحن

کرد و با رفتاراش نشون  یراحت باهام برخورد م یلیطرف خ هی ه،ازیمنظورش چ دمیفهم یکرد که من نم یبرخورد م

افتاده بودم.داشتم  ریگ یبد یفیزد.تو بالتکل ینم سئلهم نیبر ا یمبن یحرف چیه گهیداد که واسش مهمم و از طرف د یم

دلمو  یو ناگهان یآن میتصم هیدفعه تو  هینه. ایبه من داره  یبود که بفهمم اونم عالقه ا نیشدم، تمام فکرم ا یم تیاذ

و براش نوشتم ایزدم به در : 

" دیبه من اس.ام.اس نزن گهیشه لطفاً د یم " 

 "چرا؟"

" میبا اس.ام.اس با هم در ارتباط باش یو ضرور یقرار بود فقط تو مسائل درس " 

*** 

میزنگ اس.ام.اس گوش یسکوت و بعد صدا قهیدق چند : 
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" واسه مزاحمتام دیببخش " 

شم یآخه من دارم به اس.ام.اساتون وابسته م"زدم عیخواستم از دستم ناراحت باشه ،سر ینم " 

 "چرا؟"

" دونم ینم " 

دانشگاه ازش خواسته بودم کمکم کنه و بهش گفته بودم مثل برادره واسم یاز بچه ها یکی یتو مزاحمتا قبالً . 

 "مگه من واست مثل برادرت نبودم"

 "نپرس"

 "چرا؟"

واسه گفتن نداشتم،نوشت یزیچ یعنینگفتم، یزیچ : 

" ؟یش یوابسته م یچرا دار " 

همه سال پابندش بودم و  نیکه ا یذارم رو اعتقادات یکردم که دارم پا م یکه خودمو لعنت م نطوریهم هیاشک و گر با

کلمه نوشتم کیکردم ، یبهش عمل م : 

 "دوستت دارم"

کرده بودم جلوم محمد حفظش کنم  یهمه سع نیرو که ا یتیخودمو خوندم و شخص یبا خودم گفتم فاتحه  سکوت،

رو  یزنگ اس.ام.اسم گوش دنیسکوت به محض شن قهیشده بود به هق هق، بعد از چند دق لیتبد میشکستم،گر

 :برداشتم

 "چرا حاال؟"

بود؟،دوباره زد یچ منظورش : 

 "چقدر؟"

 "اونقدر که پا گذاشتم رو اعتقاداتمو بهت گفتم"
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لرزون جواب دادم یمحمد بود ، با دستا ی م،شمارهیزنگ گوش یسکوت و بعد صدا قهیدق چند : 

 بله؟_

و گفت دیکش قینفس عم هیاز چند لحظه سکوت  بعد : 

_ میکن ی......بعد صحبت مستیحالت خوب ن نکهیمثل ا  

نگفتم،دوباره گفت یزیو چ ختمیاشک ر فقط : 

_ ؟یدیرس جهینت نیچرا حاال به ا  

_ وقته یلی.....خدمینرس جهیحاال به ابن نت  

_ کنم یباور نم  

 باشه .....خداحافظ_

اس.ام.اس براش زدم هیشد، بلند شدم و  ریاون روزا دوباره اشکام سراز یاداوری با : 

" محمد یبد کرد یلیبا من خ "  

تماماً  واریدر و د رادشیبود ،تنها ا یسر مامان وارد اتاق آوا که فعالً متعلق به من بود شدم، اتاق بزرگ و راحت پشت

کرده بود با  دایپ یجالب بیترک وارایروشن د یرنگ صورت میرو اعصابم بود، البته از حق نگذر یبود که حساب شیصورت

قابا  نیبود که تو ا نیا شیبود ،جالب وارای.چند تا قاب چوبم رو دیتشکال یسوخته و روتخت یخواب چوب قهوه ا سیسرو

شاد تو ابعاد مختلف  یگلدار با رنگا یداد.چند تا تابلو از پارچه ها یپشتشونو نشون م وارینبود و فقط رنگ د یعکس چیه

تختو پر کرده بود یباال وارید . 

کردم که مامان با خنده گفت یاتاق و نگاه م واریداشتم در و د نطوریهم : 

_ اس نه؟ قهیخوش سل  

مامان اصالً برام مهم نبود،گفتم ینبودن دخترخونده  ایبودن  قهیهامو انداختم باال، خوش سل شونه : 

_ متنفرم یاز رنگ صورت  
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آوا عاشقشه_:دیبازم خند مامان  

تخت و گفتم یلبه  نشستم : 

_ بود مامان؟ یسر شبت چ یمنظورت از حرفا  

 کدوم حرفام؟_

_ ه؟یمنظورم چ یدون یخودت م  

_ کنم یخوام آوارو برات خواستگار یخورده بگذره.....م هی  

گرفتم باال و گفتم سرمو : 

_ رم یم یحرف نیبار همچ ریمن ز یفکر کرد یرو چه حساب  

نشست کنارم : 

_  یبگو......قسم خورد یسر دار ریرو ز یگم اگه خودت کس یساله دارم بهت م نهمهی.....ا؟یتنها بمون یخوا یچقدر م

باال بزنم نیبرات آست فمهی.....من وظستین یکس  

 من اصالً قصد ازدواج ندارم_

_ شه؟ یمگه م ! 

_ هینجوریحداقل فعالً که ا  

_ دست  ریدارم.....ز مانیدختر ا نیکنم به آوا فکر کن....من به ا یازت خواهش م یسپرم به خودت .....ول یباشه م

شه....فقط بهش فکر کن ینم دایکس بهتر از آوا پ چیخودم بزرگ شده......واسه تو ه  

 یادیتونستم بگم دردونتون ز یگفت نم یازش م نیداشت انقدر مطمئ یمامان سرمو تکون دادم، وقت یدلخوش یبرا

  .لوسه و تحملش سخته واسم

 زیکتاب رو م هینبود، یاز خواب خبر گهیشب د ناًیبا اون همه ساعت خواب بعد از ظهر مطمئ رون،یمامان از اتاق رفت ب  

 نیخم شدم و از زم رون،یکاغذ از الش افتاد ب هینه،  ایخوره  یبدرد خوندن م نمیکنار تخت بود برداشتم بب
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و  یفرهنگ یب الیخ یمامان بود کامالً روش مشخص بود ،ب ی نهردوکه احتماالً متعلق به د یقطرات اشک یبرداشتمش،جا

 :اشتباه بودن کارم بازش کردم

" کرد و در  یبست،شب و روز هفته ها را تا م یخواست به سفر برود،روزها و ماه ها و سالها بود که چمدان م یعاشق م

کرد و به چمدانش  یسالها را جمع م یدر پ یو پ دیچ یهم م یکرد و رو یگذاشت . مدام ماه ها را مرتب م یچمدان م

کرد یاضافه م . 

را که ته ته چمدانش جا داده بود ییچه قرن ها ختویر یم کشنبهیچمدانش شنبه و  بیهر روز در ج او . 

 زیخدا به او گفت:عز یگفت. اما سرانجام روز ینم یزیزد و چ یکرد و لبخند م یم شیسال ها بود که خدا تماشا و

 نیهمه قرن و ا نیهمه سال و ا نیاست. با ا نیسنگ یادیشود ؟چمدانت ز یم ریسفرت دارد د یکن یعاشق، فکر نم

؟یبکن یخواه یهمه ماه و هفته چه م   

سال ها  نیا یدارم. به همه  اجیماه ها و هفته ها احت نیا یدور و دراز است. من به همه  یعشق سفر ا،یگفت:خدا عاشق

کنم باز هم کم است یر قدر که عاشقه رایو قرن ها،ز . 

هاست هیسفر ثان یاست. عاشق یسبک یگفت:اما عاشق خدا . . 

دهم یکه من به تو م هیچند ثان نیبا خودت نبر،جز هم زیچ چیشو و برو و ه بلند . 

محتاج  یبه کس یهر عاشق ا،یرا. اما خدا یو نه ماه و هفته ا یو نه سال یبرم....باشد. نه قرن یبا خود نم یزیگفت:چ عاشق

که اسمش معشوق است ی. به کسدیایب شیکه پا به پا یکند.به کس شیکه همراه یاست، به کس . 

که نامش عشق است یمعشوق تو. در سفر"کس  چیه"توست و  یتوشه "زیچ چیه"یزیو نه چ یگفت :نه،نه کس خدا . 

نداشت،جز چند  زیچ چیاش کرد. عاشق راه افتاد و سبک بود و ه یعشق را از او گرفت و راه نیآنگاه خدا چمدان سنگ و

که خدا به او داده بود هیثان . 

با او بود شهیکس را نداشت. جز خدا که هم چیراه افتاد و تنها بود و ه عاشق ." 

گذشت؟سفر عشق؟ یداشت تو کلش م یدختره چ نی؟ایچ یعنی !... 

 هیبود که  نیتمام فکرم ا ه؟فقطیکار احمقانه چ نیواسه ا لشیو دل هیصبر نکردم،تو اون لحظه برام مهم نبود آوا ک گهید

کنه یخونواده زهر م هیرو واسه خودشو  یکار احمقانه زندگ هیجوون داره با  .  
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مثل جن  رمحمدیهوا باز شد وام یکردم که در اتاق ب یم ازیخودم راز و ن یسجاده بودم و بعد از نماز داشتم با خدا سر

 غیج غیما دو تا با وحشت و ج یقسمت بود تمام برخوردا نکهیا دم،مثلیکش یاساس غیج هیهوا  یتو اتاق.منم ب دیپر

با  نیرحسیتو اتاق،وحشت زده زل زده بودم به دوتاشون،ام دیپرپشت سرش  نمیرحسیام دهینکش هیهمراه باشه،به ثان

گفت رمحمدیتعجب رو به ام : 

_ ؟یکن یم کاریچ نجایوقت شب ا نیتو ا  

تیبا عصبان رمحمدیام : 

_ دیخانم بپرس نیاز ا  

بدون حرف نگاه متعجبشو به سمت من برگردوند،گفتم نیرحسیام : 

_ خوندم یدونم به خدا.....من داشتم نماز م یمن نم  

؟یقرص خورد_:رمحمدیام  

شده؟ ی.....مگه چدیدون یشما از کجا م_تعجب گفتم: با  

مارستانیب مشیببر دیبا اریب چتوییسو نیحس_:رمحمدیام  

بهت زده رو به من گفت نیرحسیام : 

_ تو؟ یکرد کاریمگه چ  

_ دونم به خدا ینم  

_ ؟ یقرص خورد  

_ مسکن خوردم بلکه زودتر خوب بشم هیخب آره،از بعد از ظهر سردرد دارم......  

هو با استرس گفت هینگاه به من انداخت و بعد باز  هیهاج و واج  رمحمدیبرگشت سمت داداشش و ام نیرحسیام نگاه : 

_ مارستانیب مشیببر دیگه....نذار کار ازکار بگذره....با یدروغ م  

با حرص گفت نیرحسیام : 
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_ که آوا قرص خورده؟ یدیرس جهینت نیاالن تو از کجا به ا  

_ که تو اتاقش بود یازمتن  

گفتم دلخور : 

_ نیخوند یم مویخصوص ینوشته ها دینبا  

سکوت کنم و بعد رو به داداشش گفت یعنیدستشو به سمت من بلند کرد که  نیرحسیام : 

_ یدیرس یا جهینت نینوشته بود که تو به همچ یمگه توش چ  

جواب دادم خودم : 

_ کاغذ واسه دل خودم نوشتم هیرو تو  یبخش کتاب عرفان نظرآهار هیدلم گرفته بود   

گفت رمحمدیرمحمد،امیدوباره رو کرد به ام نیرحسیام : 

_ کنه....نذار کار از کار بگذره یم یباز لمیاالن داره ف نیا  

_ بکنه یکار نیشناسم امکان نداره همچ یکه من م ییآوا  

رونیو گرفت و با هم از اتاق رفتن ب رمحمدیام یبازو بعدم   

م،گفتمیهم از خونه خارج شد اط،بایو بردم سمت در ح دیبازوم و کش نیرحسیام رون،یب میاتاق که اومد از : 

_ ؟یکن یم نیچرا همچ  

حرص جوابمو داد با : 

_ بشه؟ یتو اتاق دختره که چ یرفت یبلند شد ی....نصف شب؟یکن یم نیتو چرا همچ  

لحظه تو چشاش نگاه کردم و گفتم چند : 

_ که باباش و  ینشدم که شبونه بزنم به اتاق دختر ییباش اونقدر اروپا نیکردم؟!......مطمئ یفکر م یچ یدینفهم

دنیداداشش باال سرش خواب . 
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و سر به سرش  دمیخند یم شهیداشت،من هم یسرخ شدن و از بچگ ن،عادتییسرخ شد و سرشو انداخت پا نیرحسیام

مقدمه گفتم یذاشتم.ب یم : 

_ ؟یدوستش دار  

لحظه سرشو بلند کرد و گفت در : 

_ ؟یچ ! 

_ ؟یگم دوستش دار یم ! 

گفت یو جد نییسرشو انداخت پا دوباره : 

_ خورده روش حساسم هی....فقط میخونه با هم بزرگ شد نی.....ما تو ایکن یکه تو فکر م ینه اونجور ... 

داد ینشون م یا گهید زیتونستم حرفشو باور کنم،عکس العمالش مقابل آوا چ ینم . 

_ ؟ینیمطمئ  

_ ه؟یمنظورت چ  

_ کنم یمن فکر م  .... 

_ میبزرگ شد ی......ما مثل خواهر و برادر واقعیکن یفکر ماشتباه   

شد گفت یکه ازم دور م نطوریکلمه رو گفت و رفت سمت در،هم کی نیقطع کرد و هم حرفمو : 

_ رو که خونده و  ییمتنا میاز خودش ....گاه ی.....گاهسهینو یواسه خودش م ییزایچ هی رهیگ یدلش م یعادتشه.....وقت

داره یبا حالش سازگار  

و همونطور که پشتش بهم بود گفت ستادیلحظه ا هیدر  یجلو : 

_ گرفته اس یلیبراش افتاده......حالش خ یروزا چه اتفاق نیدونم ا ینم  

 من فکر کنم بدونم_

تعجب روشو برگردوند سمتم با : 
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_ ؟یدیفهم یتو؟....چه جور  

_ تونم  یپس م ستیاز طرف تو ن یگ یهست......تو م نتونیب یزیچ هیفهمم که  یم دیکن یشما دوتا به هم نگاه م یوقت

ستیاحساس ن یباشم که اون نسبت به تو ب نیمطمئ  

زد پوزخند : 

_ و سر به سرش  ارنیدر م یانقدر بچه باز یرعلی.......حس اونم مثل منه.....آراد و امیمونده تا آوا رو بشناس یلیهنوز خ

باز کنه.....فقط منو به عنوان داداش بزرگتر بودن قبول داره یحساب یلیتونه روشون خ یذارن نم یم  

چشمک زد و گفت هی بعدم : 

_ بره یخورده هم ازم حساب م هیخودت بمونه..... شیپ ....... 

لبخند اضافه کرد هیبا  بعدم : 

_ کنه.....فکرت مشغول آوا شده یمامان داره اثر م یها هیتوص نکهیمثل ا  

م با لبخند ادامه دادهامو انداختم باال،باز شونه : 

_ هیخوب یلیگم بهت........دختر خ یم کیتبر  

_ کنم یفکر نم یمسئله ا نیدرصدم به همچ هی یهنوز حت  

و گفت دیخند : 

_ .....فعالًیکن یکنه.....فکر م یمامان مجبورت م  

وارد خونه شد و .  

*** 

چه جورش بود؟ گهید نیا   

داره یخورده قاط هیپسره  نیا"زد یجمله تو ذهنم چشمک م هی "  
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 یو م نیانداختم تو ماش یوگرنه فکر کنم به زورم که بود م دیبه موقع سر رس نیرحسیبود که ام ییهر صورت خدا در

کنم یخواستم خودکش یبود که من م دهیرس جهینت نی.....با چند تا خط نوشته به ایزیچ یدرمونگاه ،یمارستانیبردم ب .  

تفاوت  یبود .ب ستادهیرفته بود و داداشش تنها ا نیرحسیانداختم؛ام رونینگاه به ب هیه جمع کردم و از پنجر جانمازمو

  : شونه هامو انداختم باال و رفتم تو تختو باز شروع شد،مرور و مرور و مرور،مروره خاطرات تلخ با محمد

" کردم واسه حرکت احمقانه  یرفت، خودمو لعنت م یاونشب بعد از اعتراف به عالقم به محمد تا صبح پلکام رو هم نم

دونستم روم  یمعضل بزرگ ، م هیکه انجام داده بودم، روبرو شدن با بابا و نرگس جون و پسرا که واسم شده بود  یا

 د،یرس میاس.ام.اس به گوش هیزود بود که  یلیکنم. صبح خ دهشه تو چشماشون نگاه کنم و از اعتمادشون سواستفا ینم

خوندمش هول و دستپاچه برداشتم و  

" ؟یشه با من باش یاحساس دوطرفه اس،م نیا " 

یاعتراف محمد ول نیبه پا شده بود به خاطر ا یته دلم انگار عروس ییجورا هی.ام.اس از طرف محمد بود، اس .....  

و  "از دستش نده "گفت  ی، دلم م یتونم به خواستش جواب مثبت بدم، مونده بودم سر دو راه یدونستم که نم یم یول

تونستم فکرشو کنم که به  ینم یحت "یستیجور کارا ن نیکن، تو آدم ا رونیفکرشو از سرت ب"داد یعقلم دستور م

نوشتم شدل کردم و برا کیعنوان دوست دختر محمد کنارش باشم، دلمو  : 

" ستیمتاسفم،واسم مقدور ن "  

  "چرا؟"

" تونم ینم "  

" بود؟ یواسه چ یانناگه یابراز عالقه  نیپس ا "  

" باشه نیا جشی.....اصالً دوست نداشتم نتدیتماساتونو کم کن کمیو  دیشما درکم کن نکهیواسه ا "  

" مطرحش  یداد یکه اجازه نم یکرد یرفتار م یجور هیتو  یکنم...ول ی.....من مدتهاست دارم بهت فکر منیبب

میمانعش بش دیهست چرا با نمونیحس دوطرفه ب هی یکنم....خب وقت "  

" با هم بودن به جز گناه نیداره ا یآخه چه سود "  

" که گناه داشته باشه میکن کاریچ میخوا ی.....مگه ممیدر حد درس و دانشگاه با هم باش میخوا یچرا گناه؟.....ما م " 
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" با هم بودن؟.....که دو  نیداره ا یدختر و پسر نامحرم که بهم عالقه هم دارن همش گناهه....بعدم،چه سود هیارتباط 

ستین یشمارو به سالمت؟......به نظر من منطق ر،یمارو بخ میبگ گهیروز د "  

" که منو  یچرا حستو گفت یخواست یبا هم بودن ساده.....اگه نم کیبه جز  یخوا یم ی.....چه؟یچ قاًیاالن منظورت دق

؟یاز قبل کالفه کن شتریب "  

" دیدار یا دهیشما واسه آخرشم ا "  

" ارهیم شیپ یزمان چ مینیبب دیداشته باشم.......با یا دهیتونم واسه آخرش ا یفعالً نم "  

"  دیکن یزیبرنامه ر ندهیواسه آ دیخوا یتره و م یجد متونیکه تصم دیاحساس کرد ی....اگه زمانستمین ینجورینه، من ا

میکن یاون موقع صحبت م "  

" برسه به ازدواج؟ دیبا یبه نظر تو ته هر با هم بودن "  

" مرد  هیمدت با  هیتونم فکر کنم که  یتونم فکر کنم، .....نم ینم نیاز ا ریمن به غ یبه نظر شما درست نباشه،ول دیشا

سقف هی ریبرم ز ایدروغ و ر یبا کل گهینفر د هیبا  گهینامحرم باشم و دو روز د "  

شدم،نرگس جون و بابا تو آشپزخونه بودن، بابا نون تازه گرفته بود و  داریروز کالس داشتم و زودتر از خواب ب اون

 نیهنوز از بابا به خاطر بذل و بخشش اتاق خوابم دلخور بودم،سرسنگ د،یچ یصبحونه رو م لینرگس جون داشت وسا

.نرگس جون با محبت گفتختمیر یگفتم و رفتم سمت سماور و واسه خودم چا ریصبح بخ : 

_ نه؟ یدیراحت نخواب شبید  

زدم و گفتم یلبخند زور هی : 

 چرا،خوب بود_

از پشت سرم بلند شد یرعلیام یصدا : 

_ ریپس چرا چشمات پف کرده دروغگو؟......سالم،صبح بخ  

برگردم سمتشو نگاش کنم گفتم نکهیا بدون : 

_ هنوز یدیتو که منو ند  
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_ گهید دهید یزیچ هی یعنی یدیگه نخواب یمامان م یمامانم وصله....وقت یمغز من به چشما  

شه یم ریصبحونتو بخور کالست د نیبش ایکم چرت و پرت بگو....ب_جون: نرگس  

_ ما امروز دست خان داداش  نی.....ماشمیرس یخان نزول اجالل نکردن ما به کالسمون نم نیرحسیدر هر صورت تا ام

مینیرحسیام زونهیمونده ما آو  

آراد کجاس؟_:بابا  

_ فکر کنم وسط راه خوابش برده ن،ییاومد پا یداشت م  

_ شه یم رتونیرسونم.....شما د یپس آوارو امروز خودم م  

 هیسرمو به لقمه گرفتن بند کردم، از بابا دلخور بودم و دوست نداشتم درست همون روز اون برسونم دانشگاه، یناراض

نشون  یبابا عکس العمل یوقت جلو هیمحمد و ترانه  دمیترس یروز قبل دانشگاهو داشتم و م یخورده هم استرس اتفاقا

نداشتم واسه فرار ینبود، بهونه ا یچاره ا یبدن.ول . 

نگاه  هیتو هم بود.نرگس جون  یاز همون اول صبح اخماش حساب نیرحسیو آرادم وارد آشپزخونه شدن،ام نیرحسیام

 :انداخت تو صورتشو گفت

_ شماها امروز از اول صبح همه اخماتون تو همه هیچ  

رفتن بابا انداخت و بعد رو  رینگاه به مس هی نیرحسیرون،امیگفت و بلند شد و از آشپزخونه رفت ب"یال اله اال الله" بابا

 :به نرگس جون گفت

_ تو اتاق آوا؟ نیخونه بود ، الزم بود حتماً محمدو بفرست نیاتاق تو ا نهمهیا ! 

_ شده که تو  یدم.....حاال مگه چ یبهش م گهیاتاق د هیخواست،من که گفتم  ینجوریا یکنم مامان جان،حاج کاریچ

یا یانقدر عصبان  

_ بهش یداد یبابا!.....خب اتاق منو م یمادر من.....ا گهید ستیآخه درست ن  

اشکال نداره_گفتم: آروم  

چپ چپ نگام کرد و گفت نیرحسیام : 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

_ شبشهید یایباز وونهیاشکالش د  

شب؟یشده د یمگه چ_جون نگران گفت: نرگس  

کنم یم فینبوده.....من بعد براتون تعر یمهم زیچ_هش با لبخند گفتم:ب رو  

رفت گفت یخونه م یکه به سمت در ورود نطوریبلند شد و هم نیرحسیام : 

_ بجنبه ادیخواد با من ب یم یرم ، هر ک یمن دارم م  

با  عیجون سر م،نرگسیکردن و باهاش از خونه خارج شدن، من و نرگس جون تنها شده بود یو آرادم خداحافظ یرعلیام

 :همون حالت نگران گفت

_ شب؟یشده بود د یچ  

دیخند یپسرش م ینکاریریبه ش لکسیر یلیکردم و اونم خ فیتعر ییزایچ هیبراش  خالصه .  

پوزخند رو لبشون کنار  هیشدم.محمد و ترانه با  ادهیپ نیکردم و از ماش ی،آروم از بابا خداحافظ دمیدانشگاه که رس به

حبس  نهیگلومو گرفته بود.نفسمو تو س ینگاه هردوشون رو من بود، بغض حساب ریبودن و مس ستادهیدانشگاه ا یورود

پناه بردم به سمت  میوارد دانشگاه شدم، مستق فتهیبهشون ب هسرمو بلند کنمو و چشمم دوبار نکهیکردم و بدون ا

حساس و دل  رم،یتونستم جلوشو بگ ینم یکرد ول یم تمیدم به دم اذ یها هیگر نیه،ایگر ریدانشگاه و زدم ز یسایسرو

بود هامال یبلند شد، شماره  لمیموبا یگوش یکرد.صدا یم تمیاذ یلیسخت اون روزا خ طینازک بار اومده بودم و شرا : 

 بله؟_

_ ؟یومدیسالم،ن  

_ دانشگاهم ییتو دستشو   

_ سر کالس ادیاستاد داره مبدو،   

_ سر کالس امیتونم ب ینم ست،یحالم خوب ن  

_ شده؟.......محمد؟ یزیباز چ  

_ کنم یم فیبعد برات تعر ال،یخ یب  
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 ی.اومد طرفمو بدمید سایسرو یروبرو یاز صحبتم با الهام نگذشته بود ،که خودش و تو راهرو شتریب قهیچند دق هنوز

 :حرف بغلم کرد.سرمو گذاشتم رو شونشو گفتم

 داغونم الهام_

_ شده؟ یچ  

کف دست اشکمو پاک کردم و گفتم با  : 

_ بوفه میبر  

گرفت و گفت ی. الهام دو تا چامینشست زیم کیدانشگاه و پشت  یبوفه  میتکون داد و با هم رفت سرشو : 

_ پسره فقط دنبال منافعشه نیا .....من که روز اول بهت گفتمیکن یم تیچرا انقدر خودتو اذ ... 

_  یدست و پامو گم م نمشیب یم یکه کرده بازم دوستش دارم......بازم وقت ییالهام.......با همه کارا ستیدست خودم ن

 کنم

_ آب داده؟ یدیباز چه دسته گل جد  

_ کرد دمیتهد  

_ د؟یتهد ! 

_ گفت تو  یناجور بهم زد.....م یحرفا یکل روزیگم.......به خاطر اون دختره........د یبه بابات م زویرم همه چ یگه م یم

کنه یخودکش یباعث شد ..... 

_ خوب سر کالسه ی هیکرده چطور االن سرو مر و گنده با روح ی........اگه خودکشلمهیهمش ف  

_ بودهاونا  یچند روز خونه  نیگفت ا یگفتن رگشو زده بوده.....الناز م یبچه ها م .... 

_ ؟یبهش گفته بود یمگه تو چ  

_ نفهمه.....من  یزیاز صحبتامون چ یکرده بود تو دانشگاه کس دیدونستم اون و محمد با همن.......محمد تاک یمن که نم

اگه قصد ازدواج  شتریب ییکوتاه واسه آشنا یلیمدت خ هیارتباطو قبول دارم فقط واسه  نیبهش گفته بودم من ا

صورت من  نیا ریدر غ دید ی......وقتگهیحرفا د نیدونم هم یحرفا زوده و .....نم نیگفت واسه ا یم یداره......اولش ه
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مدل  نیالهام من اهل ا یدون یکنم.....تو که م یمونم قبول کرد....گفت باشه......من کم کم مامانمو آماده م یباهاش نم

گفتم باهام  یمن م یگرفته بود، هر چ شیلگیاون بدپ یکردم محمدو از خودم دور کنم ول یسع ینبودم.....اولم ه ایباز

کرد یم شترشیاون ب ریتماس نگ  

_ نکرده بود دایکاراش از رو برنامه بود.....ساده تر از تو پ یهمه   

_ کردم ترانه هم مثل تو  یم دونستم.....فکر یتموم شده م زویخواد مامانشو آماده کنه من همه چ یگه م یم دمید یوقت

شه  یاز ترانه و الهام نم یزارم بفهمن .ول یبچه ها رو فعالً نم ی هیشه، با خودم گفتم بق یدوستمه و واسم خوشحال م

محمد با "موضوعو به ترانه گفتم خشکش زد....بعدم گفت..... یتشن......وق یکرد، بعداً بفهمن ناراحت م یمخف

هاج و واج  نطوریمن هم"محمد مال منه.....من زنشم"بود نیکنه،حرفش همش هم ی....باور نکردم ،گفت رو برو م"منه

 .....مونده بودم

با پوزخند حرفمو قطع کرد الهام : 

_ اونو به  یکه واسه زندگ هیبوده .....وگرنه کدوم پسر ابله شیپاهمه جوره  نکهیگفته زنشم؟......واسه ا یچرا م یدون یم

 یموش بو گندو پرتش م هیمثل  رهیگ یکه خوب استفاده هاشو کرد دمشو م گهیبده؟.....شک نکن دو روز د حیتو ترج

 کنه کنار

_ شد که  می.......پاپستمیکنار.....به محمد گفتم من ن دمیسوزه؟.....من همون موقع خودمو کش یدلم م یاز چ یدون یم

راحت انکار کرد، گفت  یلیشد که گفتم،خ چمیگفتم،انقدر پاپ یاول بهش نم"شده که نظرت عوض شده؟ یچرا؟،چ"

داده بوده که اون قبولش  یدوست شنهادیبهش پ ترانهمدت قبل  هیگفت  ست،ین نشونیب یچیترانه دروغ گفته، گفت ه

داده......محمد گفت ترانه حسادت  یدوست شنهادیترانه به محمد پ یوده وقتکرد، گفت اونم ب دیینکرده،اشکانم حرفشو تا

به  کهخبردار نشه.....من باور نکردم، حرفارو  یبوده که به من گفته کس نیزنه، گفت واسه هم یحرفو م نیکنه که ا یم

 هیاسه خودم روشن بشه، دوست داشتم موضوع حداقل و یخواستم با محمد بمونم ول ینم م،منیترانه زدم گفت روبرو کن

با ترانه نداره،  یارتباط چیجفتمون گفت که ه یچشما یبرنامه گذاشتم و ترانه و محمدو با هم روبرو کردم، محمد جلو

گذاشت و  هی.ترانه با گرستین نشونیب یچیصاف واستادو گفت ه ناو یکرد که بهم ثابت کنه ول یسع یلیترانه خ

 ...رفت

_ محمد نیپسته ا یلیخ . 
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_ شد  چمی......محمد انقدر پاپبیو غر بیعج هیدوراه هیباور کنم،مونده بودم سر  دیدونستم حرف کدومشونو با یمن نم

 و اصرار کرد تا باالخره حرفشو قبول کردم

 .....خب پس_

_ ......بعدم که نمشیبب یا گهید یجز دانشگاه جا ستمیرفتارش باهام عوض شد که من گفتم حاصر ن یدرست از روز

ترانه به خاطرش رگشو زده دیفهم  

_ لو بره دهیترس یبوده که کرده بوده و م ییبه خاطر اون نبوده، به خاطر غلطا  

_ مو از سر ترانه کم بشه آبرومو تو دانشگاه  هیمنو گذاشت کنارو گفت اگه  یفحش و بد دهن یدونم.....خالصه با کل ینم

بره یخونوادم م یو جلو  

خورده سبک شده بودم هیانگار با گفتن  ز،یو سرمو گذاشتم رو م دمیکش قینفس عم هی   

*** 

نگاه به ساعت انداختم،  هیبه بدنم دادم و  یکش و قوس اساس هیشدم، آفتاب کامل وسط اتاق بود،  داریخواب که ب از

بعد از ظهر خواب باشم، از جام بلند شدم و بدون نگاه کردن به  کیشب گذشته باعث شده بود تا ساعت  یخواب یب

دونستم اون موقع روز به جز مامان و  یم رون،یاز اتاق رفتم ب وخورده مرتب کردم  هی دمویژول یبا پنجه هام موها نهییآ

 ی افهیس با همون قنبود پ یبا مامان که راحت بودم ، دردونشم که عدد ست،یتو خونه ن یا گهیاحتماالً دردونش کس د

ر گفتم و مامان با یو وارد آشپزخونه شدم.مامان طبق معمول تو آشپزخونه مشغول بود، صبح بخ نییاز پله ها رفتم پا یهپل

که من سالها ازش محروم بودمم جوابمو داد ، گفتم شیشگیهمون لبخند مهربون هم : 

_ رم؟یتونم دوش بگ یمن کجا م  

_ و حمام هست یبهداشت سیسرو یتو همون اتاق که بود  

 برم تو حمام اون دختره؟_

 !دختره؟_

بود، ادامه داد زیسرزنش آم یمامان حساب لحن : 
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د  سیاتاق توش حمام و سرو کیآخه فقط همون  ،یراحت باش نکهیاون اتاقو داد بهت، به خاطر ا یحاج نیواسه هم _

ارمیاره.....برو تا برات حوله هم ب  

سرک  هیگرفتم.وارد اتاق که شدم در حمامو باز کردم و  شیم باال و دوباره راه پله هارو در پتفاوت شونه هامو انداخت یب

 یروزو م هیمونده باشه، همون  میروز از زندگ هیمن اگه فقط  یعنیبود.  یصورت واراشی! اونجام تموم دیدم،وایتوش کش

ه؟یرنگ مزخرف چ نیدخترا به ا ی هعلت عالق نکهیدر مورد ا قیذارم واسه تحق ! 

دست لباس گذاشت رو تختو گفت هیحوله و  هیمامان وارد اتاق شد و  دم،یسرکم رو تراس اتاق کش هی رونویب اومدم : 

_ واست گرفتم ییزایچ هیدور و بر  نیاز هم یاریب لتویتا وسا  

فشار آب  رش،یآب داغ و باز کردم و رفتم ز ریعالمت تشکر سرمو واسش تکون دادم و با حولم وارد حموم شدم.ش به

از  یکیبه چند تا شامپو و شامپو بدن داخل حمام انداختم.در  ینگاه هیداد. یبهم م یخوب بود و حال خوب یحساب

رونه، دخت میعطر مال هی یبرداشتم، بو گشوید یکیو  دمیکش یپوف م،ینیزد تو ب یتند توت فرنگ یشامپوهارو باز کردم، بو

کردم یم کاریچ دیپس من با . 

دوش  ریعطر به شدت دخترونه به مشام برسه، اگه هنوز ز هی یفکر کنم که از بدنم بو نیتونستم به ا یوقت نم چیه

باال صدام به گوش  یاز طبقه  ناًیمطمئ یول ارهیاز بچه ها رو واسم ب یکی یتونستم از مامان بخوام شامپو ینرفته بودم م

امیکنار ب یتوت فرنگ یکردم با همون بو یفاکتور گرفتم و سع دخترونه مینبود، از عطر مال ی. چاره ادیرس یممامان ن . 

 دمیکش یموهامو سشوار م دیکه رو تراس بود و و برگشتم تو اتاق، با یاز دوش گرفتن حوله رو انداختم رو بند رخت بعد

 فیقرن روبرو شدم، ط یفاجعه  نیبا بزرگتر رون،ویب دمیاول دراورو کش یکردم. به دنبال سشوار کشو یو خشک م

شده بود، احساس کردم هر لحظه ممکنه از شدت  دهینطم خاص کنار هم چ هیدخترونه که با  یرایلباس ز یکامل رنگ

اول دراورشو  یکشو یداشت، آخه کدوم دختر عاقل یآموزش اساس هیبه  ازیدختره ن نیخنده منفجر بشم، به نظرم ا

به  قینگاه دق هیکنن. با کمال رذالت  یم یکه سه تا پسر زندگ یاونم تو خونه ا رش،یده به لباس ز یص ماختصا

.  "کامالً متناسبه زشمیسا"از سرم عبور کرد ثانهیفکر کامالً خب هیکشو انداختم و با خنده سرمو تکون دادم،  اتیمحتو

ها انقدر خوب  نهیزم نیتو ا قشیسل د،یچیپ یخودشو تو چادر م یکه اونجور یکرد دختر یفکر م یبد نبود ، ک قشمیسل

 یم کاریکنم چ یفکر م زایچ نیدارم به ا دنیفهم یم یو حاج ناگه ماما یعنیخودم خندم گرفته بود ،  یباشه.از فکرا

 دایسشوارو پ یبعد یبگو با اون تعصب برادرانش.صورتم از شدت خنده سرخ شده بود.از کشو نویرحسی! امیکردن؟!، وا

 اتاقاز  عیدوباره به سرم نزنه سر طنتیش یوسوسه  نکهیموهامو خشک کردم و واسه ا یکردم و با عجله و هول هولک

  .خارج شدم
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لبخند زد و گفت دنمیفکر کنم هنوز اثرات خنده تو صورتم مونده بود چون مامان به محض د ن،ییپا رفتم : 

_ ؟آره یسرحال اومد یدوش گرفت نکهیمثل ا  

کردم و گفتم دییلبخند و تکون سر حرفشو تا با : 

_ ؟ید یبهم م یچا هی  

_ ؟یخور یناهار نم  

_ ان؟ی....بچه ها نمستمینه ، هنوز گرسنه ن  

_ شه یم داشیپ گهیاالنه ها د اد،ینه ، فقط آوا م  

نگام کرد و گفت یمن لبخند اومد رو لبش.چند لحظه همونجور یرو لبم پررنگ شد و مامانم از خنده  لبخند : 

_ اریبردار از هتل ب لتویبرو وسا گهی........توام دیدعوت کردم که باهاشون آشنا بش نویواسه امشب آالله و آرم  

_ شه از اتاقش یام آواره نم چارهیدختر ب نیا ینجوریمن تو هتل راحت ترم ا  

_ که دلم واست تنگه ستی.....مهم ن؟یمن چ  

_ گهید مینیب یرم، هر روز همو م یکه نم یآخه مامان من، راه دور  

 ...بخاطر من_

لحظه مکث کردم و گفتم چند : 

_ ارمایتونم رو حرفت نه ب یمن نم یدون یچشم،م ..... 

و گفت دیخند : 

_ اریب لتویپس برو وسا  

_ رم یچشم، بعد ناهار م  

*** 
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ظهر بود که از  کیگذروندم نشستم تو بوفه و واسه الهام درد دل کردم، نزد یسر کالس م دیرو که با یزمان تمام

؟یکالس دار یتا ک"اس.ام.اس اومد: نیرحسیام " 

"1.30" 

" دنبالت امیم " 

 ایدونستم اگه بگم ن ینبود، م یچاره ا یول نهیدار منو بب هیگر ی افهیدانشگاه و با اون ق ادیب نیرحسیخواست ام ینم دلم

درست  افمویخورده ق هیکه همراش بود  یاندک شیآرا لیکرد با همون وسا یشه که خودشو برسونه.الهام سع یمصرتر م

سر در دانشگاه  یدانشگاه. جلو یسمت ورود میرفت 03.1ساعت  و میبا الهام تو بوفه موند 03.1کنه. تا ساعت 

نتونستم ادامه  ستاد،یمده، انگار قلبم درجا اکه از پشت هم کامالً مشخص بود مح یپسر یبود روبرو ستادهیا نیرحسیام

الهامو محکم گرفتم و نگهش داشتم،الهام گفت یو بازو ستادمیراهو برم و ا ی : 

_ شد؟ یچ  

گفت یمن با نگران یچهره  دنیبه محض د و : 

_ ده؟یپر ینجوریشد آوا؟........رنگت چرا ا یچ  

چونم از شدت بغض شروع کرد به  دم،یترس یم شیزیبترسم از آبرور هیو بق نیرحسیاز برخورد ام نکهیاز ا شتریب

دنیلرز . 

چته آوا؟_:الهام  

_ کنه ی.....محمد داره باهاش صحبت منیرحسیام  

نگاه انداخت سمتشونو گفت هی : 

_ رهیاز تو گ شتریخودش ب یبگه پا یزیخواد بترسونت.......اگه چ یخب.......خودتو جمع و جور کن......فقط م لیخ  

قدم مونده بود که بهش برسم  هی ن،یرحسیرفتم سمت ام دهیپر یکرد با رنگ و رو یوارد م یبه زور بهم انرژ الهام

 :گفتم

 سالم_
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خندم نشست رو لب محمد.الهامم سالم کرد،  شین هیشد تو صورتم. قیجواب سالممو بده دق نکهیبدون ا نیرحسیام

گفت یجوابشو داد. محمد با بدجنس یلب ریز نیرحسیام : 

_ ؟ یکن ینم یاز خانوماس؟.....معرف یکیخواهرت کدوم  ریا؟!......ام  

ازش  چوییپارک کرده بود اشاره کرد.آروم سو نویکه ماش ییگرفت سمتمو به جا نویماش چییحرف سو یب نیرحسیام

ار گوشم گفتآروم کن دنمیبوس ی.الهام دستمو آروم تو دستش فشار داد و به بهونه نییگرفتم و سرمو انداختم پا : 

_ یبش نیبهش گفته.....صبر کن تا مطمئ یمحمد چ ستینگو.....معلوم ن یچینگفته تو ه یزیتا اون چ   

 یب شهیمنتظرم نذاشت، اومد و نشست و مثل هم ادیز نیرحسیلرزون،ام یمنتظر،مضطرب و با چونه  ن،یتو ماش نشستم

 هینگه داشت و خاموش کرد، بعدم  ابونیخ یگوشه  نویخورده که از دانشگاه دورتر شد ماش هی یحرف حرکت کرد،ول

به سمت من و گفت دیخورده چرخ : 

_ شنوم یخب؟......م . 

نگفتم. گفت یزیو چ نییانداختم پا سرمو : 

 ...با شمام آوا خانم_

_ بگم؟ یچ  

_ ؟ییتو شهیگفت همکالس یکه محمد م ییخوام بدونم اون آوا یم  

_... 

بلندتر گفتم کمی یصدا با : 

_ خوام بدونم تو ، دختر  یکه درموردت گفته درسته؟......م ییزایخوام بدونم چ ی.....م؟ییخوام بدونم تو همون آوا یم

؟یپسر ابراز عالقه کرد هیارغوان به  یحاج  

_ نیرحسیام .... 

_ جمع بشه ییآبرو یب نیبکوبم که ا واریدرد.......آخه من سرمو به کدوم د نویرحسیام  

_ آروم باش قهیدق هیتروخدا  .... 
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_ کنه؟ یرو عوض م یزیکنه؟.....چ یرو دوا م یآخه آروم بودن من درد  

_ یدون یماجرا رو نم یتو همه   

زد داد : 

_ دونم یماجرارو م یمن مو به مو ... 

_ بهت نگفته باشه تویواقع دیشا .... 

_ دمیاس.ام.اساتو د یدونم.......حت یم تویواقع یهمه   

هق هق گفتم با : 

_ نامرده یلیخ  

_ بگم؟ یکنم......به بابات چ کاریچ دیمن با تو االن با ی.....ولستین یکه شک نیدر ا  

_ بهت گفته نارویکردن من ا تیتروخدا....اون واسه اذ ریام  

_ ستین یکیمنو تو  لیفام یفراموش کرد نکهی.....مثل اه؟یاون اصالً خبر نداشت ارتباط ما چ  

_ کنم........تروخدا یبابا بفهمه من از غصه دق م ریام ...... 

_ دونستن.........من آخه چه  یتو و محمدو م ی......همه ماجرایبرد قامیرف یهمه  یفعالً فقط ساکت باش.....آبرومو جلو

دوستام بلند کنم یسرمو جلو یجور  

_ شناسه؟ یآخه اون تو رو از کجا م  

_  شنهادیرو که بهت زد به پ یی.......تمام حرفامیبود یو همباز هیهمسا میکه بود کیو چندسالمه......کوچ نیچند قیرف

دخترو ولش کن ......من گفتم بذار ازت دل بکنه......حاال نیمن گفت.....من گفتم ا .... 

داد و سرشو با تاسف تکون داد و بعد سرشو گذاشت رو دستاش که رو فرمون بود و ساکت موند رونیپرصدا ب نفسشو . 

***  
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بهم نگاه کنه دستشو به طرفم دراز کرد و  نکهینگه داشت و بدون ا نویماش نیرحسی، ام میدیسدر خونه که ر یجلو  •

 :گفت

_ لیموبا  

_ ریام .... 

بده به من تویحرف نزن آوا،فقط گوش_قطع کرد: حرفمو  

راست راه  هیشدم و وارد خونه شدم. ادهیپ نیآوردم و دادم دستشو زودتر از اون از ماش رونیب بمیاز ج مویگوش

وارد جمع خونواده  رمویتونم باز سرمو باال بگ یم یکه زدم چه جور یگند نیدونستم با ا یگرفتم، نم شیکارگاهمو پ

شده بودم به  رهی. خواریگوشه و چمباتمه زدم کنج د هی دمرو گونه هام. چادرمو پرت کر دیچک یصدا م یبشم. اشکام ب

 یاتفاق جلو نینحو ممکن سرم اومده بود. اگه ا نیبه بدتر دمیترس یکه ازش م یزی. چختمیر یروبروم و فقط اشک م

 یبهار ابر نیانگار نه انگار، دوباره ع یکردم،ول یکرد. با پشت دست اشکامو پاک م ینم تمیافتاده بود انقدر اذ یرعلیام

دنیبار یم . 

*** 

باز  یزدم که در ورود یبود ناخنک م دهیچ زیو ممامان که ر یغذا یآشپزخونه نشسته بودم و به مخلفات پا زیم پشت

باال، انگار اصالً منو  یطبقه  یمثل برج زهرمار وارد شد و رفت سمت پله ها نیرحسیام دم،یشد، از کانتر سرک کش

بود، گفتم دهیند : 

 سالم_

برگرده سمتم جواب سالممو دادو به راهش ادامه داد،مامان گفت نکهیا بدون : 

_ دنبال آوا؟ ی......مگه تو نرفتنیرحسیام !... 

 رفت تو کارگاهش_

_ ناهار حاضره ادیبرو صداش کن ب ایب  

_ رم یلباسامو عوض کنم م . 

*** 
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 موینگاش کردم.گوش یاشک یبدون در زدن در کارگاهو باز کرد و اومد تو. با همون چشما نیرحسیبعد ام قهیدق چند

 :گرفت سمتمو گفت

_ به حالت اگه  یوا ینگفتم ول یزیچ ی.....فعالً به کسیبحالت اگه بفهمم باهاش هنوز رابطه دار یفرمتش کردم......وا

یطرف یبا خود حاج ندفعهی....به قران ایتکرارش کن .... 

کردم.ادامه داد دییسر حرفشو تا با : 

_ یفتیبا گروه خودتون ن یدار یبر م یجور هیمهرم کالساتو  ،اولیکن یترمتو حذف م یریکنم م یکاراتو درست م  

_ بدم.؟ یجواب بابا رو چ  

_ باال می......مامان گفت ناهار آماده اس پاشو برمیکن یم شیکار هی  

بفهمه، با  یزیچ یذاره کس یجلوتر از کارگاه خارج شد.واقعاً ازش متشکر بودم که آبرومو حفظ کرده و نم وخودش

جلو دوستاش افتاده اتفاق نیشده که ا تیاذ یلیدونستم خودش خ یم نکهیا . 

دانشگاه شروع کردم ظرف و ظروف ناهارو  یسالم کردم و با همون لباسا ریشستم و رفتم باال،سر به ز صورتمو

.نرگس جون گفتدنیچ : 

_ نمیچ یتو برو لباستو عوض کن، خودم م  

رم یم_گفتم : آروم  

گذاشتم. نرگس جون گفت زیرو م وانیبه تعداد ل و : 

_ ؟یخورده کمکم کن هی یتون ی؟م یدرس ندار نجا،یا انیواسه شب م نیآالله و آرم  

_ ترمو حذف کنم نیخوام ا ینه، م  

باال و گفت دیدفعه سر نرگس جون مثل فنر پر هی : 

_ ؟یواسه چ  

 نیرحسیزنه.ام یداره بهم پوزخند م رمحمدیکه ام دمیلحظه د هیرو گونم. دیقطره اشک چک هیبگم، یدونستم چ ینم

 :گفت
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_ کرده، به  یدگیبهش رس دیبا یخود هیخورده بهم خورده،  هی مونیمال یشرکت کمکمون، کارا ادیخواستم ب من ازش

شه کرد یاعتماد نم بهیغر  

جون گفت نرگس : 

_ یمجبورش کن دینبا  

به نرگس جون اشک رو گونمو گرفتم و گفتم پشت : 

_ ......خودم خواستمدهیمف ممینه مجبورم نکرده، واسه کارآموز . 

*** 

و رفت سمت  دیچ زویم بش،آوایداشتن به تکذ یدونم چه اصرار یهست فقط من نم یزیچ هیدوتا  نیا نیبود که ب تابلو

بود.مامان با  دهیدست لباس راحت پوش هیبعد برگشت، لباساشو عوض کرده بود و  قهیسالن و چند دق یاتاق گوشه 

و آوا که کامالً مشخص بود هر دو  نیرحسی. اممیتو سکوت غذامونو خورد باًیتقر ییو چهارتا دیکمک آوا غذارو کش

تو کوک هردوشون بودم،  یو آروم آروم ظرفارو شست، حساب نکیکنار س ستادیحرف ا یتو فکرن.بعد غذا آوا ب یحساب

بودن ختهیبه هم ر یحساب . 

کرد داره  یفکر م دشید یاز دور م ید هر کلم داده بو ونیزیتلو یرو مبل جلو نیرحسیام من،یشدم و رفتم تو نش بلند

 ایدونستم که داداشم از دن یده م یداره برنامه کودک م ونیزیتلو دمید یکنه، فقط منکه م یدنبال م جویمه یبرنامه  هی

نشستمو دستمو انداختم دور گردنشو گفتم رشکنه. کنا یم ریخارجه و داره تو عوالم خودش س : 

 چته داداش؟_

هو به خودش اومد هیشدن منو حس نکرده بود. کینزد یشرط ببندم که حت حاضرم : 

 جان؟_

_ گم چته؟ یم  

_ باشه؟ ی....مگه قراره چیچیه  

_ ؟یتو خودت  

 نه بابا....خسته ام_
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_ ه؟یدختره آوا چ نیحذف ترم ا انیجر  

_ کنه یدگیشرکت رس یبه حسابا ادی....گفتم که....ازش خواستم بیچیه  

_ ی.....اونو که واسه مامان گفته؟یچ شیخب حاال واقع  

_ گهید نهیهم  

نه ایحدسم در مورد عالقش به آوا درسته  نمیبزنم تا بب یدست هیبهش  خواستم : 

_ طرفمو بشناسم.......تو اون  دیبخوام قبول کنم......با دیمامان فکر کنم....اصالً شا شنهادیتر رو پ یخوام جد یمن م

 دانشگاه چه خبره؟

_  ینم دایفکر نکن......از آوا سالمتر پ زامیچ نی.......برو جلو ، به ادهیبع یا دهید ایحرفا از تو که فرنگ رفته و دن نیا

خورم یرو سرش قسم م یکی......من یکن ..... 

با لبخند ادامه داد بعد : 

_ کنه یاون تورو قبول م نیبعدم اصالً صبر کن بب  

_ ده یم رینگو باز گ یزی.......فعالً به مامان چستمین نمیمطمئ نیمنم حاال همچ  

به شیتونستم احساس واقع یبود.نم ضیضد و نق نیرحسیام یتکون داد. کارا دییبه عالمت تا سرشو   

رو درک کنم.انگار قرارم نبود خودش نم پس بده. شونه هامو انداختم باال و از کنارش بلند شدم آوا . 

باال و گفت دیپله که گذاشتم آوا پشت سرم از پله ها دو نیتراحت کنم. قدم رو اولخورده اس هیخواستم برم باال و  یم : 

_ اتاق بر دارم یمدارکمو از تو یسر هیشه من  یآقا محمد.....م دیببخش  

پوشه برداشت و گفت هی رشیتحر زیم یکشو یدست به سمت اتاقش اشاره کردم، تشکر کرد و وارد شد. از تو با : 

_ دیببخش  

کرد که سر به سرش  یم کمیبودنش تحر یکنم. خجالت تشیخورده اذ هی ومدیخواست از اتاق خارج بشه .بدم نم و

کردم لبخندمو پنهون کنم گفتم یم یسع کهیبذارم. در حال : 
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_ یراست .... 

به سمتم،ادامه دادم برگشت : 

 .با اجازه من امروز از حمامت استفاده کردم_

_ کنم یخواهش م  

_  یکه ب دیکنم.ببخش دایمجبور بودم موهامو خشک کنم، ناچاراً کشوهاتو گشتم تا سشوارتو پ تمینوزیس راستش به خاطر

 .اجازه بود

لحظه احساس کردم کل خون بدنش هجوم آورد به صورتش. با خودم گفتم االنه که  هیزده سرشو بلند کرد و  بهت

و به سرعت از اتاق  نییفقط سرشو انداخت پا یه ولگردنم. احساس کردم االنه که منفجر بش فتهیسکته کنه و خونش ب

دهنم که از خنده منفجر نشم و صدام به گوشش برسه یخارج شد.فقط دستمو گرفتم جلو . 

*** 

. اشکام دوباره شروع کرد به ارمیهمه گند باال م نیرو کم داشتم، آخه چرا من ا یکی نیفقط هم یاون همه خرابکار بعد

 نیرحسیپله ها بازبا ام یبشن،باال ریاتفاق دوباره سراز نیبودن تا با کوچکتر ستادهیمنتظر اپشت پلکام  دن،انگاریبار

گفت دیروبرو شدم. منو که د : 

_ نگفتم یبه کس یزی.....منکه چ؟یکن یم هیچته باز گر . 

حرف فقط سرمو انداختم باال و اشکامو با پشت دست پاک کردم.خواستم از کنارش رد بشم یب  : 

_ شده؟ یگم چ ی....منمیواستا بب  

گفتم؟،فقط گفتم یکه باال آوردم م یگفتم بهش؟،از گند بعد یم دیبا یچ : 

_ گرفته  شیلگیبشه......اون بدپ ینجوریخواستم ا یبه خدا من نم نیرحسیام ی......ولیکه آبرومو نبرد یمرس

 .بود..........منکه اولش سرم تو کار خودم بود

و گفت دیکش یبلند پوف : 

_ .............ساده یگم ....از روز اول سر کار بود یراحت کنم م التویخ نکهی.......فقط واسه ایخوام بهش فکر کن ینم گهید

هم وجود نداشت..........و اگه من مجبورش  یعالقه ا چیخواست سر به سرت بذاره،ه ینکرده بود ،فقط م دایتر از تو پ
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 یدختر ساده رو داره م هی دمیفهم یوقت ییبدونم طرف محمد تو نکهیبدون ا ......منینکرده بودم حاالحاالها سر کار بود

بزنه دتویکنه مجبورش کردم ق یذاره سر کار و از احساساتش سواستفاده م  

.ادامه دادنییانداختم پا سرمو : 

_  یسر هیفقط  ،یترمو حذف کن نیرد کنه ا یپزشک یکنم واست مرخص یآشنا دارم،بهش سفارش م هیتو دانشگاهتون 

واست جور کنم دیبا یمدارک پزشک  

 باشه_

نر گس  شیکردم اشکامو کامل پاک کنم و بعد برم پ یپله ها سع یتکون داد و رفت تو اتاقش.منم همون باال سرشو

فکرم از مسائل امروز جدا بشه کار  نکهیدرست کنم، واسه ا یشکالت کیک هیجون. نرگس جون ازم خواست واسه شب 

لباس  رمحمدیخودش بود که ام یکردم و نرگس جونم مشغول آشپز یو آماده م کیپخت ک لیبود. داشتم وسا یخوب

زد و روشو به سمت مامانش برگردوند.با خجالت  زیآم طنتیلبخند ش هی دیو آماده وارد آشپزخونه شد.منو که د دهیپوش

م.نرگس جون گفتشد تو گردنم فرو کرد یکه م ییداغ شده سرمو تا جا یو صورت حساب : 

_ مادر؟ یر یکجا م  

_ ارمیب لمویکنم و وسا هیبرم هتلو تسو  

شه یم یچ میخانمان یب نیمن و ا فیدونم تکل یآقا حاال حاالها موندگار بشن ،فقط نم نیقرار بود ا نکهیا ر،مثلینخ . 

آرد تو دستش،رومو  ی سهیکرد تو ک یتونست سرشو فرو م یاگه م دیبود،لبخند منو که د یدنیدختره آوا د نیا ی افهیق

 یم الیواسه خودش فکرو خ نمیکنه، ا یداره با لبخند نگاه منو رو آوا دنبال م دمیبه طرف مامان برگردوندم د

 :کنه.گفت

_ مادر؟ یر یکجا م  

_ ارمیب لمویکنم و وسا هیبرم هتلو تسو  

با لبخند سرشو تکون داد . دستمو بلند کردم و گفتم مامان  : 

 فعالً_
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 ریشامپو خم یسر هیکه دستم بود رفتم هتلو بعدم سر راه  یرعلیام نیاز آشپزخونه و بعدشم خونه خارج شدم. با ماش و

خورد یرو بدنم حالم داشت بهم م یتوت فرنگ یبو نیو برگشتم طرف خونه، از ا دمیاصالح خر لیوسا شویر . 

بود.از دم در صدا زدم دهیچیتو خونه پ یدستپخت مامان حساب یو قرمه سبز یخونگ کیک یخونه بو دمیرس یوقت : 

_ نیرحسیام ... 

رونیاز آشپزخونه اومد ب مامان : 

_ ؟یدار کارشیخوابه....چ نیرحسیسالم مامان جان......ام  

_ ببرم باال لمویکمکم وسا ادیخواستم بگم ب یم یچیه  

شد دایاز پشت مامان پ یرعلیام یکله  سرو : 

_ من برات ببرمسالم داداش بده  . 

آوا از تو آشپزخونه بلند شد یسمت پله ها، صدا میخودم برداشتم و رفت شمیکیو  یرعلیاز چمدونارو دادم دست ام یکی : 

_ ؟ یاریهمون چمدون منم با خودت م نییپا یومدیم یداشت یرعلیام  

 خرج داره_

_ ارمی......نتونستم خودم بگهینکن د تیاذ  

_ نمیحاال بب  

گفت مامان : 

_ الزم داره لشوی.....وسارینکن ام تشیاذ  

 دیدفتر ازش کش هیاتاق آوا و رفت سراغ کتابخونشو  یو جلوتر از من رفت باال،چمدونو گذاشت گوشه  دیخند یرعلیام

کنار  هیبغلشو چمدون صورت ریدفترو زد ز زیآم طنتیلبخند ش هیتوش انداخت و بعد با  ینگاه هیو بازش کرد و  رونیب

پشت سرش از اتاق خارج  عیمنم سر نیبسر آوا بذاره واسه هم سرخواد  یبودم م نیمطمئ رون،یو رفت ب اتاق و برداشت

رفت شروع کرد بلند بلند خوندن یم نییکه از پله ها پا نطوریشدم.هم : 
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متهیکه سوختن شمع غن یروزگار یتو   

بتهیکه تنگ بلور مص یاون بهار یتو  

نسترن یبو یکه به جا ییکوچه ها یتو  

خزون زده یاز دود و غبار و برگا پره  

.... 

رونیب دیآوا از تو آشپزخونه بلند شد و خودش دو غیج یصدا : 

_ دستشو گرفته بود  یرعلیبه دفتر شعرم دست بزنه.ام یمن دوست ندارم کس یدون ی.......تو میبدجنس یلیخ یرعلیام

دیرس ینم ییآوا هم به جا یو داد و تقال غیخوند و ج یشعرو م ی هیبق انهیموز یخنده  هیباال و با  : 

_ شمع یبشه،که دل بشه بها یروز کیاگه   

دل یبشه ،که تنگ بشه خونه  یروز کی اگه  

نسترن دودو غبار از دل بره یجا اگه  

دلم جوونه هارو آب کنه یگرما اگه  

..... 

وگرنه به  نداختیقرار داده بود و آدمو به خنده م ریو داد آوا اصل شعرو تحت تاث غیو ج یرعلیخوندن ام یمسخره  لحن

،مامانم  دمیخند یبودم و به حرکات اون دو تا م ستادهیگوشه ا هیبود. من  یقشنگ و احساس یکرد یعمقش که نگاه م

. دیرس یزورش بهش نم یبا آوا برداره و دفترشو بده ول ذاشتنکنه که دست از سربسر گ یرو راض یرعلیداشت ام یسع

دفترو از تو  یرعلیخوابالود بود از پشت سر ام افشیشده بود و هنوز ق داریدوتا ب نیا یکه فکر کنم از سروصدا نیرحسیام

 :دستش در آورد و گفت

_ بخوابه رهیبار آدم مثل آدم بگ هی نیاگه گذاشت .... 

مسخره گفت یرعلیام : 

_ ؟یخواب یم یپس بالنسبت داداشم شما مثل چ  
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رو بده رو به آوا گفت یرعلیجواب ام نکهیدادش دست آوا و بدون ادفترو بست و  نیرحسیام : 

_ گهید نینکنه قشقرق راه بنداز داشیپ نیکن هر روز ا میجا قا هی نویخب توهم ا  

گفت مامان : 

_ که شیفقط خودت بخون یکن مشیکه قا ستی.......قرار ن گهیگن که همه ازش استفاده کنن د یبعدم مادرجان شعر م  

اومد یکارها بهش نم نیدختره خودش گفته بود؟،جالب بود برام، ا نیشعرو ا نیا یعنی . 

*** 

 یخواست. االن م یو بردم تو اتاق. دلم اتاق خودمو م دمیپله ها ولش کرده بود کش یهمون جلو یرعلیکه ام چمدونمو

گشتم. حوله و لباس و شامپوهامو که بعداز  یرفتم داخل حمام و برم یلشکر پسر م هی یجلو دیو با رمیخواستم دوش بگ

بود و پسرا همشون طبقه  دهیهمه رو گذاشته بودم تو چمدون برداشتم و غرغر کنان از اتاق خارج شدم. آرادم رس یظهر

دوش . انگار هر  ریسر حمام و رفتم ز یسکو یگذاشتم رو لمویو رفتم باال. وسا دمیکش یجمع بودن. نفس راحت نییپا ی

 یلیخ زامرو یکرد. اتفاقا یخورد رو بدنم لحظه به لحظه سبکترم م یو سر م دیچک یکه رو سرم م یآب یه قطر هی

 یم یسع یشد. هر چ ینم یکنم ول یخورده فکرمو خال هیکردم  یدوش چشمامو بستم و سع ریکالفم کرده بود ، ز

 نجایا رم،ینکردم جلوشو بگ یسع د،یرفت. باز اشکام چک یچشمم کنار نم یاز جلو نیرحسیام یعصبان ی افهیکردم ق

 ختنیواسه ر یاشک گهیتا د ختمیدوش موندم و اشک ر ریزخواستم سبک بشم. انقدر  یم دن،یبود واسه بار یخوب یجا

با بلوز  دیدامن سف هینبود. یچاره ا ی. سخت بود ولدمیخودمو شستم و همونجا سر حمام لباسامو پوش عینموند. سر

که  ممیالانگشت یصورت ی. صندالدمیپوش دیسف یشده  یدوز هیشال حاش هیداشت و  دیسف یکه روش توپ توپا یصورت

 نیبغلمو از حمام خارج شدم. از ا ریزدم ز لمویگل بزرگ روش داشت و عاشقشون بودم پشت در منتظرم بود. وسا هی

آراد گفت نیی. از پله ها که رفتم پادهیوباره تو تنم نم کشلباسام د یکردم همه  یمدل حمام رفتن متنفرم، حس م : 

_ میمنتظر جنابال رمیخوام دوش بگ یساعته م هی رون؟،یب یباالخره اومد یوسواس  

جابجا کردم و رفتم تو آشپزخونه سراغ نرگس جون ،نرگس  لمویتوجه بهش رفتم سمت اتاق. وسا ینداشتم، ب حوصلشو

گفت دیجون تا منو د : 

_ شده سیخوره ، تمام شالت خ یاآلن سرت سرت سرما م ،یمرگم بده تو چرا موهاتو خشک نکردخدا  . 

_ شه یحوصله ندارم نرگس جون، خودش خشک م . 
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حوله برگشت، دست منو گرفت و  هیبعد با  قهیتوجه به حرف من ،از آشپزخونه خارج شد و چند دق یجون ب نرگس

و شالمو از سرم برداشت ینشوندم رو صندل : 

_ شه یم دهید رونیاِ نرگس جون االن از ب  

توجه به من حوله رو انداخت رو سرمو شروع کرد ماساژ دادن رو موهام یب بازم . 

_ ریحداقل با حوله خوب نمشو بگ یکش یاگه سشوار نم  

داد،گفتم یسرم حرکت م یحوله رو رو نطوریتوجه به آخ و واخ من هم بدون : 

_ عادت دارم به خدا ی.......بابا من همونجوردیکن یدو ساله با من رفتار م ینرگس جون آخه چرا شما مثل بچه ها  

_ باال سرت باشه......مثل بچه ها مواظبتت کنه یکی دیبا ینجوریهم یوقت شوهر کردنت شده ول نکهیا یبرا . 

بستم و خواستم شالمو سرم بندازم  پسیکل هیو با  چوندمیموهامو پ دم،ینفس راحت کش هیرو که از سرم برداشت  حوله

 :که نر گس جون گفت

_ یخور یسرت نکن، سرما م گهیاونو د . 

_ باالس لمیوسا ی هیندارم.....بق گهیشال د . 

_ برو از باال برش دار ایب منه،یاالن با بچه ها تو نش رمحمدیام .  

رد شدم و از پله ها رفتم باال عیهمشون پشتشون بهم بود، سر دم،یآشپزخونه کش رونیسرک به ب هیو  دمیکش یپوف . 

*** 

کرد، مامانم طبق معمول سرش تو  ینشسته بود و داشت ساالد درست م زیتو آشپزخونه سراغ مامان، آوا پشت م رفتم

دست پخت مامانو  یغذاها یبود و بو دهیچیآوا تو آشپزخونه پ یتوت فرنگ یعطر شامپو یو قابلمه هاش بود. بو گید

که از بدن خودم انقدر حالمو به هم  ییبو نیبود که ا یوردونم چه ج یده بود، خندم گرفته بود، نمتحت شعاش قرار دا

تو کار خودش بود، اصالً انگار متوجه من  ینگاه بهش انداختم ، سرش حساب هیو خوب شده بود.  نیزد انقدر دلنش یم

هم  زمردونه و زنونه رو متفاوت ا یکه عطرا ستین یخودیب دم،یکش قینفس عم هیشدم. کترینشده بود. نا خودآگاه نزد

پوزخند زدم ، بازم  هیبود، ناخودآگاه  دهیکه پوش ییمعرکه بود، اونم با اون لباسا دیدختر شا هیعطر واسه  نیسازن. ا یم

. درست حدس زده  دیمتر از جاش پر هیاز تو ظرف ساالدش برداشتم،  یبرش گوجه فرنگ هی. رفتم سمتشو یصورت



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 چیساده بود، بدون ه یسرشو باال گرفت و نگام کرد. صورتش ساده  بود،اصالً متوجه ورود من به آشپرخونه نشده  بودم،

ناخودآگاه دلم براش سوخت.گفتم ن،ی، و چشماش پف کرده و غمگ یشیآرا : 

 ترسوندمت؟_

_ نیمتوجه نشدم اومد دینه....ببخش  

ظرف ساالد و هول داد سمتمو گفت بعدم : 

_ دییبفرما  

تو دستمو نشونش دادم و گفتم یگوجه  برش : 

_ هی، کاف یمرس  

 نایآخه مادر من ا"خواست بهش بگه  یکرد، دلم م یلبخند داشت مارو نگاه م هیباز کارشو ول کرده بود و با  مامان

یساز یدختره واسه خودت داستان م نیو روزمره اس، چرا آخه از هر برخورد من با ا یعاد یبرخوردا " 

دادم و رفتم سمت مامان تکون سرمو : 

_ مامان؟ ید یبه من م یچا هی  

لبخند گفت با : 

_ محمد ریواسه ام یزیر یم ییچا هیآوا جان من دستم بنده مادر،  . 

 چشم_

خوام، آخه مادر من تو که خودت اونجا  ینم ییبابا اصالً من غلط کردم، چا"خواستم بگم یدادم، م رونیپر صدا ب نفسمو

دستم بنده؟ یگ یچرا م ،یستادیا کاریمالقه به دست ب " 

فنجون از  هیروش. آوا  نمیرو بکشم عقبو بش یصندل هیناچار همه حرفامو تو دلم به خودم گفتم و فقط تونستم  یول

برداشت،مامان گفت نتیکاب : 

_ دوست داره یوانیل رمحمدیمادر،ام زیبر یوانیل  
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 چشم_

گذاشت  کیکوچ ینفره  هی هینیس هیرو تو  یچا وانیلبخند مسخره بود. آوا ل هیچشم غره به مامان رفتم، که جوابش  هی

جلومو ، قندونم گذاشت کنارشو درشو از روش برداشت و گفت زیرو م : 

_ دییبفرما  

لب گفتم رینبود ز یا چاره : 

 ممنون_

آشپزخونه خارج شد به مامان گفتم از : 

_ ؟یخودت ازش داستان نساز یو برا یرینگ یدختره به معن نیشه لطفاً هر برخورد منو با ا یماما ن م  

و  دمیسرشو بوس یخواست ناراحتش کنم، بلند شدم و رفتم رو یمامان رفت تو هم انگار دلخور شد، دلم نم یاخما

 :گفتم

_ وقت واسه خودش  هیمتوجه بشه و  یزینگرفتم اون چ یمیتصم یخوام تا قطع یگم، نم یمن فقط واسه خودم که نم

ست؟ین یکنه و بعد ضربه بخوره.......حرفم منطق یاالتیر و خفک  

هاشو انداخت باال و گفت شونه : 

_ هم  یحاج ی.......از آشناهاانیب شونیکیفردا هم قراره  نیداره، هم ادیبهت گفته باشم، آوا خواستگاره خوب ز یچرا،ول

باباش بمونه تا هر وقت تو دلت خواست یذارن تو خونه  یرو م یخوب نیدختر به ا یهستن......بهت گفتم که فکر نکن . 

_ شیزندگ یاس بذار بره پ گهیقسمته......اگه قسمتش کس د زایچ نیا . 

شونه هاشو باال انداخت و سر خودشو با کاراش گرم کرد یبازم با دلخور مامان .  

*** 

شد  یم ی، چند روز یدر ورود یدرو که زدن با اف اف درو باز کردم، آالله و ترانه پشت در بودن ، رفتم جلو زنگ

و خوش و بش کردم و بعد ترانه رو از بغلش  یواسه بچه ها تنگ شده بود . با آالله روبوس یبودمشون،دلم حساب دهیند

اد در اومدآر یعالمه ماچ آبدار از لپاش گرفتم، تا صدا هیگرفتم و  : 
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_ سراغ ما شیفرست یبعد م یکن یاز اون وروجک واسه ما بمونه، بداخالقش م میزیچ هیبابا ، آوا بذار  یا . 

 یداشتم با ترانه باز ینجوریتوجه به حرف آراد هم یکرد. من ب یم یبه هم معرف رمحمدویجون داشت آالله و ام نرگس

 یم یطیکه در هر شرا ایدن نیتو ا نیآوردم. بچه ها تنها موجودات یم رونیکت و کالهشم از تنش ب یکردم و تو باز یم

به  یترانه متوجهش شد دو دست ی، وقت رهیترانه رو از بغلم بگ ستتونن حال خراب منو خوب کنن.آراد اومد طرفم و خوا

محکم به خودم رفت، من  ادمیامروزم  یاز ته دل منو بلند کرد. انگار کل غصه ها یخنده  یو صدا دیگردن من چسب

کنه ،  یازدادم به ترانه تا باهاش ب یم شهیداشتم که هم یعروسک از بچگ هیفشردمشو بلندش کردم و بردمش تو اتاق، 

برگه کاغذ و خودکار گذاشتم جلوش تا مثالً  هی نیمتاسفانه االن باال بود و تو اتاق موقت آقا محمد خان. واسه هم یول

دور و  یگفت و منم باز فرو رفته بودم تو فکرا یدست و پا شکسته بهم م ییزایچ هیو کنه. اون مشغول بود  یروش نقاش

 :دراز خودم. آالله اومد تو اتاق و با خنده گفت

_ و تو رو آالخون واالخون کردن دهیکه فقط زورشون به تو رس نمیب یم  

_ گهیخواست......اشکال نداره موقته د ینجوریبابا ا  

 چه خبر؟_

_ یچیه  

_ ؟یانقدر پکرپس چرا   

_ ستیدونم، حالم خوب ن ینم  

 مربوط به اون پسره اس؟_

شد.با بغض گفتم یچشمام اشک باز : 

_ دیفهم نیرحسیام ...... 

_ !...........به بابا گفته؟یوا  

انداختم باال و گفتم سرمو : 

_ دوست بوده نیرحسیبا ام  
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گفتم هیگذاشتم رو صورتمو با گر دستامو : 

_ از خجالت رمیم یتونم تو صورتش نگاه کنم........م ینم گهیآالله..........دآبروم رفت   

 چقدر بهت گفتم نکن_

 من دوستش داشتم_

_ ازیگفتن زن نازه و مرد ن میداره....... از قد یرسم و رسوم هی یزیآخه خواهر من، هر چ ...... 

_ داغون هستم یکاف یسرزنشم نکن ............خودم به اندازه   

_ نگفته یزیبه بابا چ نیرحسیشده که ام یچ حاال  

هامو انداختم باال شونه : 

_ همه دوستاش بردم یکرد...........آبروشو جلو یمردونگ یلیفکر کنم دلش برام سوخت............خ  

اشکامو پاک کرد و گفت آالله : 

_ ببعدت.......در ضمن بابا گفت بهت بگم...........فردا  نیواسه از ا یریازش درس بگ دیکه شده........با هیکار گهیحاال د

آد برات یخواستگار م  

_ ت؟یموقع نینه!....آخه تو ا یوا  

_ گفت پسر  یبابا هم نه نگفته.....م ادیب رشیخواسته واسه پ یعمران ی.........حاجهیتو چه جور تیدونه موقع یبابا چه م

کرده دشییبه آوا بگو روش فکر کنه........در واقع بابا صد در صد تا هیخوب یلیخ  

رمیاشکامو بگ یبتونم جلو دیو باز دستامو گذاشتم رو صورتم تا شا دمیکش یپوف .  

.آالله جلوتر از من رونیب میاومد.اشکامو پاک کردم و ترانه رو بغل کردم و با آالله از اتاق رفت یم رونیبابا از ب یصدا

آورد و داد دست  رونیشکالت ب هی بشیبابا. بابا از تو ج شیبه بابا سالم کرد. منم پشت سرش ترانه رو بردم پ رفت و

چونمو گفت ریو سالم کردم.بابا دستشو زد ز نییپا ختم.من فقط نگامو اندادیترانه و صورتشو بوس : 

_ ک؟یشده خانم کوچ یسالم، چ کیعل  
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خواست درستش کنه با خنده گفت یمثالً م آالله : 

فردا دلخوره یبه خاطر خواستگار _  

 نیرحسیبزنه. ام یپسرا حرف از خواستگار ینگاه چپ چپ به آالله انداختم، دوست نداشتم جلو هی. دیآروم خند بابا

شده بود رو صورت من، بابا با همون لبخند گفت قیدق : 

_ دامادم بشه. تو رو که سرو سامون بدم  یکس نیهمچ هیخوام  یبابا، ان شا اهلل اگه قسمت باشه من از خدا م هیپسر خوب

راحته المیخ گهید  

با دستش به بچه ها اشاره کرد و گفت بعد : 

_ بکشن رونیخودشونو از آب ب میتونن گل یمردن، خودشون م گهید نایا  

به مسخره گفت آراد : 

_ اونم از آب  میگل میریگوششو بگ هیهر کدوم  مید یدخترت باش، ما قول م نیعروس کردن ا الیخ یب ایجون ب یحاج

رونیب میبکش  

کرد و به محض رفتن بابا  یلبخند مسخره نگام م هیداشت با  یعل ریو رفت تا لباساشو عوض کنه. ام دیفقط خند بابا

 :گفت

_ یبچه ها آخ جون عروس  

جون با اخم گفت نرگس : 

_ سر زبونا یانداز ینگو.....هنوز نه به داره نه به باره ، اسم دختره رو م ینجوریا  

_ ستیخودمون ن ریغ یکه کس نجایا . 

_ شه؟ یم یچ مینیبب انیباشه بذار حاال ب  

گفت یجد نیرحسیام : 

_ بشه دیبا ییجورا هی یعنیکنه  یم دییتا ومدنیکه هنوز ن یحاج  
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بعدم دلخور رو به آالله گفتم رم،یجلو اشکامو بگ قینفس عم هیکردم با  ینگاه به من انداخت. چشمامو بستم و سع هی و : 

_ جنبه ها یب نیا یحرفا نبود، جلو نیاالن وقت ا  

جون صدام زد، ترانه رو دادم بغل آالله و رفتم تو آشپزخونه نرگس : 

 بله_

_ رو ببر یچا نیمادر هم ایب  

دونستم مال  یبود که م یوانیل یچا هینرگس جون  ینیس یگوشه  من،یرو از دستش گرفتم و بردم تو نش ینیس

رو گرفتم جلوشو گفتم ینی. رفتم سمتشو سرمحمدشهیام : 

_ مال شماس هیوانیفکر کنم ل د،ییبفرما  

گرفته بود.با صورت سرخ شده  شیباز نمیبرداشت. انگار ا وانشویخورده مکث ل هیتو صورتم انداخت و با  قینگاه دق هی

گفت یلب ریداشت ز یفنجونو بر م هیکه  نطوریآالله، هم یرو گرفتم جلو ینیاز جلوش کنار رفتم و س : 

_ کرد؟ ینگات م ینجوریپسره ا نیا هیچ انیجر  

_ گهیگرفته د شیباز گهید یمثل اونا نمیول کن تروخدا آالله....البد ا . 

نشون بدم.بابا  مویخواستم دلخور یکردم، م یرو گرفتم جلوش ، نگاش نم ینیمبل لم داد، رفتم و س هیاومد و رو  بابا

داشت گفت یفنجون بر م هیکه  نطوریهم : 

_ که دم  هیشتر نیا ار،یدر ن ارمیلوس باز نیباال ا ریتعارف کنه، سرتو بگ یزیچ یآدم با قهر به کس ستیرسم ادب ن

ادیواست خواستگار م ستیاولت ن یخوابه، تو هم دفعه  یهمه م یخونه  . 

همزمان  ییکه کنار هم نشسته بودن، دوتا یرعلیرو گرفتم سمت آراد و ام ینیبه بابا انداختم و س ینگاه سرسر هی

من هنوز  د،یفهم یمنو نم یروزا نیکس حال ا چینبود،ه یشدن یول رمیبغضمو بگ یداشتم جلو یسع یلیبرداشتن ،خ

تا اومد  ن،یرحسیبله بدم.رفتم سمت ام یا گهید کسبه  یراحت نیسته بودم از محمد دل بکنم که بتونم به همنتون

توش، سرشو باال آورد و نگام کرد،آروم گفتم دیقطره اشک چک هیفنجونشو برداره  : 

 بذار برم عوضش کنم_
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_ ستمین یخواد، من وسواس ینم . 

زد به مبل پشتش هیداد و تک رونیو برداشت و نفسشو پر صدا ب فنجون . 

دینرگس جون انگار ترس ه،یگر ریزدم ز زویرو بردم تو آشپزخونه و نشستم پشت م ینیس :  

_ شده مادر جون یاِوا.........چ  

_ خوام ازدواج کنم ی...........من االن نمدیبه بابا بگ یزیچ هینرگس جون تروخدا شما   

_ که مجبورت  یبرا خودت، کس یکن یخواستگارات، چرا انقدر بزرگش م ی هیخواستگاره مثل بق هی نمی....ادهیاز تو بع

یدیخودت پسند دیاصالً شا انیکنه، بذار ب ینم  

_ هیقطع یعنیگه  یکه بابا م ینجوریا  

دیخند : 

_ ریغم بغل نگ یزانو یخودیره واسه تو،امکان نداره مجبورت کنه،پاشو ب ی؟....جونش م یتو هنوز باباتو نشناخت   

نهیب یکردم چشمام تار م هیچند روز گر نیکردم انقدر ا یشستم، احساس م ییظرفشو نکیتو س صورتمو .  

سمت من ،  دنیو پرستو بعد از سالم کردن به بابا دو امیپ رون،یب میآشپزخونه رفت دن،ازیهم با بچه ها رس الیو ل نیآرم

من سرم با بچه ها گرمه  دیو نشوندم کنار خودم.آالله که د دمیکرد بهشون برسه، هر سه تاشونو بوس یم یترانه هم سع

داد و پرستو به قول  یمعلمشو نشونم م ینایداشت دفتر مشق و آفر امیپ اره،یب یچا نایا نیآرم یرفت تو آشپزخونه تا برا

پرستو گفت دمیکه د امویکرد.دفتر مشق پ یم زیو زیمامانش کنار گوشم و : 

_ ؟یزن یعمه جون برام الک م  

. بابا گفتارهیسمت پله ها که بره و از تو اتاقم الکارو ب دیمنتظر جواب من بشه دو نکهیا وبدون : 

_ نهییپا نیپرستو ،بابا جان اتاق عمه جون فعالً هم . 

_ نهییپا نیالکاشم هم یعنی  

دیجون خند نرگس : 
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_ اشکال نداره ار،یبرو ب  

رو به من گفت بابا : 

_ زهیرو بهم نر یزیخودت بلند شو باهاش برو، چ  

 نیا لینکرده بود فقط گوشه و کنار وسا رییتغ یزیچ م،یباال.وارد اتاقم شد میپرستو رو گرفتم و با هم از پله ها رفت دست

 هیوسواس باالخره  یدونست، رفت و با کل یالکارو م یپسره پخش و پال بود و نظم اتاقمو بهم زده بود . پرستو خودش جا

و  کیبود، با هم سالم عل دهیآقا رسول ،شوهر آالله هم رس ن،ییپا میرگشترنگ مورد عالقشو انتخاب کرد و با هم ب

بابا بود، داشت از  یپرستو بعدش هم مسلماً ترانه شدم. گوشم به حرفا یو من مشغول الک زدن برا میکرد یاحوالپرس

ال با لبخند کنارم یکرد.ل یداغ دل منو تازه م یگفت و ه یو آقا رسول م نیآرم یبرا یعمران یسر حاجپ یخواستگار

 :نشست و گفت

_ کنن یم فیپسره تعر نیاز ا یلیخ نیبابات و آرم  

تونستم بگم یم یلبخند زدم، چ هی فقط : 

_ ش؟یدیخودت د  

 نه_

موضوع به  یبود. وقت بهیداد، انگار هنوز تو جمع غر یگوش م گرانید یگوشه نشسته بود و فقط به صحبتا هی رمحمدیام

تو کانادا سوال  یزندگ طیمحمد از شرا ریشروع کرد رو به ام نیحرفا پرت شد، آرم نیو ا یاز خواستگار یسالمت

با خنده گفت الیکردن.ل : 

_ و بپره رهیبگ طیاالن همه کاراشو کرده فقط مونده بل نیکنه انگار هم یسوال و جواب م یجد نیهمچ   

.آالله گفتدمیخند آروم : 

_ خواد بذاره بره یم یاالن به رسولم رو بد نیهم اد،یمردا که بدشون نم . 

با خنده گفت الیل : 

_ عمراً خودش آقاجونو ول کنه و بره نینه آخه آرم   

***  
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و گفت دیآشپزخونه آوا رو صدا کرد، از همون اپن آشپزخونه سرک کش یاز تو مامان : 

_ ییرایپذ زیرو م میبر ایسفره بندازم ،  نیرو زم . 

رو به من گفت یحاج : 

_ پسرم یراحت یچطور  

گره کرده امو از هم باز کردم یدستا : 

_ راحتن هیبق ینداره، هر جور یفرق  

با لبخند رو به آوا گفت نیآرم : 

_ آوا جان نیبچ زویچارزانو بزنه، همون م نیهمه سال بتونه روزم نیکنم آقا محمد بعد ا یفکر نم . 

کردم  یباهام خوب برخورد کنن، با خودم فکر م ینطوریمن ا یسال دور نهمهیکردم بعد ا یتکون داد، فکر نم یآواسر

و بچه ها  ییرایکرد به پذ یسفره رو از تو آشپزخونه منتقل م لی. آوا وسارنیگ یرو واسم م افهیخورده ق هیحتما کمِ کم 

از بچه  یوقت دل خوش چیآوردن، ه یرفتن و خنده اشو در م یور م ونور به ا نیهم مثل سه تا جوجه مرغ دنبالش از ا

تونه با اون سه تا کنه  یم یباره ، چه جور یکه از چشاش م یدختره با اوج غم نیتونستم درک کنم ا یها نداشتم، نم

خواهر برادرا و بچه هاشون  نیتو هم اشیبره از خنده، انگار تموم دن سهیانقدر خوب برخورد کنه و با حرکاتشون ر

بود رفتم تو کوک آوا ، اومد و کنارم نشست و با لبخند گفت دهیفهم نیرحسیشد.ام یخالصه م : 

_ تو فکر؟ یرفت ......... 

حرفش تکون دادم دییبه تا سرمو . 

_ یکرد دایپ بیرق .... 

زدم پوزخند : 

_ پره یم مانگار عاشق چشم و ابروش بودم و حاال داره از دست یگ یم یجور هی  

کنه ینم فیتعر ینجوریا یاز هر کس یها.......حاج هیجد هیخواستگار نیا انیجر_:دیخند آروم  

کردم تو چشماش و حرفمو رک و راست زدم نگاه : 
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_ ؟یش یچرا خودت دست بکار نم  

چند لحظه رفت تو فکر و بعد سرشو بلند کرد و گفت ن؛ییگرفت و سرشو انداخت پا قینفس عم هی : 

_ کردم یبه جز آوا بود معطل نم یا گهیکس داگه هر   

و گفت دیخند : 

_ بهش یدادم فکر کن یبهت فرصت نم یحت  

_ ه؟یچرا؟چرا حاال که آواس نه؟.......مگه فرق منو تو چ  

_  یلیخ تتی.........وضع یداد، تو نبود رشییشه تغ ینم اده،یز یلیکه .......من برادرانه هام نسبت به آوا خ نهیفرق منو تو ا

کنه یفرق م .............. 

نگام کرد و گفت طنتیبا ش بعد : 

_ رمشیتونم بپذ یراحت م یلیبه عنوان زن داداشم خ یول . 

_ رمیواسش بگ یجد میتصم هیتونم  یاگه بخوام نم یمن حت هیشما دوتا چ نیب انیجر یتا نگ . 

خورده فکر کرد و گفت هی : 

_ کنم؟ فیبرات تعر امیب شویخواهر و برادر یدرد و دال یتو از من توقع دار  

_ دیزن یمشکوک م یلیآخه شما دوتا خ  

و از کنارم بلند شد و رفت سمت بچه ها، ترانه رو بغل گرفت و پشت سر آوا وارد آشپزخونه شد دیخند فقط . 

با  ییدو تا م،یبرنج اومد و کنار آقا رسول نشست ، همه منتظر آوا ومامان بود سی، آالله هم با د مینشست زیهمه دور م  

من،  یروبرو یکرد سمت صندل تشیو مامان دستشو گذاشت پشتشو هدا زیهم اومدن ،آوا پارچ دوغ و گذاشت رو م

که کنار من  نیتعارف کرد که شروع کنن . آرم هیکردو به بق ااشاره به آو هیخودشم نشست کنارش، رو به من با ابرو 

خانم  الیل د،یکش یغذا م امیپرستو و پ یآوام داشت برا د،یبرنج کشبرام  یینشسته بود بشقابمو برداشت و با خوشرو

 :گفت

_ ستنیول کن تو ن انیکه م نجایا نایدستت درد نکنه آواجون ، ا  
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لبخند گفت هیبا  آوا : 

_ میخوبم بعد شام دار یبرنامه  هیتازه اگه شامشونو خوب بخورن  ستم،یآخه منم ول کنشون ن  

گفت پرستو : 

_ یچه برنا مه ا  

با دهن پر گفت امیپ : 

_ دمید خچالیتو  کوی.........ک هیدونم .......تولد باز یمن م   

با خنده گفت مامان : 

_ واقعاً تولده ست،ین یتولد باز  

گفت پرستو : 

_ ه؟یاِ؟....تولد ک  

خانم با خنده گفت الیل : 

  تولد عمه جونتونه_

با خنده گفت یعل ریام : 

_ درست کنه کیک یمجبورش کرد یدیبنده خدا هم از خودش کار کش نیمامان روز تولد ا  

گهید میرو قبول ندار یبازار یکای......ما ک گهید نهیآدم دستپختش که خوب باشه هم_:مامان  

نگفت،آقا رسول گفت یزیلبخند زد و چ هی آوا : 

_ ؟یخب آوا خانم شما االن چندو پر کرد  

_ ستیب  

با خنده گفت آراد : 
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_  دهومین دهیبله رو بده تا اسم ترش هییخواستگار فردا نی.......بابا به همستیبه حالش گر دیبا ست،یبه ب دیدختر که رس

 رو دخترت

با خنده گفت مامان : 

_ بندازم.کجا نگهتون  تونیترش یجا داره.......بگو من شما چهار تا رو چه جور شهیحاال آوا تو خونه ام که بمونه که هم

قد و قواره ها؟ نیدارم با ا  

با خنده گفت نیآرم : 

_ گهید دیبند کن نجاستیآقا محمدم تا ا نیخب نر گس خانم دست ا  

با خنده گفت مامان : 

 هستم به فکرش_

ترو خدا مامان الیخ یب_:گفتم  

کرد و بهم چشم غره رفت فیاخم ظر هی مامان . 

آوا شمعاشو فوت کردن و آوا فقط با  یبه جابچه ها به نوبت  زویدستپختشو آورد و گذاشت رو م کیشام آوا ک بعد

برش  کوی.بعدم خودش کارهیکرد تا دلشونو بدست ب یکرد و پشت سر هم شمعهارو براشون روشن م یلبخند نگاشون م

ومدین رونیشد و تا آخر شب ب مگ باًیکردو بعد خودش تو آشپزخونه تقر میهمه تقس یداد و برا .  

خونواده با من  نی. انقدر امیبدرقشون کنار در جمع شده بود یبلند شدند. همه برا یخداحافظ یشب همه با هم برا آخر

تا دم در همراهشون رفتم،  هیکنم. منم همراه بق یریشد ازشون کناره گ یروم نم گهیو خوب برخورد کرده بودن د یعاد

 لشیزمان برد واونم دل یلیشون که البته خآوا بهش دادن. بعد از رفتن تولد ی هیخانم و آالله دو تا پاکت به عنوان هد الیل

همچنان سر سن آوا سر  یرعلیآراد و ام م،ینشست منیو تو نش میاز عمشون بود، همه برگشت یحاج یدل نکندن نوه ها

گفت،  یبهشون نم یزیچ دویخند یدادن دستش. آوا م چیکادو پ یبسته  هیذاشتن بعدم هر کدوم  یبسرش م

هاشو همه رو گذاشته بود رو مبل و  هیگفت و رفت باال،آوا هد ریداد دستشو شب بخ کیکوچ یبسته  هی نمیرحسیام

 هیتو اتاق موقت من،  میکرد. مامان صدام زد ، دنبالش از پله ها رفتم باال، رفت یرو جمع م زایرو م یایدست شیداشت پ

 :پاکت داد دستم،گفتم

_ ه؟یچ نیا  
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 من از طرف تو واسه آوا گرفتم_

_ بشه؟ یکه چ  

 مثالً تولدشه_

_ دونن من خبر نداشتم یهمه م   

_ یبهش بد هیهد هی هیحاال اشکال داره تو هم مثل بق  

_ هست؟ یچ  

 ساعته_

 ی هینبود و آوا هنوز تو آشپزخونه بود. پاکتو گذاشتم رو بق ی. حاجنییاز پله ها رفتم پا تفاوتیهامو انداختم باال و ب شونه

لب تاپم یرفت تو آشپز خونه. رفتم تو اتاق. مسواک زدم و نشستم پا یمکادو هاشو برگشتم باال. مامان داشت  .  

*** 

به هم  یآشپزخونه هنوز حساب یتو شستن کمکم کرده بودن ول الیسر جاهاش، آالله و ل دمیخشک کردم و چ ظرفارو

کردم که نر  یخشک م زیدستمال تم هیبا  نتارویکاب یآب رو یدادم و لکه ها یآخرو انجام م یبود.داشتم کارا ختهیر

 :گس جون اومد تو

_ ی؟خسته شد یکن یچقدر کار م گه،یولش کن د  

لبخند گفتم با : 

_ بود یعال یلیخ زیتموم شد، دستتون درد نکنه همه چ . 

بسته داد دستم هیو  دیبوس گونمو : 

_ از طرف من و بابات نمی،ایساله بش ستیان شا اهلل صدو ب  

_ شما و بابا ی هیسا ری.....انشا اهلل تا هستم زکاریخوام چ یاوووو.....م  

و بعد بسته هارو  دمیراحت پوش ینخ راهنیپ هیکادومو برداشتم و رفتم تو اتاقم، اول لباسامو عوض کردم و  یها بسته

 یبا لبخند اول کادو ام،یب رونیچند ساعت از فکر محمد و کاراش ب یگذاشتم جلوم، محبت خونوادم باعث شده بود برا
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خوشگل بود، لبخندم پررنگتر شد و بستمش دور  یلیتوش بود، خ ینتزفا یدستبند طال هیرگس جون و بابا رو باز کردم. ن

خوشگل بود یلیعقب گرفتمو نگاش کردم. خ کمیمچم، مچ دستمو  . 

مبلغ قابل توجه ، آراد  هیبا  هیکارت هد هی الیل یآالله سکه بود و کادو یرو شروع کردم به نوبت باز کردن، کادو هیبق

بود که  بیعروسک زشت و بدترک هیهم  یعل ریام ی هیزدم، هد یم شهیکه هم یبرام عطر گرفته بود، همون عطر

داد.  یپالک اهلل گرفته بود، بستمش به گردنم ، بهم قوت قلب م هیبا  ریزنج هیواسم  نمیحس ریخنده دار بود، ام یحساب

دوباره انداختمش تو  دمشویداد. پالک و باال آوردم و بوس یخوب بهم م یلیخ یلیحس خ هیافتاد رو قلبم و  یپالک اهلل م

در  یلطف بزرگ یافتادم، از ته دل ازش ممنون بودم. هنوز خودش پکر و دلخور بود ول نیرحسیکار ام ادیلباسم.دوباره 

 .حق من کرده بود که واقعاً قابل جبران نبود

 ادمی دیتو هم تا شا دمیکش یباز نکرده باشم، اخمام و فکر شوینمونده بود که هد یهم مونده بود، کس هگیپاکت د هی

آوردم و بازش کردم،  رونیجعبه بود، ب هیتو ذهنم نبود، شونه هامو انداختم باال،توش  یزیگرفتم، چ یپاکتو از ک نیا ادیب

کلمه  هیبود که فقط روش  کیکارت کوچ هی رشیباال، ز دیابروهام پر ،بود متیو مشخصاً گرون ق کیش یلیساعت خ هی

دونه ، حاال اونو  یتولد منو نم خیتار رمحمدیدونستم ام یآوردم، م ی،داشتم از تعجب شاخ در م"رمحمدیام"نوشته بود

که  یکس یبرا یمتیگرون ق یکادو نیهمچ دنیخر یتونستم نسبت بدم به نرگس جونو فکر کنم بهش خبر داده، ول یم

ازش خوشم  یبود که من حساب نیتفاوت شونه هامو انداختم باال، مهم ا ینبود، ب یمنطق یلیتازه باهاش آشنا شده خ

خوشگل بود یلیخ ییدادم تا اندازش کنن. خدا یفرصت م نیدر اول دیاومده ، فقط بندش برام بزرگ بود، با . 

کنه،  فیمنو رد یاش صحبت کرده بود و قول گرفته بود که کارادانشگاه، با اون آشن میبر نیرحسیبود با ام قرار

آراد و  اجه،یشرکت به وجودم احت یبه حسابا یدگیرس یخودش با بابا هم صحبت کرده بود و گفته بود برا نیرحسیام

. اول صبح با  فتادهیتو شرکت ن یاتفاق خاص دونستن یجا خوردن، اونام تو همون شرکت بودن و م یحساب یرعلیام

بودن،  دهیو آراد زودتر رس یرعلیکرد،بعد هم باهاش رفتم شرکت.ام سیدانشگاه و کارامو راس و ر میرفت نیرحسیام

و به  انیو آرادم خبر داد که ب یرعلیشرکت سالم کردم و وارد اتاقش شدم. با تلفن به ام یبه منش نیرحسیپشت سر ام

بشه و قرار شد همه با هم  یدگیشرکت رس یخواد به کل حسابا یجه گفت ممو ریغ ایدونم موجه  ینم لیدل یسر هی

پوشه و پرونده  یو با دو سه تا لب تاپ و کل می. تو اتاق کنفرانس همه نشستمیبرس جهیتا زودتر به نت میمشغول بش

و خنده  یبودن و از شوخ یجد یموقع کار حساب ونهو آراد برخالف تو خ یرعلی. برام جالب بود که اممیمشغول شد

نبود یخبر . 

*** 
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 یسر هیگرفتم  میروز بود که تو خونه حوصلم سر رفت و آدرس شرکت بچه ها رو از مامان گرفتم و تصم یوسطا

 دمیبود، دم شرکت که رس دهیواسم کش قیو دق یکه مامان با کروک یشدم و رفتم به آدرس نیبهشون بزنم. سوار ماش

جواب داد ن،یرحسیزنگ زدم به ام : 

 جونم داداش_

 سالم_

 سالم_

_ شه پارک کرد یکجا م نویمن دم شرکتم، ماش ریام . 

_ هفتم یطبقه  ایبعدم ب نگ،یتو پارک ایکنم ب یهماهنگ م یبا نگهبان . 

و  میبود. با هم دست داد ستادهیخودش دم آسانسور ا نیرحسیهفتم. ام یپارک کردم و با آسانسور رفتم طبقه  نویماش

دست دادم، آوا جواب سالممو داد و  یرعلیکرد سمت اتاق کنفرانس.بچه ها همه اونجا جمع بودن ، با آراد و ام تمیهدا

و گفت نییسرشو انداخت پا : 

_ قشنگ بود یلیخ تون،یدستتون درد نکنه واسه هد . 

_ کنم یخواهش م . 

با  نیرحسی. امزیپشت م یایاز صندل یکی.چپ چپ نگاش کردم و نشستم رو دیخند یم یرکیز ریداشت ز نیرحسیام

خواست و رو به من گفت یواسه همه چا شونیتلفن به آبدارچ : 

_ نورا؟یاز ا  

_ چه خبره نجایا نمیبب امیحوصلم سر رفت تو خونه، گفتم ب گه،یکارم د یب . 

_ میجا با هم بر هیتا  یکه خورد توییچا یاتفاقاً کارتم داشتم. اگه حالشو داشت . 

 کجا؟_

_  یتییسو یآپارتمان هیداد  شنهادیپ یجا بندش کنم،حاج هیصحبت کردم اگه بشه  یخورده پس انداز داشتم،با حاج هی

با هم؟ مینیبب میبر یایقاشه،میاز رف یکیکرده بهم مال  یجارو معرف هی رم،یبگ یزیچ  
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_ ندارم یکه کار م،منیبر . 

گفتم نیرحسیبه ام م،یکه خورد مونوییچا : 

_ میبر  

به بچه ها گفت نیرحسیام : 

_  یرو بسپر به خودش.......آوا م هیآوا خوب راه افتاده بق یدید یتوهم وقت یرعلیبرو سر کار خودت، ام ایب گهیآراد تو د

یحسابارم با دقت چک کن ی هیگم شکم به کجاست که بق ی......من بهت نمیبا دقت کار کن یلیخوام خ  

سرشو تکون داد و گفت آوا : 

_ کنم یم مویباشه من سع . 

گفت زیام طنتیش یخنده  هیبا  نیرحسیرون،امیب میاز شرکت اومد نیرحسیام با : 

_ بهش ینداد هیبق یجلو طون؟چرایش یبود دهیبراش خر یچ  

_ بود  دهی.......مامان رفته بود از طرف من خره؟یدختره ک نیخواستم بدونم تولد ا یحالت خوبه؟.....مثالً من از کجا م

 ....براش

شده طونیمامانم ش نیا_:دیخند .... 

_ دردونشو بندازه به من نیهست ا یعزمشو جزم کرده هرجور  

_  یشه......من برادرانه بهت م یم دایآوا کم پ هیاالن دختر به صاف و سادگ ینکن محمد.......تو دوره و زمونه  یانصاف یب

 نیبه هم یدونم حاج یم دی.......بعستین یدست دست نکن......خواستگار امروز آوا کم کس یدار یمیگم.....اگه تصم

کنه یم شیشده راض یآوارو ول کنه......هر جور ایزود  

_  دنشویارغوان که چشم د ی.......دختر حاج؟یکه ازدواج کنم؟.......اونم با ک رانی......مگه من اصالً اومدم ادونمیچم

 ندارم

_  نیکنم کوچکتر یم یتو اون خونه دارم زندگ .......واال من که ده سال؟یندار دنشویکه چشم د یدیازش د یچ

راه انداخته  یخودش کرده واسه ما هم کرده........االن اون شرکتو حاج یواسه بچه ها یازش ندارم....هرکار یدلخور
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 نیماش هی یرعلیبا ام یکیپسر خودش شر یپا ریمنو گذاشته .....اگه ز تیریآراد و بذاره واسه مد نکهیعوض ا یول

سپره دست ما ها و انقدر بهمون اعتماد داره  یکه به قول تو دردونشو م نیمن.......هم یپا ریگذاشته ز نیماش هیگذاشته 

حرفه یلیخ ارهیشرکت نه نم ادیکنم آوا ب یکه من امروز اراده م ..... 

_ ده یکنه .......به نظر من داره باج م یرو عوض نم یزیچ نایا  

_ ، با  ستین یکنه............تو مشکلت با حاج تیازمون داره که مجبور باشه رعا یده ؟چه خورده برده ا یرو م یباج چ

و چهار سالش  یازدواج کرد فقط س یبا حاج یفکر کن............مامان وقت یکم منطق هیازدواجش با مامانه.........محمد 

موقع بچه دار  رنیبگ مین تصمتون یسن االن هنوز نم نیتو ا دخترا یبود،درسته پسر بزرگش هجده سالش بود ول

بود  دهید یما خوب امرزهیخداب یاز بابا یلیکرد........مثالً خ یهمه سال و تنها سر م نیا دینه.......چرا با ایشدنشون هست 

 یم یکنه، سرور یم یانمخ یحاج یهمه سال داره تو خونه  نیسر کنه؟......مامان تو ا ادشیبا  نهیبش شویکه جوون

کردن مادرمون؟.....مامان من و تو االن  یاز راحت زندگ میباش یناراض دی......چرا بادمید نویده سال ا نیکنه.........من تو ا

کرد آخه؟ یتنها سر م دیرو با گهیچند سال د نیفقط چهل و چهار سالشه....بب  

بود که  دهیرس ییخورده واسه خودم متاسف شدم که کارم به جا هیبود، راستش  ی،حرفاش منطق رونیدادم ب نفسمو

کرد.گفتم یم حتمیداشت نص کترمیبرادر کوچ : 

_ لوسه یادیدختره ز نیحرفا گذشته ....ا نیحاال از ا  

هیدختر خوب-:دیخند ...... 

انگشت شست و اشارشو چسبوند به هم و گفت دوتا : 

_ خورده حساسه هیفقط   

زد یبهم م مویزندگ یداشت کل برنامه ها رانیبود،اومدنم به ا یسخت میواقعاً تصم هامو انداختم باال، شونه . 

*** 

تو کارم بود که آراد اومد تو اتاق و گفت سرم : 

 آوا آماده شو نرگس جون گفت برسونمت خونه_

 هنوز که زوده_
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_ یآماده بش یبر دیزودتربا یگفت عصر مهمون دار  

خونه با بغض سالم کردم و صاف رفتم تو اتاق و  دمیرس یجمع و جور کردم و از جام بلند شدم.وقت لمویحرص وسا با

 :درو بستم. نرگس جون آروم در زد و اومد تو

_ شده مامان جان؟ یچ  

هیگر ریز زدم : 

_ ازدواج ندارم یکنه.....من االن آمادگ یم تمینرگس جون چرا بابا اذ  

دیخند آروم : 

_ ؟یازدواج کن دیاالن با نیگفته تو هم یحاال ک  

_ کرد؟ یم فیانقدر تعر یکی نی....چرا بابا از اان؟یم یخواستگارا واسه چ نیپس ا  

_ مجبورت  یکه به کار هیتو آدم یرن.......به نظرت بابا یو م انیم نطوریمردم هم نه،یدختر دار هم یخونه 

 هی......به چشم ستیکه ن یبه دلت نشست......اجبار شونیکیرفت و آمدا  نیهم یتو دیو برن شا انیکنه؟.......بذار ب

جونت یشده بال یخوشگل ته،نه........مشکل از خود یگ یم ی.....نخواستنشونیمهمون بب  

 من کجام خوشگله؟_

و گفت دیبوس مویشونیو پ دیخند : 

_ رسن یم رمحمدمیو ام نیرحسیناهارتو بخور......االنه ها ام ایبلند شو ب . 

 دن،سالمیرس نامیا نیرحسیعوض کردم و دست و صورتمو شستم و رفتم تو آشپزخونه، همون موقع ام لباسامو

گفت نیرحسیکردم،ام : 

_ ؟یکن یم کاریچ نجای......ا؟یکار در رفت ریاِ؟....تو از ز  

ستادیجون دستشو زد به کمرشو کنارم ا نرگس : 

_ هست یخونه....حرف ادیسالم......من گفتم ب کیعل  
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به مسخره دستاشو برد باال و گفت نیرحسیام : 

_ حرف بزنه یکنه هرک یغلط م . 

با خنده زل زده بود تو صورت من و با لبخند جواب سالممو داد رمحمدیام . 

*** 

کردم.قشنگ بود،  یصورتشو برانداز م دارینگاه خر هیبار داشتم با  نیاول یروم اثر گذاشته بود، برا نیرحسیام یحرفا

بودم  نیرو مطمئ یکیموهاش افتادم، اون  ادی،یو شکستن فیظر یلیخ یلیخ دمی،شایاتورینیو م یشرق یلیشه گفت خ یم

 یباشه نمره  افهی. کالً اگه قرار بود مالک انتخاب فقط قدش یمعرکه اس، موهاشو دور صورتش تصور کردم قشنگ م

بعدشو داشتم؟ یتایازدواج و مسئول یبود؛من اصالً حوصله  نیمسئله ا یگرفت،ول یرو م یقبول  

آروم کنار گوشم گفت نیرحسی.امنییام شده بود و با صورت سرخ و خجالت زده سرشو انداخت پا رهینگاه خ متوجه : 

_ چاررویبا چشمات دختر ب ی....تو که خورد؟یخوا ینم ینجوریهم  

 برو بابا_

با خودم  نمیکردم تا بب یخورده با خودم خلوت م هی دیکرد.صاف از پله ها رفتم باال ، با یبا خنده داشت نگام م مامانم

 چندچندم؟

*** 

دونم انقدر مادرو خواهره پسره  یبدم فقط م حیتوض ادیهم انجام شد، حوصله ندارم ز یخواست بابا خواستگار به

اول فقط مامانشو خواهرشو زن  یلسه ج یبرا ایمیمزخرف بودن که نرگس جونم بهش اعتراف کرد،طبق رسم قد

که بابا گفت میشا م بود زیبود. شب همه سر م ومدهیخود پسره باهاشون ن یداداشش اومده بودن، حت : 

_ بابا، چطور بودن؟ یخب آوا خانم نگفت  

جون گفت ن،نرگسیینگفتم ، فقط سرمو انداختم پا یزیچ : 

_ خواهرش؟ ایچطور بود؟مامانش  یک  

_ گم؟ یدارم؟،پسره رو م کاریخواهرش چمن به مامانشو   
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دیجون خند نرگس : 

_ خواست  یاولم مامانه م نی........فقط مامانش و خواهرش اومده بودن با زن داداشش......از هممیدیند یواال ما که پسر

کنه تیدختره مثل دست گل مارو ترب  

خنده،نرگس جون  ریزد ز شتریم، بچپ چپ بهش نگاه کرد هید،یترک یدونم چرا داشت از خنده م ینم نیرحسیام

 :گفت

_ موندن تا صداشون کنن بعد  یداشتن ، م ایدخترا ح مایقد نکهیاز ا فیآورده شروع کرده تعر ییآوا براشون چا

 یو ب دنیفهم یبود که دخترا نم میجلو خواستگار....منم نذاشتم حرفشو تموم کنه، گفتم بله اون مال زمون قد ومدنیم

 قهیداره.....بعد از چند دق صی، خودش بهتر از ما قدرت تشخ االتهکرده و با کم لیسواد بودن، حاال ماشااهلل دختر ما تحص

 نیخواد آوا خانم زودتر ازدواج کنن.......منم گفتم هم یدلتون م یلیگه حتماً شما خ یخدا رو کرده به من م یباز بنده 

نظرم حاال حاالها  هبهشون، وگرنه اگه به من بود که ب میاز خواستگارارو وقت بد یدونن بعض یهست حاج آقا صالح م

شه یما سوت و کور م یواسه آوا زوده.....آوا بره خونه   

گفت نیرحسیکه همشون غش کرده بودن از خنده ،ام پسرا : 

_ مه؟برا ه یدار نتیتا حاال شما انقدر قشنگ جواب تو آست یبارک اهلل مامان.........از ک  

گفت بابا : 

_ ؟یبه سالمت دنیپس پر ! 

اعتراض گفتم با : 

_ ن؟یگ یم ینجوریاِ...بابا؟!....مگه تو خونه موندم که ا  

گفت یرعلیام : 

_ ستیبه ب دیهم نمونده.......دختر که رس یزیچ گهید ........ 

وسط حرفش دیجون با تشر پر نرگس : 

_ یرعلیام ... 
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_ آآ دیتمومه......آدم با  گهید هیمامان پشت کس یآقا ما غلط.......وقت .... 

باز با خنده گفت نیرحسیرو دهن خودش.ام دیدستشو محکم کوب و : 

_ به دلمون میداده بود یعروس یوعده  ی.......ما کلهیکالً منتف یعنی . 

گفت آراد : 

_ یج یخواستم برم دنبال کت و شلوار و د یمنکه امروز م  

با تاسف سرشو تکون داد و گفت بابا : 

_ کردنتونه ها؟ قیشماها........عوض تحق رتی، به غبه به   

میاریرو حرف شما حرف ب میکن ینداره ، ما غلط م یمعن قیتحق گهیخوبه د دییفرما یشما م یوقت_:نیرحسیام . 

و گفت نیرحسیپشت دست ام دیکوب حشیبا خنده با تسب بابا : 

_ زبون باز هیبرو پدر صلوات  

خوشحال بودن به جز بابا یعمالً همه از بهم خوردن خواستگار یعنی . 

*** 

 دهیرفت سمت آوا، رو تخت دراز کش یشدم ناخودآگاه فکرم م یرفته بود رو مخم، تا تنها م یبدجور نیرحسیام یحرفا

 یآمادگ یهم کم نبود ول یلیازدواج دارم؟درسته که سنم واسه ازدواج خ یمشخص بود، من آمادگ زیچ هیبودم، فکرم 

 یازدواج کنم ول ومدیعادت کرده بودم، درسته که بدم نم دنکر یزندگ ییبه سن نداره، من به تنها یازدواج ربط یبرا

وسوسم کرده  یحساب نیرحسیمامان و ام یبود، حرفا یخونه شدن کار سخت هی.مرد دمیترس یم تاشیخورده از مسئول هی

 خنددراور آوا خانم، ناخودآگاه از فکر آوا با اون صورت گل انداخته لب یکشو اتیمحتو دنیبود ،مخصوصاً بعد از د

اد؟یمن کنار ب یتونست با سبک زندگ یآوا م یعنینشست رو لبم.   

دفتر  یخواهر برادرش بود و کارگاه سفال و گاه یبچه ها حشیو تفر دیپلک یبود، همش دورو بر مامان م یخوب دختر

ارغوانو به عنوان  یتونستم حاج یمن م یعنیتونستم درکش کنم؟  یمن م یعنیو حساس بود،  یاحساسات یادیشعرش، ز

رو  ینیتضم چینبوده و ه رانیکه سالها ا یداد به کس یم ترشوارغوان دخ یاصالً مهمتر از اون حاج ایپدر زنم تحمل کنم؟

ست؟یگذشتش ن  
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شد زن من بشه؟ یم ؟حاضریچ آوا  

داد  شنهادیمامان آوا رو بهم پ یشد؟وقت یکردم و چ یفکر م یچند روزم.خندم گرفت، چ نیا یاید عنقو ب تایاون اذ با

فکر کنم شنهادشیبه پ یو انقدر جد نمیبش یزود نیبه ا یوقت هیکردم  یدر صد هم فکر نم کی یحت . 

داشت  شنهادیپ نینداشتم حاال ا یارتباط جد یدختر چیهمه سال با ه نیاصول معتقد بودم و تو ا یسر هیکه به  یمن

 یم م،واقعاًیومدیخورده تمرکز کنم، آوا رو تو فکرم کنار خودم قرار دادم، به هم م هیکرد. چشمامو بستم تا  یوسوسم م

 یموند؟احساسات آوا ،م یمسئله م هی.فقط میشد یهم خوب م کنار یلیخ افهیاحساسات، از نظر ق ریگم، نه تحت تاث

 !تونستم درکش کنم؟واسه خودمم سوال بود

 ی، در زدم و رفتم تو، داشت روزنامه م دیشد شن یم مشویمال یقیموس یصدا نیرحسیشدم و رفتم پشت در اتاق ام بلند

 :خوند

_ نیرحسینکنه ام کارتیخدا بگم چ ! 

تو فکر؟.....دلت خواست؟ یرفت_زد: لبخند  

 مسخره نکن_

- نگاهاتو کنترل کن کمی.....یاریدرم یتابلو باز یبرادرانه......دار ی هیتوص هیتابلو شده.......فقط  افتی......قه؟یمسخره چ  

 خب خوشگله_

گفتم، خودمم خندم گرفته بود.گفتم یچ دمیخندش که بلند شد تازه فهم کیشل یصدا : 

_ فازا نبودم نی....منکه تو اگهیتو و مامانه د ریتقص  

رهیخندشو بگ یتونست درست جلو ینم هنوز : 

_  یبه مامان با حاج یگ ی....مه؟یجواب بده حرفام......حاال برنامت چ یزود نیکردم به ا ی......فکر نمیاز دست رفت

 صحبت کنه

_ واسم یکن یازت بخوام م یکار هی  

 بگو_
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  اول به خودش بگو_

_ ؟یخود ک  

 آوا_

 حرفشو نزن_

_ نیرحسیام .... 

_ یبخوا یزیچ نیشه ازم همچ ینداره........فکر کن من داداششم روت م نیرحسیام  

_ مینکش شیحرفشو پ یخودیاصالً ب هی.....اگه منفه؟ینظرش چ نمیخوام بب یبکنم......م یخوام کار یبابا من که نم  

_  یکشه......م یگه نه......خجالت م یاگه نظرش مثبت باشه من که بهش بگم م یراحت کنم ....اون حت التویبذار خ

؟یفهم  

فرو کردم تو موهام دستامو : 

_ کنم؟ کاریخب پس چ  

زد لبخند : 

_ یکن یصحبت م یبا حاج ینیش یتو اتاق م یر یم یگرد یدسته گل بر م هیبا  رونیب یر ی.....فردا شب میخواستگار  

_ تونم یشه....نم ینم  

 خب به مامان بگو با هر دوشون صحبت کنه_

و گفتم رونیپر صدا دادم ب نفسمو : 

_ شه کرد یم کاریچ نمیحاال بب .  

کنم،  یخوام دخترتو خواستگار یارغوان بگم م یمقدمه برم به حاج یهو ب هیکنم که  یفکر نیتونستم همچ ینم اصالً

که فکرم مشغولش شده بود  ن؟،درستهیرحسیبعدم تازه رو چه حساب ؟،فقط به خاطره چهار تا کلمه حرف مامان و ام

کنم باهاش صحبت کنه تا بدون  یراض نویرحسیام یجور هیخواست  یدختر نداشتم، دلم م نیرو ا یشناخت چیمن ه یول
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رگ  نمیرحسیام نیا ی.ولمیایبا هم کنار ب میتون یاصالً ما دو تا م مینیتا بب میآشنا بش شتریبفهمن با هم ب نایباباش ا نکهیا

بدم در جا  یشنهادیپ نیدونستم اگه بهش همچ یواسم بکنه، خودمم که م یذاشت کار یبودنش نم یداداش تعصب

کردم یم کیمحسوس خودمو بهش نزد ریغ یجور هی یاساس کیتاکت هیبا  دیکنه، با یسکته م . 

داوطلب  گهید یبچه ها دست منه تو آوردوبردش به شرکت و جاها نیبود که حاال که ماش نیراهش ا نیو بهتر نیاول

 دیکوچولو ق هی، فقط  ادیخورده، نه ز هی دیکارم با نیرو هم برداشت.واسه ا یبعد یشد قدما یبشم.بعد کم کم م

 یو حاج یرعلیشدم، آراد و ام یم نیرحسیام یگذاشتنا سردار مامان و سر ب یمعن یخنده ها الیخ یزدم و ب یغرورمو م

ت بودنهم که خداروشکر فعالً کالً از موضوع پرتِ پر . 

 نویرحسیام زیآم طنتیصبحونه حاضر شدم.لبخند ش زیشدم و با بچه ها سر م داریبه هدفم صبح زودتر ب دنیرس یبرا

صبحونمون که تموم شد گفتم ز،یگرفتم و نشستم پشت م دهیند : 

_ واستون انجام  دیبگ ادیهم از دستم بر م یشرکت، اگه کار امیمنم حوصلم تو خونه سر رفته ، از امروز باهاتون م

دار گفت ینگاه معن هیبا همون لبخند و  نیرحسیبدم.ام : 

_  میرو برسون دانشگاه که ما سه تا زودتر برس یرعلیشرکت، قربونت سر راه ام یایم یپس حاال که دار

هست رمونمیخورده د هیشرکت.....امروز  ..... 

گفت رهینگاشو ازم بگ نکهیدستمو خونده بود، با حرص سرمو تکون دادم. با خنده نگام کرد و بدون ا بدجنس : 

_ رهی......د؟یآوا......اومد  

کرد از پشت کانتر گفت یکه چادرشو رو دستش انداخته بود و داشت مقنعه اشو مرتب م آوا : 

_ میمن آماده ام .....بر  

برداشت و گفت زیم یاز رو چشوییبلند شد و سو نیرحسیام : 

_ رهیآراد د میبا تو......بدو بر یرعلیپس قربونت ام .  

باز تا چشماش به من افتاد شروع کرد به  ن،یرحسیرو که رسوندم رفتم شرکت و صاف رفتم تو اتاق ام یعل ریام

دن،گفتمیخند : 

_ خواستم امروز آوارو برسونم ی.....من م؟یکن یم یلجباز یزهر مار.....برا چ  
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؟"دختره نیا"یگفت یبهش م روزیتا د_:دیخند  

_ نیرحسیام اریدر ن یمسخره باز  

_ ش؟یبرسون یخواست یم یچ یبرا  

_ بشناسمش شتریخورده ب هی دیکرد.....اول با یشه خواستگار یکه نم ینجوریبابا هم  

نظر خونواده ریز_انداخت باال: ابروهاشو  

_ خوام بهتر بشناسمش ی......فقط متویخورم آبج ینترس ، نم  

_ خوام ضربه  ی......آوا حساسه ......نمستیبا خودت مشخص ن فتیدرست صحبت کن محمد.....در ضمن ......تو هنوز تکل

رفتنتونو از  رونیچند جلسه ب یبه من بگو تا اجازه  یگرفت یقطع میتصم یبخوره....اول سنگاتو با خودت وا بکن وقت

رمیبگ یحاج  

 مسخره_

_ که هست نهیهم  

_ رم؟یاز تو اجازه بگ دیحتماً واسه حرف زدنم با  

_ گم یدونم که م یم یزیچ هینکن محمد.....من  یلجباز . 

_ یاول مخشو بزن دیده.....با یجواب به خواستگار نم ایراحت نیبه هم نمیب یکه من م یدختر نیا  

_ یکه مخشو بزن ستین ابونیتو خ یدخترا نیخجالت بکش.....آوا از ا . 

_ ؟یتو چرا انقدر بد قلق شد نیرحسیام  

_ دونم تو خودت  یبا خودت مشخص کن.....منکه م فتویدختر گناه داره .....اول برو تکل نیگم ا ی....م؟یچ یعنیبد قلق 

 یم یچ ینیتا بعد بب یبکن فتویدو روز عشق و ک یخوا ی.......میخوشگله به هوس افتاد یدی.......دیستین نیهنوز مطمئ

 شه؟

؟یشناخت ینجوریتو منو ا_بر خورد: بهم  
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_ دختر به قول  نیکنه.......ا یفرق م نجایبا ا یکه تو ده سال توش بود یطیبگم.......مح ینجوریا یکن یخودت مجبورم م

؟یخوام چ ینم یبنده .......بعد اگه تو گفت یاس.......زود دل م دهیآفتاب و مهتاب ند ایمیقد   

*** 

 هیانداخت،  ینگاه هی ره،یبگ یخبر هیمن  یاومد تو اتاق کنفرانس تا از کارا نیرحسیدوازده بود که ام یحدودا ساعت

دادم و بعد گفتم حیکرده بودم، بهش تو ض دایاشتباه تو حساب و کتابارو که پ کیچند تا مورد کوچ : 

_ تونم برم؟ یم یمن ک نیرحسیام  

؟یخسته شد_زد: لبخند  

_  داشیروز برم ترانه رو نگه دارم که به خر هیآالله، بهش قول داده بودم  شیسر برم پ هیخوام  ینه، اگه بشه م

الهامه هیبرسه.....پس فردا عروس . 

گفت نیرحسیاومد تو، ام رمحمدمیام : 

_ ؟یکرد داتویخودت خر  

_ الزم ندارم یزیمن چ . 

  .باشه برو_

گفت رمحمدیام : 

_ میبر ایرم خونه.....ب یمنم دارم م . 

ره یآوا خونه نم_گفت: نیرحسیام  

_ رسونمش یکارم ، هر جا خواست م ینداره، منکه ب یاشکال . 

_ شم یمزاحمتون نم . 

_ سر رفته یکاریحوصلم از ب یروزا حساب نینه، منم ا . 

گفت نیرحسیام : 
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_ خونه اس؟ ینی....مطمئ؟یبه آالله زنگ زد  

 خودش زنگ زد_

_ خب لیخ  . 

گفت رونیرفت ب یکه داشت از اتاق م بعدم : 

_ ایب قهیدق هیمحمد،  . 

هم با خنده از اتاق  رمحمدیهمون موقع ام رون،یخورده مرتب کردم و از اتاق رفتم ب هی زویخاموش کردم و رو م ستمویس

. پس مشکلش با ما ها بود که دمید یبود که خندشو م یاول یچند روز دفعه  نیکنم تو ا یفکر م رون،یاومد ب نیرحسیام

،گفتم رونیاز اتاق اومد ب اشباه نمیرحسیاخماش تو هم بود.ام شهیما هم یجلو : 

 پس من برم_

 برو_

 خداحافظ_

_ دنبالت امیخداحافظ، شب زنگ بزن خودم م  

_ یباشه مرس  

 هیبار رو به من  نیاول یبرا م،یاشاره کرد که من جلوتر برم. با هم سوار آسانسور شد یبا دست به در ورود رمحمدیام

 :لبخند زد و گفت

_ ؟یکه کمک کن یتون یستم،میمن آدرسا رو خوب بلد ن  

 اوهوم_

خورده که به سکوت  هیبعد از  میکه نشست نیبا دست بهم تعارف کرد که جلوتر از آسانسور خارج بشم، تو ماش بازم

گفت رمحمدیگذشت، ام : 

_ آوا؟ یخون یم یشما تو دانشگاه چ  
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_ یحسابدار  

؟یا یاز رشته ات راض_تکون داد: سرشو  

 خوبه_

_ برنامه ها نیسفال و ا اد،کارگاهیم یبه نظر هنر تیاخالق اتیآخه خصوص  

 هنرو در کنار درس دوست دارم......من عاشق اعدادم_

_ دونم  ی، نم یتموم کردم.....حاال موندم سر دوراه مویشنوم......منم اونجا معمار یم نویاوله ا یچه جالب......دفعه 

آل تره دهیا یلیاونجا خ میزندگ طیشرا یاصرار داره هر جور شده نگهم داره ولبمونم.......مامان  ایبرگردم   

_ خونوادشو کنار هم  یفرق کرده.......خوشحاله که همه  یخوشحاله......نگاهش اصالً کل یلیروزا نرگس جون خ نیا

خودش به خاطر دل مادرش بگذره یاز خواسته ها یداره......به نظر من مادر آدم ارزششو داره که آدم از بعض . 

بود.بعد از چند لحظه سکوت گفت ریخورده با خودش درگ هیتو رفتن و نرفتن  نکهیلبخند زد، مثل ا هی فقط : 

_ میرستوران ناهار بخور هی میمن گرسنه ام، بر . 

_ آالله منتظره یممنون از تعارفتون، ول  

 هیآالله، بعد از داخل شدن من هم  یخونه  یدادم منو رسوند جلو یکه من بهش م یتکون داد و طبق آدرس سرشو

  .دست برام تکون داد و رفت

درو دستاشو باز کرد تا بغلش کنم. جواب  یکنان جلوتر از مامانش اومد جلو یآالله که شدم، ترانه تات یخونه  وارد

دمیآالله رو هم بوس یبوسه کردم، گونه  تپل ترانه رو غرق یاون لپا یحساب نکهیسالم آالله رو دادم و بعد از ا : 

_ دعوتت کنم؟ دیبا م؟حتماًیدید نورایچه عجب خانم؟ما شما رو ا  

_ داشتم یچند روز چه حال و روز نیمن ا یدون یتو که م وونه،ینه د  

_ ؟یاومد نیرحسیبا ام  

_ اون رسوندم رمحمدهیدست ام نایآراد ا نینه اون کار داشت شرکت بود.....ماش  
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_ برات ارمیب یچا نیبش ایب . 

_ ست؟یآقا رسول ن  

_ ادینه راحت باش ، تا شب نم . 

بود بغل کردم و  زونیو مانتو و مقنعه امو در آوردم و تا کردم و گذاشتم تو اتاق ترانه ، بعدم خودشو که از پاهام آو چادر

نشستم زیپشت م یایاز صندل یکی یآالله و رو شیرفتم تو آشپزخونه پ : 

 چه خبر از شرکت؟_

_ سال شرکتو داده چک کنم یکل حسابا نیرحسی.....امیچیه . 

_ شه واست یهم م یتجربه ا هیخوبه،  . 

_ شم دانشگاهو ول کنم اصالً برم شرکت کار کنم یدارم وسوسه م . 

_ ؟ینصفه ولش کن یدیانقدر زحمت کش  

_ ره برم سمت دانشگاه؟ یاصالً پام نم گهیشه د یباورت م  

_ چه خبر؟ روزید یافته.......از خواستگارا یت ممدت که بگذره هواش از سر هی  

_ پشت  گهیباهاشون صحبت کرد که برن و د یجور هیبودن نرگس جون همونجا  ی....خوشبختانه انقدر افاده ا یچیه

 .سرشونم نگاه نکنن

نگفت؟ یزیچ گهید نیرحسیام_:دیخند  

_ کنم از خجالتش یمن دارم دق م یافتاده.......ول یکنه، انگار نه انگار که اتفاق یبرخورد م یجور هی.....ینه طفل . 

_ فکرشو نکن گهی....درهیگ یم میعاقله......درست تصم نیرحسیگذشت.....ام ریخداروشکر به خ . 

_ زنگ بزنم هیبذار  نجا،یا امیمن به نرگس جون نگفتم م یراست . 

 .آره خبر بده بهش_



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

. آالله میبه نرگس جون خبر دادم که اونجام، سوپ ترانه رو به خوردش دادم و بعد با آالله ناهار خورد نکهیاز ا بعد

 :گفت

_ دیواسه خر میبر ایتو هم ب . 

_ راحت باشه التیسرده ، بهتره ترانه رو خونه نگه دارم، برو خ یلیالزم ندارم، هوا هم خ یزیمن چ . 

پام خوابوندمشو بعد خودم هم  یواسه ترانه درست کردم و رو ریش شهیش هیرفت، منم  رونیآماده شد و از خونه ب آالله

رو سر راهم قرار داد که با  ییجدا نیا یجور هیباز رفتم تو فکر محمد، از خدا ممنون بودم که  دم،یکاناپه دراز کش یرو

کردم تو اوج عالقه ازش  یاش که فکر مبه کار یعنیرنگ ببازه،  یحساب مو عالقش تو دل نمیمحمدو بب یهایچشم باز بد

ستین یدیآدم ام نیشده بودم که به ا نیمطمئ گهیشدم و د یمتنفر و دلسرد م .  

مبل جلوم برداشتم و  یرو از رو یباز کردم و گوش یکی یکیچشمامو  یال یشدم و به سخت داریب لمیزنگ موبا یصدا از

خوابالود جواب دادم یبود،با صدا نیرحسیام ینگاش کردم، شماره  : 

 سالم_

_ ؟یسالم، خواب بود کیعل  

 اوهوم_

_ آره؟ یدیخواب یخونه گرفت یترانه رفت یپس به بهونه   

_ منم حوصلم سر رفت خوابم برد دینه بابا ترانه خواب . 

 آالله رفت؟_

 آره_

_ دنبالت امیب یک  

_ دم یبرگشت بهت خبر م یدونم، وقت ینم  

 آوا_

 بله؟_
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من و من کرد و گفت یکمی : 

_ ست؟ین یخبر گهیپسره که د نیاز ا  

گفتم یخجالت و سرافکندگ یکل با : 

 نه_

_ ؟یکن یبهش فکر نم گهیتوام که د ! 

تو فکرش بودم.ساکت  ییزمان تنها شتریکنم، هنوزم ب یاصالً بهش فکر نم گهیخواستم قاطع بگم د یگو نبودم، نم دروغ

نگفتم، خودش دوباره گفت یزیموندم و چ : 

_ ؟یآوا هست  

 اوهوم_

_ یخوام دوباره اشتباه کن ینم  

 حواسم هست_

_ راحت کن ، باشه؟ المویخ  

_ هستم که.........اصال! ولش کن ریباش، اونقدر دلگ نیمطمئ  

 بهش فکر نکن_

نگفتم،دوباره گفت یزیچ بازم : 

_ ،فقط به خودم زنگ بزن ، بچه ها امشب برنامه دارن یایب یخواست  

 باشه_

خبر از ترانه  هیاز قبل رفتم تو خودم،از جام بلند شدم تا با کار خودمو سرگرم بشم ،  شتریکه قطع کردم ب تلفنو

نداشت.بغضمو قورت دادم و رفتم تو  یبراش معن یغم چیبود و ه دهیگرفتم،خوش بحالش آروم و معصوم خواب

واسه  یبرنامه ا هی دیبا ه،یهم بد درد یکاریشدم، ب نکیتو س یونه .صورتمو آب زدم و مشغول شستن ظرفاآشپزخ
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 خچالی.شستن ظرفا که تموم شد ، هنوزم ترانه خواب خواب بود، از تو دمیچ یتو خونم واسه خودم م یکاریب یزمانا

 یبهش م ناًیسرد مطمئ یتو هوا دنیدو یسوپ بار گذاشتم که هم ترانه بخوره و هم آالله ، بعد کل هیبرداشتم و  لیوسا

دیچسب . 

 کیش یلیخ راهنیپ هیداد،  یبهم نشون م داشویخر د،یکردم تا آالله رس یباهاش باز یساعت هیشد تا  داریکه ب ترانه

ست واسه روش ، گفتم یمانتو هیبود با  دهیخر : 

_ گهیشه اونم خسته اس د یم ریخونه د میتا برس اد،یب نیرحسیزنگ بزنم ام یندار یبا من کارآالله،اگه   

 شام بمون_

_ رهی،دیمرس گهینه د  

_ خوب بود یموند یم یکه باهات ندارم ول یکار . 

زنگ اس. ام.اس  یکه گذشت . صدا یساعت مین هیدنبالم.  ادیتونه ب یاس.ام.اس زدم که آالله برگشته و م نیرحسیام به

بود نیرحسیام یبلند شد، شماره  میگوش : 

" دم درم نییپا ایب ." 

نییکردم و اومدم پا یو خداحافظ دمیو آالله رو بوس ترانه .  

*** 

مامان نشسته  یکسل و خسته بود، من طبق معمول تو آشپزخونه پا یحساب افشیتازه از شرکت برگشته بود، ق نیرحسیام

اومد تو آشپزخونه نمیرحسیخوردم، ام یم یبودم و داشتم چا : 

 سالم_

و خودش رفت سمت سماور، مامان گفت نتیانداخت رو کاب لشویو موبا دیم،کلیجوابشو داد ییدوتا : 

_ آشپزخونه نزن لیدست به وسا یتو دستتو نشست نیرحسیام  

و گفت دیکش یپوف  : 

_ به من بده یچا هیپس لطفاً   
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_ برات زمیر یم یورتتو بشورو دست و ص یتا تو لباساتو عوض کن  

_ بده ، سر جدت سر به سرم نذار یچا هی رم،یبخورم برم دوش بگ یچا هیخوام  ینکن ترو خدا، م تیمامان اذ  

مامان رفت تو هم یاخما : 

 چته تو؟_

و گفت رونینفسشو پر سرو صدا داد ب دوباره : 

_ نخواستم یاصالً چا  

دوش  یصدا ی.وقترهیرفت دوش بگ یمنم دنبالش رفتم باال، حولشو برداشته بود و داشت م رون،یاز آشپزخونه رفت ب و

 یکارتشو در آوردم و گذاشتم تو گوش میس رون،یبرداشتم و اومدم ب شویبرگشتم تو آشپزخونه، گوش عیآب بلند شد سر

رو مثل اولش برگردوندم سر جاش یگوش دم، بع شیخودمو گذاشتم تو گوش یکارت اعتبار میخودم و س . 

از حمام  نیرحسیاومدن ام رونیموفق شدم،قبل از ب ی.خب به سالمتدینگذشته بود که اس.ام.اس اوا رس شتریب قهیدق چند

 :به مامان گفتم

_ گردم یزود بر م رون،یرم تا ب یمامان من م  

_ سر راه دنبال آوا هم برو یباشه، خداحافظ،اگه تونست  

 کاریچ دیفهم یم یشد وقت یم یدنید نیرحسیام ی افهیسرو صدا از خونه خارج شدم.آخ ق یم و بتکون داد سرمو

 کردم؟ً

ادیآالله و به آوا اس.ام.اس دادم که ب یدم خونه  دمیرس . 

من بهت زده شد و سر جاش خشکش زد.براش بوق زدم که  ی افهیق دنی. انگار اونم از دنییبعد اومد پا قهیدق چند

به خودش اومد، اومد و نشست و سالم کرد هویببنده.انگار  لیتو اون سرما قند دمیترس یم اد،یزودتر ب . 

لبخند گفتم با : 

_ پس؟ یومدیساعته تو سرما....چرا نم هی ینکرد خیسالم خانم،   

_ کار داشت؟ نیرحسیام  
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_ دنبالت امیحمام بود، مامان گفت من ب یشما که اس.ام.اس زد . 

 ییزدم به در پررو یم دیساکت بود، سخت بود سر صحبتو باهاش باز کردن، با یادیتکون داد.ز دنیفهم یبه معن سرشو

شد. با لبخند رو بهش گفتم یخرده باز م هیاونم  یرو دیتا شا : 

_ خوره ی.بهم بر مگهید یرد کن یتون یشامو که نم شنهادیپ ،یناهار خوردن باهام فرار کرد ریاز ز . 

شدن گفت دیسرخ و سف یکل با : 

 ....آخه_

_  یتو برنامه ها یکه اومدم همش تو خونه بودم، اون پسرا که حساب یتو اون خونه از روز دی......دلم پوسگهید اریآخه ن

ید یخوب و بهم م یجا هی....آدرس گهیکن د یمهمون نواز کمیخودشون غرقن، حداقل شما  .... 

بگه، گفت یمونده بود چ چارهیب : 

_ به نرگس جون خبر بدم رم،یتماس با خونه بگ هیمن  دید یاجازه م . 

_ یدونه با من یمامان که م  

دل دل کردن گفت قهیمستاصل مونده بود ، بعد از چند دق یحساب : 

_ میبر نمیرحسیپس حداقل دنبال ام  

نبود گفتم یا چاره : 

_ میبر ییدوست دارم دو تا . 

گفت هوی نویینگاه به من کرد و بعد با صورت سرخ سرشو انداخت پا هیخورد، با تعجب  جا : 

_  د،یاز بچه ها بر یکیو با  دیمنو برسون دی، لطف کن رونیدخترو پسر تنها با هم برن ب هینداره  تیما خوب یتو خونه 

اونقدر مهمون نواز هستن که تنهاتون نذارن ناًیمطمئ . 

سرسخت بود، سرمو تکون دادم و  یادیدختره ز نینبود، ا یکرد، چاره ا رییصدو هشتاد درجه تغ هویخوردم، لحنش  جا

حرف رسوندمش خونه یبدون کلمه ا گهید .  

*** 
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سالم کردم و  هیتو دستش لم داده بود رو مبل ، با بغض  یچا وانیل هیبا  نیرحسیتو خونه، ام دمیدو رمحمدیاز ام جلوتر

 داشت تو یکه سع یتیاومد تو و با عصبان یاساس یبا اخما نیرحسیرفتم تو اتاق موقتم، هنوزدرو نبسته بودم که ام عیسر

 :صداش مشخص نباشه گفت

_ آم دنبالت یمگه من بهت نگفتم، زنگ بزن خودم م  

زل زدم تو چشماش یاشک یچشما با : 

_ آوردن فیداداشتون تشر  

رفت ،گفت وا : 

_ ؟یتو بهش گفت  

_ اس.ام.اس دادم تیگوش من به . 

_ ؟یکن یم هیبهت گفته؟چرا گر یزیچ  

انداختم باال سرمو . 

_ بهت گفته؟ یآوا با توام چ  

رونینگفت و با حرص از اتاق رفت ب یزیچ گهید نیرحسی.امهیگر ریز زدم .  

*** 

، گفت دمیها، خند هیداداش ماهم بد تعصب نیا د،یبار یم شیاومد تو اتاقم،از چشاش آت نیرحسیام : 

_ زهیر یداره اشک م ینجوریا یکرد کارشیزهرمار....چ  

دمیخند : 

_ رونیشامو ب میبر ایکلمه گفتم ب کیبهش نگفتم،  یزیبچه اس ها.........چ یادیتو هم ز هیآبج نیاوووو.....توام حاال، ا  

_ یریاجازه بگ یاز حاج دیمگه نگفتم با ،یغلط کرد  

_ میحاال که نرفت  
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_ ؟یمنو برداشت هیچرا گوش  

در آورد و گفت شیکارت و از تو گوش میخنده س با : 

_ جان من مهمونتم ریبرخورد نکن ام ینجوریکارتتو.......ا میقرض گرفتم س یساعت هی  

دیخند یچشماش م یکرد کنترلش کنه ول یم یلحن من خندش گرفته بود، سع از : 

_ نکن تشیمحمد..........اذ ریگناه داره ام  

_ دوجلسه باهاش صحبت کنم؟ دیمنم گفتم چشم......نبا ریزن بگ دیدارم مگه؟.....شماها گفت کارشیبابا چ  

_ من زیرسم و رسوم داره عز  

_ شه یبد نم ادیاز اخالقاش خوشم نم دمید گهی.......اگه دو روز دستین یعاد طیما که شرا طیشرا  

_ گم .......حداقل به مامان بگو باهاش صحبت کنه.......بدبخت  یگم چشم بسته برو عقدش کن داداش من، م یمنکه نم

شد ینم نتیکرده وگرنه اصالً سوارماش یحساب م یرعلیدختره شکه شده بود..........اون رو تو هم مثل منو ام  

گفتم دمویخند بازم : 

_ ادیادا م ای هینجوریا نی.....حاال واقعاً اادیکاراش جالبه.....خوشم م  

گفت یحرص : 

_ یندار اقتشویخوره، ل یو بابا، آوا به درد تو نمبر . 

دمیفقط خند بازم .  

کجا بودن  ستیو آراد که معلوم ن یرعلیام من،یبود، سالم کردم و رفتم تو نش دهیرس یصدام زد واسه شام، حاج مامان

دادم و نشستم کنارش، اونم  نیرحسیام لیلبخند ژکوند تحو هیازشون نبود، مامان و آوام تو آشپزخونه بودن،  یکه خبر

رو به من گفت ندبا لبخ یگفتن.حاج یور یبهم در یلب ریشروع کرد ز : 

_ بابا؟ یکن یم کارایروزا چ  

_ گهید میچرخ یم ینجوریهم ست،یکه ن یکار بخصوص  
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ان شا اهلل یمون یم یتا ک_زد: لبخند  

بلند تر که مامانم بشنوه گفتم کمی یصدا با : 

_ مامان خانم رخصت بدن یتا وقت  

بلندتر گفت یاز همونجا با صدا مامانم : 

_ یبر یتون ی.......بعد اگه باهات اومد میریدست زنتو بگ یتاوقت . 

و گفت دیخند یحاج : 

_ براش نیباال کن نیخب پس آست  

مبل نشست و گفت هیاومد و رو  مامان : 

_ خوام یمن که از خدا م  

تمام گفت یبا بدجنس نیرحسیام : 

_ نیکن یمامان جان، خودتونو خسته م ستین ریداداش ما زن بگ نیا  

و گفت دیباز خند یحاج : 

 ان شا اهلل بعدم نوبت تو_

_ یحاج الیخ یب  

گفت مامان : 

_ شام..........اون دو تا کجان خونه سوت و کور شده؟ دیایب دیبلند ش  

_ حرفا نیو شام و از ا اردیلیدونم ب یبا دوستاشون برنامه داشتن امشب......نم  

گفت نیرحسیشد رو به ام یکه بلند م نطوریهم یحاج : 

 چه خبر از شرکت،آوا تو شرکت به دردت خورد؟_
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نگاه به آوا انداخت و گفت هی نیرحسیام م،یآشپزخونه شده بود وارد : 

_ شه براش یواسه خودشم خوبه......تجربه م  

انداخت و سرشو با قاشق و چنگال جلوش بند کرد،  ریآوا تا چشمش بهم افتاد صورت سرخشو ز م،ینشست زیپشت م همه

 اره،یب رونیآوا رو از اون حال و هوا ب نکهیچشم غره به من رفت و واسه ا هیآوا بود  یکه تو کوک کارا نیرحسیام

 :بشقابشو گرفت سمتشو گفت

_ ؟یزیر یجلوت واسه من م ینایزم بیاز اون س کمیآوا   

بشقابمو گرفتم سمتش نیرحسیگل کرد و بعد ام میپر کرد، منم بدجنس نویرحسیحرف سرشو تکون دادو بشقاب ام یب : 

_ ؟یزیر یواسه منم م  

لبخند ذوق زده زل زده بود بهمون.از  هیمامانم با  ت،یالبته از عصبان نطوریهم نمیرحسیصورتش شد مثل لبو، ام دوباره

با حرص  نیرحسی. امنهیخندمو نب یدهنم که کس یدستمو گرفتم جلو د،یلرز یبشقاب منم گرفت،دستش م یناچار

چنگ زدو گفت باًیمنو ، بشقاب منو از دست آوا تقر یبشقاب خودشو گذاشت جلو : 

_ خورم یخوام، کتلت م ینم ینیزم بیشدم، س مونیمن پش .  

*** 

 یواسم نذاشته بود، م ییپسره اشتها نیا یکردم.کارا یم ینشسته بودم فقط داشتم با غذام باز زیکه سر م یمدت تمام

. ظرفارو شستم و  میاز قبل جلوش بره. شامو که خورد شتریو آبروم ب نهیاونو از چشم من بب یکارا نیرحسیام دمیترس

تو گوشم و باز ذاشتم. هدستمو گومدمین رونیبعدم صاف رفتم تو اتاق و ب : 

یگن تو قصه بود ی/مابونیب یچوپون/سحر خروس خون/ابرا یو نا ین ..... 

 ی. طرفادییپا یمن و داداشش و م یکارا یچهارچشم نمیرحسیسرو صدا همراه بچه ها رفتم شرکتو ام نیبا کمتر صبح

سرو صدا کنار گوشم گفت یب د،ید نویتا ا نیرحسیباز اومد شرکت، ام رمحمدیظهر بود که ام : 

_ حرف دارم باهات ن،ییآم پا یاالن م ،منمیخواد بکن یهم نم یخداحافظ ن،یبردار ، برو تو ماش زیاز رو م چوییسو . 

 نکهیتا اومد، به محض ا دیطول کش قهیرو که گفته بود انجام دادم، چند دق یتکون دادم و بدون جلب توجه کار سرمو

بعد گفت قهیحرکت کرد، چند دق عیسر یلیو خ دینفس راحت کش هی نینشست تو ماش : 
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_ ست؟یمنظور ن یکه ب یمتوجه شد....مطمئناً ه؟یچ رمحمدیام ینظرت راجب کارا  

نییانداختم پا سرمو : 

_ ه؟یدونم منظورش چ ینم یول ستیمنظور ن یمتوجه شدم که ب  

_ واسه  یندار شویدونستم آمادگ یشده.......م طونیخورده ش هیروزا  نیمتاسفانه ا یول رمیکردم جلوشو بگ یمن سع

ذاره.........خودم بهت بگم  یکاراش نم نیپسره با ا نیمتاسفانه ا یبزنم ول یخواستم فعالً بهت حرف ینم نیهم

یگفت جا نخور یزیگم که اگه چ یمهم باشه فقط م براتنداره  یکرده......لزوم یبهتره.......خودش که انگار قاط  

کردم نییباال و پا دییبه عالمت تا سرمو : 

_ خودش بفهمه اجازشو  نکهیبدون ا یدار شویآمادگ.......اگه بدونم ؟یدار شویباهات آشنا بشه.....آمادگ شتریخواد ب یم

دیو صحبت کن رونیب دیچند جلسه با هم بر هیتا  رمیگ یم یاز حاج . 

- تونم ی.....نمنیرحسینه ام .... 

 قصدش ازدواجه_

نییانداختم پا سرمو : 

_ یدون یکنه ، تو که حال و روز منو م ینم یفرق  

_ یکن یبهش فکر م یهنوز دار  

بود و با حرص ینبود، خبر یسوال جملش . 

_ بره تا کامل فراموش بشه یزمان م ینه،ول  

_ ،آره؟یراحت تر فراموش کن دیبشه شا نشیگزیجا یکیاگه   

_ بابا به  نکهیکه از ا یدیبه حال خودم باشم، د کمیخوام  یندارم، م زویچ چیفکر کردن به ه ینه، فعالً اصالً حوصله 

خوام به حال خودم باشم یداده بود دلخور بودم. االن فعالً فقط م یهم وقت خواستگار یعمران یآقا یخونواده  . 

دیخند : 
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_ گرفته شیطونیش یروزا بدجور نیپسره دست از سرت برداره....ا نیدونم ا یم دیبع .  

 یبرگشت شرکت، رفتم کمکش ، داشت برنج درست م نمیرحسی، نرگس جون تو آشپزخونه بود، ام دمیکه رس خونه

گفت نکهیتا ا دمیپلک یدور و برش م یکرد، ه : 

_ واسه لباس؟ یکرد کاری.....چهیفردا عروس ی.....راستگهید ریآروم بگ قهیدق هیگرفتم،  جهیمادر سرگ یوا  

_ گهیپوشم د یاز همونا رو که دارم م یکی  

_ یخوا ینم چکدومویکه ه یرس یم جهینت نیدونم آخرش به ا ی.....منکه مگهیخب زودتر انتخاب کن د . 

دمیخند : 

 اشکال نداره برم از اتاق باال لباسامو بردارم_

_ راحت کاراتو بکن الیبا خ ستین رمحمدی.....برو تا امگهینه مادر، اتاق خودته، اجازه گرفتن نداره د . 

واسه انتخاب لباس واسه  شهیتوش انداختم، هم یبه لباسا ینگاه هیباال و وارد اتاق شدم، در کمدو باز کردم و  رفتم

بود.دو سه تا رو که  یکردم، کار سخت یبرانداز م قیدق شونویکی یکیمجلسا مشکل داشتم، انگشتمو زده بودم به چونمو 

 راهنیپ هیو  ییطال یکت و شلوار مشک هیقرمز براق،  یلباس ماکس هیبرداشتم و گذاشتم رو تخت،  ومدیبه نظرم بهتر م

از  دیشده با یهرجور نیلباس واسه هم دیواسه خر رونیهوا برم ب یساده ، اصالً حوصله نداشتم تو اون سرما یسورمه ا

ونستم ت یجلوم، نم مگرفت نهییآ یبرداشتم و جلو شونویکی یکیفکر کردم، بعد  یکمیکردم،  یانتخاب م شویکیهمونا  نیب

قرمز و کت و شلوار و دستم گرفته بودم و به  راهنیرد شد،پکه تو همون نگاه اول  یسورمه ا راهنیبرسم، پ جهیبه نت

دمیشن رمحمدویام یهو از پشت سرم صدا هیکردم،  یم سهیگرفتم جلومو مقا یم نهییآ ینوبت جلو : 

_ مجلسم مناسبتره نیا اد،واسهیبهت م شتریقرمزه ب  

و روشو برگردوند دیقرار بود خونه نباشه، خند نکهیدهنم، ا یو دستمو گذاشتم جلو دمیخفه کش غیج هی : 

_ یبپوش تویمن رومو اونور کردم روسر  

تو صورتش برگشت سمتم و گفت یرو که دور گردنم بود انداختم رو سرم، با همون آثار خنده  یشال عیسر : 

_ ؟یشد بیدفعه از شرکت غ هیشد  یچ  
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من و من گفتم با : 

 کار داشتم خونه_

بغلمو گفتم ریلباسارو از رو تخت جمع کردم و زدم ز عیسر : 

_ دیببخش  

از کنارش رد بشم که سد راهم شد و گفت وخواستم : 

_ ؟یکن ی، کجا فرار م نمیصبر کن بب  

و گفتم نییانداختم پا سرمو : 

_ تو اتاقتون امیواسه فردا لباس الزم داشتم ، مجبور شدم ب  

زد لبخند : 

_ خره کدوم انتخاب شد؟....حاال باال؟یکرد یخوب کار  

_ به نرگس جون نشون بدم دیشه.....با یم یچ نمیحاال بب  

_ ؟ینگام کن قهیدق هیشه  یم  

تو صداش گفت یپاش بود، باز با خنده  ینگام هنوز به نوک انگشتا یآوردم باال ول سرمو : 

_ گفت باهات صحبت کرده؟ نیرحسی.....راحت باش.......امالیخ یکه.....حاال ب ینگفتم انگشتامو نگاه کن  

_.... 

 چرا نه؟_

_..... 

_ .......چرا نه؟گهیزبونتو موش خورده؟......جواب بده د ایخانم خانما به قول بعض  

_ شه ینم  

_ نشونت بدم؟ مویخود واقع ید یخورده بهم فرصت نم هیکنم بشه........ یم یکار هیمن   
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_..... 

دیقدم عقب رفتم و چونمو از دستش خالص کردم، آروم خند هیچونم و سرمو آورد باال،  ریزد ز دستشو : 

_ ؟یازدواجو قبول دار نجوری.......تو ایخواستگار میایب یرسم یلیخ دیبره با شیپ ینجوریا  

_ برم دیبا د،منیببخش  

_ منو جذب کرده یلیچند روز کارات خ نیتو ا نیهنوز حرفم تموم نشده.....بب ........ 

تر گفتم یجد : 

_ برم دیآقامحمد من با دیببخش  

لباسارو انداختم رو  ن،ییاز پله ها رفتم پا عیبهش زدم و از کنارش رد شدم و سر یاساس یتنه  هی باًینبود تقر یا چاره

آب سرد ریو صورتمو گرفتم ز ییهجوم بردم به سمت دستشو عیو سر یمبل راحت نیاول . 

کرد، رفتم سمتشو گفتم یمبل جمع م یاومدم، نرگس جون داشت لباسارو از رو رونیکه ب ییدستشو از : 

_ کنم خودم یجمع م  

گفتم یبا دلخور بعدم : 

_ آقا محمد اومدن؟ دیچرا بهم نگفت  

و گفت دیخند : 

_ نظر حالله کیقصد ازدواج داره  یبا خودم گفتم، وقت . 

دونست؟،بابا؟ یم یک گهید یعنی!، پس نرگس جونم خبر داشت،یخوردم، وا جا   

*** 

 دمش،یشد انگار.امروز د ینم میمستق یصراط چیبود، به قول مامان به ه یفرار یدختره بدجور نیا وار،یزدم به د هیتک

مدل موهستم، تو  نیدونست عاشق ا یبود و م دهیفکر کنم مامان نقطه ضعف منوفهم دم،یمعرکه رو د یدوباره اون موها

خودمو  یکردم که جلو یسع یلینظر گرفته بودم خ ریآوا رو ز تبودم و حرکا ستادهیاکه کنار در اتاق  یقیاون دقا

 دمیبرداشتم و رفتم و دراز کش واریاز د مویو تک دمیکش قینفس عم هیبه موهاش برسونم،  یدست هیو نرم جلو و  رمیبگ
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از  داشتم ییجورا هیتابم کرده بود،  یشه گفت ب یو نسبتاً کوچولو م فیحجاب اون قد و قامت ظر یب دنیرو تخت، د

دختر ساده و  نیبودم، حاال چرا داشتم نسبت به همچ دهیدختر رنگارنگ د نهمهیسال ا نهمهیمن تو ا دم،یترس یخودم م

همون صورت  دیکوچولوش نبود، شا یو قد وقواره  ییایرو یمسئله موها دمیدادم، شا یاز دست م ارمویاخت یخجالت

سال تنها  نهمهیبودم.ا دهیند رشویتا حاال نظ ایدن یجا چیکه ه یزیبرد، چ یافتادش داشت دلمو م نییسرخ و سر پا

. نییساعت تو اتاق نشستن و نداشتم، بلند شدم و لباسامو عوض کردم و رفتم پا کیحاال تحمل  یکرده بودم ول یزندگ

حوصله لم دادم رو کاناپه  یگفت. ب یم ینم به کدو ینم دشویخر ستیآوا نبود، تو اتاقش بود، مامانم داشت پشت تلفن ل

مامان تلفنو قطع کرد و رو به من گفت لم،یو شروع کردم ور رفتن با موبا ونیزیتلو یجلو ی : 

_ ناهارتو؟ ارمی؟،بیگرسنه ا  

_ ان؟یبچه ها نم  

_ انیم گه،عصرینه د  

هامو انداختم باال شونه : 

_ خورم یمنم م دیبخور دیهر وقت خودتون خواست . 

رفت پشت در اتاق آوا و صداش زد مامان : 

_ ناهار میبر ایآوا مادر،ب  

_ نرگس جون ستمیمن گرسنه ن  

چشم من  یاز جلو عیسر یلیو خ نییاومدن.سرشو انداخت پا رونیوارد اتاقش شد و چند لحظه بعد با هم از اتاق ب مامان

 :رد شد و رفت تو آشپزخونه،مامانم با خنده پشت سرش رفت و گفت

_ ایب رمحمد،پاشویام   

نگاه بهش  هی یچشم رینشست. ز زوینشستم، آوام ظرفرو از مامان گرفت و گذاشت رو م زیدنبالشون، پشت م رفتم

زد باال، مامان اول واسه آوا و  یسرخ شدن فشار خونش نم نهمهیبا ا نیدونم ا یانداختم، بازم سرخ سرخ بود، من نم

و گفت دیبعدش واسه من غذا کش : 

_ شده؟ یاد؟چیا چرا امروز صداتون در نمشما دوت  
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کرد، تلفن خونه زنگ خورد، آوا خواست بلند بشه، که مامان  یم ی. آوا با غذاش بازمینگفت یزیکدوم چ چیه بازم

 :دستشو گذاشت رو شونشو محکم فشارش داد و گفت

_ با من کار دارن نیبش  

کالفه بود ،  یلیکنه، دلم براش سوخت، خ یم یداره با غذاش باز نطوریهم دمیخودش از آشپزخونه خارج شد. د بعدم

 :گفتم

_ کنه؟ یم تتیوجود من اذ  

_..... 

_ غذامو بخورم ونیزیتلو یبرم جلو یخوا یم  

لحظه سرشو بلند کرد و نگام کرد و گفت هی : 

_ شدم ریمن س  

رونیو از آشپزخونه رفت ب نکیبشقاب دست نخوردشو گذاشت کنار س بعدم .  

*** 

 ن،توییلباسامو عوض کردم و رفتم پا فته،یچند روز ب نیقرار بود تو هم ایدن یاتفاقا یدونم چرا همه  یتو اتاقم، نم رفتم

 یرو روشن کنم و باالخره بعد کل یکردم بخار یهم خاموش شده بود، اول سع یسرد بود، بخار یکارگاهم، هوا حساب

 بیو غر بیاون شکل عج ینشده بود. ول دامیکه دور و برش پ بود یکلنجار رفتن تونستم. رفتم سمت چرخم،چند روز

 یارزش ییبایکه واسه دل خودم درستش کردم، درسته که از نظر ز یکج و کوله ا ینبود، همون شبه کوزه  میاونروز

 نیاز بزرگتر یادگاریمن توش محو شده بود و من دوست داشتم نگهش دارم، به عنوان  یاز اشکا یکل ینداشت ول

با  مویزندگ ماتیباعث بشه تصم ختمیارزش ر یموجود ب هیکه واسه  ییاشکا ادی،  دنشیتا هر بار با د م،یزندگ حماقت

رمیعقل و منطق بگ . 

 یدونم به چ یو فکر کنم، نم نمیگوشه بش هیخواست  یهم نداشتم، فقط دلم م یحوصله بودم، اونقدر که حال سفالگر یب

بود. وگرنه اون  یجور هیفقط قصدش سو استفاده اس، حرکتاش  رمحمدمیام ومدیخواستم فکر کنم.به نظرم م ی، فقط م

و رفتم تو فکر، کاش منم  دمیدراز کش نیزم ریز یکدوم از مارو نداشت.رو تخت گوشه  جیه دنیکه روز اول چشم د

حداقل با خودم روشن بود فمیپسر بودم، اون موقع تکل . 
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و در زد، بلند شدم نشستم و گفتم نییاز پله ها اومد پا یخودم بودم ، که نرگس جون به سخت یحال و هوا تو : 

_ دییبفرما  

غذا و مخلفات دستش بود ، گفتم ینیس هیتو،  اومد : 

_ نرگس جون ستمیگرسنه ن  

دیبوس مویشونیتخت و خودش کنارم نشست. دستشو انداخت دور بازومو کنار پ یگوشه  هیرو گذاشت  ینیس : 

_ ؟یچرا انقدر پکر  

_ ستین یزیچ  

_ کرده که ناراحتت کرده ی.....کاررمحمدهیبه خاطر ام  

انداختم باال سرمو . 

_ فکر کن جواب بده، من اصالً به خاطر  ،یکن تینداره خودتو به خاطرش اذ یلیخواستگار، دل هیبذار به حساب  نمیا

خوام پابندش کنم یم ران،یمحمدو کشوندمش ا ریمسئله ام نیهم  

می،حاال محکم ترش کن یدختر خودم که بود ،یخودم باش شیخواد تو پ یشه..........من دلم م یداره ام م_:دیخند ........ 

_ دونه؟ یبابا م  

_ خودم  ی........هر موقع تو اجازه داددیبا هم آشنا بش شتریخورده ب هینه..........با خودم گفتم فعالً حساسش نکنم تا شما 

 یو بفرستم بره هتل تا جواب تو قطع رمحمدیام دیبا طیتو اون شرا گهیخب..........د یلگم .....و یبهش م

چند روز وا داده نیتو هم یکرد، ول یو لجباز ولدورمخورده اولدورم ب هیاولش  رمحمدمیبشه.........ام  

نیایو ب نیمن دارم انجام بد دمیخورده خر هی د،یبزن یدور هی رونیب نیبلند شو آماده شو، با هم بر_:دیخند باز  

تا دستمو گذاشتم رو صورتمو گفتم دو : 

_ !......نه نرگس جونیوا  
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_  ی......مشتریب ییفرصت بده واسه آشنا هیآوا..........هم به خودت هم به اون  ریره.........سخت نگ یداره م رمحمدمیدل ام

دم بهت یخودمون........قول م نیمونه ب ی، م یکش یدونم از بابات و پسرا خجالت م . 

_ تونم نرگس جون ینم  

_ با  دی...........نبایریبگ یجد میتصم هی تیموقع واسه زندگ هی دیآوا خانم.......باالخره با ستیخوب ن یادیخجالت ز

شد یشه زن کس ی؟......چشم بسته که نم یداشته باش کتریطرفت دو تا برخورد نزد . 

آماده بشه رمحمدیگم ام یبخور، م ناهارتو . 

 هیتونستم  یم اینشده بود، حاال آ یرو تخت، من هنوز فکرم کامالً از محمد خال دمیجون که رفت دوباره دراز کش نرگس

ترسوند.نفس  یخورده منو م هیهم  رمحمدیارتباط من و ام یکینزد نهمهی..........ارم؟یبگ میواسه زندگ یمنطق میتصم

 اًنیمطمئ شتر،یب یکیفرصت بدم به جفتمون واسه نزد هین بود که یتر ا یمنطق دمیشاو چشمامو بستم،  دمیکش یقیعم

کرد یاجبارم نم یبه کار یکس .  

*** 

گفت منیکه برگشت تو نش مامان : 

_  یادی......آوا زری......هواشو داشته باش امنیبزن یدور هی رونیب دیبر دیخورده باهاش صحبت کردم...........بلندش هی

هیحساس و خجالت  

گفت اطیرفت به سمت در ح یکه م نطوریتکون دادم.مامان از اتاق آوا براش لباس برداشت و هم سرمو : 

_ ینشست گه،چرایبلند شو آماده شو د . 

مامان داشت  شنهادیپ نیدونم چرا ا یگرفتم، نم یم میبود که داشتم واسه زندگ یبزرگ میشدم و رفتم باال، تصم بلند

 ییجورا هیبکر و ناشناخته بود، آدم  ییجورا هیمامان. آوا انگار  شنهادیعلت سوژه بود نه پ دمیکرد. شا یانقدر وسوسم م

زدم و سرمو تکون  یخودم تک خنده ا یگذره، از فکرا یداره م یچ وشت نهیخواست، تو مغزش نفوذ کنه و بب یدلش م

و  دمیبه خودم رس یباشم. حساب پیکرد جلوش خوش ت یاز درون مجبورم م یزیچ هیدادم و رفتم تا لباس انتخاب کنم، 

نداده بودم  شبودم و هنوز به دهیبا مارک معروفو که واسه مامان خر یشیست آرا هیچمدونم  یبعدم از تو خرت و پرتا

بعدم با خنده گذاشتمش تو  "طلبت،آواجون االن واجب تره یکیمامان جون، شما فعالً "برداشتم و تو دلم با خودم گفتم
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آوا بود، چکمه هامو  شیپ نییمامانو صدا زدم، نبود، احتماالً هنوز همون پا ن،ییپاکت خوشگل و از پله ها رفتم پا هی

خورده بلند تر صداش زدم هی یاط با صدایاز تو ح رون،یو رفتم ب دمیپوش : 

 ....مامان_

که امکان داشت سربه  ییباال اومدن، مامان لبخند رو لبش بود و آوا تا جا نیزم ریز یو پشت سرشم آوا از پله ها مامان

.مامان با لبخند گفتریز : 

_ یداشته باش یدختر ما امانت دستت، هواشو حساب نیا ... 

 دیبود، مامان که د نیریواسم ش ییجورا هی شیخجالت یحرکتا نیزدم و سرمو تکون دادم،تو کوک آوا بودم، ا لبخند

صورتم تکون داد و گفت یم، با خنده دستشو جلومحوش یحساب : 

_ نیتو ماش نیبر نیای......بنیخور یسرما م . 

و رفت باال دیخودش صورت آوا رو بوس بعدم . 

باز کردم و گفتم نویدر ماش موتیر با  : 

_ دییبفرما . 

و نشست.منم سوار شدم. پاکتو گذاشتم رو پاشو گفتم نیسمت ماش رفت : 

_ یکوچولواِ........بذارش به حساب سوغات ی هیهد هی  

_ دیدیچرا زحمت کش  

ساکت بود واسه منم سخت بود سر صحبتو باز کردن، دنبال  یلی. خرونیخونه زدم ب اطیاز ح نویلبخند زدم و ماش هی فقط

فردا یموضوع بودم، آخرش رو آوردم به عروس هی : 

_ میریبگ میبر یالزم ندار یزیواسه فردا چ . 

 نه ، ممنون_

_ نمتیخواد توش بب یگم دعوام نکن.............دلم م یم یزیچ هیاومد....... یبهت م یلیلباس قرمزه معرکه بود، خ  
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ساکت بود، باز من گفتم بازم : 

_ سوال بپرسم؟ هی  

_ دییبفرما  

_ میموضوع مورد عالقتو بگو در مورد همون صحبت کن  

تونم زبون  یعرضه ام که نم یمن انقدر ب"گفتم: یبه خودم م یعنیجلوش کم آورده بودم،  ییجورا هینگفت،  یزیچ بازم

،باز گفتم"رو باز کنم؟ یسادگ نیدختر به ا : 

_ ؟ید یم تویگوش قهیدق هی  

دادم حیبا تعجب نگام کرد ، توض ندفعهیا : 

_ خورده  هیبه  اجیداداش بزرگارو برام در آورده، احت یادا یلیروزا خ نیبذارم......ا نیرحسیخوام سر به سر ام یم

داره یگوشمال . 

_ نیرحسیام یاز خجالت جلو رمیم ی.......من مدینکن ینه تروخدا.......منو قاط  

باالخره زبونتو باز کردم_:دمیخند . 

خندش گرفت، گفتم خودشم : 

_ م؟یکجا بر  

_ دارن دینرگس جون گفتن خر  

ها یدروغ گفت.....البته از نوع مصلحت_:دمیخند باز ! 

لحن مسخرم خندش گرفت. باز گفتم از : 

_ ؟یخوبشو سراغ دار هیداغ کردم......کجا  یرکاکائویش هیمن هوس   

هاشو انداخت باال و گفت شونه : 

_ شهرو حفظن یشاپا یکاف یبهتره...........اونا همه  دیو آراد بپرس یرعلیاز ام .  
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کردم، کت چرمشو از تنش  یم یباز زیم یرو یشمعروبروم، داشتم با جا رمحمدیطرف و ام هی، من  زیپشت م مینشست  

ومنو رو هول داد به سمتم یدر آورد و انداخت پشت صندل : 

_ ؟یخور یم یچ  

_ کنه ینم یفرق  

 تعارف؟_

_ نداره ینه، واقعاً فرق  

_ ؟یخور یکردم، م رکاکائویمن هوس ش  

 خوبه_

_ یشکالت ایساده  کیک  

_ لطفاً یشکالت  

شد ، با لبخند گفت یخرده که سکوتمون طوالن هیبود، نییپا نطوریحرف زل زد بهم، سرم هم یداد و ب سفارش : 

_ ؟یباز کن یتا حاال شده تو سر بحث و با کس  

تعجب نگاش کردم با : 

 !بله؟_

_ واسه گفتن  یبا من حرف ای یهست ینجوریبا همه ا نمیخوام بب ی، م ید یازت سوال نکنن جواب نم ،تایساکت یلیخ

؟یندار  

_ ستمیاهل صحبت ن ادیز دیدونم.....شا ینم . 

سکوت دوباره گفت قهیبعد از چند دق دن،یکش زیرو م یخطوط فرض یسر هیلبخند زد، شروع کرد با انگشتاش  باز : 

_ ؟یاصالً قصد ازدواج دار  

_ قرارم داد ریتحت تاث کمینرگس جون  یکه نداشتم.........راستش صحبتا شیساعت پ مین نیتا هم ....... 
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_ کرده؟ رییاالن نظرت تغ یعنی  

_ دونم ینم  

_ دونم ینم"من االن مبنارو بذارم بر  یعنی " 

_ جمیاالن فقط گ ست،منین یا گهید یچاره   

گفت یچرخوند و فکر رشیز یخورده تو نعلبک هی ز،فنجونویروم دیلبخند زد،گارسون سفارشامونو چ هی باز : 

_ قصد  یطیشرا نیکردم با همچ یوقت فکر نم چیداد تو دلم مسخرش کردم،ه شنهادیراستش منم اول که مامان بهم پ

خوام راحت بهت  یکنم..........م یم دایوقتا به قسمت اعتقاد پ نجوریدونم.........ا ینم یداشته باشم ازدواج کنم.......ول

حرکات  ایمامانه  ی.......حرفاهیچ لشیدونم دل یتو دلم........نم دمهرت افتا ییجورا هی.......یبگم،حقته که بدون

 هیبودم........ دهیتر فکر کنم........راستش من دختر مثل تو تا حاال ند یجد رمیبگ میباعث شده تصم یخودت.........ول

یواسم ناشناخته ا ییجورا .... 

گفتم.دوباره گفت ینم یزیبود و چ نییسرم پا نطوریهم : 

 سرد نشه_

 ممنون_

_ بدونم تویخوام واقع ی.......میبهم بگ تمیبرداشتتو از من و شخص یشه بدون رودرواس یحاال.....م . 

 من تا حاال اصالً به شما فکر نکردم_

دیخند : 

_ یمرس  

_ دیبدون تویواقع دیخودتون خواست  

_  دواریتونستم ام یازت متنفرم کمتر م یگفت ی.......اگه االن مهیشکرش باق ی.......باز جایگم مرس یم نیواسه هم

هیبهتر از منف ی.............خنثهیخوب یتفاوت بودن خودش مسئله  یباشم.......ب .  

*** 
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مامان با لبخند و  م،یسالم کرد یینشسته بود، مامانم روبروش،دوتا منیمبل تو نش هیرو  نیرحسیم،امیدیکه رس خونه

شد و رفت تو  میج نیرحسیچشم ام یاز جلو ریو س عیکردن، آوا سر یبا چشم غره داشتن نگامون م نیرحسیام

آروم گفت یاتاقش،مامان با صدا : 

_ روباه ای یریش  

گفت عینذاشت جواب بدم و سر نیرحسیام : 

 االغ_

 دست شما درد نکنه_

و گفت دیبا حرص بلند شد و رفت باال.مامان خند بعدم : 

_ شده بچم یرتیخب غ  

  لوسه بچت مادر من_

_ مرده نیرحسینگو......ام  

_ کنه برا من یم یبزرگتر یخودشو....هلوس کرده   

_  هیکنه.......منم تا  یبعد آوا رو وارد باز رهیبگ یقطع میتصم رمحمدیگه ام یدونه چقدر حساسه.....م ینگران آواس......م

هیجد متیراحت کردم، گفتم بهش تصم الشویخ یحد  

زدم ،گفتم یکه گاز م نطوریبرداشتم و هم زیاز رو م اریخ هی : 

_ کنه؟ یم نیمچپس چرا ه  

_ نیکن یمجبورش م نیگه من با آوا صحبت کردم گفته نه.....شماها دار یم . 

_ ؟یشما مجبورش کرد  

_ با هم نیگفت یشد ؟......چ یکردم فقط........چ حتشینص کمینه.....  
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_  ایبعد  یکن یساعت واسش نطق م هی........دیحرف کش نیبا موچ دیدختر شما با نیزبون ا ری.......از زمینزد یحرف ادیز

گه ینه م ایآره  هیفوقش  ایده  یتکون م یسر هی . 

گفتم یمیلحن صم هیمامانم رفت تو آشپزخونه، با  رون،یکه لباساشو عوض کرده بود از اتاق اومد ب آوا : 

_ ؟یزیر یواسم م یچا هی نییپا گردمیکنم و برم یآوا خانم، تا من لباسامو عوض م  

 ییچا هیکه توش  ینیس هی.آوا نییو برگشتم پا دمیپوش یتکون داد و رفت تو آشپزخونه. رفتم باال و لباس راحت سرشو

جلوم زیو خرما آورد و گذاشت روم یبا قند و پولک یوانیل . 

دو تا خانوم  نیاز ا یکیها که  ییچا نیدادم حاال ا یکارامو خودم انجام م نیمدت که کوچکتر نهمهیبعد ا شییخدا

همه تنقالت پاش نیمخصوصاً با ا د،یچسب یم یلیآوردن خ یخونه برام م . 

 دستت درد نکنه_

_ کنم یخواهش م . 

_ هم بخوام ازت گهید زیچ هی ..... 

_ دییبفرما . 

_ خوشمزه بود یلی.....خیپز یبازم م یکه اونروز درست کرده بود ییکایاز اون ک . 

که تازه از پشت سر آوا وارد شده بود گفت نیرحسیام : 

_ سر کوچه اس آقا محمد یبرات روش بذاره............قناد دیجعبه نوشابه هم با هیاونوقت  . 

گفت نیرحسیکه ام رونیو خواست بره ب نییآوا سرشو انداخت پا دم،یخند : 

_ نمیبب نجایا ایآوا.....ب  

 :برگشت

_ ام؟ بهیمن غر  

_ ؟یواسه چ  
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_  یجلو ی.....که خنکم کن؟یگفت یچرا به من اونجور رونیب یبر نیبا ا ومدیکردم، تو که خوشت م یچه صحبتمن با تو 

ن؟یا  

مستاصل گفت آوا : 

_ ......نرگس جون گفتننیرحسیام  

_ کنم یمن با بابات صحبت م  

گفتم یلبشو به دندون گرفت و چشماشو بست، حرص آوا : 

_ یکه نگران ینکرد یخب بگه.....کار بد  

رونیاز آشپزخونه اومد ب مامانم : 

_ ن؟یرحسیام یچ یعنیکارا  نیا  

_ کنه........دو  ینظر من کار م ریکنه از صبح تا عصر آوا داره تو شرکت ز یبه من اعتماد کرده........اون فکر م یحاج

جواب پس بدم دیمن با رونیرفته ب رمحمدیکه قرار بوده تو شرکت باشه با ام یبفمه تو ساعت گهیروزه د . 

با بغض گفت آوا : 

_ شرکت امیاز فردا از صبح تا عصر م . 

انداختم و گفتم نیرحسینگاه به ام هیچپ  چپ : 

_ اقدام  یخواستگار رسم هیرم هتل و به عنوان  یکنم........اگرم صالح دونست م یصحبت م یمن خودم امشب با حاج

بد نشه ایوقت واسه بعض هیکنم.....تا  یم . 

مامان پشت سرم بلند شد یاز پله ها رفتم باال.صدا یبلند شدم و حرص بعدم : 

_ مامان ینخورد توییمحمد چا ریام !  

برداشتم و واسه آوا اس.ام.اس زدم مویاتاقم که رفتم گوش تو : 

" با بابات صحبت کنم؟ ید یاجازه م " 
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 هیهنوز زوده، """ساعت بعد برام نوشت: کی،  ستیهمراش ن شهیهم شیدونستم گوش یبرد تا جواب داد، م زمان

لطفاً نیخرده به من فرصت بد " 

 یبه حاج ومد،ین رونیموقع شام آوا از اتاقش ب د،یچیپ یداشت به پرو پام م یادیز نیرحسیام ینداشتم ول یعجله ا منم

گفت ی. حاجزیو آرادم نشسته بودن پشت م یرعلیو ام نیرحسیسالم کردم .ام : 

_ اد؟یپس آوا چرا نم  

گفت مامان : 

_ دیخسته بود، زودتر خواب . 

گفت یرعلیبا خنده رو به ام ینگفتم. حاج یزیچ یول ست،یدونستم که خواب ن یتازه اس.ام.اسشو گرفته بودم م منکه : 

_ تو؟ یسوزوند یشیباز چه آت  

با تعجب گفت یرعلیام : 

_ خونه دمیاالن رس نیمن؟ به خدا من هم . 

کرد گفت یم یکه با قاشق و چنگالش باز نطوریهم نیرحسیام : 

_ سوزونده گهیکس د شویآت ندفعهیا . 

بچه نذار نیآراد صد دفعه گفتم سر بسر ا_:یحاج ...... 

فرصت خواستن آوا شدم و گفتم الیخ یو نداشتم ، ب نیرحسیام یایلوس باز ی حوصله : 

_ یمنظورش منم حاج ..... 

 ی. حاجستیاالن وقتش ن یعنیبا تعجب به من نگاه کرد و مامان لبشو با دندونش گرفت و ابروشو انداخت باال که  یحاج

 :با خنده گفت

_ مید یبهشون تذکر م یبچه ان ما گاه نایبابا.....ا یشما که ماشا اهلل عاقل .... 

زدم و گفتم یخنده ا تک : 
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_ کنه یم فایخوب نقشتونو ا نیرحسیالبته در نبودتونم ام .... 

نگاه کرد و گفت نیرحسیپر محبت به ام یخنده  هیبا  یحاج : 

_ دو تا بچه سواس........مرده نیاز ا نیرحسیحساب ام ......... 

. دوباره گفتدیکش نیرحسیبه پشت ام یدست هی بعدم : 

_ شده؟ یحاال مگه چ  

_ میبعد از شام صحبت کن دیاگه اجازه بد . 

که گذشته بود  قهیتونست ارتباط منو با حال بد آوا درک کنه.چند دق یتکون داد. مشخص بود که رفته تو فکر، نم سرشو

گفت یرعلیام : 

 .......فکر کنم آوا به خاطر تصاحب اتاقش دلخور باشه_

با تشر گفت نیرحسیام : 

_ یو اظهار نظر کن یباش که شما ننیب ینم یالبد لزوم میکن یگن بعد صحبت م یم ی.......وقتیرعلیام ... 

و گفت دیخند یحاج : 

_ هیچ انینفهمه جر یاز فضول رهیم یم نیولش کن بچه رو.....ا ...... 

و گفت دیخند یرعلیام : 

_ کنم تشیاذ ومدهیطلبکاره.......هنوز سوژه دستم ن یکیآخه آوا  . 

با خنده گفت مامان : 

_ رفته؟ ادتیدفتر شعرو   

یکم بود واسه تالف یلیاون دوزش خ_:دیخند  

آقا با خنده سرشو تکون داد و گفت حاج : 

 .....امان از دست تو_
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با دستش به پشت من زد و گفت ی، حاج میکه خورد شامو : 

_ ؟یکجا راحت  

_ ینداره ، هر جا شما راحت یفرق  

خنده گفت با : 

_ کارگاه آوا نییپا میبر م،یوروجک در امان باش نیاز دست ا یخوا یاگه م . 

خورده فکر کردم و گفتم هیتکون دادم ،  سرمو : 

_ باشن نمیرحسیشه مامان و ام یم  

_ انیبگو ب ی......اگه اونا باشن راحت تریبابا؟.......هر جور خودت راحت هیدونم حرفت چ یمن که نم  

به مامان گفتم رو : 

_ نییپا یایبا ما ب قهیدق هیواسه بعد،  یشه اون ظرفارو بذار یمامان ، م  

رو به بچه ها گفت یحاج : 

_ و آراد یرعلیامشب با ام یو ظرفا زیکردن م زیتم  

گفت یرعلیاعتراضشون بلند شد و ام یسروصدا : 

_ ؟یچ نیرحسیپس ام  

_ بابا ایکار دارم.....ب نیرحسیمن با ام  

گفت آراد : 

_ گهید میرفت ی.......ممیا بهیما دو تا غر دیگفت یدفعه م هی  

حرف کتشو انداخت رو شونه هاشو جلوتر از ما از در خارج شد یو ب دیخند یحاج .  

 میلب پله،هممون ساکت بود نمیرحسیو ام یرو تخت و من رو صندل یمامان و حاج م،یهم نشسته بود یروبرو ییتا چهار

گفت یتا حاج : 
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 خب .....من منتظرم_

گفتم نیرحسیبه ام رو : 

_ گهی....بگو د یبگ یخواست یمگه نم  

دلخورم گفت نیرحسیبود از دست ام دهیفهم مامان : 

 بذارش با من مامان جان_

گفت یحاج : 

_ دیکن ینگرانم م دیدار . 

با لبخند گفت مامان  : 

_ رهیخ  

 خب خداروشکر.....پس چرا دست دست ؟_

گفت مامان : 

_ میکن یآوا رو ازتون خواستگار میخوا یم یحاج  

گفت عیزود متوجه شد و سر ن،مامانیرحسیجا خورد،انگار بد برداشت کرد بالفاصله زل زد به ام یحاج : 

_ رمحمدیواسه ام . 

 نییسرشو انداخته بود پا ی. حاجنیرزمیاز جاش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن توز دوینفس راحت کش هی نیرحسیام

 میبار تو زندگ نیاول یمرد انگار منم گرفته بود، برا نیبود، ابهت ا نییکرد، منم سرم پا یم یتو دستش باز حیو با تسب

فکر کردن گفت قهیبعد از چند دق یو ساکت موندم. حاج دمیکش میشونیرو پ یکردم.دست یداشتم خجالتو تجربه م : 

_ ه؟یسوزوندن چ شیآت انهیخب جر  

امروز با آوا صحبت کرده رمحمدیبا اجازتون ام_گفت: عیسر مامان  

خب؟_نگاه به من انداخت و گفت: هی یحاج  
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گفت فیظر ی هیکنا هینگفتم،دوباره با  یزیچ بازم : 

 ی.........ولیکه بهش عادت کرد یا یفرنگ بودن و فرهنگ خارج یساال نیبه حساب ا میذار یم انویجر نیحاال ا _

......ها بابا؟یببر شیپ یکاراتو فرنگ یهمه  ستیقرار که ن  

اول از بچه ها  میدادم.........گفتم چون چشم تو چشم شنهادیمن شد.......من بهش پ ری.....تقصینه بابا حاج_گفت: مامان

میبعد مطرح کن میبش نیمطمئ . 

_ گفت؟ یآوا چ  

_ یچیهنوز ه  

گفت نیرحسیرو به ام یحاج : 

_ ؟یبود انیتو در جر  

تکون داد دییتا یسرشو به معن نیرحسیام  

_ ؟یداد یگوشه به من م هی دینبا  

_ میاومد.....قرار شد شب باهاتون صحبت کن شیصحبتش تازه امروز پ  

رو به نرگس جون گفت یحاج : 

_ گه یم یچ دینیبب دیبا آوا صحبت کن ... 

گفت قهیاز چند دق بعد : 

_  نیبب طیشرا نی........با استیدرست ن ینجوریمحرم بشن.......ا دیخونه باشن .......با هیتو  طیشرا نیاگه قرار باشه تو ا

ه؟یآوا نظرش چ  

گفت نیرحسیباز رو به ام بعدم : 

_ با تو........مثل شیبق  

ذاشت گفت یپلکاشو رو هم م یحاج نانیکه واسه اطم نطوریحرفشو قطع کرد و هم نیرحسیام : 
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 خواهر خودم_

*** 

آشپزخونه، بچه ها طبق معمول داشتن تو  حاضر و آماده رفتم تو دمویپوش رونمویب یشدم لباسا داریکه از خواب ب صبح

جون گفت ختم،نرگسیر یگفتم و واسه خودم چا ریزدن، صبح بخ یهم م یسر و کله  : 

_ یش یخسته م یبرس رید ره،یبگ شگاهیشرکت، به آالله گفتم واست وقت آرا یخواد بر یامروز نم  

_ چرا نرگس جون؟....حوصله ندارم به خدا شگاهیآرا  

_ رهیسشوار وقت بگ هیگفتم فقط واسه   

با خنده گفت یرعلیام ،یو چادرمو انداختم پشت صندل دمیکش یقیعم نفس : 

_ دیکش یوقت خستتون نشه انقدر زحمت م هیآوا خانم شما   

مینیب ی....ما که اصالً شما رو تو شرکت نمگهید یرفت یخب حد اقل همون دانشگاهتو م_:آراد . 

وارد آشپزخونه شد رمحمدمیام : 

 سالم_

لبخند به روم زد. بچه ها قصد رفتن داشتن که  هیعقب و نشست و  دیمنو کش یروبرو یجوابشو دادن، صندل همه

گفت رمحمدیام : 

_ امیبخورم باهاتون م یچا هیمنم  دیبچه ها صبر کن . 

جون گفت نرگس : 

_ یر یخودت م یتو بمون من باهات کار دارم........بعد خواست  

از رفتن بچه ها نرگس جون گفت بعد : 

_ میبا بابات صحبت کرد شبیآوا جان ما د . 
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انداختم، دلخور بودم، ازش خواسته  رمحمدینگاه به ام هیسرخ شدم،  یداد که حساب یرو گونه هام نشون م یداغ حس

گرفت باال و گفت میدستاشو به عالمت تسل دیبودم بهم فرصت بده. نگاهمو که د : 

_ که بهتر  دیشن یاز زبون خودم م ی........حاجیزد به همه چ یداشت گند م نیرحسیخواستم بگم........ام یبه خدا من نم

 بود

جون گفت نرگس : 

_ ؟یگ یم یخواد نظرتو بدونه ............تو چ یبابات م  

گفتم دلخور : 

_ رمیبگ میتصم یزود نیتونم به هم یخودمون بمونه.....منکه نم شیفعالً پ دیشما قول داده بود  

_ .........گفت اگه دیسقف باش کی ریحالت با هم ز نیبابات دوست نداره به ا ی.....ولستین یعجله ا یریگ میواسه تصم

شتریب ییواسه آشنا دیمحرم بش ینظرش مثبت باشه، به عنوان نامزد یحدود هیآوا تا   

بر افروخته گفتم رون،یچشمام از حدقه زد ب هوی : 

_ بابا داده؟ هیشنهادیچه پ نی.....ا؟یچ یعنی ! 

_ دیخواد نا محرم باش یفقط به خاطر گناهش نم یبفهمه..............حاج یزیچ یکه کس ستیقرار ن  

گفت رمحمدیاومدم لب باز کنم که ام بابغض : 

_  هی میر یآم با هم م یرم هتل..........روزا م یچندوقت و م نینکن مامان.......حق داره نتونه قبول کنه..........من ا تشیاذ

میکن ی، صحبتامونم م میزن یم یدور  

جون با لبخند رو بهش گفت نرگس : 

_ مسئله نیبا ا یندار یمشکل فقط مخالف بودن آواس......تو مسئله ا یعنی  

پشت گردنشو گفت دیدستشو کش د،یخجالت کش انگار : 

_ گم چشم یم دیشما بگ یدونم واال.....اصالً هر چ ینم  
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؟یچه گوش به حرف من شد هایتازگ_:دیجون باز خند نرگس ! 

دیبا خجالت خند رمحمدیام . 

بغض گفتم با : 

_ آالله شیرم پ یمن م ..... 

حرفمو قطع کرد رمحمدیام : 

_ رم هتل یخونه رو تصاحب کنم، من م ستیحقش ن گهی........دهیاز اتاقت آوارت کردم کاف نکهیهم  

بلند شد و رفت باال. نرگس جون گفت بعدم : 

_ محمد به نظرت چطوره؟ ریام  

گذاشتم رو صورتمو گفتم دستامو : 

_ دونم ینم . 

 اونکه دلش رفته_

_ یزود نیآخه به ا  

تو خونه  نیواسم گربه برقصونه........بچم همچ یواسه زن گرفتن کل رمحمدیکردم ام ی.........فکر مگهیکار دل د_:دیخند

اده س تیمحرم هیاگه دلت به  نینکرد.............تا فردا فکراتو بکن......بب دایپ نیفرصت سبک سنگ گهیشد که د ریغافلگ

 ی............حتفتهیب یاتفاق ستیشه...........قرارم ن یم شتریکه شناختتون ب نهیا سنشح ینجوریرضاس من به بابات بگم.......ا

شه یخبردار نم یکس .  

بود نیرحسیام یخورد،شماره  یداشت زنگ م میتو اتاقم،گوش رفتم : 

 بله؟_

 سالم_

_ ؟یسالم،چطور  
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_ رو؟ یحاج ی.....مامان باهات صحبت کرد؟........گفت حرفایمرس  

 آره_

_ ؟یکن تیخر یخوا یتو که نم  

 نه_

_ ره هتل یم رمحمدی..؟......امیپس چرا دمغ  

_ رمحمدیبابا داده؟.......من مردم از خجالت جلو ام هیشنهادیآخه چه پ نیا  

که چقدر متعصبه یدون ی.....مگهید هیحاج_:دیخند  

_ دونمیچم  

_ بپرسم ازت؟ یزیچ هیآوا.....  

 بپرس_

_ ی............فراموشش کرد؟یمحمد چ  

_ ید یخجالتم م یدار نیرحسیام  

_ خوام بگم اگه دلت هنوز باهاشه ینه..........فقط م .......... 

_  یدونم به ک یغلط.................نم یدرسته چ یدونم چ ینم گهیازش..........سرخورده شدم..........د دمینه............دل بر

اعتماد کنم دیبا . 

_  نی...............اخالقاش هنوز عستیبودنش نامرد ن یغرب یبا همه  رمحمدیدونم.............ام یرو م یزیچ هیمن 

فکر کن تریقبلشه................جد  

_ یکن یم مییکه راهنما یمرس  

 یبودم شماره  دهیفهم شبیاز اس.ام.اس د ینداشتم ول ویقطع کردم واسم اس.ام.اس اومده بود، شماره رو س ویگوش

بازش کردم رمحمده،یام : 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 آوا"

؟یفکر کن شتریشه ب یم ! 

ینیب یدم از اعتمادت بد نم ی......قول ممن  

رفت و آمدمون محدود بشه شناخت هم واسمون سخت تره اگه  

منم راحت تر بتونم حرف دلمو بهت بگم بذار " 

انقدر داشت به  یسرعت به محمد دل بستم.جوابشو ندادم، همه چ نیکردم چون منم به هم یتو فکر، درکش م رفتم

شد  یبا عث م ییجورا هیمحمد  ریمحسوس ام ریمحسوس و غ یشده بودم، ابراز محبتا جیرفت که گ یم شیسرعت پ

دیبعد دوباره اس.ام.اسش رس قهی. چند دقارمیببره دوباره به دست  نیرو که محمد باعث شده بود از ب یاعتماد بنفس : 

" دوست دارم یلیمن نجابتتو خ  

تو چشماتو یایخجالت و ح و " 

بده که همه  یو حجابو ول کرده بود و حاضر بود جونشو واسه دختر ایخودمون ح رانیا نیشد؟محمد تو هم یم یعنی

گفت نجابتمو دوست داره.از  یبود و م اینبود دنبال ح رانیکه سالها ا رمحمدیمثل ام یکیباشه، اونوقت  شیجوره پا

که بهم کرده بود بندازه یینایمحمد و توه ادیمنو  یچیشدم ، دوست نداشتم ه یم تیشباهت اسماشون اذ .  

شدم و گفتم یآخرش عصب د،یخند یکردم، فقط م فیماجرا رو واسش تعر یهمه  شگاه،یآرا میبا آالله رفت ظهر : 

_ ؟یخند یم یچته تو ه  

بخواد......من  یپیت نیخورد زن ا یسوسوله.........بهش نم یلیپسره خ نی.....آخه ادیببخش_گرفت جلو دهنشو گفت: دستشو

زنمه نیگه ا یم ارهیم رهیگ یدختر لوندارو م نیاز ا یکیدست  گهیگفتم البد چند وقت د یبا خودم م . 

_ نرگس جونه یکارا  

_ .......خوشش ه؟یواسه چ طنتاشیهمش کار نرگس جونه..........اگه کار نرگس جونه اس.ام.اساش و ش میشه بگ ینه نم

 اومده ازت

_ هفته؟ هیآخه تو   



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

هاشو انداخت باال،دوباره گفتم شونه : 

_ تونم تو صورت  ینم گهیکه بابا داده،اصال د یشنهادیپ نیمخصوصا با ا ستمیراحت ن گهیشده تو خونه.....اصال د یجو بد

و آالله منو سر  دمیکنه انگار باباشو کشتم..موهامو سشوار کش ینگام م یحرص یجور هی نیرحسیبچه ها نگاه کنم.......ام

. منم رفتم تو میبشه.ساعت پنج قرار بود واسه مراسم عقد اونجا باش دهراه رسوند خونه و خودش رفت خونشون تا آما

هر کدوم تو اتاقاشون مشغول بودن، نرگس جون  ایخونه نبودن  ایدونم پسرا  ی.نمدمیکت و شلوارمو پوش عیاتاق و سر

 هیبا  یو خودمو بفرسته ول ارهیخواست بهونه ب یاره،میاز تو اتاق باال برام ب موییطال یشاآماده بود، ازش خواستم کف باًیتقر

اومد من  یبرگرده رفتم تو اتاق، بابا خوشش نم یصداش زدم که دلش واسم سوخت و با خنده رفت باال. تا وقت یالتماس

و به ناخنامم الک  دمیرو پوش ییطال یشا. کفرونیو برق لب زدم و از اتاق اومدم ب ملیخرده ر هیکنم، فقط  شیآرا

و چادرمو انداختم رو  دمینرگس جون اعالم کرد که وقت رفتنه، پالتومو پوش یتا خشک بشه. وقت دمزدم و صبر کر ییطال

خواستم چادرمو بپوشم که نرگس جون از دستم گرفتش و گفت یدستم، دم در م : 

_ شه یموهات خراب م ،یخواد چادر سرت کن یامشب نم  

با خنده گفت یرعلینرگس جونم با خنده پشت سرش رفت، ام رون،یگفت و جلوتر از ما ها رفت ب یاستغفرالله بابا : 

_ وقت خراب نشه هیشما  یمامان جون، موها  

و بابا با لبخند رو لبش چپ چپ نگاش کرد و گفت میدیخند ما : 

_ ینسوزون پدر صلوات شیآت  

جون گفت نرگس : 

_ از سن مو درست کردنمون گذشته مادر گهیما د  

که نیبهتر موند یامروز یبزنم به تخته از صد تا دخترا د،یدار اریاخت_گفت: آراد .... 

زد و صداشو در آورد یرعلیام یآالگارسون شده  یبا دستش چند تا ضربه به موها بعدم . 

نگاه بهم انداخت و گفت هی نهیین.بابا از تو آحرکت کرد گهید نیماش هیو پسرا با  نیماش هیو نرگس جون و بابا با  من : 

_ ؟یشد ؟فکراتو کرد یچ  

جون گفت ن،نرگسییانداختم پا سرمو : 
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_ خرده فکر کنه هی دیفرصت بد ،یزود نیآخه به ا . 

_ خوام امشب بفرستمش با آالله بره یخونه........م هیتو  ستیجوونن ......درست ن ناینداره......ا تیخوب . 

_  جهیفکر کنه،اگه به نت شتریخرده ب هیآوا  دیره هتل.......حاال شما صبر کن یم رمحمدیباشه، ام ینجورینه،اگه قرار ا

ره یم رمحمدیفردا شب ام دینرس .  

من  ی. ترانه رو پا مینشسته بود زیم کیدور  الیهتل برگزار شده بود، من و نرگس جون و آالله و ل هیتو تاالر  یعروس

سه تا پسر داشت  م،باالخرهیدیواسه نرگس جون خند لیفام یدخترا یباز نیریبه خودش یبود و پرستو کنارم، با آالله کل

و قصد ازدواجش  رمحمدیخبر برگشتن ام رمحمده،یام شترشونیهدف ب تمدونس یهم بد نبودن.م افهیو ق پیکه از نظر ت

هر  ینیریبه نرگس جون نشون بدن، بعد خودش یجور هیو ارادتشون و  دنیباعث شده بود همه برن تو خط نقشه کش

 نهمهیا نیکردم، که ب یاحساس غرور م ییجورا هیانداخت و من  ینگاه به ما م هیکدوم از دخترا نرگس جون با لبخند 

 کهیت هی یخنده هدارم. آالله هم با  تیو نسبت به همشون ارجح دمیو مامانش کاند رمحمدیدختر فعالً فقط من واسه ام

داشتم  ییجورا هیکرد. یدار به من اشاره م یمعن یهم که تازه متوجه موضوع شده بود، با لبخندا الیانداختو ل یبهم م یا

بلند شد، تا خواستم اس.ام.اس و باز کنم و بخونم،آالله  میزنگ اس.ام.اس گوش ،گرفتم یجو موجود قرار م ریتحت تاث

از دستم چنگ زد و بعد از چند لحظه با خنده دادش دست منو گفت زیم ریرو از ز یگوش : 

 جواب بده_

گذره؟ یخوش م یخانم ؟عروس یچطور"محمد بود: ریام از  

 یکنه که دارم از ترس زهره ترک م یچپ چپ نگاهم م کباری قهیچند دق نیمن همچ یشما که نشسته جلو یبابا نیا

 ".شم

، آالله گفت جواب ندادم زویرو گذاشتم رو م یگوش : 

_ جوابشو بده تیترب یاِ......ب  

_ نکن آالله تیاذ  

با خنده گفت آالله : 

_ آخه؟ ستیزشت ن دیده........شما بگ ینرگس جون آقا محمد به آوا اس.ام.اس زده آوا جوابشو نم  
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خوشحال گفت الینگفت ، ل یزیبه آالله رفتم، نرگس جون با خنده سرشو تکون داد و چ یاساس یچشم غره  هی : 

_ ه؟یاووووو.......پس مسئله جد  

جون جواب داد نرگس : 

_ راحت فکراشو  دی............بذاررهیخرده سختگ هیخانم  نیخب ا یدلش رفته ......ول یپسر من که حساب نیا

ستیکاراش دست خودش ن اریبکنه.............اون پسره هول شده............اخت . 

برداشت و شماره گرفت شویگوش بعدم : 

_ گه یبه من م شوی.........آوا همه چ؟یزن یبه آوا اس.ام.اس م یخبر داره دار یسالم..........حاج کیالو.......عل ....... 

انداختم. نرگس جون گفت نییرو قطع کرد من با صورت گر گرفته سرمو پا یو گوش دیخند : 

_ میبخند میکن تشیاذ کمیبذار  .  

رو بردارم و نگاه کنم، آالله برش داشت و با خنده گفت یروم نشد گوش گهین اس.ام.اس اومد، من دواسه م دوباره : 

_ م؟یداشت"نوشته " 

نایا یخودمم خندم گرفته بود از کارا گهید . 

خواستن هماهنگ  یهم اومده بودن باالو م ونیها مونده بودن، آقا یرفته بودن و فقط خودمون بهیغر یشب مهمونا آخر

عروس تا خونش یبدرقه  یکنن واسه  .  

 نیو آرادم جزء اول یرعلیجوونم پشت سرش، ام یدخترو پسرا یبود و همه  ستادهیسن پشت به همه ا یباال عروس

لجاجت کردم و از جام بلند نشدم. عروس گل  یداشت به زور منم بفرسته ، ول یبودن که رفتن، نرگس جون سع یینفرا

اومد سمت ما یشد و م یاز اونجا رد م شتکه فقط دا رمحمدیکرد و از همه جا پرت شد تو بغل ام و پرتاب . 

زد ادیاز اون وسط فر یرعلیبلند شد و ام تیو سوت جمع غیدست و ج یصدا : 

_ رمحمدهیام یداماد بعد  

با خنده دسته گل و رو هوا تکون داد و اومد سمت ما رمحمدیام  
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به مسخره سرشو تکون داد و با خنده گفت الیل : 

_ شد یخدا فقط داشت از اونجا رد م یبنده  نی......اه؟یچ ینیب یقسمت و م . 

دسته گل و گرفت سمت من.من از  گشیمسخره دستشو زد پشت کمرشو با دست د میتعز هیبا خنده و  رمحمدیام

به خصوص  تیدست و سوت جمع یلبمو محکم گاز گرفتم.دوباره صدا نوییخجالت با صورت سرخ شده سرمو انداختم پا

دمیشن رمحمدویام ی. صداتهرف رمحمدیبه ام یاساس یچشم غره  هیگفت بابا  یپسرا بلند شد. آالله م : 

_ ......قسمت بودگهیکرد د شیشد کار ینم یشرمنده حاج . 

 هیکه راحت داشت مثل بق نمی. آرمرهیداشت جلوشو بگ یسع ینگاه به بابا انداختم، خندش گرفته بود، ول هی یچشم ریز

دیخند یم .  

خرده  هی.صبح جمعه بود و همه تو خونه بودن. رونیاز اتاق برم ب ییدونستم با چه رو یشدم ،نم داریکه از خواب ب صبح

همه تو آشپزخونه .رونی.آروم درو باز کردم و از اتاق رفتم بییرفتم دستشو یم دینبود با یچاره ا یدست دست کردم ول

تو راه برگشت نرگس جون  یکس متوجهم نشد.ول چیرد شدم که ه نهسرو صدا از جلو کانتر آشپزخو یب یجور هیبودن،

 :مچمو گفت

_ دیجوش یمادر صبحونه ....چا ای.......بیشد داریآوا......باالخره ب  

 سالم_

_ ماه نشستت یسالم ره رو  

 ....صورتمو شستم به خدا_

و  ینشسته بودن، رفتم سمت کتر زیهنوز همه دور م یرفتم تو آشپزخونه ، همه بودن، صبحونشونو خورده بودن ول د،یخند

تو فکر بود و  ریکردن و بابا سر به ز یو آراد در مورد شرکت صحبت م یرعلیو ام نیرحسی.امختمیر یواسه خودم چا

از  یزیج یخیتوب هیکنم  یکرد، فکر م یم یباز شیخال وانیگوشه ساکت نشسته بود و با ل هیمثل بچه مثبتا  رمحمدمیام

شده بود ریبابا گرفته بود که انقدر سر بز . 

که نرگس جون گفت رونیبرم ب خواستم : 

_ صبحونه نیبش ایب . 
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_ رمیممنون س . 

_ نیبش ایگم ب یپوست و استخون م یش یم یگرفته.....دار ادی دیحرف جد ی...هرمیکه س یچ یعنی  

نگاه بهم انداخت و گفت هیبود، بابا  نیینشستم کنار بابا، سرم همچنان پا ناچار : 

_ بابا؟ یخوب  

 ممنون_

 یمنو م یبود.نرگس جون که عادتا دهیشده بودم و دل درد و کمر درد امونمو بر ودیخوب نبودم،صبح زود پر تشیواقع

و از جلوم برداشت  میچا وانیل نمیبش یصندل یوتونم صاف ر یوقتا آروم و قرار ندارم و نم نجوریدونست ا یشناخت و م

گذاشت جلوم و گفت میتخم مرغ عسل هیکزدم که  یم زهمزه م مینبات بزرگ انداخت توش . کم کم از چا هیو  : 

 ....بخور_

_ یمرس  

و نخورده خواستم از جام بلند بشم که بابا گفت خورده : 

_ به من بگو تیواسه محرم تویقطع میتصم د،یآخرتونو بزن یحرفا ن،ییپا نیبر رمحمدیآوا با ام . 

و باهاش  رمحمدیام یجلو نمینداشتم که برم بش طشویهو انگار برق گرفت.حالم خوب نبود، شرا هیرو  یرعلیو ام آراد

.تا خواستم لب از لب باز کنم بابا گفتارمیتونم واسه بابا ب یم یدونستم چه بهونه ا یصحبت کنم. نم : 

_ تیمونه واسه بعد از محرم یم یفرصت خواست شتریفرصته.......اگه ب نیآخر نیا  

آب داد بهم. قرصو  وانیل هیقرص کف دستم گذاشت و  هیجون با اشاره بهم فهموند که حرف بابا رو قبول کنم.  نرگس

آورد یحاالم اضافه شد.دلشوره ام که داشت پدرمو در م ی هیکه خوردم حالت تهوع هم به بق . 

خرده  هیرو تخت نشستم تا  ن،ییرفتم پا نیزم ریز یشدم.و از پله ها اطیو بعد هم وارد ح رونیپزخونه رفتم باز آش من

 ی شهیچند ضربه به ش رمحمدیسرد بود و لرز به جونم انداخت. ام نیرزمیز یگفتم؟!،هوا یبهش م دیبا یتمرکز کنم، چ

شدم،دستشو به طرفم گرفت و گفت زیخ میدر زد و اومد تو. از جام ن یرو : 

_ راحت باش نیبش . 
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اومد طرفم و اشارپ نرگس جونو که تو دستش بود انداخت رو شونه هامو گفت بعدم : 

_ رو روشن کنم یبده بخار یدار تیشه، اگه کبر یگفت سردت م یمامان م .  

لبخند  هیچرخ به سمتم زد و گردنشو کج کرد و با  مین هیاومد و کنارم رو تخت نشسته و  یاز روشن کردن بخار بعد

 :محو گفت

_ شنوم یخب.....بگو خانم ........م . 

_ بگم؟ یچ  

_ یدوست دار یهرچ  

_ بگم یدونم چ یمن نم  

_ بگم؟ یزیچ هیمن   

 اوهوم_

_  می.............به نظر منم محرم بشیکن ینم یاظهار نظر چی، ه یکش یخجالت م یلی........تو خهیحق با حاج

،هان؟یگ یو راحت تر حرفاتو بهم م میش یم کتریبهتره.......حداقل بهم نزد  

_ ؟یزود نیآخه به ا  

_ به صحبت کردن ندارم اجیبگم من احت تشویواقع  

دستشو نشونم داد و گفت کف : 

_ مورد  افهیو ق پیسوال از نظر ت هی........فقط یگ ینم یچی..............توهم که هیصاف نقدریشناختم..................هم ینجوریا

 قبولم؟

 هیبرام قابل قبول بود،  یرفتارش تا حد یبهش بگم، حت ومدیاز من بر نم یکه بود، ول نهیا تشینگفتم، خب واقع یزیچ

اعتماد بنفس گرفتم، خب شوخ بودنشم  یچند روز کل نیبرد باال که تو هم یذاشت و من و م یبهم احترام م یجور

و  دیقدرتشو نداشتم که بهش بگم. خند یکرد،ول یم یخال نشت ذهنم و از محمد و مسائل مربوط به اودوست داشتم. دا

 :گفت
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_ گهیمورد پسند واقع شدم د یعنیخب سکوتتو بذارم به قول مامان به عالمت رضا،  ............ 

_............ 

_ شه؟ یمسائل خودمو بهت ثابت کنم...........م ی هیخرده بهم فرصت بده تا تو بق هی ایپس ب  

 یکه کل یپسر هی ینجوریاحساسات، محبت ا ریبگم، جوون بودم و تحت تاث یدونستم چ ینم دم،یکش قینفس عم هی

گذاشته بود.دوباره گفت ریروم تاث یطرفدار داره کل : 

 باشه؟_

_ بابام بگه یهرچ  

خرده مکث گفت هیبا  د،بعدمیخرده به عقب خم شد و خند هی : 

_ یش یقرمز م ینجوریا ی........مخصوصاً وقتیمجازه..........دوستت دارم خانم گهیپس حاال د . 

تو صورتم نگاه کرد و گفت نییوبود، خم شد و از پا نییهمچنان پا سرم : 

_ سر  فتهیاسمت ن نکهیسه احسن داشت.............وا هیخب  یحاضر بود گردنمو بزنه............ول شبمیبابات به خاطر کار د

رهیوصلت سر بگ نیده ا یم حیزبونا ترج .  

رو همون تخت و  دمیبده،منم با اون حال خرابم دراز کش هیخندونش رفت باال تا خبر خودشو به بق ی افهیمحمد با ق ریام

 رمحمدیام تیدونستم.شخص یخوب م زویچ هیبدم. فقط  صیغلط بودن کارمو تشخ ایتونستم درست  یرفتم توفکر. نم

دارم اجیاحت ییتنها نیدونستن که به ا یم م،گذاشتن به حال خودم باش یساعت کیبرام جالب بود.حدود  . 

 یکوچولو یشدم و بعدم خوابم برد.با نوازش دستا جیکه خورده بودم اثر کرد و گ یتو فکر بودم که قرص ینجوریهم

بود. بلند  ستادهیا نیزم ریز یپله  نیپشت سرش بود، آالله هم ترانه به بغل رو آخر اممیشدم، پ داریپرستو رو صورتم ب

خوابالود گفتم یشدم و نشستم و با صدا : 

 سالم_

سالم عروس خانم_خندون گفت: آالله ..... 

قطع کردم حرفشو : 
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_ ساده اس ینامزد هیفقط مثل  تیمحرم نینگو آالله.......ا  

_ دسته گل خدمتتون داد من با خودم  میبا تعز شبیآقا داماد د نیکه ا یشد.................اونجورمنکه اآلن گوشام دراز 

کشه یبه آخر هفته هم نم نایگفتم کار ا  

و ادامه داد دیخند بعد : 

_ وجود شما آروم و  یکردم به صبح هم نکشه.....................بلند شو.............بلند شو شادومادت اون باال ب یفکر نم گهید

 .....قرار نداره

_ آالله گهینکن د تیاذ  

_ بند نگاش به ساعته هیبه جون ترانه اگه دروغ بگم، . 

روبرو شدن با بابا و پسرا رو نداشتم،  یکردم به سمت در . رو تشونیو هدا دمیو بلند شدم. بچه هارو بوس دمیکش یپوف

له گفتمآال م،بهیدیآقارسولو بگو. پشت در باال که رس یوا : 

 تو جلو برو_

سالم دادم و خواستم برم تو اتاقم که نرگس  هیافتاده رفتم تو. نییزد و جلوتر از من وارد شد. پشت سرش با سر پا لبخند

کوچولو گذاشت کف دستم. آالله با خنده از  یجعبه  هیو  دیتو بغلش. محکم صورتمو بوس دمیجون بازومو گرفت و کش

و گفت رونیب دشیدستم کش : 

_ نمیبب دیمنم با . 

بود.خوشگل بود. نرگس جون گفت یمیقد یلیخ یگردنبند طال هیجعبه رو باز کرد.  در : 

_ به دخترا........راستش من نگهش داشته بودم واسه آوا ، گفتم چه عروسم بشه و چه نشه  دهیچند نسله از مادرا رس نیا

مال آواس نیا . 

_  نطوری. ارنیبگ یزیچ هی رونیو آراد رفته بودن واسه ناهار از ب نیرحسیام. دیهم اومد سمتمو صورتمو بوس الیممنون.ل

محرممون کنه ادویآشناش هماهنگ کرده بود ب یاز حاج آقاها یکیگفت بابا هم با  یکه آالله م . 

بلند شد میاس.ام.اس گوش یپناه بردم به اتاقم. بالفاصله صدا عیسر من : 
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_ ؟یشد یوشن بشه، فرارچشممون به جمالت ر یخانم خانما نذاشت  

باشه دیبا یخشک و جد یلیکردم خ یفکر م لیکارا باشه،اوا نیاومد اهل ا یرو لبم نشست. بهش نم لبخند . 

هممون غذا آورد  یبچه ها هم دور و برم بودن و آالله برا رون،یدل درد تو اتاقم موندم و نرفتم ب یناهارم به بهونه  موقع

تا لباس عوض کنم و آماده بشم. دلم واسه اتاقم تنگ  میمیتو اتاق. بعد ناهار آالله به زور با خودش بردم باال تو اتاق قد

 یبا شال و شلوار سورمه ا یصورت یاندام یمانتو هیبپوشم و  دینشدم سف یضشده بود، برخالف اصرار آالله را

با لبخند کنار خودش برام جا  نم،یبش رمحمدیا صدام زدن.حاج آقا ازم خواست کنار ام.حاج آقا که اومد بچه ه دمیپوش

 :باز کرد ،آروم کنار گوشم گفت

_ بپرسم؟ یزیچ هی  

تکون دادم سرمو  

_ فهمم ینم ه؟منیچ یصورت نیا یفلسفه  . 

و گفتم دمیدست رو مانتوم کش هی : 

 .دوستش دارم_

گفت نییسرمو انداختم پا عیچشمام نگاه کرد، سر تو : 

_ منم دوستش دارم نمیب یکنم م یحاال که فکر م . 

جمع کنم. لبامو رو هم فشار دادم تا  شموین دیاخم بهم نشون داد که با هیبا  نیگرفته بود، لحنش طنز داشت. آرم خندم

و گفت دیکش مونیآه پرو پ هیلحن خنده دار  هیباز با  رمحمدینخندم.ام : 

_ خدا..........آخه چهار تا برادر زن...........ظلمه به خدا یا  

کرده بودم که  یمنو باز کنه. انقدر با عضالت صورتم باز شیگفت که ن یم ییزایچ هی یخندم گرفته بود، بدجنس ه باز

 :نخندم گونه هام درد گرفته بود.باز گفت

_ نیبب افشویبهم.......ق زهیرب ویگرده همه چ یآتو م هیو نگاه کن، دنبال  نیرحسیاالن ام  
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 یکرده بود و فکر گشیگاه دست د هیدستشو تک هیبود و ساعد  ستادهیانداختم.کنج چارچوب در ا نیرحسینگاه به ام هی

کرد یم یبا دوتا انگشت با چونش داشت باز . 

رفت تو هم نیرحسیام یاخما م،یدیو آروم خند رمیخودمو بگ ینتونستم جلو گهید ندفعهیا . 

 یرو به من منتقل کنه. با وجود سرد یحاج یتنها صحبت کنم تا حرفا نیارغوان ازم خواسته بود با آرم یحاج  

 یچا ینیس هیآالله با  م،یتراس نشست یتخت بدون رو انداز گوشه  یرو م،یو رو تراس صحبت کن میبر میداد حیهوا،ترج

رو جلوم گرفت که  ینیس زیلبخند و نگاه محبت آم هیبا  یجور هیمن ، یجلو ینیپشت سرمون آمد و موقع گرفتن س

 شویچا نمی. آرمرهیخواهر کوچولوش داره سرو سامون بگ نکهیخوشحال بود از ا یلیناخودآگاه لبخند رو لب منم نشست،خ

گفت نی.آرمهیدونستم حرفاشون چ یبرداشت و آالله رفت،خودمو آماده کرده بودم، م : 

_ که باهات صحبت کرده در مورد  یرو خودش بهتون بگه .........گفت بعدازظهر زایچ یسر هیدوست نداشت  یحاج

 یم زایچ یسر هیخب  یراحت شده بود...... ول الشینه گفته،خب، از اون نظرا خ ای یقصد موندن دار نکهیکار و خونه، ا

خوام  یمن مهربون و دل رحم.........م.........و در ضهیو حساس ساده یلیآوا دختره خ یدیمونه......حتماً خودتم تا حاال فهم

مامانو  یخال یمادرشو از دست داده، درسته که نرگس جون جا یبچه تو هفت سالگ نیبهش باشه...........ا یلیحواست خ

سختو گذرو نده یلیبحران خ هیباالخره  یپر کردن واسش ول ... 

و گفت دینوش شیخرده از چا هیحرفش تکون دادم. دییبه تا سرمو : 

_ باعث  نیش یو چشم تو چشم م نیخونه ا هیکه تو  نهیفقط واسه ا تیمحرم نیدرضمن بابا خواست بهت بگم...........ا

مدت دستت امانته نیآوا تو ا رمحمدیگناه نشه........ام ... 

نییانداختم پا سرمو . 

_ فتهیب یاتفاق ستیقرار ن تیمحرم نیکه با ا یراحت کن المونویخوام خ یم . 

باز ادامه داد نیگذشت.آرم یداشت م یقرار من چ یدل ب نیدونه تو ا یم خدا : 

_ تونیسر زندگ دیو بر دیریرو بگ یدفعه عقد و عروس هی نیدیرس نیقیتا انشا اهلل هر وقت در مورد هم به  . 

گرفتم. بازم ادامه داد قینفس عم هی : 

_ دیو انجام بد شگاهیآزما یو کارا دیفرصتم بر نیدر اول . 
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سرمو تکون دادم. با لبخند گفت بازم : 

_ گه؟یقبوله د  

نبود، گفتم یا چاره : 

_ ه؟یحرفا چ نیا  

با لبخند ادامه دادم بعدم : 

_ هیلیسرعت دردونشو سپرده دستم خ نیبهم اعتماد کرده و به ا یحاج نکهیهم . 

دیخند آروم . 

_ ارهیپدرتو در م یحساس و دل رحم چه جور یهمون دردونه  ینیب یحاال م ... 

.دستشو زد پشتم و با لبخند گفتدمیخند : 

_ تو، سرده میبلند شو بر . 

 یرو داشته به اون تذکر م ییزایچ هی. آالله کنار آوا نشسته بود، صورتش سرخ بود، مشخص بود آالله هم میکه شد وارد

 :داده. رفتم و کنارش نشستم .آالله با لبخند گفت

_ براتون؟ ارمیب یچا  

آوا گفتم یافتاده  نییاره به سر پاچشمک بهش زدم و با اش هی : 

_ اس؟ کارهیچ نجایخانم ا نیپس ا  

کنه یم نیچند روز و سبک و سنگ نیا یاون هنوز تو هپروته.......داره با خودش اتفاقا _ . 

شد برام.آروم گفتم یم یبا خنده رفت سمت آشپزخونه، دوستش داشتم، خواهر زن خوب بعدم : 

_  یگناه نداشته باشه.........م دیش یگه محرمتون کردم که چشم تو چشم م یم ی..........حاج؟یکن یآوا خانم......نگام نم

ذاره آدم تو چشماش نگاه کنه که بخواد گناه بشه؟ یم یدختر شما ک نیا یخواستم بگم حاج  

دیخند آروم . 
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_ صفا؟ میبر میش میج یایم  

_ نه یوا ! 

آروم گفتم یداشتم با صدا یکه فنجونو بر م نطوریبه سمتمون اومد، هم یبا دو تا فنجون چا آالله : 

_ نظرتون من  ن،بهیگه محرمتون کردم که نگاهتون به هم گناه نداشته باشه با هم چشم تو چشم یم یآالله خانم حاج

گناه نداره گهیکنه......حاال که د گامیبار ن هیخانم  نیکنم ا کاریچ . 

دیخند ینخود آالله : 

_ هیخوب زیخرده صبرم چ هی  

دمیخند .  

رو که خوردم رفتم سمت مامان و گفتم یکردم، چا یصبر م دیآوا بمونم حاال حاالها با دیخواستم به ام یم اگه : 

 !مامان_

مامان؟ یگ یم ینجوریا ی....التماس دعا داره؟یچ_:دیخند  

میبزن یدور هی رونیب میبر یریگ یآوا رو از باباش م یاجازه _:دمیخند . 

خانواده جامو رو  یاز جام بلند شده بودم، سه تا نوه ها نکهیسرگرم روزنامش بود، به محض ا یتکون داد، حاج سرشو

نگاه به من انداخت و گفت هی یصحبت کرد و حاج یمبل گرفته بودن، مامان آروم آروم با حاج : 

_ بشه آوا خونه باشه روقتید نکهیخوام قبل از ا یم . 

 .رو چشمم_

یگرم بپوش ، امروز حال نداشت آوا جان مامان لباس_گفت: مامان  . 

 ینجوریافتادم، ا یم نیماش هیزودتر به فکر  دیبرداشتم، با لمویبلند شد و رفت تو اتاقش ، منم رفتم باال و کت و وسا آوا

و الزم داشتن نشونیشد ادامه داد، بچه ها خودشون ماش ینم . 

که رفتم آوا هم آماده بود، بچه ها هم مثل سه تا جوجه اردک دنبالش بودن،آالله اومد و گفت نییپا : 
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_ من شیپ دیایب رونیره ب یبچه ها آوا داره م . 

گفت امیپ : 

_ رم یمنم با عمه جونم م . 

با خنده رو به من گفت آالله : 

_ آقا محمد یو درستش کن.......سه تا هوو دار ایحاال ب . 

به حالم یفکر کن،سه تا هوو ،چهارتا برادر زن..........وا_و آروم گفتم: دمیخند  

بمونن و ما  ششیکرد پ یبود بچه ها رو راض ی.باالخره هرجوردیخند یغش کرد از خنده و آوا هم آروم آروم م آالله

رونیب میاومد . 

*** 

 م،یدیچرخ یهدف تو شهر م یجور ب نین،همرویبرد ب اطیاز ح نویلبخند بهم زد و ماش هیکه کنارش نشستم ، نیماش تو

خرده که گذشت گفت هیکرد، یم یو خلوت، آروم رانندگ لیجمعه بود و همه جا تعط : 

_ ؟یگ ینم یچیخانومم ه  

_ بگم یچ .... 

حس خوب،  هیشدم ،  یجور هی ن،ییپا ختیر هوی نمیتو س یزیچ هیانگار  ،یتماس پوست نیگذاشت رو دستم، اول دستشو

داد.  یبهم م الیو آرامش خ نانیحس اطم یجور هیناراحت نبودم،محرمم بود و گرفتن دستم با دست بزرگ و مردونش 

کردم پناهم شده، درسته  یبود، احساس م نیریبرام ش دسرعت اقدام کرده بو نیخواستم که به ا یکه اونقدر م نیهم

صداش  ریمحمد باشه ، دوست داشتم ام ادآوریخواستم برام  یدوست داشتم صداش کنم، نم یول دمیکش یکه خجالت م

دیو باال آوردش و پشتشو بوس دیاز عرق شرم شد، آروم خند سیقلبم.دستم که خ ریتنها،دوست داشتم بشه ام ریکنم،ام . 

_  یکه صورتت گل م مییخجالتت.....عاشق وقتا نی.........همه؟یکه منو جذبت کرد چ یزیچ نیاول یدون یم

یش یم یخوردن یلیاندازه.........خ . 

دیبار نگاش کردم و لبخند زدم .اونم لبخند زد و دوباره دستمو باال آورد و پشتشو بوس نیاول یبرا . 
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_ عصرونه  هی....با ی.........ول... رونیب میبر میاحتماالً واسه شام نتون نی........واسه هممیامر فرمودن سر شب خونه باش یحاج

؟یتوپ که موافق ی  

لبخند سرمو براش تکون داد با . 

_ وروجک ایعشوه ن یآخ اونجور .... 

 یگرفت.پسر ی.از کاراش خندم مدیگونمو آروم گرفت و بعد پشت دستشو بوس شیبا دو تا انگشت اشاره و وسط بعدم

بود دیکارا ازش بع نیباشه ا یجد دیبا یلیکردم خ یکه فکر م . 

*** 

که به محض قرار گرفتن دستش تو دست من  یعرق سرد نیدستشو دوباره گرفتم تو دستم. ا میشد ادهیکه پ نیماش از

 یو کوچولوش برا فیکرد که اون دست ظر یحسو داشت. برام مشخص م نیتر نیریکرد برام ش سیکف دستشو خ

به من  ایخدا"بود، فقظ از دلم گذشت که ندمن ارزشم یچقدر برا نیو ا رهیگ یمرد قرار م هیباره که تو دست  نیاول

شاپ  یآروم و قرار نداشت، وارد کاف نمی،قلبم تو س "ن؟یریوجود ش نیدر مقابل ا ارمیآخه طاقت ب یرحم کن، چه جور

ممشت آب سرد آروم کن هیالتهاب تو دلم و با  نیپناه بردم که ا یبهداشت سیبه سرو م،یانتخاب کرد زویو م میکه شد .  

. منم رفتم باال. یفرار کرد تو اتاقش، اسمشو واسه خودم گذاشته بودم جوجه فرار عیآوا دوباره سر میخونه که شد وارد

متاهل  باًیمتاهل بودم.آدم تقر باًیشد . من االن تقر یباورم نم ییجورا هیلباسامو عوض کردم و افتادم رو تخت. خودمم 

متاهل. براش  باًیشه آدم تقر یم نیامانت، ا یتا اطالع ثانو یبود ول ممآوا محر گهیگرفت،خب آره د م؟خندمیهم دار

 :اس.ام.اس زدم

" شد؟ یمن چ یوانیل یمن، چا یجوجه فرار " 

؟یجوجه فرار یگ یم یبه ک"جواب داد: عیسر " 

"  یمنم صدات م ،یفرار یجوجه  هی یش یتو اتاقت.خب م یکن یفرار م دهیکه خونه نرس ،هنوزمیبه تو، جوجه که هست

یزنم جوجه فرار " 

" دیکش یتونست، هنوز خجالت م یزد . رودر رو نم یلبخند رو لبم نشست، داشت اسمم و صدا م"ریام یبدجنس یلیخ  : 

" تو یریام ر؟نفسیجون ام " 
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و نوشتم دمیسرخ شده واسم فرستاد، آخه با اس.ام.اس هم خجالت؟خند یکله  هی عکس : 

" یاز من خجالت نکش گهیکه د رمیسرخت بگ یگاز از اون لپا هی دیاتاقم کارت دارم.با اریمنو بردار ب یچا " 

" از خجالتم خوشت اومده یخودت گفت ،یدوستم ندار گهیکه د یاونجور " 

کرد یم یخوب بلبل زبون ینجوریمن ا ی جوجه : 

" میکن یم یفکر هیواسه خجالتتم  اریرو بردار ب ییحاال تو چا ." 

" از  رمیم یتو اتاق تو،م ارمیبردارم ب یتونم جلو بابام چا یمنکه نم ارم،یبرات م نییپا یباشه هروقت اومد یچا

 "خجالت

" رسم وروجک یبه حسابت م " 

" آماده کنم توییخبرم کن،چا نییپا یایب یخواست " 

و نوشتم دمیخند : 

" امیدارم م ." 

. سرمو خاروندم و دیمامان دستمونو خونده بود، نگام کرد و خند رون،ی،آوا هم همون موقع از اتاقش اومد ب نییپا رفتم

نبود. فکر کنم تو اتاقاشون بودن. آوا  یقبل از برگشتن ما رفته بودن، از پسرا هم خبر نیمبل، آالله و آرم هی ینشستم رو

 یبعدم مامان، جلوباباش،  یرو گرفت جلو ینیاول س استشم،یاون س ی کشتهآورد،  یرفت تو آشپزخونه و برا همه چا

کنارم،منظورمو گرفت، لبشو گاز گرفت  نیتوهم بش نکهیا یعنی ز،یرو ازش گرفتم و گذاشتم روم ینیمن که گرفت، س

نشست کنارم. مامان گفت یول : 

_ ادینم نییباالس، تا موقع شام پا نمیرحسیام رونهیکه ب یرعلیآوا جان مامان شالتو بردار، راحت باش، ام . 

 شویاگه االن روسر ستیدست خودم ن ارمیاخت ست،منینه،االن وقتش ن"خواستم بگم یمن باز سرخ شد . م ی جوجه

آوا گفت"جلوم از سرش برداره : 

 .راحتم نرگس جون_
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دخترش.منم لبخند زدم بهش، برا  یایحجب و ح نهمهیکرد از ا یم فیلبخند نشست رو لبش، ک دیحرفشو که شن باباش

  .منم بهتر بود، االن وقتش نبود که حجابشو برداره

گذشته بود که منم بلند شدم و رفتم ، مامان داشت  قهیکه رفت تو آشپزخونه آوا هم دنبالش رفت. چند دق مامان

مامان با خنده گفت کرد. ساکت بود و تو خودش، وارد که شدم یکرد و آوا هم ساالد درست م یکتلتاشو سرخ م : 

_ رمحمدیآقا ام یکم طاقت شد . 

روبروش. مامان گفت یصندل هی.نشستم رو یمن باز سرخ شد و خوردن یزدم، جوجه  لبخند : 

_ باتو زیم دنی..........بلند شو، چیخونه کمک کن یتو کارا یکن نیاز حاال تمر دیاونجا.......با نیبش ریبلند شو، نگ . 

و گفتم دمیخند : 

_ کشه یخانومم جور منو م . 

. مامان گفتدیخند آوا : 

_ یپا به پاش کمکش کن دیبا ،یذارم به بچم ظلم کن یمن م یکن یم ،فکریغلط کرد . 

به آوا گفتم رو : 

 آره؟_

سرشو تکون داد.گفتم دییو به عالمت تا دیخند آروم : 

_ شما دو تا هیهمدست نیبه حال من با ا یوا .  

 نیرحسید،امیخند یهم آروم آروم باهاش م یمرده بود از خنده، حاج دید زیم دنیکه اومد و منو در حال چ نیرحسیام

 :به آوا گفت

_ ؟یدست به کار شد یزود نیآوا به هم  

کردن منو آدم کنن، فکر کن یکیدوتا بانو با هم دست به  نیا_و گفتم: دمیخند . 

م؟یزد یحرف نیهمچ یما ک ر،یاِ....ام_با اعتراض گفت: آوا ! 
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 یچ دیانگار خودش فهم هویکردن.  یداشتن با لبخند نگاش م نمیرحسیکه صدا زد بهش لبخند زدم، مامان و ام اسممو

، که بازوشو گرفتم و گفتم رونیاومد از در آشپزخونه بره ب یواشکیگفته،  : 

_ ی.......همش در حال فراریگم جوجه فرار یبهت م یبراچ یدیفهم . 

دنیخند یبلند م یهر سه داشتن با صدا گهی،د یو مامان و حاج نیرحسیام . 

باال، بهش گفتم میرفت نمیرحسیگفت و رفت تو اتاقش. من و ام ریشام آوا شب بخ بعد : 

_ خوام جور بشه یتر م عیخوبم، سر نیماش هیدنبال  نیرحسیام . 

_ از دوستام یکی شیبرمت پ یباشه ،فردا م . 

_ ؟یشد؟قولنامه کرد یاون آپارتمانه چ  

_ روزا نیهم دیگه خوبه......شا یم یحاج ینه هنوز.........ول  

_ بزرگتر بود نه؟ شییروبرو یواحدا  

 .....آره ،اونا دوخوابه اس_

_ ه؟یچه جور یدون یم متاشیق  

_ پرسم برات یم .... 

_ میریهمشو بگ یاگه جور بشه، دوتا روبرو نمیبب ........ 

ت؟یتو کار احساس مسئول یرفت_زد: لبخند  

بمیکردم تو ج دستامو : 

_ سرعت پابند بشم نیکردم به ا یفکر نم   

زد به پشتم و گفت دستشو : 

_ د؟یبذار یعروس یبرنامه  دیخوا یم ی..........که؟ی...........حاال برنامتون چریمنکه گفتم آوا رو دست کم نگ  

رهیبگ میتصم دیبه من باشه که هر چه زودتر بهتر.....آوا با_هامو انداختم باال: شونه  
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یداداش یبدجور از دست رفت_:دیخند  

_ کنه آدمو یدختره جادو م نیا  

_ دختره نیا" یباز گفت " 

......خوبه؟یخب جوجه فرار_:دمیخند  

یروش گذاشت یحقا که اسم خوب_:دیخند  

*** 

شرکت. جالب بود که وقت رفتنشون هم  میبهم اس.ام.اس زد که صبح با بچه ها نرم و صبر کنم با هم بر ریشب ام آخر

. بابا هم که ادیخواد ب یو نم دارهیب ایدونستم خواب مونده  ینم ن،ییبود پا ومدهیهنوز ن ری. امیاینگفتن چرا نم چکدومیه

. نرگس جون داشت واسه ناهار ظهر ادیب رمحمدیتا ام دمینفر چ هی یمرتب کردم وبرا کمیصبحونه رو  زیرفت، رو م

نگاهم به ساعته گفت دید یکرد،وقت یم مونهیبرنج پ : 

_ وقت خواب نمونده باشه هی نیبرو باال بب . 

_ ادیحتماًاالن م گهینه د . 

یکن دارشیب یشناسم،مونده تا بر یمن پسر خودمو م_:دیخند . 

گفتم طنتیبا ش منم : 

_ کنم یم دارشیباشه االن ب . 

یآوردم و شمارشو گرفتم ول رونیب بمیاز ج مویگوش و : 

" باشد یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م " 

دیخند دیوا رفتمو که د ی افهیجون ق نرگس : 

_ شد؟ یچ  

شیخاموشه گوش_گفتم: دلخور . 
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توش و گفت دیصبحونه رو چ لیوسا زویم یگذاشت رو ینیس هی.دیخند باز : 

_ باال؟ یبر یمنو بکش............صبحونشو م ی دهیپسر محبت ند نیبارم شما ناز ا هی ایب  

و گفت ینیهم گذاشت تو س یچا وانی.دو تا لنکارویخب، دوستم نداشتم ا یشد بگم نه، ول ینم روم : 

_ هوم؟روز نوبت من......... هی یروز نوبت تواِ آمادش کن هی.........میلوسم نشه بگو صبحونه نخوردم با هم بخور نکهیا یبرا  

_ آخه نرگس جون من صبحونه خوردم یول . 

ادیب رمحمدمیام یکرد یصبر م دیبا ،ینکرد یکار خوب_لحن مادرانه گفت: هی با . 

 .آخه حالم بد بود، حالت تهوع داشتم_

_ بارم با شوهرت بخور هیحاال اشکال نداره ، جورشو بکش  . 

 نینرگس جونم ا ناًینامزده، مطمئ هیشد گفت  یهنوز فقط م رمحمدیبود، ام لیو ثق نیبرام سنگ ییجورا هیشوهر  ی کلمه

تونستم به نرگس جون  یرو برداشتم و از پله ها رفتم باال. نم ینیس یداد. با دلخور یبابا خونه بود نم یوقت شنهاداشویپ

دادم یخواست انجام م یرو که م یشد ناچار کار ینم یو وقت آوردم یشد بهونه م یکه م ییقاطع نه بگم،تا جا . 

اومد.  یآرومش داشت م یقیموس یچون صدا دارهیبود، با پام آروم زدم به در، مشخص بود که ب نیواسم سنگ ینیس

گفتم دمیشو که شن"دییبفرما" : 

_ تونم درو باز کنم ینم نهیدستم سنگ . 

حمام و شامپو و  یرو از دستم گرفت، زل زده بود تو صورتم، بو ینیبود که درو باز کرد و با لبخند س دهینرس هیسه ثان به

فوق  بیترک نیتا ا دمیکش قینفس عم هیرو تو اتاق به وجود آورده بود. ناخودآگاه  یخوب بیو عطرش ترک ویافترش

ت تو اتاق و درو پش دیدست آزادش مچ دستمو گرفت و کش هی باتر شد و  قیحس کنم. لبخندش عم شتریالعاده رو ب

رو گذاشت رو تخت و برگشت سمتم ینیسرم بست.بعدم س : 

 سالم خانوم، دست شما درد نکنه_

 .سالم_

شه یم رمید یومدیچرا ن_نگاه بهش انداختم.: هی دلخور . 
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یومدیخب تو م_بود: زیآم طنتیش لبخندش . 

دراورم.گفت نهیآ یجلو یو نشستم رو عسل نییسرمو انداختم پا دلخور : 

_ بمونه سیشم اگه خ ی......سر درد مرم؟یسشوار بگمن اول موهامو  . 

 .راحت باش_

و گفت دیمردم از خجالت.خند یوا رون،یب دیهوا کش یاولشو ب یسمت دراور و کشو اومد : 

_ گردم یاول دنبال سشوار م یدونم چرا هر دفعه تو کشو یمن نم .  

دو تا دستشو گذاشت دو طرف صورتمو  دیکه د. صورت سرخمو رونیبزنه ب شیکردم االنه از تمام صورتم آت یم احساس

 :گفت

_ قرمزتم یلپا نیجوون......عاشق ا یا . 

آورد و باهاش  رونیلب و گونم. بعدم پشتشو بهم کرد و سشوارو از کشوب نیب ییجا هیبوسه آروم کاشت  هی عیسر بعدم

کار سشوار موهاشو تموم کرد و اومد  عیسر یلیتخت نشستم. خ یگوشه  ریمشغول شد. آروم و ساکت و سر به ز

 :سمتم.نشست درست کنارم و دستشو از پشت انداخت دور کمرم و گفت

 اجازه هست؟_

متوجه منظورش بشم، آروم گفت دیسرمو بلند کردم تا شا ره،ناخودآگاهیگ یرو داره ازم م یچ یدونستم اجازه  ینم : 

_ شه مقنعتو بردارم یم . 

حد خودمو جلوش حفظ کنم، باالخره ما االن محرم هم  نینگفته بود تا ا گهینبود، آالله د یچاره ا یسخت بود، ول برام

بودم  دهیچی. خودش آروم و با دو تا دست مقنعه رو از سرم برداشت. موهامو پشت سرم پنیی. سرمو که انداختم پامیبود

نکنه. خودش کشو از سرم باز کرد.بلند شد و کشو گذاشت رو  تمیاذمقنعه  ریکش بزرگ جمع کرده بودم تا ز هیو با 

 هیاونم  ی افهیلحظه نگاهم باال اومد. ق هیدراور. برگشت سمت من و با دو تا دستش موهامو دوطرف صورتم مرتب کرد.

گفت یلب ریو ز دیبود رو موهامو بوس ستادهیکه روبروم ا نطوریمثل من ملتهب بود. هم ییجورا : 

_ من یجوجه  تمیعطر توت فرنگ نیعاشق ا . 
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رفت و اونطرف تخت نشست و گفت عیسر بعدم : 

_ شه یم ریخب صبحونتو بخور ، د . 

_ کرده خی تییچا . 

_ نه؟ یکنم که برام عوضش کن یفکر نم  

 ..... آخه_

باشه یآب حوض یاگه چا یحت کوستیخوبه، هر چه از دوست رسد ن یجور نیهم_:دیخند .  

 رمحمدیاومدن تو اتاق و ام نیرحسیمحمد و ام ریشرکت، هنوز مشغول کار نشده بودم که ام میرفت رمحمدیبا ام اونروز

 :گفت

_ میبر ایب م،توهمینیآپارتمان بب هی میجا بر هیتا  میخوا یآوا م . 

کار کردنت منو کشته نیاصالً ا_:نیرحسیام . 

 رمحمدیپشت فرمون بود و ام نیرحسیام رون،یب میاز شرکت اومد یی. خودشم با خنده سرشو تکون داد و سه تادمیخند

آپارتمان تازه ساز نگه داشت.درو  هی یجلو نویماش نیرحسیام میخرده که رفت هیعقب.  یکنارش و منم نشستم رو صندل

دلباز و پر  یباز کرد، کوچولو و جمع و جور بود ول دیاولم با کل ی بقهط یاز واحدا یکیباال. در  میباز کرد و از پله ها رفت

 یقد یداشت. پنجره  یقشنگ یسبز کوچولو بود، منظره  یفضا هیرفتم ، رو به  منشینش ینور،به سمت پنجره ها

دور کمرمو  تانداخ ستاد،دستشویاومد و کنارم ا رمحمدمیسبز ،ام یرو به فضا یبزرگشو باز کردم و رفتم رو تراس نقل

 :گفت

 چطوره؟_

_ ؟خونه؟یچ  

_ اد؟ی........خوشت مگهیآره د  

_ گفت بخره خوبه یم نیرحسیکه بابا به ام هیهمون آپارتمان نیقشنگه .....ا یلیمنظرش خ . 
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_ واسه  مینیمن گفتم بب نوی.........انجاسیاز ا کتریهوا کوچ هیرو بخره...... ییخواد واحد روبرو یم نیرحسینه ام

خرده هم نگه دارم واسه  هی دیندارم......با نویاز ا شتریاالن امکان ب یخرده کوچولواِ.....ول هیدونم  یخودمون..........م

نیماش . 

_ ریزوده ام یلیاالن که خ . 

_ راحت  المیبند کنم خ نیمن هرچه زودتر پس اندازمو به خونه و ماش ی..........ولیفرصت دار یتو تا هر وقت بخوا

نیم بببرو اتاقاش ای.......بش؟یپسند یم نیتره........تو فقط بب . 

اون  کیکوچ ینداشت. دو تا پنجره  یدر واقع اصالً منظره ا یعنینبود،  منشیآشپزخونه و نش یاتاقاش به خوب ی منظره

 یباال کیبار یدلباز بود و من عاشق اون پنجره  یلیخ منشینش یداد . ول یخرده نورو عبور م هیکه فقط  وارید یباال

پنجره رو گرفته  یو دو تا درخت بلند که فعالً خشک بود جلو دسبز بو یبودم که رو به همون فضا شییظرفشو نکیس

باز گفت رمحمدیبهارش فوق العاده بود. ام یمنظره  ناًیبود. مطمئ : 

_ اد؟ی؟........خوشت م یشد خانم یچ  

_ شوینقل ی نهیشوم نیو ا منیدوستش دارم.......مخصوصاً آشپزخونه و نش . 

گفت رمحمدیمحمد صداش زد، اومد، ام ریبود، ام ییتو واحد روبرو نیرحسینشست رو لبش. ام لبخند : 

_ دنیخانم پسند . 

ادامه داد رمحمدیلبخند بهم زد. ام هی نمیرحسیام : 

_ مونه یدستم م نیچقدر واسه ماش نمیکه بب یاریدر ب شویقطع متیامروزواسم ق یاگه بتون . 

سرشو تکون داد و گفت نیرحسیام : 

_ زنم بهش یزنگ م . 

گفت رمحمدیام ن،یتو ماش میکه نشست دوباره : 

_ ازشون میریبچه ها رو بگ نیشه ماش یالزم نم گهیخونه د یاگه مارو برسون نیرحسیام . 

نگاه بهم انداخت و گفت هی نهیآ یاز تو نیرحسیام : 
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_ شه یم داتونیتو شرکت پ یک قاًیشما دق  

گفت رمحمدیام دم،یخند : 

_ یزهرش کن یخوا یم مونه،یاول نامزد باز .......ما تازه روزرینده ام ریگ . 

کرد و گفت رمحمدینثار ام هینگاه عاقل اندر سف هی نیرحسیام : 

_ کنه.؟ یچشم پدر زنش نامزد باز یکه جلو یدیرو د یآخه کدوم آدم عاقل  

_ شه؟ یبهتر م نمیسه تا داداشش بش یتو شرکت پا امیمثالً ب  

و گفت دیخند نیرحسیام : 

_ سخته طتیشرا شییخدا . 

_ شه؟ یم ینوبت تو ک  

_ ؟ینوبت چ  

_ باال بزنه؟ نیقراره آست یمامان واسه تو ک  

و گفت دیخند : 

_ کنم شیبعد بهتون معرف دیهست با یکیحاال  . 

_ نت؟یتو آست یاووو.......پس خودت دار  

_ خودمون بمونه نیفعالً ب یزیچ هیخب.......فقط  یکه نه.....ول یاونجور . 

بود یم یو خوب قیدختر ال دیبا ناًی. مطمئنمیو بب نیرحسیداشتم زودتر دختر مورد پسند ام دوست .  

*** 

 ی بسته هیو رفتم تو اتاق که لباس عوض کنم، دمینرگس جون با لبخند اومد استقبالمون، صورتشو بوس م،یدیکه رس خونه

بلند تر گفتم یبود،با صدا زیم یرو چیکادوپ : 

_ من؟ زیرو م هیچ نینرگس جون،ا  
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باهاش اومد،گفت رمحمدمیتو اتاق، ام اومد : 

_ واسه تو گرفتم دیرفته بودم خر . 

خوشحال گفتم یلبخند حساب هی با : 

 دستتون درد نکنه_

 بازش کن_

شرت جذب قرمز که رنگ گالش بود یت هیدامن گلدار خوشگل بود با  هیزدم و بازش کردم. لبخند . 

_ خوشگله یلیخ یمرس  

_ نمیبپوشش بب . 

تو تنم  یادیز دم،ینرگس جونو پوش ی هی. لباسامو عوض کردم و هدرونیو با هم رفتن ب نیرحسیزد به پشت ام دستشو

و پشت لباسم تو تنم نگاه کردم. انداممو  دمیخرده چرخ هیدورم.  ختمشونیخوشگل بود. کش موهامو باز کردم و ر

نرگس جون بلند شد ی. صدادیکش یبه رخ م یحساب : 

_ نمتیبب ای....ب؟یدیپوش . 

بردم و گفتم رونیدر ب یاز ال سرمو : 

_ ست؟ین یکس  

و گفت رونیب دمیجون متوجه حرفم شد و بازومو گرفت و کش نرگس : 

_ خودشو لوس کرده نمیبب رونیب ایب . 

ازم فاصله گرفت و گفت کمی. نرگس جون دیخند یلم داده بود رو مبل و داشت بهمون م رمحمدیام : 

_ تهیف تهیف . 

گفت رمحمدیام : 

_ ادیبهت م . 
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*** 

 یپاش . و باال تنه  ی دهیکش یداد. باسن برجسته و ساقا یلباسا خودشو نشون م نیتو ا یحساب زشیم زهیاندام ر اون

 هیاومد. فقط  یکرد. رنگ قرمز بهش م یم ییخودنما یحساب فشیو اندام ظر کیخوش فرمش که به نسبت کمر بار

سرخش  یرو گونه ها یبلند و پر بود که حساب نقدردلبر کامل. مژه هاش او هیکم داشت تا بشه  یرژلب قرمز اساس

من بود یایکرد.موهاشم که........دن یم ازشین یچشم ب شیانداخته بود و از آرا هیسا .  

و رفتم باال تا لباسامو  دمیکش قینفس عم هیشد تو اتاقش. منم بلند شدم ،  میج عیمحوش شدم سر یادیز دید یوقت

تودل برواِ یادیجوجه ز نیطاقت بده،ا ایخدا"عوض کنم " 

بود، در هر  دهیبلوز و شلوار ساده پوش هی رون،یو آوا هم از اتاق اومد ب دیچ یم زیکه برگشتم مامان داشت م نییپا

بد  یفعل تیخب اونم با وضع کرده بود که یریجلوگ ادیز ینداشت، اندامشو دوست داشتم،فقط از جلوه گر یصورت فرق

گذشت  یگذشته بود.از کنارم که م دنیپوش یروسر ریخ ازجمع کرده بود و باالخره  پسیکل هینبود. موهاشم با 

نگفت،کم کم  یزیلبخند بهم زد و چ هیآوا. یمنه و موها یایرفت. دن یتو کت من نم گهید یکی نیباز کردم، ا پسشویکل

شد یباز م خشیداشت  . 

 نطوریاومد، بردمش تو اتاقم.هم یو م دیخند یاز پله ها کشوندمش باال. م باًیتقر ییجورا هیاز ناهار دستشو گرفتم و  بعد

رو تخت ،گرفتمش  مینشست ییدوتا دمشویخودم کش یبازوها نیتخت و برگردوندم و ب ی هیکه بازوش تو دستم بود رو

.گفتونرو انداختم روم یو روتخت دمیتو بغلم و دراز کش : 

_ ریاِ،ام ..... 

_ بخواب خسته ام رینگو........بگ یچیس،هیه . 

گرفتم و چشمامو گذاشتم رو هم قینفس عم هیفرو کردم تو موهاشو  موینیب بعدم . 

*** 

نفساش آروم شد و خوابش  عیسر یلیباشم،خ ششینکرد،فقط دوست داشت پ تمیاذ رمحمدیانتظارم آغوش ام برخالف

رو هم فتهیکه به منم منتقل کرده بود باعث شده کم کم پلکام ب یبرد. حس آرامش . 

دورم محکم شد رمحمدیام یکه شدم غروب بود.خواستم تکون بخورم که دستا داریب : 

 .بمون سر جات جوجه_
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خوابالودم گفتم یصدا با : 

_ ریغروب شده ام ..... 

 .حسم خوبه.....جون من بهمش نزن آوا_

_ رونیبا از اتاق تو برم ببا یجلو دیمن االن با ریام . 

 ....!خب؟_

سمتش. چشماش بسته بود،گفتم دمیچرخ : 

_ ریام ..... 

چشمشو باز کرد،گفت هی یال : 

_ ر؟یام ی.؟.....جوجه ریجون ام  

_ گهیبذار بلند شم د ... 

. نداشتم. نشستم رو  یراحت نیوقت خواب بعد از ظهر به ا چیو دستشو از دور کمرم باز کرد.ه دیگوشمو آروم بوس ریز

که گفت رونیکش و قوس به بدنم دادم. خواستم از اتاق برم ب هیتخت و  : 

_ نره ادتیمن  یجوجه.........چا یآ  

_ ارمیبرات م نییپا ایب  

_ خوام یم نجایهم . 

_ گهینکن د تی....اذریام  

_ شه از نامزدم بخوام؟ ینم ییچا هی.....ه؟یچ تیاذ  

_ ذارم پشت در اتاقت یم ارمیم زمیر یم . 

و گفت دیخند : 

_ شیاونم از نوع فرار یجون به جونت کنن جوجه ا .  
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بود که نشون بدم باال  نیفرار از خجالت ا یراه برا نیبود. بهتر دهیانداختم ،بابا رس منینگاه به نش هیپله ها  یباال از

نگاه  هیباز  مهین یبالش بلند کرد و با چشما یسرشو از رو رمحمدیبرگشتم تو اتاق،ام عیبودنم به خاطر حمام بوده. سر

 :بهم انداخت و گفت

_ ؟یختیر یچا یزود نیبه هم  

دست لباس برداشتم ،گفت هیحوله و  هیبرو بابا نثارش کردم و رفتم سر کمد،  هی یلب ریز : 

_ ؟یکن یم کاریچ  

_ فکر کنه باال بودم که برم حموم رمیدوش بگ هیخوام  ی.......مدهیبابا رس . 

خنده گفتم یداره م دمید : 

_ حرفم خنده دار بود؟ یکجا  

_ که عترهیکه ضا یآخه جوجه ،اونجور . 

 ینرگس جون چه فکرا که با خودش نم ینجوریگفت ،ا یشدم و وا رفتم،راست م رمحمدیلحظه تازه متوجه منظور ام هی

با دندونام گرفتم و با صورت گر  نموییرفتن دوش گرفتم.لب پا رونیبود من صبح زود ،قبل از ب دهیکرد، مخصوصاً که د

 گهی.ددیخند یبهم م زیر زیداشت ر نطوریبدجنس هم رمحمدیگذاشتم سر جاش.ام لمویگرفته برگشتم سمت کمد و وسا

سالم به بابا دادم  هی ریرفتم. سر به ز نییو از پله ها پا رونیسرو صدا از اتاق رفتم ب یشد نگاش کنم .آروم و ب یروم نم

 نیا بهبرد تا من بخوام  یچونم. زمان م ریآشپزخونه نشستم و دستمو زدم ز زیم به آشپزخونه.پشت مو پناه برد

شدم. نرگس جون اومد تو آشپزخونه و گفت یم ریعادت کنم، تا اون موقع پ ینامزد یتو دوره  یبرخوردا : 

 .آوا....بابات دلخوره ها_

دمیپرس ی. با نگرانستادیلحظه انگار قلبم از تپش ا هی : 

_ شده؟ یمگه چ  

_  یکن یو بعدم راهتو کج م یسالم خشک و خال هی نیاستقبالش، حاال هم یرفت یم دیرس یبابات که از راه م شهیتو هم

 تو آشپزخونه؟
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 یفرض یها رهیبا انگشتم دا زیم یو شروع کردم رو نییبهتر شد، سرمو انداختم پا کمیخب  دم،یکش قینفس عم هی

. نرگس جون گفتدنیکش : 

_ دردونه نیپاش بش کممیبرا بابات ببر ، وهیم هیبلند شو  . 

_ ریآخه نرگس جون............همش تقص ..... 

با اشاره به بابا که پشت به اپن آشپزخونه رو مبل نشسته بود گفت شوینیجون دستشو گذاشت رو ب نرگس : 

_ کنه ها یم ی.......بفهمه قاطیباال بود یکار داشت نیرحسیام وتری......بهش گفتم با کامپسیه . 

، دوباره گفت نییانداختم پا سرمو : 

_ کنه ها یبابات بفهمه غوغا م رمحمد،یساعت تو اتاق ام نهمهیا یکرد یم کاریچ . 

و  دهیژول ی افهیبا ق رمحمدمیگفتم.ام ینم یزیبود و چ نییپا نطوریشد. سرم هم یاشک عیداشتم،چشمامم سر بغض

خرده موهاشو با پنجه هاش مرتب کنه. به بابا سالم کرد و دست  هیکرد  یم ی. داشت سعنیید پاخوابالود از پله ها اوم

 :داد و اومد تو آشپزخونه.گفت

 سالم_

سالم کیعل_جون جوابشو داد: نرگس ...... 

 یچونمو سرمو آورد باال، چشما ریاومد طرفم و دستشو زد ز رمحمدی. امیسرمو بلند نکردم، دلخور بودم و شاک من

اشک از  یقطره  هیتکون داد. نیبه طرف"شده؟ یچ"یسرشو به معن شویشونینشست رو پ فیاخم ظر هی دیکه د مویاشک

گفت رمحمدیآوردم .ام رونیب گشتاشو چونمو از حصار ان دمیعقب کش خردهی.سرمو دیچشمم چک یگوشه  : 

_ جوجه چشه؟ نیمامان........ا  

گفت زویم یرو ینیبود گذاشت تو س ختهیرو که ر ییها یچشم غره بهش رفت و چا هیحرف فقط  یب مامانش : 

_ ببر مادر نارویآوا......ا . 

و نشستم کنار بابا،  زیرو گذاشتم رو م یچا ینیچشمم گرفتم و از جام بلند شدم. س یانگشت اشاره اشکمو از گوشه  با

 :بابا گفت
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_ چسبوندم به بابا. آروم کنار گوشم گفت شتریو خودمو ب نییانداختم پا. سرمو یشد دایچه عجب آوا خانم.....کم پ : 

_ حجاب فراموش شد؟ یزود نیبه هم  

 .....بابا_

_ خواستگارو واسه تو داره هیفعالً فقط حکم  رمحمدیبابا نداره............ام . 

بود، آروم گفتم نییپا نطوریهم سرم : 

 ........چشم_

نگاه به سرتا پام انداخت و گفت کیشال که انداخته بودم رو سرم برگشتم. بابا  هیشدم و رفتم تو اتاق و با  بلند : 

_ بگم؟ دیبا یکی یکی  

رونیبغضم شکست و نتونستم از اتاق برم ب گهید ندفعهیتو اتاقم، ا برگشتم .  

نرگس جون در زد و اومد تو دستم و از رو چشمام  ونم،یگر یو ساعدمو گذاشتم رو چشما دمیتخت دراز کش رو

 .برداشتم. اومد و نشست کنارم رو تخت

_ گم ی.........به خدا من به خاطر خودت میاز دست من دلخور  

_ ستمینه نرگس جون دلخور ن  

_ گفته؟ یزیشده؟.....بابات چ یپس چ  

_ ستیمهم ن  

_ سرتق گفتم.........دو روز صبر داشته  ی.............من به اون پسره دیبد دینرفت شتونمیآخه قربونت برم، شما هنوز آزما

جواب باباتو بدم؟ یمن چه جور فتهیواسه تو ب یاتفاق هیباشه......دندون بذاره رو جگر...........اگه   

خجالت دستمامو گذاشتم رو صورتم،آروم تر گفت از : 
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_  نکهیهم یباشه ول گهیگم م یم ی......اصالً انگار نه انگار، هر چتونم بگم........اون مرده.. یحرفارو به تو م نیمن ا

گم که تو  یتونه خوددار باشه............من دارم م یکنه........دلش رفته بچه ،نم تیتونه رعا یافته نم یچشمش به تو م

یعموم ی.....جاهارونیتو خونه، ازش بخواه ببرت ب دینیبش یه نکهیا یحواست به خودت باشه..........به جا ....... 

_ کشه اون از اون طرف یم نطرفیاز ا نیمن شدم مثل کش.....ا نجایآخه نرگس جون ا  

جلوش؟...........اونم از اونطرف یگه چرا حجاب ندار یدا بعد به من م یم شنهادیپ رمحمدیبه ام تویخودش محرم بابا ..... 

_ جلوش؟ یبابات گفته چرا حجاب ندار  

_ م کردآره......دعوا ...... 

_ مراعات  خردهی ی.......ولایراه ب رمحمدیخرده به دل ام هیباز ستین یخرده جلو بابات مراعات کن، وقت هیحاال تو 

 ایده...........حاالم بلندشو ،اشکاتو پاک کن ب یسرشو تکون م یگم الک یبهش م یکن.......اون پسره که من هر چ

رونیب . ..... 

 یسر خودمو گرم م یجور هی دیشستم و رفتم تو آشپزخونه ، با موینبود، صورت اشک رمحمدی.ام رونیشدم و رفتم ب بلند

گرفتم براش درست کنم، از نرگس جون خواستم شامم بذاره به  میخواسته بود، تصم کیاونروز ازم ک رمحمدیکردم. ام

گرفت، نرگس جون گفت که تو  مدورمحیسراغ ام نیرحسی. امدنیمن.تو آشپزخونه مشغول بودم که بچه ها رس یعهده 

 .اتاقشه

اس.ام. اس زدم رمحمدیکه آماده شد ،برا ام کمیشام سوپ گذاشتم و مواد سوفله هم آماده کردم. ک واسه : 

_ ؟یخواب  

دار و روشو با شکالت  هیظرف پا هیبرگردوندم تو  کوینداد. نرگس جون اومد تو آشپزخونه،ک یخرده صبر کردم، جواب هی

کردم. نرگس جون با لبخند گفت نیتزئ عیما : 

_ بخورن تا گرمه یبا چا انیچه خوشگل شد، بذار برم بچه ها رو صدا بزنم ب . 

_ رم یمن م . 

کردن.پشت در اتاق  یم یفوتبال باز شنیاست یو آراد تو اتاق آراد داشتن مثل بچه ها با پل یرعلیپله ها رفتم باال، ام از

در زدم صداش اومد رمحمدیام : 
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 بله؟_

تو اتاق بود، گفتم نمیرحسیدرو باز کردم، ام یبود.ال داریب پس : 

_ یچا ن،ییپا دیایگه ب ینرگس جون م . 

 یکی یکی. بچه ها هم نییجواب اس.ام.اسمو نداده بود.رفتم پا نکهی. دلخور بودم از ارونیاز اتاق اومدم ب عیسر بعدم

و  یدست شیگذاشتم تو پ کیهمه ک یرو آورد.برا یچا ینیهم س یرعلیام من،یو برش دادم و بردم تو نش کیاومدن. ک

بار  هیحاضر نشد  ینگاش کردم حت یشده بود، هر چ ریبزاخمو و سر  یحساب رمحمدیجلوشون.ام یزایگذاشتم رو م

و نگام کنه ارهیسرشو باال ب . 

 کیبه ک رمحمدیتر بود. ام رفتم که راحت یآالله م یبود افتادم توش،همون خونه  یا یچه باز گهید نیگرفته بود، ا دلم

نداره. نرگس جونم متوجه پکر بودن جفتمون شده بود.  لیدست پخت من لب نزد. در برابر اصرار مامانشم فقط گفت م

خورد و بلند شد و بدون  شویچا رمحمدیهامو انداختم باال. ام نهچشه؟شو رمحمدیکه ام دیبا اشاره ازم پرس نیرحسیام

نگاهم بهم بندازه رفت باال هی نکهیا .  

*** 

 یعنیها  یریسختگ نیا دمیفهم ینم گهیمامان، به من گفتن آوا دستت امانته منم گفتم چشم،د یگرفته بود از حرفا حالم

اومد ،چند ضربه به در باز  نیرحسیکرد. ام یسرزنشم م یبهشون گفته بود که مامان اونجور یآوا چ ستین ؟معلومیچ

 : اتاق زد و اومد تو

 چته تو؟_

 من؟چمه؟_

_ یتوهم  

انداختم باال سرمو . 

_ پخته بودا کیباهاش،واسه تو ک یبود، قهر کرد شیزیچ هیآوام  ! 

_ نداشتم لیم . 

_ کرده مگه؟ کاریتمام مدت نگاش روت بود.....چ ی......طفل؟یبکن ینداشت لینگاشم م  
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_ نکرده، من حوصله ندارم یکار  

_ ؟یکه خوب بود یظهر ! 

_ ریول کن تروخدا ام . 

_ شده؟ یچ یبگ دیبا  

_ کنه یمامان نق نق م . 

 چرا؟_

_ ،زوده یکن یم کیخودتو به آوا نزد یادیگه ز یم . 

کرد خندشو از من پنهون کنه.گفتم یگذاشت رو لباش سع دستشو : 

 زهرمار.....چته؟_

_ داره؟ یچه ربط چارهی......به اون ب؟یپکر شد نیبه خاطر هم  

_ ندارم شیگفته..........من که کار یرفته به مامان چ ستیمعلوم ن . 

_ که  یبهش فرصت بد دیبود..........با نیگفته باشه.........از اولم قرار هم یخوا یمثالً م ی...........چدهیاز تو بع رمحمدیام

ه تو ک ینجوری........ارهیبگ میتصم یباعث بشه قبولت کنه........بذار بتونه منطق عادت دی.........نبارهیبگ میبتونه درست تصم

ادیکاذب به وجود م یعالقه  هی یر یقربون صدقش م یهمش دار . 

_ تونم فکر کنم که ممکنه آوا رو از دست بدم ی.......من نمستیبرام مهم ن . 

؟یبچه شد_:دیخند  

 ......ول کن بابا_

_ بدقول  یبه نظر من مهمه که جلو حاج یکرده..........ول دایاالنشم بهت عالقه پ نیآوا گناه داره، اون هم ریام

خانم شامم پخته برات ن،عروسییپا میکنه.......بلند شو بر دای...........بذار بهت اعتماد کامل پینش . 

_ ستمیمن گرسنه ن . 
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_ کشه از قد و قوارش یگنده خجالت نم یبلند شو خودتو لوس نکن.......مردکه   

_ ؟یدون یرو م یزیچ هی  

_ رو؟ یچ  

_ کردنات حتینص نیمتنفرم از ا  

_ ستیمهم ن . 

** 

خودمو لوس کنم  کمیخواست  یراستش منم دلم م یحرف بودها! ول یلیپخته بود، شام پخته بود،خ کیواسم ک جوجه

منو همش نگاهش به من بود که  ینشسته بود روبرو زینگاش همش به منه.سر م دمیفهم یم یبراش،لذت داشت وقت

دادم. مامان از دستم  ینشون م نیمورد ماش رد نیرحسینه؟منم خودمو مشغول حرف زدن با ام ایخورم  یم یزیچ نهیبب

رسم یصبر کن، حسابتو م"یعنیکه  هیجور هینگاهش بهم  دمیفهم یبود، م یکفر ". 

کرد از جاش بلند شد و گفت یکه با غذاش بازخرده  هینظر داشتم  ریز یچشم ریز آوارو : 

_ دیشورم، شما دست نزن یآم ظرفارو م یم ن،ییرم پا ینرگس جون من م . 

بود. مامان گفت ینگاه به صورتش انداختم، چشماش اشک هیکه به مامان بود،  روش : 

_ یتو برو مامان جان خسته شد  . 

،مامان مچ دستمو گرفت و نگهم داشت تو  میبلند شد زیشام همه تموم شد و از پشت م نکهیمحض ا به

 :آشپزخونه،اخماش تو هم بود

_ دختره؟ نیواسه ا یگرفت افهیچته ق  

_ نگرفتم افهیق یمن واسه کس  

_ داره؟ یواسه دو تا کلمه حرف من؟......به اون چه ربط  

_ حرفارو به شما زده؟ نیا یک  

تو برداشته یکه حجابشو جلو باباش ناراحت شده ،دعواش کرده_:نییآورد پا صداشو . 
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گفتم دمویکش قینفس عم هیذاشتم.  یمن سر به سرش م نورمیمن از اونورم دعوا شده بود، از ا یبگردم، جوجه  یاله : 

_ ؟ینگفت یچیچرا ه  

_  نیا طیشرا یبفهمه..........تو که خبر داشت ادین یکردم، حاج یمن خدا خدا م یتو اتاق ه شیبرد یظهر برداشت

بعد جولون بده یریبگ ی........بذار اول جواب قطعه؟یچ تیمحرم . 

_ ؟یچ یعنی یجواب قطع  

_ صد در صد داده؟ یبه تو اوک یحاج  

_ دخترشو محرم من کرده یپس واسه چ  

_ به اون راه؟ یزن ی! چرا خودتو مرمحمدیام یوا ! 

و گفتم دمیخند : 

_ کنم یم شیکار هیتو حرص نخور خودم  . 

 .کوفت_

خوردم و اس.ام.اس  کیاز ک خردهیچنگال برداشتم و رفتم باال، هیآوا پزمو با  کیسهم ک خچال،یو رفتم سر  دمیخند

 :زدم

 "دست پختت حرف نداره جوجه"

کرد یم ینداد، لبخند نشست رو لبم، جوجه داشت تالف جواب . 

" خواما یهر روز م نایخوردم.......از ا کتمیک " 

... 

 "خانم خانما"

..... 

 "جوجه"
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 الیخ یب ن،ییرو. چنگال و انداختم تو بشقابو رفتم پا یقرار نبود جواب بده. شمارشو گرفتم،برنداشت گوش نکهیمثل ا نه

اومده بودم  یکامل در نزدم ووارد شدم. عصبان یادب یبار با ب نیاول یبرا ن،یرزمیو رفتم تو ز رونیاز خونه اومدم ب یحاج

 یسر گال شوینشسته بود پشت چرخ و داشت دق و دل یاشک یمااون چش بامگه دلم اومد،  یکه غرغر کنم بهش، ول

خودش خبر نداشت دست منه، اون  رمش،یرفته بود از کوره بگ ادمیافتادم،  شیقبل یکوزه  ادیکرد.  یم یخال چارهیب

دادم به  هیتکگردوندم به خودش. یبرش م ناًیاالن مطمئ یخودم، خوشم اومده بود از شکلش، ول یموقع برش داشتم برا

 :چارچوب در

_ ؟یچرا اس.ام.اسامو جواب نداد  

نگام کنه ،جواب دادم نکهیا بدون : 

_ باالس میگوش . 

برداشتم و کنارش نشستم، آروم گفت یصندل هیشد.  یجور هیتو گل و محو شد.دلم  دیقطره اشکش چک هی : 

_ ن؟ییپا یچرا اومد  

 ..........خب_

_ شه،برو باال یبابام ناراحت م رمحمدیام . 

_ یایزن من به حساب م ییجورا هیآوا خانم شما االن   

_ زن بودنم کجا ثبت شده؟ نیا  

و گفتم نمیموندم،با دست راستم زدم سمت چپ س شیلحظه مات حاضرجواب هی : 

_ نجایا  

_ یریگ یم افهیواسم ق لیدل یب نیواسه هم  

_ تو فکر بودم دیببخش   

.اشکاشم با کف دست راستم پاک کردم. بعدم دوباره از همون دمیشدم و از پشت گرفتمش تو بغلم و گونشو بوس بلند

موهاشو گفتم ریبوسه زدم ز هیپشت  : 
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_ دیچسب یلی......خکتیخوشمزه بود هم ک یلیهم شامت خ . 

_ یتو که نخورد . 

 خوردم.....به عنوان دسر_

نوش جون_:دیکش قینفس عم هی . 

*** 

ذاشت  یکرد و سربسرم م یم یکه شوخ گهید یخالف روزا که گفتم بر نیرحسیحوصله نداشتم برم شرکت، به ام صبح

خواست واسه درد و دل.  یسنگ صبور م هیدلم  شم،یپ ادی. به آالله گفته بودم ب"باشه"فقط آروم سرشو تکون دادو گفت

بود بهم. از  ختهیبود که قلبمو ر یدونم چه بحران ینم د،واسم مهم شده بو رمحمدیبود، طاقت نداشت، ام کیدل من کوچ

 یابراز احساساتشو م رمحمدویدلم هر لحظه بودن کنار ام گهیو از طرف د اش،یدادم واسه نگران یطرف به بابا حق م هی

 سحموم لبا یهنوز خواب بود. دوش گرفتم و همون تو رمحمدیخواست.بچه ها که رفتن رفتم باال و دوش گرفتم، ام

رونیب و موهامو از دو طرف بافتم و رفتم دمیپوش .  

گفتم، با لبخند جوابمو داد، نرگس جون گفت ریشده بود، صبح بخ داریتازه ب رمحمدیام ن،ییپا رفتم : 

_ سهیتو خ یخدا ......باز که موها یا  

_ خبال تروخدا نرگس جون یب   

نجایا ادیگفتم آالله ب_کنارش. نشستم، گفتم: نمیو اشاره کرد بش دیخند رمحمدیتاسف سرشو برام تکون داد. ام با .... 

_ ......بمونهگهیپس بهش بگو ناهار نذاره د  

_ یباشه مرس . 

گفت رمحمدیام : 

_ ؟یجوجه؟......چرا انقدر پکر هیچ  

 .نه ، خوبم_
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هم  رون،یو از خونه رفت ب دیصبحونشو که خورد ،رفت باال و لباس پوش رمحمدیچونمو ساکت نشستم. ام ریزدم ز دستمو

قرار داشت نیماش دیخر یبرا نیرحسیدو جا واسه کار و هم با ام ،یکیخواست بره  یم  .  

سنگ صبور کنارم  هی. آالله مثل امیسرحال ب یشد حساب یکرد، وجود ترانه باعث م رییتغ میروح یکه اومد کل آالله

خواست  یداد. برام قضاوتش مهم نبود فقط دلم م یکرد، فقط گوش م یحرفام گوش داد، قضاوت نم ینشست و به همه 

کمک نرگس جون و من با ترانه سرگرم بودم ونهکنم.حرفامون که تموم شد، آالله رفت تو آشپزخ یخودمو خال . 

خوشحال بود،  یقولنامه کرده بود و با خودش آورده بودش خونه و حساب نیماش هیواسه ناهار برگشت،  رمحمدمیام ظهر

قبول کرد و  یبا خوشحال رون،یب مینرگس جون ازش خواستم با هم بر ی هینشونم داد. به توص نویو ماش اطیمنو برد تو ح

 :گفت

_ م،باشه؟یر یبعد م میآالله بمون شیناهارو پ  

 .باشه_

کردم و نرگس جون  یذاشتن، من غرغر م یسر به سر من م شونییبا آالله بود و دوتا یناهار تمام مدت مشغول شوخ سر

.آخر با گله گفتمدیخند یبه هممون م : 

_ ن؟یا ای یآالله خانم تو خواهر من  

جواب داد عیسر رمحمدمیام : 

_ خواد خواهر من باشه واسه تو خواهرشوهر  یگه، آالله هم دلش م یبه من زور م یشده داداش تو ه نیرحسیچطور ام

هست؟ یدرآره،حرف یباز  

 .بدجنسا_

نرگس جون با حرص گفت د،یر بازومو محکم فشارم داد به خودش. بعدم رو موهامو بوسانداخت دو دستشو : 

_ نه؟ یش یتو درست نم رمحمدیام  

ابروهاشو انداخت باال و گفت طنتیش با : 

_ یکن یم ینجوریتو خونه ا وردمیمامان...........دوست دخترمو که ن گهینده د ریگ ستین ینه.......حاال که حاج  
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جون رو به آالله گفت نرگس : 

_ شازده دسته گل آب نداده نیرو راه بندازه تا ا نایا یآالله جان با بابات صحبت کن زودتر مقدمات عروس . 

با اعتراض گفت رمحمدمی. امدنیشروع کرد غش غش به صورت سرخ من خند آالله : 

_ شه دسته گل به آب داد؟ یهم م یسرکس دنیبا بوس میدونست یدرستش کن......واال ما نم ایبابا، حاال ب یا  

_  یدرست و حساب دیره.......حتماً با یزنن که به خرجت نم یباهات حرف م هیبا گوشه و کنا یخب آخه پسر من هر چ

ه؟یاز چ مینگران ارمیبه روت ب  

گفت رمحمدیبا خنده رو به ام آالله : 

_ ها ستین میبیعج زیچ یر یم شیپ یدار یکه جنابعال یسرعت نیواال با ا . 

لب گفتم ریز : 

 .بدجنس نشو آالله_

نبرده بود گفت دنیاز خجالت کش ییپررو که اصالً بو رمحمدیام : 

_ ن؟یسرخش کرد یحرفاتون چه جور نیمنو با ا یجوجه  نیا نیبابا! نگاه کن یا  

دیبوس مویشونیدوباره کنار پ و . 

جون با تاسف براش سر تکون داد و گفت نرگس : 

_ خونم یم سینه بابا .....دارم  .....  

*** 

 یکنه که انگار جد یمراعات م نیکه باباش خونه اس، همچ ییشه. وقتا یم یمداره خوب استیمنم داره س یجوجه  نیا

گه دل من طاقت  یانصاف نم یب اش،یدلبر نیامون از ا م،ییتنها ییدو تا ی!......وقتیوا یمن فقط خواستگارشم، ول یجد

 یچشم و ابرو هیکنم،  یکه م ی! ذاتشه، تو وجودشه! باهش شوخهاکنه  یم یداره دلبر ستینداره. البته خودش متوجه ن

 هیشه خودمو ازش دور نگه دارم که  یکه م ییتا جا دیاندازه، اونوقته که من با یوصورتش گل م ادیواسم م یاساس

 یوانیل یچا هیخونه، با  دهیاش نرسعصرا تا هنوز باب یوقت به قول مامان دسته گل به آب ندم. به قول بابا ش پدر صلوات



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 نیالفرار.عاشق هم دارمیواقعاً ب گهیفهمه د یکنه و ناجنس تا م یم دارمیب یطناز یسراغ منو با کل ادیمخلفات م یو کل

کنه که آدم جرات نکنه پررو بشه یمحبت م یجور هی شم،یپوست ریز یطنتایش . 

ساده  نگیر هیکه فرم پر کرده بودم ، تو راه برگشت رفتم و براش  ییاز شرکتا یکیرفته بودم برا مصاحبه با  روزید

رو، چند تا  چارهیدل ب نیخواد دست دست کنه و سر بدونه ا یخانم خانما باشم حاال حاالها م نیا یبخوام به هوا دم،یخر

شه که برم گفتم آماده با شیدوست داشتم.زنگ زدم به گوش شویعیحالت طب ن،یشاخه گلم براش گرفتم،بدون تزئ

 یمن نم فیآوا هم بشه حر فیدونه حر یشدن گذشته، م یکالً کارش از شاک چارهیب نیرحسیام رون،یب میدنبالش بر

 یجوجه سر کالس حاضر بشه. وقت نیذاشتم ا یگرفته، وگرنه عمراً من م یترم دانشگاهشو مرخص نیشه،شانس آورده ا

روبان  هیطال رو از  نگیر ادیب ینداشتم، تا وقت نویرحسیام یغرغرا یحوصله  ن،ییپا ادیشرکت زنگ زدم که ب دمیسر

زدم ونیو ادامشو پاپ یشیگل رز قرمز آت یقرمز ردش کردم و وصلش کردم دور شاخه ها .  

و باز کرد و نشست نیلبخند در ماش با : 

 سالم_

_ ف؟یسالم خانم..........احوال شر  

دسته گل و از دستم گرفت و گفت دویخند : 

_ گهیمال منه د ناًیمطمئ . 

جمع کردم و گفتم لبامو : 

_ گفته؟ ینه ک  

_ خم کردم طرفشو با انگشت زدم روش، باز سرخ شد جوجه کوچولو کمی....مال خودمه.گونمو ریبدجنس نشو ام .  

_ رینکن ام تیاذ .... 

عقب و گفتم دمیدلخور سرمو کش ی افهیق با : 

_ ت؟یبعد از دو هفته از محرم هیادیتوقع ز  

نییسرخشو انداخت پا صورت  : 
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_ .....جلو در شرکتابون؟ی......وسط خنجا؟یآخه ا ....... 

دمیکرده بودم. خند دایمنم جا پ ،یگفت طفل یگرفت ، راست م خندم : 

_ ........از گال خوشت اومد؟نیخب حاال، لب ورنچ یلیخ  

نشست رو لبش لبخند : 

_ خوشگلن یلیخ .... 

چشمش افتاد به حلقه سرشو بلند کرد و گفت هوی : 

_ ه؟یچ نیا  

لوس کردم خودمو : 

_ ی......دوست دارم دستت کنست؟یحقم ن ........ 

_ رم؟یاز بابا اجازه بگ یذار یم  

فرستادم رونیو ب نفسم : 

_ گهید یریبگ یخوا یم یعنی یریاجازه بگ یخوا یم یگ یشما م یوقت  

_  انیکس جر چیاجازش من حلقه دستم کنم.هنوز ه یب ستین یکن، کار درست.........قبول ریام گهیدلخور نشو د

دونه یما رو نم تیمحرم  

خرده نگام کرد و گفت هیحرف سرمو تکون دادم و حرکت دادم. یب اد،یدونستم کوتاه نم یم : 

_ ریام ............ 

 بله_

_ منو درک کن طیشرا  

از من تحت فشار بود، بهش لبخند زدم و  شتریخودشم غصه دار بود، فکر کنم اون ب ی افهینگاه بهش انداختم ،ق هی

 :دستشو گرفتم
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_ کنم یدرک م . 

 واریزد، و با آهنگ نبضش دل من خودشو به در و د یشد و نبض م یعرق م سیگرفتم دستش خ یدستشو م یوقت هنوزم

دیکوب یم .  

گلدون برداشتم و گالمو گذاشتم  هیکردم و رفتم تو آشپزخونه نرگس جون تنها بود، لباسامو عوض  میدیکه رس خونه

من و من گفتم یتوش،با کل : 

 ......نرگس جون_

کرد نگام : 

_ رمحمدی......امزهیچ ...... 

_ کنه منو یم وونهی...........به خدا داره درمحمدیام نیگه ا یم یباز چ ...... 

گرفت خندم : 

_ نگفتم یزیمنکه هنوز چ  

 خب بگو_

نییخوردمو سرمو انداختم پا خندمو : 

_ دهیواسم حلقه خر ......... 

 .......غلط کرده بدون اجازه_

از پشت سرم بلند شد رمحمدیاعتراض ام یصدا : 

 !اِ.....مامان_

_ ؟یریبگ یاجازه از حاج هیقبلش  یتونست یکوفت و مامان.........تو نم  

دمیواقعاً کالفه بود،پرس ندفعهیجون ا نرگس : 

_ شده نرگس جون؟ یزیچ  
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_ هیهم کفر یحساب ه،یاز دستتون کفر یحاج .......... 

گفت رمحمدیرو به ام بعد : 

_ امروز دم در شرکت؟ یکرد کاریچ  

وارفته گفت ی افهیبا ق رمحمدیام : 

_ چکاریه ..... 

_ رونیب دیبا هم بر گهیغدقن کرده د ....... 

خواسته گونشو ببوسم و به بابا گفته، نرگس  یازم م رمحمدیبودن ام دهیاز بچه ها د یکی ناًین،مطمئییانداختم پا سرمو

 :جون ادامه داد

_ سرختون، معلومم  یگال نیبا ا دهیرو دم شرکت د یرفته شرکت به بچه ها سر بزنه،جنابعال یامروز داشته م یحاج

، گفته  دهیبه خدمتش رس یرو که حساب چارهیب نیرحسیام ن،یرحسیکه داغ کرده رفته باال سراغ ام یکرد کاریچ ستین

سر  ایشرکت  ادین گهید ایزنگ زد خونه..........گفت آوا  نیرحسیام م..........بعدیآوا رو داشته باش یمگه قرار نبود تو هوا

گرده یره با خودم بر م یساعت با خودم م  

گفت یعصب رمحمدیام : 

_ کنه؟ یم یآواس که براش بزرگتر ی کارهیغلط کرده.....چ نیرحسیام ........ 

گفتم آروم : 

_ ریام ........ 

_ شرکت یاز فردا بر ستینداره..........اصالً الزم ن ریام ......... 

. نرگس جون گفتستنیهم با یدوست نداشتم خونوادم به خاطر من تو رو د،یترک یداشت م دلم : 

_ گفته یحاج یعنیگه  یم یهر چ نیرحسی........امهیحاج ی ندهیآواس.....نما یهمه کاره  نیرحسیام  

رو به من گفت رمحمدیام : 
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_ شرکت یر یآوا از فردا نم .... 

گفتم یاشک یچشما با : 

_ شه که آخه ینم ....... 

دو طرفو داشته  یهوا دیکه من با دیفهم یکرد، نم یدرکم نم رون،یدلخور برگشت و از آشپزخونه رفت ب رمحمدیام

 رمحمدویاول از همه ام نیو ا ستادن،یبابا ا یتو رو یعنی ستادن،یا نیرحسیام یتو رو ستم،یبابا با یتونم تو رو یباشم، نم

رو موهامو  دیدست کش هی.نرگس جون دلش برام سوخت، هیگر ریزدم ز زوی. نشستم پشت منداختیاز چشم بابا م

 :گفت

_ ره که یکنم؟....حرف تو گوشش نم کاریپسره چ نیدونم به خدا از دست ا ینم . 

که مونده بود تو اتاقشو با همه قهر کرده  رمحمدینگاه کردن تو صورتشونو نداشتم، ام ین روکه اومد نیرحسیو ام بابا

خورم ببرش ینم"که بردم واسش گفت یچا یبود، حت ". 

منم دنبالش  رمحمد،یره سراغ ام یداره م دمی، صاف رفت باال، فهم یکفر یحساب نیرحسیبود و ام نیباهام سرسنگ بابا

 :رفتم، برگشت سمتمو با اخم گفت

_ کجا؟ یایتو م  

نگاش کردم،بعد از چند لحظه آروم گفتم فقط : 

 ....نرگس جون باهاش صحبت کردن_

گفت یحرص : 

_ نیخوند یحاج یمنو جلو یشما دو تا فاتحه  ....... 

_ دیببخش  

_ خوره؟ یبه چه درد من م دیببخش  

_ کنم.......قول یمن خودم درستشش م  

کنم، دلش برام سوخت، سرشو تکون داد و گفت فکر : 
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_ امیم نییخب،برو پا یلیخ . 

*** 

اومده و  شیپ یگرد وسط اتاقم، فعالً با اتفاقا زیبود گذاشته بودم رو م دهیبرام خر رمحمدیرو که ام ییگال گلدون

گال  نیبه هم، حلقه رو از روبان ب ختیر یم یکالً همه چ گهیکردم د یبابا از دستمون اگه حلقه رو دستم م یدلخور

 ن،یرحسیام ییاهلل اهدا زیکنار آو ریکردم و انداختمش تو زنج ازدورر گردنمو ب ریز،زنجیآوردم و گذاشتم رو م رونیب

گفت صاحبش هوامو داره.  یداد و م یلباسم، اهلل تو گردنم بهم قوت قلب م ی قهیانداختم تو  دمیبعدم هردوشونو بوس

موضوع  نیا ومدنبهش اعالم کنه،با کش ا رمحمدیمنو در مورد ام تیخواستم با بابا صحبت کنه و رضا یله ماز آال دیبا

 هیبود.  دهیفا یب یبودم و صبر کردن الک رفتهیو پذ رمحمدیبه هم.من ام ختیر یاز هم م شتریروز بروز اوضاع ب

و با بابا  ادیخوام زودتر تموم بشه، گفت امشب م یخسته شدم و م تیوضع نیاس.ام.اس به آالله زدم ، فقط گفتم از ا

 یکشه ول ینرگس جون به بابا گفته بود خجالت م رون،یاومد ب ی. از اتاق نمدهمچنان قهر بو رمحمدیکنه. ام یصحبت م

کتاب  از یچیدر واقع ه یخوندم، ول یمبل لم داده بودم و مثالً کتاب م هیدونستم ، قهر بود. منم دمق رو  یم تویمن واقع

رو برداشت ،آالله بود و با من  یگوش یرعلی. تلفن زنگ خورد، امدیچرخ یم رمحمدیو فکرم فقط تو اتاق ام دمیفهم ینم

 نیرحسیام ای نیگفت اگه بخوام به آرم اد،یتونست ب یرو گرفتم، ترانه تب کرده بود و امشب آالله نم یکار داشت، گوش

ه زنگ ب هیبهتر بود، گفت بهش بگم از تو اتاقش  نیرحسیباز ام دم،یکش یخجالت م نیگه با بابا صحبت کنن، از آرم یم

آروم گفتم نیرحسیرو که گذاشتم رو به ام یگوشآالله بزنه.  : 

_ ؟یزن یزنگ به آالله م هیاز اتاقت   

گفت و از جاش  یلب ریز یباشه  هی ن،ییخواست بفهمه چه خبره، سرمو انداختم پا یفقط نگام کرد، انگار م یلحظه ا چند

رفت باال گفت یکه م نطوریبلند شد، هم : 

_ کارت دارم ایآوا ب ..... 

نگفت، در و که پشت سر من بست گفت یزیبه اتاقش چ میدیرفتم، تا رس دنبالش : 

 .حرف آالله در مورد تواِ_

.به تختش اشاره کرد و گفتنییانداختم پا سرمو : 

_ نیخودتم بش . 
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فقط شد چشم و گوش، نگاش  نیرحسیآالله رو گرفت، بعد از سالم و خوش و بش ام یتخت نشستم، شماره  یگوشه  هی

گفت قینفس عم هیآالله.آخرشم با  یبه من بود و گوشش به حرفا : 

_ تونم بکنم یم کاریچ نمیبب . 

دینگاش رو من بود.بعدم آروم پرس یرو که قطع کرد بازم چند لحظه ا یگوش : 

_ آوا؟ ینیمطمئ ! 

تکون دادم سرمو . 

_ ؟یریبگ میتصم یزود نیبه ا یتون یمحمد نگذشته . م انیاز جر یزیهنوز چ  

گفتم یعصب : 

_ گهیبود تموم شد د یاشتباه هی............یاریمن ن ادی انویشه انقدر اون جر یم ......... 

_ احساس زودگذر نباشه هی یعنیگم  یخوام سرزنشت کنم، م یمنکه نم . 

رو گونم، گفتم دیقطره اشک چک هی : 

_ گهید یسر هیتوقعا ازم داره، شماها  یسر هی رمحمدیام ت،یوضع نیخسته شدم از ا .......... 

_ یبرس نانیبه اطم دیشه، با ینم لیدل نکهیا ...... 

_ تو رو رسونده رفته تو  غامیاز ظهر که نرگس جون پ رمحمدیتر بشم؟........ام نیمطمئ نیشه از ا یم ینجوریبه نظرت ا

 فته،یخوام از چشم بابا ب یگم، نم یشه ، به خاطر خودش م یگم نم یشرکت،م یخواد بر یگه نم یاتاق بس نشسته، م

گم  یمن م یذاره واسه من،هر چ یاس که شرط م کارهیچ نیرحسیگه ام یکنم، م یم یکنه من باهاش لجباز یفکر م

بابا اجازه بده تا دستم کنم،  دیگم با یبرا من، م دهیره............رفته حلقه خر یبار نم ریحرف باباس ز نیرحسیحرف ام

وسط؟ نیکنم ا کاریخوره، خب تو بگو من چ یبهش بر م  

دینفس پرصدا کش هی : 

_ تا به  نیاومد یو م نیرفت یمدت با هم م هی ینجوریذاشت هم یم دیبا یشما از همون اول اشتباه بود، حاج تیمحرم

تونه درک کنه ینم تویمدل محرم نیا رمحمدیبعد، ام دیبرس نیقی ...... 
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_ نیرحسیکشم ام ینم گهیدر هر صورت من د ........ 

_ یندار رمحمدیبا ام یمشکل ینیشه آخه......تو مطمئ یکه نم ینجوریا .......... 

_ ندارم یمشکل دارم، با چ یدونم االن با چ یمن خودمم نم ........ 

_ دونه یصالح م یصحبت کنم ببنم چ یبذار من با حاج ... 

_ خراب بشه جلوش رمحمدیخوام ام ینم ... 

لحن مسخره گفت هیزد و با  لبخند : 

_ خراب بشه جلوش رمحمدیذارم ام ینم .. 

رونیبا خنده از اتاق رفت ب بعدم . 

*** 

اومد تو نیرحسیمن باز شد و ام یضربه به در خورد و در بدون اجازه  چند : 

 سالم_

_ سالم کیعل  

دراور یداد به گوشه  هیبست و اومد تو و تک درو : 

_ ؟ینیزودتر تموم بشه، تو هم مطمئ طیشرا نیا میگه به بابا بگو من راض ی.............م؟یدختره رو کالفه کرد نیچته تو؟ا  

ربط گفتم یخرده نگاش کردم و ب هی : 

_ داغتر از آش؟ یکاسه  یداره که شد یارتباط منو آوا به تو چه ربط نمیشه بب یم  

دیخند : 

_  دیخوام اعتمادشو جلب کنم که حداقل شا یباال سرم بود، م یچهارچشم یکه من زنگ زدم به مامان حاج ،ظهروونهید

ایدختره گناه داره، انقدر واسش عشوه ن نیبه خدا ا رمحمدیمن بتونم کمکتون کنم............ام .... 

_ دختره اسم داره؟ نیا  
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، خوبه؟ یاِ؟....نه بابا!.......خب جوجه فرار_:دیخند  

_ تنها یآوا فیآوا خانم حاال با تخف یبگ یتون یاون اسم مال منه تو فقط م ..... 

دیخند بازم : 

_ کدومتون نباشه چیبه صالح ه دیکه شا رهیبگ یمیتصم هیشه تحت فشار  یداره مجبور م . 

_ زودتر بهتر یباشه، حاال هر چ نیهم مشیتصم دیآخرش با ... 

_ اگه اشتباه باشه؟ یحت  

_ ستین اشتباه . 

_ ستیرسمش ن نی.......ایکن یم تشیاذ ی..........داریا کدندهی یلیخ ..... 

_ حتاتیهم بهت گفتم از نص گهیبار د هی نیرحسیام ... 

قطع کرد حرفمو : 

_ تنفر  ایمهمتر از عالقه  یلی.........سرنوشت آوا واسه من خیگوش بد دیبا یندار یچاره ا یدونم ول یم یمتنفر

 .تواِ.....شک نکن

رونیحرف از اتاق رفت ب یب بعدم .  

*** 

گفت نییپا ومدهین رمحمدیام دید یوقت شیشام، بابا با تمام دلخور زیم سر : 

_ و ببر براش اتاقش رمحمدیآوا بلند شو شام ام ..... 

و گفتم نییانداختم پا سرمو : 

 .چشم_

 ی، م ینیو با مخلفاتش گذاشتم تو س رمحمدیهنوز با بابا صحبت نکرده بود و همچنان تو فکر بود، شام ام نیرحسیام

تازه بود بتیمص هیباز  نیاون شام بخورم و ا شیدونستم االن توقع داره منم پ . 
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تونستم در بزنم از پشت در گفتم یپر بود و نم دستم : 

_ ؟یدرو واسم باز کن یتون یدستم پره م ریام  

کرد. سرمو کج کردم و  یم تمیداشت اذ شیدلخور ینجوریآوردم، ا یدلشو به دست م یجور هی دیدرو باز کرد،با اومدو

لبخند گفتم هیبا  : 

  .شامتو آوردم_

 ینیدر رفت کنار و درو باز کرد، داخل که شدم درو پشت سرم بست.س یلحظه تو چشمام نگاه کرد و بعد از جلو چند

 :رو گذاشتم رو تخت و برگشتم سمتش

_ صحبت کنهگفتم با بابا  نیرحسیبه ام گه،یقهر نباش د ...... 

گفت نییسمتمو دو تا دستشو انداخت دور کمرم، چند لحظه تو چشمام نگاه کرد، سرمو انداختم پا اومد : 

 .آوا نگام کن_

داغم و گفت یرو گونه  دیبلند کردم،با انگشتش آروم کش سرمو : 

_ ،آره؟یریگ یم میتصم یگه تحت فشار دار یم نیرحسیام  

گفت ن،دوبارهییفقط سرمو انداختم پا باز : 

_ ؟یریگ یم میتصم ی..........تحت فشار داریکه دوستم دار ینکرد نیجوجه، تو هنوز منو مطمئ  

گفتم آروم : 

 .نه_

_ ؟یچ یعنی نیا  

_ ؟یچ یعنی یچ  

_ ؟یدوستم دار یعنینه، نیا  

آورد، گفت یتونستم جواب بدم، خجالت داشت پدرمو در م ینم : 
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_ خوام از زبون خودت بشنوم یآوا م . 

کرد گفت یکه تو چشمام نگاه م ینجوریچونمو سرمو بلند کرد، هم ریزد ز دستشو : 

_ ؟یدوستم دار  

بود گفتم نییکه تا حد امکان پا ییبستم و با صدا چشمامو : 

 .دوستت دارم_

سرمو  عی، سر رونیزد ب یو رو لبام احساس کردم، قلبم داشت از جاش م رمحمدیام یو رطوبت لبا یبالفاصله گرم و

.گفتدمیشن یو م رمحمدیآروم ام یخنده  یصدا یچشمام هنوز بسته بود ول دم،یعقب کش : 

_ من عاشقتم جوجه یول  ..... 

شد رو گونم، با همون بدن لرزون عقب گرد کردم  یبسته هم سخت بود و باالخره جار یپلکا ریاز ز یاشکام حت کنترل

اتاقم ییو بدون برگشتن به آشپزخونه صاف پناه بردم به خلوت و تنها .  

کار  ادیکرده بود، هنوز  ریفکر و احساسمو درگ یبود و حساب میزندگ یتجربه ها نیخواب بهم حروم شده بود، اول اونشب

 یداره چراغ م میگوش دمیشب بود که د مهیدو ن یخورد.حدود ساعتا یگره م نمیافتادم نفسم تو س یکه م رمحمدیام

اس.ام.اس زده بود رمحمدیده.ام : 

 

" جوجه؟ یداریب " 

 "آره"

" جان؟یکنم از ه یمن دارم دق م یدون یم  

نمت؟یبب یایبرات تنگ شده م دلم " 

" شه که ینم " 

" هیقطع متیتصم گهیحاال که د  

شه یناراحت نم یحاج  
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میمال هم گهیدونه د یم  

تا حاال باهاش صحبت کرده نمیرحسیام حتماً " 

" ریتونم ام ینم " 

" ام؟یمن ب  

نمتیخوام بب یم " 

شد.دوباره زد یم یکرد و نه دل خودم راض یشد نه اون قبول م یتونستم بگم نه؟،نه نم یگفتم؟م یم یچ : 

" جوجه امیدارم م " 

با اون لبخند رو لباش تو اتاق من بود و آروم درو پشت سرش بست. آروم گفتم دهینکش هیثان یس به : 

_ وقت شب آخه؟ نیشه.....ا یبد م یلیخ نهیبب یکس ریام  

_ رم باال یباش نماز صبح م داری......تا قبل از بننیب یهمه االن دارن هفت تا پادشاهو خواب م . 

دستاشو از هم باز کرد و گفت بعدم : 

_ جوجه نمتیبغلم بب ایب . 

 هیتو بغلش. سرم رو شونش بود و  دیمتر. خودش با خنده اومد طرفم و منو کش یلیم کی یاز جام تکون نخوردم، حت ومن

پشتم  ریمثل ش شهیچند تا مرد هم نکهیوقت تنها نبودم، با ا چیه نکهیکرم،با ا یبار تجربه م نیاول یبرا روینظ یحس ب

تو وجود هم غرق  یطوالن قیداشت ،دقا نانیاطم یادیفرق داشت، ز میزندگ یپناها ی هیپناه با بق نیا ،طعمیبودن ول

میشونیآرومش رو موها و پ یمن. بعد بوسه ها یموها یرو رمحمدیام یو لبا رمحمدیام یمن رو شونه  م،سریبود  . 

افتاد یم دیکه نبا یبعد افتاد اتفاق و .......... 

همه دیجفتمون و شا یآبرو ختنیازر یریجلوگ یکه مجبور بودم باشم برا یمیاز ته دل من، و با تسل تیرضا بدون ......  

*** 
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رو  دیچک یصدا قطره قطره م یحماقت محض، حاال که سر آوا رو بازوم بود و اشکاش ب هیدونم،  یکردم م حماقت

خرابش داشت و من چه  یلیزده و لرزونش نشون از حال خ خیدختر آوردم، بدن  نیبه روز ا یچ دمیفهم یبازوهام م

فاجعه؟ نیواسه درست کردن ا ومدیاز دستم بر م یکار  

تو بغلم فشارش دادم و کنار گوشش گفتم شتریب : 

_ باهاتم ایدلم،من تا آخر دن زیآوا.........عز .......... 

اومد گفت یم رونیکه از شدت بغض به زور ازگلوش ب ییبا صدا آروم : 

_ ریبرو ام .... 

رو صورتشو پاک کردم و گفتم یکف دستم اشکا با : 

_ کنم که یدق م ینجوریمن ا ........ 

_ بفهمه یزیچ یخوام کس ی.......نمریفقط برو ام . 

_ کنم یم یکنم.......معذرتخواه یرم با بابات صحبت م یاشکال نداره خودم م .... 

هقش بلند شد هق : 

_ بفهمه یزیچ یخوام کس ینم ر،یبرو ام .  

 یرفتم؟،م یکردم و م یحال خراب ولش م نیلرزون، با ا یجوجه  نیکردم با ا یم کاریموهامو چنگ زدم، چ کالفه

کرد. دوباره گفت یعذاب وجدان که داشت خفم م نیکردم با ا یم کاریشد؟!خودمو چ : 

_ خوام تنها باشم ی، م یخوام بر یم .  

سر اتاق ، سرمو  سیکردم ؟، رفتم تو اتاق وبعد سرو کاریکوه بزرگ رو شونه هام بود، من چ هیانگار  رون،یب اومدم

.آوا حالش خوب نبود، من تنها گذاشته بودمش، داشت ممیشد، از نگران یاز التهابم کم نم ،ییآب سرد روشو ریگرفتم ز

بودم و حاال تنها گذاشته بودمش شحاال نیو من تنها گذاشته بودمش،من مسبب ا دیلرز یم . 

انجام  یصحبت کرده باشه و زودتر عقد رسم یبا حاج نیرحسیکردم ام یدوش، دعا م ریز ستادمیهمون لباسا رفتم و ا با

خالص بشه ینگران نیعذاب وجدان و آوا از ا نیبشه و من از ا . 
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تمام وجودم چشم شده  رون،یاز اتاقش اومد ب رونیآوا با لباس ب ن،ییرفتم پا شهیزودتر از هم گهید یبر خالف روزا صبح

. دنشیلحظه وحشت کردم از د هیبود که  دهیبفهمم چطوره؟رنگ و روش اونقدر پر دیبود و زل زده بودم به آوا که شا

 ن،ییپا ادیداره از پله ها م نیرحسیام دمیشد، د یم دهیچشم د بابود که  ادیاونقدر لرزش ز د،یلرز یدستاش داشت م

گوشه گفتم هیو  دمیرفتم سمتشو بازوشو کش عیسر : 

_ یصحبت کرد یبا حاج شبید .... 

_ گم یآره، باشه حاال بهت م ..... 

 ..اآلن بگو_

_ دم یم حیشه، مفصله بعد برات توص ینم . 

بلند مامان غیجسم و ج هیافتادن  یصدا : 

_ مادر ، چت شد تو؟ رمیبم یاله  

 یگوشه و دو تا دست لرزونش رو صورتش بود و از گوشه  هیسمت آشپزخونه، آوا نشسته بود  میدیدومون دو هر

دستش یشده بود. کنارش زانو زدم و دستامو گذاشتم رو مچا دهیانگشتاش کش یخون تا رو کیبار یجو هی شیشونیپ : 

_ ؟یشد یچ نمیآوا........دستت و بردار بب  

کنار، مامان گفت دمشونیفشار کوچولو به دستاش دادم و کش هی : 

_ نتیکاب یبه گوشه سرش خورد  . 

_ ؟یچرا افتاد  

آروم گفت یصدا با : 

_ شد اهیچشمام س . 

دو تا بازوشو گفتم ریزدم ز دستامو : 

_ ؟یراه بر یتون یم  
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آروم تکون داد،رو به مامان گفتم سرشو : 

_ برمش درمونگاه یم  

_ امیمنم م ..... 

بدونه.گفتم یآوا دوست نداشت که کس د،یفهم یم دیاومد،مامان نبا یم دینبا : 

_ دم یزنم بهتون خبر م ی، فشارش افتاده، زنگ م ستین یزیچ . 

پشت سرمون راه افتاد،گفتم نیرحسیام : 

 تو کجا؟_

_ بره دنبالش؟ دینبا یکیاومد،  شیپ یکار هی دیشا ش،یشه ببر یتنها که نم  

 یه تا پتو هنوز ماز پرستارا پتو خواسته بود و با س رمحمدیکرده بود، ام شتریوجودمو ب یتو دستم ضعف و سرما سرم

تونستم تو  یبا بغص تو چشمام بود. تمام حرفشو م مونشیتمام مدت دستمو گرفته بود تو دستشو نگاه پش دم،یلرز

همونجا خوابم ببره شداز سرم باعث  یشب قبل و ضعف ناش یخواب ینگاهش بخونم.ب . 

و گفت دیبوس مویشونیشدم، پ داریب رمحمدیام یصدا با : 

_ ببرمت خونه دیتموم شده، با پاشو خانمم،سرمت . 

کمکم کرد از جام بلند بشم.کاپشن خودشو که رو دستش بود انداخت  نیرحسیآورد و ام رونیسرمو از دستم ب پرستار

نبود،گفتم نیرحسیدور و برو نگاه کردم،ام رون،یب میروشونه هامو از اتاق اومد : 

_ کجاس؟ نیرحسیام  

_ رونهیب . 

 ریپنجره و دستش ز یداده بود به لبه  هیکنار راننده، آرنجشو تک یبود رو صندل نیتو ماش نیرحسیام رون،یب میهم رفت با

نشست پشت فرمون ،  رمحمدمیو ام یصندل یدادم به پشت هیسرمو تک ن،یتو ماش نمیکمکم کرد بش رمحمدیچونش بود، ام

 :برگشت سمتمو گفت

_ برات؟ رمیبگ یخور یم یچ  
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_ خوام برم خونه ی.....میچیه  

_ خونه میر یبخور م یزیچ هی ،یصبحونه نخورد  

_ خوام برم خونه یم ر،یخوام ام ینم  

به سمتم دیچرخ نیرحسیام : 

_ حرص و جوش نخور یگم انقدر الک یبهت م  

ادامه داد رمحمدیبه ام رو : 

_ دختره  نیکن........انقدر ا ست،مراعاتیبردار ن یشوخ یحاج نیشه......بهت گفتم ا ینم تیتو ام که اصالً زبون آدم حال

فتهیحال ب نیباعث بشه به ا یکه فشار عصب یرو حرص و جوشش داد ..... 

آروم گفت رمحمدیام : 

_ میزن یبذار بعد حرف م نیحس ریام ستیاآلن وقتش ن  

_ باشه انیخودشم در جر دیبا  

با تشر گفت رمحمدیام : 

_ ستیگم االن وقتش ن یبهت م نیرحسیام  

گفت یعصب نمیرحسیام : 

_ دیخواد بکن یکه دلتون م یاصالً به جهنم، جفتتون هر غلط . 

نگاه نگران به من انداخت و گفت هی رمحمدیام : 

_ گهی.......گفتم بذار بعد دینیب یحالشو نم  

توجه به بحثشون گفتم یب : 

_ ؟یبا بابا صحبت کرد ن،یرحسیام  

_ خوام بگم یم نویمنم هم . 
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گفت یجد رمحمدیام : 

_ بذار واسه بعد ست،یآوا االن وقتش ن  

_ نیرحسیبگو ام  

گه هنوز زوده یکرده، هنوز امتحانشو خوب پسنداده............م یمدت بد قول نیآقا تو ا نیگه ا یم _:نیرحسیام  

گفتم ادیبه زور باال م دمیفهم یکه خودمم م ییصدا با : 

_ شه یهفته تموم م نیما آخر ا تیمحرم نیرحسیام  

_ آقا بتونه خودشو ثابت کنه نیآالله تا ا یخونه  یر یتو م ست،یدوباره ن تیبه محرم اجیگه احت یم یخب آره، حاج . 

گوشه نگه داشت و سر  هی نویکه متوجه خس خس نفسام شد، ماش رمحمدیام ومد،یگذاشتم رو قلبم، نفسم باال نم دستمو

دیداد کش نیرحسیام : 

_ ستیگم اآلن وقتش ن یبهت م . 

دهنم یآبو گرفت جلو یشد و اومد عقب کنارم نشست، سرمو گرفت تو بغلشوبطر ادهیپ : 

_ آب بخور خانمم کمی  

تو بغلش و آروم کنار گوشم گفت دمیکش شتریپس زدم، ب دستشو : 

_ کنم، تو آروم باش یکنم،به خدا درستش م یخودم درستش م . 

دیداد کش نیرحسیام : 

_ کنه؟ یم ینجوریا نیکه ا رمحمدیام یباال آورد یچه گند   

*** 

دستم  ریکرد، قلبش ز یگفتم دهنتو ببند، آوا داشت سکته م یبهش م یشد هر چ ینم شیشعور حال یب نیرحسیام نیا

داد زد نیحس ریشد،ام یم نییگنجشک کوچولو باال و پا کیمثل  : 

_ کنه؟ یم ینجوریگم چرا ا یبهت م  
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تونستم صدامو کنترل کنم داد زدم یدست خودم نبود، نم منم : 

_ بکنم یفکر هیگفتم خفه شو تا خودم  نکهیا یبرا ،یدهنتو ببند یتو نتونست نکهیا یبرا ... 

داد زد نیرحسیام دم،یآب تو صورتش پاش یکمیزد،  یتو بغلم داشت پرپر م آوا : 

_ رمحمدیکشمت ام یم ..... 

تعجب کردم، انگار با  ادشیتو همون حالم از زور ز رون،یب دمیکش نیشد و در من و باز کرد و از ماش ادهیپ نیماش از

دمیآورد، خم شدم سرش داد کش نییهرکول طرف بودم.مشت اولو که تو شکمم پا کی : 

_ کنه یاول به داد آوا برس،داره سکته م یشعور منو بکش به درک، ول یب  

طرف و نشست پشت فرمون و گاز داد و رفت هیمنو گرفته بود، پرتم کرد  ی قهیکه  نیرحسیام . 

 یم یمیتصم نیهمچ دیبا یامروز حاج نیکنم، چرا درست هم کاریچ دیکه سرم اومده بود با یبتیمص نیدونستم با ا ینم

یگند زد یواقع یبه معنا رمحمد،یام یحرفا نبود،گند زد نیهمه مقاومت کردم ،چرا اون موقع ا نیگرفت، من ا . 

 مکتین هیرو  نیرحسیخداروشکر کردم که بردش همون درمونگاه،وارد شدم، ام دمیکه د نویدرمونگاه،ماش برگشتم

دو تا دستش بود. آروم رفتم طرفش نینشسته بود و سرش ب : 

_ نیرحسیام .... 

دمینگام کرد، بدون حرف. پرس د،فقطیبار یباال آورد از چشماش خون م سرشو : 

_ شد؟ یچ  

_ بهش....خوابهآرامبخش زدن  . 

تونستم بشنوم.آروم گفتم یشدن دندوناش رو همو راحت م دهییسا یکنارش. صدا نشستم : 

_ کارمو قبول نکردم؟ تیزدم؟........مسئول یزیچ ریمن ز نیرحسیام  

دیغر یلب ریز : 

 خفه شو_
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_ آوا زنمه نیرحسیام  

دیداد کش گهید ندفعهیا : 

 خفه شو_

نشسته بود پرخاش کرد رشیکه اون روبرو تو پذ یپرستار : 

_ نجایما ا میدار ضیساکت آقا........مر . 

دوباره چنگ زد به موهاش نیرحسیام : 

_ ؟یبکن یچه غلط یخوا یحاال م  

_ گم یم یبه حاج . 

_ ؟یآوا رو به کشتن بد یخوا یم  

_ کنم؟ کاریتو بگو چ  

_ احمق یآخه اون دختره  ...... 

_ ه؟یاون چقدر خجالت یدون ی..........تو نماریبه روش ن..........تروخدا نیرحسینداره ام یریاون تقص  

_ نیجفتتون گند زد ن،یزد ن،گندیگند زد  

_ ریکن ام یرو راض یحاج  

_ بشه؟ یبهش بگم که راض یچ   

که به  هیچه جور دوست داشتن نیدونم آخه ا یخفش کنم، من نم رمحمدویخواست ام یافتاد دلم م یبه آوا که م چشمم

. ومدینم رونیاز دهنش ب یکلمه ا گهیحال و روز انداخته دختر مورد عالقشو، سکوت آوا وحشتناک شده بود، د نیا

بود  رمحمدیاگه به خاطر ام ز،یگند زده بود به همه چ یقتخورد و یغصه به چه درد م نیا یغصه دار بود، ول رمحمدیام

 یذاشتم دلم م یم اطیرفت. پامو تو ح یم نیداشت از بوسط آوا  نیا یقدمم براش بردارم، ول کیحاضر نبودم  یحت

 انگارامسال،  یموقع سال آوا مشغول آماده کردن باغچه ها واسه شروع سال نو بود ول نیا شهیهم ه،یگر ریخواست بزنم ز

 یمتیق چیبه ه یبود تموم شده بود و حاج یچند روز رمحمدیآوا و ام تیبره. محرم رونیما ب یقرار نبود زمستون از خونه 
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و  یلجباز یآوا برا یزده  خیسکوت  نیکرد ا یامتحان کنه و فکر م رمحمدویخواست ام یکنه، م دشیحاضر نبود تمد

ارنیدختر م نیدارن به روز روح و روان ا یکاراشون چ نیکه با ا دنیفهم یکدوم نم چیکردن باباشه. ه یراض .  

 یبنفشه باعث م یشاد گال یرنگا دنید دیشا دم،یرفتم خونه، سر راه دو تا جعبه گل بنفشه خر یشرکت که داشتم م از

بگه تا  یبه حاج انویخواست بره جر یم رمحمدیتو باغچه خودشو مشغول کنه. ام یجور هیشد حال و هواش عوض بشه و 

کلمه گفتم هیمن فقط  یبده ول تیرضا : 

_ آوا رو رو دوشت بذارن.......شک نکن یازه جن یذارم حت یبفهمه من نم یاگه حاج . 

خورد  یسال سر دخترش قسم م نهمهیکه ا ییبابا یباباش بشکنه، حق آوا نبود آبروش جلو یخواست آوا جلو ینم دلم

ادیازم بر م یهستم که هر کار یدونست اونقدر عصب یم م،یدونست جد یم رمحمدیبشکنه. ام . 

گرفت.  یم شیدلم براش آت دمشید یکه م ینجوریخواب بود. ا منیرو گذاشتم و رفتم خونه، آوا رو مبل تو نش گال

اس محوش شدم گفت قهیچند دق دیمامان که د : 

_ نیرحسیام ... 

 سالم_

 ......سالم_

 بهتر نشد؟_

_ شه؟......حاال  یم ینجوریدونستم ا یدادم سمت آوا ، چه م ینم رمحمدویشدم حواس ام یمادر، کاش الل م دونمیچم

گرفته شیچرا لجباز یدونم حاج ینم . 

_ ادبش  دیاول با یده بهش ول یکنه........آوا رو م یداره ادبش م میمدت مراعات نکرد........حاج نیا رمحمدیام

ره یم نیوسط داره از ب نیا یطفل نیکنه...........فقط ا . 

_ بهش بگو نارویخب هم ...... 

_ چه خبر؟ رمحمدیفهمه حرفمو.............از ام یده که بفهمم داره م یعکس العمل نشون نم یجور هی یگفتم........حت  

_ هیگر ریزنه ز یافته م یم رمحمدیتا چشمش به ام دش،یکه رفت اومد د یصبح حاج ........... 
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_ کنه بهتره هیخوبه بازم گر .... 

_ شه حال و روزش یم ینجوریبنده و ا یسرعت دل م نیدختر به ا نیدونستم ا یمن احمق چه م  

 یکه پسرت رو آبرو یدون یچه م ست،یکه مشکل دخترت فقط دل بستن تنها ن یدون یمادر من تو چه م"خودم گفتم با

دختر قمار کرده نیا ." 

و گفتم دمیگرفتم تو بغلمو رو سرشو بوس ختیر یکه اشکاش گوله گوله م مامانو : 

_ شده ینجوریتو که نبوده ا ریکنم.........تقص یمغصه نخور،من درستش   

_ گه ، فقط  ینم یچیه یحاج یکنم ول یهر کار بگه من م یگه حاج یزنه، م یآخه اون بچه ام داره اونطرف بال بال م

صبر کنه دیگه با یم ..... 

گفتم نیو نا مطمئ دمیکش قینفس عم هی : 

_ شه یدرست م .  

*** 

زنه  یافته م یده. آوا چشمش که به من م یزنم با پرخاش جوابمو م یبه خونم تشنه اس، حرفم که باهاش م نیرحسیام

ترسم از فکرش،نکنه فکر کنه  یشه براش، تازه م ی، دلم تنگ م گهیجور د هیشم، نرم  یم وونهیجور د هی. برم هیگر ریز

کنم،  یزنم و ابراز عالقه م یدستمو بهش اس.ام.اس م میگوش مدتولش کردم، نکنه فکر کنه برام کم ارزش شده، تمام 

حرفاس نیکدومو نخونده، افسرده تر از ا چیه دم،ید شویگوش دهیچه فا یول .  

سر به  هیزنم ، یسر به آوا م هی رم،یگ یم یشروع کارم تو کارخونه ام شده غوز باال غوز، هر روز مرخص تیوضع نیا تو

کردم از  یکردنش انقدر دوندگ دایرو که برا پ یکار ایزود نیبره به هم شیپ تیوضع نیتو شرکت، با ا نیرحسیام

دم یدست م . 

گه صبر. تا  یگه، م یکلمه م کیخوام فقط  یم لیزنم، هر روز ازش دل یگه، هر روز بهش زنگ م ینم یچیه یحاج

خواد  یزنه به من، م یدلواپسه، زنگ م. آالله میش یم قهیو با هم دست به  ارهیحرف بزنم زود جوش م نیرحسیبا ام امیم

چشمش خون،دلواپسه واسه دردونش که من به  هیچشمش اشکه  هیخواهر کوچولوشو دارم، مامان  یبشه هوا نیمطمئ

از خودم متنفرم که گوش ندادم  نیرحسیام یحتایمتنفر بودن از نص یروزا به جا نیحال و روز انداختمش. و من ا نیا

که خود  یارغوان یحاج یکرده بود و دستش بود اخالقا یکه ده سال تو اون خونه زندگ کمویداداش کوچ یحرفا
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کردن و مثل خواهر و برادر  یخونه زندگ هیدختر نامحرم تو  هیخورد، ده سال دوتا پسر و  یسرش قسم م نمیرحسیام

 دیاهر نداشت و شاکه خودش خو ینیرحسیکرد که دختر خودش، ناموس خودش بشه ناموس ام یبارشون آورد، کار

که شده بود ناموس  یکرد واسه ناموس یپاره م قهیبرادرانه هاش  نیو حاال با هم ،یچ یعنیبرادرانه  رتیدونست غ ینم

 یخونه  نیرابطه ها رو درک نکردم و قوان نیکرد، پس مشکل از من بود که ا یدست بلند م شیخودش و رو برادر خون

 چیخونه حاکم بود و ه نیهمه سال تو ا نیکه ا یو قانون بیهمه نظم و ترت نیرو درک نکردم و گند زدم به ا یحاج

خوردنش نشده بود همباعث به  یاتفاق . 

*** 

لحن شاد که از ته دل نبود گفتم هیشد رفتم سراغش، با  داریکه ب آوا : 

_ کارا سر در  نیاز ا یدون یبوسه، من که م یواسه باغچه ها،بلند شو دست خودتو م دمیعالمه بنفشه خر هیبلند شو آوا 

چقدر خوشگلن نی. گذاشتمشون لب حوض ببمیکار واسه باغچه ها نکرد چیما هنوز ه دهی.......دم عارمینم . 

لبخند هیاز  غیدر یانداخت ول رونینگاه به ب هیرو کنار زد و  پرده : 

 .حوصله ندارم_

رفتم تو  یرفت تو کارگاهش، اگه دنبالش نم ینگاش کردم، داشت م رون،یخت رو شونشو از خونه رفت باندا پتوشو

رو  یرفت تو فکر، دنبالش رفتم،بخار یذاشت رو زانوهاشو م یتخت و سرشو م یگوشه  هینشست  یهمون سرما م

بود خواهرم باشه قرار بود مواظبش باشم،  رکرد، قرا یروشن کردم، نشستم کنارش رو تخت، عذاب وجدان داشت خفم م

 یحت گهیافسرده که د یموجود کوچولو نیتونم بکنم با ا یم کاریاعتماد کردم. حاال چ رمحمدیبه ام یادینشد، نتونستم، ز

هم نداره. آروم گفتم یسفالگر یحوصله  : 

_ بده خودم بکارمشون ادمی..........حداقل میبا هم بر یایآوا.....م  

_....... 

_ کنم یآوا من بهت قول دادم، درستش م . 

_...... 

_ شه یگه که نم یادب کنه، نم رمحمدویخواد ام یفقط م یآوا حاج  

_...... 
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شد ینداشت، نم دهیفا .  

به حال و روز آوا  یتونست کمک یم امیوجود ترانه و پرستو و پ دیروز بچه ها رو جمع کنه، شا هیدادم  شنهادیمامان پ به

 یرییتغ هی میکرد ی. هممون خدا خدا مادیب رمحمدمیکنه، روز جمعه مامان همشونو واسه ناهار دعوت کرد، قرار بود ام

 ی. حاجومدین رونیآوا پناه برد به اتاقشو تا آخر شب ب یپنبه شد وقت مونرشته ها یهمه  یول اد،یب شیتو احوال آوا پ

رفت یتو کتش نم یول ست،یخوردم که حالش خوب ن یکنه، من قسم م یم یکرد آوا لجباز یبود، فکر م یعصب . 

شرط قبول کرد  هیبا  یکه حاج میو خواهش و تمنا کرد میو انقدر حرف زد یحاج یپا میشب من و آالله نشست آخر

باشن، زودتر برنامشونو بود که دوران عقد نداشته  نیو مشخص کنه، شرطشم ا رمحمدیآوا و ام یعقد و عروس خیتار

که از وقوعش  یدونست که اتفاق یو نم رهیفاجعه رو بگ یخواست جلو یم یحاج شون،یو برن سر خونه و زندگ رنیبگ

قبل از شروع ماه محرم  یچند روز هی یعنی نیپونزده فرورد یو برا خیازم خواست و تار میتقو هیترسه اتفاق افتاده. یم

 کهیبهم ت یتشکر کردم، انقدر ذوق زده بودم که آخرش حاج یهمه از حاج یکرد.انگار آرامش گرفتم. من جا نییتع

ختاندا : 

_ ایآوا رو تو خونه نداشت دنیکنن چشم د یهمه فکر م یکن یم ینجوری؟.....ا یزده ا جانیخودته انقدر ه یمگه دوماد ! 

گفت آالله : 

_ خوشحال باشه دمیبا گهیتو نوبته د نیرحسیام یخب انشا اهلل نفر بعد .... 

با خنده گفت یحاج : 

_ میکن یم یفکر هیشازده  نیانشا اهلل بعد محرم و صفرم واسه ا . 

کرد. بهش اس.ام.اس زدم یخونه رو بدون آوا نداشت، موقع ناهارم فقط با غذاش باز دنیرفته بود، طاقت د رمحمدیام : 

" با همه یعقد و عروس نیکردم، پونزده فرورد یرو راض یحاج " 

خواب  کی.اونشب بعد از مدتها ادیب رونیخرده از تو الک خودش ب هی دیهم رفت تا خبر خوششو به آوا بده تا شا آالله

من  یمثل اول که نشده بود ول یعنیخرده رو براه بشه،  هیتا حال و روز آوا  دیطول کش یچند روز هیآروم داشتم. 

 دنشیواسه د رمحمدیکه ام یبهش داده بودم که گاه زیم هیشرکت و تو اتاق خودم  دایمجبورش کرده بودم صبحها ب

ماه مونده  هیحدود  نیا اد،ین شیپ یسوءتفاهم میخورد یوقت باز به تور حاج هیتو اتاق خودمواگه  ادیمجبور بشه ب ومدیم

رو راحت کنن و  یجماعت هی الیخودشون و خ یزودتر برن سر خونه زندگ نایتا ا میکرد یرد م دیبود با یرو هم هر جور
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دونستم که نتونستم درست و  یکه رو دوشم بود و خودم هم م یتیمسئول نینفس راحت بکشم از بار ا هیاول از همه من 

امیاز پسش بر ب یحساب . 

*** 

زد، با  یبه شرکت م یسر هیگرفت و  یم یهر روز همچنان مرخص رمحمدیمونده بود ام دیع التیکه تا تعط یفاصله ا تو

 یساعت مین هی ومدیبودم. م یکنه راض ییذاشت احساس تنها یکرد و نم یمسئله که به آوا توجه م نیاز ا تمیتمام عصبان

کاراش آوا  نیرفت، با هم یگرفت و م یکوتاه جواب م یلیخ تکرد و با کلما یخرده صحبت م هینشست و  یکنارش م

بودن.  یدو تا کله شق و مقدمات عروس نیا یخونه  لیوسا ی هیکرد.مامان و آالله دنبال ته یم رییروز بروز داشت تغ

کارا یهمه  یواسه  میزمان نداشت شتریماه ب هیحدود  . 

سابقمون که با هم  ی، دو تا هم محله ا دیبه آوا بزنه محمد و نو یسر هیاومده بود  رمحمدیکه ام ییروزا نیاز هم یکی تو

،محمدو آورده بود که مثالً کدورتا رو  دیبودمشون اومدن شرکت، نو دهیند گهیآوا د ی هیو از سر قض میبزرگ شده بود

که با خواهرم کرده بازم بهش  یتونستم با کار یتونستم ؟م یم م،یبش کینزددوباره به هم  ییکنار و دم سال نو میبذار

که حاال زن داداشمم بود یبشم؟خواهر کینزد .  

لحن سرد تعارفش  هیتونستم باهاش بد برخورد کنم و با  یمسئله رو در رو مطرح نشد نم نیما ا نیوقت ب چیه چون

شرکت واسشون  یآراد . از منش شیو آوا رفته بودن پ رمحمدیخدارو شکر کردم که قبل از اومدنشون ام نه،یکردم بش

با لبخند گفت دیخواستم. چند لحظه تو سکوت گذشت،نو یچا : 

_ ؟یستیوقته ن ن؟چندیرحسیام ییکجا  

_ ادهیخرده ز هیخرده گرفتار بودم، آخر ساله و کارمون تو شرکت  هیروزا  نیا . 

_ ؟ی.....هست میذار یقرار شمال م دیواسه ع میبا بچه ها دار  

_ کنم یفکر نم  

_ میروت حساب باز کرد گهینکن د تیاذ . 

_ کنم بشه یفکر نم ..... 
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لحظه  هی،وپشت سرش آوا. فقط تونستم  دیمحمد و نو یمیقد قیاومد تو ، رف رمحمدیاتاقم بدون در زدن باز شد و ام در

 رمحمدیبراش فاجعه بود، ام یبعد یآوا ضربه  تیموقع نیکردم. تو ا یم دیبا کاریچشمامو ببندم تا حواسمو جمع کنم، چ

یسمتشون و بغلشون کرد. آوا ول رفت عیزده بود و سر جانیه شیمیقد یقایرف دنیاز د ...... 

راحت کنم.  الشوینگاه به اونا انداخت و برگشت سمت من.آروم چشمامو رو هم گذاشتم تا خ هیو واج مونده بود،  هاج

دست برداشت و  یدوتا عوض نیماچ و بوس کردن ا ریباالخره از خ رمحمدیمن مواظبتم. ام یعنیمن حواسم هست. یعنی

 :با دستش به سمت آوا اشاره کرد و گفت

_ دیایحتما ب نیقول بد دیمراسممونه، با گهینامزدم آواس، ماه د نمیبچه ها، ا . 

نه، کدومش  ایبفهمه  شونوینامزد انیبدم که االن خوبه که محمد جر صیتونستم تشخ یلحظه فقط چشمامو بستم، نم هی

تونست درک کنه حرف  ینگه. محمد هاج و واج زل زده بود به آوا،انگار نم یزیشد دهنشو ببنده و چ یباعث م

رو به آوا گفت رمحمدی.امرمحمدویام : 

_ ؟یستادی....چرا اونجا ازمیعز نیبش ایآوا ب  

 .من......من برم، آراد باهام کار داره_

نگاه به ساعتش انداخت و گفت هی رمحمدمیرفت.ام رونیاز اتاق ب عیسر و : 

_ نیفقط شماره هاتونو بد نمتون،یب یبرگردم کارخونه، باز م دیگرفتم، با یبچه ها من مرخص دیببخش . 

پوزخند گفت هیو زل زدم تو صورت محمد، با  دمیکش قینفس عم هیرفت. و : 

_ شه؟یعروس گهیماه د  

حرص گفتم با : 

_ م؟یگرفت یاز تو اجازه م دیکه با یکن یفکر نم ..... 

 ....نه موندم تو اون همه ادعا_

وسط حرفش دیپر دینو : 

_ گهید دیبچه ها، موضوعات کهنه رو تازه نکن گهید دیبس کن ........... 
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رو به من ادامه داد بعدم : 

_ بچه  گهیکنار.....ما که د میگذشته رو بذار یحرفا میخوا یسراغت، م میاومد نیواسه هم شه،یروزا نامزد نیمحمدم هم

ایو بچه باز طنتایاون ش ی........گذشت دوره میستین ...... 

 یم دیمسائلو داشته باشه،در ضمن نبا یسر هی یشد خودشم هوا یمحمد باعث م یناًنامزدیمطمئ دم،ینفس راحت کش هی

بشن کیبهش نزد ادیو آوا ز رمحمدیذاشتم ام ... 

لبخند گفتم با : 

_ هست خانمت؟ یمبارک باشه....ک  

دیکش یانگار ازم خجالت م ییجورا هی ن،ییانداخت پا سرشو : 

_ کس خبردار  چیبوده..............ه یکه موضوع چ میدیو فهم میدیبار که منو تو همو د نیآخراز  نیرحسیام نیترانه........بب

؟یستیسوال شده که تو چرا ن یلیبچه ها خ یبود، برا دهید زویمنتظرم بود و همه چ نیکه اون روز تو ماش دینشد، فقط نو  

_ زنم یبهشون م یسر هیباشه  . 

 یمنو راحت م الیخ نیبگه و ا یزیاومده چ شیاومد که قصد نداره در مورد مسائل پ یبه نظر م نجوریرفتار محمد ا از

 .کرد

*** 

سال هنوز ارتباطشو  نهمهیبعد از ا نیرحسیبود، برام جالب بود که ام زیانگ جانیبرام ه یمیقد یدوستا دنید ییجورا هی

 ادی. به یدور هم میکه نکرد طنتایچه ش ،یهم محله ا یبچه ها نیبا ا یما تو بچگ میداشت یباهاشون حفظ کرده بود. عالم

باشن  یخوب یتونستن دوستا یکردم. م یدعوتشون م یواسه عروس دینشست رو لبم. با یاون روزا لبخند ناخودآگاه م

سال از همه دور افتاده بودم نهمهیواسه من که ا .  

به مامان و آوا بزنم، به  یسر هیبعد از ظهر تو کارخونه مشغول بودم، تو راه برگشت بودم که با خودم فکر کردم برم و  تا

بودم مرتب کنم و شبا رو  دهیرو که به نام آوا خر یآپارتمان یاز اتاقا یکیهتل مجبور شده بودم  یباال یها نهیخاطر هز

 زکردمیرفتم اونجا. سر راه دو تا شاخه گل واسه عز یمعموالٌ واسه شام م یجبه تعارف حا نیاونجا بمونم، واسه هم

استقبالم با تعجب به مامان گفتم ومدیآوا ن گهید یو رفتم اونجا. برعکس شبا دمیخر : 
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 آوا کجاس؟_

_ باشه دهیداشت،فکر کنم خواب دیاز بعد از ظهر سردرد و حالت تهوع شد . 

گرفتم باال انگشتمو : 

_ رم؟یازش خبر بگ اجازه هست برم  

_ رمحمدیام ..... 

_ حالشو بپرسم؟ دینبا  

_ تونیسر خونه زندگ دیبگذره بر یو خوش ریماه آخر به خ کی نیزنم.....ترو خدا بذار ا یرم صداش م یمن م . 

رنگ و  ن،ییبعد آوا پشت سر مامان از پله ها اومد پا قهیبود، چند دق ومدهیهنوز ن یحاج من،یو رفتم تو نش دمیکش یپوف

بود،اومد طرفم دهیپر یروش حساب : 

 سالم_

گرفتم سمتش گالرو : 

_ ؟یگه حال ندار یشده؟مامان م ی.....چزمیسالم عز ! 

_ خرده سر دردم هی ست،ین یزینه چ  

_ نمیبب نجایا نیبش ایب  

دمیکنارم.پرس نشست : 

_ ؟یگفت حالت تهوع هم دار یمامان م  

من خونده  یفاتحه  یشد تا حساب یزد و به حامله ام م یبودم، اگه از شانس گند من بود که م دهیخرده ترس هی راستش

 .بشه

_ خرده هیآره،  

استرس گفتم با : 
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 ....آوا_

کرد نگام : 

_ شم یحالت تهوع چرا؟.........دارم نگران م . 

و جوابمو دادمتوجه منظورم شده بود، جونم باال اومد تا لباش از هم باز شد  ن،ییانداخت پا سرشو : 

_ رمیگ یشه تهوع م یم دیشد یبه خاطر سر دردمه ، وقت . 

_ آوا؟ ینیمطمئ  

تکون داد سرشو : 

_ م؟یبد شیآزما هی می؟برینیاز کجا انقدر مطمئ  

_ لهیدل یب تی......من اونقدر از بدن خودم خبر دارم که بفهمم نگرانرمحمدیام . 

و گفتم دمینفس راحت کش هی : 

_ مامان گفت تهوع داره مردم و زنده شدم.......حاال چرا سردرد خانمم؟ یاوووف .....از وقت  

_ دونم، فکر کنم خسته شدم ینم . 

_ کشه یازت کار م یادیرمحمده،زیام ریهمش تقص  

هم واسه آوا دمشکیشربت گالب و ب وانیل هیآورده بود و  یبرگشت، واسه من چا ینیس هیبا  مامان : 

_ کنه یبخور مادر سردرد و آروم م  

 .ممنون نرگس جون_

_ ومدهین رونیسردرده، از اتاق ب یاز بعدازظهر نمیرحسیبوده، ام یزیچ یروسیو هیفکر کنم  . 

محمد بود  یآوا رو واسه شب که نامزد یتا اجازه  یبود، از صبح فکر کنم ده بار زنگ زدم به حاج نیسوم فرورد روز

مخلصتم  یلیخ"وفقط بهش گفتم  دمیداد. خند شویساعت دو بعد از ظهر با اعتراف به سمج بودن من اوک رم،باالخرهیبگ
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گرفت، از لحنش کامالً  یاز کارام خندش م ینشم، ول رروکرد خودشو کنترل کنه که پ یم یکه سع نی، با ا"یحاج

میرفت و آمد راحت تر بود یبرا ینجوریاتا آوا هم با خانوم محمد آشنا بشه. میمشخص بود. دوست داشتم با آوا بر . 

داشت  یکه سع یدر جواب سالم پرخندم فقط با لبخند دیکه منو د یمامان درو باز کرد برام، حاج ،یحاج یخونه  رفتم

کدوم  چیو با ورود من ه دنید یفوتبال م ونیزیتلو یروبرو یرعلیو آراد و ام نیرحسیسرشو تکون داد. ام رهیجلوشو بگ

که از همه دم دست تر بود زدم و گفتم یرعلیام یبه پا دلگ هی دمیکه رس کشونینشون ندادن، نزد یعکس العمل : 

 ....سالم عرض کردم خدمتتون_

 آِ....داداش پام داغون شد_

دستشونو باال آوردن و  رنیبگ ونیزینگاهشونو از تلو نکهیو آرادم بدون ا نیرحسیبرام باال آورد و دست داد، ام دستشو

آوا کجاس؟"دست دادن، به مامان اشاره کردم که  " 

رفت تو آشپزخونه گفت یکه م نطوریو هم دیفقط خند مامان : 

_ د؟یخور یم یبچه ها شماها هم چا  

کدوم از اون سه تا تحفه بلند نشد. دنبال مامان رفتم تو آشپزخونه چیخدا صدا از ه وقدرت : 

 آوا کجاس مامان؟_

دیفقط نگام کرد و خند باز . 

_ ید یمامان!..........جوابمو نم . 

_ مامانت؟ یخونه  ایخانمت  یخونه  یتو اول مشخص کن اومد  

_ ؟یچ یعنی  

_  دی............مخصوصاً تو عیزیچ ،یا هیهد هی ،یشاخه گل هیره  ینامزدش که م دنی................آدم دنیهم یعنی

دادن، اون از  یدیسه تا اراذل همشون به آوا ع نی.......همه؟یبه آوا چ تیدیع نمینوروز..........االن من سه روزه منتظرم بب

حاالاز  نمیتولدش که من گرفتم، ا یکادو . 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

_  ی،خب شما بهم م ستمیتولدو که من خبر نداشتم مامان..............بعدم من که به رسم و رسوما وارد ن یکادو

...............دلخور شده؟رم؟یکنم براش بگ دایپ یچ یلی...........حاال من روز تعطیگفت  

دیخند : 

_ دونستم پسرمو تو  ی......کادو هم ، من منجایا انیآالله، قراره بعدازظهر با هم ب یآراد بردش خونه  یصبح ستش،ینه، ن

بهش یدم بد یبراش، م یزیچ هیعرضه بار آوردم، گرفتم  یمسائل چقدر ب نیا . 

نگاش کردم دلخور : 

_ براش؟ یگرفت یمامان جان..............حاال چ رمیگ یچندممه دارم زن م یمگه دفعه   

_ قهیانگشتر عق هی ... 

_ خوره یکه به درد آوا نم قیانگشتر عق ...... 

_ دوست داره یلیاونم خ ر،یبگ روزهیف هیخودت واسش  گهید یخوشگله، طرحش دخترونه اس..........دفعه  یلیچرا خ . 

 ....دستت درد نکنه، مامان_

 بله؟_

_ ادیزنگ بهش بزن بگو زودتر ب هی ....... 

_ ادیبکن م یبا حاج یحال و احوال هی نیبرو بش ........ 

_ واریخواد سرمو بکوبونه به د یحال و احوال کردم، االن فکر کنم دلش م یمن از صبح تا حاال ده بار با حاج .... 

_ ارمبله خبر د . 

نشست،گفتم منیاومد و تو نش یوقت دن،یگذشته بود که آوا و آالله رس یساعت مین هی : 

_  هی.میاجازتو گرفتم، حاضر شو که بر یو دعوت کرده، از حاج نیرحسی، من و تو و ام ناسیمحمد ا ینامزد یآوا عصر

انداخت و گفت نیرحسینگاه به ام : 

_ امیمن نم .... 
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سرشو برگردونه گفت نکهیبدون ا نمیرحسیام : 

_ امیمنم نم ..... 

_ دعوتت کرده ؟زشتهیچ یعنی .... 

 .....حوصله ندارم_

هامو انداختم باال و رو به آوا گفتم شونه : 

_ میبر ایتو ب یآوا....ول ...... 

 حوصله ندارم_

_ یبه خاطر من....دوست دارم با خانمش آشنا بش ..... 

_ شناسم یکسو اونجا نم چیحوصله ندارم، من ه ..... 

سرشو برگردوند سمت من و گفت نیرحسیام : 

_ ؟یرو دار یخاله زنک یمراسما نیا ی کار؟حوصلهیچ یبر یخوا یتو هم م  

_ ها قمونهیرف ینا سالمت !......... 

_ فرق کردن.........منم اصالً حوصلشونو ندارم یکل ستن،ین شیده سال پ یقایاون رف قایرف نیا . 

_ یایآوا من دوست دارم تو باهام ب ... 

رو بغل کرد و فقط گفت ترانه : 

 .....حوصله ندارم_

گفتم آروم : 

_ ؟یرو انجام بد یکیکوچ نیکار به ا یش ینم یبه خاطر من راض یعنی  

_ رمحمدیام ......  
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*** 

نشستم و گفتم رمحمدیام یفوتبال شدم و بلند شدم و روبرو الیخ ینگاه پر التماسشو داد به من، ب آوا : 

_ خوره یاونا به درد آوا نم یایمهمون طیمح ......... 

_ بره ،من هستم باهاش ستیتنها که قرار ن ... 

با اعتراض گفت آوا : 

_ نه از خودش نه خانمش اد،یپسره خوشم نم نی.........من اصالً از اریحوصله ندارم ام ..... 

_ خانمشو یشناس یمگه م .... 

_ دانشگاهم بودن یایبله ، جفتشون همکالس ......... 

باز  رمحمدیدختر؟. ام نیچقدر ساده اس ا ایداد، آخه خدا یلو م زویداشت همه چ یادیچشم غره بهش رفتم، ز هی

 :گفت

_ یایواجبه ب گهیخب پس اگه با خودتم آشنان که د .... 

امینم_از جاش بلند شد و قاطع گفت: یعصب آوا ... 

گفت یعصبان رمحمدیو رفت باال، ام دیاز پله ها دو عیسر بعدم : 

_ کنه؟ یم نیشاخش بزنن که همچ یخوان تو مهمون یم ن؟مگهیچشه ا  

گفت مامان : 

_ آخه مادر من هیچه اصرار اد،یخواد ب یخودشم که دلش نم ،یکرد یرو که به زور راض یحاج ........ 

_ خواد؟ یدلم م یمن چ ستی......مهم نم؟یبر دیخواد ما با یفقط هر جا اون دلش م یعنی  

کرد. من گفتم یم یریخرده کالفش کرده بود و بهونه گ هیاز آوا  یمدت دور نیغرغرو شده بود، ا رمحمدیام : 

_ مسخره یبرنامه ها نیا هی.....چکار؟یچ یبر یخوا یحاال اصالً تو م ..... 

_ ستینداشت هم مهم ن اد،یرم، دوست دارم برم، آوا هم دوست داشت ب یمن م ...... 
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کنترل کنم.  زویرفتم تا همه چ یم دیتنها بره تو اون مجلس،با رمحمدیتونستم بذارم ام ینبود، نم یچاره ا نکهیا مثل

 :گفتم

_ امیخب،من باهات م یلیخ .... 

گفت یحرص : 

_ خواست با آوا برم یدلم م کار،منیخوام چ یتو رو م ..... 

و گفتم دمیخند : 

 ......حاال فکر کن منم آوام_

چپ نگام کرد ،گفتم چپ : 

_ بهیجمع غر هیتو  یتنها بر نکهیکه بهتره تا ا امیمن ب ........ 

فقط چپ چپ نگام کرد، گفتم بازم : 

_ کنم؟ کاریخب بگو چ  

_ کن یراض تویبرو اون آبج . 

اصالً صالح نبود حضورش تو مجلس اونا و برخورد دوبارش با ترانه ،گفتم یعنیکنم،  یخواست آوا رو راض ینم دلم : 

_ ادینداره ب ام،امکانیگه نم یم یآوا وقت  

گفت آالله : 

_ خرده مراعاتشو بکن تا  هیو داره، دیجد یخرده استرس شروع زندگ هینداره، یروزا حال خوب نیآقا محمد،آوا ا نینیبب

هم بگذره گهیچند روز د نیا . 

و گفتم دمیکش قینفس عم هی : 

_ هم دارم؟ یا گهید یچاره    

بره خونه حاضر بشه و بعد من برم دنبالش، رفتم پشت در اتاق آوا و در زدم رمحمدیشد ام قرار : 
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 بله؟_

_ اتاق من؟....کارت دارم یایآوا ،م . 

_ امیباشه االن م . 

کردم، رو تختم نشسته بودم که  یبا آوا صحبت م دیکرد، با یداشت نگرانم م رمحمدیمحمد و برخورداش با ام موضوع

دیدر سرک کش یآوا از ال : 

 بله؟_

_ تو ،درو ببند ایب . 

دیبار یم یخرده نگاش کردم، از نگاه اونم نگران هی. زمیم یو اومد نشست رو صندل دروبست : 

 ....آوا_

کرد نگام . 

_ ؟یبگ رمحمدیبه ام یخوا ینم  

_ رو؟ یچ  

_  نتونویو ب ادیوسط سوسه ب نیا ینکرده کس یوقت خدا هیخوام  یمحمدو، از زبون خودت بشنوه بهتره ها.........نم انیجر

 .بهم بزنه

گفت مستاصل : 

_ نبوده یانیجر نیرحسیآخه ام .... 

_ که بوده نیحاال هم . 

_ کس عالقه مند نشده بوده؟ چیقبل من به ه رمحمدیام یگ یتو م یعنی  

گفتم ش،یهمه سادگ نیلبخند زدم به ا هی : 

_ کنه یتو فرق م یمسئله   
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بغض گفت با : 

 چرا؟....چون دخترم؟_

با لبخند گفتم بازم : 

_ زدم؟ یحرف نیمن همچ  

_  رونیبه خدا تا حاال نوک انگشت محمدم به من نخورده، پامو از در دانشگاه باهاش ب نیرحسی......امگهید یپس چ

 .نذاشتم

آروم بستم چشمامو : 

_ دونم یم  

_ ؟یمنو جلوش خراب کن یخوا ی.....م؟یبگ ریبه ام یخوا ی......مگه؟ید یپس چ  

دمیخند : 

_ مهلت بده قهیدق هیآوا  یوا . 

با کف دست پاک کرد،گفتم اشکاشو : 

_ دونه، چون اگه بخواد  یتو و محمدو م انیکنه چون طرفت آشنا در اومده ، چون زنش جر یتو فرق م یمسئله 

که واسش تموم شد ،تموم  یانیدونم که جر ی........مستین یدونم که محمد اونجور یشه......م یکنه برا تو بد م یبدجنس

بگه یزیچ رمحمدیوقت به ام هیتو رو نداره آوا......اگه  دنیاون چشم د ستم،ین نیاز زنش مطمئ یشده رفته............ول . 

گفت یاشک یهمون چشما با : 

_ ؟یریازم بگ رویاعتماد ام یخوا یخراب کنم.......تو م مویاما و اگر و احتمال برم زندگ هیواسه   

_ تو رمحمد،فقطیام ی......بفهم خواهرمن،من نگران توام.....فقط تو،نه حتضم؟ی....مگه من مره؟یحرف چه نیا . 

_ خراب بشم ریام شیخوام پ ینم ن،یرحسیتونم ام یمن نم . 

دادم رونیپر صدا ب نفسمو : 
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_ یدون یخب،باشه،نگو......هر جور خودت صالح م یلیخ . 

_ تاوانشو پس بدم دیبا یحماقت.....تا ک هیکردم، یبچگ هی.....نذار بفهمه.......من نیرحسیام . 

لبخند زدم و آروم گفتم هی : 

_ ایعاشق ! 

نییانداخت پا سرشو : 

_ رمحمدیخوش بحال ام . 

_ ؟یکن یکه قرار بود بهمون معرف یخانم ؟اونیشد راست یچ  

_ کنم براش ینیچ نهیزم ییجورا هی دیبا ،یشه حاال،انشا اهلل بعد عروس ینم رید . 

_ ه؟یک یگ ینم  

انداختم باال ابروهامو : 

_ یشناس ینچ.....نم  

نشست رو لباش لبخند : 

 خوشگله؟_

_ طونیبرو ش ...... 

_ گهیبگو د  

_ رونیو رفت ب دیکله شقتون.خند یرآقایبرم دنبال اون ام دیخوام لباس عوض کنم، با یم رونیبلند شو برو ب . 

رو که خواهر  ایخواستم رو یوقت بود که م یلیبرام فرصت نذاشته بود که به خودمم فکر کنم، خ رمحمدیآوا و ام مسائل

نگفته بودم واسه  یزیچ ایشد. به خود رو یوقت نم یکنم، ول یبود به آوا معرف گهیشرکت د هی یاز همکارا تو یکی،رضا 

با هم روبرو بشن یتصادف الًکردم که مث یم یزیبرنامه ر یجور هی دیبا نیهم .  
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از دست آوا دلخور بود رسوندم  یکه حساب رمحمدویگذشت و من شب ام ریاون شب هم بخ ینامزد خوشبختانه

بود. معلوم  ستادهیچراغ اتاقش روشن بود و پشت پنجره ا دم،یکه بردم تو آوا رو د نویآپارتمانشو خودم رفتم خونه، ماش

انجام نداده بود  یکه در واقع کار خالف یواسه دختر نمتونستم بک یکار م یچشماش رو هم نرفته. چ یبود که از نگران

رمحمدشیکرد واسه حفظ اعتماد ام یبا استرس دست و پنجه نرم م دیتمام مدت با یول . 

آروم گفت یو با صدا رونیپله ها که رفتم باال از اتاقش اومد ب از : 

_ شد؟ یسالم....چ  

_ شد؟ یچ ی.چسالم......  

_ د؟ینفهم یزیچ ریام  

انداختم باال سرمو : 

_ حرص نخور یبخواب الک رینه،برو بگ . 

و گفت دینفس راحت کش هی : 

_ یمرس .  

به اتاقش برگشت و . 

*** 

زنگ  میکه گوش دمید یم یینمایس لمیولو شده بودم و ف ونیزیتلو یبه سرم زده بود و پا یخوابیشب بود، ب یها مهین

رو برداشتم ینگاه به ساعت انداختم، ساعت حدود سه بود ، شماره هم ناشناس،گوش هیخورد، تعجب کردم،  : 

 بله؟_

خانم بود هی یصدا : 

_ صولت؟ یآقا  

_ دییبفرما  

تونست کارم داشته باشه؟ یم یشدم، نگران شده بودم، اون موقع شب ک زیخ مین  
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_ خودم دونستم در موردش باهاتون صحبت کنم؟ ی فهیبود که وظ یمسئله ا هی یشم، ول یموقع مزاحم م یکه ب دیببخش  

 در مورده؟_

 ........خانمتون،آوا_

_ شده؟ یزیچ  

_ شرکت  اشیهمکالس یهمه  کهیامشب شرکت نکرد در حال یکه چرا خانمتون تو مهمون دیشما کنجکاو نشد

گرفته؟ یچرا از دانشگاه مرخص ایداشتن؟.......  

_ دیهست لطفاً واضح بگ ی.....اگه حرفد؟یر یطفره مخانم محترم چرا  . 

_ دانشگاهش در ارتباط بوده و به  یدوره  یایاز همکالس یکینه.........خانم شما با  ای دیهست انیدونم در جر یخب.....نم

ازدواج داده شنهادیپ شونیا . 

_ ازدواج داده شنهادیبهش پ شیکدوم همکالس .... 

_ مدتم با هم بودن هیازدواج داده،و راستش  شنهادیپ شیبه همکالس شونید،اینه نه، متوجه اشتباه شد ....... 

دمیداد کش باًیتقر : 

_ ؟یچ یعنیمدت با هم بودن  هیخانم محترم حرف دهنتو بفهم،  

_  اشونیهمکالس دنیکه چرا خانمتون از د دیفقط خواستم اطالع داشته باش د،یباور کن دیدوست ندار نکهیباشه، مثل ا

زنن یسر باز م . 

که من با  ییممکن بود دستا یعنیبوده باشه؟ یمن قبل از من با کس یممکن بود آوا یعنیکرد،  یداشت خفم م بغض

رو قطع کردم، چرا آوا از  یحرف گوش یقرار گرفته باشه.ب یا گهیکردم، قبالً تو دست کس د یحس م شویلمسش داغ

برخورد  یجور هیدانشگاهش بوده، چرا  یهمکالس حمدد که مبهم نگفته بو روزیگرفته بود، چرا تا د یدانشگاه مرخص

 یکنم؟چه جور کاریخدا! حاال چ یبود؟وا نیچرا انقدر با محمد سرسنگ نیرحسیشناسه، ام یکرد که انگار محمدو نم

باهاش بوده؟ یبوده، در چه حد آخه،چه جور یواقعاً با کس ایبشم؟خدا نیمطمئ  

*** 
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اعتماد  بهیاون غر یبه حرفا دیدونستم چقدر با یکنم؟،نم کاریچ دیدونستم اون وقت شب با یشده بودم، نم وونهید

تو جه  یبرداشتم و ب چوییسو ارم،یبود که تو خونه دووم نم نیدونستم ا یکه م یزیدونستم، تنها چ ینم یچ چیکنم،اصالً ه

سرعت  نیو با آخر رونیزدم ب نویماش رون،یپام از خونه زدم ب یانگشتال  یشرت و گرمکن و صندال یبا همون ت افمیبه ق

 یعنی ؟،یچ یعنیبا هم بودن  نیدونستم ا یکرد، نم یارغوان. بغض داشت خفم م یحاج یممکن روندم به سمت خونه 

رکتکار تو ش یبوده که آوا درس و دانشگاهشو نصفه ول کرده به بهونه  یزیچ هیدونستم  یتا چه حد؟، فقط م .  

شبه خراب شده  کی امیدن یانگار ن،یزده بود. سرمو گذاشتم رو فرمون ماش دهیسپ دمیکه رس یحاج یدر خونه  یجلو

بود، آوا زنم بود،  نیا تیسوال برد؟،واقع ریبود که زنگ زده بود به من و تموم باورامو به زنم ز یدختر احمق ک نیبود. ا

 یشده بودم و نم کیبار به آوا نزد نیاول یعوض بشه، من برا بهششد حسم  ینم لیکه افتاده بود دل یفاصله ا نیا

ممکنه کس  نکهیکردم؟،فکر ا یم کاریبا آشوب دلم چ یقشنگو فراموش کنم، ول یلیخ یلیتلخ خ یتونستم اون خاطره 

 اهنگ رینگاش درگ نکهیکرد، فکر ا یم وونمیمن، زن من خورده باشه د ینوک انگشتش به انگشت آوا یحت یا گهید

 یم نیمطمئ یچه جور دم،یفهم یم دیبا یبه روز من، چه جور یآورد یچ ایکرد، خدا یم وونمیشده باشه د یا گهید

کنم خدا؟ کاریکنم،چ یشکنمش،داغونش م یحرفا دروغ باشه با گفتنش به آوا م نیشدم؟،اگه ا  

شدم و زنگ و زدم، مامان درو که برام باز کرد،  ادهیپ نیاز ماش داره،یبودم مامان ب نیمطمئ گهیحدود هفت که د یساعتا

اون سرو وضع نا مرتب،دستش رو گونش فرود اومد ل،بایجا خورد، اون موقع صبح روز تعط : 

_ شده مادر؟ یچ رمحمد،یام رمیبم یاله  

رفتار کنم یعیکردم طب یو سع دمیدست تو موهام کش هیشدم، یم نیاول مطمئ دیکردم، با یم دایخودمو پ دیبا : 

_ شه واسه خوردن ینم دایپ یچیگرسنم بود خب، اون خونه که برهوته، ه . 

با خنده گفت نییپا ومدیکه داشت از پله ها م یرعلیام : 

_ طون؟یدلت تنگ شده بود ش ای یگرسنه بود ،یسالم داداش  

باز گفت یرعلیپوزخند زدم و رفتم سمت آشپزخونه، ام هی ،یرعلیام نیداشت ا یدل خوش چه : 

_ یپدر عاشق رون،بسوزهیب یعمراً به خاطر شکم با لباس خونه بزنتو  . 

آشپزخونه نشستم ، مامان با لبخند گفت زیو پشت م دمیکش قینفس عم هی : 

_ ؟یمنت کش یومد؟اومدیبه چشمت ن ،آره؟خوابیخودت عذاب وجدان گرفت ،یگرفت افهیواسه آوا ق روزید  
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هوا گفتم یب هوی : 

_ شدم که به زور نبردمش مونیاتفاقاً پش .... 

_ ن؟یبرگشت یک شبی..............دشیوا!....مگه بچه اس که به زور ببر  

_ بود روقتید . 

_ مادر؟ یشد داریپس چرا انقدر زود ب  

 .خوابم نبرد_

تعجب کرد دیمنو که د نیرحسیام ن،ییخوابالود اومدن پا یها افهیو آرادم با ق نیرحسیام : 

_ ؟یینجایکه االن ا یشد داریب یتو ک  

_ شبید دمینخواب . 

_ کار؟یچ ی،خونه رفت گهید نجایا یومدیم میخب مستق  

خورد. شونه هامو انداختم باال، رو به آراد گفتم یدونست و به من نگفته بود و انقدر سر آوا قسم م یم نمیرحسیام یعنی : 

_ ؟یکن یم داریآراد،آوا رو ب  

گفت مامان : 

_ بچه رو؟بذار بخوابه یدار کاریچ یسر صبح . 

دادم،  ینشون م ینشدم عکس العمل نیتا مطمئ دیمونده بود، نبا فیمشکوک نگاش به من بود. آرادم بالتکل نیرحسیام

 :آروم گفتم

_ بخوابه؟ رهیرو هم خانم بگ یروز آخر نیبرم سر کار، ا دیمن از فردا با  

با خنده گفت یرعلیام : 

_ ایگفتم دلت تنگه داداش من........عاشق یدید ! 
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حالت خاص رو من  هیهنوز نگاش با  ن،یرحسیام یکنه، ول داریبود دلم واقعاً تنگ بود. آراد با خنده رفت تا آوا رو ب و

 .بود

*** 

لبخند زد و گفت هیپر از دلهره نگاش کردم،  نییآوا که اومد پا   : 

_ نورا؟یاز ا یزود نیسالم.......صبح به ا  

.مامان گفتدیخند آراد : 

_ گه دلش تنگ شده یدروغ م گنیگه گرسنم بوده،م یم . 

 یزیچ هیاز تو کاراش بتونم  دیعکس العمالش بشم تا شا خیخواست م ینگام فقط رو آوا بود، دلم م د،یخند ینخود

و گفت دیکش ازهیبرداشت کنم، خم : 

 !جواب سالم واجبه ها_

_ سالم کیعل . 

کارات نیبا ا یکه دل بچه رو خون کن نجایا یاومد ی..بد اخالق.......از سر صبح بلندشدوا!.._گفت: مامان . 

 یدخترشو م ،منیحاج یمسخره  نیقوان نیبرا موهاش تنگ بود، واسه دستاش تنگ بود، خسته شده بودم از ا دلم

کرد، دلم لک زده بود  یم جادیا نمونیمسخره رو ب یفاصله  نیا دیتعهداتشم بودم ،چرا با یخواستم، دوستش داشتم و پا

 یتونست حت یکه م ییتموم شده بود آوا تا جا تیکه محرم یز. از رونمیتو بغلمو سرشو بذاره رو س رمشیبگ نکهیواسه ا

و سرمو  دمیکش قینفس عم هیخواست. یرو سرش بود، دلم موهاشو م شهیهم گهیکه د مینشست، روسر یکنارم نم ادیز

خرده استرس زا هیشده بود کاراش و  بیزوم من بود. برام عج یادیامروز ز نیرحسیام ن،ییانداختم پا . 

هنوز ساکتم گفت دیخرده که گذشت و د هیو نگاش به من بود،  نتیداده بود به کاب هیهم تک آوا : 

_ ریام ..... 

سرمو بلند کردم و گفتم هوایتو ذهنم جرقه زد، ب یزیچ هی : 

_ من فقط  ی،ول هیرعلی،امی رعلینه،امیرحسین،امیرحسی......چرا ام؟یصدا بزن رمحمدیمنو ام یآوا!.....چرا دوست ندار

رم؟یام .... 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 قیازش خبر داشت، دق نمیرحسیبود ام یدستپاچه شد، هرچ نمیرحسیخورد، از چهرش مشخص بود که جا خورده، ام جا

 :نگام به دوتاشون بود،آراد با خنده گفت

_ سرت تو  ری.......بابا خ،یفرق دار گهید یکه براش با اون دوتا ارهیبه زبون ب میمستق دینکن خواهرمو، حتماً با تیاذ

مثل داداشش صدات کنه؟ یدار ،توقعیقراره شوهرش باش  

نه،آوا سرشو انداخت  ینجوریاالن و ا یبرام قابل قبول بود، ول دیاول خودش گفته بود شا یدر همون لحظه  نویا اگه

و گفت نییپا : 

_ خواستم باهات راحت تر باشم ی..م...گهیخب آره د .... 

رونیانداخت و از آشپزخونه زد ب نیرحسینگاه به ام هیبر نداشتم،  نگامو . 

نشست کنارم نیرحسیام : 

_ ؟یشد ینجوریتو امروز چرا ا  

_ شدم؟ یچه جور  

_ یستین شهیدونم، مثل هم ینم  

_ خسته ام دم،یکم خواب . 

گفت مامان : 

_ بخواب ریبرو باال بگ ایب . 

با طعنه گفت نیرحسیجام بلند شدم، ام از : 

_ ؟یخور ینم یزی؟،چرا چ یمگه گرسنه نبود  

_ چرت بزنم بعد هی . 

با خنده گفت یرعلیام : 

_ از چه نوعش خدا عالمه؟ ،منتهایبود ،گرسنهیگ یتو که راست م  
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گفت یقرمز شد و عصب نیرحسیام : 

_ یرعلیحرف دهنتو بفهم ام ..... 

مظلوم گفت یرعلیچپ چپ نگاش کرد، ام لبشو به دندون گرفت و مامانم : 

_ دیزدم؟ببخش یحرف بد . 

وارد خونه شد، نون سنگک گرفته بود یاومدم، حاج رونیدر آشپزخونه که ب از : 

 ...سالم_

_ صبحونه نیبش ایسالم بابا، نون تازه گرفتم،ب .... 

 .ممنون اشتها ندارم_

صدا زد بلندتر : 

_ رینونا رو بگ نیبابا،ا ایآوا ب . 

نگام کنه رفت سمت باباشو نونا رو از دستش گرفت و سالم کرد. گفتم نکهیبدون ا آوا : 

_ کم بخوابم هیرم تو اتاقت  ی، م دمینخواب شبیآوا،من د . 

و مظلوم گفت آروم : 

_ برات؟ ارمیب یچا هیباشه.......  

نگاش کردم و گفتم یچندلحظه ا هیشد. شیلحن مظلومش دلم ر از : 

_ خورم یشدم م داریب .  

 میشونیبخوابم. ساعدمو گذاشته بودم رو پ رمیبودم که بتونم راحت بگ نیاز ا رتری، خرابتر و درگ ومدیبه چشمم نم خواب

کرد. خراب بودم،خرابتر شدم. سرمو برگردوندم و فرو  یم وونمیعطر تن آوا داشت د یبو وار،یزل زده بودم به د یو فکر

 یکردم، چه جور یم دیبا کاریباهاش. چ یو شروع کردم باز رداشتمشبلند روش بود، ب یتار مو هیکردم تو بالشش،



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

باهاش به من زنگ زده بودن و گرفتم،  شبیرو که د یرو برداشتم و شماره ا یگوش یآن میتصم هیشدم. تو  یم نیمطمئ

جواب داد لودمحمدو گرفتم، بعد از چند تا بوق خوابا یشماره  ینه ول ایدونستم کارم درسته  یتلفنش خاموش بود، نم : 

 بله؟_

 .....سالم محمد_

_ بشه یکه چ یزنگ زد یاول صبح ی.....مرد حساب؟ییتو رمحمدیام ..... 

 ....گوش بده محمد_

_ ه؟یها؟چ  

نداشتم، گفتم یا گهیراه د یدر مورد زنم سوال کنم، ول بهیمرد غر هیکننده بود که بخوام از  وونهیسخت بود، د برام : 

_ نه؟ یشناخت یممحمد تو آوا رو از قبل   

نیقیشد به  یم لیلحظه سکوت کرد،شکم کم کم داشت تبد چند : 

 محمد راسته که آوا با تو بوده؟_

_ رمحمدیام نیبب ..... 

حرفشو قطع کردم یاساس ادیفر هی با : 

 راسته؟_

_ به تو گفته؟ یک نارویا  

_ داره؟.....جواب منو بده یچه فرق . 

_..... 

 ایشرم و ح یهمه ادعا نیپس ا دمیفهم دم،یفهم یم دیرو که با یزیکرد،چ یم وونمیسکوت،سکوتش داشت د فقط

سکوت محمد گفت یشدم، بعد از کل یم وونهیو تظاهر بود، بغض داشتم ،داشتم د یهمش تو خال : 

_ حرفا نیباال ا تویزندگ رمحمدیام .... 
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 .خفه شو....فقط خفه شو_

 یخودش بود، جواب ندادم، نم یزنگ خورد، شماره  میبود که گوش دهیخاموش کردم. به چند لحظه نکش مویگوش و

 یمحمد نبودن من سرافکنده بشم، اشک گوشه  لیکه واسه زن من محمد بود و دل یمحمد یجلو نیاز ا شتریخواستم ب

پرتش کردم تو  ن،ییاز کمد آوا برداشتم و رفتم پا ومانت هیچشمامو با دو تا انگشت شست و اشاره گرفتم و بلند شدم، 

 :بغلش و گفتم

_ رونیب ایبپوشش ب ..... 

جا خورده بودن همه : 

_ رمحمد؟یشده ام یچ  

زدم داد : 

_ رونیب ایگم بپوش ب یآوا بهت م . 

بلند شد و بازومو گرفت و گفت نیرحسیام : 

_ شده؟ یچته تو؟چ  

و گفتم رونیب دمیبازومو از دستش کش د،یلرز یآوا داشت م ی چونه : 

_ ینیب یمنو نم گهید رونیب یایاالن ن نیمامانم، هم نیهمبه خدا،به جون  . 

گفت مامان : 

 .خدا مرگم صداتو بلند نکن جلو باباش_

، مامان بازوشو گرفت و گفت دی.آوا مانتوشو پوشرونیگفت و از آشپزخونه رفت ب یالاله االالله هیبلند شد و  یحاج : 

_ باهاش یذارم بر یکرده، نم یاالن قاط نیا . 

توجه به مامان چشم تو چشم آوا گفتم بدون : 

_ آوا ینیب یمنو نم گهید . 
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رو به مامان گفت آوا : 

_ شده نرگس جون یچ نمیبب دیبذار . 

 

*** 

کند ،چونشم  یباز کرد و نشست کنارم،داشت با دندونش پوست لبشو م نویکه آوا اومد،در ماش نیبودم تو ماش نشسته

ن،گفتمییانداخت پا د،سرشویکه د موین نشده بود هنوز.نگاه عصباز چشمش روو یاشک یهمچنان لرزون بود ول : 

 .بگو_

_ رو بگم؟ یچ  

گم بگو یم_:دمیکش داد . 

 یبار بود که اشکشو م نیسوخت، اول یدلم براش نم د،یقطره اشک چک هیباالخره  ن،یبه در ماش دیو چسب دیجاش پر از

نداشت.گفت یتیاهم نیو برام کوچکتر دمید : 

_ بگم تا بگم؟ یچ ......بگوریام ! 

زدم پوزخند : 

_ تونم برات جاشو پر کنم نه؟ یآره؟........نم یمنو به اسمش صدا بزن یخوا یبوده که نم زیمحمد انقدر برات عز  

_ ریام ...... 

_ از استرس که نفهمم؟،چند  ایبود  لمیشدنا ف دیخوام بشنوم...........چرا؟...........تموم اون خجالتا و سرخ و سف یآوا فقط م

ن؟یرفت شی.....تا کجاها پ؟یبود ی....چه جور؟یوقت باهاش بود . 

دمیهقش بلند شد. دوباره داد کش هق : 

_ ،آره؟ی.....نکنه اصالً اخراج شد؟یدانشگاتو بزن دیق یکه مجبور شد یباال آورد یچه گند  

_ ریام ..... 

_ ........چرا دانشگاهت نصفه موند؟؟یرفت شی..............تا کجا باهاش پیاریخوام اسم منو ب یدهنتو ببند ، نم  
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_ حرف بزنم...........بذار بگم یذار ینم ......... 

_ یچرت و پرت بگ یبه حالت اگه بخوا یبشنوم ،وا تویخوام واقع یفقط م ....... 

 .....من فقط دوستش داشتم _

پشت دستمو محکم کوبوندم تو دهنش، دستشو  یاعتقاد نداشتم ول نکاریبه ا نکهیبا ا رم،یخودمو بگ یجلو نتونستم

که  یشب یعنیرو دوست داره.............. یا گهیتونستم از آوا بشنوم که کس د یلباش، تحمل نداشتم، نم یگذاشت رو

فقط به خاطر  یاون اشکا و افسردگ یعنی...........گهیمحمد د هی ادیبود؟........به  گهیکس د ادیبه  دیمن خواب شیپ

 یگفت برو، وقت یبود؟، وقت گهیتک تک اون اشکا به خاطر کس د یعنیمحمدش بود نه استرس رابطه با من.؟...........

شدم، از شدت  یم دم،منفجریترک یبود که من کنارشم و تو بغل منه؟.............داشتم م دهیگفت تنهام بذار، تازه فهم

دل بستن منو نگرفت یدونست و جلو یمسئله رو م نیکه ا یا گهیرکس دبغض و نفرت،نفرت از آوا، محمدو ه . 

دمیکش داد : 

_ نییبشنوم ،گمشو پا یزیخوام چ ینم گهید . 

_ یکن یزود قضاوت م ی.....دارریصبر کن ام . 

_ نمتیخوام بب ینم  

پوزخند گفتم با : 

_  یفقط خواست یبخوا یاز من دلدار نکهیبعد از اون رابطه؟.....عوض ا ادتهی ادته؟یخوام تنها باشم...... یبه قول خودت م

فت؟یتو اون فکر کث یبود یبرم، فکرت کجا بود، تو بغل ک  

رونیزد ب نیتر شد و درو باز کرد و از ماش دیهقش شد هق .  

*** 

و آراد مات و  یرعلیسمتش،ام دیمامان دو ومد،ینفسش باال نم هیبرگشت تو خونه، از شدت گر زیحالت رقت انگ هیبا  آوا

حفظ  مویکردم خونسرد یه؟،سعیچ انیبودم جر دهیگفت، فقط من فهم یلب ذکر م ریز یمبهوت مونده بودن و حاج

مسائلشونو  یجور هی دیشد، با یخونده م شونیزندگ ی فاتحهبشم  یعصب وونهیخواستم مثل اون دو تا د یکنم، اگه منم م

رفتم باال گفتم یکه م نطوریکردم، هم یحل م : 
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_ چه خبره؟ نمیاتاق من ،بب ایآوا ب  

 :مامان

_ شده یچ نمیبب ن؟بذاریرحسیام یچ یعنی . 

_ آروم بشه نیآب بهش بد وانیل هیآوا..........مامان  نمیبب نجایا ایکنم،ب ینشده، بحثشون شده ،من درستش م یزیچ . 

از آشپزخونه آب آورد و داد دست مامان ،آوا دست مامان و پس زد و دو تا دستشو گذاشت رو صورتش  عیسر یرعلیام

 :و گفت

_ کنم؟ کاریمن اشتباه کردم، گوش به حرف تو ندادم، حاال چ نیزحسیام  

_ نمیبب نجایا ایباش.....ب س،آرومیه . 

 یشدن اشکاشو م ریسراز یاره جلوداشت که بزور د نیکه دلش سوخته بود و فخ فخ آرومش نشون از ا آراد

نگرانتر گفتم یآوا رو گرفت و آوردش باال، رفتم کنار تا اونا جلوتر برن، رو به مامان نگران و حاج یره،بازویگ : 

_ کنم یدرستش م دینباش ه،نگرانیدونم مشکلشون چ یمن م . 

جلو و نشستم روبروش دمیرو کش یصندل رون،یرفتم باال، آراد آوا رو نشوند رو تخت من و رفت ب بعدم : 

_ د؟یفهم  

تکون داد سرشو . 

_ بهش گفته؟ یک  

_ گفت به من..........آخه یم ایچ یدون ی،نم نیرحسیام یدون ی...........نمگهیحتماً اون محمد کثافت د ....... 

لبش پاره شده و  یذاشت درست حرف بزنه، بهش دستمال دادم، دستشو که از رو صورتش برداشت گوشه  یهق نم هق

 :پر خون بود،متاسف سرمو تکون دادم

 روت دست بلند کرد؟_

_ کرد یگفت........خودش داشت سکته م یم ایچ یدون یداشت به خدا.....نم ن،حقیرحسیحق داشت ام  
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_ گفت مگه؟ یم یچ  

_  نهمهیبا ا ارهیسر خودش م ییبال هیکن........ داشیترو خدا پ نیرحسیشه............ام یتونم بگم،روم نم یتونم،نم ینم

تیعصبان . 

هیچ هیقض نمیدادم تا بب یجواب م دینبود، با یمحمد بود، چاره ا یزنگ خورد،شماره  میگوش . 

 بله؟_

_ نیرحسیام  

 بله؟_

_  ادیکرد.....ن یکرده به خدا.........االن زنگ زده بود، داشت سکته م یقاط رمحمدیآوا رو داشته باش، ام یهوا نیرحسیام

وقت سراغ آوا هی ... 

و گفتم دمیشباهت به آه نبود کش یکه ب قینفس عم هی : 

 ........اومد_

_ یوا ..! 

_ دو تا؟ نیا یآخه از خراب کردن زندگ دیرس یبه تو م ی.........چ؟یچرا بهش گفت  

_ ن مونده بودم گه راسته که آوا با تو بوده؟..........م یمن بهش نگفتم به جون خودم، صبح اول صبح زنگ زده به من م

 هاج و واج........اصالً مهلت نداد من حرف بزنم

 .........پس کار زنته_

_ کارو نیکنه ترانه ا ینم .. 

_ و  رمحمدیام یهم که شماره  یا گهیخوب بود، کس د یلیبودم، حالشم خ رمحمدیکه من تا دو با ام شبید

 .........نداشته

 خب مگه ترانه داشته؟_
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_ ؟یبعد مجلس کجا رفت شبیتو د  

_ نایترانه ا یخونه  .... 

_ کجا بود؟ تیگوش  

گفت قهیموند و بعد از چند دق ساکت : 

_ به حالش اگه کار اون باشه یوا ........... 

رو قطع کرد یگوش یخداحافظ یب و .  

خودش غرق بود،  یتخت مچاله شده بود و تو اشکا یگوشه  هیافتاد که  یروبروم که م یبه اون موجود کوچولو چشمم

که  یروز دم،ازیترس یبشه؟!،م تیاذ نهمهیا دیبا یهمه خوب نیدختر با ا نیخدا جون که ا هیگفتم حکمت چ یبا خودم م

به  یشد،وا یم ادیروش ز یکه فشارا یبه روز یبود، وا یلورو ب کیفشارارو تحمل کنه ، دل آوا کوچ نینتونه ا گهید

دادن یدور و برش توان مقاومتشونو از دست م زیر زیر یکه ترکا یروز . 

نه، بازم  یکوتاه یکنم براش، درسته که اشتباه کردم ول یقول دادم برادر یحرف زده بودم، قول داده بودم ، به حاج من

ن داد، ماما یگرفتم، جواب نم رمحمدویام یخواهرکوچولوم انجام بدم.شماره  نیواسه ا ومدیاز دستم بر م یهر کار دیبا

داد تا  یرو جواب نم یگرفته بود، گوش شیلجباز رمحمدی.امدیپرس یم واومد پشت در و حال آوا ر یم کباری قهیدو دق

 یم انویبود که جر دهیشده بود، حتماً فهم یشده،از دست منم شاک یبوده و چ یبدم که چ حیحداقل من براش توض

شدم براش اس.ام.اس زدم دینا ام شیاز جواب دادن گوش یدونستم و بهش نگفتم،وقت : 

" ستین یکن یکه فکر م یموضوع به اون شور م،یصحبت کن دیزنگ بزن، با یآروم که شد رمحمد،یام " 

که  نییپا رون،یرو بدن هنوز لرزونش و از اتاق اومدم ب دمیکش کیکوچ یپتو هیتخت خوابش برد،  یهمونجا گوشه  آوا

دیرفتم، همه نشسته بودن، همه منتظر من،مامان از جاش پر : 

 آوا کجاس؟_

 ......خوابش برد_

_ شده؟.......منکه مردم از جوش یمادر بگو چ نیرحسیکرد......ام هیضعف کرد بچم انقدر گر .... 

_ نشده مادر من........دو تا جوونن ، نامزدن، بحثشون شده یزیچ ...... 
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گفت آراد : 

_  هیآقا اجازه داده دست روش بلند کنه...... نیبه ا یلب آوا پاره شده آره؟........ک یمزدن، بحثشون شده گوشه دو تا نا

بود و آواش. آوا کتک بخوره ؟!،تو کتش  یبود و دختراش،حاج یحاج دم،یفهم یبود، م یانداختم، عصب ینگاه به حاج

رفت ،آروم گفتم ینم : 

_ یمن شرمنده ام حاج ...... 

کرد نگام : 

 ........تو چرا بابا؟.........مگه کار تو بوده_

و گفتم دمیکش قینفس عم هی : 

_ شده یرتیگه،غیاومده..............خب مرده د شیپ یسوءتفاهم هی یاشتباه بوده ول رمحمدیدونم کار ام یم  ........... 

گفت یعصبان یحاج : 

_ کرده؟ کاریآوا چ  

شد، گفتم یکه اوضاع داشت خراب تر م ینجوریا دم،یترس : 

_ کرده..........من به  ینفر دوبهم زن هی............دیدختر خودتونو خوب بشناس دیبا گهینکرده...........شما که د یآوا کار

نداره یریکنم.........آوا تقص یم یحال رمحمدیام ....... 

فتهیچپ ب یراد با کسکه آ یبه روز یو وا گه،یآراد جوش اومده بود د رتیغ رگ : 

_ شه دست روش بلند کنه ینم لیدل ......... 

کنم یبسپرش به من، درستش م_گذاشتم رو هم: پلکامو .......... 

_ کنه، پس فردا که رفت  یزنه دهن دختره رو پاره م یبه قول تو سوءتفاهم م هیخوام درست بشه..........امروز سر  ینم

ارهیخواد سرش ب یم ییتو خونش چه بال ............ 

گفتم آروم : 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

_ اهل  رمحمدیبه هم..........ام ختهیر رمحمدویام یکرده ،بدجور یکه دو بهم زن یبوده آراد..........اون عوض یمسئله ناموس

کارا نبود نیا .......... 

آروم گفت مامان : 

_ بوده؟ یک  

_ خودشون بهتون بگن............من راز دار بمونم که باز حرفاشونو بگن بهم دیبذار ........... 

گرفتم رمحمدویام یباز شماره  اطیرفتم تو ح یکه م نطوریرو برداشتم و هم یگوش .  

*** 

بفهمن، به آراد گفتم یزیچ نایذاشتم مامان ا یم دیتو خونه، فعالً نبا برگشتم : 

_ م؟یهم بر جا با هیتا  یایآراد م  

زودتر از آراد گفت مامان : 

 !کجا؟_

رفتم از جواب دادن طفره : 

_ میگرد یزود برم . 

نشست کنارم نیتو ماش عیبرداشتم، آرادم آماده بود، سر فمویباال و ک رفتم : 

_ م؟یر یکجا م  

تونستم خونسرد بمونم آروم گفتم ینم قمینفس عم با : 

_ مارستانیب ...... 

با سرعت نور برگشت سمتم سرش : 

_ شده؟ یچ  

_ تصادف کرده رمحمدیام .......... 
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سوال کنه، آخرش با من من گفت دیترس یداشتم بغضمو فرو بدم،آراد م یآب دهنم سع یدر پ یقورت دادن پ با : 

_ مارستانه؟یخودش ب  

تکون دادم سرمو : 

_ خوام مامان و آوا بفهمن ینشدم نم نیمطمئ تشیتا از وضع ...... 

گفت آرومتر : 

_ ؟یبا خودش صحبت کرد  

 ....نه_

دیلرز یم صدام : 

_ گفت تصادف کرده،  رن،یتونستن باهاش تماس بگ یآقاهه جواب داد..........گفت چون پسورد داشته نم هی شویگوش

مارستانیبردنش ب یداشتن م ...... 

نشه ریبا دستم محکم گرفتم تا اشکم سراز موینیب . 

جواب  گهیکس د شویخوب نبود که اگه خوب بود گوش نمیدونستم چه طوره حال داداش بزرگم، مطمئ ی!نمایخدا خدا،

داد ینم . 

مارستانیتو ب دمیسپردم دست آراد تا پارکش کنه و خودم دو نویماش . 

و  مدینه شن دم،ینشن گهیداشتم، و د دنشویبود که توقع شن یزیچ نیآخر دمیکه از زبون پرستار شن یا"متاسفم" ی کلمه

 واریمنو که کنار د یبدن وا رفته  د،ی، آراد رس فیکث یایشوخ نیاومد از ا یبدم م وار،ید ی. سر خوردم گوشه دمینه د

از برگشتش و کاش  میکه چقدر همه ذوق زده بود یبرادر شیپ ن،خشکش زد، نگامون تو نگاه هم بود و فکر م دید

  !برنگشته بود،کاش

*** 

به هم.اون تو فکر  میو زل زده بود میوا رفته نشسته بود ییکنم، آرادم بدتر از من، دوتا دایو پتا بتونم خودم دیکش طول

که قرار بود زن برادرم  یکه قرار بود شوهر خواهرش باشه ، و من تو فکر برادر و خواهر یکم مرد هی دیخواهر و شا
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بود، خبرداد  نیبزرگتر برام ا یفکرم فقط آوا بود و مامان، غصه  داشتم،باشه، و اون موقع فرصت فکر کردن به خودمو ن

 . شدن آوا و مامان،و کاش،کاش تحملشو داشته باشن

 یبود، فقط م یبود ک دهیکه اشکامو د یکس نیآخر ومدینم ادمیبود؟، یکردم ک هیکه گر یبار نیآخر ومدینم ادمی

از دست رفته .برام مهم نبود که مرد  یآوا یبرادر از دست رفتم و برا یخوام هق بزنم، برا یفقط م گهیدونستم اآلن د

 رمحمدیبرام مهم بود که ام نن،یب یاشکامو م کریدر و پ یمارستان بیکنه، برام مهم نبود که صدها نفر تو اون ب ینم هیگر

 زیشد که همه چ ینم هگیشده، د ینم گهیدرست کنم و د زویبرام مهم بود که قول داده بودم همه چ ست،ین گهیم د

 .درست بشه

 یناله ها م،یزد یو هق م مینشسته بود نیهم رو زم یروبرو مارستانیب یتو راهرو ییازم نداشت. دوتا یدست کم آرادم

از اون یکیاز من، یکیاز اون، یکیاز من،  یکیمردونه،  ی"خدا یا" ...... 

که براش  یدروغ یقصه  یگردنش تحمل بار غصه  یجون داد. رگا رتشیتو راه عشقش، تو راه غ رمحمدم،یام داداشم،

خودش  یتجربگ یو ب یو خام بهیغر هی هیسوال رفته بود به خاطر دشمن ریساختنو نداشت، نجابت زنش،عشقش واسش ز

از دستش در رفته بود و برخورد با گارد  نیماش ترلکن تیتلفن بجثش شده بود و از شدت عصبان یو آوا. با محمد پا

کاغذ شد کهیت هیمثل  نشیکه داشت، باعث مچاله شدن ماش یبا اون سرعت وحشتناک لیر . 

من، داداشم، نتونسته بود  رمحمدیآوا با خون خودش گل خورد، ام یگل بزنه برا یبود تا روز عروس دهیکه خر ینیماش و

تحمل کنه مارستانیبه ب دنیتا رس . 

*** 

عضو از خونوادمون افتاده بود، حاال  هیکه واسه  یقدرت باور اتفاق یو حت م،یکدوم قدرت بلند شدن از جامونو نداشت چیه

تونست؟ یم یداد، ک یبهشون خبر م دیبا یک  

رسوندم، آراد  نیخودمو تا ماش ینداشتم، به بدبخت ستادنی. قدرت رو پا امیکمک مردم خودمونو جمع و جور کرد با

کرد، روند به سمت  یم زیاشک چشمشو با پشت دستش تم کباری قهیکه هر چند دق نطورینشست پشت فرمون و هم

فاجعه رو بزنه، کار  نیا یتونست جرقه  یم یک وشد،  یبه پا م امتیتوش ق گهید ی قهیکه تا چند دق یخونه، خونه ا

نداشتم گهیرو د یکی نیمن نبود، به خدا توان ا . 

سکوتمون همه حرفامونو  م،یشدنو روبرو شدن با جمع تو خونه رو نداشت ادهیکدوم دل پ چیدر خونه نگه داشت، ه یجلو

تو فکر ییو دو تا نیتو ماش مینشسته بود ییگفت، دوتا یم . 
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آروم گفت یسکوت آراد با صدا یکل بعد : 

_ ،آوا نیرحسیام ..... 

وصدا ت یدادم و بغضم و ب رونیپر صدا ب نفسمو ...... 

_ ستیکار من ن گهیبه خدا د یکی نیآراد.......ا ستیکارمن ن . 

شد و اومد سمت ما و ضربه زد به  ادهیبود، پ نیآرم نیاز روبرو چسبوند بهمون.ماش نیماش هیکه  میموند نیتو ماش انقدر

گفت یدم،عصبیکش نییرو پا شهیش شه،یش : 

_ خان  نیرحسی؟.........ام دیرو سکته بد یجماعت هی دی...........حتماً باد؟یکن یم یچه غلط دیمعلوم هست شما دو تا دار

؟یکن ینگاه م وارویدرو د نیتو ماش یپشت در خونه نشست نجایمامانت فشارش رفته باال، تو ا  

 یغروب بود و همه از ما ب کینگاه به آسمون انداختم، نزد هیکرد،  یصداشو رو من بلند م نیبود که آرم یاول ی دفعه

مینداده بود تیبهش اهم ای میبود دهیدونم صداشونو نشن یکه نم ییالیخبر، و موبا . 

دیچند لحظه ساکت شد و بعد آرومتر پرس دیما رو که د یعیطب ریغ سکوت : 

_ د؟یچتونه شما دوتا؟........چرا غمباد گرفت  

باز موند،دوباره داد زد نی.دهن آرمهیگر ریدوباره فوران نکنه وآراد پر صدا زد ز میاشک یلبمو گاز گرفتم تا چشما من : 

_ د؟یکن یم ینجوریتو سرمون شده که شما دوتا ا یچه خاک دیگم بگ یبهتون م  

آراد هق هق دوبارش  ی.ولستین گهیتونستم و باور نداشتم که برادرم رفته ، د یتونستم، نم یلب از لب باز نکردم، نم من

گفت هیهق هق گر ونیباعث شده بود سبک بشه، م : 

_ آخه؟ میبد ی....جواب آوا رو چم؟یبد یجواب نرگس جونو چ نیآرم  

دیکش داد : 

_ یشده؟نصفه جونم کرد یگم بگو چ یدِ،المصب بهت م ....... 

_  یصبح داشت خودشو م رمحمدیام یآوا به خاطر ناراحت نیآرم م؟،یکن کارشیآوا رو چ نیآرم رمحمد،یام نیآرم

بهش؟ میبگ یکشت، حاال چ   
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*** 

اون بزرگتر بود،  یخونه و تو فکر.ول واریداده بود به د هیهم غمباد گرفته تک نیهم به جمعمون اضافه شد، آرم گهید یکی

بود، زودتر از ما به خودش مسلط شد و گفت دهیکش شتریسرد و گرم روزگارو ب : 

_ کنن یدق م یها دارن از نگران چارهیتو...........اون ب میبر . 

_ شه یحالشون خوب م گهید میون بگبهش میبر یکن یفکر م ..... 

_ گهیبفهمن د دیآراد جان ؟..........با یباالخره چ .......... 

منو گرفت و گفت یبازو ریز : 

_ جان نیرحسیبلند شو ام ........ 

راحت  یلیخ راهنیپ یاز رو د،کهیکوب یم واریخودشو به درو د یشدت هیقلبم با  ومد،یکم اومده بود، صدام در نم نفسم

گفت نی. آرمدیشد به چشم د یطپشاشو م : 

_ گم ی.........بذار من آروم آروم بهشون میکن یسکته م ی.....دارنیرحسیآروم باش ام ........... 

کرد،خوش  یمشت آب به صورتم زد،خودش همچنان داشت هق هق م هیرفت تو خونه و شلنگ آبو آورد و آروم  آراد

تونست؟ یم یبحالش،چه جور  

بهش تشر زد نیآرم : 

_ بچه رو نیحال ا ینیب یجمع کن خودتو آراد،نم ...... 

 نیلبش خشک شده بود، آخر یهمه هجوم آوردن سمتمون، آوا اول از همه. زخم گوشه  م،یخونه رو که زد یورود در

لبش  یبود اون زخم تا ابد گوشه  یراض نمیکرده بود، و آوا مطمئ یرو جوجه اش خال ینجوریا رتشویاز داداشم، غ ادگاری

 یگوشه  دیکرده بود، آوا آروم دستش و کش ریرو زخم لب آوا گ رمینره. نگاه خ نیاز ب رشیام ادگاری نیبمونه تا آخر

 :لبشو گفت

_ کنم،  یشه......حق داشت، حالش خوب نبود ...........خودم باهاش صحبت م ی، درست م نیرحسیام ستین یزیبه خدا چ

روم بشهبذار آ ........... 

هیگر ریزدم ز دم،یکه شن نویا : 
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 .......آروم شد_

_ ده؟ ی...........االن زنگ بزنم بهش جواب م؟یباهاش صحبت کرد نیرحسی........ام؟یکرد داشیپ  

امانت تو دستم مونده بود گذاشتم کف دست آوا و از پله  هی ز،مثلیعز ءیش هیبود مثل  یکه چند ساعت رمحمدیام یگوش

تو بغلش، نذاشت برم، نذاشت تنها باشم دمیپله بازومو گرفت و کش نیدونم رو چندم یباال. آقا رسول نم دمیها دو .  

 یدادن، ول یو آالله باال سر مامان، آب قند به خوردش م الیل ن،یهمون دم در چمباتمه زده بود رو زم آراد

 ................آوا

 یداشت آروم آروم با حاج نیتو دستش. آرم یبود و زل زده بود به گوش ستادهیخشک شده ا یرو به در ورود همونجا

..........نبودیعل ریکرد و ام یصحبت م . 

دیداد کش باًیبود پس.........آقا رسول تقر کجا : 

 ......آالله..........آوا_

شد رو دستاش نگه داشت یم نیآخر آوا رو که داشت پهن زم یبود که تو لحظه  نیآرم و .  

داداشم،  یساله  ستیتو صورت عشق ب ،یرحم یو جرقشو خودم زدم، با ب دمیرو که حدسشو زده بودم به چشم د یامتیق

کردم، من در اون لحظه داداش  یمن تو روش اونجور یشکنه، با چه حماقت یدونستم آوا م یتونه، م یدونستم آوا نم یم

پام له کردم و احساسم بهم غلبه  ریو در لحظه منظقمو ز بود،ن گهیکه د یرمحمدیآوا نبودم، شده بودم فقط داداش ام

بود، از دست  کیقلبس کوچ اره،یعاشق.آوا نتونست طاقت ب یساله  ستیاون دختر ب یزد تو رو یلیس یکرد و اونجور

آروم "منطق رو دلش اضافه کردم. اون  یکلمه حرف ب کید که من درد عذاب وجدانم با واسش کم نبو رشیدادن ام

از من خودشو  شتریمن مقصر دونستمش و اون ب ییجورا هیبدتر بود،  یلیکه من تو صورت آوا گفتم براش از س ی"دش

  .مقصر دونست

به روز  یقطره اشک.چ کی یو آوا آروم آروم بدون حت ونیشدن، مامان با هق هق و ش یمارستانیب ییو مامان دوتا آوا

 هی دیشا ایکلمه حرف بزنه،  کیو بگم غلط کردم تا فقط  فتمیدختر اومد تو اون چند روز، حاضر بودم به پاش ب نیا

 ............قطره اشک

شهیآوا ساکت موند و ساکت تر از هم یول ......... 
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رفته بود که  ادمیرفته بود که آوا از من داغ دار تره،  ادمیکنم،  هیخواست خون گر یافتادم دلم م یحماقتم که م ادی

از همه دلم خون بود  شتریسند و مدرکشو از دست داده........و ب یاگه من برادرمو از دست دادم اون عشقش و شوهر ب

دختر و  نیبا ا میبکن دیبا کاریستم جدون یو رسم بود..........و نم ماس یب ی وهیب هی یسالگ ستیکه تو ب یواسه دختر

یخونوادش و حاج ......... 

بگه جلوشو نگرفته بودم، کاش گذاشته بودم همون موقع  یخواست موضوعو به حاج یم رمحمدیکه ام یروز کاش

بود، بازم گند زدم، بازم  شمونیپ رمحمدمیهنوز ام یحت دیافتاد، شا یاتفاقا نم نیکدوم از ا جیاالن ه دیعقدشون کنه، شا

نیآوا شده بود ا زمن مقصر بودم، اصالً از اول من مقصر بودم که حال و رو ......... 

تو بغلش بود و خوراکش  رمحمدیام یبود و گوش دهیکرد، تمام مدت تو اتاق باال رو تختش دراز کش یاز لب باز نم لب

 یکدوم از مراسم شرکت نکرد، دکترا م چی. تو هرنیضعفشو بگ یکردن، تا جلو یبود که براش را به را وصل م ییسرما

محمدش که عکس  ریام ینشد دل از تخت و گوش یراض ی، ول نهتا بتونه باور ک نهیرو بب یمراسم خاکسپار دیگفتن با

آوا بود بکنه ونیگر یچشما نشیزم . 

 یم یاول کار یکردم خودمو آروم نگه دارم وگرنه تو لحظه  یسع یلیتو مراسم شرکت کرد، نگاش نکردم، خ محمد

کردم که دراز به دراز کنار داداش جوون مرگ من بخوابه، همش کار اون پست فطرت بود که من خواهر و برادرمو هم 

م به تفاوت نگامو دوخته بود یبود و ب نییسرم پا فقطمرده نداشت.  هیآوا هم کم از  گهیزمان از دست دادم، االن د

و گفت ستادیپوزخند زدم، کنارم ا ،یرعلیسبد گل مزخرفشو داد دست ام ن،یزم : 

_ .........آوانیرحسیام ..... 

داشتم صدام بلند نشه گفتم یسع کهیحرص در حال با : 

 ...........دهنتو ببند تا نزدم فکتو داغون کنم_

_ خواستم حالشو بپرسم یفقط م .......... 

_ گوشه هیجنازه افتاده  هیاز لطف شما خوبه..........خوبه خوب................فقط مثل  .......... 

نییانداخت پا سرشو : 

_ شه بگم متاسفم یروم نم یبگم؟.....حت یدونم چ یمن واقعاً نم ........ 
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ه باشم. الهام دختر خالم تو رو کنترل رفتارم داشت ینیتونستم تضم یموندم کنارش نم یبرگردوندم و رفتم، اگه م رومو

نگفته بود ی. و آوا هفت روز بود که کلمه امیتو مراسم شرکت کن میآوا مونده بود تا ما بتون شیخونه پ . 

*** 

 ییو خوندن اس.ام.اسا رمحمدیام یآوا شده بود گشتن تو گوش تیروز از اون روز وحشتناک گذشت و تنها فعال دوازده

 ختن،یکرد به اشک ر یبود که وادارش م ییسر زدن به کارگاه سفالش که تنها جا یرد و بدل شده بود، گاه نشونیکه ب

تونست ازش دل بکنه،  یبراش بود که نم یخاطرات قشنگ ادآوری نیزم ریدونم اون ز یم یافتاد ول یم یچ ادیدونم  ینم

اون روز  ادی یداشت داداشم وقت یجانیاتفاق افتاده .و چه ه نیزم ریتو همون ز رمحمدیبرخورد آوا و ام نیدونستم اول یم

 یآراد م ی هحرف سرشو رو شون ینشست و ساعتها ب یحرف تو بغل باباش م یافتاد.آوا ساعتها ب یآوا م یو صورت گل

جبران کنه ینجوریکرد ا یم یسع رمحمدشویذاشت و کمبود وجود ام . 

بدم و آرومش کنم، من تنها محرم اسرار داداشم و آوا  شیتونستم دلدار یمخواست منم واقعاً داداشش بودم تا  یم دلم

 یحاال نیکردم نصف ا یبودم،احساس م یکنم. هنوز از خودم عصبان یباهاش همدرد یتونستم اونجور یبودم و حاال، نم

شه جبران کرد، چه  یم یدونستم چه جور یکه بهش زدم بود. نم یآوا به خاطر عکس العمل غلط منو حرف احمقانه ا

و کوچولو  فیظر یگرفت، آوا یکردم دلم م یبه اون حرف احمقانه ندارم. نگاش که م یبگم من خودمم اعتقاد یجور

عذاب وجدانه که مثل خوره داره  دمیفهم یم یزد ول یحرف نم د،ید یشده بود نصف قبلش، شبا تو خواب کابوس م

باعثش بود گهیاحمق د هی که یبره، عذاب وجدان کار یم نیاز ب ووجودش . 

نه؟،  ای دیدونم فهم یدر لب پله نشسته بود و زل زده بود به روبروش، کنارش نشستم.نم یتو کارگاه ، همون جلو رفتم

که نشون نداد یعکس العمل .: 

_ بهت بدهکارم یمعذرتخواه هیآوا.....من  .... 

و نگام کرد برگشت . 

_ من تو رو هم به  یدون یتو خودت م ر،یحرف احمقانم نبودم..........از من به دل نگ یمن خودمم اون روز متوجه معن

دوست دارم رمحمدیام یاندازه  ..... 

بار، آوا خواهرم بود، من  نیاول یشدم، برا یمحرم و نامحرم الیخ ی.بدیکه اومد اشک تو چشماش جوش رمحمدیام اسم

بدنش  دیاختم دور گردنشو سرشو گذاشتم رو شونم.لرزش شدبه جز آروم کردنش نداشتم، دستمو اند یقصد چیه

،گفت دمیصداش بود.آروم رو سرشو بوس یب ی هیگر ینشونه  : 
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_ نیرحسیام ....... 

_ ن؟یرحسیجون ام ..... 

بود یمنم اشک یچشما . 

_ اگه  یاالن بود، حت رمحمدیخودت بهش بگو.........اگه گفته بودم، اگه گفته بودم ام ی،گفتیتو به من گفت نیرحسیام

مال من نبود گهید ..... 

_ میریبگ رویجلو تقد میتون یخواست خداس،ما نم ناینگو آوا.......ا ینجوریا ....... 

_ االن بود رمحمدیمن کشتم......من باعثش بودم، اگه گفته بودم ام رمحمدویمن کشتمش......ام نیرحسیام ......... 

_ آوا ینطورینگو ا ......... 

_  ادگاریشم  یواسش نم گهیشه ........د ینرگس جون اگه بفهمه من پسرشو کشتم ازم متنفر م نیرحسیام

نگام کنه یخواد حت ینم گهی..........درمحمدشیام ..... 

خودم جداش کردم و زل زدم تو چشماش از : 

_ ؟یدی،فهم یگ یکس نم چی........آوا به هیگ ینم یزیکس چ چیاتفاقا به ه نیتو از ا  

_ پسرش  ی...........من پسر نرگس جونو ازش گرفتم، حاال اون داره به جانیرحسیکنه ام یوجدان داره خفم معذاب 

تونم تو  ینرگس جون نگاه کنم،نم یتونم تو چشما ینم ن،یرحسیکنم ، ام یکنه، من دارم دق م یم یواسه من مادر

نگاه کنم یرعلیتو و ام یچشما . 

_ داده  رمحمدیام لیتحو یور یمشت در هیبود که  یا وونهیاون د ،مقصرینکرده بود یآوا.......تو کار یگ ینم یچیه

 یزیچ یخوام کس یاشتباه کرد که صبر نکرد تا اول حرف تو و بعد منو بشنوه...........نم رمحمدیو ام یبود........تو پاک بود

شما سه  نیب اناتیتونه درک کنه، جر ینم بابات، نذار کمرش بشکنه،اون اطرخ رمحمد،بهیبفهمه آوا........به خاطر ام

نگو یزیکنم چ یبهم پس خواهش م زهیر یم یزندگ هیتارو...........آوا  . 

از جاش بلند شد و از پله ها رفت باال هیگر با .  

 یخونواده  هیکه  یبتیکردم، به مص یبودم و فکر م دهیهمون روز آوا اومد سراغم،تو اتاقم بودم، رو تخت دراز کش عصر

بود به هم، آوا اومد ختهیرو ر یبزرگ نیبه ا  : 
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_ .؟میبر ی...........مریام یخوام برم خونه  یمن م ن،یرحسیام  

_ بشه؟ یاونجا که چ یبر یخوا یم  

_ نیرحسیام .......... 

دادم و گفتم رونیپر صدا ب نفسمو : 

_ برمت یم ریاجازه بگ یاز حاج ....... 

نییانداخت پا سرشو : 

_ ده یخوام برم کجا اجازه نم یبگم م ... 

_ م؟یدروغ بگ  

_ میدور بزن میر یم میبگ .... 

موجودو نداشتم نیقدرت نه گفتن به ا گهیواسش سوخت، د دلم . 

_   م،یباشه.....بپوش بر

 .من حاضرم_

برداشتم. اونم چادرشو انداخت سرش چموییو سو دمیشدم، حوصله نداشتم لباس عوض کنم، کاپشن گرمکنمو پوش بلند . 

برمش  یحالو هواش عوض بشه، خوشحال شد، خبر نداشت دارم م کمی رونیبرم ب یبه مامان گفتم آوا رو م ن،ییپا میرفت

که تازه داغ دلش تازه بشه ییجا هی . 

گذاشت تو دستگاه شوید یآوا س ن،یتو ماش مینشست : 

از تو وونمید دل  

نشونم از تو تنها  

یادگاریعکس  هی  

یخودتم ندار که  
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شبهام قیرف شده  

تنهام یلیکه خ یوقت  

روبروم رمشیگیم  

آرزوم یشیم بازم  

تورو ندارم یوقت  

قرارم یکه ب یوقت  

بندمیباز م چشامو  

دنمید یایب دیشا  

♫♫♫ 

بارهیبارون م داره  

داره دهیچه فا اما  

تورو ندارم یوقت  

کنارم ینیبش که  

بندمیباز م چشامو  

خندمیهام م هیگر به  

زنمیصدا م تورو  

دنمید یایب دیشا  

یادگاریعکس  هی  

شبهام قیرف شده  
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روبروم رمشیگیم  

تنهام یلیکه خ یوقت  

بندمیباز م چشامو  

خندمیهام م هیگر به  

هامیخستگ قیرف  

بندمیبه تو دل م باز  

عشقش باشه و واحد  یکه قرار بود خونه  ی، خونه ا رمحمدیام یخونه  میدختر و خونتر دل من. رفت نیبود دل ا خون

کنه  یخواستم آوا واسم خواهر یم م،یبا هم، چه برنامه ها که نداشت میبش هیروبروش مال من، قرار بود دو تا برادرا همسا

دل داشت پاشو تو اون خونه ها بذاره؟ یک گهی. دبشه هیهمسا شیقرار بود با جار ،یو بره خواستگار .... 

 دنیچه نقشه ها داشت واسه چ ه،یگر ریزد ز دیرو که د یخال یدر و باز کردم، رفتم کنار، آوا رفت تو ، خونه  پوف،

خونه رو هم تلنبار بود،  منینش یگوشه  هیکه مامان و آالله واسش گرفته بودن،  یا هیزیجه یعشقش، جعبه ها یخونه 

چند روزو توش سر کرده بود نیا رشیکه ام یرفت سمت اتاق هیآوا روشو ازشون گرفت و با گر .  

*** 

 یپنجره دو تا کوزه بود، دو تا کوزه ا یخواستم زار بزنم، رو لبه  یبه در اتاقش که افتاد م زونیبه کت و شلوار آو چشمم

بود، داده بودشون  رمحمدمیمن توش جمع بود و من از گم شدنش مدتها بود متعجب بودم. دست ام یدلتنگ یکه اشکا

 نیرحسیهق هقم که بلند شد ام یدرستش کرده بودم، صدا رمحمدیبا ام ییکه روز آشنا یکوزه رو برداشتم همونکوره، 

 :اومد تو اتاق

_ با خودت ینجوریآوا نکن ا ...... 

خونه مونده  نیتو ا رمیکه ام یشب نیکه وسط اتاق پهن بود، پهن مونده بود از آخر یرو رختخواب به هم خورده ا نشستم

که صبح  یبود سر و وضع آشفته ا بی، و عج ادیپلکاش رو هم ب نکهیرختخواب سر کرده بود بدون ا نیبود و تا صبح تو ا

از  یبه روزش اومده اون شب تا صبح که اونجور یو چ دهیکش یکه چ دمیکه بعد تازه فهم م،یدیروز بعد ما ازش د

رونیخونه زده بود ب . 
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رو گذاشتم سر جاش، دوست داشتم، اتاق  یکوزه سفال ختن،ینمونده بود واسه ر یاشک گهیه دکردم ک هیگر اونقدر

تا ابد برام  یشکل نیاتاق هم هی نیهم یبدم ، ول موینگه دارم، حاضر بودم زندگ یشکل نیو هم رمحمدمیآخر ام یروزا

کرد ینگام م یاشک یچونشو با چشما ریزده بود ز شواتاق چمباتمه زده بود و دست یگوشه  هی نیرحسیبمونه، ام . 

_ میتا آفتاب نرفته بر دیبا یایسر خاکش......اگه م میبر یایآوا، م ....... 

انداختم رونینگاه از پنجره به ب هی : 

_ کنه یم هیآفتاب کجا بود؟آسمونم داره واسه دل ما گر . 

میدو نفره استفاده کن یهوا نیاز ا یینبود که ما دو تا یرمحمدیبود و ام یبارون بهار نیاول .  

_ میبر یایمنظورم قبل از غروبه،م . 

دمید رمحمدمویام اهیبار سنگ سرد و س نیاول یقبول کردم و رفتم. رفتم و برا و . 

مست نگاهت قربون  

ماهت یچشما قربون  

دستات یگرم قربون  

آروم پاهات یصدا  

یدیبارون و ند چرا  

یدیجون و ند رفتن  

یدیند هامویخستگ  

یدیاشکامو ند چرا  

چقدر بود ایدن نیا مگه  

هاش چندتا سحر بود یبد  

یذاشتیکه تنهام نم تو  
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یذاشتیغمهام نم یتو  

با دو تا ستاره یگفت  

آسمون بباره شهیم  

بارون ی هیو گر منم  

ابونیخ سیخ غربت  

پر آهم هینگاهم پر گر یباغچه  یتو  

یدیگالش و چ یهمه  یدیدیو م یبود یکاشک  

هفته که پره غم شده رفته یروزا تموم  

مینیبیفقط عکساتو م مینیشیو گلدونت م من  

پنج شنبه دوباره روز  

ارهی دنید ی وعده  

از غم یسنگ سرد یرو  

خستم یاشکا زهیریم  

که قاصدک دوباره تا  

ارهیازت ب یخبر  

دسته گل ارزون هی با  

بارون ریمن ز شتمیپ  

مست نگاهت قربون  

یچشما قربون  
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دستات یگرم قربون  

آروم پاهات یصدا  

یدیبارون و ند چرا  

یدیجون و ند رفتن  

یدیند هامویخستگ  

یدیاشکامو ند چرا  

چقدر بود ایدن نیا مگه  

هاش چندتا سحر بود یبد  

یذاشتیکه تنهام نم تو  

یذاشتیغمهام نم یتو  

با دو تا ستاره یگفت  

آسمون بباره شهیم  

بارون ی هیو گر منم  

ابونیخ سیخ غربت  

پنج شنبه دوباره روز  

ارهی دنید ی وعده  

از قبر یسنگ سرد یرو  

خستم یاشکا زهیریم  

که قاصدک دوباره تا  
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ارهیازت ب یخبر  

دسته گل ارزون هی با  

بارون ریمن ز شتمیپ  

*** 

برگردوند سمتم و گفت شوینگاه شاک دیپف آلود و قرمز آوا رو که د یچشما مامان : 

_ بچه رو؟ نیوقت ا نهمهیا یکجا برد  

و گفتم دمیکش قینفس عم هی : 

_ رمحمدیام دنیبردمش د . 

تونه با  یراحت تر م ینجوریداشت ا دهیدکترش عق رمحمد،یمزار ام ادینشده بود با ما ب یشکه شد، تا حاال آوا راض مامان

با خودمون.آوا پناه برد به  مشیکه به زور ببر میکدوم از ما دلشو نداشت چینشده بود و ه یاون راض یول ادیکنار ب تیواقع

 شویشونیو پ رونیب دیاومد سمتمون، آوا رو از بغل مامان کش یآغوش مامان و هق هق هر دوشون همزمان بلند شد. حاج

 یاومد که همه تا حد امکان بهش محبت م یپناه به نظر م یتو بغل خودش.آوا اونقدر مظلوم و ب دشیو کش دیبوس

حال آوا از هممون خرابتر بود اد،یب رونیحال و هوا ب نیاز ا دیکردن، شا . 

 یتاب یب یادیکه ز ییوقتا یکرده بود برا زیبود که دکترش تجو یآرامبخش قو هیقرص آوردم،  هیآشپزخونه براش  از

کرد، قرصو خورد و رفت باال یم .  

با تاسف سر تکون داد و گفت یحاج : 

_ بود دامنمونو گرفت؟ یبتیچه مص گهید نیا  

گفت ونیگر مامان : 

_ دو تا نیا نیشده بود ب یاون روز چ یگ یچرا نم ن،مادر،یرحسیام ............ 

_ نبود مادر من............گذشته یمهم زیچ ........... 
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تونه از من حرف بکشه،با تاسف سر تکون داد و رفت. منم آروم از پله ها رفتم باال،  ینم یدونست که به راحت یم مامان

تقه به در رفتم تو هیو با  دمیکش قینفس عم هیبلند بود، باز  شیگر یهنوز صدا ستادم،یپشت در اتاق آوا ا لحظه هی . 

_ آخه با خودت؟ یکن یم کاری...........چگهیآوا.....بسه د ! 

تو بغلش بود.صورتشو فرو  دشیپوش یتو خونه م رمحمدیوقتا ام شتریکه ب یشرت یتختش خودشو مچاله کرده بود و ت رو

دو تا دستام نیتخت نشستم و سرمو گرفتم ب ینییپا ی. لبه ختیر یکرده بود توش و اشک م  

_ نیرحسیام ...... 

 بله؟_

_ رمحمدی.......به خاطر امیبرام بر آوردش کن دیخواسته دارم ازت، با هیمن  ........ 

شد یکردم اثرش روم کمتر م یم شتریتعدادشو ب یکه هر چ قینفس عم هی با : 

_ کنم برات یدر توانم باشه م یبگو......اگه کار ..... 

_ خوام برم اونجا،  یکنم........م یخودم.من قرار بود از امروز تو اون خونه زندگ یخوام برم خونه  یمن م نیرحسیام

اونجاس رمحمدمیام یالیهمه اونجاس، وسا المیوسا ..... 

_ ارمیبرات م لتویوسا  

دیکش غیج : 

_  یخوام برم، همونجور ی.........من میکن یبابا رو راض دی.........بایکارو برام انجام بد نیا یخوام............تو قول داد ینم

 ......که قرار بود برم

_ نجا تو رو او تیدختر تنها با وضع هی یتو اون خونه...........چه جور یمن اون موقع تو قرار بود با شوهرت بر زیآخه عز

شه.؟ ی..........اصالًمگه ممیتنها بذار  

_ ..........اون خونه مال منه، نجایبرگردم ا دیمجبورم کن دیتونست یافتاد، م یم رتریاتفاق دو هفته د نیا دیفکر کن

دشیبرام خر هیمهر یبه جا رمحمدیام ....... 

_ شهیواسه هم یبرمت......ول یم یکه.........من هر وقت خواست ستیتوش ن یخونه مال تو ، حرف ...... 
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قطع کرد حرفمو : 

_ ن؟یکرد یم کاریافتاد چ یم رتریاتفاق د نیاگه ا  

_  یتو قبول نم یدونم بابا یاالن، من م یدست خودشه.....ول ارشیکه اخت وهیب هی یشد یکرد، تو م یاون موقع فرق م

دختر مجرد تنها هیکنه  ..... 

گفت غیحرفمو قطع کرد و با ج باز : 

_ ما نیب یندونه تو که خبر دار یام...........هر ک وهیمن زنش بودم، من االن ب ...... 

راستمو گذاشتم رو دهنش دست : 

_ ؟یباباتو سکته بد یخوا ی..........م؟یگ یم هیچرت و پرتا چ نی! ساکت باش، اسیه ........ 

_ نیرحسیگم ام یگم........به خدا م یبهش م ینکن شیاگه راض  

_ تونم بکنم یم کاریچ نمیخب بذار بب یلیخب،خ یلیخ   

***  

*** 

دونستم  ی. می،رفتم سراغ حاج دمیکه تا نماز صبحش ادامه داشت د یینمازو دعا یمامانو سر سجاده  یشب ، وقت آخر

گفت  ینبود. م شیحرفا حال نی، آوا ا یکنه ول یبرخورد م یخواسته جد نیبا ا یدونستم حاج یآوا اشتباس،م یخواسته 

 میزیچ هی دیفهم یحاج می. از کالفگستمیتونستم مقابلش با ینم یکیحداقل من  "دیبا"گفت یانقدر قاطع م یو وقت دیبا

و گفت زیهست، روزنامشو تا کرد و گذاشت رو م : 

_ شده بابا؟ یچ . 

گفتم یم دیدل کردم، با کیبا زبونم مرطوب کردم . دلمو  دمویخشک ینگاش کردم و لبا نیمطمئ نا : 

_ داره یخواسته ا هی...........آوا زیچ ...... 

و گفت دیکنارش رو کاناپه،بلند شدم و کنارش نشستم،دستشو آروم به پشتم کش نمیکرد که برم و بش اشاره : 
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_ ..........برادرت بود یبر یم نیآوا و مامانت خودتو از ب یپا به پا ی............تو هم دار؟یکرد ریتو چرا انقدر خودتو درگ

 یکم کم سرد م نامی..........ایبد ستیدل به دل خانما که الزم ن یدرست، ول یخور یدرست، غصشو م

اره؟یم یگن خاک سرد یم یدیشن.............نشن  

 تیدونست وضع یچه م یگوشش چه خبرا بوده؟!، حاج ریدونست ز یچه م یحاج ،ینفس پر صدا شد جواب حاج هی

 نیبودم و انقدر خودمو به ا الیخ یدونستم، کاش منم از روز اول ب یاش منم نم!،که؟یدخترش االن چ یو جسم یروح

برام مهم بود،  مشیوخ یمهم بود، حال روح رامبشم.سرنوشت آوا ب رشیدرگ ینجورینکرده بودم که حاال ا کیدختر نزد

 ینامزد یدوره  یکه حت یفقط نامزدشو از دست داده بود، نامزد هیباباش و بق الیدونستم،آوا به خ یم لشویچون دل

خودشو  گهید یدونستم که آوا شوهرشو از دست داده ..........آوا از نظر روح یمن م یباهاش داشت،ول یکوتاه یلیخ

 یکه خاکم نتونسته بود سردش کنه همراه آوا من برادر رو هم داشت م یداغ نیدونست، و ا یرمحمد میهمسر ام

 .سوزوند

 .....خب حاال حرفتو بزن بابا_

_ خواد یآوا.......م  ............ 

_ خواد؟ یم یچ  

_ دیترو خدا درکش کن ......... 

_ خواد پسرم ؟بگو یم یچ  

_ خودش یخواد بره خونه  یم ......... 

_ ه؟یک یخونه  نجایمگه ا  

_ دهیواسش خر رمحمدیکه ام ینه، منظورم خونه ا ...... 

قطع کرد حرفمو : 

_ چرا بابا؟ گهیتو د ! 

_ آروم بشه دیبره، شا دیخوام برم............اجازه بد یگه م یکفش م هیپاشو کرده تو  ...... 
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_ خواد بکنه بشم، به نظرت  یکه م یآبرو و کار مسخره ا الیخ یکنه؟.......اصالً بر فرض که ب یاجازه بدم بره تنها زندگ

کنه؟ یتنها زندگ میحالش بذار نیبا ا هیعقالن  

_ بگم؟ یچ  

_ کنن یبچه ها هم دور و برشن حالشو عوض م ن،یآرم ایآالله  یبره خونه  یچند وقت هیبمونه ،  نجایخواد ا یاگه نم . 

_ کنم تونیکنه.........از من قول گرفته راض یقبول نم  

_ ؟یبهش داد یقول نیهمچ یتو رو چه حساب  

قینفس عم هی باز : 

_ بهش بگم نه ومدیرو حساب دونه دونه اشکاش...........دلم ن . 

_ گم نه آوا یواسه خودت م گهید نویبتونه نه بگه...........ا میبابا جان، مرد اونه که گاه نیبب ! 

_ ستیآوا االن خوب ن طیشرا یدونم، ول یم ......... 

داد،  یگرفت به آوا اجازه نم ینم نیتا تضم ینبود، حاج یچاره ا یباز قول بدم و نتونم بهش عمل کنم، ول دمیترس یم

 :گفتم

_ دم مواظبش باشم یمن قول م . 

_ از راه دور یمواظبش باش یخوا یم یچه جور ..... 

_ رم همونجا یدم م یبه واحدم م یسر و سامون هیخب، منم  ....... 

کرد یاز آوا مراقبت م دیبا یکینبود،  یچاره ا یسخت بود ول برام . 

_ شماهارو نداره؟ یطاقت دور رمحمدیبعد ام یدون یمامانت دق کنه؟.....نم یخوا یم  

_ کنم؟ شیاگه تونستم راض  

_ دختره از  نیا ی..........حاال که فعالً سرتق بازنییکردم بچه حرف گوش کنامون تو و آوا یدونم واال............فکر م ینم

ارهیوقت کم ن هی یگرفت یشده و تو هم که پشتشو اساس شتریهمه ب .  
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همون  د،یهمون بهتر که آوا ند وار،یخواست سرمو بکوبونم به د یدلم مافتادم، یداداشم که م یصورت مچاله شده  ادی

شد اگه  یدلش خون م شتریب نه،ینمونده بود که بخواد بب یمشت استخون باق هیازاون  یزی، چ نهیبهتر که نخواست بب

پاره و  کهیبلند فقط مونده بود چارتا استخون ت یو قد و باال کلیه نخرد شده و کج و کوله رو، از او کریبود اون پ دهید

 یمثل کاغذ مچاله شده  نیداداشم از ماش ادگاریکه من به خودم اجازه دادم و به عنوان  ییلنگ دمپا هیو  یگوش هی

گنج  هیبود مثل  امونیو باز یدوران بچگ ادگاریکه  ،یصندوق چوب هیو تو  دمشیکش رونیشده بود ب لمیداداشم که تحو

شد باعث آرامشم یم دیشا رمحمدم،یدل تنگم واسه داداش بزرگم، ام یلیکه خ ییروزا یکردم، برا شیگانیبا . 

کرد. تو هپروت خودش غرق  یکرده بودو در واقع رو قلبش حفظش م زیبند به گردنش آو هیبا  رمحمدویام یگوش آوا

نرم نرم  یاز اصرارها ری. غومدیاز دستم بر نم یکار چیبرا آروم شدنش انجام بدم و متاسفانه ه یبود. حاضر بودم هر کار

خرده  هی دیشا ینه ول ایدم  یانجام م یدونستم دارم کار درست ینم رم،یآوا بگ یبرا تشویبتونم رضا دیتا شا یبه حاج

  .خلوت واسه آوا بد نبود

نگاه دلخور رو به  هیفقط چند قطره اشک بود و  شونیصحبت در مورد جدا شدن من و آوا از زندگ یمامان برا جواب

یلب ریز یجمله  هیآسمون و  : 

" خودت یبه رضا میراض ایخدا " 

دونست  یو بن غلط م خیشدم، اول قال کرد، از ب نیبده، دست به دامن آرم تیتونست رضا یاما دو دل بود، نم یحاج

کنه ، و  یرو راض یکنه حاج یم یشد،گفت سع یو حرف زدم و قول دادم که راض ختمیدرخواست آوا رو. انقدر زبون ر

بود بتونم مراقب  ینیبود بتونم بهشون عمل کنم، چه تضم ینیقوالرو.چه تضم نیدادم ا یدونستم رو چه حساب م یمن نم

 یکرد و احساس م یم ینیقوال بود که روز به روز داشت رو شونه هام سنگ نیا نیباشم. و بار سنگ یحاج یدردونه 

که انگار مدتها بود  ییآوا و چشما یافسرده  ی افهیافسوس که تا چشمم به ق یکنه، ول یزود کمرمو خم م یلیکردم خ

 هیواسه به دست آوردن  میقبل یآوردم رو قوال یقول م یه تامویرفت مسئول یم ادمیافتاد  یبودن م دهیکش شهیروشو ش

 یرو چه حساب انقدر به من و حرفم اعتماد داشت که قبول م یدونم حاج یدختر معصوم،و نم نیلحظه آرامش واسه ا

شتریخرده اصرار ب هیکرد حرفامو فقط با  .  

خونش. انقدر ذوق  لیوسا یها یو تدارک کسر هیرو گرفت شروع کرد به ته یحاج یضمن تیرضا نکهیبه محض ا آوا

کنه.  یخواسته ما رو راض یم لهیوس نیفقط بهانه بوده و آوا به ا مدرمحیکردم ام یفکر م یمن گاه یداشت که حت

کرده بود انگار ثبات نداشت تو رفتاراش، چند روز قبل از نقل مکانش وسوسه شدم برم خونش و  جیآوا همه رو گ یکارا



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

به همون شکل  دیراستش جرات نکردم، آوا گفته بود اون اتاق با یول ارمیب رونیب لیاز اون شکل و شما رمحمدویاتاق ام

موند یم دیبمونه و با . 

خونش قرار  لیو کامل شدن وسا رمحمدیگرفته بودم با آوا صحبت کنم، بعد از گذشت چهلم ام میدل دل تصم یکل با

بودم. شب قبل از  یب امانت داداشم ممواظ دیواحد روبروم آماده کرده بودم، با یبرا هیاسباب اول یسر هیبود بره و منم 

داداشمو به  تیرو براش روشن کنم و مسئول ییزایچ هیبود  فمیوظ ،گرفتم با آوا صحبت کنم مینقل و انتقال کامل، تصم

دشیجد یمنتقل کرده بود خونه  لشویخواب و وسا سیازش نمونده بود، سرو یزیدوش بکشم. وارد اتاقش شدم، چ . 

تعجب کرد ، بدون حرف همون دم  دینشستم و زانوهامو گرفتم تو بغلم، آوا که وارد اتاق شد و من و د وارید یگوشه  هی

بود. گفتم ستادهیدر ا : 

_ میصحبت کن دیبا نیبش ایدرو ببند ب . 

آروم بست و گفت درو : 

_ شده؟ مونیشده؟،بابا پش یزیچ  

_ گم بهت یم نینه،بش ..... 

 یاهلل گردنش ، آدم حس م زیدستشو گرفته بود دور آو هیمثل خودم درست روبروم نشست و زانوهاشو بغل کرد،  اونم

 گهیکرد،د یم ییتو انگشت دست چپش خودنما گهیکنار اهلل حاال د یده، حلقه  یکرد قلبشو داره تو مشتش فشار م

شه یزش دلخور نما کس چیه گهیروزا د نیدونست ا یباباش نداشت، م یترس از دلخور . 

_ ........قلبم اومد تو دهنمنیرحسیبگو ام ...... 

_ ؟یکن کاریچ یخوا یاون خونه، م ی.....................بر فرص که االن رفته؟یبرنامت چ  

_ کنم یدارم م نجایکه ا ییکارا نیهم . 

 دانشگاهت؟_

_ تمومه واسه من گهی...........دنیرحسیام اریاسمشو ن . 

_ آوا...........ئه نیخب .....بب .......... 
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_ ؟یکن یم ینیچقدر مقدمه چ نیرحسیام گهیبگو د ........ 

_ افتاد رمحمدیتو و ام نیکه ب یخب با اتفاق ..... 

و ادامه دادم نییانداختم پا سرمو : 

_ چه وصله  یدون یخبر نداشته...........م رمحمدیتو و ام تیکس از محرم چیآوا...........ه ستیجدا شدن به صالحت ن نیا

؟ینجوریچسبه ا یبهت م ییها  

_ ستیبرام مهم ن ..... 

_ ،دو روز  یخودمونن..........تو جوون یخونواده  نیکنن هم یکه بهت شک م ییکسا نی...........اولینیب یپاتو م شیاالن پ

یازدواج کن یخوا یم گهید . 

 ....چرته_

_ ؟یتنها بمون یتون یم یشه...........تا ک یداغ باالخره برات سرد م نیآوا، ا ستیچرت ن  

_ کنه؟یفرق م هیبر فرض هم که باشه، مگه در اصل قض ست،ین ینجوریا  

شد  ی. سکوتم که طوالندنشیسخت تر بود واسه آوا شن نایکردم، سخت بود واسم گفتنش، و مطمئ یدست م دست

 :دوباره گفت

_  یمن کار اشتباه میدون یخودم م یکه خودم و خدا نهی...........مهم ان؟یرحسیکنه ام یم یفرق

رمحمدینکردم.........ام ...... 

گفتم قینفس عم هیحرفشو گرفت. با  یادامه  یجلو بغض : 

_ صحبت کنم؟ یمن با حاج یاگه اجازه بد ! 

ست؟یدختر ن گهیدخترت د یبگ یخوا ی....م؟یبهش بگ یخوا یم یچ _  

تا  نییمنه پسر.سرمو انداخته بودم پا یآوا اونم جلو یحرفا زدنش برا نیدونسم چقدر سخته ا یهق هقش بلند شد، م و

 :آوا راحت تر باشه، آروم گفتم

_ رمیدرست به عهده بگ ایدونم اصالً اشتباه بوده  یکار داداشمو که نم تیخوام مسئول یمن م . 
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برق گرفته ها سرشو بلند کرد مثل : 

_ ؟یگ یم یدار یچ یفهم ی....م؟یچ یعنی  

دو تا دستمو بلند کردم و گفتم عیبرداشت کرده بود، سر اشتباه : 

 .......صبر کن، حرف من هنوز تموم نشده_

_ گهی.......بگو تمومش کن دیکرد وونمی؟د نیرحسیام یبگ یخوا یم یچ . 

_ عقد ساده هیگم،  یمن م ...... 

پر اشک گفت یدادو با چشما لمیپوزخند تحو هیگرفت،  منظورمو : 

_ رمحمدم؟یام یذارمت جا یمن م یباعث شده فکر کن یچ  

آدمو دوست داشته باشه،  ینجورینفر ا هیلبخند نشست رو لبم، چقدر خوب بود که  رمحمدیآوا به ام یهمه عالقه  نیا از

 :با لحن مهربونتر گفتم

_ هین بره تو شناسنامت کافمدت کوتاه اسم م هیبرات.....فقط  رمیبگ رمحمدویام یخوام جا یمنکه نم . 

زد و از جاش بلند شد پوزخند : 

 ....فرصت طلب_

 .رونیب دشیاز دستم کش عیدرو باز کنه بازوشو گرفتم، سر نکهیگفت؟!،بلند شدم و قبل از ا یداشت م یبرد، آوا چ ماتم

 :گفتم

_ آوا ندتمیخواهرم......نگران آ.......فقط یگم.........تو فقط خواهرم یآوا به خدا من به خاطر تو م ...... 

لحن ممکن گفت نیخشن تر با : 

_ باشم.........من هرزه  ندهیکه من بخوام نگران آ رهیبگ رمحمدویام یجا یکس ستی.........قرار نیخوام نگران من باش ینم

کنم یم یزندگ رمحمدمیمن تا آخر عمرم با ام ستم،ین ..... 

و رفت دیدرو محکم به هم کوب بعدم . 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

مدت  هی یحت نکهینفس راحت واکنش من بود، چقدر خوب بود که قبول نکرد، وحشتناک بود برام فکر کردن به ا هی

 هیدونستم  یخودم م ی فهیکوتاه فقط اسماً بخوام آوارو عقد کنم، آوا خواهرم بود. چقدر خوب بود که قبول نکرد، من وظ

 ایچقدر خوب بود که قبول نکر، خدا یله رو مطرح کردم، ولمسئ نیا نیآوا بدم و واسه هم یسرو سامون به زندگ

 !شکرت

*** 

دونستن که من فرار کردم  یخودشون اومدن که تنها نباشم، نم الیگردان آدم هم دنبالم اومدن، به خ هیکه رفتم  یروز

قفل کرده بودم  رمحمدویوجب جا جمع بودن، در اتاق ام هیتنها، تا شب همه تو اون  ی،تنها رمیکه تنها باشم ، خودم با ام

رد و بدل  نمونیاون حرفا ب یشام گرفت و آورد، از وقت رونیواسه همه از ب نیرحسیبرداشته بودم ، آخر شبم ام دشویو کل

اره به دونستم فقط د ینداره، م یاز حرفاش منظور میدونستم داداش ینگاه کردن به منو نداشت، من م یشده بود ، رو

موضوعو تکرار کنه،  نیبه خودش اجازه نده ا گهیباهاش برخورد کردم که د یجور هی یکنه، ول یمن فکر م ی ندهیمنو آ

 یبندازم، م دیدرد سر جد هینداشتم خودمو تو  یلیکردم و تما یم یزندگ رمحمدمیبا ام ینجوریمن هم نکهیجدا از ا

حد اقل من باهاش آشنا شده  دیبود تا حاال شا فتادهیاتفاقا ن نیدخترو دوست داره که اگه ا هی نیرحسیدونستمم که ام

توش  یرییکنه که قرار نبود واسه من تغ یا ندهیآ یسرنوشتشو فدا نیرحسیبشم ام یتونستم راض یم یبودم، چه جور

بارم با تمام وجودم و نرم نرم عاشق  هی کردم و چوبشو خوردم و دایبچگانه پ ینفر عالقه  هیبار به  هیبشه.من  جادیا

باعث  ادمیعشق ز د،یکش نجایعشق بود که حال و روزم به ا نیهم یادیاز ز دیعشق مجاز، به شوهرم، و شا هیشدم، 

راحت خودمو در  یلیباعث شد خ ادمیحرف بزنم و مشکالتمو بگم، عشق ز رمحمدیشد و نتونستم با ام ییترسم از جدا

روز به روز آب بشه. دوست  یراز نینگرانم باشه و از تحمل همچ یکه داداش نجایبذارم و کارم برسه به ا ارشیاخت

که برام افتاده  یاز اتفاق یندارم و حت تمیاز وضع یکنم، دوست داشتم بفهمه که من گله ا احتر الشویخ یجور هیداشتم 

خودم  شینگه داشتم. خوشحال بودم که حداقل پ یضقبل از مرگش را رمحمدویخوشحال بودم که ام ستم،یناراحت ن

به حساب  یکیکوچ یمسئله  ناًیمئمسئله مط نیما ا یسنت یباور دارم که عشقمو بهش ثابت کردم، وگرنه تو خونواده 

ومدینم . 

 یجمع م زیم یبدرقشون کرد و برگشت باال، داشتم ظرف و ظروف و از رو نییتا پا نیرحسیشب که همه رفتن ام آخر

و با وجود تمام خواهر و  میتنها بود نیرحسیمن و ام گهیحاال د ستادم،یکردم که زنگ زد، درو باز کردم و خودم جلوش ا

باال برن و همه بدونن  وارشیعالمه آدم از در و د هی شهینبود که هم اباب یخونه  نجایا گهیبرادرانه هامون بازم نا محرم، د

 یم یزندگ بهیغر ی هیساختمون با چند تا همسا نیتو ا نجایما ا یا از نا محرمجد م،یکه ما ته تهش خواهر و برادر
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که تو دو تا واحد جدا  یمتفاوت ، و در صورت یلیفام یبا داشتن اسما نیرحسیکه امکان نداشت باور کنن من و ام میکرد

.گفتمیواقعاً خواهر و برادر باش میکرد یم یزندگ : 

_ تو؟ امیب یذارینم  

انداختم باال ابروهامو : 

_ شرکت؟ یبر یخوا ی........مگه صبح نم؟یدار یوقت شب؟.......کار نیا  

جواب داد دلخور : 

_ یخرده جمع و جور کن هیخواستم کمکت کنم  . 

لبخند مهربون زدم و گفتم هیشکونده بودم،  دلشو : 

_ دم یخودم کارارو انجام م یدستت درد نکنه، تو خسته ا . 

 باشه_

_ نیرحسیام یراست ....... 

برگردوند به سمتم روشو : 

_ ذارم رو اجاق گرم بمونه یشامارو واست م ،یبهم بد دیکل هیاگه  . 

_ خورم یم یزیچ هی رونیب ست،یالزم ن . 

_ ریواسه منم بگ یریگ یداره، تو هم به جاش هر وقت نون م یدرست کنم، چه فرق یزیچ هیخوام  یمنکه م . 

گرفتم سمتشو گفتم دیکل هیجدا کرد و گرفت سمتم. منم  دشیاز دسته کل دیکل هیو  دیکش قینفس عم هی : 

_ شه یالزم م یوقت هیباشه ،  نمی....ایمرس . 

و گرفت و رفت سمت واحدش دیتکون داد و کل سرشو . 

که رو هم گذاشته بودم و گذاشتم کنار  ییدستش ها شیو باز گذاشتم و برگشتم تو آشپزخونه، پ رمحمدیاتاق ام در

 یحواسمو بدم به کارم حواسم پ نکهیاز ا شتریپنجره جوونه زده بود، ب یجلو یو شروع کردم به شستن، در ختا نکیس
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دور کمرم  رمحمدیام ی. دستاومدیبه چشم م یبه راحت همآشپزخونه  یکرکره ها یتو پارک بود که از ال یرنگ ینورا

 :حلقه شد و کنار گوشم گفت

_ من خسته شده؟ یجوجه  ! 

به همون سمت خم کردم سرمو : 

_ ادیقلقلکم م رینکن ام ..... 

_ من کمکت کنم؟ یخوا یم  

_ خواست و خلوت دو نفرمونو ی، دلم فقط سکوت م ستمینه ، خسته ن ..... 

و گفت ستادیکنارم ا نکیاز کمرم جدا شد و با لبخند پشت به س دستاش : 

_ داشت؟ کارتیچ نیرحسیام  

_ سر  ارهیببعد براش شام بذارم تا انشاء اهلل ازدواج کنه و خانمشو ب نیگرفتم از ا دشویخواست کمک کنه...........کل یم

شیخونه و زندگ ..... 

زد و گفت لبخند : 

_ داغتر از آش؟ یخودشو کرده کاسه  نیرحسیام نیباز ا ! 

_ فقط نگرانه نیرحسی.........امریام ینجورینگو ا . 

_ کنه؟ یمد نظرشه معرف رو که یخواد اون خانم خوشبخت یم یشد پس؟....ک یچ  

و شونه هامو انداختم باال دمیخند : 

_ مجبورش کنم دیگه،فکر کنم با ینم یزیدونم........خودش که چ ینم . 

_ نیکن کیج کیبا هم ج نجایکنه مثل تو از صبح تا شب ا دایجوجه پ هیچه شود........... . 

دمیخند . 

 ..آوا_
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 بله؟_

_ شه شست یصبحم م نارویا ،یبرو بخواب خسته ا ایرو، ب نای.........ول کن اگهیبسه د ...... 

انداختم باال سرمو : 

_ بره یتا خونه مرتب نباشه خوابم نم . 

چراغ  نتا،یو زل زد به حرکات من، ظرفارو شستم و خشک کردم و گذاشتم تو کاب ستادیشو با سکوت فقط کنارم ا هیبق

دنبالم اومد رون،یآشپزخونه رو خاموش کردم و اومدم ب : 

_ جوجه یخسته نباش .... 

_ یمرس ..... 

گفت منیتو اتاقش با خنده از نش رفتم : 

_ و چپ چپ  منیبغلم و برگشتم تو نش ریکنم......تابلورو زدم ز یکه از ذوق سکته م یمن بخواب شینگو قراره امشب پ

 .نگاش کردم

_ خب؟ هیچ  

 ........خجالت بکش_

 یبزرگ از خودش بود، از تو آلبوما یعکس قد هینگاه به تابلو انداخت،  هیو  ستادیا وارید یو اومد کنارم جلو دیخند

کرده بودم، با تعجب گفت داشینرگس جون پ : 

_ ؟یکرد دایاز کجا پ نویا  

_ گهید گهید ..... 

_ وار؟یبه د شیبزن یخوا یم  

_ ارمشیرم م یداره، االن م هینه ،پا . 
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خونه گذاشتم  یدر ورود یاستند رو آوردم، عکسو درست روبرو ی هیو برگشتم تو اتاق و پا واریدادم به د هیبلورو تک تا

لبخند بزرگ نشست رو لبم هیبود.  یعیعکس فوق العاده طب ه،یرو پا . 

رو بدونه و من  یرنگ صورت یخواست فلسفه  یم رمحمدیکه ام یموقع م،یکه محرم شد یعکسم داشتم از روز هی

زدم به  خیم هیکردم، باز لبخند نشست رو لبم،  ینگاه م نویو آرم نیرحسیام یو چشم غره ها دمیخند یداشتم بهش م

کنار اتاقو هول دادم  کیروشن کردم و دراور کوچ شوکوب باال وارید وار،یتخت خوابم و قابو زدم به د یروبرو وارید

 یگوشه نرگس جونو از  ی هیعکسمون و گردنبند هد ریو گذاشتم ز رمحمدیام ادگاری یدسته گل خشک شده  رش،یز

اشک قشنگتر  یروبروم. عکس دونفرمونو از پشت هاله  واریخرده عقب عقب رفتم و زل زدم به د هیکردم .  زیقاب آو

و آروم گفت نینشست رو شونم و با لحن غمگ رمحمدیام ست. ددمید یم : 

_ ؟یواسه چ گهیغصه د م،یرو دار گهی........ما همد؟یواسه چ هیمن............گر یجوجه   

و گفت دیخند یبا بدجنس د،یتخت، کنارم نشست و رو موهامو بوس یلبه  نشستم : 

_ ؟یبازم توت فرنگ  

و گفت دیلبخند نشست رو لبم. خند هیگر ونیم : 

 ..........باالخره ، خندوندمت، پاک کن اون اشکارو_

_ ؟یبود میاشک یتو که عاشق چشما  

_ اشکات عشق کنم دنیشه غصه خوردن تو رو تحمل کنم که با د ینم لیدل یهنوزم هستم، ول . 

رو تختم و گفت دیکش دراز : 

_ ادیچقدر خوابم م یوا ... 

 .....بلند شو برو تو اتاق خودت، منم خسته ام_

دیخند طنتیش با : 

_ شه یجامون م ییدوتا نجایهم ....... 
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و تو  رمحمدیبرم تو اتاق ام ومدیو ولو شدم رو کاناپه، دلم نم رونیو از اتاق رفتم ب دمیکش رونیپتو از کمد ب هیحرص  با

عطر  یبشن و مجبور بشم بشورمشون، دوست نداشتم جا فیبه مرور کث دمیترس یاون بخوابم، م یرخت خوابا

روم دمیو پتو رو کش پهرو کانا دمی. دراز کشرهیبگ ندهیمواد شو یبو رمحمدمویام .  

*** 

حرف  بهشتیارد یها مهین یهوا رون،یاز خونه زدم ب یرو ادهیه بود، صبح زود به قصد پشب قبل کالفم کرد یخواب یب

 یقبول نم رتمیغ یاز آوا دلخور بودم ول نکهیمحل،با ا ییتو پارک روبرو زدم و بعد رفتم سمت نونوا یدور هینداشت، 

قبل از  ومد،یو برگشتم سمت خونه،آفتاب تازه داشت باال م فتمدو تا نون گر حتاجش،یدنبال ما فتهیکرد خودش راه ب

. با نوک انگشت به در خونه ومدیم ونشیزیآروم تلو یبود، صدا داریب ستادم،یبرم خونه، پشت در واحد آوا گوش ا نکهیا

 :ضربه زدم، از پشت در صداش اومد

 بله؟_

 ....نون گرفتم_

_ ؟یکن یلحظه صبر م هی  

باز کرد درو : 

_ ریصبح بخ ..... 

لبخند گفت با : 

_ زیسحرخ یآقا ریصبح بخ ..... 

شب گذشته داشت. سهم نونشو گرفتم طرفش. گرفت و با لبخند گفت یخوابیاونم نشون از ب یپف کرده  یچشا : 

_ امیلحظه صبر کن،االن م هی . 

عکس زنده  نیلحظه جا خوردم، چقدر ا هیروبروم  رمحمدیام یعکس بزرگ شده  دنیباز گذاشت و رفت تو ، از د درو

 کیکوچ زی. مات عکس روبروم بودم و مدیخند یداشت م طنتیبود که با ش رمحمدیام یبود، انگار واقعاً چشما

مادرش  یعروس یبود، روشو با ترمه  دربزرگشما ادگاریآورده بود و  رونیخونه ب یکه آوا از انبار یزیکنارش،م

گذاشته بود دوطرفش،  میکرده بود رشیخرده تعم هیکه من و آراد براش  یمیقد یلهستان یپوشونده بود و دو تا صندل
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 یدو تا چا یخونه نبود، حواسم رفته بود پ یاون گوشه  یمیقد ونیو دکوراس زیکه توجه منو جلب کرد، م یزیچ یول

یکیو  یفنجون یکی ز،یروم .......... 

داد یسفارششو به آوا م رمحمدیام شهیکه هم ییایوانیل یاون چا از . 

برگشت، باز با لبخند گفت ینیس هیشده بودم که آوا با  رهیدونستم چقدر به اون صحنه خ ینم : 

_ کنم، اول  یروزا درست م یبعص میواسه کم خون ه،یکاسه کوچولوام عدس هی ختم،یرنگ ر کی یواست چا یتو قور

چسبه یصبح م . 

رو بهت زده ازش گرفتم و گفتم ینیس : 

_ آوا؟ یمهمون دار  

گفت متعجب : 

_ میوقت صبح؟........نه........خودمون نیمهمون؟!....ا . 

ها هنوز سر جاش بود ، دو باره با بهت گفتم یانداختم، چا زیم ینگاه به رو هی نانیاطم یو برا دمیکنارش سرک کش از : 

 خودتون؟_

_ باشه؟ نجایا یک یوقت صبح توقع داشت نی..........امیخودمون گه،یآره د  

 ششیآوا تنها نباشه پ نکهیواسه ا شبویحتماً آالله د"بار پلکامو بازو بسته کردم تا حواسم جمع بشه، از ذهنم گذشت چند

 "مونده

_  رمیگ یم امی، اس.ام.اس بزن عصر که م رونیب یخواد خودت بر ینم یداشت دمیصدام کن، خر یداشت یباشه ، کار

 .برات

_ ؟یای.......ناهار میباشه مرس  

_ مونم شرکت،کارام عقب افتاده ینه، م ......... 

_ واسه نون یباشه، مرس  
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 درو از داخل قفل کن_

در دستشو تکون داد و درو بست یو رفت تو و از ال دیخند . 

جفت کفش از  هینگاه به پشت در انداختم، فقط  هیبودم فکر کردم،  دهیکه د یزیو به چ ستادمیدر چند لحظه ا پشت

شناختمشون، مال آوا بود،  یجفت کفش زنونه که خوب م هیبود و  دهیمحمد پوش یکه روز نامزد ییبود، همونا رمحمدیام

هم توش بود که اونام همه مال آوا  گهیو درشو باز کردم، دو، سه جفت کفش د یرو گذاشتم رو جا کفش ینیس

اثر گذاشته بود،  المیو تحل هیشب گذشته رو تجز یبودن خودم شک کردم، احتماالً کم خواب جیخرده به گ هیبود.راستش 

رو برداشتم و رفتم تو ینیدر واحد خودمو باز کردم و بعد س دیدادم و با کل رونینفسمو پر صدا ب .  

تراس واسه پرنده  ی وارهیرو د ختمیتراس تکوندم و خرده نونا رو ر یرو شویزیجمع کردم و روم زویاز صبحونه م بعد

 یجمع و جور جا داشت، عاشق منظره  یکوچولو و دو تا صندل زیم هی یدر تراسو باز گذاشتم ، به اندازه  ،یاحتمال یها

صبحونه رو که شستم گفتم یروبروش بودم، ظرفا : 

_ رو تراس؟ میبر یایم هیهوا عال رمحمد،یام  

_ جوجه یخور یسرما م ...... 

_ هیگم هوا عال یم ....... 

 ....شرط داره_

_ ؟یباز چه شرط  

_ خوام یم ییچا .... 

_ برات ارمیباشه م .... 

_ برام؟ یکن یدرست م تیشکالت یکایاز اون ک یک  

_ کنم یدرست م رمیموادشو ندارم تو خونه، بگ ....... 

رو گذاشتم جلوشو گفتم یبرداشتم و رفتم رو تراس، چا مویسیو ب ختمیر یچا هی : 

_ زنگ به نرگس جون بزنم ؟ هی یساکت باش یتون یم قهیدق هی  
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_ زنگ بزن یخوا یم یدارم، به هر ک کاریمن به تو چ ........ 

_ کنه ها یهندستون م ادی لشیشه باز ف یخدا تازه تازه داره آروم م ی....بابا اون بنده ؟یمثالً االن قهر کرد ! 

 .گفتم من ساکتم، زنگتو بزن_

رو برداشت یگوش یرعلیبابا رو گرفتم، ام یخونه  ی شماره : 

 بله؟_

_ ؟یهنوز خونه ا سالم، تو که  

_ شما؟.....پارسال دوست، امسال آشنا نیما کرد ادیخانم، چه عجب  یبه، سالم آبج ....... 

_ ؟یسر کار باش دیمگه تو االن نبا  

_ رفتم یداشتم م ......... 

_ نر گس جون؟ ید یرو م یگوش  

_ ؟یدار کارشیچ  

_ خوام حالشو بپرسم ، اجازه هست یم . 

_ هم  دیکن ی، هم واسه خودتون اجازه صادر م نیخانم، فعالً که شما اجازه سر خود شد یمام دست شماس آبج یاجازه 

هیبق ..... 

دوباره گفت دیاز خونه بود،سکوتمو که شن نیرحسیبه رفتن من و ام هیحرفش کنا نیا : 

_ رو چارهیب نیا ید یکارات سکته م نیزد.......با ا یقدم م اطیتا صبح تو ح یحاج شبید ........ 

_ رو بده نرگس جون یگوش ...... 

_ مو از سر بابات کم بشه غصش اول از همه مال خودته هیگم،  یآوا، من به خاطر خودت م ....... 

_ رو بده به نرگس جون یلطفاً گوش ،یرعلیام  

بود زیحوصلم لبر گهیبودم، که د دهیاز همه شن حتاینص نیمدت از ا نیتو ا انقدر .  
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_ گذره یداره م یچ نجایا یباشه، من فقط خواستم بدون . 

_ رو بده به مامانت یاز تذکرت، حاال لطف کن و گوش یمرس . 

 .باشه، پس از من خداحافظ_

رو گرفت یجون گوش نرگس : 

 .سالم آوا جان_

_ د؟یسالم نرگس جونم ، خوب  

_ تنها؟ یدی؟نترسینداشت یمشکل شبیقربون تو دختر گلم، د  

و گفتم دمیخند آروم : 

_ بغل گوشم بود. و تو دلم گفتم نیهم نیرحسینه بابا، ام : 

جامو تو تختم اشغال کرده بود و مجبور شدم تا صبح رو کاناپه بخوابم رمحمدتونیفقط ام " ." 

_ وقت، تنها تو خونه حالت بد بشه هی ینش فیمواظب خورد و خوراکت باش مامان جان، خب؟ضع . 

_ هست نمیرحسیراخت حواسم به ام التونیحواسم هست، خ . 

_ خونه دیبعد شام آخر شب بر نجا،یا نیایدنبالت ، ب ادیب اد،یاز شرکت م نیرحسیگم عصر که ام یمادر، اصالً م یمرس . 

 ......آخه_

_ شه براتون یدل من و بابات تنگ م یگ ی......نمگهیآخه نداره د  

گفتم لمیواسشون سوخت، بر خالف م دلم : 

_ دیشما بگ یباشه چشم، هر چ .  

درست  شتریرفته بود. در اتاقشو بستم و رفتم تو آشپزخونه، ناهار ظهرو ب رمحمدیبا نرگس جون که تموم شد ام تلفنم

گذاشتم که شب حتماً غذاشو  ادداشتیبراش  خچالیو رو در  خچالیتو ظرف گذاشتم تو  رمحمدیشام ام یکردم و برا

 .گرم کنه و بخوره



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 هیکی کیو روشنش کردم. رمحمدیکردم. رفتم سر اغ لب تاپ ام یسرگرم مخودمو  یجور هی دیبودم و با کاریعصر ب تا

 یعکسها"به اسم لشیفا نیبود، آخر شیو کار یمربوط به مسائل درس شترشیو رو کردم، ب ریباز کردم و ز الشویفا

شروع کردم باز کردن،  شیمیشده بود، از همون قد یدزمان بن لیعالمه فا هیشده بود، بازش کردم، توش  ویس"یشخص

عالمه پسر  هیبا  یدسته جمع یعکسا ن،یرحسیو ام یرعلیبا ام ییسه تا یعالمه، عکسا هیبود،  شیبچگ یدوره  یعکسا

تو  رمحمدیام ی افهیمدرسه گرفته شده بود. لبخند رو لبم نشست. ق یمشخص بود تو کالسا ییو عکسا گه،ید یبچه 

بود.آروم با نوک انگشت  طونتریخرده گردتر و ش هینداشت، فقط مردمکم چشماش  شیبا بزرگ یادیتفاوت ز مه یبچگ

از فکر خودم  "باشه نیریش یلیخ دیهم با ینجوریا طونیش یپسر بچه  هیداشتن "رو صورتش، از ذهنم گذشت دمیکش

از  ییعهاموق هیبزرگ کرده بود،  وپردردسر یسه تا پسربچه  نیبود تا ا دهیکش یخندم گرفت، نر گس جون چ

کرد یم فیشکستشون واسم تعر یو تعداد دست و پاها طنتاشونیش . 

بود نیرحسیرو جواب دادم،ام یاومدم و گوش رونیمحمد ب ریخونه زنگ خورد، بلند شدم و از اتاق ام تلفن : 

 سالم_

_ ؟یسالم خوب  

_ دنبالت امیآوا؟.....دارم م یا ،آمادهیمرس  

_ ؟یزود نیبه ا  

_ تو شرکت بمونم.............ناهارم نخوردم ،مامان گفت برم خونه واسه ناهار شتریب حالم خوش نبود نتونستم . 

_ شم یباشه،من االن آماده م  

 یمکتایاز ن یکیرفتم و رو  نیرحسی. تا اومدن امرونیلباسامو عوض کردم و چادرمو برداشتم و از خونه اومدم ب عیسر

 دم،یو د نیرحسیام نیخرده که گذشت ماش هیکرد. یتازه م یبود و نفس آدمو حساب یعال یبهار یپارک نشستم، هوا

 :بلند شدم و رفتم سمتش، درو باز کردم و نشستم

 سالم_

_ زدم یزنگ م دمیرس ی؟مینشست یچرا اومد رونیسالم، ب .. 

_ کمیهوا خوب بود، اومدم هوا بخورم  . 
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ینکرد یکار خوب_تو هم گفت: یاخما با . 

 وا......اونوقت چرا؟_

 یخونه ا نیفهمن مال ا یم رنینظرت بگ ریناجوره...........دو بار ز یپارک پر از آدما نیبچه نباش آوا، ا_حرص گفت: با

یر یم رونیب یو ک ییتنها یو طبقت کدومه و ک ....... 

_ شماها دیریگ یسخت م یادیز ......... 

_ پارک نیتو ا یتنها نشست نمینب گهیدر هر صورت د ...... 

من به خودم مربوطه یکارا_گفتم: یعصب . 

_ شده؟ ینجوریا داًیئه؟!......جد  

_ یزن یبا بچه که حرف نم نیرحسیام .. 

_ هنوز یبزرگ نشد یکن یاونقدرا هم که خودت فکر م ........ 

_ ه؟یادیز ی.........خواسته گهید یبا خودم خلوت کنم ، چه تو پارک و چه هر جا ییوقتا هیخواد  یمن دلم م  

_ بوده یچ یحاج یو قانون و مقررات خونه  یهست یکه از چه خونواده ا یکن یفراموش م یآوا خانم شما دار .... 

_  یلیخواست انجام بده......واقعاً خ یکه دختر تو خونه حبس بشه و پسر هر کار نهیا یحاج یآره قانون و مقررات خونه 

 .عادالنه اس

_ آوا یکن یم یاحترام یبه بابات ب یدار .... 

_ براش مهمه که منم  یکسو ندارم، ک چیه یبراش مهمه که من االن حوصله  یداره..........ک یاحترام منو نگه م یک

دارم ییخواسته ها ...... 

_ چقدر با  یدون یکه در توانم بوده برات برآوردش کردم..............م ییحداقل من تاجا یداشت یتو که هر خواسته ا

بدن تیبحث کردم تا رضا نیبابات و آرم  .... 

حوصله ندارم ن،یرحسیبس کن ام_قطع کردم: حرفشو ..... 
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حرف فقط نگام کرد و بعد سرشو با تاسف تکون داد و روشو برگردوند به جهت رو بروش یلحظه ب چند . 

 رم،یم اجازه بگکارا نیکوچکتر یدلزده بودم، دوست نداشتم برا یحاج یو مقررات خونه  نیشده بودم، از قوان یعاص

خودم.  یبذارن به عهده  مویمهم زندگ یها یریگ میخونوادم اعتبار داشته باشم که تصم یدوست داشتم اونقدر برا

داشبورت برداشت و گرفت سمتم و گفت یاز رو مالدست هی نیرحسیرو گونه هام، ام دیچک یاشکام آروم آروم م : 

_ بگو تا  یبر ی...............من بهت گفتم ، من پشتتم، هر جا خواستید یبه خرج م تیحساس زیواسه همه چ یدار یادیز

کنم تیخودمو برسونم و همراه . 

داد زدم سرش : 

_ ؟یفهم یخوام تنها باشم، تنها، م یمن م  

نگفت یزیچ گهیداد و د رونیپر صدا ب نفسشو .  

بار از  نیاول یدونم چرا برا یتنها، نم ینرگس جون اومد دم در استقبالمون، تو خونه تنها بود، تنها میخونه که شد وارد

و نرگس جون  میگشت یشرکت بر م ایاومده بود که از دانشگاه  شیپ یلیتنها موندن نرگس جون دلم گرفت، قبالً هم خ

 ندفعهیا یمشک ینرگس جون تو اون لباسا ی دهیپر یو سکوت و رنگ ورو ییتنها یول م،یدید یو تو خونه تنها م

 یب دیشا یاشکا یکه جلو میکرد یم مونویسع تیهر دومون نها دمش،یدلمو به درد آورد. بغلش کردم و بوس یبدجور

کالفه گفت نیرحسی. اممیریموقعمونو بگ : 

_ ناهار منو بده میبر ایدخترتو ول کن ب نیره، جون من ا یمامان دل من داره ضعف م  ..... 

و گفت دیبوس مویشونیجون پ نرگس : 

_ حسودن یپسرارو جون به جونشون کن نیا ..... 

و مامانشو بغل کرد و گفت دیخند نیرحسیام : 

_ خرده بغل کن که حس حسادتم فروکش کنه هیپس منم  . 

_ کنه یخجالت بکش،پسره وقت زن گرفتنش شده خودشو برا من لوس م نمیبرو بب . 

رفت دست و  نمیرحسیدرو پشت سر نرگس جون رفتم تو آشپزخونه، ام یجلو یو چادرمو انداختم رو جالباس دمیخند

 :صورتشو بشوره،به نرگس جون گفتم
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_ تا حاال؟ روزینرگس جون کارگاه من در چه حاله، تصاحب که نشده از د  

_ کالم گفت کی یاصرار کرد حاج یهر چ ی.........ولنییکنه اتاقشو منتقل کنه پا یداره باباتو راض یسع یلیآراد خ : 

_ خواد یاونجا مال آواس، برگرده کارگاهشو م ....... 

_ نجایخوام برگردم ا یاونجا راحتم،نم یخوام، ول یکارگاهمو م ............ 

_ صالحته مادر، از حاال فکرشو نکن یانشا اهلل هر چ ...... 

اومد تو آشپز خونه نیرحسیام . 

_ و برگردم؟ نییم پاسر بر هینرگس جون من   

 .برو مادر..........راحت باش_

*** 

بشقاب غذارو گذاشت جلوم مامان : 

_ نیخودتون خورد ...... 

_ رمیخورم حاال، االن که س یم ......... 

_ ره ینم نییغذا از گلوم پا ییمامان، تنها گهید نیبه خاطر من بش ... 

تو بشقاب و گفت دیذره غذا کش هیخاطر دل من  به : 

_ آوا؟ شیپ یر ی.....موقع غذا م؟ییتنها یکن یم کاریچاونجا   

خونه ذارهیده،غذا برام م ینه بابا،رام نم_:دمیخند .... 

دیخند . 

_ سرو سامون شده یآوا بدجور ب تیوضع نیمادر،ا نیرحسیام .......... 

_ آم باهاش صحبت کنم، بهش بر  یشم..........تا م یدختر شما نم نیا فیکنم مادر من؟...............منکه حر کاریچ یگ یم

یهمه چ یزنه تو کاسه کوزه  یخوره م یم ........... 
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_ یکرد یمر دونگ یحساب نجاشمیمادر..........تو که تا ا نیرحسیام ....... 

_ شده مامان جان؟ یچ  

 ...........آوا گناه داره_

_ کنم ینم یبتونم بکنم کوتاه ی....من کار اد؟یبر م یاز دست من چه کار ....... 

چشمشو پاک کرد و گفت یو اشک گوشه  دیکش قینفس عم هی : 

_ ادیب رونیحال و هوا ب نیدوست دارم زودتر از ا ......... 

و چنگالو گذاشتم تو بشقاب و گفتم قاشق : 

_ کار کنم مامان جون؟ یمن چ  

_ یریسرو سامون بگ دیتو که باالخره با ...... 

 یخودم ازم توقع داشتن جا یچرا همه حت ن،ییبه هم گره زدم و سرمو انداختم پا زیته حرفشو خوندم، دستامو رو م تا

ادامه داد دیکه سالها خواهرم بود و برادرش بودم. مامان سکوتمو که د ییواسه آوا پر کنم؟،واسه آوا رمحمدویام : 

_ ؟یکن دایپ یخوا یاز آوا بهتر کجا م  

مامان آوا خواهرمه_گفتم: آروم ......... 

_ ستی..........خواهرت نشیسال خواهر دونست نهمهیکه ا یمرد بود یلیتو خ ........ 

راحت صحبت کنم الیتونم با خ یو م نمیراحت بود که از نظر آوا مطمئ المیخ : 

_ شه یبشم آوا نم یتونم، تازه منم راض یمامان من نم ............ 

_ یبوده ، ول نیرحسیگرفته، درسته که آوا فقط نامزد ام یبرادرشو م یرسم بوده مادر من، برادر جا میاز قد ........ 

قطع کردم حرفشو : 

_ شه یشه مامان، به خدا نم ینم ......... 

_ یبراش پر کن رمحمدویام یجا یتون یتو م  
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_ تونم یتونم مامان، به خدا نم ینم  

_ اس؟ گهیدلت با کس د  

دونست که آوا بهم لقب فرصت طلبو  یخواست، مامان نم یآوا نم یمن حاضر بودم به خاطر آوا از دلم بگذرم،ول یول بود

موضوع.گفتم نیا دنیداده با شن : 

_ کنه یم یزندگ رمحمدشیکنه، اون هنوز داره با ام یمامان آوا قبول نم .......... 

_  رهیخواست از من اجازه بگ یم یکنه........آوا خواستگار داره، حاج یآوا سکته م یداره از غصه  یبذار من بگم، حاج

شوهر یخواد زودتر بفرستش خونه  یم ان،یاجازه بده ب دهینفهم یکه تا جدا شدن آوا از خونه رو کس ..... 

_ نیدون یرو نم زایچ یلیشما خ ..... 

_ دونم؟ یرو نم یچ  

_ من امانته شیبگم آخه من ؟رازشون بوده، پ یچ ........ 

_ یکن یم منگرانتر ی......دارن؟یرحسیشده ام یچ . 

_ تونه ازدواج کنه یآوا االن نم ........ 

_ خرده دست نگه داره هی دیصحبت کنم تا شا یخوام راجب تو با حاج یم نینداره، واسه هم شویدونم آمادگ یم ...... 

_ ستیمسئله فقط آماده نبودنش ن ........... 

گفتم ،  یبه مامان م دیراز دار باشم، با نیاز ا شتریتونستم ب ینبود ، نم یحرفم بود.چاره ا ی هیساکت منتظر بق مامان

کنه، آروم گفتم دایواسه حل مشکل پ یراه هیتر  یکه داشت منظق یشتریب یتونست با تجربه  یم دیشا : 

_ نبودن با هم یمعمول یو آوا...مثل نامزدا رمحمدیمامان ام ........ 

_ ؟یچ یعنی  

با دستم گرفتم و گفتم مویشونیرو پ عرق : 

_ با آوا رابطه داشته تشونیمحرم یتو دوره  رمحمدیام . 
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ذره که خورد گفت هیآب براش آوردم. وانیل هیبلند شدم و  عیخشکش زد.سر مامان : 

_ شه یم امتیبفهمه ق یحاج نیرحسیام ......... 

_ بفهمه دینبا .. 

_ یدرستش کن یتون یفقط تو م نیرحسیخواد دختره رو شوهرش بده............ام ی؟میچه جور ............... 

_ واسم  رمحمدویام یجا یخوا یگه م یم ،یگه فرصت طلب یره، بهم م یبار نم ریمامان با آوا صحبت کردم، ز

مدت هیاسمم که رفت تو شناسنامت بعد  م،ی..........بهش گفتم فقط عقد کنیریبگ .......... 

گفت یعصبان مامان : 

_ براش یبه خرج بد یمردونگ ینجوریخوام ا ینم ن،یرحسیدهنتو ببند ام ......... 

برد ماتم : 

_  یخودت، اصالً تو خجالت نم یدنبال زندگ ی،بر یو بعدم طالقش بد یکه عقدش کن یشد رتیغ یتو انقدر ب

؟یبد ینجوریا یخوا یرو م یحاج یمحبتا ؟جوابیکش  

_ سال خواهرم بوده نهمهیمنو مامان، آوا ا یفهم ینم ........... 

_ بار  ینجوریمن ا یسال پسرا نهمهیکنم............ا یبچه م نیبه حال ا یفکر هیخودم  ،یبه خرج بد یخوام مردونگ ینم

رو داد یجواب اعتماد حاج ینجوریکه ا یکیاومدن و من بهشون افتخار کردم؟!،اون از اون  ...... 

 ینکرد، تا لحظه  ینامرد یاشتباه کرد ول رمحمدیبگه، ام ینجوریپشت سر داداش از دست رفتم ا یسخت بود کس برام

آوا رو داشت. حرف مامانو قطع کردم یآخر هوا : 

_ تنها مقصر نبوده............به زور که مجبورش نکرده بوده رمحمدیام .......... 

گفت یعصب مامان : 

_ خواهرته آره؟ ینجوریهم !  

*** 
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منو  نیرحسیخوش بودم، ام رمحمدمیرفتم، من با امو نرگس جون وا  نیرحسیام یحرفا دنیدر آشپزخونه از شن پشت

. پاهام توان نگه رهیبرادرشو بگ یبود جا فشیکنه فقط چون وظ لیخواست منو بهش تحم یخواست و نرگس جون م ینم

نرگس جون گفت ن،یداشتن وزنمو نداشت،همون پشت در نشستم رو زم : 

 دختر نبودنش انقدر برات مهمه؟_

شد، با پرخاش گفت یعصبان نیرحسیام : 

_  یچند وقته دارم فکر م یدون یواسه آوا نگرانم، م شتریشما ب یتو دهن من مامان؟، من از همه  یذار یچرا حرف م

درستش کنم؟ یکنم که چطور  

_ یبذار هیاز خودت ما یستیقدم حاضر ن هی ده؟یچه فا . 

_  یخواهرته، مواظبش باش، چپ نگاه نکن ن،یشه مادر من، ده سال، هر روز تو گوش من خوند یبگم آخه؟نم یمن چ

 دمش،ید یفقط به چشم خواهر یخونه بودم، ول هیدختر شما تو  نیسن بلوغ من با هم یروزا نیبهش............تو بدتر

برو باهاش  ایب یگ یمن به عنوان خواهر ثبت شده شما م هآوا واس گاهیسخت بود مامان، به خدا سخت بود، حاال که جا

به نظرت؟ هی؟آخه منطقازدواج کن  

و دلخورمو دوختم  یاشک یجا خورد، چشما دید نیمنو که نشسته رو زم رون،یجون با قهر از آشپزخونه اومد ب نرگس

در موردم صحبت کنن.نرگس جون روبروم رو زانوهاش نشست ینجوریبهش، دوست نداشتم ا : 

_ میخودمون بود یخبر دنبال غم و غصه  یروزا که ما از همه جا ب نیتو ا یدیکش یبرات مادر، چ رمیبم . 

گفتم یدلخور با : 

_  ینجوریشوهرم بوده ، منم تا آخر عمرم بهش وفادارم، اصالً هم دوست ندارم ا رمحمدیام ستم،ین یناراض یزیمن از چ

خبردار نشه تونیو حاج دیتا خودتون از عذاب وجدان راحت بش دیکشم کن شیپ ... 

بود بهم تشرزد ستادهیپزخونه اکه تو چهارچوب در آش نیرحسیام : 

_ واسه تواِ شونیچه طرز برخورده؟، همه االن نگران نیدرست صحبت کن آوا، ا .... 

_  یخونه زندان نیگم، تا حاال که تو ا یبه بابام م زویرم همه چ یخوام.........من خودم م یکدومتونو نم چیه یمن نگران

پوسم یتا آخر عمر کنج اون اتاق م رمیگ یکه حبس ابدو م نهیا تشیبودم، نها . 
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گفت متیجون با مال نرگس : 

_ من؟ زیعز یا یگفته تو زندان یک .... 

نشون دادم نویرحسیانگشت ام با : 

_ کمکم کنه، مسئله رو  نکهیا یمن ،منو از دانشگاه رفتن انداخت، به جا کیاشتباه کوچ هیآقا پسرتون، به خاطر  نیهم

 تیفکر کرد که با اون محرم چیکه همه قبولش دارن، ه ،یحل کنم، صورت مسئله رو برام پاکش کرد، همون حاج

به خودش  رمحمدی، ام میمحرم نشده بود رمحمدیمن و ام گهواقعاً ا اره؟،یداره به روز روح و روان دخترش م یمسخره چ

 یم دهیبه اونور کش نوریمسخره من مثل کش از ا یاون نامزد ی....تو تمام دوره بشه؟!... کید اد به من نزد یاجازه م

زن خودش  رمحمد،منویداده با حجاب بچرخم، و ام تمونویکه خودش حکم محرم یپسر یشدم، بابام توقع داشت جلو

خواست من  یدونست................دلش م یو اونورو مهم نم نوریدو ماه ا یکیحرفا واسش مسخره بود،  نیدونست، ا یم

باشم، تو بغلش باشم ششیپ شهیهم ................. 

 یکم آورده بودم، از تلنبار حجم حرفا گهیمن د یبرادر، ول نیرحسیام یحرفا جلو نیبود، سخت بود زدن ا نییپا سرم

ته قلبمو یکهنه  یگفتم، حرفا یم دیبرام مهم نبود، با یچیه گهیشدم، د یتو دلم داشتم منفجر م ینگفته  .... 

_ ......سخت بودن؟یفهم ینگه داشتن هردوشون، م یاز اونطرف،.....سخت بود راض رمحمدی، ام دیکش یم نوریبابا از ا . 

که به سمتش نشونه رفته بود ، با پرخاش گفت یاز انگشت اتهام یعصب نیرحسیام : 

_ یانکار نکن خواهر من، خودت زود وا داد ....... 

ضربه به صورتش زد و گفت هیجون، لبشو به دندون گرفت و  رگسن : 

_ ؟یگ یم هیچ ایور یدر نیساکت شو، ا نیرحسیخدا مرگم، ام  

از اشکامو گرفتم و گفتم گهید یقطره  هی : 

_  ستم،ین ی...........من ناراضیکن یانکار م ی...............االنم داریگم برادر شوهر بود یمن م ؟بازمیتوهم خودتو نکش

تونستم مقاومت کنم  یمن نم یمن شد، ول یدست افکار بابا ی چهیشوهرم بود و به نظرم حق داشت، اونم باز رمحمدیام

چرا؟ یدون یدوستش داشتم، م یوقت .......... 

تو خونمون شده بود اتاق من اشاره کردم و ادامه دادم رمحمدیبودن ام یکه تو دوره  منیدر اتاق کنار نش به : 
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_ زدم، به جبر به قول شما  یم رمحمدمویام دیق دیبا ومد،یم رونیکه از اون اتاق ب یاعتراض یصدا نیبا کوچکترچون 

یحاج یخونه  نیقوان .................. 

تو بغلشو گفت دیجون منو کش نرگس : 

_ کنم یشده ، خودم درستش م یسرت هر چ یفدا ،یکن یسکته م یبسه مادر، دار . 

گفتم هیگر با : 

_ همدست شدن و قفل  یکه با حاج یهمون زمان شونویخوام، مردونگ ینم شونمیخوام، مردونگ یبرادرا رو نم نیمن ا

 تیهم برام اهم ندهیهم ندارم، آ یخودم خوشم، گله ا رمحمدیمن ثابت کردن، من با ام یزدن به دست و پا

رو از دست  یزیارغوان از خونه فرار کرده، من چ یبذار بگن دختر حاج ست،یمردمم برام مهم ن ینداره،...............حرفال

دارن ازم یچه توقعات گرانیکه د ستیهم برام مهم ن گهیدم، د ینم . 

زیلبر زِیپر بودم، لبر یکردم، ول یانصاف یخرده ب هی دیدونم، شا یرفت، نم رونیدر خونه رو بهم زد و ب نیرحسیام .  

*** 

 یعنی ،یگفت منو از دانشگاه رفتن انداخت یمن واقعاً انقدر بد بودم؟، م یعنیگفت؟  یراست م یعنیگفت آوا؟  یم یچ

 رمحمدیشد، آوا عاشق ام یشد؟، نه نم یم یچ رمحمدیوسط ام نیممکن بود هنوز به محمد عالقه داشته باشه، پس ا

با افکار  میدختر آورده بود نیبه روز ا یبودم؟، ما چ کردهکار  یتونست انکار کنه،من چ یکس نم چیه نویشده بود، ا

زودتر به خودم  دینگفت؟،چرا به من نگفت؟، شا یچیوقت اعتراض نکرد؟، چرا ه چیخودمون؟، چرا ه ی دهیپوس

 م،یما نذاشته بود کن؟چونیتو چ کیبا هم چ یکه حساب یینداشت، از اونا یمیدونه ام دوست صم هیچرا آوا  ومدم،یم

که از دانشگاه رفتن محروم نشده بود. بعدشم فقط  یبود و خونه، اونم فقط تا زمانر رفت و آمد آوا فقط دانشگاه یمس

یبشر یبن چیاتاق تنها، بدون ارتباط با ه هیشرکت، تو  . 

همه  یپا ریز یتونستم، چرا حاج یکنم؟،مسلم بود که نم یزندگ ینجوریتونستم ا یآوا ، م یلحظه گذاشتم جا هی خودمو

 دیناز شا یشد تا با کل یاز ما م یکیدست به دامن  شهیرفتن هم رونیب یبرا دیآوا با یگذاشت ول نیما ماش ی

دختر  هی میکرد یبودن جرمه؟،چرا امثال ما فکر م خترنه؟!،چون فقط دختر بود؟،آخه مگه د دیو شا میکن شیهمراه

مواظب خودش  یچه جور مینداد ادیبهش  تهایمحدود نیا یتو حصار چند تا مرد باشه؟،چرا به جا دیبا شهیهم

خونه ضربه خورد، چون بلد نبود از خودش مواظبت کنه یاز خونه ضربه نخورد، تو رونیباشه؟،آوا ب . 
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،  میتباه کرد شویدختر، حاال که منو امثال من زندگ نیشد کرد واسه ا یم کاریتا دستامو فرو کردم تو موهام، حاال چ دو

کرد یم یزندگ رمحمدشیچند ماهه از ام یخاطره  هیبا  دیداشت، چرا با یجوون بود، حق زندگ یلیآوا هنوز خ .  

باز کرد وونویدر ا مامان : 

_ دکتر، حالش بده مشیبلند شو ببر رمحمد،یام .......... 

نش؟یاریم_گفتم: آروم  

 دهیراز کشدر آشپزخونه د یازشون نشد. رفتم تو، آوا همون جلو یگذشت و خبر قهیتکون داد و رفت تو، چند دق سرشو

کرد  یم یگوله گولش دلمو به درد آورد، مامان داشت با محبت سع یاشکا وار،یبود و رنگش شده بود مثل گچ د

دکتر، آوا فقط گفت مشیکنه و از جاش بلندش کنه تا ببر شیراض : 

_ خوام یرو نم یزندگ نیمن ا رم،یخوام بم یخوام برم دکتر.....م ینم . 

کنارش زانو زدم نه،ییآب قندِ مخلوط با نمک درست کردم، تابلو بود که فشارش پا وانیل هیتو آشپزخونه و  رفتم : 

_ یآوا خانوم، خواهر ........... 

_ نیرحسیولم کن ام ........... 

_ بخور لطفاً نویبلند شو ا  ............. 

گذاشتم پشتش ، کمکش کردم بلند بشه، دو تا دستشو گذاشت رو صورتش دستمو : 

_ من ،یخوب بود شهیهم ،یتو خوب بود ن،یرحسیام دیببخش ...... 

_ بخور نوی! اسیه ......... 

تو  ن،یرحسیشدم، ببخش ام یزدم خفه م یاگه حرف نم ست،یمن حالم خوب نبود، حالم خوب ن _تو جه ادامه داد: یب

یکرد یواسه من برادر فتیاز وظ شتریب ........... 

_ از دستت، فقط  ستمیمنم ناراحت ن م،یما متوجه نبود ،یرسته، حق دارحرفات د یآواخانوم، خواهر من، آروم باش، همه 

نهییبخور، فشارت پا نوی.........ایکرد یم میکاش زودتر حال ....... 
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که درست کرده بودم بخوره، از طعم بدش  یا ینمک یخرده از سرم قند هیزور مجبورش کردم لبشو باز کنه و  به

و گفت دیبهم کش افشویق : 

 ....بسه_

_ میفکر کن یمنطق مینیبش ایآوا خانوم،ب ........ 

_ رمحمدمیخوام خودم باشم و ام یخوام تنها باشم، م یکشم، م ینم گهیتونم، د ینم ن،یرحسیبسه ام . 

و رو به مامان و گفت واریداد به د هیتک : 

_ باهاش آشنا کنه،  رمحمدویقرار بود من و ام ی، ول هینفرو دوست داره، به من نگفته بود ک هی نیرحسینرگس جون ام

و به فکر  میرو تموم کن یشه خواهش کنم عزادار ی............منهیبب ندشویمنتظر بود زن داداش آ یلیخ رمحمدیام

فهمم یمنتظره، من م مهنوز رمحمد،ینشده،به خاطر ام ریتا د میباش نیرحسیام . 

مامان با بغض گفت ن،ییانداختم پا سرمو : 

_ ؟یزود نیبه ا  

با التماس گفت آوا : 

_ شه، به خدا منتظره یخوشحال م رمحمدیبه خدا ام ............ 

حال و روز مادرم،  نیخواهرم، با ا تیوصع نیبا ا یرو دوست داشتم، ول ایتونستم؟دوستش داشتم، رو یم یچه جور من

  !االن وقتش نبود آخه

یکشیزجر م یمنم دار یبه جا تو  

یعاشقته که تو عاشقش یکی  

یمنم پر غصه شد یبه جا تو  

یخسته بشم، نگو خسته شد نذا  

دلم رهیکه نگ یمن نگران  
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دلم رهیتو داره م دنید واسه  

امیمث بچگ یمن نگران  

خوامیم یمن ازت چ یدونیخودت م تو  

و تنها بمونم یباش شهیم مگه  

محاله بتونم یبزار محاله  

شماره یب اشیدلتنگ گهید دلم  

رو نداره یبه جز تو کس هنوزم  

مویزندگ یکنیم عوض  

مویعاشق یداد ادمی تو  

دمیتا ته خاطراتم کش تورو  

دمیرو ند یتو کس ییبایز به  

آب از سر من گذشته گهید نگو  

سرنوشت و نوشته یجز تو ک مگه  

ینداره نباش تحمل  

یکه تو تنها خداش یدل  

سرد یستاره  هی یخیغرور  به  

بخدا گله کرد یشب از همه چ هی  

سپرد رویبه خودش همه چ دفعهی  

نکرد فقط حوصله کرد هیگر گهید  
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به تو قرصه دلم یمن نگران  

دلم ترسهینم یکنار من تو  

ریبگ مویکن ازم همه چ بغلم  

ریتو دل س شیکنم پ هیگر بزا  

و تنها بمونم یباش شهیم مگه  

محاله بتونم یبزار محاله  

شماره یب اشیدلتنگ گهید دلم  

رو نداره یبه جز تو کس هنوزم  

مو یزندگ یکنیم عوض  

مو یعاشق یداد ادمی تو  

دمیتا ته خاطراتم کش تورو  

دمیرو ند یتو کس ییبایز به  

آب از سر من گذشته گهید نگو  

سرنوشت و نوشته یجز تو ک مگه  

ینداره نباش تحمل  

یکه تو تنها خداش یدل  

*** 

بچه  نیکرد در جا خشکم کرد. ا یم شیکه آوا داشت با هق هق همراه یآهنگ آروم یصدا نیزم ریز یپله ها یرو

شماره/هنوزم به  یب اشیدلتنگ گهیدلم د":دمیشن یزمزمشو م یصدا یداشت تو دلش؟!،همونجا رو پله نشستم، گاه ایچ
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 ینم یکنار من به تو قرصه دلم/تو ینگران من"......"مویعاشق یداد ادمی/تو مویزندگ یکن یرو نداره/عوض م یجز تو کس

 "ترسه دلم

بود. رفتم سمتش یکه بلند شد ، منم از جام بلند شدم، حاج اطیدر ح یصدا : 

 سالم_

_ ؟یسالم بابا ، چطور  

 ی هیگر یلحظه صدا هیکرده بود،  رورویتونستم بگم خوبم، خوب نبودم، امروز آوا دلمو ز یلبخند بود، نم هیفقط  جوابم

دیآوا رو شن : 

_ کنه که باز؟ یم هیداره گر  

تکون دادم سرمو : 

 ....بحثمون شد با هم_

با تو؟_:دیخند ...... 

_ گهیآره د .... 

 .....برو باالمن برم سراغش_

_ بهتره دیبه نظرم االن نر ... 

نییو موشکاف نگام کرد، سرمو انداختم پا قیدق . 

_ مشکوک شد یکل گهید دیمامانو که د یا هیگر یچشا یتو. حاج میرفت ییباال. دستشو گذاشت پشتمو دو تا میپس بر . 

_ باز نیداشت ی....روضه خوننجا؟یچه خبر ا .... 

جرقه زد تو فکرش هیانگار  بعد : 

_ کنه؟ یم ینجوریا نیخواستگارو بهش گفت انیجر  

با بغض گفت مامان : 
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_ نداره شوی........آوا االن آمادگیحاج ستیاالن وقتش ن .... 

گفت یحرص یحاج : 

_ شه.....دو روز  یکه نم ینجوریکنه، ا دایپ شویباباش تا آمادگ یتو خونه  نهیدختر عاقل بش هیمثل  ادینداره ب شویآمادگ

چه حرفا پشتشه؟ یدون یمردم بفهمن گذاشته رفته م گهید  

منکه حواسم بهش هست_:گفتم ...... 

_ کنه ینم یفرق .......... 

گرفتم و گفتم قینفس عم هی : 

_ کنم برگرده شیکنم راض یم یسع د،یخرده مهلت بد هی . 

دخترش ی ندهیدادم، پدر بود و نگران آ یسرشو تکون داد و رفت تو اتاق، به اونم حق م یحاج . 

و  شهیبود، آروم زدم به ش هیاثرات گر ی هیآوا نشون از بق ینایف نیف یآهنگ قطع شده بود ول یصدا ن،ییرفتم پا دوباره

خورد خجالت زده باشه تا دلخور یم شتریب افشیدونم ق یکرد، نم یرفتم تو.نگام نم : 

_ باال؟ یایآوا خانم بابات اومده، نگرانه، نم  

تکون داد و گفت سرشو : 

_ شکنه یکاسه کوزه ها آخرش سر تو م یهمه  ن،یرحسیام دیببخش ....... 

 یدیکش شیبحث ازدواج منو پ یخودتو خالص کن نکهیا ی.......برا؟یبود به مامان گفت یچرت و پرتا چ نیا_:دمیخند

 آره؟

لبخند گفت با : 

_ ؟یمگه تو قصد ازدواج نداشت  

_ فرق کرده طیحاال شرا . 
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_  گهیدست نگه داشتن، اگه دو روز د نیرسه با ا یبه اون م یآخه چ ست،ین یراض طیفرق کردن شرا نیداداشت به ا

 ....دختر مورد عالقت ازدواج کرد

بردم باال و گفتم دستامو : 

_  نیخوام در مورد ا یبار م نیآخر یبرا ستم،یعاشق ن یکن یکه تو فکر م یصبر کن آوا........من اونجور قهیدق هی

 نیو سالها با هم نهیا دشیغلط عق ایحاال درست  ،یبمون ینجوریذاره تو ا ینم یحاج نیموضوع باهات صحبت کنم.....بب

یمدت عقد من بش هی یخودت انتخاب کرد یطیشرا هرکه با  نهیحالت ا نیتو بهتر یبزرگ شده، برا دهیعق ..... 

نییانداختم پا سرمو : 

_ یبهونه ا هیمدت به  هیبعد  یدوست نداشت م،یمون یبا هم م یدوست داشت ........ 

قطع کرد حرفمو : 

_ ذاره که بتونم  یجلو پام م یراه هیمن خدارو دارم ، خودش باالخره  ن،یرحسیحرفشو بشنوم ام یخوام حت ینم گهید

شد دینده.....شا ریکنم به تنها بودن من گ یبابا رو راض دیفقط با ست،ین یرو براه کنم، کار سخت طمویشرا . 

هامو انداختم باال و گفتم شونه : 

_ یفکر کن شتریب یخوا یهرجور صالحه.....فقط نم  

انداخت باال سرشو .  

 نیرحسی،امیآالله قرار شد برن خواستگار یمنو همدل یکرد و با اصرارا یرو به نرگس جون معرف ایرو نیرحسیام باالخره

من ممکنه براشون  یفکر کنه بدقدم یخواست کس یمن نرفتم، دلم نم یبهم اصرار کرد که برم باهاشون ، ول یلیخ

 ی. به جاومدیبر نم یاز دست کس یفکر مردمم کار یخب جلو یلخرافاتا اعتقاد نداشتم و نیخودم به ا اره،یب یبدشانس

 رمحمدیقرار گذاشته بودن به احترام ام ایرو یخونواده  تیمن آالله باهاشون رفت، بعد از چند جلسه رفت و امد و رضا

بدون  ی دهعقد سا هیبا  نیرحسیام ی.حترنیبمونن و بعد از سال مراسمشونو بگ یهم باق یخورده  ینیریتا سر سالش ش

قاطع مخالفت  نیرحسیخونده بشه و ام نشونیب تیمحرم هیداده بود  شنهادیابا پبزن و بکوب هم مخالفت کرده بود، ب

تو  یجشن و بزن و بکوب چیعقد ساده بدون ه هیشده بود  یراض نیرحسیام نیکرده بود و باالخره با اصرار بابا و آرم

 شیپ یو قطع یاصول یهمه چدن آخر و عاقبته منه که از اول خواسته بود یفقط د لشیدونستم دل یمحضر انجام بدن، م

 .بره
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زن داداش  نیدو ماه رفت و آمد، هنوز ا باًیمحضر با حضور فقط بزرگترا عقد شدن. من بعد از تقر هیتو  ایو رو رمحمدیام

 نایبابا ا یشبارو خونه  شتریب یصحبت و مشورت و همفکر یبه بهونه  نیرحسیمدت هم ام نیبودم، تو ا دهیو ند دیجد

 یداد برگردم خونه  یروزها هم که خود بخود نرگس جون اجازه نم وکرد بمونم  یموند و عمالً منو هم مجبور م یم

 شویادگاری یتنگ بود، دوست داشتم برم و باهاش خلوت کنم، هنوز نتونسته بودم عکسا رمحمدمیخودم، دلم واسه ام

کرد یم نمدرک یبود و کس ریگ یدلم تو اون آپارتمان فسقل نم،یکامل بب . 

مفصل و برنامه  یبار دعوتش کرده بود خونه. مراسم پاگشا نیاول یبود که نرگس جون برا یشب ایبرخورد منو رو نیاول

دست تو دست  ایدعوت کرد و سر شب بود که رو ییبه تنها ارویشب نرگس جون خود رو هینداشتن، فقط  ینجوریا یها

لبخند رو لبم نشست، چقدر خدا رو  نیرحسیام ی دونهتو دست مر ایرو یدست قفل شده  دنیاومد. از د نیرحسیام

دوست  اشویکامالً مشخص بود چقدر رو نیرحسیرد کردم، از حرکات ام نویرحسیام یمسخره  شنهادیشکر کردم که پ

بود گهیجور د هیداره، اصالً نگاهش  .  

و نگاه دلخورمو  دیول کرد، لبخند رو لبم ماس ارویدست رو عیسر دیگره خوردشون د ینگاه منو که رو دستا نیرحسیام

ندارم. بغضمو به زور  شونویخوشبخت دنیمثالً چشم د ایشه،  یم میکرد من به زنش حسود یفکر م یعنیدوختم بهش، 

کمک کردن به نرگس جون. نرگس جون  یآشپزخونه به بهونه  بهپناه بردم  ایآروم با رو یروبوس هیقورت دادم، بعد از 

نگام  قیدق قهیکرد. چند دق یمخالفت سرمو تکون دادم، بغض داشت خفم م یکنم، فقط به نشونه  ییرایست پذازم خوا

شد داشیدم در آشپزخونه پ نیرحسیکرد، ام یچا ختنیآه سرشو گرم ر هیکرد و با  : 

_ نتیب یاول داره م ی!.....دفعه ا؟یرو شیپ یایآوا نم .... 

آروم گفتم رونیب دمیکش یم خچالیاز  کویکه ظرف ک نطوریکردم و هم دلخورنگاش : 

_ امیم . 

اومد کنارمو آروم  نیرحسیام د،یقطره اشک که چک هیکرد. شتریبغضمو ب رمحمدیام یمورد عالقه  کینگاه به ک هی

 :گفت

 ناراحتت کردم؟_

نگاش کردم فقط . 

_ نداشتم آوا یواست زنده کنه، به خدا منظور رمحمدویمن دوباره داغ ام یدوست نداشتم کارا ........... 
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گفت ی.حرصدیچک گهیقطره د هی : 

_ گرفتم  یسر راه م ینیریجعبه ش هی نیزد یزنگ م هی ،یدرست کن کیک نیداشت تو دوباره از ا یاصالً چه لزوم

گهید ... 

گفتم خچالویبرگردوندم تو  کویک : 

- رهیگم آراد بره بگ یاالن م د،یببخش ..... 

گرفت بازومو : 

_ یکن یخون به دل خودت م ینجوریگم که ا یمن دارم به خاطر تو م نم،یواستا بب . 

لب گفتم ریز : 

_ دیخوشبخت بش . 

با دو از پله ها رفتم باال و خودمو تو اتاق حبس کردم و درو از پشت قفل کردم و . 

کدومشونو ندادم، حوصله  چیمن جواب ه یول نییدونم چند بار بچه ها اومدن پشت در اتاق و ازم خواستن برم پا ینم

کنن. سرمو تو اتاقم گرم کردم تا موقع  یخودشون معن یزوج تازه برا نیهر نگاه و حرکتم رو به ا هینداشتم که بق

 ندفعهیدرو باز کردم و همراهش رفتم، ا نییبرم پا یرفتنشون، نرگس جون که اومدو ازم خواست واسه خداحافظ

نظر گرفته بود،  ریتک تک حرکاتمو ز نیرحسیام ،یو دست دادن ساده و معمول یخداحافظ هیسرد بود،  یلیبرخوردم خ

 :گفت

_ نجا؟یا یهست  

نیرم، شما راحت باش یاز بچه ها م یکیاگه بخوام برم با _نگاش کنم گفتم: نکهیا بدون . 

رم یمنکه دارم م_گفت: آرومتر .... 

بود،دستشو دور بازوم حلقه کرد و گفت ستادهیکه کنارم ا آراد : 

_ ششیبخوام برم پ دیخانم کار دارم،شا یمن امشب با آبج . 
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بابا، دست از سر من "خواست سر همشون داد بزنم یدلم م یبودم ول یراض نیرحسیام یاز حرکت آراد جلو نکهیا با

خواد تنها باشم یمن دلم م ن،یبردار " 

ه؟یادیز یدونم واقعاً خواسته  ینم  

با هم از خونه خارج شدن ییو دوتا ایدستشو گذاشت پشت رو یسرشو تکون داد و بعد از خداحافظ نیرحسیام . 

کرد و کنار گوشم گفت کیخودشو بهم نزد شتریب یکمی آراد : 

 امشب تو خونت جا دارم؟_

 چرا؟_

_ یخواهرم مهمون یخونه  امیخوام ب یچرا؟......م ..... 

و گفتم دمیکش قینفس عم هی : 

_ ؟یخواهرت مهمون یکیاون  یخونه  یر یوقت نم چیچرا ه  

لحظه فقط نگام کرد و بعد آروم گفت چند : 

 .....نگرانتم آوا_

_ کنم،هزار بارم گفتم من به  ینشدم که خودکش مانیا یکنم؟..........هنوز اونقدر ب کاریتنها باشم قراره چ یکن یفکر م

از بنده هاش  شتریب یلیخودشه.........خودشم خ شیفامم پندارم، من خدامو دارم، تمام حر اجیشما احت یاینگران

 ..... نگرانمه

 یشونه هاشو انداخت باال و رفت سمت پله ها.رفتم آشپزخونه کمک نرگس جون، ازم دلخور بود، برا یبا دلخور آراد

داد، گفتم ینشون م یبا کم محل شویبار داشت دلخور نیاول : 

 ....نرگس جون_

 بله؟_

_ خواستم ناراحتتون کنم یمن نم ..... 
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_ کنه؟ یباخودش فکر م یدختره که تازه وارد خونواده شده چ نیا یفکر کرد چیه ! 

و گفتم دمیکش قینفس عم هیکرد.  یم خیمنو توب دشیجون داشت بخاطر عروس تازه از راه رس نرگس : 

_ دیببخش . 

از پشت سرم گفت یرعلیام : 

_ به خاطر تو شویکه تموم زندگ ینیرحسیقدر برات مهم بود؟........ام نیهم نیرحسیام ...... 

که فکر  یکس یروبرو نمیتونم بش یمن..........من نم یپا دیبذار تونویخوام زندگ یکدومتون نم چیمن از ه_بغض گفتم: با

دختر  دیبهش بر خورده؟!.......بگ..........عروستون ارمیدر ب الویخ یب یآدما یشه و ادا یم میکنه من به زنش حسود یم

کرده مقابل  حیباشه، شوهرش که ظاهراً براش توج وونهید هیازم در حد  شتوقع دیاس.........بذار وونهیخونه د نیا

عکس العمل نشون بده دیبا یمن چه جور یایحسود ..... 

جون گفت نرگس : 

_ آوا؟ یگ یم هیچ نایا  

هق هق گفتم با : 

_ کار منو انجام داده بودن،  نیآرادم هم ای یرعلیاالن اگه ام نمییخوام بب یم گه،یشدم دخسته شدم، به خدا خسته 

شد؟ یباهاشون برخورد م ینجوریهم  

آشپزخونه بلند شد رونیبابا از ب یصدا : 

_ یکن یصداتو رو بزرگترت بلند م نمیب یآخر باشه که م یآوا دفعه  . 

و چادرمو انداختم سرم.بابا  دمیاومدم. لباسامو پوش رونیشپزخونه بپشت دست اشکامو از گونه هام پاک کردم و از آ با

جلوم ظاهر شد یعصبان : 

 کجا؟_

 خونه_

کردم از اونم دلخور بودم یبابا نگاه نم یچشما تو . 
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_ یهم حق ندار گهی.......دنجاسیتو هم یخونه  ...... 

قطع کردم حرفشو : 

_ شدم دهیآدمم که آزاد آفر کیمن حق همه کارو دارم، من  ...... 

سمتو خودشو  دیقبل از فرود اومدنش، نرگس جون منو کش یصورت من باال رفت، ول تیبار به ن نیاول یبابا برا دست

 :گرفتم تو بغلش. رو به بابا گفت

_ خونه اس، هواشو داره نیرحسیآراد برسونش،ام دیاجازه بد . 

گفت و اتاقو ترک کرد یلب ریال اله اال اهلل ز هی بابا . 

بود، کفشاش  نیرحسیام یخونه  ایشدم، رو ادهیتشکر کردم و پ یلب ریمنو تا خونه رسوند، ز نیبا اخم و سرسنگ آراد

در واحدشو باز  نیرحسیکه تو در چرخوندم ام دوی. کلدیرس یخندشم واضح به گوش م یپشت در جفت بود و صدا

 :کرد

 سالم، پس آراد کجاس؟_

و گفتم نییانداختم پا سرمو : 

_ ند، برگشت خونهمنو رسو .... 

شد گفت یم نیرحسیام یبازو زونیکه آو نطوریو هم رونیآورد ب نیرحسیهم سرشو از کنار ام ایرو : 

 .سالم_

_ دییسالم.....بفرما . 

عشوه گفت با : 

_ زمیعز یمرس  

گفت نیرحسیرو شونشو رو به ام ختیطرف ر هیجمع کرد و از  گشیبلند و بورشو با دست د یموها بعدشم : 

_ مونم یم شتیبه مامانم گفتم شب پ نیرحسیام . 
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آروم سرشو تکون داد و رو به من گفت نیرحسیام : 

_ صدام کن یداشت یکار . 

_ با اجازه ،یباشه مرس . 

با لبخند گفت ایرو : 

- زمیعز ریشب بخ . 

و رفت تو و درو بست دیدنبال خودش کش نویرحسیام یبازو و .  

جهت که  نینه از ا یکردم ول یکرد، بهش حسادت م یم تمیداشت اذ ایحضور رو ومد،یخواب به چشمم ن اونشبو

توجه ها رو به خودش  یخونواده و همه  یشده بود سوگل دهیهنوز نرس نکهیاز ا دم،ید یباهاش م نویرحسیحرکات ام

نو  یداشتم جمله  یواقع یبا حضور اون به معنا یول ،هوامو داشتن شتریب یلیهمه خ ایجلب کرده بود، تا قبل از ورود رو

که همه تو  ینیرحسیخوشگل بود و خوش صحبت و از همه مهمتر همسر ام ایکردم، رو یرو درک م"به بازار  ادیکه م

تو خونواده از  گاهمویداشتم جا نکهیاز ا یخوشحال بودم ول نیرحسیخونواده دوستش داشتن.دلم گرفته بود، واسه ام

دختر نداشتشو  یخودش عروس آورده بود و عروسش جا گهیبودم، نرگس جون حاال د ریدلگ یدادم حساب یمدست 

 یبودم ، حت ریمهم نبود انگار. اونشب تا صبح با خودم و افکارم درگ ادیبود و نبود من ز گهیکرد. د یبراش پر م

 یکردم. تا صبح رو یو حضورشو کنارم حس نم ودمبود که تو اون خونه تنها ب یشب نیشده بود، اول یازم فرار رمحمدیام

 رفتم میبرنگشتم تو تختم، مستق گهیبودم و نگاهم به قاب عکس دونفرمون بود. بعد از نماز صبح ، د دهیخت دراز کشت

نرگس جونو از کنارش برداشتم.با انگشت آروم  ییو گردنبند اهدا دمیبوس رمحمدویسمت قاب عکسمون و صورت ام

لب گفتم ریو ز رمحمدمیام رترو صو دمیکش : 

_ سراغم یومدیاس که ن گهید یجا ریو فکرم درگ ستین شتیحواسم پ یکرد فکر کنم توهم حس .  

اون  ی، حت دمیآزاد کش یتو هوا قینفس عم هیو رفتم رو تراس،  یدر ورود یروبرو یکردم به جالباس زیآو گردنبندو

تونستم دل ازون تراس  یو روشن روبروم نم کیتار یبه خاطر منظره  یگرم و دم کرده بود، ول یساعت صبح هم حساب

و  دمیو شن نییدر پا یخونه توجهمو جلب کرده بود.اونقدر اونجا نشستم تا صدا نیبود که تو ا ییجا نیبکنم، اول یفسقل

 یم ییزد و به نونوا یم ونبریبود، از وسط پارک م شیشگیهم ریپارک روبرو شد، مس یکه راه دمید نویرحسیبعد ام

دیرس . 
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خودم برداشتم و  یبود و دو تا خرما برا یچا هی رمحمدمیکه تو نبود ام کنفرمی یشدم و رفتم تو.بساط صبحونه  بلند

سوت و کور شده بود ،آروم گفتم یادی. خونه انگار زمنیتو نش زیگذاشتم روم : 

_ ...........دلم تنگه......دلم گرفته؟ییپس تو کجا رمحمدیام ....... 

نبود یجواب یول دمیتو عکس د رمحمدویام ی خنده .  

 یبلند شدم و از چشم دم،یترس ی، انقدر تو خودم غرق بودم که حساب دمیزنگ در خونه که بلند شد از جام پر یصدا

بود. شالمو انداختم رو سرمو درو باز کردم نیرحسینگاه کردم، ام : 

 سالم_

_ نون گرفتم ای..............بریسالم ، صبح بخ  

اومد رونیاز واحد روبرو ب ایخواستم دستمودراز کنم سر رو تا : 

_ شد ریکالسم د ن،یرحسیپس ام یکجا موند . 

نونو گذاشت تو دستمو ،گفت نیرحسیام : 

_ امیدارم م . 

گفتم ایبه رو رو : 

_ جون ایرو ریصبح بخ . 

شه یم رمید ری.........بدو امریصبح توهم بخ_زد: یلبخند مصنوع هی . 

ایدر برداشتم و گرفتم سمت رو یروبرو یو از جالباس گردنبند : 

_ من امانت بوده شیمال شماس، پ نیجون، ا ایرو . 

اومد و گفت رونیدر ب یبا تعجب از ال اینگام کرد، رو زیسرزنش آم نیرحسیام : 

 .....چه خوشگله، مال منه_

_ من امانت بود شیپ زمیآره عز ..... 
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و گفت ارهیباالخره نتونست طاقت ب نیرحسیام : 

_ گردونه یبر نم یرو کس هیکارت اشتباس آوا......هد . 

دلخور نگاش کرد، با لبخند گفتم ایرو : 

_ شه یم ریجون د ایکالس رو نیرحسیرسوند دست صاحبش.........برو ام دیامانتو با یول . 

کردم و برگشتم تو خونه یسرسر یخداحافظ هیهم  بعد . 

کنه.گفتم یداره از تو عکسش دلخور نگام م نیحس ریکردم ام احساس : 

_ عروس و دختر نرگس جونه ایفقط رو گهینگام نکن........االن د یاونجور گهیتو د   

رفتم سمت آشپزخونه گفتم یکه م نطوریوارد شدم و هم ایسر رو پشت : 

_ یقبولش کرد ینکرد یکار خوب . 

نگاه بهش انداخت و گفت هیباال آورد و  گردنبندو : 

_ ؟یبود دهی..........تو براش خرنو؟یا  

و  دمیکش قینفس عم هیدخترا، نیگذشت تو فکر و احساس ا یم یقبولش کرده بود، چ نیکردم، پس واسه هم نگاش

 :گفتم

_ خود مامان بوده ه،مالیمی.........قدرمحمدیمامان بود بهش، شب عقدش با ام ی هینه........هد ..... 

حق به جانب گفت ایرو : 

_ امرزیبا مامانت نداره............بعد اون خدا ب یارتباط گهیبه آوا داره..........آوا که د یصنمپس چه  .... 

دختر مامانم بوده شهیهم آوا هم امرزیقبل اون خداب_گفتم: یحرص ...... 

جواب داد دلخور : 

_ برم پسش بدم یاگه واقعاً ناراحت .... 

_ کنم یکارو م نیهم قاًیتو باشم دق یمن جا . 
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و پرت کرد رو مبل و گفت گردنبند : 

_ خودت برو پسش بده یمشتاق یلیخ ..... 

هوا زل زد تو چشمامو گفت یب بعد : 

_ گذره؟ یتو و آوا م نیب یچ  

_ ؟یچ یعنی ! 

_ ره دنبال  یکنه م یازدواج م گهی......اون دو روز د؟یباش امرزتیداره انقدر نگران نامزد برادر خدا ب یچه لزوم

د؟یکن یم یهم زندگ یکه تو دو تا واحد روبرو نتونهیب ی...........چنمیب ینم ینگران نهمهیواسه ا یلیدل ش،منیزندگ  

_ هواشو داشته باشم فمهیآوا خواهرمه،وظ ا،یمزخرف نگو رو  

_  یکدوم شمارو برادر نم چینامزد شده پس ه رمحمدیبرادر تو بوده، اگه اون با ام رمحمدمیام ن،یرحسینه اشتباه نکن ام

تونه برادرانه باشه یاحساس تو هم نم ناًیدونسته،مطمئ  

_ مامان  شیآوا پ یتو.......بهتره بدون هیخواستگار امیداشت ب یبود چه لزوم ینجوری.........اگه ایزن یتهمت م یدار

میما ازدواج کن رمحمدیوساطت کرد تا قبل از سال ام . 

نگاه حق به جانب گفت هیزد و با  پوزخند : 

_ نفر بشن هیکه پابند  ستین ییآوا از اون دخترا دیاخب آره،ش ..... 

کنار رفتم و وارد اتاق شدم  ایچشم رو یاز جلو قینفس عم هیچند لحظه چشمامو بستم و بعد با  تمیکنترل عصبان یبرا

که ادامه داد دمیصداشو شن یول : 

_  نجایا ادیسقف نرفته بودن ب هی ریهنوز با هم ز یکه فقط نامزدش بوده و حت یدختر بعد مرگ مرد هیداره  یچه لزوم

کنه یو تنها زندگ . 

و دلخور  منیو نجابتش حقش نبود.برگشتم تو نش یسوال رفتن پاک ریز گهیحقش بود د یآوا سوخت، هر حرف یبرا دلم

نگاه کردم و گفتم ایبه رو : 

 .آوا افسرده اس_
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زد و گفت پوزخند : 

_ لمهیف نمیا  

_  رمحمدیکه واسه ام ییاز غذاها خچالشویرم و  یم ستین یوقت شهیکنه، من هم یم یزندگ رمحمدشیآوا روزا با ام

کنم یجمع م واریدرو د یاز رو ادداشتاشویکنم و  یم یکنار گذاشته خال .... 

پوزخند گفت با : 

_ اس وونهیباشه که د ینطوریاگه ا ...... 

یستین زایچ یلیخ انی، تو در جر ایزود قضاوت نکن رو_گفتم: دلخور  

حق به جانب گفت باز : 

_ .؟یدختره تنها نباش نیبا ا گهیحق ندارم ازت بخوام د ! 

_ کنم یشه شونه خال یآوا با منه، نم تیشه،مسئول ینم  

 چرا با تو؟.....آوا خودش دو تا برادر داره_

_ به من سپردش،چون باباش بهم اعتماد کرده رمحمدیبا منه چون ام تشیمسئول  

 چرا تو؟_

 یتونستم قانعش کنم، فقط سع ینم یراحت نیشده بود و من به ا کیتحر یحسادت زنونش حساب ومد،یکوتاه نم ایرو

نشه دهیکه دوست نداشتم کش ییکنترل کنم تا بحث به جاها تمویداشتم عصبان . 

_ تونم مواظبش  یبهم گفته بود و.........نم رمحمدیدونستم، ام ی.و فقط من مرمحمدیاون و ام نیب یاز رازها یلیچون خ

 نباشم

گفت یپوزخند و دلخور با : 

_ گهید یریداداشتو به عهده بگ فیکه کالً وظا یکرد یهو عقدش م هیخب   

گفتم یو عصب رمیخودمو بگ ینتونستم جلو باالخره : 
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_ کنم، آوا قبول نکرد نکارویاتفاقاً قصد د اشتم ا . 

دمیو منم دنبالش دو رونیو از خونه زد ب دیاشو پوشپوزخند دلخور لباس هیبا  ایرو .  

بازوشو گرفتم و نگهش داشتم نگیدر پارک دم : 

 کجا؟_

و  دمشیخودم کش کینزد شتریمسائلو، ب نیبفهمه ا اینداشت رو یعذاب وجدان گرفتم، لزوم یکل دمیکه د اشکاشو

 :کنار گوشش گفتم

_ شده بودم یعصبان دیببخش ..... 

کرد تو چشمام نگاه : 

_ کنه؟.....دروغ که نبود حرفت یم یفرق هیدر اصل قض ...... 

لبخند گفتم هیخواستم آرومش کنم، با  یم : 

_ شما، من  یخواستگار امینگرفتم ب میشبه تصم هیمن به آوا به خاطر عشق و عالقه که نبوده، منم  شنهادیخانوم خانوما، پ

دونست، قرار بود آشناتون  یم انویجر نیکردم، آوا هم ا دایذره ذره بهت عالقه پ دمتیاول که با رضا د یاز همون روزا

خواستم در حق آوا  یراحت باشه خانومم، من فقط م التیافتاد.............خ تفاقصحبت کنه که اون ا نایکنم تا با مامان ا

آوا قبول  یآوا خواهرمه...........باور کن وقت واقعاً ست،یما ن نیب یچیه ا،یکرده باشم..........به جون خودت رو یمردونگ

دمینفس راحت کش هینکرد من فقط  ...... 

نه.با خنده گفتم ایخواست از چشمام بخونه که حرفام راسته  یزده بود تو چشمام ، م زل : 

_ ؟یکن ینگاه م ینجوریچرا ا ! 

نگاه به ساعت انداختم هیطرف صورتشو گرفت،  هی یپشت دستش اشکا با : 

_ باال صبحونه، به خاطر شما رفتم نون تازه گرفتم خانوم خانوما میبر ایکالست که گذشت، باز  ..... 

همون لحن دلخورش گفت با : 

_ آوا؟ ایبه خاطر من   
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دمیخند : 

_ به خرج بدم نذارم اون دختر تنها سر صبح از خونه بزنه  رتیاشکال داره غ رون،یب رمیباز دوباره؟، منکه دارم م

رونیب ...... 

نگام کرد، ادامه دادم فقط : 

_  نایاندازم، مامان ا یدفعه قطعش کنم تو رو از چشم همه م هیکردم، حاال  یکارارو م نیهم شهیخانوم من هم ایبعدم رو

ذاره ینم ایگن رو یبا خودشون م ...... 

هاشو انداخت باال و جلوتر از من از پله ها رفت باال شونه . 

بشه دهیمسائل به خونواده ها کش نیوست نداشتم حرف اخرده قانع شده بود، د هی ظاهراً . 

*** 

 یسر بسرم م یرعلیبودم، آراد و ام دهیرس ریرو رسوندم خونشون و خودم رفتم شرکت، د ای،رو میرو که خورد صبحونه

شرکتو به سر انجام رسوندم یسخت تر از کارا یدو تا پروژه  یکیخبر نداشتن از صبح  دن،یخند یذاشتن و م . 

 ییرایازش پذ یمسخره باز یبا کل یرعلیو بردمش تو اتاق خودم. ام میروز ، رضا اومد شرکت، با هم دست داد یوسطا

گذاشته باشه کف دستش، با اشاره  زویهمه چ ایزدم رو یکردم رضا اومده که صحبت کنه، حدس م یکرد ، احساس م

معلوم بود صحبت کردن واسش سخته، خودم با خنده  ا،رض یخواستم تنهامون بذاره، نشستم رو مبل روبرو یرعلیاز ام

 :کارو براش راحت کردم

_ گفته بهت؟ یچ ایرو ! 

تکون داد یگرفت و سرشو سوال خندش : 

_ گه؟ یم یچ  

دمیخند : 

_ صحبتا باز بشه، لطفاً اگه مامان و بابات تا حاال خبردار نشدن نذار  نیحساسه......دوست نداشتم سر ا گه،یدختره د

 .......بفهمن

دیخند : 
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_  نیگه ا یم ی......حاال چیدوستت داره خره، عمراً بذاره جلو مامان و بابام خراب بش ست،یعقل ن ینه، اونقدرها هم ب

 خواهر ما؟

دادم رونیپر صدا ب نفسمو : 

_ یدیمارو هم د ی........رابطه یدیتو که آوا رو د .......... 

_ رو حساس کرده ایرو نیشما نبود؟............هم یکدوم از برنامه ها چیسوال هست...........چرا آوا تو ه هی یآره، ول ....... 

_ تو  ادیتونست ب یخودمون بمونه رضا، آوا افسرده اس، تازه نامزد جوونشو از دست داده، معلومه نم شیخوام پ یم

چشمم  یشور ایفکر کنه پا قدم من  یخواد کس یگفت دلم نم ینبود، م نیا شیشخص لیمراسما...............تازه دل نجوریا

بار نرفت ریبهش اصرار کردم، ز یلیخدو تا جوون بشه، من  یممکنه باعث خراب شدن زندگ ........... 

_ ه؟یچ یخواستگار انیجر  

دمیخند : 

_  یحت گهیحالمو گرفت که جرات نکنم د یجور هیدادم.........اونم  شنهادیدر کار نبوده، من فقط......بهش پ یخواستگار

کم نذاشته باشم..........به اون خواهر  یزیبرادرم چ یخواستم برا یگفتم، فقط م ایمسئله فکر کنم.........به رو نیبه ا

یخواستگار ومدمیسرعت بعد فوت داداشم نم نیبگو من اگه دوستش نداشتم به ا وونتید .... 

تو هم دیمسخره کش اخماشو : 

_ شم ها یم یرتیدارم غ ......... 

دم،گفتیخند : 

_ نیرحسیدارم ام شنهادیپ هیمن  ....... 

شنوم یمنتظرم، م یعنیبراش تکون دادم،  سرمو : 

_ کن دیخر شیپ گهید یجا هیواحد خودتو بفروش،  ایب ...... 

کامالً مخالفتمو اعالم کرد، دوباره ادامه داد قمیعم نفس : 
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_ دونم  ی...........من میعوض کن تشونویذهن یتون یحرفا نم نیحساس شدن، با ا یزیچ هیرو  یدخترا وقت ن،یرحسیام نیبب

هیو دوست یراهش دور نیدست از سرت برداره، بهتر ایدونم رو یم دیبع ی، ول ستین یزیشما چ نیب ....... 

کنم یم شیکار هیخوام،  یفرصت م کمی_تکون دادم: سرمو ...... 

_ شروع  یآوا اونجاس، من برا یتا وقت"گهیکفش،م هیجفت پاشو کرده تو  ایرو نجام،یمن به خاطر جفتتون ا نیبب

باشه گهید یجا هیبه فکر  نیرحسیگه ام یذارم، م یپامو تو اون خونه نم میزندگ " 

دیمبل و جفت دستامو فرو کردم تو موهام، رضا خند یدادم به پشت هیسرمو تک کالفه : 

_  دیبا دنتمینفس کش یبرا گهی..............حاال دیازدواج کن یزود نیبه ا یبود کاریب ،یخودته، زود دم به تله داد ریتقص

یریاجازه بگ  

ست؟یخانم شما قهر که ن یآبج نیگمشو.........حاال ا_:دمیخند  

_ بدبخت..........نه لیزن ذل یا  

خنده ادامه داد با : 

_ بکش شب با گل و  یزحمت هیخودمون............حاال شما  یخونه  ادیب نهیخواد منو بب یهر وقت م نیرحسیگه ام یم یول

یایگم برا شام م یبه مامان م ،یمنت کش ایب ینیریش . 

که دراز شده بود گذاشتم و گفتم یاز جاش بلند شد، بلند شدم، دستمو تو دست و : 

_ ادیخرده صحبت کن، کوتاه ب هیبا خواهرتم   

تکون داد و دستشو زد به پشتم سرشو : 

_ وقت هینکنن  تیدوباره خر نکهیا یشن الزمه......برا یکه زود خر م ییپسراواسه  .  

دسته  هیدوش گرفتم و لباسامو عوض کردم و سر راه هم طبق سفارش رضا  هیبه خونه زدم و  یسر هیاز شرکت  بعد

رو گرفتم و رفتم خونشون ایرو یبسته شکالت مورد عالقه  هیگل و  . 

باال آورد،  دنشیبوس یبود.گونشو برا دهیبه خودش رس یودن، خودش درو برام باز کرد، حسابب ومدهیو رضا هنوز ن باباش

آروم گفتم یو با صدا دمیبا لبخند با دو تا انگشت گونشو کش : 
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_ جلو مامانت زشته طون،ینکن ش ........ 

دو نفره  یکردم و با تعارفش رو کاناپه  یبا مامانشم احوالپرس من،یتو هم و جلوتر از من راه افتاد سمت نش دیکش اخماشو

دستمو از پشتش رد کردم و انداختم رو شونش،  یداد به من. مجبور هیتک یور هی باًیهم نشست کنارم و تقر اینشستم، رو

با هم  یادیاونا همه ز یظاهراً تو خونواده  یرفتارشو داشته باشه، ول یخرده مالحظه  هیبزرگترا  یدوست داشتم جلو

بودن. مامانش رفته بود تو آشپزخونه کنار گوشش گفتمراحت  : 

_ زم؟یباشه عز ،یمالحظه کن شتریخرده ب هی....دوست دارم بابات و رضا که اومدن ایرو  

_ بشن؟ تمونیمیبده متوجه صم  

متوجه بشن ینجوریا ستیالزم ن_:دمیخند ........ 

کنار. آرنجامو گذاشتم رو زانوهامو سرمو برگردوندم سمتش دیخودشو کش دلخور : 

_ ؟یکلمه حرف من قهر کن کیتو قراره با هر   

_ گفته قهرم؟ یک  

گفته قهرم؟ یک_تو هم و اداشو در آوردم: دمیکش اخمامو ! 

 ینیکنه.مامانش که با س.با آخ و اوخ مجبور شد اخماشو باز شیشونیپ ینایبا انگشت اشاره محکم فشار آوردم رو چ بعدم

که جلوم گرفته بود برداشتم و گفتم یا ینیاز س یچا هی. با لبخند دیخند یداشت به حرکاتمون م منیاومد تو نش یچا : 

 .....دستتون درد نکنه_

_ خوبن؟ ناینوش جان.....مامان ا  

 سالم دارن_

گفت ینیریاشاره به ظرف ش با : 

_ کن ییرایجون مامان پذ ایرو . 

خواست بلند بشه و گفتم یکه م ایرو یگذاشتم رو زانو دستمو : 
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_ دارم یبخوام خودم بر م یتعارف ندارم، هرچ . 

با خنده گفت مامانش : 

_ ها دیامروز به کالسش نرس ایجان رو نیرحسیام ! 

شقرق دختر خودتون بوده که سر صبح ق ریتقص"تونستم بگم یکه دوباره اخماش تو هم بود انداختم، م اینگاه به رو هی

تونه  ینم طشیبخاطر شرا ایزدن نداره ،  یبرا یکه آدم حرف یوقت یعکس العمله برا نی؟،سکوت بهتر"راه انداخته

بگه یزیچ هی ونهم ساکت نشسته بود، توقع داشتم حداقل ا ایبگه.رو یزیچ . 

شبم بود که پدرش  یذاشت.آخرا یاومد، سرحال بود و سر به سر همه م رونیاز سکوت ب یکمیجمعمون  د،یکه رس رضا

گفتم ایبود، رو به رو ایبعد از شام که به قول رضا دستپخت رو ی. بعد از شام و چادیرس : 

_ کم گه،کمید روقتهیبا من؟.....د یندار یکار ...... 

جملم تموم بشه و گفت نذاشت : 

_ بمون نجایامشب ا . 

باباش معذب گفتم یجلو : 

_ زحمت دادم یکاف یبه اندازه  گه،ید یمرس .... 

راه دستمو گرفت  نیب ایدست بدم که رو یمهدو یخواستم با آقا یبدرقم کردن، م یاز جام بلند شدم.همه تا دم ورود و

 .تو دستشو زل زد تو چشمام

_ یکنم،دوست دارم بمون یم ن،خواهشیرحسیام .... 

خواست  یو م ومدیپدر و برادرش واسه من عشوه م یجلو یراحت نیدختر به هم نیواقعاً ا یعنیلحظه چشمامو بستم،  هی

 :شب خونشون نگهم داره،باباش با خنده گفت

_ نمیاخبارمو بب ی هیرم بق یمن م دیریبگ متونویتا شما تصم  

،خانمش  یمهدو یکشم.پشت سر آقا یاز دختر خودش دارم خجالت م شتریباباش احساس کرد که من ب یکنم حت فکر

کرده بود.  دایدوتا دستشو انداخت دور گردنمو باز زل زد تو چشمام. نقطه ضعفمو پ ای.رومنیو رضا هم برگشتن به نش
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 موند، اگه یگشتم آوا شبو تنها م یآوا بود، اگه بر نم ریتونستم نه بگم بهش.فکرم درگ یکرد نم ینگام م یاونجور یوقت

دادم؟ یم دیبا یرو چ یافتاد،جواب حاج یم یاتفاق  

دمیبوس شویشونیاز گردنم باز کردم و پ ارویرو یدستا : 

_ گهیشب د هیباشه  .......... 

_ نیرحسیام ......... 

گفتم ارم،یخواستم اسم آوا رو ب ینم : 

_ خرده بگذره هیشما معذبم..........بذار  یجان! من هنوز تو خونه  ایرو . 

خرده کج کرد هی سرشو : 

_ یباش شمیشه، دوست دارم پ یدلم برات تنگ م ،منیکن دایپ یخوا یم ایدن یاز مامان و بابامو رضا راحت تر کجا . 

_ من شیپ میبر ایخب تو ب  

_ امیکه نم یدون یم .... 

_ قول دادم یجان، من به حاج ایرو ...... 

وسط حرفم دیپر : 

 !بازم آوا_

باال بردم میپلکام فشار دادم و بعد دستامو به حالت تسل یشست و اشارمو رو انگشت : 

_ یتو بگ یخب باشه، هر چ لیخ . 

و گفت دیخنده گونمو بوس با : 

_ یمرس . 
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آراد بخوام شبو  ای یرعلیگرفتم از ام می. اول تصمایدادم و کالفه از همون دم در پناه بردم به اتاق رو رونیپر صدا ب نفسمو

 دیکردم، با یفهمه بد قول یم یحاج ینجوریبعد با خودم فکر کردم، ا یآوا رو داشته باشن، ول یمن تا هوا یبرن خونه 

مکرد یمسئله م نیواسه ا یفکر اساس هی .  

 یگره رو باز کنم. صبح به جا نیا یچه جور نکهیدل نگران آوا بودم. فکرم مشغول ا ومد،یتا صبح خواب به چشمم ن شب

گفت نمدیهم هنوز خونه بود، مامان با د یرعلیمامان، ام شیرفتم پ میمستق نایا ایرو یشرکت ، از خونه  : 

_ ؟یاوردیچرا آوا رو ن نجا،یا یومدیم یتو که داشت  

 .....خونه نبودم_

 یسرش خال هاموینفر بودم که دق و دل هینگاش کردم، دنبال  یتو هم و عصب دمیاخمامو کش د،یخند طنتیبا ش یرعلیام

 هیو لم داد رو کانتر. نشستم رو  ستادیو پشت اپن ا رونیخنده از آشپزخونه رفت ب ،بایرعلیبهتر از ام یکنم و چه کس

و گفتم یصندل : 

_ خونه؟ یبرش گردون یتون ی؟،میکن یمامان......با آوا صحبت م  

نگام کرد قیدق مامان : 

_ شده؟ یزیچ  

گفتم قینفس عم هی با : 

_ سازن یبا هم نم .... 

با تعجب گفت مامان : 

_ سازن؟ یبا هم نم ایک  

_ و آوا ایرو ...... 

با خنده گفت یرعلیام : 

_ اره؟یدر م ینگو که آوا خواهر شوهر باز ! 

_ یرعلیکنم ام یدارم صحبت م یجد ....... 
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به مامان ادامه دادم رو : 

_ ذارم یآوا اونجاس من پامو تو اون خونه نم یگه تا وقت یم ایرو  

نشست رو بروم مامان : 

_ ه؟یمشکلش چ  

_ آوا که خودش دو تا برادر داره ،یرس یو م یکن یگه تو چرا انقدر به آوا توجه م یم .... 

باز گفت یرعلیام : 

 .....حق داره_

چپ نگاش کردم. مامان گفت چپ : 

 خب؟_

_ کن دیخر شیپ گهید یجا هیگه خونه رو بفروش،  یم  

_ کرده؟ کاریمگه آوا چ  

_ نسبت به هم حساس شدن شونییدونم، دوتا ینم ......... 

_ ه؟یتو چ میتصم  

_ ذاره ینم ایعمالً رو تیوضع نیآوا رو داشته باشم، با ا یقول دادم هوا یمن به حاج  ........ 

_ ره؟یروابط تو و خواهرتو بگ یجلو یبه خانمت اجازه بد یخوا یاالن م نیتو از هم یعنی  

نییانداختم پا سرمو : 

_ نداره یما اعتقاد یاون به روابط خواهر و برادر نه،یمسئله هم  

_ ؟یکن ینم حشیچرا توج  

مامان یکردم تو چشما نگاه : 
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_ شه ینم حیتوج ...... 

گفت یرعلیام باز : 

_ درک کنه نویا دیحق داره مامان، آوا با  

_ عوض کن؟ تویتو به خاطر زن من سبک زندگ یبگ یخوا یبهش؟م یبگ یچ یخوا یم  

_ کنم؟ کاریچ یگ یم یبه خدا خودمم کالفه ام مامان، ول  

_ ؟یقول داد یچرا به حاج  

_ شه؟ یم ینجوریدونستم ا یچه م  

با اعتراض گفت یرعلیام : 

_ ستین نیرحسیحق داره، آوا که واقعاً خواهر ام ایمامان رو ...... 

و در واقع به من گفت یرعلیرو به ام مامان : 

_ کنه جادیا یدودستگ نمونیب ینجوریا بهیغر هیحاال درسته که  م،یخونواده بود هیهمه سال ، ما همه  نیا ..... 

از حرف مامان گفتم دلخور : 

_ اس ، اونوقت آوا آشنا؟ بهیزن من غر  

گفت یاشک یبا چشما مامان : 

_ در حقتون کرد دود شد رفت هوا یکه حاج یخوب نهمهیجفتتون......ا ن،ینمک نشناس شد .... 

به من ادامه داد رو : 

_ رفت؟ ادتی زویدختر افتاد ،همه چ هیچشمت به   

_ مامان؟ هیچه حرف نیا  

_ د؟یانکار کن دیخوا یاونم م ایزن داداشتون که هست....... ست،یخواهرتون نآوا اگه   
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و بعد گفتم قینفس عم هیدهنم،  یبستم و دستمو گذاشتم جلو چشمامو : 

_ کنم مامان؟ کاریچ یگ یم  

_  یاز ما هم ببر دیبا گهی.....پس دو روز د؟یکن حیزنت توج یخونوادتو برا نیکه روابط ب ی.....انقدر عرضه ندارتیریمد

خودت و  ننیب یکه بد م ییکسا نیبدون اول یندارم.......ول یمنم حرف ستین یبه خاطر زنت، باشه اگه مشکل

تا حاال هکم نذاشت یتو از خواهر ی...........آوا هم برانییایرو . 

افتاده بودم ریگ یکرد، تو بد دردسر یکس درکم نم چیه رون،یجام بلند شدم و کالفه از خونه زدم ب از .  

*** 

 دیبستم تا شا یرو مبل و چشمامو م دمیکش یدراز م یظاهراً باهام قهر بود، هر چ رمحمدمیکرد،ام یم تمیاذ ییتنها

 یعکسا دنید یحوصله بلند شدم و رفتم اتاقشو سراغ لب تاپش، حوصله  یتونستم، آخر ب یصورتشو تجسم کنم نم

سالو باز  نیشده بود، اول یسال به سال دسته بند م،باز کرد شوییدانشجو یمربوط به عکسا ینداشتم، پوشه  شویبچگ

سال دوم و سومش هم  ینبود، عکسها شتریب ییکوچولو بود تو اون عکسا، چند تا یلیکردم، لبخند نشست رولبم، هنوز خ

شیلیشد به جشن فارق التحص یمربوط م یبعد یتعداد کم بود، پوشه  هی . 

خودمون همراش بود،لبخند رو  یایرو نیهم یها هیدختر بور و لوند تو ما هیتو اکثر عکساش  شییدانشجو یبعد دوره  از

آخر عکسا مربوط به  یکرد. دسته  یم دایوضوح پ شتریتو عکسا ب نشونیب تیمیرفتم، صم یجلوتر م یهر چ د،یلبم ماس

 یعکس هم داشت گونشو م هیولو بود و تو  رمحمدیتو بغل ام باًیتقر گهیدونم کدومشون بود که دختره د یتولد نم

دیبوس .  

روبرومو پوشونده بود و من  یمن تمام صفحه  رمحمدیشدن ام دهیبوس یداغم. صحنه  یدستمو گذاشتم رو گونه ها دوتا

دفعه از رو شونه  هی. کنترل اشکام دست خودم نبود.انگار بار اون همه عذاب وجدان رمیتونستم نگاه ازش بگ ینم یحت

انجام نداده بودم که مستحق  یکار چیمن ه ناًیمطمئ رمحمد،یامهام برداشته شد. نسبت به عکس روبروم و وضوح روابط 

 .اون مدل عکس العملش باشه

دو تا برادردرست  ی قهیروبروم مونده بودم. سل یتونستم از جام بلند بشم، انگار محو صحنه  یخونه زنگ خورد، نم تلفن

انتخاب من  لیبودم، دل کارهیوسط من چ نیداشت، پس ا نیرحسیام یایبه رو یادیز یلیثل هم بود، دختره شباهت خم

بود؟ یچ لشیدل تیبانو عص رتیبود؟فقط خواست نرگس جون؟، پس اونهمه غ یچ  
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 یدونستم زوم کردم.قشنگ بود. چشما یاسمشو نم یکه حت یانقدر زنگ خورد تا قطع شد،عکسو رو صورت دختر تلفن

هق هقم بلند  یمن. لبمو با دندونم گاز گرفتم تا صدا رمحمدیبرهنش تو دست ام یخوش حالت بود و بازو شیخاکستر

تو  نهمهیکه خودش ا یبودم؟،به خاطر کس ردهعذاب وجدانو تحمل ک عیمدت درد فج نهمهیا ینشه، من به خاطر ک

. پس چرا دیخند یچشماشم داشت م یکه حت دمیفهم یتو عکس از ته دل بود، م رمحمدیما یروابطش آزاد بود؟،خنده 

نداشتم، هق  مویقدرت نگه داشتن گر گهید یدهنم ، ول یاومد؟چرا موند؟اونکه اونجا خوشبخت بود. دستمو گذاشتم رو

اتاق  یگوشه  هیکسو نداشتم،  چیه یمن حوصله  یخورد، ول یشد. تلفن خونه همچنان داشت زنگ م بلندهقم از ته دل 

قشنگتر ازمن، چال رو  یلیقشنگ بود، خ یلیکردم، خ یم سهیخودم مقا ینشسته بودم و عکس دختر روبرومو با چهره 

بهش بگم  نیتونستم مطمئ ینم گهیکه د رمحمدیمثل ام یبه حال دل مرد یبرد، وا یگونش از من که دختر بودم دل م

تونستم باور  ینم گهینبود، االن د یبه من منطق رمحمدیام ی ،عالقهی، با اون همه لوند یزاد.با اون همه آ"من رمحمدیام"

 نیتر یخواست و من دم دست یم نیگزیجا کیکه ازش دور شده بود  یفقط واسه مدت دیکنم که دوستم داشته، شا

کرده بود مشیمنو تقد یراحت، دو دست یلیبشم و پدرم خ نشیگزیتونستم جا یمبودم که  یآدم .  

به روزش آورده بود تا حاال؟ یچ رمحمدشیاز ام یخبر یداشت، ب یدختر االن چه حال نیا یعنی  

دادش به خودم اومدم یاز صدا دم،یروبروم د نویرحسیاون عکس نشسته بودم،که ام یدونم چقدر روبرو ینم : 

_ یرسوند......تو که همه رو به خدا ؟یکن یم یچه غلط یدار نجایمعلوم هست ا ..... 

گفت یعصب دیدوختم بهش،اشکامو که د نگاهمو : 

_ ؟یکرد یدرو باز نم ؟،چرایداد یچته تو؟چرا تلفنو جواب نم  

روبرومو چرخوندم به سمتش ی صفحه : 

_ اسیرو هیچقدر شب نیبب ...... 

گفت متعجب : 

_ ه؟یک نیا  

داد زد نیرحسیشد، ام ینم دهیکنارش د رمحمدیداد و ام یدخترو نشون م یزوم شده فقط چهره  عکس : 

_ ه؟یک نیگم ا یم  
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خشک شد نمیرحسیبرگردوندم به حالت اولش،ام عکسو : 

_ ؟یدونست یتو م  

_ سراغ لب تاپش یرفت یم دیآوا، مال قبل بوده.........اصالً نبا ستین یمهم زیچ . 

زدم پوزخند : 

_ تحمل کردم که یعذاب وجدانو واسه آشغال نهمهیمن ا  .......... 

_ و آسمون کوتاس نیتروخدا آوا........اون االن دستش از زمبس کن   

_ گم، داداشت حق داشته، فقط من بودم که یبه تو م نارویچرا من دارم ا ....... 

قطع کرد حرفمو : 

_ ؟یکن یم تیبه خاطرش خودتو اذ یگذشته...........چرا دار گهیآوا، گذشته د ! 

_  یکدومتون تا حاال مردونگ چیگذاشتن مرد، از ه جنسو نیدونم چرا اسم ا یمن نم ن،یهمتون نامرد

 فیزد خودش انقدر کث یلیبهم س یکلمه حرف من اونجور هیکه به خاطر  یآون آدم ن،ی...............همتون نامرددمیند

چرا؟، چون من فقط  یدون یببره، م نیاز ب اشویکثافت باز ینشده عکسا یبا من هنوز راض شیبعد نامزد یبوده که حت

باباش قبولش کنه یتونست به جا یکه نم یبودم، انتقام از مرد چهیباز هیبراش   

_ رفت خونه به نام تو  ینم شوییبود تمام دارا نیاز ا ریمرد.........اگه غ یواسه تو م رمحمدیآوا، ام یگ یبه خدا مزخرف م

 بخره

از درد بود خندم : 

_ شیدروغ تیخر کردن بابام،واسه اثبات حسن نالزم بود،واسه خر کردن من،واسه   

_ دوستت داشت آوا ایبه جون رو  

دو تا دست به عکس اشاره کردم با : 

_ نجا؟یگه ا یم یچ نیپس ا  
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_ کنه یاونا فرهنگشون فرق م ... 

_ کرد؟پس چرا واسه من روشنفکر نبود؟ یفرق م رمحمدمیفرهنگ ام  

به صورتش دیکالفه دستشو کش نیرحسیام : 

_ یکن یاشتباه م یدار   

تونستم بگم ازش متنفرم ، هنوزم دلم براش تنگ بود،  یبود، نم رمحمدیرو که مال ام یخواستم خونه ا یخونه،نم برگشتم

هر لحظه منتظر  نیرحسینگفتم چرا برگشتم، ام یقهر بودم. به کس ایقهر بودم، با اون ، با خودم، با دن رمحمدیبا ام یول

 یدر حق من خوب یلیبدم، نرگس جون خ حیتوض یکس یرو برا ایبا دن رمقه لیدل دمید ینم یلزوم یانفجارم بود، ول

بافتم،واسه  یم ینشستم و بافتن یگوشه م هیکنم. واسه خودم  عیاجر کاراشو ضا تیخواستم با گله و شکا یکرده بود، نم

 یواسه صحبت ، ول ودفرصت ب هیهمش منتظر  دید یکه منو م ییکالفه بود، وقتا نیرحسیو پرستو.ام امیبچه ها،ترانه، پ

 یواسه من تو همون روزا رمحمدیصحبت کنم. ام رمحمدیاز ام یکالم یکس یخواستم جلو ینم گهیخواستم، د یمن نم

کنم یآور ادیبدو  یخواستم روزا یدونفرمون ثابت موند. نم هیو خوش یخوب . 

کرد بحرانو پشت سر گذاشتم که برگشتم  یکرد حالم خوبه، فکر م یبرگشتم خونه، فکر م نکهیخوشحال بود از ا بابا

 .خونه

دختر  ادیافتاد  یهم با خودش آورده بود، چشمم به صورتش م ارویکه از شرکت برگشت رو نیرحسیروز عصر ام هی

 ادیط واسم نگاه کنم، دلشو نداشتم، چون فق ایتونستم تو صورت رو یافتادم، خوشگل بودن، هر دوشون، نم یعکس م یتو

. نهیخواست عکس العملمو بب ینگاهش زوم من بود، م نیرحسیام ایمنو رو یآور اون دختره بود. تو تمام مدت برخوردا

. ومدیبهش م ن،یبود با شلوار ج دهیخوشگل پوش یا روزهیف کیتون هی من،یو اومد تو نش یمانتوشو زد به جالباس ایرو

گردنبند تو گردنش بازوشو گرفت و  دنیبه محض د نیرحسیلباسش، امگردنبند نرگس جونم انداخته بود رو 

کالفه و  نیرحسیو ام یعیطب یلیخ ایچند لحظه بعد رو یول دم،یشن یصحبتاشونو نم یسمت خودش، صدا شبرگردوند

 عاشقش بود. رمحمدیمعروفش که ام یدلخور اومدن و نشستن کنار من. نرگس جون براشون شربت آورد، از اون شربتا

برگشت سمت  شینگاه سوال بالفاصلهانداخت و  اینگاه به رو هیخشکش زد،  منینش یلحظه نرگس جون دم ورود هی

بده حیدونست توض یخودش م ی فهیوظ نیرحسی. امنییمن، سرمو انداختم پا : 

_ ایشما رو داده به رو ی هیگردنبند هد دهیمامان،آوا زحمت کش .... 

کردم لبخند بزنم و آروم گفتم یدوخته بود به من. سع شویجمله نگاه عصب نیا انیتموم مدت ب تو : 
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_ عروستون ایگردن دختر  نیبوده، انشا اهلل بعداً هم شما بنداز یاون گردنبند موروث . 

لب گفت رینگاه کرد. نرگس جون ناچار ز نیرحسیبا لبخند به ام ایرو : 

 .مبارک باشه_

قدرت نگاه کردن تو  نکهیبابام، منم با ا یبود که من برگشتم خونه  یراض یلیبا من گرمتر از قبل بود، انگار خ ایرو رفتار

رفتار کنم. با لبخند گفت یعیکردم طب یم یصورتشو نداشتم سع : 

_ آوا جون؟ یباف یم یچ  

تو دستم انداختم و گفتم یالیو م یخاکستر یبه کاموا نگاه : 

_ ئهشال گردنه،مال پرستو  

_ براش یبافت یم یره؟صورتیپس چرا انقدر ت . 

گفت نیرحسیبه آه نباشه، ام هیشب قمیکردم نفس عم ی.سعرمحمدیخاطره از ام هی.باز یصورت : 

_ بافت یهم ترانه ،هم پرستو صورت یپارسال برا . 

و با ناز بود فیحرکاتش ظر یبلند شد و اومد و نشست کنار من، همه  ایرو : 

_ شه یخوشگل م یلیخ یکار کن یسرخاب ی هیحاش هی نمیتو ا ..... 

سرمو تکون دادم.دوباره گفت فقط : 

_ رمیبگ ادی یدوست داشتم بافتن یلیخ شهیمنم هم ... 

دیخند : 

_ نگرفتم ادیوقت  چیچون مامانم بلد نبود منم ه یول ..... 

_ دادن ادینرگس جون بهم  ......... 

خنده گفت با : 

_ نیبد ادیشه به منم  یمامان جون، م ...... 
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 نقدریهم رمحمدمیاون دختره، دوست ام یعنیتونست به لحن قشنگ صحبت کردنش لبخند نزنه، ینرگس جونم نم یحت

 پر ناز و ادا بود؟

جون گفت نرگس : 

_ واردتره یلیاالن آوا از من خ یول زم،یحتماً عز ........ 

گفت نیرحسیام : 

_ ؟ید یبه من م ییچا هیآوا   

دلخور گفت دی. منو که دگرفتیه، نرگس جون داشت از غذاش خبر مو رفتم سمت آشپزخون بلندشدم : 

_ بخشه؟ یرو م هیدستت درد نکنه آوا خانم.........آدم هد  

_ نیرحسیعروس ام ایافتاد گردن عروستون، بعدم انشا اهلل دختر  یم دینرگس جون، اون با ....... 

_ ؟یاگه عروسم نش یخواستم بدمش به تو؟حت یمن اونروز به تو نگفتم از اول م  

_ هم مثل من ایکنه؟رو یم یچه فرق . 

_ دختر آدمو گرفته؟ یتا حاال عروس جا یک  

_ رهیگ یدخترتونو م یواسه شما، انشا اهلل عروستون جا . 

پشت  دن،یهم رس یرعلی.همونموقع آراد و اممنیو برداشتم و برگشتم تو نش یچا ینیبا تاسف واسم تکون داد. س سرشو

 .سرشون هم بابا

 ایذاشتن و من تو حال خودم بودم که رو یرو واسه جمعه م یگردش دسته جمع هیاز شام بچه ها داشتن قراره  بعد

 :گفت

_ آوا جون؟ هینظرت چ  

_ حواسم نبود د،یببخش  

دیخند : 
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_ خوان بکنن یم یخودشون هر کار ونیبا آقا ه؟ناهاریچ م،نظرتیکن یشونه خال تیگم ما از مسئول یم  

_ تونم یمنم م ... 

قطع کرد حرفمو : 

_ انیجوجه درست کردن بر م هیشه از پس  ینم شونیچیداداشات ه نی............نترس اگهیئه.....ضد حال نزن د  

_ جمعه دیباشه.........فقط من شا .... 

وسط حرفم دیپر نیرحسیام : 

_ که سرت گرم باشه میبر یآوا........عشقتم با خودمون م اریبهونه ن  

تعجب نگاش کردم با : 

_ انینداشت با بچه ها م یخانم برنامه ا الیگفت اگه ل نمیآرم اد،یآالله هم با ترانه م . 

دمیکش قینفس عم هی : 

 .باشه_

نداشتم،  دنیجنگ یحوصله  گهیبودم، د یگرفت راض یم میهر جور برام تصم یسپرده بودم به دست باد، هرکس خودمو

باشن یراض هیگفتم بذار حداقل بق یخونه باشم، با خودم م ایبرامم مهم نبود برم اونجا  .  

قرار بود نرگس جون و بابا هم باهامون  ایخواهش و تمنا و اصرار رو یبا کل ا،یباغ پدر رو میشده بود که بر نیا برنامه

 یو راستش واقعاً حوصلشو نداشتم.ول نمیبار قرار بود خونوادشو بب نیاول یاومدن، من برا یهم م ایرو یخونواده  ان،یب

میکه همه با هم بر دبو ینجوریا مینبود، تصم یظاهراً چاره ا . 

همه جمع  هیاز شب قبل رفته بودن و بق ایرو یخونواده  م،یما حر کت کن یخونه  یجمعه قرار بود همه از جلو صبح

خودشون و  نیو خونوادش با ماش نیآقا رسول،آرم نیعقب ماش یصندل یما، من نشستم رو یخونه  یشدن جلو

اومدن، طول مدت راه من با ترانه سرگرم  یرعلیهم با هم بودن ، و نرگس جون و بابا هم با آراد و ام ایو رو نیرحسیام

ارمیطاقت ب هیتونستم کنار بق ینم ناًیبود وگرنه مطمئ متیکردم،بودن بچه ها واقعاً برام غن یم یبودم و باز . 
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 یحفظ شده بود، رو یعیبود و به شکل طب یباز کرد،باغ بزرگ انیورود ماش یرضا،در بزرگ باغو برا میدیباغ که رس به

استقبال ازمون جلو اومدن،پشت  یهم برا ایرو یو همه پشت سر هم نگه داشتن، مامان و بابا میرفت شیسنگفرش باغ پ

بود و اسمش واقعاً  یدختر با نشاط یکرد، شاد شیمعرف الشبه عنوان دخترخ ایدختر جوون بود که رو هیسرشون هم 

کرده بود داینمود پ ینجوریا تشیشخص یهمون اسم رو ریهم تاث دیدونم شا یاخالقش بود، نم یبرازنده  . 

مخالفت کرده بود و  ونیآقا یبا آشپز یمهدو یآقا م،یبگذرون نایا ایروزمونو تو باغ رو نکهیبر ا میبرنامه و تصم رییتغ با

هم از همون اول  یکنه.نرگس جون و خانم مهدو هیته رونیکنن و قرار بود ناهارو رضا از ب یاجازه نداده بود بچه ها کار

کردن همبعد از ظهرو فرا یصبح بساط آش رشته  . 

رضا  یبه طور دائم از بازو باًیتقر یبرد، شاد یپ شونیمیشد به روابط صم یراحت م یلیو رضا خ یشاد یرفتارا از

بازوش قرار داشت با  یرو که رو یدست شاد کباریچند لحظه  تیوضع نیاز ا یضبود و رضا هم ظاهراً را زونیآو

داد ینوازش م متیمال . 

 و ایآورده بود ، بلند شدن و رفتن تو باغ،بالفاصله پشت سرشون رو ایکه رو یینشستن و صرف چا قهیبعد ازچند دق پسرا

بلند گفت باًیتقر یبا صدا ایهم بلند شدن،رو یشاد : 

_ رفت ادتیخان، از من  نیرحسیام یآ ....... 

رو به من گفت ی. خانم مهدودیدو باًیدنبالش تقر و : 

_ گذره بهت یبه راس،بد نم حشونیبچه ها بساط تفر نجای؟ایر یآوا جون شما چرا نم  

لبخند گفتم با : 

_ دم با بچه ها سرگرم باشم یم حیممنون، من ترج .... 

 .خدا حفظشون کنه_

_ یمرس  

گفتم الیبه آالله و ل رو : 

_ من حواسم به بچه ها هست ن،یبر نیشما اگه دوست دار  
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 یداد بمونه،آقا حیترج میما کنار بزرگترا نشست دید یحاضر نشد بره و آالله هم وقت نیکه به خاطر موندن آرم الیل

میسه تا هم با بچه ها مشغول بود ،مایبود و نرگس جونم با خانم مهدو نیغرق صحبت با بابا و آرم یمهدو . 

کنن، من و آالله هم سوپ ترانه رو به خوردش  یرو مجبور کردن ببرشون تو باغ تا باز الیو پرستو ل امیبعد، پ قهیدق چند

میتو باغ تا قدم بزن میو با هم رفت مشیو خوابوند میداد . 

راستش  یولدادم تنها باشم  یم حیو برد سمت صدا، ترج دیاومد، آالله دستمو کش یبچه ها ازوسط باغ م یصدا سرو

 غیهم با ج یو شاد ایکردن و رو یم یباز بالیداد،پسرا دو دسته شده بودن و وال ینم تیخواستم اهم نیبه ا ادیز یکس

بلند گفت یبا صدا ایهم کنارم،رو هنشستم. آالل مکتین هی یکردن، من رو یم قشونیتشو غیج : 

_ گهید میکن یباز میخوا یخان، آوا و آالله جون هم اومدن، ما هم م نیرحسیبفرما ام .... 

 تیعنوان رضا چیبه ه نیرحسیبودم ام نیقرار گرفته بود، مطمئ یاون موقع تو چه منگنه ا نیرحسیکه ام دمیفهم یم من

به سمت من اومد و دستمو گرفت و گفت ایکنه.رو یباز بالیبپره و وال نییعده نا محرم باال و پا هی یده زنش جلو ینم : 

_ نایهم با رضا ا یشما و شاد ن،یرحسیو آوا تو گروه ام د،منیآوا،آالله جون بلند شبلند شو  ... 

لبخند گفتم با : 

_ ستیمساعد ن یمن حالم اصالً واسه باز یجون ول ایرو یمرس .... 

با اعتراض گفت شیشگیبا همون ناز هم ایرو : 

_ یخوش بگذرون دیبا حیتفر یروز اومد هیشه که، یئه.......نم ...... 

با لبخند گفت آالله : 

_ میکن یم قتونیتشو نجایما هم از هم د،یجون شما راحت باش ایرو یمرس . 

نشست و پکر گفت مکتیکنار من رو ن ایرو : 

_  نیا یایب یخوا یم یکیخانما نشستن فقط تو  یگه همه  یکنم، م یدن من تنها برم باز ینم تیخان رضا نیرحسیام

یوسط ورجه وورجه کن .... 

بود با خنده گفت ستادهیما ا یکه روبرو یشاد : 
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_ گهید نهی،هم یشد یزن پسر حاج یخانم،رفت ایرو گهیبله د ..... 

با خنده گفت آالله : 

_ کنه، بعدم خانم  یم دایپ گهید یبهونه  هیباز  نیرحسی، ام میکن یباز میایجون اگه ما هم االن ب ایباور کن رو

ورجه وورجه کنم نیرحسیجماعته ،عمراً بذاره من برم اون وسط به قول ام نیخانما،شوهر منم وسط هم ....... 

به من گفت رو : 

_ میبر ایآوا حداقل تو ب . 

لبخند گفتم با : 

_ کنه ینم یفرق ادیمنم سه تا داداشام اونجان.....ز ..... 

انداخت و گفت نیرحسیچپ چپ به ام ایرفت از خنده .رو سهیر یشاد : 

  .....زورگو_

لب استخر  یهم رو تختا هی، بق رهیهمون اطراف غذا بگ یبچه ها که تموم شد،رضا رفت واسه ناهار از رستورانها یباز

. خانم دنیکش رونینشسته بودن وکم کم بزرگترا رو هم با سر و صداشون از داخل ساختمون ب دیب یدرختا ی هیسا ریز

دیازم کسب کنه، با لبخند رو به من پرس یشتریاطالعات ب داشت یکه ظاهراً من هنوز براش ناشناخته بودم ،سع یمهدو : 

_ ؟یخون یآوا جان شما درس م  

 ....در حال حاضر نه_

حرفمو قطع کرد نیرحسیام : 

_ خرده به ما کمک کنه، حاال ان شا  هیشرکت  یگرفته بود تا تو حساب و کتابا یمرخص شویخونده، ترم پ یحسابدار

ادامشره واسه  یاهلل از اول مهر م ..... 

دوخت، امکان نداشت من دوباره تو اون دانشگاه پا  یو م دیبر یواسه خودش م ینجورینگاه انداختم، هم نیرحسیام به

دیباز رو به من پرس یبذارم. خانوم مهدو : 

_ ؟یستیتو شرکتشون مشغول ن گهیاالن د  



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

لبخند گفتم با : 

_ گهینه د  

گفت نیرحسیبه ام رو : 

_ گردن یم شونیحسابدار ینفر آشنا واسه کارا هیو رضا دنبال  یآخه حام ...... 

به من ادامه داد رو : 

_ هر دو طرف خوب باشه یبرا دیشا یمشغول بش ییکنار درس جا یاگه دوست داشته باش  

رو به بابا گفت نیرحسیام : 

_ ستیبدم ن ...... 

گفت بابا : 

_ گهیهمون شرکت خودمونو که منظم اومد و رفت بسه د .... 

گفت نیرحسیو ام دنیها خند بچه : 

_ کار در رفتن نداره ریجرات از ز یکس نایرفت، تو شرکت رضا ا یکار در م ریواسه ما از ز گه،یآره د .... 

 یوداشتن سر مسئله ا ه،ینظر خودم چ دیپرس یاز من نم یرضا ، حرفا همونجا تموم شد. برام جالب بود که کس دنیرس با

با رضا هم مطرح  شنهادشویپ یزدن.موقع ناهار خانم مهدو یکه اصالً معلوم نبود من قبولش داشته باشم با هم چونه م

نگاه به من انداخت و گفت هیکرد، رضا  : 

_ میداشته باش یباهاشون همکار میبتون میش یما خوشحال م ...... 

به اعتراض گفت ایرو : 

_ اد؟یتونه کنار ب یآوا م یبا اون اخالق گند حام نینیبهش،اصالً بب نیبابا مهلت بد  

با خنده گفت نیرحسیام : 

_ خانوم ایرو ستین یخواهر ما نازک نارنج نیا ....... 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

نازک کرد و روشو برگردوند سمت من نیرحسیام یبرا یدلخور پشت چشم ایرو : 

_ برنامت فعالً کار کردنم هست؟ یآوا جون اصالً تو تو  

 راستش نه_

خنده، و رضا گفت ریبهم افتاد و همه زدن ز یحرف من ، نگاه بابا راض نیا با : 

_ م؟یزن یچونه م میدار یسر چ قاًیپس ما االن دق  

گفتم ایبه رو رو : 

_ .؟ستمین نیدرسم هم مطمئ یادامه  یراستش من هنوز برا  

_ زمیچرا عز .... 

نییانداختم پا سرمو : 

_ حوصله ندارم گهیفاصله افتاده.....د نشیب  

گفت یمهدو خانوم : 

_ تو  یبر دیتو خونه،با نهیدختر جوون به سن و سال تو بش هیکه  ستین یدوره ا گهیاالن د زم،یعز یکن یاشتباه م یول

 ....اجتماع

 ینگم، من هنوز خودم هم نم یزیدادم چ حی.ترجدیرس یبه نظر نم یبحث راض ریاز مس ادینگاه به بابا انداختم،ز هی

کنم کاریخوام چ یدونستم م .  

*** 

 عیسر ایاز باغ خارج شدن، رو یمهدو یو تشکر از خانم و آقا یو بچه ها بعد از خداحافظ نایغروب بود که مامان ا دم

موهاشو گفت یشال رو سرشو برداشت و کالفه دستشو فرو کرد ال : 

_ .....پختم از صبح تا حاال از گرمایوا ....... 
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کنه، کارش  یمن مراعات محرم و نامحرمو م ینبوده و فقط به خواسته  یدونستم قبل از ازدواج اهل حجاب و روسر یم

مهم بود. کنارم که نشست، دستمو  یلیداشت خودش خ یاحترام من و خونوادمو نگه م نکهیبرام ارزش داشت، هم

 :گذاشتم رو دستشو گفتم

_ خانومم یمرس .... 

با خنده گفت ی. شاددیم خندبا لباش چشماش همزمان : 

_ خان؟ نیرحسیام یبهش گفت یشده تو چشاش،چ ینگاه که چه ستاره بارون نویا ! 

 نطوریبرداشت و هم وهیاز ظرف م بیس هیبه دست اومد و  یهم با خنده زبونشو براش در آورد.رضا گوش ای. رودمیخند

کنارش نشست و دست رضا رو گرفت و باال آورد و  عیهم سر یکولر، شاد یروبرو یزد لم داد رو کاناپه  یکه گازش م

 یلیخ گهیساده د یدختر خاله و پسرخاله  هیواسه  تباطشونبود کاراشون، ار بیتو دستش زد. برام عج بیگاز از س هی

 نشونیب یا یصحبت رسم چیهنوز ه یدوتا آخرش مال همن، ول نیدونستن ا یهمه م باًیاز حد بود، درسته که تقر ادهیز

رضا و گفت یسرشو گذاشت رو شونه  یبود.شاد ومدهین شیپ : 

_ خوام برم قدم بزنم یرضا، م .... 

با خنده نگاش کرد و گفت رضا : 

_ ؟یدییو اونور دو نوریاز صبح انقدر ا یخسته نشد ! 

 ...... رضا_

انگشتام جا داد و آروم گفت یکه تو دست من بود البال شویدست یانگشتا ایرو : 

_ سرمو بذارم رو شونتمنم دوست دارم  ........ 

دلخور بود آرومتر از خودش گفتم افشیکردم، ق نگاش : 

_ من،اگه من گفتم چرا؟ یتمام مدت سرتو بذار رو شونه  میخودمون که رفت یبذار خونه  ! 

زد تو چشمام زل : 

_ تشه برا یتو دستم، خب من دلم تنگ م رمیدستتو بگ قهیدق هی ینذاشت یحت م،یاز صبح تو جمع بود ...... 
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خودشون بودن، آروم با انگشت  یانداختم، دوست نداشتم متوجه حرفامون بشن، تو حال و هوا ینگاه به رضا و شاد هی

رو نوازش دادم و گفتم ایشستم پشت دست رو : 

_ به هم میبچسب یجمع ه یندارم جلو ،دوستیدون یمنو که م تیحساس ..... 

_ ه؟یاالن منظورت با رضا و شاد  

_ کنم یخودشونو دارن، من در مورد خودمون صحبت م اریدارم، اونا اخت کاریمن، من به اونا چ زینه عز . 

_ ندارن یمسائل مشکل نیمن با ا یمامان و بابا  

_ بهتره ینجوریآد ........باور کن واسه خودت ا یمن مشکل دارم، فقطم به فکر توام، منکه بدم نم زم،یدونم عز یم ...... 

_ بهتره ینجوریچرا ا ..... 

روز  هیچشمام بود و من دوست نداشتم  یحد و مرز آوا جلو یکه تو دلم بود، سرنوشت عشق ب یبود گفتن حرف سخت

برام مهمتر از بدست آوردن خودش بود،  ایسرنوشت رو اد،یب شیمن پ یمشکالت واسه دختر مورد عالقه  نیدوباره ا

مسئله باشن ،آروم  نیخواست همه هم متوجه ا یمونه و دلم مواسم واقعاً مثل نامزد ب یدوست داشتم تا قبل از عروس

 :گفتم

_ یبهم وابسته بش یادیخودمون ز یسر خونه و زندگ میدوست ندارم تا نرفت . 

_ االنم بهت وابسته شدم نیمن هم ........ 

رو هم گذاشتم و آروم تر از قبل گفتم پلکامو : 

_ میما دو تا نامزد ساده باش هیحداقل دوست دارم به نظر بق .... 

_ مسئله انقدر برات مهمه نیفهمم چرا ا ینم ..... 

و گفتم دمیکش قینفس عم هی : 

_ گم چرا یبهت م یروز هی ... 

نگفت یزیچ گهیهاشو باال انداختو د شونه .  
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در  یعنیامکان برگشت نداشتم،  گهیمن د یول نایمامان ا یخونه، آوا برگشته بود خونه  میآخر شب بود که برگشت  

رو که تو آپارتمان من  یو استقالل یذاشت، حاضر نبود راحت ینم ایرو گهید یخواست برگردم ول یواقع خودم دلم م

بالفاصله اومد سمتمو دستاشو حلقه کرد  ایتو.رو میو رفت میدآور رونیدر از پامون ب یداشت از دست بده.کفشامونو جلو

 :دور کمرم و گفت

_ و خودمون، بغلم کن، بذار احساس کمبود محبت نکنم میخودمون گهید نجایا . 

و دستمو بردم تو موهاشو گفتم دمیخند : 

_ از دستم فرار کن یبعد اگه تونست رم،یبگ یدوش اساس هیکردم، صبر کن برم  یمن از صبح داشتم باز م . 

شد یجمع م یجور قشنگ هیچشماش  یگوشه  دنی. موقع خنددیباال آورد و خند سرشو . 

گوشش گفتم کنار : 

_ خورمتا ینگام نکن، م یاونجور ! 

طرف کیو با عشوه سرشو خم کرد به  دیخند بازم . 

 یباال یگرفتم،دکمه  یخرده ازش فاصله م هیکه  نطوریدادم و دستاشو از دور کمرم باز کردم و هم رونیپر صدا ب نفسمو

کم کنم ینفس و خفگ یخرده از اون احساس تنگ هیلباسمو باز کردم تا  ی قهی . 

گفت ایرفتم سمت حمام که رو یم داشتم : 

_ ؟یدار رم،حولهیخوام دوش بگ یمنم خسته ام، م  

نگاش کنم گفتم نکهیا بدون : 

_ اول تو برو یخوا ی..........میکن یم دایپ یچ نینگاه تو کمدا بنداز بب هی . 

گفت یرودرواس یب : 

_ خوام یآره م  

منو از دستم چنگ زد و گفت یراه حوله  نیسمت حمامو ب دیدو عیسر بعدم : 
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_ کن دایپ یکیتو بگرد،واسه خودت  . 

دمیخند : 

_ کنم واست دایپ یزیچ هیبگردم  دیبا ای یلباس دار .... 

تو هم و برگشت سمتم دیکش اخماشو : 

_ شه؟ یم دایمگه تو بند و بساط تو لباس دخترونه هم پ  

خنده گفتم با : 

_ ارمیب یزیچ هیبرم از واحد آوا  ایبهت بدم،  یزیچ هیخودم  یاز لباسا ایگفتم  وونه،ینه د  

_ شه یم دایپ ییزایچ هینه، تو ساک خودم  . 

_ برو راحت باش ،پسیاوک . 

 راهنمویپ یکردم و انداختمش رو تخت و آروم آروم دکمه ها دایاستخرمو پ یخرده گشتن حوله  هیسر کمدم و با  رفتم

شدم،  یم تیداشتم اذ ینجوریا ییجورا هینبود،  شیحال یمراعات چیه طونیدخترک ش نیدونم چرا ا یباز کردم، نم

 یکنم، اون با ناز و عشوه  یکردم ازش دور یم یمن سع یچبود، هر  یو ناز کار سخت یلوند نهمهیمقاومت در برابر ا

 مویشونیرو پ دمیدادم،دستمو کش یبهش حق م کمیو  رمحمدیام یذاشتم جا یکرد، حاال خودمو م یتشنه ترم م شتریب

 :بعد فرو کردم تو موهامو سرمو بلند کردم و روبه آسمون که نه،همون سقف اتاق گفتم

_ عقدو به سر برسون یدوره  نیخدا جونم، زودتر ا ...... 

زده بود و از اطراف  رونیکاله ب ریتابدارش آبچکون از ز یبود دور خودش اومد تو اتاق،موها دهیچیمنو پ یکه حوله  ایرو

و رفتم سمت حموم.  دمیقرمز شده از آب داغشو نرم بوس ینیبود، حولمو از رو تخت برداشتم و نوک ب زیصورتش آو

اومد یم زشیر یخنده  یصدا .. 

من  یو سرمو تکون دادم، هر چ دمیکش قینفس عم هیبه وضوح زد تو مشامم، ایعطر رو یاومدم بو رونیحمام که ب از

 هیرشتمو پنبه کنه. رفتم تو اتاق، با  یکرد که هر چ یم یکار هیدختر بال  نیکردم فاصلمو باهاش حفظ کنم، ا یم یسع

با آهنگ  کهیبود رو بالشو در حال ختهیاز پشت ر سشویخ یوهابود رو تختم و م دهیدراز کش یوجب میتاپ و شلوارک ن
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و  دمیبوس شویشونیکرد. خم شدم و پ یم یباز شمیکرد با گوش یشد زمزمه م یپخش م شیکه از گوش یمیمال یخارج

روش و گفتم دمیتختو کش نییپا یپتو : 

_ خانم خانما یخور یسرما م ..... 

دیخند : 

_ گرم یهوا نی.......تو ا؟یگ یم ن،جکیرحسیام ..... 

_ بلند  سهیخوره بهت............تازه موهاتم خ یهم کولر روشنه بادش صاف م منیخانمم ، بدنت گرمه، تو نش یحموم بود

 .....شو خشکش کن

_ شه ینم یچیه الیخ یحوصله ندارم، ب .  

دست و صورت برداشتم و برگشتم سمتش، گفتم کیکوچ یحوله  هیو از تو کمد  رفتم : 

 ...بلند کن سرتو_

 چرا؟_

_ خرده بلندش کن هیگم  یم . 

دور  دمشیچیموهاش رد کردم و پ ریسرشو حوله رو از ز ریبالش باال آورد. دستمو گذاشتم ز یخرده از رو هی سرشو

خرده بهتر شده بود.گفت هی ینجوریموهاش،حاال ا : 

_ من عادت دارم ن،یرحسیام یریگ یچقدر سخت م . 

هیدر اصل واسه چ ایریسخت گ نیا یدون یتو نم"دلم گفتم تو " 

*** 

من رومبل  د،یرو پرس ایآورد و احوال رو یجون واسشون چا ا،نرگسیهمراش بود،تنها،بدون رو نمیرحسیکه اومد،ام بابا

شد. بابا گفت یزدم،شالگردن پرستو داشت تموم م یم لیفقط م ینجورینشسته بودم و هم میشگیهم یتک : 

_ ه؟یدانشگات ک دیآوا،بابا.......ثبت نام ترم جد  

_ دونم ینم .... 
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کنن یم تتیبشه واسه ثبت نام اذ ری......د؟یریگ یچرا خبر نم_:نیرحسیام ... 

_ خوام برم ینم ..... 

یکه نصفه ولش کن فهی،حیدیزحمت کش نهمهیچرا بابا جان؟...ا_: بابا  

_ خوره یبه دردم نم  

یش یم مونیپش_: نیرحسیام ... 

انداختم باال.باز گفت سرمو : 

_ یشد مونیپش گهیتا ترم د دیشا ریبگ یترمم مرخص نیحداقل برو ا  

گفت یحرص نیرحسیکرده بودم ، با خودم و با همه.فقط سرمو انداختم باال.ام لج : 

_ ؟یکن کاریتو خونه چ ینیبش یخوا یمثالٌ م  

تو دستم ادامه داد یبا اشاره به بافتن بعد : 

_ کاله و شال  ی..........رو هم رفته واسه سه تاشون که بخوا؟ید یانجام م یدار یدیکار مف یلیخ یکن یاالن فکر م

تومن گرونتر از اون کامواها نشه ستیب دیشا یبخر یگردن خارج  

.بابا هیدونست منظور سکوتم چ ینگفتم،سکوتم از صد تا حرف بدتر بود، خودش خوب م یزیلحظه نگاش کردم و چ هی

 :گفت

_ یراه جبران ندار گهید یش یم مونیپش گهیبا خودت لج نکن بابا جان، دو روز د ....... 

_ سر کالس نشستن ندارم یحوصله  گهیدمن  . 

خرده بلندتر گفت هی یبا صدا نیرحسیام : 

_ ؟یبباف یه یریدستت بگ لیش؟میصد سال پ یکنج خونه؟مثل زنا ینیبش یخوا یتا آخر عمرت م  

جون هشداردهنده گفت نرگس : 

_ نیرحسیام ..... 
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رو به بابا گفت نیرحسیام : 

_ عده آدمو نگران  هی،ینشد وضع زندگ نکهیکنه،ا یداره خودشو لوس م یادیز گهید یکنم،ول یصدامو بلند م دیببخش

 خودش کرده

پوزخند گفتم با : 

_ خانم و خونوادشه؟ ایرو راتیخان،تاث نیرحسیام یروشنفکر شد  

تاسف سرشو برام تکون داد و گفت با : 

_ عده آدم نگران توان؟ هی یفهم ی.....نمیجلب توجه کن یخوا یکارا م نیبا ا  

_ واسه  شهیشماها هم ادمهیکه  یینداره؟......تا جا یکردم که نگرانتون کردم؟.....تو خونه نشستن که نگران کاریچ

....،نگران طرز فکر د؟یش یم یجلو چشمتونم نگران چ گهیکه د ن،حاالیو اونور رفتن من نگران بود نوریدانشگاه رفتن و ا

بگن یترس ی.......م؟یاملّ ی وادهخون هیبهت بگن از  یترس ی...م؟یزنت یخونواده  .... 

قطع کرد حرفمو : 

_  یماهه هر کار دلت خواسته بکن شیگذره؟.......ش یم یما چ یداره تو خونه  ی......به اونا چه ربط؟یگ یچرا چرند م

 یشبه ول کرد هی یاریطاقت ب یبشه، نتونست یخوام برم اونجا، کشتم خودمو تا بابات راض یم یهمه گفتن چشم....گفت

به  ی.......داریبمون یکه واسه خودت درست کرد یقفس نیتو ا یاخو یم ینگفت.......تا ک یچیکس ه چی......هیبرگشت

دانشگاهتو شروع  ای......، یستیکه ن ا،بچهیشه......به خودت ب یم ریکارات جبران ناپذ یکه کم کم اثرا یرس یم ییجا هی

نشد یوضع زندگ نکهیبرگرد شرکت،ا ایکن،   

_ میراض میزندگ تیاز وضع من  

باز بلندتر شد صداش : 

_  رمحمدتیام یبا خاطره  یخوا یم ی.........تا ک؟یکن یخاطره زندگ هیکه مثل توهم زده ها با  نهیبودنت ا یراض

تونه  یکنه؟،م یپر م تویدورو برت نبود ، بازم اون خاطره خالء روح یو کس یکه تنها موند گهی......دو روز د؟یکن یزندگ

پر کنه اتویینهات . 

چشممو با نوک انگشت گرفتم و گفتم یاشک گوشه  قطره : 
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_ به حال خودم باشم؟ نیذار یندارم،چرا نم یبه کار کس یمنکه کار  

جون گفت نرگس : 

_ یکن یبه خودت ظلم م یآخه قربونت برم من....دار ...... 

یخودتو جمع و جور کن دیر،بایبگ متویدر هر صورت تصم_گفت: بابا .... 

ذارم یمن پامو تو اون دانشگاه نم_لج گفتم: با .... 

گفت متریخرده مال هیبا لحن  نیرحسیام : 

_ کنم بهش،از  یخودمه،سفارشتو م یاز دوستا رشینا،مدیشرکت رضا ا ،برویبرو سر کار، اگه تحمل ماهارو ندار ایخب ب

هم با خودمون در ارتباطن ینظر کار ..... 

حرفشو قطع کرد بابا : 

_ گهید یبره جا ستین یمنطق میدار اجیو به حضورش احت میخودمون شرکت دار یجان......تا وقت نیرحسینه ام .... 

و گفتم دمیکش یپوف : 

 اگه من نخوام برم سر کار؟_

تو هم و گفت دیاخماشو کش بابا : 

_ دنبال درس و  یر یم ای یکن یازدواج م ای ،ینیتو خونه بش فیوضع بالتکل نیذارم به ا یراه سومش ازدواجه، من نم

آالله زنگ نزنه و در مورد تو  ستین ی.......روزید یخودت دق م یخونواده رو از غصه  هی یدار ینجوریکارت..........ا

گفتن نداره گهی،د ینیب یم تمونویو آراد از اونطرف،خودمونم که وضع یرعلیاز اونطرف ،ام نیصحبت نکنه.........آرم . 

 میدادن خودم تصم یرو پرت کردم تو سبد کنار دستمو با دو از پله ها رفتم باال.هنوزم اجازه نم یبافتن یالیحرص م با

تو باغ زده شد یکلمه حرف خانم مهدو هیحرفاشون از  نیا یهمه  یو برام جالب بود که جرقه  رم،یبگ .  

*** 

تند بود یادیزخرده  هیواسه دانشگاه  ششین،آرایدنبالش،نشست تو ماش ایدم دانشگاه رو رفتم . 

_ زیشوهر عز یسالم آقا ......... 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

لبخند زدم و گفتم هی یزور : 

_ ؟یسالم،خوب  

تو هم و گفت دیکش شویمصنوع یاخما : 

_ امروز؟ یا یشکل نیتو چرا ا  

گاه ن هی.ریآفتابگ ی نهییبرگشت و نگام کرد، با انگشت اشارم زدم رو آ ن،متعجبییپا دمیرو کش شهیش یجلو ریآفتابگ

 :انداخت و گفت

_ شده؟ یچ  

کردم گفتم یتماشا م رونویکنارم ب یکه از پنجره  نجوریدادم و هم رونیپر صدا ب نفسمو : 

_ واسه دانشگاه مناسبه؟ افهیق نیبه نظرت ا  

کرد،دلخور گفت یخودشو نگاه م نهییکردم، داشت تو آ نگاش : 

_ افم؟یمگه چشه ق  

روشن کردم و حرکت کردم، گفتم نویماش : 

_ تنده یلیخ شتیبهت بگم؟.......آرا دیبا میمستق زویهمه چ ......... 

_ شده حاال؟ یفکر کردم چ یاخم کرد نیاووو،همچ  

_ ه؟یادیز یقرمز زنم.........به قول خودت خواسته  یاخم نداره؟.....دوست ندارم صد تا پسر نامحرم زل بزنن به لبا  

_ زن تو یزل بزنن به لبا ستنین کاریصد تا پسر ب ..... 

حرص گفتم با : 

_ دم دانشگاه دمیاالن چند نمونه شو خودم د نیهم .... 

_ زدن و  پیشم از ت ینم کشونمی............من انگشت کوچنیدانشگاهو بب یدخترا یها افهیبرو ق ن،یرحسیام یتوهم زد

شیآرا ........ 
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_ کنم یهم بکنن........من در موردشما صحبت م گهیهزار غلط د دیدارم، اونا شا کاریدانشگاه چ یمن به دخترا . 

نگفت، گفتم یزیتو هم کرد و چ اخماشو : 

_ خونه؟ یر یم  

_ شرکت امیم رینخ ...... 

_ ره؟ یمن تا عصر هستم ها! حوصلت سر نم : 

_ دنبالم ادیگم رضا ب یخسته شدم م . 

 یزیهم نبود، چ یخب چاره ا یاندازه، ول یراه م یقشقرق اساس هی، باز  نهیبرسه شرکت و آوا رو بب ایرو یدونستم پا یم

و دادم دستش رونیب دمیدستمال از جعبه کش هینبود که بشه پنهونش کرد. دم شرکت،  . 

_ ه؟یچ نیا  

 .....رژتو کم کن_

_ راحتم ینجوریمن هم ..... 

و بستم و گفتم دمیباز کرد. خم شدم . درو کش نویدر ماش و : 

_ شرکت رفت و آمد داره نیرژتو کم کن......صد تا آدم جورواجور تو ا ای.......روستمیمن راحت ن  

 فروکش کنه، بعد با تمیساکت موندم تا عصبان قهیشد به روبرو. چند دق رهیو خ یصندل یزد به پشت هیتک نهیبه س دست

 :لحن آرومتر گفتم

_ کنم، به خاطر من رژتو کم کن یخانم، خواهش م ایرو . 

رو لبشو گفت دیو محکم کش دیکش رونیحرص دستمالو از دستم ب با : 

_ نیرحسیام ییزورگو ....... 

لبخند دستشو گرفتم و گفتم با : 

_ ؟یکن یچرا پوست خودتو م یرو، آرومتر، از من دلخور چارهیپوست اون لب ب یکند  
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و جلوتر از من رفت سمت در شرکت.  دیشد و در و محکم به هم کوب ادهیپ نیو از ماش دیکش رونیاز دستم ب دستشو

تونستم درست کنم؟ یم یچه جور گهیرو د یکی نیا ایتنگ بود، خدا یادی!مانتوشم زیوا  

 شیموقع راه رفتن تنگ یبود ول یشدم و دنبالش رفتم. درسته که مانتوش مشک ادهیتو موهامو پ دمیدستمو کش کالفه

دونستم  یرفتم و خودمو رسوندم بهش، م عتری.پشت سرش سرایکرد، مخصوصا با اندام پر رو یجلب توجه م یادیز

آروم گفتم دمیشدم. پشتش که رس یم وونهید خودمکردم وگرنه  یم شیمسئله رو حال نیا دیمن با یشه ول یدلخور م : 

_ تو دانشگاه ،مخصوصاًیمانتو رو بپوش نیخوام ا ینم گهیا،دیرو .... 

سمتم برگشت : 

_ ه؟یچ گهیباز د  

تو هم بود.منم دلخور گفتم یحساب اخماش : 

_ ساده ی ،سادهیساده باش دیگفتم، تو دانشگاه با نکهیهم ..... 

حرف برگشت و وارد شرکت شد یفقط نگام کرد و بعد با حرص و ب قهیدق چند .  

صاف رفت تو اتاق من . منم دنبالش رفتم، گفتم شیبه خاطر دلخور ایخوشبختانه رو م،یشرکت شد وارد : 

_ ؟یخور یم یچ  

_ یچیه ..... 

 ری، دستمو زدم ز زیدستش مشغول شد. نشستم پشت م یآورد و با ناخنا رونیب فشیداد رو مبل و سوهان ناخنشو از ک لم

قهر بود. با لبخند گفتم یعنیکرد،  یچونمو زل زدم بهش. نگام نم : 

_ خانم ایرو ..... 

 بله؟_

نگام نکرد بازم : 

_ ......بد گفتمدیخب ببخش ...... 
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_ خوره؟ یبه چه دردم م دتیببخش د،یببخش یگ یبعد م ینز یحرفتو م  

 نگام کن_

 کار دارم_

_ لحظه نگام کن هی .... 

بود نگاهشو آورد باال. با لبخند گفتم نییکه سرش پا همونطور : 

_ یخب خوشگل ...... 

خواست نشون بده.دوباره گفتم ینم یشد، مشخص بود، ول نرم : 

_ نگات کنن گهید یشه پسرا یم میحسود ..... 

سرشو برام با عشوه به چپ و راست تکون داد،گفتم رهینتونست جلوشو بگ گهیکه د یخنده ا با : 

_ ؟یستی؟نیتو مال من  

حرفم تکون داد دییبه تا سرشو : 

_ گهیمراعات کن د کمیمال خودم باشه،آقا اصالً آره.....من حسودم،خب بابا  اتیخوام قشنگ یخب م  

_ کنم یمراعات م .... 

_ آخه یدونم.....ول یم ..... 

گرفتم و گفتم قینفس عم هی باز : 

_ روته یکینگاه  نمیب یم یتو حلقم وقت ادیبابا دل من م . 

_ بود ضیمر یکیاون  دیخب شا ..... 

_ بابا  ،خبیتو چشم هست یکاف یاندازه  ،بهیخوشگل هست یکاف یبه اندازه  شینجوریبه خدا تو هم ا،یکل کل نکن رو

گهیمنم باش د ی چارهیالمصب فکر دل ب .... 

.گفتمدیخند یته دل داشت م از : 
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_ بخند یه نیبب لویخانم، منه بدبخت ذل ایحاال بخند رو ...... 

درو باز کرد و  یرعلیهوا ام یب هوی. همونموقع دیشد و اومد طرفم ، دستشو انداخت دور گردنمو گونمو محکم بوس بلند

کف دستامو  زویدستمو گذاشتم رو م یدرو بست.آرنجا رونویاومد تو. بعدم با خنده دوتا دستاشو گرفت باال و رفت ب

 :گذاشتم رو صورتم

_ ایرو یکن یم کاریچ نیبب ! 

که غش کرده بود از خنده خودش : 

_ ام دل اون بچه وابشه قهیدق هیکه از خوده، حاال بذار  یرعلیام .... 

_ وا بشه یخوام دل کس یآقا من نم ..... 

کردن گونم زی. دستامو از رو صورتم برداشت و با انگشت شستش شروع کرد به تمستادیروبروم ا دویخنده چرخ با : 

_ ببر نیحداقل آثار جرمو از ب . 

_ اون المصبو یمگه تو پاکش نکرده بود  

با خنده گفت باز : 

_ طرف لپت قرمزه  هی نیرحسیمونده بوده هنوز.........حاال ام ییزایچ هی خودتو حفظ کن،ظاهراً اون ته مهاش یخونسرد

ماچم هی یخوا یم ست،یاونطرفش ن  ...... 

گفتم کالفه : 

_ ایرو ! 

خنده گفت با : 

_ داشت کاریچ یرعلیام نمیبذار برم بب . 

رونیبا خنده از اتاق رفت ب و .  

که هنوز آثار خنده تو صورتش بود گفت یرعلیبا هم اومدن تو اتاق، ام ییلحظه بعد دوتا چند : 
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_ فاکتورارو مهر کنم نیسرو صدا؟......همون مهرتو بده ا یتو؟چه ب یاومد یک . 

 تموم شد؟_

_ فتهیخرده کمکش کردم تا راه ب هیخب منم  یخود آوا انجام داد، ول شترشویآره، ب . 

 ایدست برا رو هیمنو زد و مهر کرد و  یجعل یبرگه هارو امضا یآوردم و دادم دستش، پا رونیب زمیم یاز کشو مهرو

گفت ای. رورونیتکون داد و از اتاق رفت ب : 

_ نجاس؟یآوا ا  

_ ادیآره،از امروز دوباره م . 

_ ؟یبه حام نینکرد شیچرا معرف  

_ گهید یبره جا ستین یمنطق میما خودمون الزمش دار ینداد، گفت وقت تیرضا یحاج . 

رک گفت یلیخ : 

_ باشه نجایمن دوست ندارم ا . 

_ کنم؟ کاریچ  

_ بمونه نجایا دیدونم،آوا نبا یمن نم . 

_ کنم؟ کاریخانم، شرکت مال باباشه......من چ ایرو  

_ نایرضا ا شیبرو پ رون،یب ایتو ب  

دمیخند یعصب : 

_ دست داداش تو و دوستش؟ ریحالت خوبه؟......من شرکت خودمونو ول کنم برم بشم ز  

_ ست؟ین یمشکل یو آوا باش یدست حاج ریز  

_ ،نه آوا میدست حاج رینه ز نجایمن ا  

برگه رو با انگشت اشاره نشونش دادم و گفتم نییدستمو باال آوردم و پا ریز یبرگه  بعد : 
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_  ریخودشو گذاشته ز یآوا و آرادو.......بچه ها یعامل من امضاش زدم.....حاج رینوشته امضاء مد ینیب یرو که م نجایا

 .دست من کار کنن

_ نهیظاهرش ا ... 

_ نه؟یا یظاهر چ  

_ ؟یعامل باش ریداره که اسماً مد دهیچه فا یندار یریگ میتصم یاجازه  یوقت  

_ ؟یپاتو تو شرکت بابات بذار یمن به خواهرم بگم حق ندار یتو توقع دار  

_ ستیآوا خواهرت ن .... 

_ ؟یکن یتو روابط مارو درک نم  

بلند گفت یصدا با : 

_ ؟یکن یم یتو از خواهرت خواستگار  

_ متوجه حرفامون بشه یندارم کس س،دوستیه . 

_ مورد هی نیالّا هم امیکنار م ی........من با همه چیمسئله رو روشن کن نیا فیتکل دیاالن با نیهم ....... 

بلند شدم و گفتم ازجام : 

_ میکن یخونه صحبت م می.........بلند شو برستیصحبتا ن نیا یمحل کار جا  

گفت طنتیپر ش یرعلیام رون،یب میهم از اتاق اومد با : 

_ خواستم ناهار سفارش بدم ی.منیدیئه؟.....کجا؟.....شما که االن رس . 

حوصله گفتم یب : 

_ برسونه خونه تونیکیآوا رو  . 

 االن؟_

 نه،هر وقت کارش تموم شد_
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_ ؟یاینم گهیباشه، تو د  

_ ستیدونم، معلوم ن ینم . 

گفتم ایانداختم رو کانتر آشپزخونه و به رو لمویو موبا چییسو م،یخونه شد وارد : 

_ ؟یخور یم یناهار چ  

_ موضوعو واسه من روشن کن نیا فیتکل نیبش ایستم،بیگرسنه ن . 

تو آشپزخونه و گفتم رفتم : 

_ من گرسنه ام یول . 

باز کرد خچالویسرم اومدو در پشت : 

_ درست کنم برات؟ مرویشه،ن یم دایتو فقط تخم مرغ پ نیا  

_ ؟یستیگرسنه نواقعاً   

_ ستمین  

 .پس همون خوبه_

لباس  هیمانتو و مقنعشو در آورد و برگشت تو آشپزخونه، منم رفتم تو اتاق و  ایپر آب کردم و خوردم، تا رو وانویل هی

 یو اومد رو تنها کاناپه  ینیرو با چند تا تکه نون گرم شده گذاشت تو س مرویبشقاب ن هیو برگشتم،  دمیراحت پوش

متشلقمه درست کردم و گرفتم س هیخونه کنارم نشست. : 

_ رمیس  

_ نهیبخور بذار به دل منم بش  

 یکردم چه جور یخوردم، خوردن بهونه بود، داشتم فکر م یکمیدستم گرفتشو آروم آروم باهاش سرگرم شد.  از

 .قانعش کنم

رو گذاشتم رو کانتر و رفتم تو اتاق، دنبالم اومد ینیس . 
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_ نیرحسیام .. 

تخت.گفتم یکنارم.نشست لبه  ادیرو تختم و بهش اشاره کردم ب دمیکش دراز : 

_ دارم  ایعنوان، رو چیبه ه ،یقول بد دیندارم، فقط با یو چاره ا یکرد دیظاهراً تو کل یسخته برام گفتنش،ول ایرو نیبب

یبگ یزیموضوع چ نیاز ا یبه کس دیعنوان........نبا چیکنم به ه یم دیتاک  

حرفم تکون داد.گفتم دییبه تا سرشو : 

_ بفهمه به خدا یاگه کس ایرو  .... 

و قطع کرد حرفم : 

_ گهیگفتم باشه د . 

 آوا واقعاً و صد در صد واسه من خواهره_

_ یخب پس اون خواستگار .... 

_ ثبت  ییجا نکهیبه هم محرم شده بودن بدون ا ایو رو رمحمدیام ن،یبب ا،یدونستم رو یخودم م ی فهیصبر کن، وظ

 .....بشه

_ شه ینم لیدل نکهیخب ا ... 

_ شوهرشو از دست داده، نه نامزدشو ن،آوای.......ببیخرده صبر کن هیخواهش کردم  ایرو .......... 

نگاه بهش انداختم و گفتم هیخشکش زد،  ایرو : 

_ ثبت بشه ییازدواجش جا نکهیشد بدون ا وهیآوا ب ...... 

_ ؟یعنی .... 

_ واسم  یچرخه نبود، حت یکه تو ذهن تو م یا گهید یزایچ ایمن به آوا از سر عالقه  شنهادیا،پیباباش خبر نداره رو یحت

......و ......خوشبختانه خود آوا بود که قبول نکرد، رمیکار برادرمو به عهده بگ تیبود مسئول فمی،به نظرم وظ یسخت بود، ول

نگرانشم یلیو البته من هنوز خ ..... 
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غرق اشک بود گفتم ایکه باال آوردم صورت رو سرمو : 

_ من اگه تو رو دوست نداشتم ایرو .... 

گذاشت رو لبامو با بغض گفت دستشو : 

_ خوره ینگو که داره از خودم حالم بهم م ن،یرحسینگو ام یچیه ..... 

گرفتم تو دستم و گفتم دستشو : 

_ ستین گهید یدل من جا ینکن، من فقط بهت گفتم که بدون هیگر  

گفت هیگر با : 

_ بفهمه یکنه؟....اگه حاج کاریچ دیآوا باحاال  .... 

کالفه تکون دادم و گفتم سرمو : 

_ به مامانم گفتم،گفتم من حاضرم  اوردم،یطاقت ن یبودم، ول دهیفهم رمحمدیام یدونستم، از کارا یدونم، فقط من م ینم

.......آوا هم اجازه نداد یکن یخوام مردونگ ینم ینجوریمامان گفت ا یعقدش کنم تا فقط اسمم بره تو شناسنامش،ول

داره آوا زودتر ازدواج کنه دیمخصوصاً که تاک م،یکن کارید چیدونم با یرو نم یببرم......حاال،حاج شیحرفمو پ  

_ من بد فکر کردم ن،یرحسیام دیآوا.......ببخش یآوا ......طفل ی!!.....طفلیوا  

_ بفهمه دینبا ینره،کس ادتیولش کن،فقط  .  

*** 

شد لطفش به  یفکر باعث م نیو ترحم داره ،چون ا یخواستم فکر کنم محبتاش رنگ دلسوز یمهربون شده بود،نم آراد

زهیبهمم بر شتریخوب کردن حالم ب یجا . 

 یکه سع دمیشن یآراد و نرگس جونو م یصبح خواب مونده بودم، صدا نیبودم واسه هم داریصبح ب یکایقبل تا نزد شب

انقدر خسته بودم که قدرت نداشتم عکس العمل نشون بدم. آراد پتورو از روم کنار زد و با خنده  یکنن ،ول دارمیداشتن ب

و از تو تخت بلندم کرد. غرغر کردم ختزانوهام اندا ریدستشم ز هیگردنمو  ریدستشو ز هی : 

 ....نکن آراد_
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خنده گفت با : 

_ جوجه یسبک شد ...... 

 یم یکنن و سع یمالحظه م دمیفهم یه بود ،عادتش رو همه مونده بود، مجوجه صدام زد رمحمدیام یگرفت، از وقت دلم

بردن. آراد خودش  یوقتام طبق عادت به کارش م یخب بعض یکلمه رو به کار نبرن تا حال من عوض نشه،ول نیکنن ا

 :متوجه شد و گفت

 ........آخ_

به زور باز کردم و گفتم چشمامو : 

_ امیآراد،خودم م نیبذارم زم . 

دیبوس مویشونیپ نویرو زم گذاشتم . 

_ دیببخش ... 

شرمنده بود،بهش لبخند زدم و گفتم یحساب افشیق : 

_ شده؟ ریخودتو ناراحت نکن،د  

انداخت و گفت شینگاه به ساعت مچ هی : 

_ کنه یسه تامونو با هم م یکله  نیرحسیام . 

_ نهیسنگ یلیسرم خ دم،یخوب نخواب شبید رم؟،یدوش بگ هیشه  یوقت نم ... 

_ ایسه سوته اومد ...... 

نییو رفتم پا دمیدوش گرفتم و لباسامو پوش هی عی.سرنییخودش رفت پا و : 

 سالم_

جواب سالممو دادن.گفتم همه : 

_ میمن آماده ام بر  
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پس صبحونه_جون: نرگس .... 

_ خورم یم یزیچ هینرگس جون، تو شرکت  رهید . 

لقمه درست کرد و داد دست منو گفت هیجونم  ان،نرگسیو آراد ب یرعلیام تا : 

_ رهیبخور ته دلتو بگ نویا . 

دمیبوس گونشو : 

 ....دستتون درد نکنه_

و آراد شروع کردن به خنده و سر بسر گذاشتن  یرعلیام د،یبا ما رس نمیرحسیم،امیدیشرکت که رس یجلو

به هم ختهیبرنامه هاشو ر یحساب ایوقت رو یوقت و ب یکالسا"گفت  یغرغر کنون م نمیرحسیباهاش.ام " 

 دمیفهم یکردن، م یم مییکارا راهنما یزدن و تو بعض یظهر تو شرکت مشغول کارا بودم، بچه ها هم مدام بهم سر م تا

رهیبگ مویداشت خستگ یو خنده سع یآورد و با شوخ یم یکار برام چا نیهوامو داره، ب شهیاز هم شتریکه آراد ب . 

 لیکنم دل یبود و فکر م یو با هم برگشتن شرکت. دختر واقعاً با نشاط ایرفت دنبال رو نیرحسیظهر بود که ام یکاینزد

 منیرحسیتو شرکت نبود،ام بهیداد. تا غر ریینشاطش بود. با خنده و سرو صدا کالً جو شرکتو تغ نیهم نمیرحسیانتخاب ام

داد و  لیضد پسر تشک یجبهه  هین نشست و از همه اومدو کنار م ول. ادیخند یبه کارش نداشت و به کاراش م یکار

آراد و  یداد ،ول یو سرشو تکون م دیخند یکه فقط م نیرحسیام ون،یگرفتن از اخالق آقا رادیو ا بیشروع کرد به ع

کردن یشد کل کل م یکه م ییدادن و تا جا یپر به پرش م یرعلیام .  

گفت ایناهار رو موقع : 

_ ه؟یفردا برناممون چ یبرا نیرحسیام  

تکون داد یسرشو سوال نیرحسیام : 

_ ه؟یچ  

_ رونیب میبر  

_ میبخواب میتون یم میروز جمعه دار هی .... 
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گفت نیرحسیچپ چپ نگاش کرد ،ام ایرو : 

 .خب حاال،برنامتو بگو_

_ گهیببرمون د ییجا هی ... 

 کجا؟_

به من گفت رو : 

_ آوا میبه نظرت کجا بر .... 

_ دونم ینم ...... 

_ گهیتو بگو د ندفعهیقبل من نظر دادم ا یخب دفعه  .... 

گفت یرعلیام : 

_ شه؟ یم یچ ونیاونوقت نظر آقا  

لب کوزه میذار یم ونوینظر آقا_:ایرو .... 

خوش بگذره بهتون ام،یتونم ب یجون من نم ایرو_لبخند گفتم: با  

_ ؟یکن یپشت منو خال یخوا یم ام،یتونم ب یکه نم یچ یعنیوا!......  

لبخند گفتم با : 

 ....آخه_

وسط حرفم دیپر : 

_ من بگم یکن یآخه نداره، اگه انتخاب نم .... 

گفت آراد : 

 .....شما راحت باش_
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با خنده گفت نیرحسیام : 

_ حاال هم نظرتو بگو شه،خبیهم یریگ یم میهمه تصم یشما که جا  

_ .....هر جمعه برنامه دارننایکوه،با گروه رضا ا میبر ..... 

که میبش داریسحر ب یاز کله  دیکوه که با یبرا_گفت: نیرحسیام ...... 

م؟یایئه......تنبل....به رضا بگم مام م_:ایرو .... 

گفت یرعلیشونه هاشو انداخت باال.ام نیرحسیام : 

 ...خوبه......کوه خوبه_

خوبه آوا؟_:ایرو ..... 

زدم ،آراد گفت لبخند : 

_ اونو بگو یدار یا گهید شنهادینکن،اگه پ ومدنویفکر ن  

لبخند گفتم با : 

_ شم یهم زود خسته م یلیندارم،خ یاالن بگم من اصالً استعداد کوهنورد نیاز هم یندارم....ول یا گهید شنهادینه،پ ... 

با خنده گفت آراد : 

_ گهید میکن یکولت م تشیجون،نها ینداره خواهر بیع .  

*** 

از من  ایذوق زده شده بود. رو دید یهممونو با هم م نکهیاز ا یما. نرگس جون کل یاومدن خونه  نیرحسیو ام ایرو عصر

آورد و گفت رونیب ید یدو تا س شیدست لباس راحت گرفت و از کوله پشت هی : 

_ فردا صبحو با رضا  یداشت برنامه  نیرحسیتو آشپزخونه، ام میبا هم رفت ییامشب واستون برنامه ها دارم. دوتا

. نرگس جون منیرو از دستش گرفتو برد تو نش ینیرفت و س ای. روختیر یم یکرد.نرگس جونم داشت چا یهماهنگ م

گفت نیرحسیبه ام : 
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_ ن؟یمون یواسه شام م  

_ دونم، ظاهراً برنامه داره امشب با خواهرشوهرش ینم . 

جون گفت دم،نرگسیخند : 

_ شه؟ یم تیحسود  

_ یلیآره خ . 

تا چشمش به من افتاد گفت ای. رودیخند ی. آرادم بهشون مذاشتیم یرعلیداشت سر به سر ام ایرو : 

_ نشده؟"دِ پو ینیو"اون جغده تو کارتون  هیشب دشیجد نکیع نیگم آوا؟ با ا یدروغ م  

گفت  یبود انداختم و خندم گرفت،راست م دهیکه تازه خر یا ینیتزئ یفرم مشک نکیبا ع یرعلیام ینگاه به چهره  هی

.گفتمدنیخند یو آرادم داشتن بهش م نیرحسیشده بود. ام هشیشب یلیخ : 

_ ؟یبزن نکینداره ع یچشمات مشکل یوقت هیآخه چه اصرار  

تاسف سرشو تکون داد و گفت یبه نشونه  یرعلیام : 

_ گهید نیفهم ینم .... 

با عالقه داشت به  یجور هی ن،یرحسی. نگاهم افتاد به امومدیو خنده هم همراهش م ی،شاد دیرس یبه هر جا م ایرو یپا

 یاسمشو نم یو نگاه عاشقش به اون دختره که حت رمحمدیام یلحظه رفتم تو حال و هوا هیکرد که باز  ینگاه م ایرو

کردم بغض تو گلومو قورت بدم که حال بچه ها رو  یداغ تو فنجون سع یدونستم.بغض باز راه گلومو بست. به زور چا

کنارم نشست و گفت ای. رورمینگ : 

_ ؟یآوا خانوم ؟چرا تو فکر هیچ  

لبخند زدم.سرمو تکون دادم. گفت بهش : 

_ ؟یکوه دار لیوسا  

_ شه یم دایتو کمدم پ ییزایچ هیکامل که نه..... . 
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کرد. انگار همه دلشون واسه اون شور و نشاط قبلنا  ی. اونم با لبخند به جمعمون نگاه ممیاومد،همه جلو پاش بلند شد بابا

 شیتو آشپزخونه پ میرفت ایشرکت شد،منو رو تیتنگ شده بود. بابا که با بچه ها مشغول صحبت در مورد کار و وضع

کمک کردن به نرگس جونم تمام مدت مشغول بود و راجب  نیبا همه حرف واسه زدن داشت.ح اینرگس جون. رو

 یداد و حت یهم با عالقه گوش م ایداد و رو یم حیو نرگس جونم با آب و تاب براش توض دیپرس یم ینکات خانه دار

نوشت.ناخودآگاه با لبخند گفتم یرو واسه خودش م ییزایچ هی یگاه : 

_ نیرحسیخوش بحال ام .... 

دیپرس بالبخند : 

_ ؟یواسه چ  

نه؟ یدوستش دار یلیخ_:دمیخند  

خرده خجالت سرشو با مداد و کاغذ جلوش گرم کرد.گفتم هیو با  دیخند : 

_ گهید یریگ یم ادیبا عالقه  زارویچ نیا یدار نهیرحسیبه خاطر ام ..... 

گفت شیلبخند سرشو باال آورد و با همون ناز ذات با : 

_  یخونه  میتا نرفت دیلنگم، با یخرده م هیها  نهیزم نیدونم،تو ا ینظر احساس کمبود کنه،خودم م چیدوست ندارم از ه

اوضاعم روبراه تر شد دیکنم، شا یخودمون سع ...... 

لبخند بهش چشمک زدم و آروم کنار گوشش گفتم با : 

_ مهمتره یاز همه چ زایچ نیکنه،شک نکن.....واسه مردا هم یواسش پر م زویهمه چ یو نازت جا یخوشگل . 

تعجب نگام کرد و گفت با : 

_ مردا از شکمشونهگن راه ورود به قلب  یهمه که م ..... 

لبخند تلخ گفتم هی با : 

_ اس،باور نکن عهیشا . 

رو بازومو گفت دیبه حالت نوازش کش دستشو : 
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_ تلخ شدم برات یخاطره  هی یادآوریفکر کنم باعث  ..... 

و گفتم دمیشباهت به آه نبود کش یکه ب قینفس عم هی : 

_ میاز زندگ یمرور خاطرات تلخ شده جزئ . 

شد،گفت نیغمگ چشماش : 

_ یفراموش کن یکن یخودت سع دیبا .... 

_ فراموش بشه دیهم نبا زایچ یشه،بعض یفراموش نم زایاز چ یبعض .... 

_ فقط ظاهر براشون مهمه یکن یفکر م نه؟چرایچرا نظرت راجع به مردا ا . 

قورت دادم و گفتم بغضمو : 

_ کردم خودمو سهیخوشگلتر از خودم مقا هیبا  یتجربه بهم ثابت کرده،وقت ..... 

گذاشت رو دستمو گفت دستشو : 

_ دوستت داشته یلیخ رمحمدیگه،ام یم نیرحسیام .... 

پوزخند تلخ بود هیهمراه با  جوابش : 

_ دیدونم،شا ینم .  

 فشیبرس از ک هیپرپشتشم باز کرد و  یاز سرش باز کرد و کش موها شویروسر ایتو اتاقم. رو میرفت ایاز شام منو رو بعد

روشنتر  یجاها رگه ها یبود و توش بعض رهیت یلیخ ییموهاش.موهاش طال دنیآورد و شروع کرد به برس کش رونیب

رو شونه  ختی. موهاشو باز رومدیبهش م یو حساب بودقشنگ  یلیخ یخودش،ول یموها ایدونستم رنگه  یداشت، نم

در.رو به من گفت یآورد و انداخت رو دسته  رونیشرتشم از تنش ب یت یرو کیهاشو،تون : 

_ ابوت یتا،مدل جود ،دویباف یبرام موهامو م ..... 

آورد و همراه برسش دادشون دست من. موهاش مثل  رونیب فشیهم از ک گهیکش د هیپام، یجلو دم،نشستیخند

کارم  یبهش.موهاشو از وسط دو قسمت کردم و شروع کردم به بافتنشون.وسطا دنیبود،لذت داشت دست کش شمیابر

 :بود که دو تا ضربه خورد به در اتاقم
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 بله؟_

بود نیرحسیام : 

_ تو؟ امیتونم ب یم  

سرم مرتب کردم یرو شالمو : 

_ دییبفرما . 

گفت نیرحسیبافتم،ام یرو م ایرو یزد به در اتاق،من داشتم اونطرف موها هیباز کرد و تک درو : 

_ بشم داریتونم واسه کوه ب یخوام بخوابم وگرنه صبح نم یمن خسته ام،م ایرو .... 

_ ری،شب بخ زمیباشه عز .... 

متعجب شد و با من و من گفت نیرحسیام ی افهیق : 

_ ؟یخواب یتو نم  

_ ادینه من االن خوابم نم ... 

و گفت ستادیساکت ا یچند لحظه ا هیکارا. باز  نیا ومدیخندم گرفته بود، بهش نم نیرحسیدست و پا زدن ام از : 

_ شم یخب من بد خواب م ...... 

_ بخواب ریبرو راحت بگ نم،یبب لمیخوام امشب تا صبح با آوا ف یکنم،من م یبد خوابت نم ..... 

_ که واسه صبح ینجوریخب،ا .... 

زمیعز ریتو نگران نباش.......شب بخ_حرفش: نیب دیپر ایرو . 

و گفتم ایرو یموها نییبود. کشو بستم پا نییخندمو گرفته بودم، سرم پا یزور جلو به : 

 .تموم شد_

تا بافت موهاشو با دستاش گرفت و گفت دو : 
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_ خوب شد ،چقدریمرس یوا . 

گفت ایدر، رو یبود جلو ستادهیا نطوریهم نیرحسیام : 

_ ؟یبخواب یبر یخواست یشد؟مگه نم یچ  

گفت یحرص نیرحسیام : 

 مزاحمم؟_

_ در یجلو ستیمثل طلبکارا نا ینجوریرون،ایب ایب ایبرو تو  ایخب  یاِم....مزاحم که نه،ول . 

_ ایرو ایب قهیدق هی . 

بعد تنها برگشت تو اتاقو درو پشت  قهی.چند دقرونیاز اتاق رفت ب نیرحسیداشت نخنده،بلند شد و دنبال ام یهم سع ایرو

 :سرش بست و با خنده گفت

_ لوس یقهر کرد پسره  ..... 

_ ششیپ یرفت یخب م .... 

انداخت باال و گفت طنتیبا ش ابروهاشو : 

_ رهیبگ ینجوریا ونویالزمه آدم حال آقا ییوقتا هی ..... 

و گفتم دمیخند : 

_ نکن تشین،اذیرحسیداره ام ،گناهییبال یلیخ ..... 

_ گهیاووووو،خواهر شوهر نشو آوا د  

و گفتم دمیخند : 

 .دلم براش سوخت_

_ بسوزه ونیآقا نیخواد دلت برا ا ینم .  
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 یکوهنوردا یو صبحونه برا لیسراغ آماده کردن وسا میو بعد هم رفت دمید یم لمیف ایصبح با رو کیاونشبو تا نزد  

و  یرعلیو من رفتم سراغ ام نیرحسیام شیرفت پ ایکردنشون، رو داریب یسراغ پسرا برا می.. ساعت پنج بود که رفتزیعز

شدن آراد  داریاز ب المیتا صبح روشن مونده بود.خ ونشونمیزیو تلو بودن دهیتو اتاق آراد خواب ییآراد که طبق معمول دوتا

کنه.رفتم تو اتاقمو آماده شدم،  داریتونه ب یرو آراد راحت تر م یرعلیدونستم ام یم رون،یکه راحت شد از اتاق اومدم ب

خونه  یوکرد.قرارمون جل مونیقرآن رد کرد و راه ریشده بود، هممونو از ز داریاومدم، نرگس جونم ب رونیاز اتاق که ب

هنوز  نیرحسیم،امیحرکت کرد نیرحسیام نیبا ماش ییهمراهش نبود.پنج تا لشیهم وسا ایبود، چون رو نایا ایرو ی

کرد واسه از دست دادن خواب نازش.آرادم سرشو گذاشته بود رو  یداشت غرغر م یرعلیدلخور اخماش تو هم بود و ام

خواب بود باًیمنو تقر یشونه  . 

آماده بشه و برگرده.  عتریرفت تا سر میقبول نکرد یتو و وقت میتعارف کرد بر ایرو میدیکه رس یمهدو یآقا یخونه  به

هم برگشت،رو به  ایکه رو میکرد یم ین احوالپرس رویو با رضا که از خونه اومده بود ب میشده بود ادهیپ نیهمه از ماش

 :رضا گفت

_ اد؟ینم یشاد  

_ رم دنبالشون یم ان،دارمیو هومنم م یچرا ،پارسا و حام . 

_ شه؟یهم یپس قرارمون جا  

 .آره خوبه_

کنار گوشم گفت ایحرکت کرد،رو نیرحسیام نویتو ماش مینشست : 

 .آقا هنوز اخماشون تو همه_

.گفتدمیخند : 

_ داداشتا نیلوسه ا ! 

و آروم کنار گوشش گفتم دمیخند باز : 

_ گهیشه د یبهتر نم نیباشه و خودش محروم حال و روزش از ا یتو اتاق بغل شیخوشگل نیحق داره خب، آدم زن به ا . 

خنده گفت با : 
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_ بغل من ریعواقب کار خودش بود، در ضمن شمام انقدر هندونه نذار ز . 

_ کرده بوده مگه؟ کاریگم، چ یدروغ که نم  

 ....حاال،بماند_

_ ادینم نیرحسیکردن به ام تیگه،اذیبگو د ..... 

خنده گفت با : 

_ کنه یم تیدش اذاونم به نوع خو ..... 

_ کرده؟ کاریچ  

و کنار گوشم گفت نییانداخت پا سرشو : 

_ جبهه  شتریکشم اون ب یدست به سرو گوشش م شتریمن ب یکنه، هر چ یم یداداشت.........همش ازم دور دهیمق یادیز

کنه،آخه پسرم انقدر سرد یم یریگ ..... 

لبخند زدم و گفتم بهش : 

_ کنه یمبه خاطر خودته،مراعات تو رو  .... 

_  هیدوران........ نیخوب داشته باشم از ا یدارم خاطره ها م؟،دوستیخوام مراعات کنه، مگه ما چند وقت نامزد ینم

ندارم یتیبراش جذاب ایگم نکنه اصالً دوستم نداره،  یبا خودم م ییوقتا . 

کنه؟ دایخواسته پ یتو جذابتر کجا م ،ازیشد وونهید_:دمیخند  

کرد و گفت نیماش ی نهییابروش اشاره به آ با : 

 .نگاش کن_

قاب گرفته بود.گفتم نویرحسیام یاخما ریانداختم که تصو نیماش نهیینگاه به آ هی : 

_ ششیپ یکه نرفت نهیاخمش که واسه ا ..... 

_ ده یم ریکنه، فقط گ یاحساسه،اصالً بهم محبت نم یب یلیخ . 
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و گفتم دمیخند باز : 

_ خدادوستت داره به  .... 

هاشو انداخت باال و گفت شونه : 

_ نشون بده دیدوست داشتنشو با ؟آدمینجوریآخه ا . 

کردم، چقدر آدما با هم فرق دارن سهیرو با خودم مقا ایدم،رویفقط خند بازم .  

و  ن،آرادیداد به در ماش هیشد و تک ادهیپ نیاز ماش نیرحسیبه محل قرارمون، ام میدیرس نایخرده زودتر از رضا ا هی ما

گفتم ایهم هنوز تو چرت بودن،کنار گوش رو یرعلیام : 

_ ششیپاشو برو پ ..... 

_ کنه یخوام، باز خودشو واسم لوس م ینم ..... 

_ باشه یبا دلخور یخوا یم رونیب نیروز با هم اومد هی گه،یبلند شو د ...... 

و گفت دیکش قینفس عم هی : 

_ یرم منت کش یخوام فکر کنه دارم م ی،نم ایپس تو هم ب ..... 

و گفتم دمیخند : 

_ شه؟ یم یحاال فکر کنه،مگه چ  

داد و گفت شینیب یبه کناره ها ینیچ : 

_ لوس هست یکاف یبه اندازه  شینجوریآقا داداشت هم . 

وگفتم دمیخند : 

_ میبر ام،پاشویخب،منم م یلیخ .... 
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شد، خندم گرفته  زونیو از بازوش آو ستادیا نیرحسیشد و منم پشت سرش.رفت و کنار ام ادهیباز کرد و پ نویماش در

بود، تابلو بود،  یسرشو برگردوند و نگاش کرد. اخم اونم الک نیرحسیام"نکنه. یخواست منت کش یم ینجوریهم"بود 

و گفت ستادیکالفه صاف ا نیرحسیسرشو گذاشت رو شونش، ام ای. رورهیخواست زهرچشم بگ یم : 

_ ایرو ..... 

رو به من گفت ای. رودمیخند یبودم و بهشون م ستادهیگوشه ا هی من : 

_ داداشت چه بد قلقه نیا نیبب ...... 

گفت نیرحسیرو به ام ای. رودمیفقط خند بازم : 

_ افتاده که تو از سر صبح اخمات همش تو همه؟ یمثالً االن چه اتفاق  

معذب بود.  یحساب نیرحسیام ناًیمطمئ یبا بودن من نداشته باشه ول یمشکل ایدادم تنهاشون بذارم، ممکن بود رو حیترج

آوردم  رونیب کمویکوچ یبیتخته سنگ نشستم.کتاب ج کی یچند تا درخت رو ی هیسا ریخرده اونطرف تر و ز هیرفتم 

 .و شروع کردم به خوندنش

" را گرم کند؟ نیتواند زم یم یسردش است. چه کس نیخدا گفت:زم  

گفت:من یلیل  

اش گذاشت نهیس یشعله را تو یلیبه او داد ل یشعله ا خدا . 

هم یلیاش آتش گرفت. خدا لبخند زد،ل نهیس . 

را به آتش بکش نمیگفت:شعله را خرج کن،زم خدا . 

. خدا سوختنش را تماشا کرددیخودش را به آتش کش یلیل . 

کرد یگرفت. خدا حظ م یگر م یلیل . 

آتشش تمام شود دیترس ید،میترس یم یلیل . 

از خدا خواست. خدا اجابت کرد یزیچ یلیل . 
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خدا گرم شد نی.آتش ماند. زمدیشد. آتش زبانه کش یلیآتش ل زمی.مجنون هدیسر رس مجنون . 

سرد بود شهیمن هم نینبود زم یلیاگر ل«:گفت خدا ." 

و رویادست تو دست اومدن سمتم نیرحسیام : 

دنیبلند شو آوا،بچه ها رس_: نیرحسیام . 

؟یخون یم یچ_:ایرو  

است نینام تمام دختران زم یلیل"بستم و جلدشو نشون دادم کتابو " 

 نیرحسیام نیکه کنار ماش ینیسمت ماش میرفت ییو مرتبش کردم و سه تا دمیبه پشت مانتوم کش یدست هیشدم و  بلند

بلند گفت نویسرشو برد داخل ماش نیرحسیتوقف کرد. ام : 

_ میبر میخوا ید،میبلند ش ،یرعلیآراد،ام . 

کرد و پر نشاط محکم گونه هامونو  یاحوالپرس ایو اومد سمتمون.با منو رو دیپر رونیرضا ب نیاول از همه از ماش یشاد

رو به  ایو هومن دوست و همکارشون. رو یو حام یکرد، پارسا برادر شاد یهمراهاشم بهمون معرف ی هی. رضا بقدیبوس

 :رضا گفت

_ ان؟یم یگروه ک ی هیبق  

_ میداشتن .ما خودمون برنامه گذاشت یحرفه ا یگروه امروز برنامه  ی هیبق .  

و آخر از همه آراد  یو شاد ایجلوتر از همه بودن، پشت سرشون منو رو یو رضا و هومن و حام نیرحسیم،امیکرد حرکت

 ونیآقا نی. بندیخواب یموندن و م یم نیکه هنوز تو چرت بودن و اگه بحث کم آوردن نبود همونجا تو ماش یرعلیو ام

 یساکت پشت سرشون م باًیگرم بود و ما هم تقر زارشونو با وتریکامپ یطبق معمول بحث کارو قطعات سخت افزار

بلند گفت یبا صدا ای. آخر رومیرفت : 

_ .حوصلمون سر رفتدیش یبحث کارتون نم نیا الیخ یروز جمعه هم ب هیبابا!،شما  یا ...... 

بلندتر گفت یبا صدا یشاد : 

_ میکن یباز نیایقدغن، ب یکار یاصالً بحثا ........ 
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براتون میاریب میفراموش کرد یاسباب باز دیببخش_:پارسا ..... 

گفت ایرو : 

_ مشاعره دیایب ..... 

رفت از خنده و گفت سهیر رضا : 

_ یبخون یهم شعر بلد یلیتو خ نکهیحاال نه ا ........ 

گفت یشاد : 

 .....آواز که بلده_

و گفت یشاد یآرنجشو زد به پهلو ایرو : 

_ کنه یم یباز قاط نیرحسیخفه شو،االن ام .... 

گفت یشاد : 

_ بگه، رضا شروع کن دیاسم جد هیبا آخر اسم نفر قبل  دیبا یاصالً مشاعره با اسم، هر کس . 

گم رضا یخب من م_:رضا ... 

آوا_:نیرحسیام  

سایآو_:هومن  

تای،خب آن"آ  "همش شد  نکهیا_با خنده گفت: پارسا  

آالء_با لبخند گفت: یحام  

هوووووووووو_و هومن با هم گفتن: یو شاد ایدفعه رضا و رو هی ............. 

هومن با دست محکم زد پشت گردنش و گفت د،یهم فقط خند یحام : 

 ...بدبخت_
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با خنده گفت یحام : 

_ گفتم؟ یم یگه،چید نیرو شماها گفت "آ  "با  یهمه اسما وونهیخب د  

با همزه اسم بگو یگ یحاال راست م_گفت: یرو به شاد بعد .... 

میهمزه که اسم ندار ست،بایئه....قبول ن_: یشاد ...... 

شروع کن ایسوخت ،رو یشاد_:دیخند یحام  

کنم یمن از اول شروع م_:ایرو ........... 

انداخت و با لبخند گفت نیرحسینگاه به ام هی بعد : 

_ نیرحسیام ... 

ندا_:من  

ایآر_:آراد  

افرا_:یرعلیام  

ارس_:رضا  

دیسع_:نیرحسیام  

داوود_:هومن  

دنا_:پارسا  

وبیا_:یحام  

بهرام_:یشاد   

حیمس_:ایرو  

 ....._:من
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 "یحام"که اسم خودش  یپسر یشد جلو یروم نم ید،ولیبود که به فکرم رس یاسم نیاول یعنی،یتونستم بگم حام یم

بگه یرعلیبگم.چند لحظه سکوت من باعث شد ام ینجوریبود اسمشو هم : 

 .....آوا سوخت_

گفت آراد : 

_ آوا ی......تو که انقدر خنگ نبودگهید یحام یگفت یم وونهید ..... 

کنار گوشم گفت ایبود. رو ومدهیبود و بدش هم ن دهیکارمو فهم لیبا لبخند برگشت و نگام کرد، انگار دل نیرحسیام : 

_ دختر یا یچقدر خجالت گهیتو د .... 

گفت یرعلیام : 

_ روزگار یشه از صفحه  یداره محو م د؟گروهتونیناز یخانم بازم به دختر بودنتون م ایرو .... 

گفت نیرحسیام : 

_ واسه صبحونه؟ دینیش یم ی.....کدهیبه دعوا نکش نایتا باز کار ا یباز الیخیباز شروع نکن، اصالً ب یرعلیام  

گفت رضا : 

_ مینیاس. اونجا خوبه بش هیجا هست صاف و سا هیباالتر  کمی .  

انداز داشت که پهن  ریز هی،رضا  میرو که از قبل در نظر گرفته بود واسه صبحونه انتخاب کرد ییرضا جا شنهادیپ به

 ،صبحونهیچا یدرست کردن وآب جوش آوردن برا شیداشت گذاشت وسط،هومن و پارسا هم آت یهر چ یکرد و هر ک

و خنده  یهم بچه ها همونجا نشستن و با شوخ خرده هی. بعد صبحانه دیبه هممون چسب یحساب یبود و دور هم یخوب ی

به سمت  میبود قرار گرفت و دوباره حرکت کرد ونیجمع شد و تو کوله ها که به پشت آقا الیوقت گذروندن و بعد وسا

 .باال

گشت و با  یبر م کباری قهیهر چند دق نمیرحسیبرامون بخونه و ام دیداده بود که با ریگ ایبه رو طنتیبا ش یراه شاد نیب

 نویرحسیرو بذاره کنار و ام یکرد مسخره باز یخواهش م یاز شاد ایرو یچ د،هریکش یخط و نشون م ایرو ینگاش برا

کامل  گهید دیظهر،خورش کیکرد.نرد یدرخواستشو مطرح م دوبارهکرد و  یم یبا خنده لجباز یبه جونش نندازه،شاد
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 یحس کردم نم گهیگرم شده بود و عرق هممون و در آورده بود، منکه د یسرمون قرار گرفته بود و هوا حساب یباال

برم باال،گفتم نیاز ا شتریکشم ب : 

 .....آراد،من خسته شدم_

_ از راه مونده یلیبرو تنبل،هنوز خ .... 

_ ادیتونم،نفسم باال نم ینم گهیباور کن د ..... 

گفت ایرو : 

_ نجا؟یهم میخسته اس،ما بمون ن،آوایرحسیام  

برگشت سمتمون رضا : 

_ مونده یلیهنوز خ .... 

گفت نیرحسین،امییخجالت سرمو انداختم پا با : 

_ کشه بهتره باالتر نره ینم ره،اگهیگ یم یو نفس تنگ جهیشه زود سرگ یداره،خسته که م یآوا کم خون .... 

گفت ایرو به رو یرعلیام : 

_ ارن؟یکم م ایک مینیو چنانن،بب ننیخانم باز بگو خانما چن ایرو  

گفت رضا : 

_ میهمه برگرد نیخوا یپس م . 

 :گفتم

_ دیو برگرد دیتا بر نمیش یکنم م یم دایپ ییجا هی نجاهایخوام برنامتونو بهم بزنم، هم ینه،من نم  

گفت نیرحسیام : 

_ شه یتنها که نم  

گفت ایرو : 
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_ میمون یم نمیرحسیمن و ام . 

با خنده گفت یرعلیام : 

_ یخانم،بگو خسته شد ایخجالت نکش رو ..... 

_ رینخ ........ 

خنده گفتم با : 

_ شه ینم یزیجون،چ ایرو دیشما بر .... 

گفت آراد : 

_ ششیمونم پ یمن م . 

دیخند ایرو : 

_ مونم یم ،منیاصالً بذار بگه خسته شد . 

دستامو گذاشتم رو زانوهامو گفتم کف : 

_ زدم یکشم وگرنه برنامتونو بهم نم یواقعاً نم . 

گفت یشاد : 

_ مونم یپس منم م . 

دیبلند خند یبا صدا ندفعهیا یرعلیام . 

کرد و گفت یرعلینثار ام"یبدجنس"لب  ریبا لبخند ز ایرو : 

_ مینیجا بش هیاندازو بده ما  ریرضا ز . 

گفت نیرحسی.آراد رو به اممیو نشست میکرد دایمناسب پ یجا هی : 

_ مونم. حوصله ندارم برم باالتر یم ششونیپتو برو،من  . 
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با خنده گفت اید،رویسرشو دراز کش ریکولشو گذاشت ز آراد : 

_ ؟یبخواب یریبگ یبود تیتو فکر کنم فقط منتظر موقع  

 رونیب بمیآراد خوردم و کتابمو از ج یآب کوله  یاز بطر کمیگوشه نشستم و  هینگفت.منم  یزیو چ دیخند آراد

مشغول شدن یآورد و با شاد رونیب کشیکوچ یاز کوله پشت یبیشظرنج ج هیهم  ای. رودمیکش . 

" تند است یادیداغ است.ز یادیات ز یگفت:امانت یلیل . 

؟یریگ یات را پس م یسوزد،امانت یهم دارد م یلیل خاکستر  

رمیگ یگفت:خاکسترت را دوست دارم،خاکسترت را پس م خدا . 

کرد یشدم،مجنون بچه اش را بغل م یکاش مادر م_گفت: یلیل . 

یسوز یبهانه م یب ،تویبهانه عاشق یسوختن. تو ب یبهانه است.بهانه  یگفت:مادر خدا . 

تب یتاب،ب یخواهد،ساده،ب یم یدلم زندگ_گفت: یلیل . 

یریم یمن م یگفت:اما من تب و تابم،ب خدا ... 

؟یکن یقصه ام را عوض م انیاست،مرگ من،مرگ مجنون،پا نیغمگ یادیقصه ام ز انیگفت:پا یلیل  

......" 

گفت ای. رودنیو آرادم نگران از جاشون پر ای. روهیگر ریبغض خفمو، پر صدا زدم ز ارمیطاقت ب نتونستم : 

_ شد آوا؟ یچ  

 یم حیهر لحظم توض یبرا دیذاشتن به حال خودم باشم ،چرا با یآدما دور باشم، چرا نم یخواستم دور باشم، از همه  یم

 یازشون دور شدم، هق هقم تموم دموییکه رنگ ترحم داشت، دو ییایدادم، دوست داشتم تنها باشم، دور از دلسوز

م به گوش آراد  "یآ"بلند یسوزش وحشتناکو تو پام احساس کردم و صدا هیهوا  یکه ب دمیدو یحواس م ینداشت، ب

کرد شتریو سرعتشو ب دیرس .  

که داغ و  دمیفهم ی، فقط م شویلیتونستم بفهمم دل یسوزش پام وحشتناک شده بود، خودمم نم ن،یو زمنشستم ر همونجا

کردم. آراد کنارم نشست و گفت یم هیشده. دو تا دستمو گذاشته بودم رو صورتم و از ته دل گر حسیب : 
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_ هو؟ هیشد آوا؟.....چت شد  یچ  

پام_:دمیلب نال ریز .... 

نگاه به پاهام انداخت و گفت هی : 

 کدوم پات ؟کجاش؟_

راستم و گفتم یدستمو گذاشتم رو مچ پا هیهم کنارم نشست. ایرو : 

_ گرفت شیکف پام،آت .... 

با خودت؟ یکار کرد یچ_:دیلب غر ریز رون،یکفشمو از پام در آورد،خون فواره زد ب اطیبا احت آراد  

 نرویبود و فرو شده بود کف پام،آراد که کفشو از پام ب دهیبزرگ کف کفشمو بر باًیتقر یشکسته  ی شهیش یقطعه  هی

شده بود  دهیبه هم کش یکه حساب یبا صورت ایشروع شد.رو شیزیشد و تازه خون ر دهیکش رونیهم از پام ب شهیآورد،ش

 :گفت

_ کنم داشیپ نویرحسیبرم ام .... 

اون تحفه رو.؟ شیشناس یتنها؟....نم_غر زد: آراد  

گفت یحرص ایور : 

_ کنم داشونیتا من پ نییببرش پا واشی واشی.......؟یتنها ولش کن نجایبچه رو ا نیا یخوا یم . 

ده؟ یجواب نم شیگوش نی......ببیخواد تنها بر یگم نم یم_گفت: آراد  

شده داد دست آراد و گفت کیبار یپارچه  کهیت هیاومد طزرفمون،  یشاد : 

_ کم بشه شیزیمحکم ببند روش خونر  

گفت ایرو : 

 ...آنتن نداره_

رم یمن م دیبذار_:یشاد  
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؟یرم کرد یدفعه اونجور هیشد  ،چتیکن یهمه کار درست م یبرا_:دیلب غر ریز آراد  

و گفتم ادیاشکامو گرفتم و لبمو گاز گرفتم تا هق هقم بند ب زشیر یپشت دست جلو با : 

 ....من خوبم_

دادن،آراد داشت  یدلدار یبه جا یطیشرا نیو از جام بلند شدم. دلم شکسته بود، تو همچ نیگرفتم به زم دستمو

از  یشتریانداز. خون ب ریکردم آروم آروم برم سمت ز یو سع نیراستمو از کنارش گذاشتم رو زم یکرد.پا یسرزنشم م

گفت ایرون،رویدستمال زد ب ریز : 

_ شه یم دیشد شیزیده،خونریآوا،بد بر اریبهش فشار ن ..... 

هم بلند شد و گفت ایرفت دنبال بچه ها، رو یانداز و نشستم روش، شاد ریتوجه رفتم سمت ز یب : 

_ رم یمنم باهاش م . 

نگاه بهم انداخت و  هیخوند، بعد  کمشویلب  ریبرداشت، صفحش هنوز باز بود ، ز نیزم ینشست و کتابمو از رو آرادم

که امکان داشت دورش کرد، زل زدم تو چشماشو  ییسرشو با تاسف تکون داد و کتاب و پرت کرد، با تمام توان ،تا جا

 :گفتم

_" است. اما ماند. چشم به راه و منتظر. هزار سال یامدنیدانست که مجنون ن یم یلیل . 

ست یامدنی.مجنون نامدین کرد.مجنون یبست و دلش را چراغان نیراه ها را آذ یلیل . 

گفت نرود.  یاش را. خدا به مجنون م یدلش را .چشم به راه ی. چراغانستینگر یرا م یلیاز پس هزار سال ل خدا

گرفت یمجنون حرف خدا را گوش م . 

را یلیل یشمرد. صبور یها را م هیثان خدا . 

دار را آب داد شهیاش شد. خدا درخت ر شهیر یلیل یخواست.صبور یم شهیدرخت بود.ر عشق ." 

با پشت دست گرفتم اشکمو : 

 .درخت بزرگ شد. هزاران شاخه. هزاران برگ.ستبر و تنومند"



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

چشم به راه است.  یلی.لدندیبال یلیدرخت ل ی هیسا ری. مردم زدندیاش را فهم یشد.مردم خنک نیزم یاش خنک هیسا

کند یم شهیر یلیدرخت ل . 

دهد یدار را آب م شهیدرخت ر خدا . 

دیآ ی. مجنون هرگز نمدیآ ینم مجنون ." 

تو بغلش دمیهقم اوج گرفت.آراد کش هق : 

_ یبا خودت قربونت برم، نکن خواهر ینجورینکن ا ... 

_" خواهد یم شهیکه درخت ر رایاست ،ز یامدنیمجنون ن ."  

*** 

بغلمو گرفت و  ریباعث به هم خوردن برنامشون شدم. آراد ز نکهیها برگشتن، همشون با هم. شرمنده بودم از ا بچه

. پارسا و هومن موندن تا هیکاف رهیبغلمو بگ ریز نکهیخواست بغلم کنه، اجازه ندادم و گفتم هم یکمک کرد بلند بشم.م

گفت ینذارم. حام نیکرد پامو رو زم یم دیمدام تاک نیرحسیام ن،ییپا میهمه برگشت هیجمع کنن و بق لویوسا : 

_ ستیکفششون مناسب کوه ن . 

گفت یرعلی. املیدنبال وسا میوقت نشد بر م،یایب میگرفت میتصم هوی روزید_:ایرو : 

_ ستیبرنامه ها ن نجوریو ا یاهل کوهنورد ادیآوا ز ..... 

تو هم گفت یبا اخما نیرحسیام : 

_ یزیر یاشک م ینجوریکه ا دهیشد یلیدردت خ . 

سرموو انداختم باال. آراد گفت آروم : 

_ ده یمرض داره، خودشو شکنجه م .... 

گفت یشاد : 

_ خت؟یبه همت ر ینجوریکه ا یخوند یم یبود داشت یاون چ  
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گفت اینگفتم، رو یزیچ : 

_ است نینام تمام دختران زم یلیل . 

کتابتو؟ قهیدق هی ید یم_:یشاد  

گفت آراد : 

_ دونستم خانوم همشو حفظه یپرتش کردم ته درّه، نم ست،ین ....... 

ادامه داد یحرص بعد : 

_ دیآ ی. مجنون هرگز نمدیآ یمجنون نم .  

با اعتراض گفت ایشد. رو شتریهقم ب هق : 

_ آراد گهینکن د تشیاذ .... 

_ افته یمتن کتابش م ادیشه،  یمن ناراحت نم یاون از حرفا .... 

گفت یداد. حام رونیپر صدا نفسشو ب نیرحسیام : 

_ خواد پاش یم هیبخ . 

گفت آراد : 

_ ......بذار کولت کنم؟یخسته شد ..... 

خوبه ینجورینه هم _ . 

و گفت ستادیکه ساکت مونده بود، کنارم ا یرعلیام . 

_ من یاون دستتو بنداز رو شونه   

مخالفت کنم که پر اخم گفت اومدم : 

_  یتون یقدمم نم نیهم گهید یریگ یم جهیمن، االن سرگ یگم دستتو بنداز رو شونه  یبهت م ار،یدر ن یمسخره باز

یبردار . 
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کردم  یم یسع یرفتم ول یراحت تر راه م یکمی ،یرعلیناچار دست چپمو انداختم دور گردن ام ینداشتم ول دوست

آراد یوزنمو بندازم رو شونه  شتریب   

رو به رضا گفت نیرحسی. امنیباز کرد و با کمک بچه ها نشستم تو ماش نویدر ماش نیرحسیام ن،ییپا میدیرس : 

_ درمونگاه مشیکن، ما زودتر برسون یرضا جان از بچه ها خداحافظ  

_ دیباشه،راحت باش . 

تو بغلش، دیدستشو انداخت دور گردنمو سرمو کش ای. رومیها نشستن و حرکت کرد بچه : 

_ من،رنگ به روت نمونده یسرتو بذار رو شونه  . 

درمونگاه،همشون راه افتادن دنبالم. آراد گفت یکرد. جلو یم یبا سرعت رانندگ نیرحسیام : 

_ هیکنه قشون کش یاالن دکتره فکر م .... 

 ایرو یسرمو گذاشته بودم رو شونه  هیزد.موقع بخ هیآمپول کزاز پامو بخ قیقسمت اورژانس و دکترش بعد از تزر میرفت

گاز گرفتنشون ترک خورده و پر خون  و فکر کنم گوشت دست آرادو سوراخ سوراخ کردم با ناخنام، لبامم که از شدت

گوش فلکو کر  غمیج یکم بود، اگه از خجالت دکتر نبود صدا دبودم، تحملم در مقابل در یشده بودن. من ناز ک نارنج

کرد یم .  

بودن و کنار  دهیبچه ها هم رس ی هی. بقمیاومد رونیاز درمونگاه ب ایبه آراد و رو هیکه تموم شد و با تک کارمون

گفتم یبودن. رو به شاد ستادهیا نایا نیرحسیام : 

_ واسه بهم زدن برنامتون خجالت زده بودم یکاف یاندازه  د،بهیدیشما چرا زخمت کش ... 

گفت هومن : 

_ ان شا اهلل؟ دیبهتر م،یستیراه ن مهین قیخانوم، ما رف نیدار اریاخت  

با خنده گفت آراد : 

_ خانوم ناخناشو فرو کرده نیانقدر ا میبزن هیبخ میخانومو ببر ایکف دست منو رو دیبهتره، منتها االن با نیا . 
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ما،  یخونه  انیبه بچه ها تعارف کرد که واسه ناهار ب نیرحسیو ام نی. آراد کمکم کرد و نشستم تو ماشدمیخند آروم

سمت خونه میحرکت کرد یهمشون بهونه آوردن و قبول نکردن و بعد از خداحافط یول . 

 ایکه نسبت بهش کرده بودم، رو ییاز حسادتا دمیکش یشده بود خجالت م کتریخرده نزد هی ایکه رابطم با رو حاال

کرد، همونطور که حاال نظر منو به خودش جلب کرده بود یمهربون بود و با محبتش نظر همه رو جلب م . 

زود خوابم ببره یلیشد خباعث  یآراد و چشمامو بستم. ضعف و خستگ یسرمو گذاشتم رو شونه  نیماش تو . 

که از پام رفته  یادیرفت،به نظر با خون ز یم جیکه شدم تو اتاق خودم بودم ، تو تختم. بلند شدم و نشستم،سرم گ داریب

کمد  یتا جلو واریتخت و از جام بلند شدم. با کمک د یبود بهم. دستمو گرفتم به لبه  ختهیبود، دوباره اوضاع و احوالم ر

ست  هیعوض کردم و  یتو تخت،مسلماً کار آراد بود. لباسمو به سخت ودنمپر خاک گذاشته ب یرفتم، با همون لباسا

بعد و قبل از ضعف  یبذارم برا نکارویدادم ا حیتخت تا عوضش کنم . گرسنه بودم، ترج یگذاشتم لبه  زیتم یملحفه 

سمت پله ها، در  تمجا ساکت بود. چراغ راهرو رو روشن کردم و رفبخورم. درو که باز کردم، همه  یزیچ هیکردن برم و 

اومد رونیخوابالودش ب یبا چهره  ایباز شد و رو نیرحسیاتاق ام .: 

_ کمکت امی.....بذار ب؟یشد داریآوا جان ب . 

رونیپشت سرش اومد ب نمیرحسیام : 

_ ؟یبهتر  

_ بخورم یزیچ هی نییخوام برم پا یضعف دارم،م .... 

ومدی،دلشون ن یدینخواب شبیکنن ، گفتم د دارتیخواستن ب یجون منرگس _:ایرو . 

زمیعز یمرس_زدم: لبخند . 

آشپزخونه نشسته بود و  زی. نرگس جون پشت منییشال انداخت رو سرشو دستمو گرفت و کمکم کرد برم پا هی ایرو

خوند یداشت قرآن م : 

 ....سالم نرگس جون_

بلند کرد سرشو : 

_ ؟یسالم مادر، بهتر  
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خداروشکر_زدم: لبخند  

جاش بلند شد از : 

_ یبخور ارمیب یزیچ هی ن،تایبش ایب  

گرمو گذاشت جلوم یبشقاب غذا هیکردم و نشستم. نرگس جون  رون،تشکریب دیرو واسم کش یصندل نیاول نیرحسیام : 

 .....دستتون درد نکنه_

 دردش بهتره؟_

شه یخوب م_زدم: لبخند . 

ره یداره از حال م_:نیرحسیام  

گفت ایرو : 

_ میریبگ گریبراش ج میخون رفت ازش بر یلیخ .... 

شده یکنن چ یحاال نرگس جون فکر م ست،ین یزیچ د،یانقدر بزرگش نکن_:گفتم ! 

بهم انداخت و گفت هینگاه عاقل اندر سف هی نیرحسیام : 

_ ده؟ یرنگ و روت حالتو نشون نم گهید مینگ یزیما چ نکهینه ا ! 

جلوم مشغول شدم یو با غذا دمیخند آروم .  

*** 

آدم  هیشده بود  یکه در مورد آوا باهاش صحبت کرده بودم انگار یبرام جالب بود، از لحظه ا ایو تحول رو رییتغ

نداشت،از ته دل بود. با لبخند زل زده بودم بهش که مشغول کمک  یبه آوا برام جالب بود، رنگ دلسوز گه،محبتاشید

کرد و نگاش افتاد به من بلنداومدن از آشپزخونه بود. سرشو  رونیب یکردن به آوا برا : 

_ ؟یخند یم یبه چ هیچ  
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 ای. رواینگاه به من انداخت و بعد با لبخند به رو هی. آوا هم سرشو بلند کرد یچ چیه یعنیتکون دادم که  نیبه طرف سرمو

 :خندش گرفت

_ ن؟یشد بیغر بیچتونه شما دوتا؟عج  

و گفت دیبا لبخند گونشو بوس آوا : 

_ یشد تیاذ یلیجون،امروز به خاطر من خ ایرو یمرس  

_ کردم واست؟ کاریوا!....مگه چ  

برش داشتم و گرفتم سمتش زیم یخورد. از رو یداشت زنگ م ایمبل. تلفن رو نیاول یکرد و آوا نشست رو کمکش . 

_ ی؟مرس ی..........خوبیرضاس......سالم داداش  

نگاه به آوا انداخت و گفت هی : 

_ یلحظه گوش هیارو شکر،بهتره........خب، خد ..... 

و گفت یگوش یگذاشت جلو دستشو : 

_ آوا دنید انیخوان ب یبچه ها م ن،یرحسیام . 

کرد حاال؟،آوا گفت یفکر م یگروه پسر چ هی دنیبا د یباال، حاج دیلحظه ابروهام پر هی : 

_ جون ایرو ستمیبه زحمتشون ن یراض .... 

با لبخند گفت ایرو : 

_ کرده همه رو خبر کرده یقشون کش یشاد اد،یب یخواسته خودش با شاد یگه م یرضا م .... 

پشت گردنم گفتم دمیکش یکه دستمو م نطوریهم ناچار : 

 .....قدمشون رو چشم_

همراشون بود.بلند شدم و گفتم یخوب بود حداقل شاد باز : 

_ رم؟یبرم بگ یالزم ندار یزیآوا،چ دنید انیخوان ب یم میکه امروز با هم کوه بود ییمامان،بچه ها  
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_ ریبگ ینیریجعبه ش هیبرو  ایچرا مادر، ب . 

گفتم ایتکون دادم و رو به رو سرمو : 

_ ؟یایتو نم  

_ آوا هستم شینه، من پ .... 

صدام زد و اومد سمتم ایدر بودم که رو دم : 

 ...جونم_

_ بمونم ششیاگه شب پ یش یسختشه، دلخور م ییوضع پاش تنها نیآوا با ا ن،یرحسیام . 

با دو تا انگشتم گرفتم و آروم گفتم شوینیلبخند ب با : 

_ نبود شیزیکه آوا چ شبی.....د؟یمن توجه دار یهم به دلخور یلیتو خ نکهینه ا .... 

به سرو گردنش داد و گفت یقر اساس هی : 

_ بود،  میزیخودم چ شبید .... 

چشماش نگام کرد و گفت یاز باال بعد : 

 ..دلخور بودم از دستت_

_ رفع شد؟ تونیدلخور یخب حاال به سالمت  

_ یا ....... 

_ شه یم ریبدجنس......من برم د یا  

هاج و  باًیتقر ی. از در که وارد شدن، حاجدیرس یبود و داشت به باغچه هاش م اطیهنوز تو ح یها که اومدن حاج بچه

گردن کلفت  باًیخوشگل و پشت سرش چهار تا پسر تقر یلیدسته گل خ هیبا  یواج مونده بود. جلوتر از همشون شاد

گنده شون مونده  یبا اون قد و قامتا یرو پارسا و هومن و حام یجآوا. نگاه حا ادتیاومده بودن واسه ع نایوارد شدن، و ا

واسه استقبالشون،  اطیو رفتم تو ح دمیدست به صورتم کش هیموضوعو هضم کنه. یکه نتونسته به راحت دمیفهم یبود.م  
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کردو بعد  یمعرف یو آراد بچه ها رو به حاج میکرد یشده بود پشت سرم اومد. سالم و احوالپرس داریکه تازه ب آرادم

صدام زد یرفتم داخل که حاج یتعارف کرد که برن داخل. من داشتم پشت سرشون م . 

_ نیرحسیام .... 

یگفتم و برگشتم سمت حاج یلب بسم الله ریز : 

_ ؟جانم  

_ نمیبب ایب .... 

سمتش رفتم : 

_ بودن؟ نایآوا هم دنید انیخواستن ب یکه م ییبچه ها  

گهیآره د_سرمو خاروندم: پشت .... 

_ بچه ان؟ نایا  

رم،گفتیکردم جلوشو بگ یگرفته بود، سع خندم : 

_ کوه؟ نیبرد نایدو تا دخترو با ا نیشما سه تا، برداشت  

خندمو نگه دارم با لبخند گفتم نتونستم : 

_ یآشنان حاج  

_ رون؟یب یعده پسر برد هیدست خودته،دختر منو چرا با  ارشیحاال زن خودت اخت ،ینخند پدر صلوات  

_ هم گهید یاوندو تا اس،یرو یآشنان، رضا که از خوده، پارسام پسرخاله  نایجون، ا یحاج .... 

نتونستم ادامه بدم،گفت دمیکه د هشویعاقل اندر سف نگاه : 

_ تو یداشتم، ول ییکارا نیتوقع همچ یرعلیاز آراد و ام ....... 

و گفتم دمیتاسف سرشو تکون داد. با لبخند گونشو بوس با : 

_ نشه یچیدم ه یاعتماد دارم، قول م نایمن به ا  
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رو گونشو گفت دیکش ساعدشو : 

_ کنم یشماهارو مشخص م فینکن بچه.....حاال برو به مهمونات برس،من بعد تکل . 

سمت خونه دمیو دو دمیخند .  

 یم ییرایازشون پذ ینیریداشت با ش ایآورده بود ورو یبراشون چا یرعلیشدم، بچه ها دور آوا نشسته بودن و ام وارد

خشک شده بود. چند لحظه بعد  واریرو د رمحمدیام یخورده  اهیکرد. نشستم کنارشون. هومن نگاهش رو عکس نوار س

 :رو به من گفت

_ ن،داداشتیرحسیام ..... 

آروم  یتکون دادم.حام دییسرمو به عالمت تا عیدمق آوا انداختم و نذاشتم حرفشو ادامه بده.سر ینگاه به چهره  هی

 :گفت

_ امرزشونیخدا ب .... 

گذاشت  یدستشو واسه دلدار ایرو زانوش. رو دیقطره اشک چک هی یبود،ول نییدوباره برگشت سمت آوا،سرش پا نگام

چند لحظه مات موند رو آوا و بعد  یدادو حام حیرو توض یزیچ یضا کنار گوش حامرو دست آوا و آروم فشارش داد. ر

 :با اشاره رو به من گفت

_ خوام یمعذرت م ..... 

کرد موضوعو عوض کنه و  ی.رضا سعومدیمسائل کنار م نیبا ا دینداشت با یکردم بهش لبخند بزنم، آوا هم چاره ا یسع

رضا و آوا در گردش نیرضا بود و نگاه نگرانم ب یشرکتشون صحبت کردن،من گوشم به حرفا یشروع کرد از کارا . 

به همش  شتریکه نه تنها باعث بهتر شدن حال آوا نشده بود بلکه ب یادتیبچه ها تموم شد و رفتن. ع ادتیع باالخره

داغ دلش  یانگار" امرزیخداب" یکلمه  دنیو به محض شن ادیمسئله کنار ب نیبا ا یتونست به راحت یبودهنوز نم ختهیر

شد یتازه م . 

*** 

دادم به فرمونو دو تا دستامو فرو کردم  هیبه هم. آرنجامو تک میبا هومن زل زد ییچند لحظه دوتا میکه نشست نیماش تو

گفت ومدیم رونیکه از ته چاه ب ییتو موهام،هومن با صدا : 
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_ بوده؟ نیکنه،هم یم یتاب یگفت انقدر واسش ب ینامزد آوا که رضا م  

رو لبامو دور فکم  دمینداشتم که بگم. دستمو کش یزیچ یعنیبگم،  یزیتونستم چ یقورت دادم. نم بغضمو

کارو انجام بدم.هومن دوباره آروم گفت نیشد ا یچرخوندمش،انقباض فکم ناخودآگاه باعث م : 

_ حالش بد شده بود؟ نیامروزم تو کوه واسه هم ! 

دمیداد کش سرش : 

_ هومن خفه شو .... 

باال برد میبه عالمت تسل دستاشو : 

_ دیباشه،باشه ببخش ..... 

و گفتم یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو : 

_ کنم؟ کاریحاال چ  

_ نداره یبه تو ربط ؟یکن کاریرو چ یچ .... 

حرفش اعتقاد داره؟ نیواقعاً به ا نمیخواستم بب ینگاش کردم، م فقط !  

دونم چرا  ی. نمهییو اون دختر مو طال رمحمدیبودم رو تختم و رفته بودم تو فکر ام دهیحس و حال دراز کش یشب ب آخر

 ایگونم که رو ریو دو تا دستمو گذاشتم ز دمیشد. به پهلو خواب یو رو م ریانگار دلم ز دمیشن یو که م امرزیخداب یکلمه 

من گفت دنیدر زد و اومد تو. به محض د : 

_ ه؟یآوا.....گر ! 

کردم لبخند بزنم .گفت یرو گونه هامو با پشت دست گرفتم و سع تا قطره اشک چند : 

_ ؟یدرد دار  

 .....نه،دلم گرفته_

تخت نشست و گفت یمهربون بود، لبه  لبخندش : 
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_ تونم محرم باشم درد دل کن یم یکن یاگه فکر م . 

زدم و گفتم لبخند : 

_ دونن یبگم؟،همه دردمو م یچ . 

گرفت تو دستشو گفت دستمو : 

_ ؟یدوستش داشت یلیخ  

_ دوستش داشتم یلیخ .  

و گفت دیکش یقیعم نفس : 

_ مونه یآدم تو کار خدا م ییوقتا هی ......... 

_ ره؟یگ یانقدر دلم م یواسه چ یدون یم ا،یرو یدون ی.........مستیوقتا حکمتاش در حد فهم آدما ن یگاه  

تکون داد یسوال سرشو . 

_ دوست داشته نقدریباشم اونم منو هم نیتونم مطمئ یچون نم رهیگ یدلم م  . 

گفت آروم : 

_ دوستت داشته یلیگه خ یم نیرحسیام .... 

_ کردم؟ دایتو لب تاپش پ یگفت چ نیرحسیام  

تکون داد.پوزخند زدم نیبه طرف سرشو : 

_ دنشیدر حال بوس رمحمد،یخوشگل تو بغل ام یلیخ یلیدختر خ هیعکس  ...... 

و گفت دیکش قینفس عم هی : 

_ بوده باشه یواقع ریشه عالقش به تو غ ینم لیباشه، دل ییزایچ هی یهر کس یآوا ممکنه تو گذشته  نیبب . 

_ تصادف کرد؟ رمحمدیشد که ام یچ یدون یم  
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ندونستن سرشو تکون داد یبه معن باز : 

_ نوک انگشتامون به هم  یحت نکهیداشتم، بدون ا گهیپسر د هیبچگانه به  یعالقه  هیبود که من قبل از اون  دهیفهم

زد،  یلیشد که بهم س ی. .........انقدر عصباننیصحبت کرده بودم، هم یحد که چند بار باهاش تلفن نیبخوره، فقط در ا

خودشکه  یبدم.......کس حینذاشت حرف بزنم، نذاشت توض ..... 

کردم کنترلش کنم و ادامه دادم یسع یصحبت کردنمو گرفت، به سخت یجلو بغض : 

_ خوشگل بود  یلیکنم فراموشش کرده بوده، خ یاون دختره مال گذشته بوده باشه، من باور نم انیکنم جر یباور نممن 

 یزیچ هی یش ینم ،ناراحتیدون یدوستش داشته.......م رمحمدیتونستم از عکسش چشم بردارم، ام ی...........نمیلیا،خیرو

از تو هم خوشگل تر ،یا،ولیتو بود رو هیبگم،شب ..... 

رو دستمو نوازش داد و گفت آروم : 

_  ندتیبه فکر آ ،یبه فکر خودت باش دیمهم باشه، تو با زایچ نیکه ا ستین یرمحمدیام گهیهمه گذشته، د نایآوا ا

یباش .... 

_ رمحمد؟ی...........بدون ام؟یا ندهیچه آ  

_ یبش ،مادریازدواج کن دیدانشگاه، با یبرگرد دی.......بایداره آوا، تو هنوز جوون انیجر یزندگ .......... 

زدم پوزخند : 

_ تونم یخوام، نه م یشه، نه من م ینم ......... 

_ یبتون دیبا ....... 

_ به ازدواج فکر کنم، و یتونم حت یتونم، نم یبه مردا اعتماد ندارم،نم گهیمن د ...... 

نگام کرد منتظر : 

_ ستیهم ن ریامکان پذ ..... 
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_ گم  ی،نمیرو تحمل کن ییتنها نیا یتون یم گهیچند سال د یکن یم ،فکریازدواج کن دی3بایجوون یلیخ ست؟تویچرا ن

 دیبا یخرده که آروم شد هی........... یول ،یکه دوستش دار یکس یجا گهیآدم د هی رفتنیاالن،قبول دارم،سخته پذ

یتنها بمون شهیشه که هم ی،نمیازدواج کن . 

ادامه داد ایشدم به سقف،رو رهیخ مویشونیگذاشتم رو پ ساعدمو : 

_ یایمسئله کنار ب نیبا ا یتون ی.......راحت تر میش یخرده که بگذره آروم م هی  

مشکل  چیاگه ه یمرد فکر کنم، حت هیدوباره بتونم به  یروز هیتونستم باور کنم ممکنه  ینم دم،یکش قینفس عم هی

سر راهم نباشه یا گهید .  

رسوندم دانشگاه که گفت یرو م ایداشتم رو صبح : 

_ نیرحسیام ...... 

کردم نگاش . 

_ د؟یکن یکار براش نم چی.....چرا هنهیغمگ یلیآوا خ  

_ براش؟ میکن کاریچ  

_ در مورد اون بتونه یاطالعات هی دیبوده،شا یک دهیدختره که عکسشو د نیا ینیبب یکن ینم قیدلش شکسته،چرا تحق   

کنه آرومش . 

 گفت بهت؟_

_ گفت شبیآره،د  

_ گفت؟ زویهمه چ  

_  یعصبان رمحمدویام نیپسر داشته و هم هیبچگونه به  یعالقه  هیخودش قبالً  نکهیدختره رو گفت و ا انیدونم، جر ینم

 .....کرده

_ رابطشونم گفت؟ انیجر  
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  ....نه_

_ کنه؟ یاطالعات از اون دختره آرومش م یکن یتو فکر م  

_ داشته  ریکنم تاث یبا آوا بوده از اون دختره دل کنده بوده فکر م کهیبشه زمان نیاگه مطمئ ی،ولینه هر اطالعات

نهیاعتماد و بد ب ینسبت به مردا ب یلیباشه،خ .... 

دختر؟،گفتم نیاومده بود به روز ا یشباهت به آه نبود، چ یب قمیعم نفس : 

_ بچگونه داشته هم کم مقصر نبوده،  یگه بهش عالقه  یکه م ی.........اون پسرستین رمحمدیآوا فقط مربوط به ام ینیبدب

شیخنده به سادگ ح،واسهیبود و آوا رو گذاشته بود سر کار، واسه تفر گهید یکیخودش با  .......... 

_ یوا !... 

_ تونه اعتماد کنه؟ یدونم بازم م یاون عکسا،نم دنیبا د یاعتماد کنه،ول رمحمدیبعد از اون تونست به ام  

_ بشه به آوا کمک کرد دیبوده،شا یرابطشون چه جور نیبوده،بب یره کدخت نیا نیکن دربارش،بب قیتحق . 

تکون دادم و گفتم سرمو : 

_ رمیبگ یاطالعات هی رمحمدیام یکنم از دوستا یم یسع یسخته،ول . 

واسه آوا  ومدیاز دستم بر م یشد و کار یاگه م دیبرده بودم تو فکر،با ایرو یرو که رسوندم رفتم شرکت،حرفا ایرو

داشتم یدوستاشو بر م یگرفتم و شماره  یازش م یبهونه ا هیبه  دیدست آوا بود ،با رمحمدیام یدادم. گوش یانجام م . 

 یسر هیاومد تو اتاقم،دنبال  یرعلیتو فکر بودم،اون روز تمرکز کار کردن نداشتم.ام ینشسته بودم و حساب زیم پشت

کرد که گفتم یو رو م ریبرگه بود. داشت زونکنا رو ز : 

_ یرعلیام .... 

_ ؟یجونم داداش  

_ کارت دارم نیبش ایب  

.گفتمیرو صندل نشست : 
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_ دست آواس رمحمدیام یگوش یرعلیام نیبب .... 

و گفت دیکش قینفس عم هی : 

 خب؟_

_  هی یرو رو یاطالعات گوش یجور هی یتون یخوام آوا بفهمه،م یو الزم دارم، نم رمحمدیام یچند تا از دوستا یشماره 

؟یاریفلش واسم ب  

_ شده؟ یزیچ  

_ خوام حالش گرفته بشه یبهم، نم زهیر یآوا م ادیم رمحمدیکه تا اسم ام یدون یست،مین یمهم زیچ ... 

کار؟یچ یخوا یم رمحمدویام یدوستا یشماره _:دیپرس مشکوک  

گفتم یگذاشتم رو همو حرص چشمامو : 

_ نه؟ ای یتون یم یرعلیام  

گفت دیتکون داد و با ترد سرشو : 

_ خونه باشه دینباباشه،فقط آوا   

_ سرشو گرم کنه ایگم رو یبعد از ظهر م  

_ ذاره؟ یرو کجا م یگوش یدون یم  

 ........نه_

_ ؟یعجله دار  

_ شه یزرودتر باشه بهتره،کمتر فکرم مشغول م ینه،ول  

  باشه_

تو آشپزخونه  ایرفتن نداشت، ناچار با رو رونیب یبا اون پاش حوصله  رون،یب مشیو ببر میکن یآوا رو راض مینتونست

بهش واسه ثبت نام  میداده بود ریگ ییکنه، دوتا دایبتونه اطالعات مورد نظرو واسمون پ یرعلیبه حرف تا ام مشیگرفت
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جزء سه نفر اول دانشگاه  شهیکه هم ییبود ،دانشجو فیهم ح واقعاًگفت که حوصله نداره.  یم یدانشگاه.اونم کالفه ه

بود درسو بذاره کنار فیبود ح . 

و  میدینفس راحت کش هینشون داد،ما هم  تیو از پشت سر آوا شستشو به عالمت موفق نییکه از پله ها اومد پا یرعلیام

فلشو داد دستمو آروم گفت یرعلی. اممیبرداشت چارهیب یدست از سر آوا : 

_ هیچ انیجر یبهم بگ دیبا .... 

خنده فلشو گرفتمو گفتم با : 

_ مى خوام...،سیم کارتشم یکارت درسته داداش  

بلند شدم و رفتم باال،امیرعلى هم دنبالم اومد،سیم کارتو از اتاق آوا برام آورد،گذاشتمش تو گوشى  ایاشاره به رو با

کانتکتاش،تک تک اسمارو خوندم،  یرفتم تو پوشه  دم،یند یخاص زیفلشو باز کردم، تو عکساش چ یالیخودم، فا

 شیربط داره پارسا زند بود ،که پ رمحمدیام لیتحص یبودم به دوره  نیئکه مطم یبه نظرم آشنا نبود، تنها اسم اشیلیخ

.تو خونه رمیکردم بتونم باهاش تماس بگ یداره، خدا خدا م ویکاناداشو س یشماره  رمحمدیداد ام یشمارش نشون م

 ویس لمیبابفهمن. شماره رو تو مو یزیهم چ هینشدم بق نیمطمئ یزیخوب نبود، جدا از آوا دوست نداشتم تا از چ تمیموقع

کردم تا اگه از  ویمشابه داشت،اونارو هم با اسماشون س یشماره ها شیهم بود که پ گهید یدوتا شماره  یکیکردم، 

نه ایبدست آورد  یشه اطالعات یم نمیتا بب رمیبا اونا تماس بگ دمینرس یا جهیپارسا زند به نت یشماره  . 

ذاشت،گفتم یهنوز داشت واسه دانشگاه سر به سر آوا م یرعلیام ن،ییعوض کردم و رفتم پا لباسامو : 

_ ؟یایم ای یدارم،هست رون،کاریرم ب یمن دارم م ایرو  

نگام کرد و گفت قیدق ایرو : 

_ آماده بشم؟ یکن یکوچولو دارم،صبر م دیخر هی رونیمنم ب  

_ یاومد رونیبرم ب یم نویتا من ماش ..... 

کنارم و با عجله گفت یو نشست رو صندل دیکه رس رونیزده بودم ب نویو از پله ها رفت باال. واقعاً من تازه ماش دیدو : 

_ شد؟ یچ  

_ خواستم از خونه زنگ بزنم یکردم، نم دایچند تا شماره پ ..... 
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 یم ییزایچ هیداشت  یلب ریز نطوریهم هم ایگفتم،رو یلب بسم الله ریپارک نگه داشتم. ز هی یجلو نویرفتم و ماش یکمی

رو برداشت یشدم که گوش یم دیپارسا زندو گرفتم،چند تا بوق خورد،داشتم نا ام یبرداشتم و شماره  مویخوند. گوش : 

_  تیگوش ای ید یجواب نم ایزنم  یزنگ م ینکبت،چرا هر چ یهست یمهندس،تو معلوم هست کدوم گور یبه به آقا

 خاموشه؟

نکرده بودم، با من من گفتم نجاشویبگم،فکر ا یبودم چ مونده : 

_ زند یآقا .... 

گفت دیلحظه سکوت شد و بعد با ترد چند : 

_ رمحمد؟یام  

گفتم قینفس عم هی با : 

_ نیرحسیبرادرشم،ام .... 

لحن وا رفتش گفت با : 

_ خوبه؟ رمحمدید؟،امیآهان،خوب هست  

حس کرده باشه،گفتم ییزایچ هیبود، انگار که  دیهمه با ترد سواالش : 

_ میاز دست داد رمحمدویمتاسفانه ما ام ...... 

داد،پارسا  یهم دو تا دستشو گذاشته بود رو صورتشو کالفه سرشو تکون م ایخودمم باز تو گلوم بزرگ شده بود،رو بغض

 :گفت

_ ؟یچ یعنی  

گرفتم و گفتم قینفس عم هیکنترل بغضم باز  یبرا : 

_ تصادف هی ش،تویماه پ شیش ..... 

خرده که گذشت آروم گفت هینه اون،  یفقط سکوت بود، نه من توان حرف زدن داشتم و انگار یا قهیدق چند : 
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_ دونستم یواقعاً متاسفم......من........نم ... 

_ متاسفانه انقدر حالمون بد بود یاز ما بوده،ول یکوتاه ..... 

_ دیریمنو بپذ تیهر صورت تسل د،دریحق دار . 

 ....ممنون_

_ اد؟یاز دستم بر م یکمک  

_ خانم بود که ظاهراً  هی وترش،عکسیکامپ یالیتو فا رمحمدیام یمزاحمتون شدم......راستش.........تو عکسا نیهم یبرا

داشته رمحمدیبا ام یکیروابط نزد ...... 

نامزد داشته از گفتن  رمحمدیشد ام یاگه متوجه م دیبگم،شا رمحمدوینامزد شدن آوا و ام انیدونستم جر ینم صالح

زد. آروم آروم ادامه دادم یسر باز م قتیحق : 

_  رمحمدیچقدر با ام ای هیک نکهیا م،یدون یخانم نم نیدر مورد ا یچیه م،ویو متوجهشون شد میدیما تازه اون عکسارو د

دش؟یشناس یحقش باشه از موضوع خبر داشته باشه،شما م دیبوده، حس کردم شا کینزد ...... 

_ باشه؟ ندایکنم منظورتون ل یفکر م ! 

_ نبود کینزد رمحمدیحد به ام نیتو عکسا تا ا یا گهی.........خانم دهیچ شونیاسم ا میدون یمتاسفانه ما نم ..... 

_ مسئله  نیا یلیبنا به دال یازدواج بود........ول رمحمدیچهار سال با هم بودن، قصد ام ندایل رمحمدویدرسته،خودشه،ام

نشد ریامکان پذ   

_ تونم بپرسم چرا؟ یم  

_  یم انتیداره بهش خ ندایمتوجه شد ل رمحمدیام شینه؟.......پوف..........حدود دو سال پ ایدونم درسته بگم  یمخب ن

 نتونیتونم مطمئ یندارم،فقط م ندایاز ل یخبر گهیتموم شد، راستش من د نشونیب زیهمه چ شیکنه و همون دو سال پ

هم جدا بودن ازوقت بود که  یلیاونا خ د،ینباش یزیکنم که نگران چ ..... 

نکردنش  یو نامرد رمحمدیواسه خودم هم مهم بود که از مرد بودن ام دم،انگارینفس راحت کش هیبستم و  چشمامو

بشم. پارسا ادامه داد نیمطمئ : 
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_ آشناش  یگهایبا کس د میکرد یهم ما سع یبشه، هر چ نیدخترا بدب ینسبت به همه  رمحمدیباعث شده بود ام ندایل

قبول نکرد میکن . 

با نگاه کنجکاوش زل زده بود به من،با لبخند  ایرو قطع کردم،رو یپارسا گوش یگفتن دوباره  تیاز تشکر و تسل بعد

 :گفتم

_ بوده شیمال چند سال پ انیجر ...... 

هم نشست،گفتم ایرو لب رو لبخند : 

_ به  ختهیر زویمتوجه شده و همه چ رمحمدیکرده،ام انتیبهش خ شیقصدش ازدواج بوده،دختره دو سال پ رمحمدیام

کس نبوده چیبا ه گهیهم،بعد از اونم د ...... 

و گفت دیخند ایرو : 

_ رو بفهمه نایشه ا یحتماً آوا خوشحال م  

_ میگولش بزن میخوا یدعا کن باور کنه و فکر نکنه م  

_  رمحمدیکنم علت عکس العمل تند نشون دادن ام یخودش با پارسا صحبت کنه.....فکر م مید یم شنهادیفوقش بهش پ

کنه یم انتینظر بدش نسبت به اون دختره بوده،فکر کرده آوا هم داره خ نیهم هم . 

به خاطر آوا بود و من چقدر ممنونش بودم  یخوشحال نیواقعاً خوشحال بود و ا ایسرمو تکون دادم.رو دییعالمت تا به

همه محبتش نیواسه ا .  

چند لحظه فقط نگامون کرد و با پوزخند گفت میوا گفتکه به آ موضوعو : 

_ کنه؟ یهم م یمگه فرق گهید  

مهربون گفت ایرو : 

_ بوده یواقع رمحمدتیام یابراز عالقه ها یکنه......تو برات مهم نبود بفهم یمعلومه که فرق م ... 

هاشو انداخت باال و گفت شونه : 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

_  هیقدرت تجز گهید جم،مغزمیشه باور کنم، من گ یعوض شده و باعث م یزیحرفا چ نینه قبالً نا باور بودم نه االن با ا

دل داده به من رمحمدیام یتونم قبول کنم بعد از دختر به اون جذاب یاز دست داده، نم لشویو تحل .... 

_ دایخوششون م یچشم و ابرو مشک یاز دخترا ونیتو کمه؟تازه اکثر آقا یتای.....مگه جذابیریگ یخودتو دست کم م . 

پوزخند گفت با : 

_ قاعده مستثنا هستن نیصولت از ا یتجربه ثابت کرده برادرا . 

_ بد فکر نکن یزایآوا....فکرتو آزاد کن،انقدر به چ یریگ یسخت م . 

و گفت ایرو یزد و دستشو گذاشت رو بازو لبخند : 

_ یکنم،ممنون که به فکرم یخودمو م یسع . 

 :گفتم

_  میبر ایزنه به سرت،فردا صبح ب یم ینیش یتو خونه، تجربه ثابت کرده تو خونه که م نیاز فردا هم باز دوباره نش

ینداره کارتو ول کن یلیشرکت به کارت برس، پاتم بهتره دل  

گفت ایبه رو رو : 

_ شوهرت نیا هیریسخت گ ریچه مد ینیب یم  

و آروم گفت دیخند ایرو : 

_ هم هست یریسخت گ ،شوهریخبر ندار . 

و گفتم دمیخند : 

_ دیروتونو کم کن . 

و گفت دیخند ایرو : 

_ چرا کوتاس؟،رژلبت چرا پررنگه؟،چرا بلند  ؟،مانتوتیدیپوش هیچ نی....اگهید یگم،مدام در حال غرغر یدروغ م

؟یخند یم ؟،چرایزن یحرف م ...... 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

نگام کرد و گفت طنتیبا ش بعد : 

 بگم بازم؟_

و گفتم دمیخند : 

_ بگو،چرت و پرت نه یحرف حساب دار ..... 

و از جاش بلند شد و گفت دیخند : 

_ رونیب میشام بر میخوا یبگو بچه ها آماده بشن م . 

_ خانوم؟ ایرو مییئه؟....مهمون شما  

_ کنم ینم بمیبزرگتر هست بنده دست تو ج یوقت ن،تایدار اریاخت . 

که داشتم از در اتاق آوا  ینجوریبذارم ،هم ایخواستم سر به سر رو ی.مدیخند یما دو تا م ینشسته بود و به کل کال آوا

گفتم رونیاومدم ب یم : 

_ زحمت همون رژتو کم رنگش کن یپس ب ..... 

گفت ایآوا بلند شد و رو یخنده  یصدا : 

 ....زهر مار_

بردم داخل اتاق و لبمو به دندون گرفتم و گفتم سرمو : 

  .آخ،آخ ....کوچولو با بزرگترت درست صحبت کن_

 یکمیراه برم،درسته که  ییتونستم به تنها یخرده بهتر شده بود و م هیراه رفتنم  تیوضع دنیپامو که کش یها هیبخ

 نیرحسیو ام ایرو یگشتم.حرفا یرفتم شرکت و بعد ازظهر بر م یصبح به صبح با بچه ها م گهیشد، د یم یسخت بود ول

 یم یلیخ ایو رو نیرحسیام یبودن حرفا ه،درستیچ خودمبا  فمیدونستم تکل یفکرمو مشغول کرده بود، نم یحساب

بودم چهیباز هیکردم که فقط  یداشته باشه ،چون تا حاال فکر م ریتاث میتونست تو روح . 
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 یمنش یمن کارمو شروع کرده بودم عمالً از من به جا ینداشتن و از وقت یشرکت منش یوقت بود که برا یلیها خ بچه

،هم تلفناشونو  دمیرس یمن گذاشته بودن ،هم به حساب و کتابا م اریشرکت و در اخت یمنش زیکردن، م یهم استفاده م

نوبت من بود وزشبار در ر هی م،یختیر یم یهم نوبت یدادم، چا یجواب م .  

 گهیدرب باز کنو زدم . چون کس د یخورد،رضا بود،دکمه  فونیمشغول بودم که زنگ آ یحساب زویبودم پشت م نشسته

بلند گفتم یداجز خودمون تو شرکت نبود با ص یا : 

_ رضاس ن،آقایرحسیام .... 

آورد و گفت رونیب گهیدر اتاق د یاومد و آراد سرشو از ال رونیاز اتاق ب نیرحسیام : 

_ نجا؟یا زهیسر جال  

حوصله شونه هامو انداختم باال و گفتم یب : 

 ...برو بابا_

ها انجام  یپاشون بلند شدم،سالم و احوالپرس یوارد شدن،جلو یرفت و در باال رو باز کرد، رضا و حام نیرحسیام

 هیرو من  یدونستم چرا نگاه حام یکردن، نم یو باهاشون حال و احوال م رونیو آرادم اومده بودن ب یرعلیشد،ام

و خودمو مشغول کار نشون  دمیبه مقنعم کش یلرزوند. با استرس دست یجور ترسناک،نوع نگاهش دلمو م هی ه،انگاریجور

قطعات بود که  یسر هی.صحبتاشون در مورد ارهیب یرفت تا براشون چا یرعلیدادم. بچه ها همونجا تو هال نشستن و ام

نوع  نیبره، از ا شیپ عتریکنن تا کارشون سر شونیخواستن موقتاً از شرکت ما ته یالزم داشتن و م یفور نایرضا ا

و پشت هم بودن تا حاال خوب  یهمبستگ نیتا شرکت نوپا بودن که به خاطر هم ومد،دویبچه ها خوشم م نیب یهمکار

رفته بودن. آراد بلند شد و اومد سمت من و آروم گفت شیپ : 

 .....بلند شو برو تو اتاق_

تعجب گفتم با : 

_ ؟یکارام چ  

 ....بذار واسه بعد_

لب با خودش غرغر کرد ریز بعدم : 
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_ نبود که ینجوریپسره چش شده؟،ا نیدونم ا ینم ... 

 که مویبودمش.گوش دهیبود ند یو حالشو بپرسم،چند روز ایخواستم زنگ بزنم به رو یبرداشتم و رفتم تو اتاق،م مویگوش

رو باز کردم ینخونده داشتم،اول امیروشن کردم دوتا پ : 

" دانشگاه؟ یومدیترم چرا ن نیسالم،ا " 

از بچه ها رو  یلیخ یازم گرفته بود،شماره  مویمحمد گوش انیسر جر نیرحسیام یبرام ناشناس بود،از وقت شماره

دوم و باز کردم امینداشتم،پ : 

" هستم یمحمد علو " 

 نیداشتم ممکن بود در اول یبشر نگه م نیاز ا یپاک کردم،اگه شماره ا امارویپ عیدادم و سر رونیصدا نفسمو ب با

هم  ایزنگ زدن به رو ریو از خ زیرو انداختم روم یگوش یبهش بگم. عصب دومیاز دهنم در م یفرصت زنگ بزنم و هر چ

زیگذشتم و سرمو گذاشتم روم . 

سرمو بلند کردم نیرحسیام یگذشته بود که با صدا یساعت مین : 

_ تو اتاق یاومد یخوردنت که فرار کرد ی......نمنجا؟یا ینشست کاریتو چرا ب ..... 

حوصله گفتم یب : 

_ فرمودنآراد خان دستور  ..... 

 چرا؟_

بود گفت دهیصدامونو شن رونیکه از ب آراد : 

_ کرد؟ یآوا رو نگاه م یچه جور یدین،ندیرحسیپسره چش شده ام نیا  

دیمتعجب پرس نیرحسیام : 

 !رضا؟_

دیخند آراد : 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

_ گم یرو م یوونه،حامینه د .... 

_ ستین یاهل چشم چرون یدست بردار آراد،حام .... 

_ ؟یدیجون من نگاشو رو آوا ند ! 

_ تو فکر بوده متوجه جهت نگاهش  دیباش با منظور نبوده، شا نیبر فرضم که بوده مطمئ ینشدم،ول یزیمنکه متوجه چ

 .....نبوده

و با غرغر به آراد گفتم رونیاز اتاق رفتم ب دلخور : 

_ من نگاه کردن داره ی افهیمغازه نبودم که زل بزنه بهم، اصالًآخه ق نیتریو ...... 

متعجب نگاشو دوخت به منو گفت یرعلیام : 

_ مگه؟ یدار گهید یبا دخترا یچته مثالً ،چه فرق ! 

رو گونه هام،آراد با تاسف  ختنیر یم اریاخت ی. اشکام بزمیزدم و از کنار جفتشون گذشتم و نشستم پشت م پورخند

 :گفت

_ شد آوا؟منکه منظورم با تو نبود یچ ...... 

گفتم هیگر با : 

_ کنن یبهم نگاه م یدزدنیجسم د هیشما به عنوان  یهم جنسا نکهیخوره از ا یحالم به هم م .... 

داد و با لحن سرزنشگر گفت رونیب ینفسشو با فوت بلند نیرحسیام : 

_ ستین یآدم نیهمچ یآراد،حام یبزرگش کرد یالک ..... 

آروم گفت آراد : 

_ خواستم مواظبت باشم ی،میخواهر یش یدونستم ناراحت م یمن نم . 

حاال فکرش کجا بوده نگاش مونده  ستیحرفا رو،اونم معلوم ن نیآوا بلند شو دست و صورتتو بشور ول کن ا_:نیرحسیام

نکن تیاذ یدفتر رد بشه،بلند شو خودتو الک نیا یلومتریک کیذاشتم از  یبود من نم یآدم نیهمچ یرو تو، اگه حام . 
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ادامه داد بعد : 

_ آرادشما هم انقدر با عجله قضاوت نکن آقا  .......  

*** 

کمک راننده رضا گفت یو کنار رضا نشستم رو صندل میاومد رونیشرکت که ب از : 

_ دختر مردمو با نگات یمعلوم هست حواست کجاس؟تو که خورد یمرد حساب .... 

تعجب برگشتم و نگاش کردم ،ادامه داد با : 

_ بهش؟ یزل زده بود ینجورینگفتن...چرا ا یزیاحترامتو نگه داشتن بهت چ یلیخ  

 !من؟_

_ آراد رفت فرستادش تو اتاق یدیپس نه،حتماً من........ند ..... 

توموهامو گفتم دمیکش دستمو : 

 .....حتماً متوجه نبودم نگام رو اونه_

_ ؟یمتوجه نگاه خودت نبود  

رو صورتمو گفتم دمیدستمو کالفه کش باز : 

 ....فکرم مشغوله_

_ شده؟ یچ  

حبس کردم و گفتم نفسمو : 

_ فوت کرد؟ یک نیرحسیداداش ام  

با پوزخند گفت رضا : 

_ رهیگ یکه خندم م ینگو عاشق شد ...... 
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_ مرده؟ یدختره ک نیچرت نگو رضا،جواب منو بده،نامزده ا  

_ تا جوابتو بدم یبگ لشویدل دیبا .... 

_ گم برات یتو بگو، داستانش مفصله م .... 

_ امسال نیهم دیع ........ 

دادم و گفتم رونیپر صدا ب نفسمو : 

_ ه؟یتعذ یتو رفت  

_ میبر یشبه مجبورمون کرد هی ست؟،خودتین ادتی م،مگهینه،ما شمال بود  

تکون دادم و گفتم سرمو : 

 چرا_

_ شده؟ یچ یبگ یخوا ینم  

شده بودم به روبروم پوست لبمو با دندون کندم و گفتم رهیکه خ نطوریهم : 

 .....من باعث مرگش شدم_

گوشه پارک کرد و خاموشش کرد و روشو برگردوند سمت من هی نویسکوت محض ماش قهیاز چند دق بعد : 

_ تصادف کرده رمحمدی؟امیتو حام یگ یم یچ .... 

بغض گفتم با : 

_ دونم یم ... 

_ مسئله نیداره ا یبه تو چه ربط ..... 

تا دستمو گذاشتم رو صورتمو گفتم دو : 

_ کنه فیزنگ بزن به هومن بگو برات تعر . 
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آزاد،نفسم کم اومده بود، کاش دختر بودم و  یداشتم،هوا یرو ادهیبه پ اجیشدم، احت ادهیباز کردم و پ نویدر ماش بعدم

شد، عذاب وجدان  کیکنم. انقدر رفتم و رفتم تا هوا تار ستشیرو سر به ن یبغغ لعنت نیتونستم راحت هق هق کنمو ا یم

جوون گرفته  هیرو از  یحق زندگ نکهیبود،من عالوه بر اازم گرفته  دنویدستاشو گذاشته بود رو گلومو توان نفس کش

لیفام هی دمیخونواده داغدار جوونشون بودن....شا هیدختر جوونم مثل زهر تلخ کرده بودم،  هی یبودم، زندگ .  

رو برداشتم یشب بود که مامان زنگ زد، گوش سر : 

 بله؟_

_ ؟ید یچرا جواب نم تویتو؟گوش یی،کجایالو حام  

کال،گفتم سیانداختم،سه تا م میگوش ینگاه به صفحه  هی : 

 حواسم نبود،جونم؟_

_ نجایا انیدارن م نایخونه؟...عموت ا یآ یم یک ... 

_ ؟یدعوتشون کرده بود  

 ....آره_

_ ؟یچرا زودتر بهم نگفت  

_ یزشته تو نباش ایفراموش کرده بودم بهت بگم،بلندشو ب  

_ ؟یخوا ینم یزیام،چیدارم م  

_ خودتو برسون عینه،سر . 

مرتب کردم. از اتاق  کمی افمویدوش گرفتم و ق هی عیسر نایعمو ا دنیدربست گرفتم و رفتم خونه،قبل از رس نیماش هی

بود. سالم کردم و گفتم دهیاومدم، بابا هم رس رونیکه ب : 

_ اد؟یمامان سما نم  

_ رسه یم گهیچرا مادر،زنگ زدم راه افتاده بودن،االنه ها د . 
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برداشتم.بابا گفت ونویزیرو مبل و کنترل تلو نشستم : 

_ ه؟یبابا برنامت چ یحام  

_ بابا؟ یبرنامه چ  

_ ؟یریبگ میتصم یجد یخوا یعموت منتظر اقدام تو مونده ،نم  

 ....زوده بابا_

_ ه؟یچرا زوده؟مشکلت چ  

گرفتم قینفس عم هی کالفه : 

_ پس انداز کنم کمیبذار  ..... 

_ پاته،بابا جان آال خواستگار داره،تا  ریمرتب ز نیآماده اس،شرکتت روبه راهه،ماش کار؟،خونتیچ یخوا یپس انداز م

عموت راحت بشه الیخ یبگ یزیچ هیحداقل  دی؟باینگه دار فیدختره رو بالتکل یخوا یم یک . 

بگم،آالء ازم فرصت خواسته بود و خواهش کرده بود بهش زمان بدم بدون  یدونستم چ یتوموهام. نم دمیکش یدست

بفهمه،آروم سرمو تکون دادم و گفتم یزیباباش چ نکهیا : 

_ کنم یخودم با آال صحبت م د،امشبینگ یزیشما فعالً چ ... 

کوچولوم لبخند رو لبم نشست و درو باز  یخواهرزاده  یمانل یچهره  دنیبه صدا در اومد، بلند شدم ،با د فونیآ زنگ

رو غرق بوسه کردم و گفتم یو صورت مانل دمیسما رو بوس یواسه کمک به سما،گونه  اطیکردم، رفتم تو ح : 

 حسام کجاس؟_

_ تو میبر ایاالن، تو ب ادیکرد،م یداشت تلفن صحبت م . 

 ومدیقطع کرده بود و داشت م شویحسام گوش رون،یرفتم ب یبه پشت سما زدم و فرستادمش تو و خودم با مانل دستمو

و تعارفش کردم بره داخل میکرد یسمت خونه، با لبخند احوالپرس . 
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 یی. با خوشرویبودن، برگشتم سمت در ورود نایاومد،عمو ا اطیباز شدن در ح یکه دوباره صدا میبود اطیح یوسطا هنوز

وگرنه  ارمیدر ب یباز دیبد دیخواستم ند یکردم،آال خوشگل شده بود، نم یبا عمو دست دادم و با زن عمو و آال احوالپرس

اشاره کرد و گفت یبا خنده به مانل عمو. زن رمیال ها نگاه ازش نگتونستم حاال حا یم : 

_ ادایبهت م یحام ! 

و تعارفشون کردم داخل.عمو و زن عمو جلوتر رفتن و آال هم کنار من قدم برداشت، با لبخند نگاش کردم و  دمیخند

 :گفتم

_ خانم؟ یچطور  

خجالتشو ،دست آزادمو گذاشتم پشتشو گفتم یبود، گذاشتم پا کیلبخند کوچ هیفقط  جوابم : 

 .برو تو_

جلوتر و من پشتش وارد شدم آالء .  

رو که مامان داخل  یآماده ا یکردن ،من رفتم داخل آشپزخونه و فنجونا یپاره م کهیهنوز داشتن تعارف ت نایا مامان

 دیو دست من د یچا ینیعمو تا س . زنییرایرو برداشتم و بردم داخل پذ ینیپر کردم و س یبود از چا دهیچ ینیس

 :گفت

_ خجالت؟ ای میبخور یجان، چا یحام یوا یا  

رو به آالء ادامه داد بعدم : 

_ رو از دستش ینیس ریبلند شو مامان جان بگ . 

رو دادم دستش ینیبا لبخند بلند شد و اومد سمتم، جواب لبخندشو با لبخند دادم و س آالء : 

 .دستت درد نکنه_

رو گذاشت تو بغل منو گفت یو مانل رونیعمو و حسام. سما هم بچه به بغل از اتاق اومد ب نیو نشستم ب رفتم : 

_ نوبت توئه گهید شییدا ایب .... 

. سما با اعتراض گفتدمیرو برس یمانل یلبخند از پشت سر گونه  با : 
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_ شه یصورت بچم زخم م غتیت غیت یشایبا اون ر یئه ،نکن حام .... 

داره یبچه رو نگه داره که به سبک خودش نگه م ییاگه قراره دا_با خنده گفت: حسام ... 

_ خودش یان شا اهلل بچه  .... 

گفتن یکلمه بودن که همه دست جمع کی نیهمه منتظر هم انگار : 

 ...ان شا اهلل_

رو به من گفت عمو : 

_ ره؟ یم شیچه خبر از شرکت عمو جون؟کارا خوب پ  

_ ستیخدارو شکر،بد ن ... 

خودم که  ینبود.رفته بودم تو حال و هوا نیبود که حال و روزم ا میمن اگه خدا حال د،یلرز یپشتم م ومدیخدا که م اسم

 :حسام دستشو گذاشت رو شونمو گفت

_ جان عمو با شمان یحام .... 

بلند کردم و گفتم سرمو : 

_ عموجان،جانم؟ دیببخش  

لبخند گفت با : 

 حواست کجاس پسر خوب؟_

زدم لبخند : 

_  یپروژه  نیکنن واسه ا نیفعالً اونا تام امونویاز بچه ها، قراره کم و کسر یکیشرکت  میامروز با رضا رفته بود

......تو فکر قرار دادش بودمدیجد ..... 

زد لبخند : 

_ یبه سالمت .... 
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_ د؟ییجونم،بفرما  

_ دمیپرس یکار و برنامه هات م نیعموجان از هم یچیه ... 

فنجون برداشتم و گفتم هیلبخند گرم  هیمن، با  یو گرفت جلو یچا ینیس آالء : 

 ...دستت درد نکنه_

در مورد آالء  یزیچ هیکرد که  یکرد. بابا با چشم و ابرو اشاره م یم ییرایپذ ینیریهم پشت سر آال با ظرف ش سما

رو گذاشتم تو بغل حسامو پشت سر آالء رفتم تو آشپزخونه، نگام  یراحت کنم،بلند شدم و مانل الشویخ نکهیا یبگم،برا

زدم به چهارچوب درو دستامو  هیزدم.اونم با خجالت جواب لبخندمو داد، تک یافتاد ناخودآگاه لبخند م یبهش که م

شلوارم یبایکردم تو ج : 

 چه خبر خانوم؟_

تو هم و گفت چوندیخجالت دستاشو پ با : 

_ یچیه .... 

_ عمو صحبت کنه؟ بگم بابا با  

باال آورد عیسر سرشو : 

_ ؟یدر مورد چ  

....در مورد خودمون.....من و شما؟یدرمورد چ_:دمیخند  

نییدوباره سرشو انداخت پا عیسر : 

_ نه یوا ...... 

. ارمیطرف خم کردم،دوست داشتم سر از احواالتش در ب هیسرمو به  : 

 چرا نه؟_

_ .....من ازت فرصت خواستمستیاالن که وقتش ن . 
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_ ؟یتا ک یبله،منم گفتم چشم،ول  

_ یحام ..... 

اضطراب داشت، با لحن آرومتر گفتم صداش : 

_ ؟یجون حام  

 .... زوده_

_ بگم  ی....چ؟یکن یچرا دست دست م یهم ندار یمشکل یگه تو که انتخابتو کرد یبابا منو گذاشته تحت فشار،م

 بهش؟

_ گهید کمیفقط  .... 

تکون دادم و گفتم سرمو : 

_ چقدر؟ یباشه ول  

_ دونم ینم ...... 

بلند کرد و گفت سرشو : 

_ ندارم یمن االن آمادگ .... 

_ ساده.؟ ینامزد هیواسه  یحت ... 

نییسرشو انداخت پا دوباره : 

_ ساده ینامزد هیواسه  یحت ....... 

 باشه_

آالء یحرف آالء بود و خواستم خواسته  م،حرفمیتسل مِیبودم،تسل میتسل جلوش . 

رونیدر کنار رفتم و با دست اشاره کردم به ب یجلو از : 

_ دییبفرما . 
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_ یمرس .  

*** 

خوردن که بابا گفت یو همه ساکت شامشونو م میشام نشسته بود زیم سر : 

_ اخوان اومده بود دم مغازه یامروز حاج ... 

گه  ینم یزیچ یکس دید ی.بابا وقتمیباهاشون رفت و آمد داشت یما گاه مایبودو از قد یمیقد یایاخوان از بازر یحاج

 :ادامه داد

_ ریخواست واسه امر خ یاجازه م . 

بابا رفت تو هم. آراد گفت یگفتم و قاشق و چنگالمو ول کردم تو بشقاب، اخما ینوچ : 

_ میما عزا دار دیگفت یخب م . 

_ بچه ها آشنا بشن میایگفتم،گفت فعالً فقط م  

به نرگس جون ادامه داد رو : 

_ نداره؟ یاز نظر شما که اشکال  

نگاه به من انداخت و گفت هیجون  نرگس : 

_ ....فقطینه، چه اشکال .... 

_ ؟یفقط چ  

_ داره؟ شویآوا آمادگ ! 

_ خبر نداشته  یخواد، کس یم ندهیدخترم آ نیا یخونه واسه بچت،ول ،دلتیدونم شما مادر یکنه....م یم دایکم کم پ

کوتاه نامزد داشته یدوره  هیگم  یم یخودم به حاج دنیرس جهینامزد بودن، اگه با هم به نت نایا .... 

نگاه به من انداخت و رو به بابا گفت هیتو بشقابم، آراد  دیقطره اشک از چشم من چک هی : 

_ بابا نیکرد یحداقل تا سر سال صبر م ... 
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گفت یحرص بابا : 

_ نیرحسی....امنه؟یرحسیآوا واجب تر از ام یعزا دار .... 

گفت یهقم بلند شد، بابا عصب هق : 

_  ،بایریگ میخوام واسه تصم یمن گفتم زمان م ،یهم محرمش نبود رمحمدیاداهارو....تو قبل از فوت ام نیبس کن ا

شما دو تا نیگذشت اونروز ب یچ یگ یمراسم، هنوزم نم یبرا یکرد میادا اطوارا راض نیهم .... 

تا دستمو گذاشتم رو صورتم. نرگس جون، بلند شد و از پشت سر منو گرفت تو بغلشو گفت دو : 

_ خرده هی دیبهش،بذار نیداد یفرصت م گهید کمیحاال  .... 

حرف نرگس جونو قطع کرد بابا : 

_  یبن رادیا ه،یبنده، پسر با جربزه و خوب یحاج اخوان هم دل م یدل بست به مهد رمحمدیبه همون سرعت که به ام

یبله رو بد دیبا یروش بذار یدرست و حساب رادیا ینتون ست،یهم قبول ن یلیاسرائ ..... 

و گفتم ایزدم به در دلمو : 

_ انیره اگه ب یتونم، آبروتون م ینم ... 

جون لبشو گاز گرفت و گفت نرگس : 

_ سیآوا، ه .... 

 .....بذار بگم نرگس جون، بذار بگم_

جون دستشو گذاشت رو دهنمو گفت نرگس : 

_ نکن یعقل یساکت باش دختر،ب ... 

گفت یعصب بابا : 

_ خواد بگه یم یچ نمیبذار بب .... 

جون گفت نرگس : 
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_ باال پسرم دیبر دیمامان پاش ،آرادیرعلیام .... 

بلند شدن،نرگس جون کنار گوشم گفت زیهاج و واج از پشت م یرعلیو ام آراد : 

_ کنم یدرستش م یجور هی ؟خودمیدیآوا،فهم یگ ینم یچیه . 

که برداشت با هق هق گفتم دستشو : 

_ ؟یدرستش کن یتون یم نجارمی،ایکن ینرگس جون؟،جسممو درست م یکن یرو درست م یچ  

نمیبه س دمیبا کف دست محکم کوب و . 

دی. بابا غرگشیو با دست محکم زد پشت دست د دیجون لبشو گز نرگس : 

_ تو؟ یزن یم یچه زر  

زل زدم تو  یشیو دور اند ریو نه تدب ینه احترام بزرگتر ا،ینبود، نه خجالت و شرم و ح میحال یچیه گهیبودم، د یعاص

بابا و گفتم یچشما : 

_  ستم،یشما ن یدختر خونه  گهیمحرمم باشه، من د نیمحرمم بود، شوهرم بود، شما خواست رمحمدیمن نامزد نداشتم، ام

 دیبگ دیشوهر داشته ، اگه خواست دیبگ دیکوتاه نامزد داشته، با یدوره  هیدخترم  دیبگ دیتون ینم رمحمدم،یام ی وهیمن ب

کنم یدارم مجبورش م دیکنه،بگ ییوفا یخواد ب یمکه ن دیکه شوهرشو دوست داشته، بگ دیبگ نمیا ..... 

یبعد یو ضربه ها نیو توه ریبود واسه تحق یکه شروع یا یلیشد.س دهیبابا ، صدام بر یلیس با .  

 یدست و پا ریجون منو از ز یبدن ب یاومدن و به سخت نیینرگس جون با سرعت از پله ها پا یو آراد با صدا یرعلیام

از دست بابا کتک خوردم و به چه وضع  میبار تو زندگ نیاول ی. تمام بدنم کوفته و دردناک بود، برادنیکش رونیبابا ب

 یبرد عصب یکه منو از پله ها باال م نطوریبود.آراد هم دهیچیپ دهنمکتک خوردم. انقدر که طعم خون تو تمام  یوحشتناک

 :گفت

_ افتاد به جونت؟ ینجوریکه بابا ا یکرد یچه غلط  

 نویرحسیام یبرداشتم و شماره  مویو لنگون لنگون رفتم سمت اتاقم. گوش دمیکش رونیحرص بازومو از دستش ب با

 یبرداشت، صدا شویگوش نیرحسیکردن،ام یوحشت م افمیق دنیبچه ها با د ن،یآرم ایآالله  شیتونستم برم پ یمگرفتم،ن

رو هم نداشتم یا گهیکس د یلبهم بزنم و شونویدوست نداشتم خوش ومد،یهم م ایرو یخنده  . 
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_ نیرحسیام .... 

_ ؟یکن یم هیآوا،گر ! 

_ دنبالم؟ یایم نیرحسیام  

_ شده؟ یچ  

هقم بلندتر شد هق : 

_ ستیمن ن یجا گهیخونه د نیا  

_ شده؟ یگم بگو چ یم شش،بهتیه  

_ ؟یایرم،میم یدارم م نیرحسیام  

_ امیم ام،االنیم . 

افتاده بودم.  ی. از شدت هق هق به نفس تنگدمیپوش یمشک یمانتو و روسر هیبرداشتم و  لهیوس کیساک کوچ هی عیسر

سرم اومده ییچه بال نمیتونستم بب یرو نداشتم، نم نهییجرات نگاه کردن تو آ .  

گفت شیاشک ینرگس جون با چشما ن،ییکه بلند شد ساکمو برداشتم و از پله ها رفتم پا فونیزنگ آ یصدا : 

 ....کجا مامان جان؟_

و دستشو گذاشت رو  دیکش یبلند" عیه" ایمن خشکش زد و رو دنیبا د نیرحسیوارد شدن. ام ایو رو نیرحسیام

و گفت دیسرمو بوس یتو بغلش،رو دمیتا ته ماجرا رو خوند. بازومو گرفت و کش دیکه د افمویق نیرحسیدهنش. ام : 

_ یباش، آروم باش خواهر ششش،آرومیه . 

حرفا بود، با  نیخانمتر از ا ایرو یول اد،یب شیاز رو شونش برداشتم، دوست نداشتم واسه خانمش سوء تفاهم پ سرمو

تو بغلشو گفت دمیکه به خاطر من تر شده بودن کش شیاشک یچشما : 

_ شده آوا؟ ی،چ رمیبم یاله ! 

جون گفت نرگس : 
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_ بدتره ستین نهیبگو بمونه خونه، باباش برگرده بب نیرحسیام  .... 

گفت زیسرزنش آم نیرحسیام : 

_ حالش بمونه مامان؟ نیبا ا  

 ...آخه باباش_

_ بدتر نیخواد بکنه از ا یم کاریچ گهید .... 

گفت یحرص آراد : 

_ دلسوزتره نآًیباباشه، از تو مطمئ ... 

و با تاسف سرشو تکون داد و گفت رونینفسشو پر صدا داد ب نیرحسیام : 

_ شد؟ یراحت م التیکشتش خ یم  

_ کرده یچه غلط ستیمعلوم ن .... 

جون با حرص گفت نرگس : 

 !!آراد_

_ کنه؟ ینم حیگه؟چرا توج ینم یچینکرده چرا ه یاگه کار  

درو باز کرد و گفت نیرحسیام : 

_ آوا میبر ... 

از جاش بلند شد آراد : 

_ رونیحق نداره پاشو از خونه بذاره ب ومدهیتا بابا ن .... 

با لحن آروم گفت نیرحسیام : 

_ نکن یآراد کله شق .... 
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_ خانم بلند نشده بوده نیبابا تا حاال نوک انگشتش رو ا .... 

باز گفت نیرحسیام : 

_ یدون ینم یزیآراد،تو چ .... 

_ بگو تا منم بدونم یدون یتو که م .... 

و گفت دیتو موهاش کش یدست نیرحسیام : 

_ ارمشیآرومش کنه، م ایرو کمی میبر ادی....بذار امشب بایکوتاه ب . 

_ ریزنگ بزن اجازشو از بابا بگ . 

گفت نیرحسیام : 

_ بگو آوا با ماس یزنگ بزن به حاج یرعلیام .... 

جون گفت نرگس : 

_ هیعصب یجان مادر ،االن حاج نیرحسیام .... 

رو به آراد گفتم دیهق هق انگشتمو بلند کردم و با تهد با : 

_ نینیرنگمو نب گهیکه د ییجا هیرم  یبرم م یبه خدا اگه نذار .... 

جون به آراد گفت نرگس : 

_ گم من فرستادمش یگفت،م یزیچ یبذار بره مادر، حال نداره، حاج ... 

باز گفت آراد : 

_ چه خبره؟ نجایبه منم بگه ا یکیخب بابا  ! 

_ ؟یبشه مادر؟تو هم حرص بخور یکه چ یبدون  

کرد و بلند شد و از پله ها رفت باال ینوچ آراد . 
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*** 

آوا حلقه کرده بود و آوا سرشو گذاشته بود رو شونشو  یعقب کنار آوا نشست، دستشو دور بازو یرفت و رو صندل ایرو

کنه. گفتم یم هیز داره گرداد هنو یآرومش نشون م نیف نیف یصدا : 

_ شد آوا؟ یچ  

گفت ایرو : 

_ ،بذار آروم بشه ستیاالن که وقت صحبت کردن ن نیرحسیام ... 

_ زنگ بزنه یبدونم،االنه که حاج دیبا ... 

گرفت و گفت شوینیدستمال تو دستش ب با : 

_ زنه یخواست مجبورم کنه ازدواج کنم،هر روز حرف خواستگار م یم ..... 

هق هقش بلند شد،برگشتم به طرف عقب و گفتم یصدا دوباره : 

_ گهید یازدواج کن دی؟بایباالخره که چ .... 

زد،گفتم پوزخند : 

_ باهاش صحبت کرد یطرف مقابلت انقدر عاقل باشه که بشه منطق دیشا .  

داد، یهنوز داشت سرشو نوازش م ایپوزخند زد. دست رو باز  

_ افتاد به جونت؟ ینجوریا یحاال واسه چ  

_ گفتمبهش  .... 

_ آوا یکرد یوونگید .... 

_ تموم شد،حداقل  گهیکبار،دی ونی،ش کباریخسته ام...مرگ  گهیبه خدا د ن،یرحسیخسته ام ام ن،منیفهم یشماها نم

 استرسام تموم شد

_ مت؟یآخه به چه ق  
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گرفت شوینیبا هق هق ب باز : 

_  یکشتم راحت م یزد م یگرفتن م یجلوشو نم یرعلیبود که آراد و ام نیا تشینشد، نها یزیکه چ یدید ر،یولم کن ام

اون رفته بودم یمن به جا رمحمد،کاشیشدم، خوش به حال ام یشدم، به خدا راحت م . 

گفت ایرو : 

_ وونه؟ید هیچه حرف نی،ا ریزبونتو گاز بگ  

روشن کردم و آروم گفتم نویماش : 

_  یرعلیبه حرف من گوش بده،ام ،حاالیکرد یها،لجباز هیقض نیبهت گفتم بذار اسم من بره تو شناسنامت تموم بشه ا

هیچ انیبفهمه جر ..... 

بلند شد صداش : 

_ به شما گفته من دارم دنبال  یک م،یناراض تمیبه شما گفته من از وضع یبس کن..........ک گهید ن،تویرحسیبس کن ام

گردم؟ یشوهر م ..... 

_ ؟یباش آوا.......آخرش چ یمنطق  

حرص گفت با : 

_ بشم ادهیخوام پ ینگه دار م نویماش ... 

گفت یحرص ایرو : 

_ حرفاس؟ نیاالن وقت ا ن،آخهیرحسیام  

_ کارت خوشحاله؟ نیاز ا رمحمدیام یکن یکنه...فکر م یخودشو تباه م یحرفاس؟،داره زندگ نیوقت ا یپس ک  

هق هق گفت با : 

_ شماها آخه؟ دیگ یم یاز دست دادم،چ رمحمدوی....من هنوز چند ماهه امد؟یخوا یم یاز من چ دیفهم یشماها م   
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 ایهم رو یواحد خودشو براش روبراه کنم و تنها رفت اونجا،هر چ یشیگرما ستمیکامل منو مجبور کرد س یآوا با لجباز  

بمونه قبول نکرد ششیاصرار کرد شبو پ .  

چونمو با  ریضرب گرفته بود و من دستمو زده بودم ز نیبا پاش رو زم ایهم،رو یروبرو میبا استرس نشسته بود مونییدوتا

آروم گفت ایزدم.رو یانگشتم رو صورتم ضربه م : 

_ امشبو تنها بمونه دینبا ... 

_ فقط خودشه فته،لنگشیب یلجباز یشم.........خدا نکنه آوا رو دنده  ینم فشیکنم؟حر کارشیچ  

_ ششیپ ادیب میکاش به آالله خبر بد ... 

_ ستین ه،درستیچ انیفهمه جر یشوهرشم م میبه آالله زنگ بزن ... 

_ گهیبکن د یکار کی دونم،خبیچم .... 

__ کنم؟ کاریچ  

شدم و دنبالش رفتم،  رون،بلندیشال انداخت رو سرشو از آپارتمان رفت ب هیگفت و از جاش بلند شد،  ینوچ بلند ایرو

 :رفته بود پشت در آپارتمان آوا و گوششو چسبونده بود به در،برگشت سمت من و آروم گفت

_ ادینم ییصدا چیه . 

تو موهامو کالفه گفتم دمیکش دستمو : 

_ ستیکس ن چیبه فکر ه ..... 

_ هم باشه؟ هیداره که بخواد به فکر بق یطیاون به نظرت اآلن شرا ! 

باز گفت ایهامو انداختم باال و شروع کردم به رژه رفتن تو راهرو.رو شونه : 

_ چه خبره نایمامانت ا یخونه  نیزنگ بزن بب هی ..... 

رو گرفتم یرعلیام یبرداشتم،شماره  مویتو و گوش رفتم : 

 بله؟_



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 ...سالم_

_ ؟یسالم خوب ..... 

_ یمرس ... 

 آوا بهتره؟_

_ سته.....اونجا چه خبر؟دونم،رفته تو آپارتمان خودش درم ب ینم  

_ یچیه .... 

_ اومد؟ یحاج  

_ هنوز ومدهین رونمیاومد صاف رفت تو کارگاه آوا،ب  

 مامان خوبه؟_

_ شه ی.......نشسته سر سجاده ،بلندم نمیبدون یتا خوبو چ ...... 

_ ؟یآراد چ  

_ ن؟یرحسیشد ام ی........چاطهیتو ح  

_ ست؟یآوا ن دیفهم یشد به من زنگ بزن....حاج یدونم،خبریچم  

_ ومدهیکنم،هنوز باال ن یفکر نم .... 

_ ؟یندار یباشه ،فعالً کار  

 .نه،خداحافظ_

 یبد یلیبعد آوا درو باز کرد،صورتش وضع خ قهیرو قطع کردم.رفتم پشت در آوا و چند ضربه زدم به در،چند دق یگوش

 :داشت،گفت

 بله؟_

_ بردمت درمونگاه یم یکرد ینم یشد......لجباز یصورتت چه شکل نیبب .... 
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_ شه یخودش خوب م ..... 

گفت ایرو : 

_ شتیپ امیبذار من ب ایما  شیپ میبر ایب ایکنم  یآوا جون ازت خواهش م ... 

_ همونه دیشما بگ یبه حال خودم باشم،از صبح هر چ دیشبو بذار کی نیترو خدا هم ...... 

ازت راحت باشه؟ المیخ_:گفتم  

متورمشو رو هم گذاشت یپلکا : 

 ....راحت باشه_

_ یمهمون میایم میریگ یصبحونه م لیپس ما صبح وسا ... 

کردم تتیاذ دیجون،ببخش ایرو یقدمتون رو چشم.....مرس_زور لبخند زد: به  

و گفت دیگونشو بوس ایرو : 

_ !من فقط نگرانتمزم؟یعز هیحرفا چ نیا .  

*** 

 ومدینذاشته بود و باهاش روبرو نشده بود، صبحها م یحاج ینوروز ،آوا هنوزم پاشو تو خونه  دیهفته مونده بودبه ع هی

بود دهیفا یتالش همه ب یکردن واسطه بشن و آوا رو برگردونن خونه ،ول یرفت خونه ، همه سع یشرکت و بعدم م .  

لبخند گرم و اخالق خوشش انگار تموم شده بود، با من  ینکرد ول یاحترام یبود، به مامان ب نیهم با همه سر سنگ یحاج

 یکردم ول مویتر بود، من بهش قول داده بودم آوا خواهرم باشه و مثل خواهرم مواظبش باشم، سع نیاز همه سرسنگ

 هیاز گر د،یشد فهم یم شیقرار یاز ب نویبه منم اعتماد نداشت. دلش تنگ دخترش بود، دردونش. ا گهید ینشد،حاج

نشد که  یکنم ول حیبدم، خواستم توج حیکردم، خواستم توض یمعذرتخواه شش،یسر سجاده اش، من رفتم پ یپنهون یها

ابروهاش باز نشد یگره  ینشد، سرشو تکون داد ول . 

بودن، من قول سر سالو داده  ایرو ی هیزیجه دیو خر یعروس یکردن برنامه ها فیرد یدر تکاپو ایرو یو بابا مامان

 یلیدل گهیطرف د هیبرگزار بشه؟، از  یاصالً امکانش هست مراسم طیشرا نیدونستم با ا ینم یبودم واسه مراسم، ول
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و مامان و باباشو مجاب  میجور کن یبهونه ا هیداد  یم شنهادیپ ،خودشم نگران بود ایانداختنش.رو رینداشتم واسه به تاخ

تونم بکنم یم کاریچ نمیاجرا بشه،ازش فرصت خواستم تا بب ریبا تاخ کمیبرنامه ها مون  میکن .  

 یبرنامه م هی"به خاطر مامان من، فقط گفت ،حداقلیحاج یخونه  میبر ادیب میالتماس آوا کرد ایمنو رو دیع شب

 ینبود، نه از سفره  یخبر چیه یحاج یتو خونه  دیع یاز حال و هوا م،ی،ما رفت"نمیب یاز خونه نرگس جونو م رونیذارم،ب

چشمشو گرفت و  یفقط اشک گوشه  دیهر سال. مامان مارو که د یپلو با ماه یسبز یبود، نه از بو یخبر نیهفت س

دیآروم پرس : 

_ ومد؟ین  

مامانو بغل کرد و گفت ایرو : 

_ نیبهش فرصت بد .... 

داد .  هیهد دیبه عنوان عروس جد ایبه رو نیسنگ یلیدستبند خ هیتو همش بر خالف انتظارم  یبا همون اخما یحاج

و گفتم نییسرمو انداختم پا : 

_ میبه زحمتتون نبود یراض .... 

ما و به خصوص من نتونسته  یواسه ما به جا آورده بود ول شویپدر ینداشته  فیوظا یهمه  یوجدان داشتم، حاج عذاب

و آراد و  یرعلیدر واقع من و ام یعنیمواظب دردونش باشم،  دیکه با ینتونستم اونجور ام،یبودم از پس تنها خواستش بر ب

میایبر ب فهیوظ نیاز پس ا میهم نتونست ییچهار تا نیآرم . 

نبود که  یجور طمونیرمحمدش،شرایسر مزار ام میآوا رو برد ایمنو رو رمحمد،یروز سالگرد فوت ام ن،یفرورد سوم

 م،یبمون ششیو تا غروب پ میخودمون از صبح زود بر میگرفت میتصم نیهم م،واسهیریبگ یسالگردش مراسم یبرا میبتون

زدن و  یقهر بود. مامان و آوا تو بغل هم زار م شیهنوز با داماد متوف ،انگاریاهل خونه هم اومده بودن به جز حاج یهمه 

کار  نیتو ا یقیکس توف چیه یداشتن آرومشون کنن ول یخانم سع الیو ل ایکردن، آالله و رو یدل همه رو خون م

 .نداشت

سبد  هیبودن و  دهیپوش یمشک ییشن، سه تا یم کیکه دارن بهمون نزد دمیو هومن و د یاز ظهر از دور رضا و حام بعد

تو بغل  گفتن. آوا تیهم پشت سرشون بودن. اومدن و به همه تسل ایرو یقشنگ هم همراشون بود، مامان و بابا یلیگل خ
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صدام زد، از رضا  ای. رودیبوس شویشونیپ دویبه سرش کش یدست نوازش بتبا مح ایاز حال رفته بود . مامان رو باًیتقر ایرو

جدا شدم و رفتم سمتش نایا : 

 بله؟_

_ رو  یرعلیو ام ایدادم دست رو چویی. سومشونیببر دیبا ست،یباز کن، آوا و مامان حالشون خوب ن نویدر ماش میبر ایب

  .فرستادم تا باهاشون بره

.در میموند ششیهم پ ایاز شدت ضعف خوابش برد و من و رو دهیسرش به بالش نرس م،آوایروز خونه که برگشت اون

گفتم ایاتاق آوا رو بستم و رو به رو : 

_ م؟یخونه رو عوض کن یحال و هوا کمی یکن یکمک م ایرو  

_ م؟یکن کاریچ  

_ خودشو شکنجه داد یهر چ گهیاز دوروبر خونه جمع کنم، بسه د رمحمدویام یخوام عکسا یم .... 

_ وقت هیناراحت نشه  .... 

_ خودشو داغون کنه ینجوریکه ا نهیبشه، از دست من ناراحت بشه بهتر از ا .... 

تکون داد و گفت یسر ایرو : 

 .باشه_

تو اتاق  میو برد میخونه بود جمع کرد یرو که هر گوشه  یلیاز دور خونه جمع کردم، وسا رمحمدویام یعکسا ی همه

 لیوسا یسال وسط اتاق پهن بود، جمع کردم و گذاشتم تو کمد، همه  کیهنوز بعد  رمحمدیرخت خواب ام رمحمد،یام

 دشویپاک کردم. بعدم در کمدارو قفل کردم و کل رمحمدیاتاقو از آثار ام یاتاق و همه  یتو کمدا دمیرو هم چ گهید

بمیگذاشتم تو ج .  

*** 

دو تا دستم ،رضا گفت نیسرمو گرفتم ب م،یو حرکت کرد میرضا شد نیهومن سوار ماش با : 

_ مسئله نینداشته ا یبه تو ربط ،یحام یکن یخودتو ناراحت م خودیب .... 
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کنه تیگرده خودشو اذ یاس بابا، دنبال بهونه م وونهید_گفت: هومن ... 

کردن؟ یم یتاب یب یمامانش و آوا چه جور یدیند_:گفتم ! 

_ ؟یریگ یغم بغل م یکنن ،تو واسه همه زانو یم یتاب یواسه رفتگانشون ب گهیهزار نفر د  

_ تونم گول بزنم یخودمو که نم .... 

_ ؟یراحت نیکردن به ا یاونا ولت م یاگه تو مقصر بود  

مقصر بوده؟ یک ننیاونا کجا بودن که بب_زدم: پوزخند !..... 

گفت هومن : 

_ نداره یاون نداشت موقع تصادف....به تو ربط نیبا ماش یتماس چیتو ه نیماش ... 

_ شد ینم ینجوریکردم ا یمن کل کل نم ست،اگهیربطم ن یب . 

_ گشت یدنبال دعوا م یچه جور یدیبود، ند یخودش عصب .... 

بهم زهیحال و هوات بر نجایا یاینبود ب م،قراریسر خاک گفتم بر میبر یحرفارو،گفت نیا دیول کن_:رضا ... 

گفت هومن : 

_ شه یپسر آروم م نیدود کنه ا گاریس هی م،یقهوه بخور هیکافه  میبر ... 

بود و متوجه توقف هومن نشدم از پشت خوردم  نییدنبال رضا و هومن وارد کافه شدم، سرم پا زونیآو یشو نه ها با

 :بهش.سرمو بلند کردم و گفتم

_ ؟یستادیشد ؟چرا ا یچ  

و من کرد و گفت من : 

_ گه؟ید یکافه  هی میگم بر یم !... 

_  ی......زدمش کنارو خواستم برم داخل که همونجا خشکم زد. آالء روگهیقهوه اس د ،قهوهیبرو بابا،هومن حوصله دار

من ماتش برد. احساس کردم  دنیپسر که پشتش به من بود نشسته بود و با د هیمن دست تو دست  یروبرو یصندل کی
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سرشو برگردوند به سمت ما.  دیکه عکس العمل آالء رو د ره. پسستادیگار از کار امنم در جا ان د،قلبیدر جا رنگش پر

بود؟،رضا بازومو گرفت و گفت یبتیچه مص گهید نیا ایخدا وار،یدستمو گرفتم به د : 

_ یحام میبر ... 

نگاش به آالء،بلند شد و اومد سمت من،دستشو به طرفم  هینگاش به من بود و  هی. پسره ستادیشد و سر جاش ا آالءبلند

 :دراز کرد

 ....سالم_

زل زدم تو چشماش. آروم گفت یعکس العمل چیه بدون : 

 ...سامان آراسته هستم_

و  یجفتشون دادم و برگشتم سمت ورود لیپوزخند تحو هی دمیاشک و که رو گونش د ینگاه به آالء انداختم،قطره  هی

اونام اومدن و نشستن.  ن،یباز کرد و من جلوتر از اون و هومن رفتم و نشستم توماش نوی. رضا در ماشونریاز کافه زدم ب

 :آروم گفتم

 ....خدا جوابمو داد_

دیتلخ خند هومن : 

_ رو داد؟ یچ ،جوابیشد وونهید  

بلند شد. جواب ندادم،گفتم لمیموبا یزنگ گوش یصدا : 

 ....من باعث شدم دو تا جوون از هم جدا بشن_

گفت رضا : 

_ دونه یوقته داره تورو سر م یلیخ ،آالءیچرت نگو حام . 

آورد و دادش دست هومن رونیرو از مشتم ب یبلند شد.رضا گوش میزنگ اس.ام.اس گوش یصدا : 

_ ه؟یک نیبب  
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_ کرده بهت  یپسره رو دوست داره،فقط از ترس باباش جرات نم نیوقته ا یلیکرده و نوشته خ یمعذرتخواه"آالء،

بگه یزیچ " 

زدم.رضا دستشو گذاشت رو دستم پوزخند : 

_ پسر الیخ یب .... 

رمیبشه بگ یرفت تا جار یرو که م ییاشکا یکردم جلو یتاسف سرمو تکون دادم و سع با .  

 ریتا از ز دید یامو م افهیو رفتم سمت اتاقم، مامان اگه ق دمیکش یخونه که شدم مامان و بابا نبودن،نفس راحت وارد

 هیتونم بکنم، یم کاریچ نمیکردم تا بب یفکر م دیتو ذهنم نبود،با یچیشده ول کن نبود. هنوز ه یچ دیکش یزبونم نم

رو تخت.ساعد دستم و گذاشتم رو  دمیروشن کردم و دراز کش گاریس هیدوش کوتاه باعث شد حال و هوام عوض بشه.

به افکار خودم  ی. پوزخنددمینفهم یزیبودن چرا من چ دهیآالءانقدر تابلو بود که هومن و رضا فهم ی.اگه رفتارا میشونیپ

وسوسه  یآالء بود،پوزخند زدم ول یبرداشتمش،شماره  زیم یاومد. بلند شدم و از رو یم میگوش ی برهیو یزدم . صدا

 :شدم حرفاشو گوش بدم،همزمان با بازکردن پنجره جواب دادم

 بله؟_

_ یحام ... 

_ دییبفرما .... 

_ یببخش حام ..... 

_ رو ببخشم؟ یچ ... 

خواست جواب بده ادامه دادم تا : 

_ یتعهد داشته باش یخواست یدم،نمیدست دست کردنتو نفهم یمن معن ،یبه من نداشت یتو تعهد .... 

_ یحام نیبب .... 

حرفش موندم ی هیمنتظر بق ساکت : 
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_ به تو به  شهیمن هم یزدن....حام یکه بزرگترا از قبل م یی، فقط به خاطر حرفا ینیب یم ی....تو هم اگه فکر کننیبب

 .چشم برادر بزرگترم نگاه کردم

 یدستمو گذاشتم رو یول"دوستت داشتم شهیو هم دمیوقت تورو به چشم خواهرم ند چیمن ه یول"ذهنم گذشت بگم از

شدنمو گرفتم و گفتم کیکوچ نیاز ا شتریب یلبام و جلو : 

_ بزرگترا قرار گرفتم یحرفا ریتحت تاث یادیز حق با توءِ، منم نمیب یکنم م یآره،حاال که فکر م . 

_ بهیغر هی....سامان قراره مثل ؟ینگ یزیچ یشه از امشب به کس ی....میحام ... 

وسط حرفش دمیبود ،پر نیزدم،پس علت زنگ زدنشم هم پوزخند : 

_ بفهمه مخالفت از  یکس ینذاشت یول یدون یمنو سر م یساله دار هیخودمو تبرئه کنم،  یجور هی دیشه،من با ینه نم

 دیدست دست کردن از جانب منه، حاال با نیرفتار کردم که همه فکر کنن ا یجور هیجانب توئه،من احمق 

مدت همه رو سر دوندم و آخرشم دخترشو پس  ههم نیکه ا نهینامرد منو بب هیخوام عموبه چشم  یبفهمن.........نم

ه؟یچ انیبفهمه جر دیزدم....بابات با : 

_ کنم یش مخواه یحام ... 

_ ؟یندار یکار  

_ صبر کن یحام ... 

_ بگو یدار یا گهیمسئله صحبت کنم،اگه حرف د نیدر مورد ا گهیخوام د ینم .... 

صحبت کردن مامان و  ی. صدارونیخودم زدم و از اتاق رفتم ب تیبه خر گهیپوزخند د هیو تلفنو قطع کرد.  هیگر ریز زد

و گفتم واریزدم به د هیتک ومد،یبابا م : 

 ...سالم_

؟یموند یکیسالم مامان جان،چرا تو تار_:مامان ..... 

برقو زد، بابا هم جواب سالممو داد،گفتم دیکل و : 

_ مورد آالء م،دریصحبت کن دیبابا ،با نیبش .... 
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گفتم ینشست رو لب بابا،فور لبخند : 

_ ستین یکن یکه فکر م یزیخوشحال نشو بابا،اون چ . 

گفتم واریزده به د هی. من همونجور تکمنینش یو بابا هر دو نگران نشستن رو مبال مامان : 

_  یخواست و نم یفرصت م ی......به خواهش آالء بود، هیکردم واسه خواستگار یدست دست م یکه من ه یسال هی نیا

 .....ذاشت من صحبت کنم،حاال

داده؟ تیرضا_:بابا ! 

زدم پوزخند : 

_ دمشیپسره د هینه، امشب با  .... 

وسط حرفم دیپر بابا : 

_ دیبوده پسره، شا یک یدون یتو چه م ،یچرت نگو حام .... 

نشون دادم مویادامه بدم و گوش نذاشتم : 

_ خواد باهاش ازدواج کنه یکردم، م یاالن داشتم باهاش صحبت م ... 

هاج و واج مونده بودن، دوباره گفتم ییو بابا دو تا مامان : 

_ متاسفانه من  یبندازه گردن من، ول زویخواست همه چ یدر واقع م یعنیبفهمه، یزیچ یخواست نذارم کس یازم م

بفهمه من دخترشو پس نزدم دیمن بوده، عمو با ریتقص زیکه بتونم وانمود کنم همه چ ستمیاونقدر مرد ن .... 

_ ؟یکن یاشتباه نم ینیجان،مامان،مطمئ یحام  

 ...متاسفانه آره_

آروم گفت یباصدا مامان : 

_ یتو دوستش داشت .... 

زدم پوزخند : 
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_ دوستش ندارم گهیغصه نخور مامان، خوشبختانه د ... 

رفتم تو اتاقمو درو بستم بعدم .  

*** 

،چند  ونیزیتلو یجلو یمشغول شام درست کردن شد، منم لم دادم رو کاناپه  ایم،رویرو که سر و سامون داد خونه

شد، نگاه تبدارشو  رمحمدیام یبعد در اتاق آوا باز شد. منتظر عکس العملش بودم، تو نگاه اول متوجه نبودن عکسا قهیدق

گفتم بخندکارا از جانب منه، با ل نیدونست ا یدوخت به من، م : 

_ ؟یدیسالم،خوب خواب  

اومد. با لبخند گفت رونیهم از آشپزخونه ب اینگام کرد، رو فقط : 

_ برات؟ زمیبر یچاسالم آوا جون،   

وضوح بغضشو قورت داد و گفت به : 

_ زمیر یممنون خودم م ... 

گفت ایهق هقش بلند شد.رو یصدا رمحمد،یاومد و رفت تو اتاق ام رونیبعد ب قهیو چند دق یبهداشت سیتو سرو رفت : 

_ شه یگفتم ناراحت م ... 

 ...اشکال نداره_

من  شه،یکرد و بعد آروم شد، آرومتر از هم هیو گر ایسرشو گذاشت تو بغل رو یا قهیرفت سراغش، آوا چند دق ایرو

انهیدر جر رمحمدمیبدون ام یزندگ دیفهم یم دیبودم از کارم، آوا با یراض . 

کردم آرومه، آرومتر از  یحس م یبه هم خورده و پف آلود بود، ول هیاز شدت گر افشیمن،قیبرگشتن تو نش ایرو با

باالخره من  نکهیکس جراتشو نداشت. خوشحال بودم از ا چیزد و ه یآوا م یکارو تو خونه  نیاستارت ا دیبا یکیقبل،

کرد یم تشیاذ زشبراش کردم، مرور اون همه خاطره و تکرار هر رو نکارویا .  

_ ؟ یبه ما نداد یچا هیخانم  ایرو ! 

خواست بلند بشه که آوا دستشو گذاشت رو پاشو گفت ایرو : 
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_ ارمیمن م نیبش .... 

آروم گفتم یبا صدا ایبلند شد و رفت تو آشپزخونه،رو به رو و : 

_ آرومتر شد یدید ... 

با لبخند سرشو تکون داد ایرو .  

*** 

به فروشگاه  یسر هیکردم تا  یم سیزودتر کارامو راست و ر دیحرکت کردم سمت شرکت،با شهیزودتر از هم صبح

گذشته بود که هومن  یساعت مینشستم و مشغول کار شدم، ن زمینبود،رفتم و پشت م یزدم،وارد که شدم کس یعمو م

نگرانم  شبیدونستم اونا هم د ی. همشون هجوم آوردن سمت اتاق من، مایو بالفاصله پشت سرشم رضا همراه رو دیرس

اول از همه گفت ایبودن. با لبخند به همشون نگاه کردم، رو : 

 ....سالم_

_ ؟یکن یم کاریچ نجایا یحتو اول صب ک،یعل  

_ بدم؟ لتیچرند تحو ای یبدون یخوا یم تویواقع  

دم،گفتیخند : 

_ ؟یهمه چ ریچه خبره، آالء واقعاً زد ز نمی....اومدم ببیبدون تویواقع یخوا یمعلوم شد م  

با تشر گفت رضا : 

_ ایرو ! 

بذار راحت باشه رضا_:دمیخند .... 

با خنده گفتم ایبه رو رو : 

_ راه بندازم مویهم که شده قبل آالء بساط عروس یریخوام واسه حالگ ی....م؟یخوب سراغ ندارتو دوستات دختر  .... 

هاج و واج نگام کرد و هومن گفت ایرو : 
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_ ؟یکرد یقاط .... 

_ کنم شیخوام عمل یوقته برنامم ازدواج بوده، م یلی؟خینه چرا قاط .... 

یخرده آروم بش هیبگذره،  یچند روز هیبذار  ر،ینگ میتصم تیبا عصبان_:رضا .... 

وسط حرفش دمیپر : 

_ سبک شدم یکه بخوا ییمن آروم آرومم، تازه تا جا .... 

با خنده گفت ایچپ چپ نگام کرد،رو رضا : 

_ دختره فوق العاده خوب سراغ دارم هیچرا اتفاقاً  .... 

_ نمشیقرار بذار بب هیخب،خوبه ، ... 

نگاه به رضا انداخت و گفت هی دیبا ترد ایرو : 

_ شیدید .... 

_ هست حاال؟ یئه؟....چه خوب،ک ... 

آروم گفت یبا صدا ایرو : 

 ...آوا_

زد، رضا و هومن گفتن خشکم : 

 ....!نه_

یخوب نیچرا نه؟.....دختر به ا_:ایرو ..... 

جز آوا یهر کس_گفتم: آروم ... 

یحام یچرا؟مگه آوا چشه؟......چون نامزد داشته؟تو که امّل نبود_گفت: ایرو .... 

_ ستین زایچ نینه مسئله ا ... 
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_ منم بدونم ه؟بگویمسئله چ .... 

گفت رضا : 

_ خوره ینم یآوا به درد حام ا،یاصرار نکن رو .... 

شونه هاشو انداخت باال و گفت ایرو : 

 ....من دختر بهتر از آوا سراغ ندارم_

.نگاه من رو خودکار تو دستم بود و نگاه رضا و هومن رو من و عکس العملمرونیاز اتاق رفت ب و .  

گفت هومن : 

_ گه،چرا آوا نه؟ یراست م  

با پوزخند گفت رضا : 

_ کشه تا برگرده به حال  یافته دو روز طول م یم نیرحسیام یخونواده  یاز اعضا یکیتا چشمش به  شینجوریهم نیا

بشه باهاشون لیبره فام نکهیبه ا یش،وایعاد ...... 

_ دختره  نیکنترل کنه...اتفاقاً ا نشوینداشت، خودش نتونست ماش یبه حام یربط چیکنه، اون تصادف ه یم یوونگیداره د

ستین ه،سوسولیزندگ ه،آدمی،دختره خوب ... 

انداختم باال و گفتم سرمو : 

_ تونم ینچ،نم .... 

باز گفت هومن : 

_ آدم درست انتخاب کن  هی،حداقل  یازدواج کن یریگ یم میآالء تصم هیبه لجباز یفکر کن، حاال که دار یمنطق کمی

یکن یزندگ ینتون ینش مونیکه پس فردا پش .... 

_ داشتم ازدواج کنم ،فقط به خاطر آالء صبر کرده  میسال تصم هیخوام ازدواج کنم، من  یآالء م یگفته من به لجباز یک

 یتاب یب ینجوریدش اسال داره واسه نامز هیکه هنوز بعد  یدختر نیکنه، تازه ا دایپ شویبودم تا به قول خودش آمادگ

نه؟ک یدوباره ازدواج م یراحت نیکنه مگه به هم یم ! 
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_ که ضرر نداره شنهادشیحاال پ ... 

_ بذارم  ارمیفراموش کنم، حاال فکر کن دختره رو ب انویکنم اون جر یم یدارم سع ینجوریمن،من هم زیشه عز ینم

چشمم یجلو .... 

تو دستش دوباره اومد تو اتاق. هومن رو بهش گفت یچا وانیبا ل ایرو : 

_ شه؟ یبه ازدواج م یخواهر شوهر شما راض نیاصالً ا  

تفاوت شونه هاشو انداخت باال یب ایرو : 

_ دونم ینم ... 

به من ادامه داد رو : 

_ ؟یشد مونیپش  

_ ستیباهاش آسون ن یدختره ضربه خورده اس، زندگ نیدوزه..........ا یبره و م یبرا خودش م نینه بابا، ا .... 

_ یاگه بهش فکر کن یکن یضرر نم ه،یدختر خوب .... 

 ....مگه معامله اس که فکر سود و ضررش باشم_

_ کن،آوا گناه  یقبلش فکرتو از دخترعموت خال یبه آوا فکر کن ی......فقط اگه خواستستیشباهتم به معامله ن یب

 یکی اقتیآوا ل ،همیاونو درک کن یتون یدادم......هم تو م شنهادیشناسم آوا رو بهت پ یتورو م یداره....،من چون اخالقا

 .....مثل تو رو داره

گفت رضا : 

_ ؟ید یم شنهادیپ یآوا رو به حام یدونه تو دار یم نیرحسیام  

_ خواد ازدواج کنه یم یحام دمیخواد بدونه؟من االن فهم ینه،از کجا م .  

_ نشه؟ یشاک ... 

_ بشه؟ یچرا شاک  
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 ....خب باالخره آوا نامزد داداشش بوده_

دیخند ایرو : 

_  دینبا گهیو از دور و بر آوا پاک کرد،گفته د رمحمدیخودش رفت تمام آثار ام شبیه،دیاونطرف شتریب نیرحسینه بابا،ام

یبهش فکر کن .... 

جام بلند شدم و گفتم از : 

_ گهید یکیآوا نه، .... 

رو به من گفت ایرو : 

_ ؟یر یم ییجا  

_ رم تا دفتر عموم یآره،م .... 

_ م؟یشه قبلش با هم تنها صحبت کن یم !.... 

نگاه به هومن و رضا انداختم و گفتم هی : 

_ شم، ینم حیبگم توج دیاگه در مورد آواست،با .... 

_ گهینه د یگ یم یمن دو تا کلمه صحبت باهات دارم، نخواست ... 

بالفاصله گفت ای.رورونیو هومن از اتاق رفتن ب رضا : 

 چرا آوا نه؟_

_ خودمو دارم لیدال ... 

_ یقرار بذار یخواست یتو بدون اطالعات م هیمن بگم ک نکهیقبل از ا ..... 

_ جز آوا یگفتم که، هر کس ایرو .... 

_ خوام بدونم چرا یم ..... 

_ میدار یفکر کن با هم خصومت شخص .... 
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ن؟یبه هم دار یممکنه،آخه تو و آوا چه ربط ریغ_:دیخند  

دادم و گفتم رونیپر صدا ب نفسمو : 

_ ایشو جون من رو الیخ یب .... 

_  یخوام شمارو برسونم به هم،گناه داره اون دختر هم،حقشه روزا یمن به خاطر آوا م نکهیحسابو بذار رو ا ،یحام نیبب

شروع بشه شیخوش زندگ .... 

_ کن دایرو واسش پ گهید یکیداشته باشه،بگرد  یتونه روز خوش یاون با من نم ... 

_ به منم بگو ه،خبینه گفتنت چ لیدونن دل یرضا و هومن م ... 

_ شه بگم یبه تو نم  

_ خوشت اومد ازش دیبار باهاش صحبت کن....شا هیحداقل  ... 

_ ستیبحث من اصالًخوش اومدن ن ... 

هاشو انداخت باال و گفت شونه : 

 .از من گفتن بود_

رونیاز اتاق رفت ب و . 

 ریاومد و ز یرفت و م یم نطوریهم هم ایعموم، رو شیاومد که فرصت نشد برم پ شیانقدر پشت سر هم کار پ اونروز

اومد تو اتاق منو  لشیو وسا فیظهر بود که با ک کیگرفت.نزد ینظر گرفته بود،از حالتاش خندم م ریمنو ز یرکیز

 :گفت

_ ؟یندار یرم ،کار یمن دارم م یحام  

 ....به سالمت_

_ یریگ یم میتصم یبچگونه دار یلیرو قبل رفتن بهت بگم،خ یزیچ هیفقط  .... 

تعجب سرمو بلند کردم با : 
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 !رضا بهت گفت؟_

_ دمیزبونش کش ریاز ز .... 

_ و  دمید نایا نیرحسیام یکه عکس پسره رو تو خونه  یبه هم، از روز ختهیساله اون تصادف روح و روان منو ر هی

تو باهاش  نینداشته و ماش یگن به تو ربط یلحظه آرامش نداشتم،درسته که هومن و رضا م هیداداشش بوده،  دمیفهم

دیمن نبود، االن شا یبچگانه  یکال کلتونم گول بزنم،اگه  یخودمو که نم ینداشته ،ول یتماس چیه .... 

لحظه مکث کردم هیکه افتاد  ایهاج و واج رو یبه چهره  نگام : 

_ ایرو .... 

_ رمحمدیامتو موقع تصادف  ..... 

بلند رضا رو صدا زدم یاتاقو باز کردم و با صدا در : 

 ...رضا_

اومد عیسر : 

_ شده؟ یجانم؟چ  

_ خواهرت تو؟ نیبه ا یگفت یچ  

و قطرات اشک رو گونش ایرضا برگشت رو رو نگاه : 

_ شده؟ ی....چایرو  

_ ؟یتو راجب تصادف بهش گفت  

بهت زده گفت رضا : 

 ...نه_

صدا زدم بلند : 

 ....هومن_
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_.... 

 .....هومن_

رو قطع کرد و گفت یکرد و گوش یخداحافظ عیبه دست اومد سمت ما،سر تلفن : 

 ....جونم داداش_

.گفتم"داداش"گفت  یم شیمیصم یقایبود به همه رف عادتش : 

_ ؟یتو بهش گفت  

_ گفتم؟ ی!....چ؟یبه ک ! 

اشاره کردم، هومن گفت ایرو به : 

_ ا؟یشده رو یچ  

گرفته گفت یبا صدا ایرو : 

_ نگفت یزیبه من چ یکس .... 

 ...پس؟_

_ زدم یدست هی .... 

گرفتم و گفتم قینفس عم هی : 

 !خب حاال خوب شد؟_

_ داره؟ یاون دختر االن چه حال و روز نیدون یوجدانا م ی....شما بن؟یچرا به من نگفت ! 

اخماش رفت تو هم رضا : 

_ گفت ینم یزیبهت چ یکس نمیهم ،واسهیستین یزیچ انیدرست صحبت کن، تو در جر ..... 

؟یشده حام یچ_:هومن  
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_ تصادف انیجر .... 

 ...آهان_

گفت رضا : 

_ آب نداده گهیدسته گل د هیکاراش  نیبوده تا باز با ا ریتقص یب چارهیب یبده، بذار بفهمه حام حیهومن براش توض ..... 

 وانیبعد با دو تا ل قهیو چند دق رونی.هومن رفت برهیکرد اشکاشو باهاش بگ یبرداشت و سع زیدستمال از رو م هی ایرو

داد به من.بعد خودش لم داد رو کاناپه و گفت شویکیو  ایداد دست رو شویکیآب برگشت،  : 

_ تا بگم دینیبش  

کامل گفت ینشست رو بروش.هومن با خونسرد عیسر ایرو : 

_ ً  ن،اصالیبکنه.....بب یهر کار یعادت داره خودشو قاط نینداشت، من باهاش بودم، ا یبه حام یربط چیاون تصادف ه

خان هم  رمحمدیام نیسمت راست، ا میدیچیپ یم میداشت ،مایتقاطع فرع هیماجرا از کجا شروع شد....سر  یدون یم

 ریخب به خ یول میهم رفت یمتر یلی.....بعد تا چند ممیبه چپ،دروغ نباشه دوتامونم سرعت داشت دیچیپ یداشت م

شد و اومد سمت ما و  ادهیپ نیاون آقا از ماش یمقصر بود، ول یدونمم ک یگه،نمیگذشت.....خب اتفاق بود، گذشت د

گفتن راهیشروع کرد به بد و ب ... 

 ....خب_

_ شویآب بخور تا بگم بق کمی ... 

آب تو دستش تر کرد و گفت وانیلبشو با ل ایرو : 

 ..بگو_

_ اون ول  یول م،ینثارش کرد و ما راه افتاد"برو بابا" هی یحام م،یمام محلش ندادگفتن،  راهیاون شروع کرد به بد و ب

جلو  دیچیو اومد و پ نیکرده بود،نشست تو ماش شیجر شتریب شیو خونسرد یکن نبود،انگار همون برو بابا گفتن حام

 ییجلو نیبه بزرگراه، او ن موقع تو همون کل کال ماش میدیتا رس دیما،خالصه کل کل شروع شد،اونقدر طول کش

خب،فکر کنم چون سرعتش  یبرد به سمت راست ول نوینخوره به اون ماش نکهیا یکم بود، برا یلیسرعتش خ رمحمدیام

الیبود نتونست کنترل کنه،رفت تو گارد ر ادیز ..... 
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دور نگاهشو رو هممون چرخوند و گفت هی ایرو : 

_ بدونم تویخوام واقع ی....منیزن یبچه گول م ... 

نهیهم تیواقع_:گفتم .... 

_ داره؟ یبه تو چه ربط نیخب ا ... 

_ افتاد یدادم،اون اتفاق نم یبچگونه پر به پرش نم یاز اول تو اون کلکال ایدادم،  یاگه بهش راه م دیشا .... 

نگاه به رضا انداخت،رضا گفت هی ایرو : 

_ دردسر کنه یقاط شهیعادت داره خودشو هم نینداره، ا یمسئله به تو ربط نیا میگ یما بهش م .... 

دل دل گفتم کمیساکت کولشو انداخت به پشتشو از جاش بلند شد.با  ایرو : 

_ ؟یگ ینم یزیکه چ نیرحسیام ا،بهیرو  

 .....نه_

*** اومد سمت اتاق من و  دمش،صافید یم شنیپارت یها شهیهمراه رضا وارد شرکت شد، از ش ایصبح فردا دوباره رو

 :داخل شد و درو بست.گفتم

 ....سالم_

_ کارت دارم نیک،بشیعل .... 

مقدمه گفت یبه دستاش نگاه کرد و بعد سرشو بلند کرد و ب کمی.زیکنار م یرو صندل نشستم،نشست : 

_ تو نبوده ریتقص .... 

_ ستین نینظر من ا .... 

_ بوده نیا رمحمدیقسمت ام ست،ین یکس ریگم تقص ینام ممثل تو احساس گناه دارن، من به او نمیرحسیآوا و ام .... 

_ ؟یخب حاال که چ  

_ فکر کن ه،بهشیآوا دختر خوب .... 
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_ کنه ینم یرییحرف تو تغ نیاحساس من با ا یمن نبوده،ول ریتقص یگ یم ا،تویرو .... 

_ آوا  نیهم ،واسهیجد یلیخ یدعوا هینشسته بود، قبلش با آوا دعواش شده بوده، نیپشت ماش یاونروز عصبان رمحمدیام

 ،بهفتهیاتفاق قرار بوده ب نیکس نبوده،ا چیه ریکه تقص ینیب یپس م گه،ید لیبه دال نمیرحسیدونه و ام یخودشو مقصر م

یآوا فکر کن حام .... 

_ خودشو خونوادش احساس عذاب وجدان کنم دنیازدواج کنم که با هر نظر د یمن با کس هیحاال چه اصرار .... 

_ حال و هوا درش  نیگم مذکر،مرد،جوونمرد از ا یمرد،نم هیگم،سرنوشتش برام مهمه، دوست دارم  یخاطر آوا ممن به 

داره اقتشویل اره،آوایب .... 

گفته من مردم؟ یحاال ک_زدم: پوزخند ! 

_ افتاده احساس مشابه  رمحمدیکه واسه ام یچون دوتاتون نسبت به اتفاق ن،شمای،ببیباش دیمف یلیخ یتون ی....میحام

دیهمو درک کن دیتون یخوب م دیدار .... 

_ ستین هیبه هم شب زمونیچ چیمنو آوا ه ایرو .... 

_ یکن یبه اون دختر کمک م یکارت دار نیفکر کن با ا ..... 

_ ؟یخودم چ یداره.....پس زندگ اجیچرا؟چرا به کمک من احت  

_ کس حرف نزن،تو اون  چیموضوع هم به ه نینکن،از ا یلجباز ی......حامهیماه یلیگم،آوا دختر خ یمن واسه تو هم م

ینبود یتصادف تو واقعاً کاره ا ....... 

_ تونم یمن نم ایرو ..... 

_ مدت باهاش رفت و آمد کن هیحداقل  ....... 

_ خوره یضربه م شتریخوامش که ب یمدت باهاش رفت و آمد کنم و بعد بگم نم هیاگه  .... 

_ خوامش ینم یگ یمدت باهاش رفت و آمد کن،نم هیتو  ..... 

_ با دخترشون ارتباط برقرار کرد یراحت نیکه بشه به هم ستنین یاصالً اخه اونا خونواده ا ..... 

_ کنم یصحبت م نیرحسیمن با ام ..... 
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دادم.گفت رونیپر صدا ب نفسمو : 

_ کن ،باوریحام یش ینم مونیپش  ..... 

کردم تو موهام دستمو : 

_ شدم؟ مویاومد ! 

 ....با من_

_ یندازیشوهرت در م یخودتو با خونواده  ی،داریکن یم یبزرگ سکیر یدار ایرو .... 

_ کارشو  ریالس عیدادم بهش، سر یرو دوست نداشت مهلت نم یکنه، به خدا اگه رضا شاد یم رییدونم نظرت تغ یم

کردم....باشه؟ یتموم م  

_ و خونوادش با خودته نیرحسیخودت،اگه نشد جواب ام تیبا مسئول .... 

 ینامرد یگفتن حام یاصرار کرده، همه م ایبگه رو ومدینم یافتاد کس یم یگم، اگه اتفاق یدونستم دارم چرت م یم

در موردش صحبت  نیانقدر مطمئ ایداشت که رو یدختره چ نیکرد،مگه ا یداشت کنجکاوم م ایرو یاصرارا یکرده، ول

کرد؟ یم ! 

دنیخند یم یدونم به چ یداشتن نم ییآوا نشسته بود و دو تا شیهم اونجاس، پ ایرو دمید شرکت دمیبانک که رس از : 

 ...سالم_

با لبخند جوابمو دادن،منم با لبخند گفتم شونییدوتا : 

_ ؟یتو کالس نداشت ا،مگهیبذار سر آوا تو کارش باشه رو .... 

 ....نرفتم_

تکون دادم سرمو : 

_ ینکرد یکار خوب .... 

_ واسه لباس میامروز بر نیرحسیبره....ام نیاز ب بتامیغ فهیشه،ح یتموم مترم داره  .... 
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_ شرکت دمیاالن رس نیمن هم .... 

_ میخب بعد از ظهر بر ... 

 باشه_

از مبال و  یکیگذاشتم رو  فمویهم پشت سرم اومد و داخل اتاق شد و درو پشت سرش بست.ک ایسمت اتاقم، رو رفتم

 :گفتم

 چه خبر؟_

_ ....فقطادهیخبر که ز ... 

کردم نگاش : 

_ ؟یفقط چ  

_ کنم بگم یجرات نم  

دمیخند : 

 !تو و جرات؟_

و گفت دیخند خودشم : 

_ ؟یکن یبرخورد م یمنطق  

_ باشه چرا نه؟ یاگه منطق ! 

_ یحام ن،یرحسیام نیبب .... 

کرد ینگام م یچشم ریز داشت : 

_ ؟یچ یحام  

_ ؟ید یبا آوا آشنا بشه،اجازه م شتریخواد ب یم یحام  

گفتم یبود،فکر دیبع یو آوا با هم؟!،از حام یداشتن حام یتیخواست با آوا آشنا بشه؟!، چه سنخ یم یتو فکر، حام رفتم : 
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_ دخترعموش؟ یبره خواستگار یمگه قرار نبود حام  

 ...به هم خورد_

 !چرا؟_

_ دونم ینم ..... 

_ ایمنو نگاه کن رو .... 

کرد،خندش گرفت و گفت نگام : 

 ....خب راز مردمه_

_ شه،چرا؟ یراز مردم اآلن داره به خواهر من مربوط مخب  ! 

_ رو نخواسته یآالءحام .... 

_ خواسته؟ یآالرو م یحام یعنی ! 

_ به نام هم بودن یاز بچگ نایا ،خبینه اونجور .... 

_ گه؟ید یکیسرعت بره سراغ  نیخواد به ا یکه م هیبحث لج و لجباز ! 

_ خسته شده ییبه خاطر آالءصبر کرده بودم،خب از تنهاگه  یساله قصد ازدواج داشتم، م هیگه من  ینه،م .... 

_ اون از دخترعموش باشه یریانتقام گ ی چهیخوام آوا باز ینم .... 

_ حرفاس نیعاقل تر از ا یحام ن،یرحسیام ستین ... 

_ ؟ینیمطمئ ! 

_ ؟یاز چ  

_ شه؟ ینم چهیآوا باز ییآشنا نیبا ا نکهیاز ا  

_ ؟یموافق هیتو اصالً با اصل قض  
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_ به اونجا میجواب منو بده تا بعد برساول  .... 

_ بشه  ینیخرده مقدمه چ هینداره،اول بهتره  شویسرعت آمادگ نیقصدش ازدواج بود،من گفتم آوا به ا یشه، حام ینم

 ....واسش

هامو انداختم باال شونه : 

_ ؟یترسم.....به آوا گفت یدونم،م ینم  

 ....نه_

_  شیخوام خودمو وارد مسائلش کنم، انقدر تا حاال گند زدم به زندگ ینم گهی....دانمینگو من در جر یبگ یاگه خواست

کنه آوا رو ینم چهیباز یباشم حام نیخوام مطمئ یدم دخالت کنم، فقط م یبه خودم اجازه نم گهیکه د .... 

_ یشناس یرو م یتو که حام .... 

_ دخترعموش نباشه؟ شهیدلش پ  

_ به هم فرصت بدن دیبا رمحمده،یام شیخب دل آوا هم هنوز پ .... 

_ ؟یآوا رو بهش گفت ی ا،مسئلهیرو ! 

 ....نه به خدا_

 ...آخه اگه_

وسط حرفم دیپر : 

_ آشنا بشه قبولش براش راحت تره....بذار  شتریاگه با آوا ب ان،یبا هم کنار م مینیکنه،بذار بب یآوا قبول م مینیبذار اصالً بب

 آوا خودش بهش بگه

زدم پوزخند : 

_ مسئله قبول نکنه نیتونه.....اصالً ممکنه به خاطر هم ینداره،آوا نمامکان  .... 

_ ستیدر هر صورت االن وقتش ن .... 
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_ انمینفهمه من در جر یوقتشه؟....در ضمن حام یکه ک نهیدونم،سوال ا یم . 

_ یباش انیخواد تو در جر یاون م .... 

نبود یقصدش باز یعنیحرفش خوشم اومد،  نیا از : 

_ انمیکن آوا نفهمه من در جر دیتاک باشه،پس بهش .... 

تکون داد سرشو : 

_ بگم؟ یحاال به آوا چه جور  

_ ستیتو تخصص من ن گهیاون د ..... 

دیخند : 

_ بفهمه یاگه حاج نیرحسیام .... 

_ گم من خبر نداشتم ینداره،م یربط چیبفهمه به من ه یحاج ..... 

 میتصم هی شیکنم،وقتش بود که خودش واسه زندگ جایب یریواسه آوا سخت گ گهیخواست د ی.دلم نمدیخند بازم

تونست آوا رو خوشبخت کنه،فقط اگه خدا  ینبود. م یامروز یبچه سوسوال نیخوب بود،مرد بود، از ا یحام ره،یبگ یجد

خواست یم .  

و  دست یزیچ هیرفتم  یهشت شب بود،تازه نمازمو خونده بودم و جانمازمو جمع کرده بودم و داشتم م یحدودا ساعت

برداشتم و  یاز جالباس دم،شالمویاز پشت در شن ارویرو یزنگ درو بعد صدا یپا کنم واسه شکم گرسنم که صدا

زدم خندبا لبخند پشت در بود، لب ایسرمو درو باز کردم،رو یانداختم رو : 

 ....سالم_

_ خواهر شوهر؟ یسالم،چطور ... 

اومد تو گفتم یکه م نطوریدم،همیخند : 

_ ؟ینیلباس بب ینرفت د،مگهیچه زود برگشت ! 
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_ تو بساطت؟ یدار ی......چاگهیشب د هیخسته بود گفت بمونه واسه  نیرحسینه،ام  

_ کجاس؟ نیرحسیزم،امیر یم نیآره بش  

_ خرده استراحت کنه هیخسته بود رفت  .... 

گفتم ختمیر یم یکه چا نطوریهم پشت سرم اومد تو آشپزخونه،هم ایرو : 

_ ن؟یشام که نخورد  

 ....نه_

_ که؟ نیخور یاملت م .... 

_ کنم یشه تعارفتو رد نم ینم دایپ یچیاونور ه خچالیدونم تو  یچون م یول یدونم تو هم خسته ا یم نکهیبا ا ..... 

. نشستم و گفتممنیتو نش میبا هم رفت ییو برداشتم و دو تا یچا ینیزدم و س لبخند : 

_ ن؟یکرد کاریچ یواسه عروس  

_ که با مامانه لیوسا دیدونم،خری......چمینجوریهم  .... 

کرد گفت یکه مزه اش م نطوریبرداشت و هم یفنجون چا هی : 

_ راحته المیمامان از من بهتره....خ ی قهیسل .... 

زدم گفت لبخند : 

_ ره بخوابه از فرصت سوءاستفاده کردم اومدم باهات صحبت کنم یداره م نیرحسیام دمید .... 

_ شده؟ یزیچ  

گفت یفکر : 

_ نفر خواسته من با تو صحبت کنم هیکه......نه نشده،فقط  یزیچ .... 

 !بابا؟_
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_ گهیآقا محترم د یکینه..... ..... 

لبخند مهربون زد و گفت هیکردم ،  نگاش : 

_ میمستق ریغ یجور خواستگار هیدر واقع  یعنیآشنا بشه،  شتریخواد با شما ب یم ..... 

_ آشناس؟ یعنیآشنا بشه؟!، شتریب  

 .....خب آره_

_ من اطالع نداره؟ تیاز وضع یپس چه جور ..... 

 .....اطالع داره_

_ شه یجون،نم اینه رو .... 

_ گم یم ویک یبذار حداقل بفهم زم،یآوا ،عز ... 

قطع کردم حرفشو : 

_ خوام بدونم ینم ....... 

_ ؟ییاز تنها یخسته نشد  

_ هیکاف نیدارم،واسه من هم ستم،شماهارویمن تنها ن ..... 

_ خوام اون مسائلو  یم ی.......اگه ازدواج تو و ........،هر چیادامه بد یتون ینم ینجوریا یدون یم ست،خودتین یمنطق

شه انگار ینندازم نم ادتی ..... 

گفتم نیلبخند غمگ هی با : 

_ ستین یاون مسائل فراموش شدن ...... 

_ یکن یزندگ دی،بایکه........تو جوون یبش ایتا آخر عمرت تارک دن یتون یکه تو نم یبه اون کوتاه ینامزد هیواسه  ..... 

_ ایتونم رو ینم ....... 
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رو گونه  یشستش اشکا یدو تا دستشو با انگشتا نیشد و صورتمو گرفت ب کتریبه من نزد زویگذاشت رو م فنجونشو

 :هامو گرفت و گفت

_ چند جلسه صحبت واسه  هیکنه............فقط  یمجبورت نم ینه،کس یگ یم یفرصت به خودت بده،نخواست هی

ییآشنا ..... 

_ ه؟یک  

زد لبخند : 

_  نیدختر داره.........تو به همچ هیگاه کاملو واسه  هیتک هیخوب، تمام مشخصات  یلیآوا،خ هیخوب یلی.....پسر خیحام

آوا یدار اجیاحت یکس ... 

_ پسر مجرد هینداره  ،امکانیمن هست تیوضع انیکه در جر ا،تویشه رو ینم .... 

_ اصالً قابل تحمل هست  نیبب یصحبت کن یبذار چند جلسه با حام ن،یچشم نب هیآدما رو به  ی،چرت نگو، همه  سیه

کم غد و خشنه،در  هیبگم،  رادشمیا دیرو گفتم،با یحام ی........حاال خوبمیکن یبرات، بعد راجب اون مسئله هم فکر م

 .....واقع بد اخالق

و گفت دیخند طنتیبا ش بعد : 

_ باشه یچه جور کشیتو روابط نزد ستیظاهرشه،معلوم ن نیخوب االبته  ..... 

دمیو پرس نییانداختم پا سرمو : 

_ خبر داره؟ نیرحسیام  

 .....نه_

_ بخوام دوباره نمیب یمن بشو، من به خودم نم الیخ یو ب ایا،بیرو  .... 

گفت یادامه بدم،جد نذاشت : 

_ خواهر و  ینیب یم یکن یروز چشم باز م هیست،ین یچاره ا یبرات سخت باشه ول ،ممکنهیجا شروع کن هیاز  دیبا

دل  هیتنها با  یکامل دارن، عروس و دامادو ونوه.....بعد تو موند یخونواده  هیبرادرات هرکدوم واسه خودشون 
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شه گذاشت  یرو نم یتمام زندگ ست،یبرگشت ن هرا گهیصدات کنن،اون موقع د"مامان"بار هی نکهیپرحسرت،حسرت ا

منطقم همراهش باشه دیاحساس،با یبر مبنا ...... 

 دهیچسب یمونده بود........وخودم دو دست فیدلم، بالتکل یدونستم،ول یم نارویا یمن همه  ا،یرو یبودم تو فکر حرفا رفته

باز از دستش بدم،آروم گفتم دمیترس یم مویزندگ یآرامش نسب نیبودم به هم : 

_ اگه بابا و بچه ها یدون یکنم،ماصالً فکر کن من قبول  ...... 

_ خوبه،من  یجرات داشته باش.........حام کمیسوال، ریز یترس سرنوشتتو ببر هیبه خاطر  یتون ی،نمیدختر بالغ هیآوا تو 

.....ارزش فکر کردن دارهیحام یکردم،ول یموافقت نم یبا هر کس .... 

_ دونم ینم ..... 

_ یگم قبول کرد یمن بهش م ....... 

_ صحبت کنم دیبا نمیرحسیفکر کنم، با ام دیبده،با ا،مهلتیرو نه ...... 

_ وسواس به خرج نده یباشه،فکر کن ول ......  

*** 

اعتقاد داشتم که  نیکرد؟!،البته به ا یآوا قبول م یعنی،یبود،آوا و حام ایرو یبودم رو تخت و فکرم مشغول حرفا دهیخواب

ته تونس کاریچ نمیو بب ادیلبخند نشست رو لبم، منتظر بودم ب رون،یمارو از لونه بکشه ب یتونه حت یبا اون زبونش م ایرو

چونمو  ریلبخندم رفتم و درو باز کردم، اومد تو و درو پشت سرش بست و ز ونزنگ در که بلند شد با هم یبکنه، صدا

و گفت دیآروم بوس : 

_ ؟یدیخواب  

_ با آوا؟ یبود......صحبت کرد رینه،فکرم درگ  

 ....آره_

_ شد؟ یچ  

_ خواد با تو مشورت کنه یخرده فکر کنه، در ضمن م هیکردم  شیفک زدم تا راض یاول که قاطع گفت نه،کل .... 
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زدم و گفتم لبخند : 

_ دونستم واسه تو کار نشد نداره یم ...... 

_ کنه یاونور،آوا داره املت درست م میبر ایب .... 

_ امیتو برو،منم صورتمو بشورم م ...... 

_ میکنم با هم بر یم صبر ..... 

دونم  یکرد. نم ینگام نم نوییکرد من خبر ندارم، با خجالت سرشو انداخته بود پا یفکر م نکهیدرو برامون باز کرد،با ا آوا

رفت و آمد کنه و آشنا بشه؟ یتونست با حام یم یچه جور ! 

 یلیو آوا خ ایشدن رو یمی، از صمآورد یواسم چا ایخاموش و روشنش کردم،رو ونیزیتلو یو نشستم رو برو رفتم

کرده که واقعاً از ته دل دوستش داره  دایو محرم پ یدوست واقع هیبار  نیاول یکردم آوا برا یخوشحال بودم،احساس م

 .و به فکرشه

آروم گفت ایو رو مینگاه به هم انداخت هی ایکرد، با رو یم یشام آوا تو فکر بود و فقط با غذاش باز موقع : 

_ .؟یاآلن بهش بگ یخوا یآوا م  

چند لحظه ساکت نگاش کرد و بعد شونه هاشو انداخت باال، گفتم آوا : 

_ یشده آوا؟تو خودت یچ ....  

چند لحظه ساکت نگاش کرد و بعد شونه هاشو انداخت باال، گفتم آوا : 

_ یشده آوا؟تو خودت یچ .... 

گفت اینگفت،رو یزیگرفت و چ قینفس عم هی : 

_ نایامروز من رفته بودم شرکت رضا ا ن،یرحسیام .... 

 .....خب_
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_ صحبت کنه واسه  نایبا آوا آشنا بشه، تا اگه هر دو موافق بودن با مامانش ا شتریخرده ب هیخواد  یم یحام

یخواستگار .... 

،گفتم دیقطره اشک از چشمش چک هیآوا بود، یرو عکس العمال نگام : 

 خب؟_

نی....همگهیخب د_:ایرو .... 

 ....آوا_

 بله؟_

_ ه؟ینظر خودت چ  

گفت عیسر ایرو : 

_ خواد نظر تو رو بدونه یرفتن و صحبت کردن که ضرر نداره،حاال م رونیدو بار ب یکیمن بهش گفتم  .... 

_ ایبذار خودش بگه رو ...... 

منتظر نگاشو دوخت به آوا ایرو : 

_ بگم؟ یچ  

_ ؟یا یخودت راض  

گفت عیباز سر ایرو : 

_ ازش نداره یشناخت چیآوا هنوز ه ..... 

آروم گفت آوا : 

_ میراض تمیمن از وضع ..... 

؟یمنو باز فراموش کرد یآوا خانم حرفا_:ایرو  
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 یدو ،سه ماهه زندگ یخاطره  هیشه که با  ی،نمیجوون یلیشه فکر کرد، توهنوز خ ینم ییایآوا جان،رو نیبب_:گفتم

با  یاگه حام نیبه نظر من بب ،یستیبچه هم ن گهید ،یبه بعدت داشته باش نجایانتخاب خوب واسه از ا هی دی.....بایکن

دیخور یبه درد هم م دیدید دیشا د،یفرصت به هم بد هی ه،یوبکنم، پسر خ یم دشییخونه،برو جلو،من تا یم اراتیمع . 

_ خوره؟ یچقدر غصه م یدون ی؟،نرگس جون؟م یاگه بابا بفهمه چ !.... 

_ توئه یمامان خوشبخت یچرا غصه بخوره؟،آرزو ..... 

_ تحمل کنه؟ یا گهیتونه منو کنار کس د ینرگس جون م رمحمد،یبعد از ام .... 

_  ست،یبر مخالفتش ن لیدل نیخب ا یخرده سخته، ول هیگم، احتماالً اولش واسش  یمن م م،یباش نیواقع ب میاگه بخوا

شه......فقط آوا  یاون ناراحته،واسه تو خوشحال مهمونقدر که واسه  ،یپسرش بوده، تو هم دخترش بود رمحمدیاگه ام

ریبگ یمنطق میتصم هیحواستو خوب جمع کن و  ....  

*** 

داد دست  دمینفهم یزیاشاره که من ازش چ یبا کل لشویموبا یبا خنده وارد اتاقم شد و گوش ایکار بودم که رو مشغول

 :من

 بله؟_

بود یحام : 

 ...سالم_

_ ؟یسالم ،چطور  

_ یمرس . 

_ رفت؟ شیخبر ؟کارا خوب پچه   

_ باهات صحبت کرد ای!.....رویا .... 

گفتم ایبه رو رو : 

_ ؟یقرار بوده با من صحبت کن یدر مورد چ ایرو  
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دیبا تعجب پرس یحام : 

 نگفت بهت؟_

با خنده گفت امیرو : 

_ نیرحسیبدجنس نشو ام ..... 

دمیخند : 

_ خانم ما؟ نیگه ا یم یچ  

_ ؟ید ی....اجازه مه؟یشو،تو بگو نظرت چ الیخ یگه رو ب یم یاون چ نکهیا  

نکردم تشیسخت بود براش صحبت کردن،اذ انگار : 

_ داره دوباره ضربه بخوره ؟گناهیدون ی.....مینشد نیهواشو داشته باش،تا از خودت کامالً مطمئ ... 

 .....حواسم هست_

_ انمیمسائل کالً رده، نفهمه من در جر نیا یدر ضمن از نظر حاج .... 

 ....باشه_

_ باهاش؟ یکن یشرکته، صحبت م  

_ ا؟یبه رو ید یرو م یگوش  

 ...باشه ، پس فعالً_

بوس فرستاد و گفت هیبا لبخند رو هوا برام  ا،یرو گرفتم سمت رو یگوش : 

_ بهتره......خداحافظ ینجوریدنبالش؟........آره،ا یای.....باشه.....باشه ....نم؟یکن یبله؟.....چرا خودت باهاش صحبت نم . 

دمیپرس  : 

_ شد؟ یچ  
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_ رون؟یآوا مرخص؟،بره ب  

_ ره یو آراد نفهمن کجا م یرعلیام .... 

_ دنبالش ادیگفت نم یحام نیآره واسه هم .... 

دراز کرد سمتمو گفت دستشو : 

_ لطفاً چییسو  ... 

_ باهاش؟ یر یتو هم م  

_ در ضمن برخورد باهاش راحت تره براش ره،یگ یباشه،اعتماد به نفس م یکیاول بهتره  یدفعه  یبرا .... 

دمیخند : 

_ زحمت اون رژتو پاک کن یپس ب .... 

_ نیرحسیئه......ام ! 

دستمال آروم رژشو پاک کردم و گفتم هیسمتشو خودم با  رفتم : 

_  یم گهیمرد جوون د هیبا  یکه دار یخانم متاهل هیظاهرتون موجه تر باشه، شما اآلن  نتتون،بهترهیبب یوقت کس هیاگه 

رونیب یر ..... 

_ رونیرم ب یمنکه نم .... 

_ دونن ینم هیدونم......بق یم . 

جلو و موهاشو دادم داخلش و گفت دمیخرده کش هی مقنعشم : 

_ دیکن یبهش معرف یرو چه جور یحام دتونید ییآشنا هیوقت  هیکه اگه  نیبکن نیهم واسه ا یفکر هی .... 

_ خواستگار آواس میگ یخب م .... 

_ بره یگوش تا گوش م مونوییسر چهار تا یحاجاون وقت  .... 

دیخند : 
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_ م؟یبگ یخب پس چ  

دمیخند : 

_ بهم خبر بده عیبعدم سر رون،یب میمنم همون دورو برام، اومد دیبگ ...... 

_ ستین یخب چاره ا یشه ول یم عیضا کمی .... 

_ آوا رو داشته باش یفته،هواینم یان شا اهلل اتفاق .... 

_ یبا ی....بایاوک .  

*** 

کرد گفت یمبل و با لبخند داشت نگام م یبرداشتم، رضا که لم داده بود رو زیم یاز رو چموییشدم و سو بلند : 

_ ؟یریم یدار  

_ شه؟ یم یچ نمیبرم بب  

لبخند زد و گفت هی باز : 

_ بسم اهلل بگو برو جلو،خدا هواتو داره هی .... 

تکون دادم و گفتم یبا نگران سرمو : 

 .فعالً_

 یم حیبسم اهلل روشنش کردم.ترج هیو با  نی.نشستم پشت ماشرونیبرام بلند کرد و از اتاق و بعد شرکت اومدم ب دستشو

کنم. شمارشو گرفتم یو شروع م دیجد یمرحله  هیدادم بابام خبر داشته باشه دارم  : 

 بله؟_

 ...سالم بابا_

_ بابا؟ یسالم ....خوب  

_ بذارم انیشمارو در جر م،خواستمیکنم واسه زندگ یم دیجد یزیبرنامه ر هیبابا، من دارم  ،یمرس . 
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 ....جانم بابا بگو_

_ خانم آشنام کنه هیاز بچه ها قراره امروز با  یکی .... 

 ...خب؟_

_ بدونه من مقصر نبودم دیبا د،یشه شما با عمو صحبت کن یاگه م یزیچ هیفقط  دمش،ید ه،قبالًیدختر خوب .... 

_ بابا؟ یخرده به آالء فرصت بد هی یخوا ینم ! 

_  یبه من م یراحت نیکه به ا یباشم، در ضمن دختر فیخوام بالتکل ینم گهیساله بهش فرصت دادم، اشتباه کردم، د هی

باشم رشیداره من بازم درگ یخوامت، چه لزوم یگه نم ..... 

_ به مامانت یسپرد ی،م یکرد یدختره؟،چرا انقدر عجله؟.....صبر م نیهست ا یحاال ک .... 

_ هیرسم باًیخوام باهاش آشنا بشم، ازش اجازه گرفتم،تقر یمن م انهیخونوادشم خوبن، برادرشم در جر ه،یدختر خوب .... 

_ ؟یکرد یبا من و مامانت مشورت م یکرد یبا برادر دختره صحبت م نکهیبه نظرت درست تر نبود قبل از ا  

_ کنم ریبعد شمارو درگ اد،یخودم از دختره خوشم م نمیبب من اصالً فتاده،ین یبابا جون،هنوز که اتفاق .... 

_ خانمو به ما  نیبرات بهتره....حاال اسم ا یچ یبد صیتشخ دیبا ،خودتیستیدونم بابا،هر جور صالحه......بچه که ن ینم

میشناخت دی......شاشویلینه، فام ای یگ یم .... 

 ....آوا ارغوان_

_ هست دختره؟ یپیآوا ارغوان......چه ت  

_ ه؟یپیچه ت یچ یعنی ! 

_ ه؟یامروز ! 

 ینم یراحت نیمن و آالء ناراحته و به هم انیدونستم بابا به خاطر به هم خوردن جر یبابا کالفه شده بودم، م یسواال از

عروس خونواده قبول کنه ، گفتم یآالء جا یرو به جا یا گهیتونه کس د : 

_ هیچادر یکرد، ول نییشه تع یم ییارایبودن و از رو چه مع یروزیو د یدونم امروز ینم ..... 
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_ ه؟یچادر ! 

نمیرو سرشو بب یتونستم شاخا یکردم اگه بابا جلوم بود م احساس : 

_ یدختر چادر هیبا  یخوا یتو م .... 

قطع کردم حرفشو : 

_ داره بابا؟ یچه اشکال ...... 

_ کنار مامانت و سما؟ یبنشون یاریرو ب یدختر چادر هی یخوا یتو م ..... 

_ باشه اگه روش  یکنم منطق یو فکر م مهینظر شخص نیدختر حداقل با حجاب ازدواج کنم، ا هیدم با  یم حیمن ترج

کنه و تو  یاون داره با همون چادر سرش کار م ست،یبر امّل بودنش ن لیبودن آوا دل یکنم.....در ضمن چادر یپافشار

داره تیجامعه فعال .... 

_ میکن یدر موردش صحبت م شتریدونم بابا، بذار بعد ب ینم .... 

_ دینره با عمو صحبت کن ادتونیپس  ...... 

_ بابا.....خودت بگو بهش ستیکار من ن ......... 

_ د؟یندار یباشه.....کار  

_ به آب نزن گداریفکر کن، ب شتریب .  

ممنون بودم که قبول کرده همراهمون باشه، برخورد  ایشدم ، از رو ادهیپارک نگه داشتم و پ یدر ورود کینزد نویماش

لب گفتم و وارد پارک شدم و رفتم سمت  ریز گهید "بسم اهلل" هیگرفتم و باز  قینفس عم هیسخت بود.  یلیاول برام خ

دادم و رفتم سمتشون صیزدن جاشونو تشخ حرفموقع  ایرو یاز حرکت دستا دمشون،یاستخر. ازدور د .  

 ....سالم_

بلند شدن و جواب سالممو دادن، نگاه آوا به سمت آب استخر  مکتین یاز رو ییبه طرف من جمع شد و دوتا نحواسشو

تونستم  یقشنگ بود، م یوقت انقدر با دقت نگاش نکرده بودم، در کمال سادگ چیشدم، تا حاال ه قیبود. به چهرش دق

گفتم مکتویشه. با دستم اشاره کردم به ن ینم دایپ ینجوریدونه هم دختر ا هیما  لیقسم بخورم تو کل فام : 
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_ دیراحت باش .... 

. سخت ستادمیروبروشون ا نهیدست به س نه،یبا لبخند نشست و دست آوارو گرفت و اونم مجبور کرد کنارش بش ایرو

ش خواستم صحبت کنم، شروع یم ایرو نیهم یحت ایسما، ایمشابه آالء،  یدختر هیاگه با  دیبود شروع کردن بحث، شا

به صورتم  یکرد.دست یدختر کارو برام مشکل م نیا یافتاده  نییآرامش و سکوت و نگاه پا یبرام راحت تر بود، ول

و گفتم دمیکش : 

_ ؟یواسه چ یایمن گفتم تو ب ا،یرو  

دیخند : 

_ با هم  یلیخ دیکه با هم داشت ییدونم تو برخوردا یکه م ییتا اونجا گه،ید دیکن یعرضه ها، خب خودتونو معرف یب یا

هستم، دو ساله از مهد پروانه ها ایبه نام خدا، رو"یجور نیا نی......ببدیآشنا نشد " 

باز گفت ایخندشو کنترل کنه.رو یکرد صدا یم یافتاده ، سع نییو آوا هم با سر پا دمیخند یداشتم بهش م من : 

_ ده،  یامروز طالقم م نیاز خودم، هم ارمیدر م یمسخره باز ینجوریوسط پارک دارم ا نجایبفهمه من ا نیرحسیاگه ام

دهیمن از دست شما کارم به کجاها کش نیبب ..... 

بلند شد، از جاش بلند شد و پشت مانتوشو تکوند و گفت شیگوش یصدا : 

_ گردم،  یمن زود بر م د،یتند تند حرفاتونو بگ ی، ول اهیرم دنبال نخود س یفعالً م د،یکنم من نباشم راحت تر یفکر م

طالقه یشه و عامل بعد یچون تنها قدم زدن تو پارکم جرم محسوب م .... 

کرد ،گفت یکه با محبت داشت نگاش م آوا : 

_ اریکلمه رو به زبون ن نیانقدر ا .... 

_ کنه ها یشه فرار م یم مونیپش یحام نینشو خواهر شوهر که ا یخرافات ! 

 یافتاده  نییبدون حرف به سر پا قهیگرفتم، چند دق مکتیو اون ازمون دور شد. جاشو رو ن میدیبهش خند ییدوتا باز

 :آوا نگاه کردم و بعد گفتم

_ بگم دیخب فکر کنم ،اول من با . 
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.باز گفتماوردیسرشو باال ن بازم : 

_ بگم؟ یچ گهی........دمیبا رضا و هومن با هم ،یدون یفوق سخت افزار هم دارم، شرکت هم که م ،یدون یاسممو که م  

_ دونم ینم ..... 

_ که عاشقشم گریج یخواهر زاده  هیخواهر دارم و  هیخب، بذار از خونوادم بگم،  ..... 

دیخند یبار سرشو بلند کرد و نگام کرد، چشماش م نیاول یبرا : 

_ پسر؟ ایدختره   

زدم لبخند : 

_ هیخوردن یلیسالش نشده، خ هیدختره،هنوز  .... 

_ ه؟یاسمش چ  

و با خنده گفتم نییخرده آوردم پا هی سرمو : 

_ خواهر زادم یکه شد معرف نیا م،یکن یقرار بود خودمونو معرف .... 

با لبخند گفتم د،یخند آروم : 

_ یمانل ... 

 ....خدا ببخشه_

_ کترهیسال از من کوچ هیخواهرمم اسمش سماست،  ،یمرس .... 

نشیشد به سمت س یم لیخود به خود سرش متما ومدیم"من "، انگار تا اسم نییسرشو انداخت پا دوباره ..... 

_. ؟یگ یخب شما نم  

_ بگم؟ یمن؟....چ  

_ الزمه یهر چ .... 
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_ من نامزد داشتم؟ دیدون یخب شما م ! 

آروم  یافتاد و با صدا نییسر من بود که پا ندفعهیا دنش،یسخت بود واسش گفتنش و سخت تر بود واسه من شن انگار

 :گفتم

_ گم بهتون یم تیبله،متاسفم و تسل .... 

کرد بغضشو قورت بده، چند لحظه سکوت کرد و بعد آروم گفت یسع دیکه کش یکردم با آه احساس : 

_ ست؟یبراتون مهم ن ! 

نییانداخت پا نشویکردم، نگاه غمگ نگاش : 

_ داره یبستگ ... 

_ ؟یبه چ  

_ نه؟ ای یو دار دیجد یزندگ هیورود به  یخودت آمادگ نکهیبه ا  

آروم تکون داد و گفت سرشو : 

_ دونم ینم .... 

_ بگم، قرار ازدواج داشتم، با دختر عموم، خب بنا به  دیخب منم با ،یریگ میخرده زمان الزمه واسه تصم هیبه نظرم 

دارم که کامالً فراموشش کنم یکنم آمادگ ی......احساس میول انه،یدر جر ایبه هم خورد، رو یلیدال ... 

تعجب گفت با : 

_ یراحت نیبه هم .... 

آه گفتم هیدفعه من با  نینگاه به آسمون انداختم و ا هی : 

_ بهم خوردن ماجرا لیگرده به دل یبرم شیراحت .... 

به عالمت متوجه شدن تکون داد سرشو .  

*** 
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 هیکرد، فقط در  یم ریبود، نگاهش آدمو درگ نیغمگ یادیپارک تا خونه رو تو فکر آوا بودم، نگاهش ز ریطول مس تمام

کردم. مشخص بود نامزدشو  یم فیبراش تعر یبود که از مانل یو اون زمان دهیکردم غم از نگاش پر کش یحالت حس م

و من چقدر  ادیزدم هنوز نتونسته با نبودش کنار ب یمکه بهم منتقل کرده بود حدس  یدوست داشته، از حس یلیخ

باشه کیکوچ یلیخ فاجعه داشتم،هر چند اگه نیکه تو ا ینقش یمتاسف بودم ، برا . 

زل زد بهم، مات و مبهوت ،با  ونیگر یبا چشما دینشسته بودن ، مامان تا منو د منیخونه که شدم مامان و بابا تو نش وارد

دمیتو هم بابا انداختم و پرس ینگاه به اخما هیگفتم و بعد  یآروم سالم یصدا : 

_ کنه؟ یم هیشده؟....مامان چرا گر یچ  

شونه هاشو انداخت باال و مامان با فخ فخ گفت بابا : 

_ نگذره شیخدا از باعث و بان یاله .... 

_ نگذره؟ یچ یشده؟،خدا از باعث و بان یمگه چ  

_ یفتیحال و روز ب نیبه ا دیتو با یآخه واسه چ .... 

_ شده مگه؟ یمامان،چ ی.......تو که منو نصف عمر کرد؟یچه حال و روز  

_ ؟یواسه خودت دنبال دختر بگرد ینجوریا یمگه من مردم که تو بر ! 

که تو کنترلش موفق نبودم گفتم یمامان، با لبخند یگرفته بود از حرکتا خندم : 

_ دنبال دختر بگردم؟ یچه طور ! 

گفت یحرص مامان : 

_ شده واسه دل تو؟ یکیکه دو ساعته اشک و خونم  یمن ،یکن ی!....منو مسخره م؟یخند یم ! 

خنده رو به بابا گفتم با  : 

_ بابا؟ یبهش گفت یچ ! 

بگه و گفت یزینذاشت بابا چ مامان : 
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_ ؟یدختره که باهاش قرار داشت نیا هیک  

رو مبل و گفتم نشستم : 

 ....خواهر دوستم_

 کدوم دوستت؟_

_ نیرحسیام .... 

_ ه؟یک نیرحسیام  

زدم لبخند : 

 ...شوهر خواهر رضا_

 به تو چه خب؟_

دمیخند : 

_ به من چه؟ یچ  

_ تو رو با شوهر خواهر رضا آشنا کرده؟ یک  

_ میکن یم یشرکت نوپا داره، با هم همکار هیمامان جان، شوهر خواهرش مثل ما  .... 

_ ؟یشناس یخواهرشو از کجا م  

_ خونده تو شرکت خودشون مشغوله یخواهرشم حسابدار .... 

_ خوان غالبش کنن به تو؟ یم یراحت نیبه هم ! 

_ خواستم اجازه بده با خواهرش صحبت کنم نیرحسیمامان؟....من از ام هیچه حرف نیا .... 

_ که سر راهت  یدختر نیبه اول یدیچسب یم دیسرعت با نیبود؟به ا یمگه دختر واسه تو قحطه؟.....حاال چه عجله ا

؟یکن یخودت باز ی ندهیبا آ یخوا یبچگونه م یلجباز هی!.....به خاطر ؟یدید  

_ ادیازش خوشت م یکل شینیبب ه،یمامانم، به خدا دختر خوب هیچ یلجباز ... 
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_ هیگه چادر یبابات م .... 

به بابا نگاه انداختم و بعد رو به مامان گفتم دلخور : 

 خب باشه،چه اشکال داره؟_

_ ؟یور دل من بذار یاریب یبردار یخوا یم یدختر چادر هیتو   

_ کنم یبشه راجب چادرش باهاش صحبت م یجد هیاگه قض ... 

_ کنم یم دایدختر خوب برات پ هیگردم  یشده ،خودم م یآالء منتف ی هیکارا کار ندارم،حاال که قض نیمن به ا ..... 

_  ی قهیبا سل لیفام یاز پسرا یکیدم، کدوم  یم صیخوب و بدو تشخ ستم،یسالمه،بچه که ن یس کیمامانِ من، من نزد

 یمن فقط دارم بهش فکر م ست،ین یآوا هم هنوز جد ی هیباشم؟..........قض شیمادر و پدرشون ازدواج کردن که من دوم

 .کنم

_ که  میستیبشه......ما هم که آدم ن یکه جد یبه وقت ی،وا یزن یم نهیسنگشو به س یدار ینجورینشده ا یهنوز جد

ازمون نظر بخواد یکس ..... 

رفت،با خنده گفتم یکه مامان به حالت قهر به سمت اتاقش م نطوریهم : 

_ ستمین نیزد آخه؟!،من هنوز خودمم مطمئ نهیسنگشو به س یک ....  

بالفاصله با خنده گفت ایکه نشستم رو نیماش تو : 

_ کن فیبرام تعر یتون ی....هرجاشو ماهللی ..... 

لبخند گفتم با : 

_ کنم، خوبه؟ یم فینبوده،همشو برات تعر یخاص زیچ  

سرشو تکون داد و گفت ایکردن جزءجزءحرفامون، رو فیشروع کردم به تعر و : 

_ هیخوب ،پسریفکر کن ی، به خودت فرصت بده به حام رونیب ایب رمحمدیام یاز حال و هوا گهیآوا.....د ..... 

.باز گفتاستیآه جواب رو هی : 
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_ ازت بکنم؟ یخواهش هیشه من  یحاال م .... 

کردم نگاش :: 

_ نرگس جون؟ شیپ میسر بر هی یایم  

نییانداختم پا سرمو : 

_ خودمون شیپ مشیدنبالش ببر میبر ......... 

 .........آوا_

_ ایتونم رو ینم ...... 

انداختم تو نگاهش و گفتم مویاشک نگاه : 

 ...... بابام با من بد کرد_

_ خوره،اگه  یو مداره غصت یلیخدا هم پدره، نگرانه،آوا بابات خ یشه........اون بنده  یکه نم ینجورینچ...........آخه ا

بشه شیزیچ هینکرده  یخدا ......... 

_ گردم تو اون خونه یمن برنم ........ 

_ فقط،بذار دلشون خوش بشه میریازشون خبر بگ میبر ایبرنگرد،ب ........ 

_ ایتونم رو ینم .... 

_ تا ابد  فته،یواسه بابات ب یمدت اتفاق نینکرده تو ا یبشه و خدا یقهر طوالن نیفکر کن که اگه ا نیآوا، به ا نیبب

یمون یحسرت به دل م ..... 

گفتم یبانگران : 

_ شه؟یزیبابام چ ! 

یادامه بد ادیدلت نم گهید ینجوریحالتش فکر کن، ا نیگم به بدتر یدارم م وونه،ینه د_زد: لبخند .... 

افتادم و با بغض و لبخند تلخ گفتم رمحمدیروز آخر و دعوام با ام ادی : 
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_ وقت چیانجامش دادم، ه رمحمدیکه با ام یاشتباه  ........ 

_ سرنوشت  ،یخاطرات تلخ گذشته کن ادیباز  نکهینه ا ،یاستفاده کن یکه دار ییگم از فرصتا یبس کن آوا، من دارم م

 دیبا هیقو مانتینداره، تو که ا یفرق هیهم خودشونو مقصر بدونن در اصل قض گهیبوده و اگه هزار نفر د نیا رمحمدیام

که داره درست استفاده  ییعاقل اونه که از فرصتا ست،آدمینافسوس گذشته خوردن هنر  ،یمسئله رو قبول کن نیا

اآلن  ،یقانعش کن دیبا ،یبا بابات صحبت کن دیبا ،یذار یم ریهمه تاث تیرو وضع یبابات کل شیپ یکنه........تو که بر

یفرصت حرف زدن دار ست،ین یخبر تهیاز اون عصبان گهید ..... 

_ بگم آخه؟ یمن برم به بابام چ ! 

_ در کار  یبدونه اجبار دیبا ،یدوست داشت رمحمدویبدونه ،تو ام دی، با یکه سخته ول ،درستهیقانعش کن دیآوا، با نیبب

ه، کرده، بابات احترام نرگس جونو نگه داشت رییتغ یلیموضوعا خ نیبابات و نرگس جون با ا یآوا رابطه  نینبوده..........بب

رهی.........مشخصه که دلگیول ..... 

زدم پوزخند : 

_ اونجا ،آره؟ یگفته به خاطر نرگس جونو منو ببر نیرحسسیپس ام  

_ به نفع همه است و اول از همه  ینجوریکنم، ا یاصالً خبر نداره من دارم با تو صحبت م نیرحسینباش آوا،ام نیبدب

 جهیبه نت یا گهیهر کس د ای یکنم که تو با حام یفکر م یگم، به اونروز یاز همه به خاطر خودت م شتریخودت، من ب

؟یکه باهاش قهر ییبابا شی؟،پیخواستگار انیب دیمامان و باباش کجا با ،یرس یم  

_ میرس ینم جهیبا هم به نت یمن و حام ..... 

 !چرا؟_

_ شه یکن نم ا،باوریشه رو ینم ..... 

_ من  یول ،یبذاره، درسته که دلخور ریرو روابط خونوادت تاث یتونه کل یآوا، برگشتن تو م میبر ای،بیچ چیه یاصالً حام

ندارن، من نگرانشونم یخوب طیبابات و نرگس جون شرا ،یستین یشدن اونا راض تیدونم به اذ یم ..... 

_ ستیاآلن نه، حالم خوب ن ..... 

_ یباشه، هر وقت تو خواست ....  
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رو  دمینداشتم، دراز کش یکار چیه یخودم ، منو رسوند خونه و خودش برگشت شرکت، حوصله  یبه خواسته  ایرو

 یروم اثر گذاشته بود، دوست نداشتم به خاطر کارا ایرو یحرفا ،یحام یحرفا ا،یرو یکاناپه و رفتم تو فکر ،فکر حرفا

نبود  هیخودم که گند زدم، حق بق یبا کارام به زندگ ود،دچار تشنج بشه، حرفاش درست ب گهیعده آدم د هی یمن زندگ

بود دهیمنو بخورن، مخصوصاً نرگس جون که انقدر واسم زحمت کش یایکه چوب ندونم کار . 

فکر  ،یرفتن با حام رونیحاال با ب یهم روم اثر گذاشته بود، تا حاال تو فکرم فقط خودم بودم و خودم، ول یبا حام ییآشنا

رابطه  یبه ادامه  یدیام چیبودم، درسته که ه رمحمدیکرد، درسته که تو فکر ام یداشت وسوسم م گاه هیتک هیداشتن 

شدم  یشدم.وسوسه م یدلگرم م یشگیگاه ثابت و هم هیتک هیتو ناخودآگاه خودم از حس داشتن  ینداشتم، ول یبا حام

دونستم  یکرد، م ینگاه م هیبه قض نانهیداشت خوشب یادیز ایرو ست،ین یدونستم شدن یواسه داشتنش،هر چند که م

 ستبتونه ازش بگذره، و دو یراحت نیمرد به هم هیکه  ستین یساده ا یمسئله  رمیکه من باهاش درگ یمسئله ا

بار سوم هنوز دل نبسته مجبور به دل کندن شم یبشه و برا یینداشتم فکر و دلم هوا . 

ا تونستم ب یبشم، م هیذاشتم باعث باختن بق یم دیبودم، نبا باخته مویچشممو با پشت دست گرفتم، منکه زندگ اشک

بابا رو  یخونه  یتلفن و برداشتم، شماره  یرو خوب کنم. بلند شدم و گوش هیتظاهر به خوب بودن حداقل حال بق

رو برداشت یگرفتم، بعد از چند تا زنگ خوردن،نرگس جون گوش : 

 بله؟_

 ...سالم نرگس جون_

_ زمیعز یسالم دخترم، خوب .... 

بغض گفتم با : 

 .....دلم براتون تنگ شده_

_ نجایا یایب یش یدورت بگردم، خب چرا پا نم یاله ..... 

هیگر ریز زدم : 

_ ترکه ینرگس جون، دلم داره م ....... 

نرگس جونم بغض داشت یصدا : 
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_ دنبالت امیم رمیگ یم نیمن، االن خودم ماش یکوچولو یقربون اون دلت برم، قنار یاله ... 

_ امیخودم م ام،یم ...... 

_ ؟ انیبگم بچه ها ب یدوست دار  

_ میخوام فقط خودمون باش یامشب نه، امشب م ..... 

_ قربونت برم من ایمامان جان، ب ایب ..... 

 نیبا ماش نیرحسیو ام ایرو دم،یپله ها که رس نییو زنگ زدم به آژانس، به پا دمیآب زدم و لباس پوش هیصورتمو  عیسر

نییرو داد پا شهیش نیرحسیشدن،ام نگیوارد پارک : 

 

_ ؟یریسالم،کجا م  

 ...سالم_

نییانداختم پا سرمو : 

_ نرگس جون شیرم پ یم ...... 

زده گفت جانیه ایرو : 

_ میای،ما هم م نیبش ایب .... 

_ شم، زنگ زدم آژانس یمزاحمتون نم .... 

شد و گفت ادهیپ نیرحسیام : 

_ کنم یرم کنسلش م یمن م ن،یبش .... 

با لبخند گفت ایعقب رو یاز در خونه خارج شد، نشستم رو صندل و : 

_ یداد تیآوا، واقعاً ممنون که به حرفم اهم یکن یم یدار یکار خوب .... 

لبخند گفتم با : 
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_ یکن یما م یماجراها ریگذره، من ممنونم که انقدر خودتو درگ ینم یچیتو ذهنت ه یدونم که جز خوب یم ،یتو خوب  

با لبخند نگام کرد فقط .  

من، حاال که بودم و محبتاشو  ینشوند رو لبا یرفت و لبخند م یرفت و قربون و صدقم م یراه م ینجوریجون هم نرگس

 د،یآوردم. بابا که رس یمدت دور از خونوادمو محبتاشون چقدر بغض داشتم و کم م نیکه ا دمیفهم یکردم، م یدرک م

فاصله  کمیدر، با  یکردش،رفتم جلو زیبودم و دردونه و عز بابا یها که دختر خونه  شهیبلند شدم و مثل قبلنا، مثل هم

دستامو تو هم گره زده بودم آروم و پر بغض گفتم کهیافتاده ، در حال نییو با سر پا ستادمیا  : 

 .....سالم_

گران پس زده شدن، نگران نشدنم، نگران عکس العمل بابا، ن ایشدن  رفتهیبود، نگران بودم، نگران پذ نییپا سرم

پر بغض بابا بلند شد یقطره سر خورد رو گونم. صدا هیشد. یم یسکوتش که داشت طوالن : 

 .....سالم بابا_

تو  دمیکردم، سرمو بلند کردم،نگاش کردم، دستاشو برام باز کرد، آروم رفتم سمتش، بازوهامو گرفت و کش دایپ جرات

تفاوت بودن و نبودنشو، سرمو گذاشتم رو  دمیفهم یخواستم، حاال م یو هق هقم بلند شد، بابامو م دیبغلش، بغضم ترک

داد و  یکردم، سرمو نوازش م یسرم حس م ریبابا رو ز ی نهیس فتنر نییاز ته دل هق زدم، تپش قلب و باال و پا نشویس

بلند شد نیرحسیما یدونم چقدر تو بغلش بودم که صدا ینم د،یبوس یپشت سر هم روشو م : 

_ یانداخت هیخانم منم به گر نیاشکات، بب نیبا ا یدردونه، دل همه رو خون کرد گهیبسه د ..... 

بود، لبخند نشست رو لبم به خاطر دل  یهم اشک ایرو یآوردم و برگشتم سمتشون، چشما رونیاز بغل بابا ب سرمو

 .مهربونش، به جفتشون لبخند زدم، و او نا هم هر دو با لبخند رو به بابا سالم گفتن

بودم  ایبا هم قشنگ بود، ممنون رو رونشیکه درون و ب یواسه انتخاب قشنگش، انتخاب ن،یرحسیبودم واسه ام خوشحال

دی.اونم با لبخند منو بوسدمیتشو بغلش کردم و گونشو بوسکه دل منو وسوسه کرد واسه برگشتن، رفتم سم . 

از کنارش  ومدیشونش نشسته بودم و دلم نم یدستش دور بازوم حلقه بود و سر من رو کهیمدت، کنار بابا و در حال تمام

ذوق زده شدن یکل دنیو اوضاع امن و امان خونه رو د دنیرس یو آراد هم وقت یرعلیتکون بخورم، ام . 

تونستم دل بکنم، شب در جواب سوال  یدل رفتن نداشتم، برخالف تصورم حاال که پام به خونه باز شده بود، نم گهید

و گفتم نییسرمو انداختم پا "مونم؟ یم ایرم  یم"خواست بدونه  یکه م نیرحسیام : 
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 ...هستم_

آروم گفت یشد و با صدا کتریخرده نزد هی نیرحسینشست.ام ایرو یرو لبا لبخند : 

_ باهات رهیخواست باهات صحبت کنه، گفتم آخرشب تماس بگ یزنگ زده بود، م یامح .... 

و گفت ستادیکنارم ا ایانداختم، رو اینگاه مردد به رو هی : 

 ...به خودت فرصت بده آوا، عجله نکن_

_ ایشه رو ینم ........... 

_ یبذار حرف بزنه، بذار با طرز فکرش آشنا بش ... 

_ ترسم یمن م .... 

تعجب گفت با : 

_ ؟یاز چ  

_ وسوسه بشم نکهی......از ازیاز همه چ .... 

یرو واسه خودت داشته باش یکیحقته  ،یجوون ،یخب بش_زد: لبخند ..... 

_ ؟یچ رمحمدیپس ام  

کرد یکالفه نچ ایرو : 

_ از پس خودمون بر  ییکه تنها میدون یم م،یمن و تو دختر ،یادامه بد ینجوریتا ابد ا یتون یفکر کن آوا، نم یمنطق

با خودت کنار  دیبا م،یآرامش داشته باش شیسا ریز نکهیواسه ا م،یکن هیبهش تک نکهیواسه ا م،یخوا یما مرد م م،یاینم

یبه خودت فرصت بد دینوشته شده باشه............با رنوشتتکه تو س یا گهیهر کس د ای یحام ایحاال  ،یایب . 

** 

آوا رو گرفتم، چند تا زنگ خورد و بعد  یبرداشتم و شماره  مویروشن کردم، گوش گارمویرو تخت و س دمیکش دراز

یتو گوش دیچیآوا پ میآروم و مال یصدا : 
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 بله؟_

_ هستم یسالم ،حام .... 

_ د؟یسالم،خوب هست  

معذبش لبخند نشوند رو لبم یصدا : 

_ ؟یتو خوب  

 ...ممنون_

_ میبا هم صحبت کن شتریباهات صحبت کرد؟از اون خواهش کردم شمارتو بده تا ب نیرحسیام ... 

 ....بله، گفت_

 ....خب،چه خبر؟،همه خوبن_

_ رسونن یممنون،سالم م .... 

 ...سوال دارم ازت_

_ دییبفرما .... 

_ م؟یادامه بد میتون یه؟میچ تیامروزمون نظر کل یبا توجه به صحبتا  

_ دونم ینم .... 

جواب داده بود،آروم دوباره گفتم عیلبخند زدم، سر باز : 

_ دونم ینم "نیوقتا واقعاً هم یگاه تهیوقتا به قول معروف عالمته رضا ی؟گاهیچ یعنی "دونم ینم" نیا "..... 

قطع کرد حرفمو : 

_ دونم ینه، من واقعاً نم ..... 

 یکردم حالت سر در گم یاحساس م ره،یبگ میراحت تر بتونه تصم نکهیکرد، واسه ا یکمکش م دیبا یکیبودم،  ساکت

واسش سخته.خودش آروم پرسد یریگ میداره و تصم : 
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_ ه؟ینظر شما چ  

 ای میمناسب هم هست نکهیراجب ا یراستش هنوز نظر یموافقم، ول شتریب ییدونم، من با آشنا یبگم نم دیمنم با_:دمیخند

 ...نه ندارم

_ انن؟یخونوادتون در جر  

_ نفر هستم هیبا  ییآشنا یکه تو مرحله  انندیدر جر .... 

دختر  نیخواستم به دل ا ینبودم نم نیخودم صد در صد مطمئ یکردم، حساب شده جواب سواالشو بدم ،تا وقت یم یسع

وارد کنم یواه دیضربه خورده ام . 

_ که من قبالً نامزد داشتم؟ اننیدر جر ! 

نشست رو لبم لبخند : 

_ ستین یاونقدر مهم یمسئله  ،یریگ یموضوعو سخت م نیچقدر ا .... 

_ من مهمه یبرا ... 

_ کنن جایخوام جلو جلو قضاوت ب ینه ، هنوز الزم ندونستم بگم بهشون، نم .... 

_ قضاوتاشون درست باشه؟ دیشا دید یاحتمال نم ! 

خوردم از حرفش، چند لحظه رفتم تو فکر و بعد گفتم جا : 

_ تونه درست قضاوتش کنه، چه برسه بخواد در مورد  یبعد از اون نم یرو کامل نشناخته، وحت یمن معتقدم آدم تا کس

اگه خودمون با هم  ست،ین یمهم ینسبت بهش ندارن.........مسئله  یتییآشنا چیو ه دنشیوقت ند چیباشه که ه یکس

گم یبهشون م م،خودمینداشت یو مشکل میکنار اومد . 

موند، گفتم ساکت : 

_ انن؟یتو در جر یخونواده   

_ خودم صحبت کردم، دوست  نیرحسیبا ام ی.......ولرهیسخت گ یادیمسائل ز نیمن تو ا یو رویا....بابا نیرحسیامفقط 

باشه انیداشتم در جر .... 
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 ....اوهوم_

خاموش کردم .باز گفتم یگاریتو جاس گارمویبرقرار شد، ته س نمونیسکوت ب باز : 

_ م؟ینیبعد کجا همو بب یخب دفعه   

_ دونم ینم ... 

دمیخند باز : 

_ ؟یدون ی....البد اونم نم؟یک ... 

دیخند آروم . 

_ دم شرکت، دنبالت؟ امیفردا بعد از ناهار ب  

 ....دم شرکت نه لطفاً_

_ ؟یکجا راحت  

_ د؟یدار نویرحسیآدرس آپارتمان ام  

_ ؟ی؟سوال یاس.ام.اس کن برام لطفاً....خب،حرف  

 نه،ممنون_

_ دم رو در رو بپرسم یم حیسوال مهم هم دارم،ترج هی نمت،یب یفردا م . 

 باشه،خداحافظ_

  خداحافظ_

*** 

***  یعنی ومد،یظرف و ظروف مامان از آشپزخونه م یمبل لم داده بود و صدا یبابا همچنان رو رون،یاز اتاق اومدم ب

تا  دادم به چهارچوب در، دو هینبودم مامانم ازم دلخور باشه، رفتم سمت آشپزخونه، تک یعنوان راض چیاونجا بود. به ه

دیچ یم اموش زیگرمکنم بود، مامان داشت م یبایدستامم تو ج : 
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 ....مامان_

 بله؟_

نکرد،د.وباره گفتم نگام : 

 ....مامان_

 بله؟_

_ یکن ینگام نم یخوره وقت یبله که به درد من نم نیآخه خانم خانما، ا .... 

_ ادهیبله هم از سرت ز نیهم .... 

گفت یقدم برداشتم به راست و راهشو بستم، عصب هیروبروش،خواست از کنارم رد بشه،  ستادمیخنده رفتم جلو و ا با : 

 ......اِئه،برو کنار بچه حوصله ندارم_

دمیخند : 

 ....اول نگام کن_

کرد و گفت نگام : 

_ شه یجمع نم ینجوریکه ا یکه زد یگند اد،ینم شیپ یرییتغ هیحاال فرض کن نگات کردم، در اصل قض ...... 

وارفته گفتم ی افهیق با : 

_ کردم کاریمامان؟مگه چ یچه گند .... 

دستش منو کنار زد و از کنارم رد شد و گفت با : 

_ یکرد کاریچ یدون یخودت م ...... 

_  نیمطمئ یزیمامان........بعدم تازه منکه از چ یکن یبد قضاوت م شیشناس ی،نه م شیدیکه نه د یچرا در مورد کس

ستمین ........ 

_ خوره یخوب،فرشته.......به ما نم یگ یکه تو م یدختر نیاالن تمومش کن، اصالً ا نیهم یستین نیاگه مطمئ .... 
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_ خوام یبگم نم یهمه چ ریبزنم ز لیدل یخوام،فردا ب یمامان، امروز بگم م ستنیمن که ن ینچ،مردم مسخره  ..... 

_ ؟یچرا از اول به من نگفت  

_ ستین یخبر چیهنوز ه ینداشت وقت یلزوم ...... 

_ یستیتو درست بشو ن نم،یبرو بب ...... 

 ....مامان_

_...... 

 .....مامان_

جواب فقط نگام کرد بدون : 

_ رم؟یمن سر و سامون بگ یتو دوست ندار ...... 

_ که من از فردا  نجایا یاریب یرو بردار یکی یخوا یمثل خودمون،م یکیبا  یول ،یریچرا ، دوست دارم سر و سامون بگ

خانم تو لباس بپوشم و رفتار کنم ی قهیخودمم نتونم راحت باشم و مجبور بشم طبق سل یتو خونه  ......... 

_ به کارش نداره،  یهم کار یراحته،کس میلیهم عروس همون خونواده اس............خ ایمامان........رو یکن ینچ......اشتباه م

؟یریگ یچرا سخت م گه،یکنم د یبعدم من گفتم در مورد چادرش صحبت م  

_ نمشیبب دیبا ..... 

 !االن؟_

_ دل شما بره و کار از کار بگذره نکهیاالن، قبل از ا نیبله،هم ...... 

_ کنم یم نشیمنطق بشم، من هنوز فقط دارم سبک، سنگ یدلم بره و ب یراحت نیمگه بچه ام که به هم .... 

_ کنم دشییتا افهیحق ندارم حداقل از نظر ق ..... 

 .....مامان_

_ یگ یم گهید زیچ هیباز تو  امیمن کوتاه م یو مامان، هر چ زهر مار ..... 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

دمیخند : 

_ دمی......من پسندیبپسند افشویکه ق یکن یباهاش زندگ یخوا یمگه تو م .... 

_  نیهم دیدارم..........با یمن موافق نباشم قدم از قدم برات بر نم یدون ی!....خودت مارایسگ منو باال ن ی،اون رو یحام

روم بشه به عنوان عروس خونواده به چهار نفر نشونش بدم؟ گهیدو روز د دیو بپسندمش، با نمیاول راه بب ! 

دمیخند باز : 

_ شینیبب ارمیم ریچشم، عکسشو گ یخوبه ول افشیق ..... 

_ نم؟یعکسشو بب  

_  یعنیکه  شینیتو بب ارمشیکنم، االن اگه بردارم ب شیجد یزود نیخوام به ا ی......نم؟یبپسند افشویق یخوا یمگه نم

گهیتموم شده اس د زیهمه چ ..... 

_ نمیبب اریخوب عکسشو ب لیخ .... 

. دمیرفتم جلو و سر شونشو بوس : 

 ...اخماتو باز کن_

داد عقب و گفت هولم : 

_ کشه یخجالت نم کلشیبرو گمشو، حوصلتو ندارم، از قد و ه .... 

عکس دست  هی بریبعد با وا قهیاز آوا داره برام بفرسته.چند دق یتو اتاق و به رضا اس.ام.اس زدم که اگه عکس رفتم

نوشته بود رشیتو باغشون برام فرستاد که آوا هم توش بود و ز یجمع : 

" داشته باشه ایرو دیشا یخوا یم یا گهیداشتم، اگه عکس د نویفقط هم " 

نوشتم براش : 

" خوبه نینه ، هم " 
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برنجو گذاشت رو  سیتو آشپزخونه، مامان د شه،رفتمیبود، مثل هم یساده و معمول افشیزوم کردم رو صورت آوا،ق عکسو

و گفت زیم : 

_ شام ادیباباتو صدا کن ب .... 

مامان باعث شد از  غیج یدفعه صدا هیبلند بابا رو صدا زدم، یآوا رو گرفتم سمت مامان و با صدا یزوم شده  عکس

 :جام بپرم

_ بچه اس نکهی،ایخجالت بکش حام ........ 

دادم و گفتم رونینفسمو ب کالفه : 

 .....بچه کجا بود مامان من،دانشجوئه_

با خنده گفت بابا : 

_ عروس خانمو نیا نمیبده بب .... 

معترض گفت مامان : 

_ شه ینگو باورش م ینجوریا ..... 

نگاه به من انداخت و گفت هینگاه به عکس و بعد  هیاز دست مامان گرفتم و دادمش به بابا، بابا با لبخند  مویگوش : 

_ قشنگه یول .... 

مامان بلند شد غیج یصدا دوباره : 

_ مونه یها م یرستانیمثل بچه دب ..... 

_ داره؟ یرادیا افشیق ییبپسندم، حاال خدا افشویق دیمن با یمامان ،شما گفت  

_ زارو؟یچ نیا یفهم یکنارت باشه انگار بچته، م ! 

با لبخند گفتم ومد،یآوا خوشم م یاز سادگ شتریمامان ب یحرفا نیانگار با ا ییجورا هی : 
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_ جلوت باشه از  گهید یدخترا شیرنگ مو و آرا نیتصور کن اگه اونم با ا قهیدق کیساده اس، یلیمامان ،آوا فقط خ

ادیدر م یبچگ .... 

باز با خنده گفت بابا : 

_ باشه خانم نیریش یبه دهن بز دیعلف با .... 

درو به من ادامه دا بعد : 

_ ؟یبا آالء صحبت کن گهیبار د هی یخوا ینم  

گفتم یجد : 

_ آالء واسه من تموم شده اس بابا یمسئله  ..... 

و گفت زیدلخور نشست سر م مامان : 

 ...اصالً به من چه_

زد ینداشت و بازم ساز خودشو م ریهم تاث یهمه منت کش نیا .  

*** 

بر خورد کنم و  یبا حام یداشت به من آموزش بده که چه جور یمدام سع ایو رو رونیب میناهار رفت یبرا ایبا رو ظهر

شال و  هیبپوشم و  کیکرم رنگ ش یمانتو هیمجبورم کرد  ایخونه، رو می.بعد از ناهار رفتدمیخند یم یمن از حرفاش کل

دش تند ، آورد و خو رونیب فشیهمراه ک مویقهوه ا یسه سانت شنهپا یهم باهاش ست کرد و از کمدم کفشا دیشلوار سف

حرفه  یحساب یول میمال شیآرا هیمبل و  یتوجه به اعتراض من نشوندم رو یوبعدش هم ب فمیگذاشت توک لمویتند وسا

گفتم دمید نهییکرد، خودمو که تو آ ادهیصورتم پ یرو یا : 

_ شه یبه خدا بابام ناراحت م ایرو .... 

دیخند : 

_ شه یهم ناراحت م رونیب یر یم یبابات بفهمه تنها با حام ..... 

و گفت ستادیا نهییآ یکنارم جلو بعد : 
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_ یشد یگریچه ج نیبه جاش بب ....... 

_ کشم یخجالت م ینجوریمن ا ا،یرو ...... 

دیخند باز : 

_  افهیتو براش در حد ق ی افهیق نیکه ا دهید یمامان شیتیت یدخترا لشونیانقدر تو فام ست،ین دیبد دیند ینترس،حام

ینیمامانشو بب الشه،اگهیفک و فام ینرمال تو خونه  ی .... 

_ ه؟یمگه چه جور  

_ تا  ،یخواد بره عروس یبار با رضا رفتم دم خونشون، مامانش درو برامون باز کرد، به جون خودم من فکر کردم م هیمن 

شرت و گوشوارش ست بود یپاش با ت یالک ناخنا . 

دمیخند : 

 !جون من؟_

_  نی؟،همییخواستن برن جا یم نایمامان ا م،یموقع مزاحم شد یب نکهیمثل ا دیگفتم ،ببخش یباور کن، بعد من به حام

هیپیت نیهم شهیآقا هم نیافتاد که ظاهراً مامان ا میتازه من دوزار"گفته؟ یزینه،چطور مگه؟چ"تعجب زده گفت ..... 

دمیخند باز : 

_  نیگفت: ا یبار م هی یمدالس،حام نیع کلشینگذشته، ه مانشیاز زا شتریسال ب هی نکهیبا ا ،یدیتازه سماشونو ند

وقت چاق  هیشکمش، غذاشم فقط شکالت تلخه که  یبنده رو یکتاب قطورو م هی شهیها هم وونهیخواهر من مثل د

 "نشه

گفت ایشد، رو یم ریشدت خنده داشت اشک از چشمام سراز از : 

_ یزیر ینخند دختر ،تموم هنرامو بهم م یاونجور ... 

بلند شد و همزمانم من از  میزنگ گوش یچشم منو دوباره باهاش صاف کنه.صدا ریکرد ز یپد پنکک و برداشت و سع و

با خنده گفت ایرو دم،یجام پر : 

_ ؟یکن یم ینجوریا یدیچته تو؟مگه جن د  
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آشپزخونه ی،رفتم سمت پنجره  میجام بلند شدم و هم زمان با جواب دادن گوش از : 

 بله؟_

پنجره پارک شده بود ریز یحام نیماش : 

_ ؟یسالم، خوب  

 ...ممنون_

_ ؟یاینم،مییمن پا  

 باشه_

 پس منتظرم_

برام وارد واحد خودشون شد تیموفق یو همراه من از خونه خارج شد و با آرزو دیبا لبخند گونمو بوس ایرو .  

*** 

سالم کرد،  نییبعد اومد، با سر پا قهیدادم بهش، منتظر آوا. چند دق هیشدم و تک ادهیپ نیرو که قطع کردم از ماش یگوش

براش باز  نویکرده بود، نا خودآگاه لبخند نشست رو لبم، در ماش رییشدم تو صورتش، تغ قیجواب سالمشو دادم و دق

زدم رو بهش گفتم یکه استارت م نطوریمتشکر کرد و نشست، منم نشستم و ه یلب ریکردم، ز : 

_ ؟یخوب  

لحظه نگام کرد هی : 

_ د؟یممنون، شما خوب  

دیو تکون دادم. دوباره پرسزدمو سرم لبخند : 

_ خوبه؟ یمانل  

دمیخند ندفعهیا : 

_ ؟ینیعکسشو بب یخوا یم  
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_ شه؟ یم  

گفت دنشیمحض د ش،بهیبود با دو تا دندون خرگوش یعکس خندون مانل پرشیروشن کردم، وال پ مویگوش : 

_ من! چقدر نمکدونه ی! خدایوا .... 

رو گرفت سمتم یدم،گوشیخند : 

_ میدار ایخوردن نیدونه از ا هیماهم  ... 

نگاش کردم منتظر : 

_ دوسالشه، ترانه کیخرده بزرگتره، نزد هیدختر خواهرم،  ..... 

تکون دادم سرمو : 

_ ؟یپس خاله خانم  

_ نیپسر،اونا دبستان هیدختر،  هیعمه هم هستم، برادرم دو تا داره،  .... 

چشمک گفتم هی با : 

_ زترهیفکر کنم خواهرزادت عز ..... 

دیخند : 

_ تره کیخب کوچ .... 

تکون دادم سرمو : 

_ م؟یخب کجا بر  

_ دونم ینم ..... 

_ یدون یبازم نم .... 

_ من راحت ترم میباش نیراستش تو ماش .... 
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 ....باشه_

پارک نگه داشتم و گفتم هیجلو نویبعد ماش قهیدق چند : 

_ امیاآلن م . 

گرفتم سمتش، با  وانارویاز ل یکی نویو با دو تا آب پرتقال برگشتم، نشستم تو ماش یفروش وهیآبم یسمت دکه  رفتم

و بعد گفت وانیتشکر از دستم گرفت، چند لحظه نگاشو دوخت به ل : 

_ ن؟یازم سوال دار نیگفت شبید  

تکون دادم، گفت سرمو : 

_ سوال دارم هیمنم   

 ...پس اول تو بپرس_

_ اد،یبه حساب ب یخوام فضول یباشه......نم .... 

قطع کردم حرفشو : 

_ تونم حرف بزنم یمنم راحت تر م ینجوریراحت باش،ا ........ 

دیلحظه سکوت شد و بعد آروم سرشو بلند کرد و پرس چند : 

_ د؟یخون یشما نماز م  

 یاومد، درسته که من تو خونواده  یبود خوشم م دیمق نکهیاز سوالش خوشم اومد و لبخند نشست رو لبم، از ا راستش

هم برام مهم بودن،نگاش  یلیارزشها و اعتقادات داشتم که خ یسر هیواسه خودم  یبودم ول ومدهین ایبه دن یمعتقد یلیخ

دمیکردم و پرس : 

 !مهمه؟_

و گفت نییانداخت پا سرشو : 

 ...مهمه_
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زدم لبخند : 

_ اومد؟ شیبرات پ یسوال نیدفعه همچ هیخونم.......حاال چرا  یخوبه که مهمه، آره م  

_ بودنشون برام صحبت کرد یو خونوادتون و امروز لیخرده در مورد فام هیامروز  ایرو ..... 

دمیخند : 

_ گفته مگه بهت؟ یچ ا،یرو نیاز دست ا  

کنه شیبتونه آرا یحرفا بود که انقدر حرفه ا نیآوا ساده تر از ا اس،یصورتشم کار رو شیبود آرا مشخص . 

_ حس کردم ینجورینگفته، من ا یخاص زینه، اون چ ..... 

هم برام مهمه یلیخونم، راستش خ یآره م_:دمیخند .... 

شدم. گفت دیکه کش یمتوجه نفس راحت کامالً : 

 ......حاال نوبت شماس_

_ سوال توئه؟ هیسوال منم شب  

تعجب نگام کرد با : 

_ خونم؟ یکه نمازم م دیسوال کن دیخواست یم  

چادر چقدر برات مهمه؟ دنیخواستم سوال کنم..........خب، پوش ینه، م_زدم: لبخند ! 

نگاه به چادرش انداخت و گفت هی : 

_ شم یمتوجه منظورتون نم ..... 

نگاهم معذب نباشه و بتونه راحت جواب سوالمو بده، گفتم ریخواستم ز ینکردم، م نگاش : 

_ کنار؟ یجاها به خاطر همسرت چادرو بذار یبعض ی، حاضر یازدواج کن یاگه بخوا ..... 

که  قهیدق ،چندیگفت و نه من، بهش فرصت دادم تا فکر کنه و جمع بند یم یزیسکوت شد، نه اون چ قهیدق چند

دادم حینگفت خودم توض یزیگذشت و چ : 
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_ حجابش کامله ده،کهیپانچو و شال پوش هیمثالً با   ...... 

گفت آروم : 

_ دونم،تا حاال بهش فکر نکردم ینم .... 

_ ؟یشه فکر کن یم  

_ چادرمو بذارم کنار دینیب یالزم م د؟چرایبد حیتوض شتریشه ب یم .... 

_ وجود  یاصالً خانم چادر باًیما تقر ی،تو خونواده  نیکنار........بب یگم چادرتو بذار یمن نم ،ینه نه، متوجه منظورم نشد

ممکنه انگشت  ییجورا هی ،یخرده معذب بش هیبا چادر ممکنه خودت  ،یما بش ینداره، اگه قرار باشه شما وارد خونواده 

 یتون یراحت م یلیهم خ رونیخودت و ب یهم باهاش ندارم، تو خونواده  یخالفتم چیمن حجابتو قبول دارم، ه ،ینما بش

 یول دهیلباس کامالً پوش هیچادرت انگشت نمات کنه، با  د،یکه شا ییجمعها هیتو  یول ،یباش یدوست دار یهر جور

تر یخرده رنگ هی دیشا ..... 

قطع کرد حرفمو : 

 ....متوجهم_

_ کنه رییخوام فقط اسمش تغ یمن م یدون یم ........ 

تکون داد سرشو : 

_ ؟یتون یم  

_  ییجاها، راستش جاها یبعض یهستم، ول دهیخودمون هم با لباس پوش یخونوادگ یبهش فکر کنم.....من تو جمعها دیبا

راحت ترم یلیندارم، با چادر خ تیکه احساس امن .... 

گفتمنگاش کنم ،  نکهیدادم،بدون ا سرموتکون : 

_ رهیخرده سخت گ هیمسئله  نیمامان من رو ا یدون یم .... 

_ کنم یبهش فکر م . 

زدم لبخند : 
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 ....ممنون_

حساب  یعنی نیکرد، فرصت خواسته بود فکر کنه و ا ینم یریجهت جبهه گ یبود و ب یبرخوردش خوشم اومد، منطق از

 . شده عمل کردن

*** 

عمو  یبرا فویکردم و تکل یسره م هیکارمو  دیدل کردم و رفتم سمت دفتر عموم، با کیرسوندم خونه و دلمو  آوارو

پارک  نویدفتر ماش یخواستم چوب اشتباه آالء رو من بخورم. جلو ینداشتم ، نم یچاره ا یکردم، سخت بود ول یروشن م

خودش درو برام باز کرد و رفتم داخل،خوشحال شده بود از  ،عمویمنش یکس تو دفتر نبود، حت چیکردم و رفتم باال، ه

کرد،عمو رفت تو آبدارخونه و با  یم ریواسه خودش تعب یا گهیبرنامه رو جور د یحضور ب نیداشت ا ناًیحضورم، و مطمئ

زیرو گذاشت رو م ینیبرگشت و س یو دوتا چا ینیس هی : 

_ ورا؟ نیچه خبر عمو؟،از ا .... 

دست دست کردم و  کمیسر صحبتو باز کنم،  دیبا یدونستم چه جور یبود،نم یمصنوع ناًیکه به روش زدم مطمئ یلبخند

 :آروم گفتم

 ......اومدم باهاتون صحبت کنم_

بلند کردم و نگاش کردم و ادامه دادم سرمو : 

 ....در مورد آالء_

نشست رو لباشو گفت لبخند : 

 ....بگو عمو جون_

و گفتم ایو دلو زدم به در دهنمو قورت دادم آب : 

_ نیاز طرف من یحرکت هیخودم و شما و زن عمو منتظر  یقبل، مامان و بابا یوقته طبق همون حرفا یلیدونم خ یم .... 

و ادامه دادم نییسرمو انداختم پا دوباره : 

_ بود که اگه موافق بود همون موقع با بابا و شما صحبت  نیبا آالءصحبت کردم، برنامم ا یمن با اجازتون پارسال خصوص

ازدواجو نداره یراستش آالء ازم فرصت خواست، گفت آمادگ ،یکنم، ول .... 
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نگاه به صورت عمو انداختم، آب دهنمو قورت دادم و ادامه دادم هی دوباره : 

_ خواست ی، در واقع فرصت م "نه"گفت  یکردم آالء م یمسئله م نیبه ا یوقت بود هر وقت من اشاره ا یلیخ ..... 

خنده  هیکرد هنوز رو لب عمو بود، حرفمو قطع کرد و با  یکه احساس عذاب وجدانو بهم منتقل م ییلبخند کذا همون

 :گفت

_ مارو سر دونده یکرده حام خودیکنم عمو، ب یمن باهاش صحبت م .... 

نییانداختم پا سرمو : 

_ عمو دیاجازه بد ...... 

_ عمو جان؟ هیچ  

_ ازدواج مخالفه نیعمو ، من متوجه شدم آالء به کل با ا ..... 

_ یکن ینه عمو جان، اشتباه م .... 

بلند کردن سرم گفتم بدون : 

 .....خودش بهم گفت_

 .....خودش غلط کرده، مگه شهر هرته؟_

تو هم بود،باز گفتم ینبود و اخماش حساب یاز لبخند عمو خبر گهیبلند کردم، د سرمو : 

_ نکردم، دخترتون  یمن نامرد دیفقط خواستم بدون د،یکه از شما بخوام آالء رو مجبور کن نجایا ومدمیعمو، من ن دینیبب

 میزندگ یرم دنبال برنامه ها ی.......فقط چون من دارم مست،یحرفا برام آسون ن نیخودش منو پس زده، اآلن هم زدن ا

نشه جادیموقع سوءتفاهم ا هیخواستم براتون  ..... 

_ خواد؟ یء خودش گفت تو رو نمآال  

 .....بله_

 نگفت چرا؟_
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کردم نگاش : 

_ کنه؟ یم یمگه فرق ! 

_ کنه یحتماً فرق م ..... 

_ عالقه داره یا گهی.......ظاهراً به کس دیول د،یریبگ دهیخب، از من نشن .... 

عمو بلند شد یصدا : 

 .....غلط کرده_

_ شه، من به  یشه، اون حتماً حس کرده با من خوشبخت نم ینم یعشق و عالقه که زور د،یفکر کن یعمو جون منطق

ذارم ینظرش احترام م ..... 

کنم ادامه دادم دیمسئله نا ام نیعمو رو کالً از ا دیام نکهیا یبرا : 

_ هر دومون بهتر باشه یبرا ینجوریا دیشم، شا یآشنا م گهینفر د هیمنم دارم با  .... 

جام بلند شدم و گفتم از : 

_ خواستم تبرئه بشم یراستش نظر شما واسم مهم بود،م یحرفا رو زدم، ول نیخوام که ا یم عمو جون،معذرت ... 

کوتاه از شرکت خارج شدم یخداحافظ هینگفت، و من با  یزیتکون داد و چ سرشو .  

*** 

 یازم م ،یحام یمامانمو دورم گرفته بودم و رفته بودم تو فکر حرفا ادگاری یتراس نشسته بودم و اشارپ قالب باف یرو

 یبا چادرم نداشت، م یبه مراعات خونوادش چادرمو بذارم کنار، منظورشو رسونده بود، خودش مشکل یخواست گاه

از  ینه، من اطالع ایدونستم برام راحته  یاسم، نم کی ردنبه قول خودش با عوض ک اره،یخواست دل مامانشو به دست ب

دوست  ایبه مشورت داشتم، رو اجیتونم راحت باشم، احت یدونستم چقدر جلوشون م ینداشتم، نم یحام یالیسبک فام

 ونستت یآالله بهتر م ناًیمورد نداشت، مطمئ نیاز ا یتونست کمکم کنه، چون تجربه ا ینم نهیزم نیتو ا یبود ول یخوب

کنم،  فیبراش تعر زویم و همه چهو بر هیتونستم  ینبود و نم یمن و حام یبرخوردا انیاون هنوز در جر یکمکم کنه، ول

 یبهتر م دیدونست و شا یمنو م یاخالقا شتریب نیرحسیکردم، باز ام یصحبت م نیرحسیو ام ایبا رو دینبود، با یچاره ا

رو گرفتم ایرو یو شماره  وردمآ رونیب بمیاز ج مویتونست کمکم کنه، گوش : 
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 !جونم خواهر شوهر؟_

افتاده سر زبونت هیا غهیخواهر شوهر باز چه ص نیا ا،یاز دست تو رو_:دمیخند ..... 

_ خوام آبروتو جلو همه ببرم یم .... 

 .....سالم_

_ سالم کیعل ..... 

_ خوبه؟ نیرحسیام  

 ...خوبه_

گفت طنتیبا خنده و ش بعد : 

_ چطوره؟ یآقا حام  

_ اینکن رو تیاذ ..... 

_ امروز؟ دیکجا رفت  

_ میدیخرده چرخ هی نیجا، تو ماش چیه ..... 

_ خبر؟ چه  

_ شته؟یپ نیرحسیام ا،یرو ییکجا  

_ ؟یدنبالم، چطور مگه ؟کارش دار ادیقراره ب ست،ین نیرحسیخودمون، نه ام یخونه   

_ دیبهم بزن یسر هی نیدیرم خونه، هر وقت رس یشه، من دارم م ینم رید . 

_ نرگس جون؟ شیپ یر یم  

 ...آره_

_ ؟یاآلن آپارتمان  
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 ....آره_

_ که نشده؟ یزیباشه، چ  

_ باهاتون صحبت کنم یحام یخوام در مورد حرفا ینه، م ... 

چه خبر بوده امروز؟ نمیبگو بب کمشوی.....حاال یاز فضول رمیم یآخ جون، دارم م_:دیخند  

_ رمیبگ میتونم در موردش تصم یخواسته داره، من نم ییجورا هی ایسوال  هی ست،ین یخبر ... 

موند ،ادامه دادم ساکت : 

_ لشونیبه خاطر جو فام اشون،یجاها چادرمو بذارم کنار، تو مهمون یخواد بعض یم ..... 

دیخند : 

_ شه؟ یم یداره جد هیقض نکهیمثل ا  

_ گهیحرفاشو بگه د دیسرعت؟امکان نداره......باالخره با نیبه ا .... 

_ نظر بده،  یممکنه تعصب نیرحسی،امیراحت یخودت چه جور نیبدونه، بب یزیچ نیرحسینداره ام یبه نظر من لزوم

یریبگ میدر موردش تصم دیآوا، خودت با هیشخص یمسئله  هیحجاب  ..... 

_  یباشم با لباسا دهیتونم پوش یپرسه م یبده، م رییخواد اسمشو تغ یبه قول خودش م ست،یبا حجاب مخالف ن یحام

یبزرگ و رنگ یچادر شالها یتر ومثالً به جا یرنگ .... 

_ داره؟ یچه اشکال  

_ شم؟ یمعذب م ایتونم راحت باشم  یدونم م ینم ا،یاز خونوادش ندارم رو یشناخت چیمن ه  

_ اآلن تو جمع  ،تویبش تیدونم اذ یم دیبند و بار نه.....بع یب یحجاب هم هستن ول یب ن،یامروز ستن،ین یبد یآدما

یخودمون هم با لباس راحت .... 

 ...آره_

 ....پس سختش نکن_
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کردم. گفت یداشتم به حرفاش فکر م ساکت : 

_ یش یبگم دلخور نم یزیچ هیآوا،  .... 

_ شم یمن از دست تو دلخور نم زم،ینه عز ..... 

_ مشکلت هم آماده کن دنیشن یرو برا یکم کم حام دیر یم شیپ دیکه دار نطوریبه نظرم هم ..... 

لحظه سکوت کردم و با بغض گفتم چند : 

_  یمهم یگه مسئله  یپره تو حرفمو م یبگم م یزیچ مونیو نامزد رمحمدیشروع کنم و از ام امیده، تا م یاجازه نم

ستین .... 

سکوت کرد،باز گفتم ایرو ندفعهیا : 

_ ایکاش شروع نکرده بودم رو ... 

_ اول که یسر خونه  یباز رفت .... 

_ آبرو کنم یخوام خودمو خونوادمو ب ینم رم،یخوام بم یکنم از استرس م یبه تهش فکر م یوقت  ..... 

_ کنم واسه گفتنش یم دایپ یراه هیفکر کنم، شتریب کمیبذار  ....  

*** 

اومد سمتم،  یتات یتات یدرو باز کردم مانل نکهیهم بودن، به محض ا ییدا گریخونه که شدم ، سما و حسام و ج وارد

مامان  ومدی. به نظر مطنتیبا ش ونیبغلش کردم و رو به جمع سالم کردم،همه جواب سالممو دادن، خانما سرد و آقا

برداشتم و دادم  یآبنبات چوب هی زمیم یکنه. رفتم تو اتاقم و از تو کشو رونیکرده که فکر آوا رو از سرم ب یلشکر کش

.همه منیلباسامو عوض کردم و دست و صورتمو شستم و رفتم تو نش رون،یاز اتاق رفت ب ن،یو گذاشتمش رو زم یبه مانل

بود، رفتم سمت آشپزخونه و گفتم نیسنگ یادیساکت نشسته بودن، جو ز : 

_ خوره؟ یم یچا یکس  

با خنده گفت حسام : 

_ اریآره قربون دستت واسه منم ب .... 
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 دمید یسور و سات خنده راه بندازه. وقت هی یفرصت بود که اساس هیکرد، منتظر  یحسام غوغا م یتو چهره  طنتیش

دادم دست حسام و کنارش نشستم.  شویکیو  منیو برگشتم تو نش ختمیر یده، دو تا فنجون چا یجواب نم یا گهیکس د

تو همو گفت دیاخماشو کش یمامان خشک و رسم : 

_ ؟یزنگ زدم شرکت نبود یاز بعد از ظهر هر چ  

_ بودم رونیآره ب .... 

_ یبود ؟کجایداد یجواب نم تمیگوش .... 

کج کردم و رو به مامان گفتم یور هی سرمو : 

_ یکن ی؟......باز خواستم ممن بچه ام مامان  .... 

آروم کنار گوشم گفت حسام : 

_ ترسن انگشتت بزنن ی،میعسل .... 

خوردم و منتظر به مامان نگاه کردم ،دلخور گفت خندمو : 

_ از حال و روز بچم خبردار باشم؟ دیمن نبا  

_  یخبر یب هیباشم که  تونم مواظب خودم یکنم اونقدر بزرگ شدم و م یبچت نشسته روبروت مامان........من فکر م

 ....دو،سه ساعته نگرانت نکنه

_ ؟یبود ،کجایجواب منو نداد  

_ ابونایتو خ رونیب ..... 

گفت هیکنا با : 

 ....تنها؟_

گفتم یعصب : 

 ....نه، با آوا_
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_ یبا اون دختره  .... 

ادامه بده نذاشتم : 

_ عروست بشه گهیاون دختر ممکنه تا چند وقت د ،یبش مونینگو که بعد پش یزیچ هیمامان  ..... 

باز خندشو خورد، مامان گفت حسام : 

_ ؟ید ی...به خاطر اون دختره تلفن منو جواب نم؟یدوز یو م یبر ی.....خودت مه؟ینجوریئه؟ا  

_ .؟شیدیکه هنوز تا حاال ند یبا کس یدار یآخه مادر من تو چه خصومت ... 

اشکشو با نوک انگشت گرفت و گفت مامان : 

_ یکه هست نجایهم یگرد یبر م یمونیپش ایدن هیخوره، پس فردا با  یما نم یدختره به خونواده  نیا ..... 

_ بابا یا !.... 

گفت سما : 

_ ؟یعاشق شد  

سمتش برگشتم : 

 .....معلومه که نه_

 پس چرا؟_

گرفتم و گفتم یقیعم نفس : 

_ کنم واسه من مناسبه یفرض کن حس م ... 

_ که واسه ما هم مناسب باشه؟ یکن دایدختر پ هی یتونست ینم  

_ ذره خجالت بهم  هیمثل آالء که بعد از مدتها سر دوندن من ، بدون  یکیشه  یکه از نظر شما مناسب باشه م یدختر

رو دوست دارم گهید یکیگه من  یم .... 
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به حالت اخطار گفت بابا : 

_ یحام ... 

بهش گفتم رو : 

_  نیمطمئ یزی....من هنوز از چدیگم شا یباشه، دارم م یمدل نیدلم بخواد خانمم ا دیگم بابا...من شا یدروغ که نم

دیکن یم ینجوریدونم شما چرا ا ی،نم ستمین ..... 

رو به حسام گفت یعصب سما : 

_ ؟یخند یم ینجوریا یدار یاالن تو به چ  

دستاشو باال گرفت و گفت حسام : 

_ دی،ببخش یچیه ... 

بود گفتم نییتر کردم و همونطور که سرم پا وانمیتو ل یبا چا لبمو : 

 ... امروز در مورد چادرش باهاش صحبت کردم،قراره فکر کنه_

با انگشت اشارش زد رو سرشو گفت مامان : 

_ فرض چادرشو به خاطر تو گذاشت کنار ؟،بریعوض کن یتون یطرز فکرشم م ..... 

حرف مامانو گرفت یادامه  سما : 

_ و کنار گذاشته بشه فقط تظاهرهکه به خواست ت یاون چادر ... 

کرد که دخالت نکنه.بابا همچنان ساکت زل زده بود به  ینگفتم، حسام داشت به سما اشاره م یزیو چ دمیخند یعصب

سکوت گفت قهیبعد از چند دق ون،یزیتلو : 

_ مامان و خواهرتم باشه دییکه مورد تا ینفرو انتخاب کن هی ستی،بابا بهتر ن یحام ... 

و کالفه از جام بلند شدم و گفتم دمیبه صورتم کش یدست : 

_ گم منصرف شدم یزنم بهش م یباشه،زنگ م .... 
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رفتم تو اتاقمو درو بستم و .  

باهام برخورد کنن،  ینجوریا نایکردم مامان ا یوقت فکر نم چیروشن کردم، ه گارمویاتاق و س یپنجره  یلبه  نشستم

 یدونستم، ته دلمم حس م یم ینامرد یلیبرنامه رو خ نیا لیدل یبهم زدن ب نکهیکنم، جدا از ا کاریچ دیدونستم با ینم

نداشت، به نظرم آوا واقعاً دختر  یپافشار ییآشنا نیرو ا لیدل یب ای،رواز آرامش و متانتش اد،یکردم داره از آوا خوشم م

 نیداد، مهمتر یبود بهم آرامش م سوالش در مورد نماز خوندنم نیمهمتر نکهیبود. اعتقاداتشو دوست داشتم، ا یخاص

در  یتونه، ول یم هدونستم ک یآرامشو بهم بده،م نیتونست ا یآرامش بود که آوا م ناًیمشترک مطمئ یمسئله تو زندگ

 یلبه  یرو رو یروشن کردم و قبل گهید گاریس هیباعث بهم زدن آرامش جفتمون نشه. نایمامان ا یمخالفتا کهیصورت

نخ  هیپنجره خاموش کردم، چند ضربه به در خورد و حسام اومد تو، لبخند زد و اومد سمتم، اونطرف پنجره نشست، اونم 

زد و گفت قیپک عم هیروشنش کردم،  اسشآورد، و رونیاز تو پاکت ب گاریس : 

_ ؟یکوتاه اومد یزود نیبه هم  

هامو انداختم باال شونه : 

_ کنم؟ کاریچ  

_ یکرد یانقدر راحت حرفاشونو قبول نم یاگه دوستش داشت ... 

_ خوانش یبشه که نم یهم ندارم......دختره گناه داره وارد خونواده ا یچاره ا یحرفاشونو قبول نکردم ول ... 

_ ؟ینیچقدر بهش مطمئ  

_ شدم یم نیداشتم مطمئ ... 

گفت هیکنا به : 

_ تموم؟ یاالن همه چ یعنی ،یشد یم نیمطمئ یداشت  

به هم دیکف دستاشو کش و . 

_ کنم؟ کاریچ  

_ یکن یم یباهاش آشناشون کن تا بفهمن چرا پافشار ینیقانعشون کن، اگه ازش مطمئ ... 
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خسته ام آوردم و گفتم یرو پلکا یانگشت شست و اشاره فشار با : 

_  یبده، برادرش از دوست و همکارا یلیماجرا خ نیبهم خوردن ا لیدل یب میشدم.....از طرف جیدونم، خودمم گ ینم

 ریشه اگه بزنم ز یبد م یلیبرم و صحبت کنم، حاال خ رونیازش اجازه گرفتم با خواهرش ب یرسم یلیمن خ کمه،ینزد

یهمه چ ... 

 اجازه داد؟_

تکون دادم سرمو : 

_ که از ما هم روشنفکر ترن که نایپس بابا ا .... 

_ کنن یم ینجوریدارن ا نایمامان گفته ا یکرده و جلو یحواس یکه بابا ب یگم، فقط به خاطر اسم چادر یم نویمنم هم ... 

_ تونه رو مامانتو سما داشته باشه یم یریبودن زن تو چه تاث یدونم چادر یمن نم .... 

_ تونم راحت باشم ینم گهیخودمم د یگه تو خونه  یم م،یبه خاطر اون مراعات کن میگه ما هم مجبور یمامان م ... 

_ ه؟یپیت نیا  

_ نه؟خواهر رضا ای یدیرو د ایدونم تو تا حاال رو یچاره؟،نمینه بابا ب .... 

_ دمشینه ند .... 

_ ذاره  یم یروسر هی نیرحسینداره، به خاطر ام یمشکل یخونواده اس، ول نیعروس هم ایرو ان،ینجوریاونا هم هم

خوبه یآوا هم رابطش حساب نی...با همهیاندازش راض نیروسرش، اونم به هم ... 

_ سازمش یبا من، م ،سمایکن یکن مامانتو راض یدونم واال.....فقط، تو سع ینم ... 

_ رهیگ یواسه من جبهه م یقبول کنه، ول دیاگه سما باهاش صحبت کنه شا ست،یکار من ن ... 

_ دونم  یم دیکردن مامانت و بع یراض یمعرکه نشه، ول اریب شیکنم آت شیبتونم راض دینه، من شا ایشه  یدونم م ینم

واسش برداره یقدم .  

*** 
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به دندون گرفتم و درو باز کردم،  نموییبود، لب پا یبلند شد، برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم، حام فونیزنگ آ یصدا

لبخند گرم سالم کرد،  هیانداختم و مقنعه امو مرتب کردم و رفتم و درو باز کردم.با  میبیج ی نهیینگاه به آ هی عیسر

دیآروم پرس یدر رفتم کنار، با صدا یجواب سالمشو دادم و از جلو : 

_ ؟یخوب  

_ دییممنون بفرما .... 

دیشد و منتظر شد تا من درو پشت سرش ببندم و همراهش بشم، پرس وارد : 

_ هست؟ نیرحسیام  

بود نییهمچنان پا سرم : 

_ هستن یرعلیآراد و ام یول ستین نیرحسیام ... 

دیلحظه سکوت کرد و باز آروم پرس چند : 

_ هنوز ادامه داره؟ ای یفکراتو کرد ! 

لحظه نگاش کردم، باز با لبخند نگاش روم بود، آروم گفتم هی : 

_ میصحبت کن دیبا .... 

تکون داد سرشو : 

_ شه من در خدمتم یو برنامه هات جور م یدار شویحتماً ، هر وقت آمادگ .... 

رو  یجواب سالم حام ریچند لحظه نگاش رو ما دو تا ثابت موند و بعد با تاخ رون،یاومد ب فشیاتاق باز شد و آراد با ک در

 یدر گردش بود، انقدر دستپاچه بودم که نم یمن و حام نیرفت سمتشو با هم دست دادن،هنوز نگاه آراد ب یداد، حام

نگاه به من انداخت و  هیو آراد قبل از برگشتن به اتاق دوباره  زمیگن، برگشتم پشت م یدارن به هم م یچ دمیفهم

وارد شد و درو بست یپشت سر حام . 
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دونم چقدر گذشته بود که  ینم ومد،یکنار نم هیقض نیبا ا یبا روشنفکر نیرحسیآراد مثل ام ناًیتو دلم نبود، مطمئ دل

آراد از  یبا من کرد و با بدرقه  یسرسر یخداحافظ هی فشیدر حال بستن در ک یبا هم از اتاق خارج شدن ، حام ییدوتا

مقدمه گفت یمن و ب زیشرکت خارج شد.بالفاصله آراد برگشت سمت م : 

_ پسره بهت؟ نیگفت ا یم یچ  

بلند کردم سرمو : 

_ ؟یچ  

_ به هم نیگفت یم یساعت دم در چ هیگم  یم .... 

 ....آراد_

 ....جواب منو بده_

 یعرق سرد میشونیپ یبا خودکار تو دستم شدم، شدت ضربان قلبم رو یومشغول باز نییحرف سرمو انداختم پا یب

راه گلومو بسته بود.آراد با  یشه،بغض هم به وضع بد یم دهیمقنعه ام به وضوح د ریکردم از ز ینشونده بود و احساس م

خرده بلندتر گفت هی یصدا : 

_ زنم؟ یمگه من با تو حرف نم  

شد دایهم پ یرعلیام ی سروکله : 

_ شده آراد؟ یچ  

باز گفت یرعلیتوجه به ام یب آراد : 

_ گفت؟ یداشت بهت م یپسره چ نیا  

گفت یرعلیه،امیگر ریصدا زدم ز یب هویو  رمیبغضمو بگ ینتونستم جلو گهید : 

 آرومتر آراد.....چه خبرته؟_
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 نیرو صورتمو از ب یچند مشت آب سرد به صورتم زدم تا زودتر اثر عرق و اشکا ،ییشدم و رفتم سمت دستشو بلند

 باال مویگوش یتو دستش بود، صفحه  میبود و گوش ستادهیمن ا زیزده به م هیاومدم، آراد تک رونیکه ب ییببرم.از دستشو

 :گرفت و گفت

_ کال افتاده سیزنگ زده بودن کارتون داشتن، م یآقا حام .... 

که انگار دلش واسم  یرعلیبرداشتم و رفتم سمت در شرکت، ام فمویو ک دمیچادرمو پوش زمویتم سمت محرف رف یب

 :سوخته بود گفت

_ برسونمت امیآوا، صبر کن من ب .... 

_ خرده قدم بزنم هیخوام  یخواد، م ینم .... 

گفت یعصب آراد : 

_ یکن یگورتو گم م یبعد هر جا خواست ید یجواب منو م یمون یم ..... 

برگردم سمتش گفتم نکهیگذاشتم رو هم و بدون ا چشمامو : 

_ کرده یازم خواستگار ... 

تا آراد به خودش اومد و گفت دیخرده طول کش هیدوشون ساکت موندن،  هر : 

_ نه؟یا یکرده، مگه راه و رسم خواستگار یخواستگار یچ یعنی .... 

_ زیشه همه چ یگم نه، تموم م یکشش جنگ اعصاب ندارم،باشه بهش م گهیآراد بس کن تروخدا.....به خدا من د .... 

گفت متیبا مال یرعلیکه ام رهیگذاشتم رو دستگ دستمو : 

_ نه؟ یچرا بگ  

نگاه به ما انداخت و گفت هیوارد شد،  نیرحسیو ام دیتو در چرخ دیحرف خواستم درو باز کنم، که کل یب : 

_ شده؟ یچ  

ن،گفتمییانداختم پا سرمو : 
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_ خوام برم خونه یم ... 

گفت آراد : 

_ کنه؟ یبا خودت صحبت م میکه مستق یگم مگه تو بزرگتر ندار یم  

دیپرس نیرحسیام : 

_ ؟یک  

با پوزخند گفت آراد : 

_ خان یحام .... 

_ بودم انیآهان، من در جر ......... 

تر شد قیآراد عم پوزخند : 

 ...دستت درد نکنه_

رفت تو هم نیرحسیام یاخما : 

_ اشه با نب یمشکل کهی، در صورت شتریب ییدو جلسه صحبت کنم واسه آشنا یکیخوام  ینخواسته بکنه، گفته م یکار خالف

کنه یمامان و باباش اقدام م ..... 

_ ن؟یرحسیرسمشه ام نیا  

منو گرفت باال و گفت لیموبا یگوش بعد : 

_ کنه یفکر م یبا خودش چ نهیخانمو بب نیا هیگوش یکیکنه،  یصحبت م یآقا با آوا خصوص نیبفهمه ا یکی .... 

گفت نیرحسیام : 

_ خواستگارشه، حقشه  م،یکن یدخترو تباه م نیا هیزندگ میحرفا دار نیخواد بکنه، ما با هم یم یهر فکر یبذار هر ک

 ...باهاش آشنا بشه

باز با پوزخند گفت آراد : 
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_ ؟یبود رمحمدتیعاشق ام ینجوریهم  

لحن سرزنشگر گفت هیبا  یرعلیگونم.ام یقطره اشک باز راه گرفت رو هینگاه بهش انداختم و  هی یدلخور با : 

 ...!آراد_

گفت نیرحسیام : 

_ که ما  هیراض یکن ی...اون تصادف کرد، اون رفت، فکر م؟یخور یغصشو م یداداش من بوده، تو چرا دار رمحمدیام

م؟یزنشو به پاش زنده به گور کن  

رونیبا شتاب از شرکت زد ب زویمنو پرت کرد رو م یحرف گوش یب آراد . 

دیپرس یرعلیرو به ام نیرحسیام : 

_ د؟یاز کجا فهم  

_ رفت آراد اومد سراغ آوا یاومده بود شرکت، وقت یدونم، حام ینم .... 

کرد و رو به من گفت یهووف نیرحسیام : 

_ ینکرد یتو کار خالف ست،یمهم ن ... 

 اگه بابا بفهمه؟_

_ دونستم یگم م یمن م ... 

_ شکنه یکاسه کوزه ها سر تو م شهیشه، هم یکه نم ینجوریا .... 

_ میمن راض ،یسرت، تو حالت خوب بشه، ان شاءاهلل خوشبخت بش یفدا . 

*** 

بود یحام یباز زنگ خورد، شماره  میاومدم، گوش رونیشرکت که ب از : 

 بله؟_

 ...سالم_
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 ...سالم_

_ یزنگ زدم جواب نداد شیپ قهیدق ؟چندیخوب ... 

_ دست آراد بود میگوش ... 

_ نه؟،ناراحت شد؟ ایگفته  یزیچ نمیحس کردم شک کرده، زنگ زدم بب ،یوا  

_ کنم یبعد باهاش صحبت م ست،یمهم ن ... 

 .کاش خودم زودتر باهاش صحبت کرده بودم_

_ ستیمهم ن ... 

_ ؟یاآلن شرکت  

_ رونینه، تازه اومدم ب ... 

_ ؟ییکجا  

_ ابونیسر خ دمیهنوز نزس ... 

_ گردم یبمون، بر مسر چهاراه  ... 

 ...باشه_

بود. رفتم سمتشو  دهیزودتر از من رس یحام دمیمانتوم، به چهارراه که رس بیخاموش کردم و گذاشتم تو ج مویگوش

نینشستم تو ماش : 

 سالم_

 ...سالم، زنگ بزنم آراد؟_

_ بهش؟ نیبگ یچ نیزنگ بزن  

_ ستیحرفا ن نیبدم موضوع مزاحمتو ا حیبراش توض ... 

_ بوده انیگفت که در جر نمیرحسیبهش گفتم،امخودم  ... 
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دلخورم انداخت و گفت ی افهینگاه به ق هی : 

_ کنم کاریپس تو بگو چ ... 

_ کنم یحلش م ن،خودمیبکن ستیالزم ن یکار  

لحظه فقط نگام کرد و بعد گفت چند : 

_ یخوام ناراحت باش ینم ... 

_ نگرانم ستم،ین ... 

_ شه؟ یم یاگه به بابات بگه چ  

_ دونم ینم ... 

_ شه؟ یناراحت م یلیخ  

_ کنم یفکر م ... 

 ...پس بذار زنگ بزنم با بابات صحبت کنم_

_ ؟یمسئله بش نیا الیخ یشه لطفاً ب یم  

_ نشه؟ جادیوقت برات مشکل ا هیآخه... ... 

حرفا ندارم، گفت نیا یبه ادامه  یلیتما دید ینگفتم، وقت یزیچ گهید : 

_ ؟یفکراتو کرد  

_ یتا حدود ... 

 ...خب_

_ راستش اگه  یپوشم، ول یکنم چادر نم یم یاحساس راحت یکه با حجاب معمول ییاآلنشم تو جمعها نیمن هم د،ینیبب

نکرده احساس کنم یخدا ... 

حرفم تکون داد دنیفهم یبه معن سرشو : 
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_ ش؟یو رفت و آمد ها نپوش یخواستگار یشه تو مراسما یخواهش،م هیفهمم...فقط  یم  

_  نیبه ا م،یباش نیکه هر دو طرف از هم مطمئ یباشه واسه زمان یحرفها هنوز زوده، قرار بود خواستگار نیواسه ا

شه یسرعت نم ... 

زد لبخند : 

_ نمیمطمئ یخب ، من تا حدود ... 

_ ستمین نیمن هنوز مطمئ یول ... 

_ یبش نیبکنم که مطمئ دیبا کاریچ ... 

دوختم به دستام نگاهمو : 

_ کنه یمنو نگران مچند تا مسئله هست که  ... 

_ شنوم یم .... 

_ ستمین رفتهیکنم من از طرف خونوادتون پذ یاحساس م نکهیاول ا ... 

زد میلبخند مال هی : 

_ دنتیهنوز ند ... 

_ نداره یفرق ... 

نییانداخت پا سزشو : 

_ ه؟یچ شیکنم حلش کنم...بعد یم یدارم سع  

_ به من مربوطه شیبعد ... 

 ...بگو_

_ خوام یفرصت م ... 

نگاه به من انداخت و گفت هی : 
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_ یخوا یچقدر فرصت م تاًیخوام بدونم نها یاالن م ... 

_ دونم ینم ... 

گرفت و گفت قینفس عم هی : 

_ ندارم.؟ یخوب یفرصت دادن خاطره  نیمن از ا یدون یم .. 

تکون دادم سرمو : 

_ میدل نبند مینشد نیخوام تا هر دومون کامالً مطمئ یم ... 

نگام کرد و گفت یجور هی : 

_ ه؟یمشکلت چ  

که افتاد گفت میاشک یلحظه سرمو باال آوردم، نگاهش به چشما هی : 

_ کنه؟ یم تتیانقدر اذ یچ ... 

_ تونم بگم یمن نم ... 

_ اونه؟ شیدلت هنوز پ !... 

بغض گفتم با : 

_ ستین نیفقط ا ... 

_ ؟یتا راحت بش ادیبر م یبگو از دست من کار  

 ...نه_

نگام کرد، گفت مستاصل : 

_ نگو ستیمهم ن یکن یاگه فکر م ... 

 ....مهمه_
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 ...پس؟_

_ خوام یزمان م گهیخرده د هی ... 

 :گفت

_ نم؟یبب ختتویخوام ر یکالً نم یبگ ستیتهش که قرار ن ... 

_ ه؟یچه حرف نیا  

_  یتو خونه  یایمدت...دوست ندارم اگه قرار شد ب نیکن تو ا یدم،فقط سع یبهت فرصت م یباشه، هر چقدر خواست

اون باشه شیپ شهیمن...فکرت هم ... 

_ کردم رییتغ یلیاالنم خ نیهم ... 

_ ناس؟یخوبه....و مشکلت فقط هم  

 ...اوهوم_

_ ...اگه از جانب منهه؟یدونم چ یاتم که نم گهیبا من، مشکل د نایباشه، مامان ا .... 

قطع کردم حرفشو : 

_ ستین ... 

_ م؟ینیهمو بب میتون یمدت که م نیباشه، خودتو ناراحت نکن...تو ا ! 

_ آراد قشقرق راه نندازه اگه ... 

_ کار خودشه رم،یبگ نیرحسیتماس با ام هی دیبا ...  

افتاده سالم کردم و رفتم سمت پله ها، آراد با صداش مانعم  نییبا سر پا من،یخونه که شدم آراد نشسته بود تو نش وارد

 :شد

 ...آوا_

سمتش برگشتم : 
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_ کارت دارم نجایا نیبش ایب ... 

بود نییمبل و نشستم کنارش،سرم همچنان پا یانداختم رو پشت چادرمو : 

_ پسره؟ نیگه ا یم یچ ! 

_... 

_ شم با بابا صحبت کنم یمجبور م یند حیآوا، درست توض ... 

_ بگم؟ یچ  

نییجون از پله ها اومد پا نرگس : 

_ ؟یاومد یسالم مادر،ک ... 

سالمشو دادم و رو به آراد گفتم جواب : 

_ گه؟یوقت د هی یشه بذار یم  

_ تو اتاقت امیبرو باال،م ... 

برداشتم و رفتم باال، آراد هم پشت سرم وارد اتاق شد فمویشدم و چادرم و ک بلند : 

 خب؟_

_ بگم؟ یچ  

_ ؟یپسره ا نیچند وقته با ا  

گفتم دلخور : 

_ کنه یم یداره خواستگار ییجورا هی؟..."یپسره ا نیبا ا" یچ یعنی ... 

_ ؟یمگه تو قصد ازدواج دار ... 

و جواب ندادم نییانداختم پا سرمو . 
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_ گفت یکه بابا م ییکسا یچرا نذاشت یاگه قصد ازدواج داشت ... 

وسط حرفش دمیپر : 

_ خواد خودم انتخاب کنم یدلم م ... 

_ انتخاب کنه؟ یمگه قرار بوده ک  

_ خورن یکنه به درد من نم یم هیکه بابا توص ییاونا ... 

_ خوره؟ یسوسول به دردت م یپسره  نیا  

_ سوسوله؟ یحام  

زد پوزخند : 

_ .؟ستین .. 

 ...از نظر من نه_

_ خوره آخه؟ یما م یپسره به خونواده  نیاصالً ا ... 

_... 

_ رسم و رسوم داره یبعدم خواستگار ... 

_ بشم نیخوام اول خودم مطمئ یمن م ... 

_ دختر  یرفت خواستگار یکه پسر بود رسم نیرحسی...امست؟یما قابل قبول ن یتو خونواده  ییآشنا نجوریا یدون یتو نم

 ...مورد عالقش

بغض و لج گفتم با : 

_ رمیبگ میتصم یدفعه درست و منطق نیخواد ا ی....دلم مدیاریمنو جزء خونوادتون به حساب ن دیتون یم ... 

_ دونه؟ یم یزیچ رمحمدیپسره در مورد ام نیاصالً ا  

پرخاش گفتم با : 
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_ کنم یخال رمحمدیکنم فکرمو از ام یم ینکن، من دارم سع رمحمدیام رمحمد،یانقدر ام ... 

_ ؟یکن یم یخال یهم فکرتو از حام گهیسرعت؟!،البد دو روز د نیبه هم !... 

_ آراد؟ یکن تمیاذ یخوا یچرا م ... 

_ کنم تتیخوام اذ یمن نم ... 

_ من تصادف کرده بودم اون چند  رمحمدیام یاگه جا دم،ینفهم یچیه میساله از زندگ کی...من یکن یم تمیاذ یدار

نشست؟ یمن م یوقت به پا  

زد و گفت پوزخند : 

_ طرز فکرت نیمتاسفم واسه ا ... 

_ دختر حرومه؟ هیواسه  یزندگ دیکن یچرا؟...چرا شما فکر م ... 

سمت در اتاق،گفتم رفت : 

_  د،ینذاشت چوقتیکنم، ه یزندگ گهید یبرگشتم، منم دوست دارم مثل دخترا میبه حال عاد یکمیمن تازه دو روزه 

شم، دارم بهش عالقه  یآرومه، من دارم بهش وابسته م ی....حامدیریبگ میتصم میخوام بذارم شماها واسه زندگ ینم گهید

حرف مردمو ارجح  شهیداشته باشم، نه مثل شماها که هم یواقع یسرپناه و حام هیکنم ، منم دوست دارم  یم دایپ

واسه  گهید ندفعهیا ،یبگ یزینشده به بابا چ یمسئله قطع نیو آرامشِ من....آراد به خدا اگه تا ا یبه خوشبخت دیدونست

 رن،یبگ میتصمبرام  گرانیخوام د یرم،نمیبگ میو با مطالعه تصم یمنطق ندفعهیخواد ا یرم...من دلم م یذارم م یم شهیهم

خوام، فرصت شناسوندن خودم یفرصت شناخت م ... 

زد و رفت رونیب حرف از اتاق یب . 

*** 

لب  ریکه ممکن بود آراد بکنه، مدام ز یاومدن خونمون، از عصر دل تو دلم نبود واسه کار ایو رو نیرحسیشب ام آخر

 یدر مورد کارا نیرحسیبگه. بابا داشت با ام یزینکنه و به بابا چ تیکردم که آراد خر یگفتم و خدا خدا م یذکر م

دیپرس آرومبلند شد و نشست کنار من، ایکرد که رو یشرکت صحبت م : 

_ ست؟یآراد ن  
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_ هنوز برنگشته رون،ینه،بحثمون شد از خونه زد ب ... 

_ خواد به بابات بگه؟ یم  

_ دونم ینم ... 

_ آراد  نکهیقبل از ا دیدون یگه اگه شماها صالح م یم ن،یرحسیچند بار زنگ زد به ام ینگران بود، از بعدازظهر یحام

صحبت کنم یبگه خودم با حاج یزیوقت چ هی ... 

_ خواد مارو  یم دهیبه خرج بده به آخر هفته نرس یبخواد روشنفکر یلیرو بفهمه، تازه اگه خ هیقض نیبابا ا ا،یرو نیبب

دونه ینم یمونده که حام زایچ یلیو هنوز خ ستمین نیعقد کنه....من هنوز مطمئ ... 

نییسرمو انداختم پا و . 

_ نهیمطمئ یول ینچ...حام ... 

_ نداره یبودنش معن نیدونه مطمئ ینم زویهمه چ یتا وقت ... 

_ ؟یگ یبهش م یک  

_ ستین یبشه...ظاهراً مامانش راض نیبذار اول اون از خونوادش مطمئ  

_ ده؟یآخه چرا؟،مگه تا حاال تورو د ی...ول؟یمامان حام  

_ بدونه یزینداره چ ینباشن لزوم ینه...اگه خونوادش راض ... 

_ ....آوایگ یآره...درست م  

کردم نگاش : 

_ ؟ینرگس جونو کم کم آماده کن یخوا ینم  

زل زدم به دستام باز : 

_ میگرفت میتصم ی...بذار حداقل اگه قطعادیبگم بهش؟...اصالً دلم نم یا،چیسخته رو ... 

موافقت تکون داد یبه معن سرشو . 
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مبل.بلند شدم و  هیبلند شد و بعد در باز شد و آراد اومد داخل، دلخور جواب سالم همه رو داد و لم داد رو  دیکل یصدا

نگاه بهم انداخت و فنجونشو  هی قیرو که گرفتم جلوش، دق ینیس ختم،یر یرفتم داخل آشپزخونه و براش چا

و گفت اوردیطاقت ن ایجفتمون رو آراد بود، آخر رو نگران گاه. نایو دوباره نشستم کنار رو نییبرداشت.سرمو انداختم پا : 

_ نجایا نیبش ایب قهیدق هیآراد،  ... 

و گفت ایبرداشت و نشست رو مبل کنار رو شسویپر اخم فنجون چا آراد : 

_ دییبفرما . 

لحن شوخ گفت هیرفتار کنه با  دیبا یوقتا چه جور نجوریدونست ا یکه خوب م ایرو : 

_ نمیاخماتو باز کن بب ... 

دیخند یهم به مسخره مصنوع آراد : 

 خوبه؟_

_ ؟یبگ یزیکه به بابات چ ستی...قرار نیعال  

نگاه به من انداخت هی آراد : 

_ بگم؟ دیچرا نبا  

_  یکه من باور نم ستین تیکس تو زندگ چیو ه یایو صاف م یر ی...نگو خودت صاف م؟یبگ دیبا یکن یچرا فکر م

 ...کنم

خندشو خورد و گفت آراد : 

_ ؟یمثالً که چحاال   

_ یبگ یزیچ دینبا ... 

درون فنجون و گفت یشد و زل زد به چا یجد آراد : 

_ بفهمه دیبابا با م،یبشم، بعد از اون تا نیپسره مطمئ نیخوام که از ا یمدتو مشخص کنه، بگه من انقدر زمان م هی ... 
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_ ستین یمنطق ... 

_ هیمنطق ... 

_ زمان خاص بتونه بشناسه هیرو ممکنه تو  یآراد، آدم هر شخص ستین ... 

_  ریآقا بعد زد ز نیادامه بدن؟...اگه ا دیبا ینجوریرو ،هم گهیو دو سال با هم رفت و آمد کردنو نشناختن همد میاومد

؟یچ زیهمه چ  

_ صحبت  یبا حاج ادیخواد ب یگفت م نیرحسیزنگ زد به ام یامروز حام نی....تازه همیشناس یرو م یآراد تو که حام

گرفتن میخواد واسه درست تصم یکنه،آوا مهلت م ... 

دیآراد رو به خودم پرس ندفعهیا : 

 چقدر؟_

_ دم زودتر تمومش  یم حیو ترج ستمین یپر استرس راض تیوضع نیباش من خودم هم از ا نیمطمئ یدونم، ول ینم

 ...کنم

_ یبه من خبر بد دیبا رونیب یر یم یهر وقت باحام یباشه، ول ... 

حرفش تکون دادم دییتا یبه معن سرمو .  

 ایداشته باشه،آخر دلمو زدم به در هیممکنه با قض یدونستم آراد چه برخورد یشب بود و من هنوز دل نگران آوا، نم آخر

اس.ام.اس براش فرستادم هیو  : 

" ؟یسالم،خوب  

ومد؟ین شیکه برات پ یمشکل  

کنه؟ یم کاریچ آراد " 

آوا بود، لبخند نشست رو لبم و جواب دادم یزنگ خورد، شماره  میلحظه بعد گوش چند : 

 بله؟_
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 ...سالم_

_ ؟یسالم،چطور  

_ د؟یممنون، شما خوب  

تو لحنش هنوز کامالً مشخص بود خجالت : 

_ ؟یشد؟با آراد کنار اومد یچ  

_ باهاش صحبت کرد ایرو ... 

_ نگفت؟ یزیکه چ یبه حاج  

 ...نه_

_ دلهره دارم ینجوریخب،خداروشکر،از ظهر هم ... 

.گفتمدیخند آروم : 

_ ؟ یبگ یخوا یچه خبر؟من هنوز تو فکر حرفاتم.......نم گهید  

_ دم تا از طرف  یم حیترج ،یخصوص یلیراستش چون رازه و خ یول د،یبدون دیموضوعه که شما حتماً با هی نی.....ادینیبب

دیستین نیخونوادتون مطمئ .... 

نبود که بشه راجع بهش بد فکر کرد،آروم گفتم یبدو از ذهنم پس زدم، آوا دختر یفکرا : 

_ کمتر بشه تیبا حرف زدن دودل دیگم شا ی....من میباشه هر جور راحت ... 

_ ستیاالن وقتش ن یول د،یشا ... 

_ کنم یصحبت م نایباشه، من امشب دوباره با مامان ا ... 

خوند، نشستم کنارشو به جلو خم  یمامان تنها رو مبل نشسته بود و کتاب م ون،ریرو که قطع کردم از اتاق رفتم ب یگوش

 :شدم و ساعدامو رو زانوم گذاشتم

 ...مامان_
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کتابش بلند کرد یاز رو سرشو : 

 بله؟_

 ...من امروز با آوا صحبت کردم_

_ کردم اون مسئله تموم شده یفکر م ... 

_  یآدم بتونه آرامش نیکه ا نهیازدواج کنم؟....مهم ا یداره من با ک یشما چه فرق یآخه برا ه،یمامان، به خدا دختر خوب

خوام بهم بده یرو که من م ... 

_ کنم که بهت آرامش بده یم دایرو واست پ یکی ... 

نییانداختم پا سرمو : 

_ شده رشیتونم، فکرم درگ ینم گهیاالن د ... 

_ گهید ستیمن مهم ن تیپس رضا ... 

 ...معلومه که مهمه_

_ ستمین یمن راض ... 

_ ؟یایخرده کوتاه ب هی یستین یمامان،به خاطر دل بچت راض ... 

_ هم خودت هم  د،یش ی....انگشت نما ممیندار یدونه ام دختر چادر هیآخه پسر من ، ما تاهفت پشت اونطرف تر مون 

 ...اون دختره

_ ما چادر نپوشه یهایکردم تو مهمون شیراض ... 

_ دارم، نه  یبرات بر نم یقدم چیه ،منیبدون دیبا یگم، ول ینم یزیچ گهی، باشه من د یاصرار دار یلیاگه خ یحام نیبب

ینه عروس ام،یم یخواستگار ... 

گفتم کالفه : 

 ...!مامان_
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_ نهیمن نظرم ا ... 

جام بلند شدم از : 

_  مینتونم خودم واسه زندگ ....من اگه قرار باشهدیشما هم دور ازدواج کردن پسرتونو خط بکش هینجوریاگه ا یباشه، ول

کنم یم یرم دنبال کارم واسه خودم زندگ یکنم، م یازدواج نم چوقتیرم،هیبگ میتصم ... 

کرد گفت یبود و نگاهمون م ستادهیاتاق خوابا ا یراهرو نیآمده بود و ب رونیما از اتاق ب یکه از سرو صدا بابا : 

_ خوشت اومد ازش دیشا نیبار دختره رو بب هیشما  ؟،یکن یخانم من چرا انقدر مخالفت م ... 

گفت یحرص مامان : 

_ تمومه زیهمه چ گهید یعنیرفت و آمد داره ، نیکه اآلن با ا یدختر دنیبار د هی ... 

 :گفتم

_ خونه براتون  نیتو ا ادی...به جون خودم آوا از اوناس که بادیازش خوشت م شینیدونم شما بب ینه به خدا مامان، من م

شه دختر دومتون یم ... 

به دست آوردن دل مامان با لبخند گفت یبرا بابا : 

_ دو تا دختر داشته باشم ادیمنکه بدم نم . 

تو هم گفت یبا اخما مامان : 

_ دیریگ یدوتاتون طرفشو م یچه جور ومدهیهنوز ن نیبب .... 

شه، کنارش نشستم و با لبخند دستمو انداختم دور شونشو گفتم یداره نرم م دمید یوقت : 

_ نظرت  یدون یکنم، خودت م ینم یتو کار تیمنکه بدون رضا ش،ینیبار بب هیمامان...بذار  ستین یبه خدا طرفدار

 یدختر به درد من نم نیا یاگه صد در صد و قاطع گفت نشینکن، بب یپافشار لیدل یگم ب یچقدر برام مهمه، فقط م

گم ،چشم یخوره ، من م ... 

پاش،باز گفتم یزل زد به جلد کتاب رو مامان : 
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_ ؟ییخونشون واسه آشنا میبر میقرار بذار هی  

گفت قاطع : 

_ نمیخودشو بب دیبا خونوادش با یینه، قبل از آشنا ... 

_ ؟یآخه چه جور ... 

_ نجایا ارشیب ... 

_ هیخرده خجالت هینه؟... ایکنه  یدونم قبول م ینم ... 

با پوزخند گفت مامان : 

_ کنه؟ یو انقدر راحت با تو رفت و آمد م هیخجالت  

_ رونیب ادیدونن با من م یبرادراش م ... 

گفت بابا : 

_ یکه تا حاال ازش برداشت کرد ینه اون ینیبب شویدور، بذار خود واقع زیبر تویمنف یفکرا شینیخانمم اگه قراره بب ... 

_ رم یخونشون نم دمشیمن تا ند ... 

خواستم حرف بزنم بابا گفت تا : 

_ باشن یکه هردو راض میبرنامه جور کن هی دی،بایمادرت حق داره حام ... 

_ ؟یچه جور  

_ ما یخونه  ادیاآلن ب ستیاونم براش راحت ن ناًیاز خونه، مطمئ رونیروز ظهر دعوتش کن ناهار،ب هی .... 

تکون دادم سرمو : 

  ...باشه_
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تر  جوِمون راحت نکهیا یواسه پنجشنبه که کار من سبکتر بود و به بابا گفتم برا میگذاشت نایرفتنو با مامان ا رونیب قرار

 استیس یکنه و در واقع کل یمامانو جذب م یکل یدونستم توجه آوا به مانل یم ان،یهم ب یباشه بهتره سما و حسام و مانل

شد ، زنگ زدم به آوا یبرناممون واسه پنجشنبه قطع کرد و صحبتمامان با سما هم  یبه خرج دادم، وقت : 

 بله؟_

 ...سالم_

_ ؟یسالم خوب ... 

_ د؟یممنون، شما خوب  

_ ؟ی،شرکتیمرس  

 ...بله_

_ رون؟یب یایب یتون یم  

_ سرم ختنیعالمه کار ر هیراستش اآلن بچه ها  ... 

_ م؟یصحبت کن قهیچند دق یکه وقت دار یباشه، تلفن  

_ کنم یخواهش م ... 

_ نداره؟ یرستوران...مشکل هیپنجشنبه ظهر دعوتت کردن واسه ناهار، تو  یصحبت کردم...برا نایئه....من با مامان ا  

موند، گفتم ساکت : 

_ باهات آشنا بشن یرسم یخوان قبل از خواستگار یمامان و سما م ... 

_ آخه من.....خب یآقا حام ... 

_ دیباش دهیرو د گهیبار همد هی نکهیشه....فقط واسه ا یزده نم یحرف چیباش ه نیساده اس آوا، مطمئ ییآشنا هیفقط  ... 

_ مشورت کنم نیرحسیمن با ام نید یاجازه م ... 

_ خودم بگم بهش یخوا یحتماً ،م ... 
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_ گم ینه ممنون، م ... 

 .باشه، پس خبرشو بهم بده_

 . حتماً_

*** 

زدم به در، سرشو بلند کرد و  هیکه طبق معمول درش باز بود.وارد شدم و تک نیرحسیجام بلند شدم و رفتم تو اتاق ام از

 :نگام کرد

_ شده؟ یچ  

نییانداختم پا سرمو : 

_ زنگ زده بود یحام ... 

زد لبخند : 

 ...!خب؟_

_ با تو مشورت کنم دیدعوتم کردن رستوران...من گفتم با نن،یخوان منو بب یم نایگه مامانش ا یم ... 

لحظه فکر کرد و گفت چند : 

_ ه؟ینظر خودت چ  

 ...برام سخته_

_ بدم نباشه دیشا یحت ننت،یبب انیشدن جر یخوان قبل از رسم یم ست،ین یرمنطقیبه نظرم غ یباشه، ول دیسخت شا ... 

 به نظرت قبول کنم؟_

 ...به نظرم قبلش با آراد هم مشورت کن_

 من؟_

_ ؟یپس ک گه،یآره د  
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_ ؟یگ یتو بهش م  

_ کنم آره؟ شیدر واقع من راض یعنی  

 ...خب_

_ گم یباشه، من بهش م ... 

_ یمرس  

قصد خارج شدن از شرکتو داشت اومد سمتمو گفت که آرادو  نیرحسیدو ساعت بعد که ام یکیسر کارم،  برگشتم

اطالع  یاس.ام.اس به حام هیدردسر تازه رو هم از سر گذروندم و با  نیکه ا دمینفس راحت کش هیکرده و من  یراض

دعوت ندارم نیبا ا یدادم که مخالفت . 

*** 

ساعت تو لباسام  هی ایآپارتمان و اونجا باز رو میبا هم رفت یینرفتم شرکت و دوتا ایرو ی هیرو از صبح به توص پنجشنبه

 یکه روش طرحها یسورمه ا یروسر هی، با  یسورمه ا یمانتو هیانتخاب کرد، کیدست لباس ش هیگشت و برام 

رو اصالً دوستش  فیک نیروشن که اتفاقاً من ا یصورت فیک هیو  یروشن داشت و شلوار و کفش سورمه ا یصورت

حرف زدن رو حرفش ندارم.بعدم باز خودش نشست و  یخوبه و من اجازه  یعنیگفت خوبه ،  یم ایرو یوقت ینداشتم، ول

گفت ایرو یساعت قرارمون با حام کیکرد . نزد شیصورتمو آرا یحرفه ا : 

_ بگم؟ یزیچ هیآوا من   

 ...بگو_

 ...به نظر من امروز چادر نپوش، بذار متوجه بشن که نظرشون برات مهمه_

_ دختره خودشو گم کرده؟ نیگن ا یآخه...با خودشون نم ... 

_ کنن  یفکر نم ینجوریاحترامه به حرفشون، ا هی نیاآلن نشونش بده ، ا نیاز هم یمسئله رو قبول کن نینه،اگه قراره ا

یکن یم یلجباز یدار ... 

_ نم؟یبب ینجوریا یکیاگه   

_ نه؟ ای یقبول کن ؟قرارهیباالخره که چ  
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_ قبول دارم یگفتم که تا حد یمن به حام . 

_ ذارن کنار یم اشونویریبرخورد اولتون جبهه گ یبرا ینجوری...ایبش دهید ینجوریپس باالخره قراره ا ... 

زد و گفت لبخند : 

_ یکن یهم خودتو تو دلشون جا م ،یکن یرو راحت تر م یهم کار حام ینجوریا ... 

فکر کردم و گفتم یکم : 

 ...باشه_

شد  ینگاه کردم، کمربند رو مانتوم باعث م نهییجا دادم .خودمو تو آ یو موهامو کامل تو روسر دمیپوش میضخ جوراب

بشه، کمربندو باز کردم و گفتم دهیاندامم د : 

_ ام، هم به نظر اونا احترام گذاشتم دهیراحت ترم، هم پوش ینجوریا ... 

تکون داد و گفت سرشو : 

_ هیمنطق ... 

شه، مانتومو  یم دهیاز ساعد دستام د یره و مچ و قسمت یمانتوم تو حرکت باال م نیآست دم،یساعتمو ببندم که د خواستم

گوشه  هی ایداشتم.رو یکامالً احساس راحت گهید ینجوری. ا دمیپوش یبلند سورمه ا نیبلوز آست هی رشیدر آوردم و ز

کرد یبود و با لبخند داشت حرکاتمو نگاه م ستادهیا . 

گفتم دمویبوس ارویرو ده،یکه اومد دنبالم طبق معمول با اس.ام.اس خبر داد که رس یحام : 

_ برام دعا کن ایرو ... 

گفت طنتیش با : 

_ بشه؟ یدعا کنم چ ... 

_ صالحمه ، همون بشه یدعا کن هر چ ... 

و گفت دیخند : 
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 ...ان شاء اهلل_

کرد، انگار اونم  یدرو برام باز کرد و من نشستم کنارش، سالم کردم، با لبخند داشت نگام م نیاز داخل ماش یحام

جواب داد ت،یماه رییتغ نیبود از ا یراض : 

 ...سالم خانوم_

صورتم یرو که تو دستش بود گرفت جلو یشاخه گل رز بعدم : 

_ دییبفرما ... 

زدم لبخند : 

 ...ممنون_

نگاه به سر تا پام انداخت و گفت هیبا لبخند  باز : 

_ امروز شما یشد پیچه خوش ت ... 

انداختم نییخجالت سرمو پا با : 

 ...ممنون_

_ ید یم تیاهم یمامانم دار یکه به خواسته  یآوا...مرس یمرس ... 

و  دیکش قینفس عم هیراحت  الینگفتم.انگار با خ یزیجا دادم و چ یکنار صورتمو تو روسر یالیخ یدو تا انگشت موها با

به حرکت در آورد نویماش .  

*** 

 یکه داشت کامالً تو صورتش مشهود بود، سع یادیپارک کردم و برگشتم سمت آوا، استرس ز نویرستوران ماش یجلو

هم گذاشتن پلکام آرومش کنم یکردم با لبخند و رو : 

_ ستنیوحشتناک ن یکن ینترس، اونجورام که فکر م ... 

دیخند آروم : 
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_ ه؟یچه حرف نیا ! 

_ خبر خوبم دارم هیتازه  ... 

نگام کرد منتظر : 

_ کوچولو هم آشنات کنم یخوام با مانل یم ... 

دیخند : 

_ یاله !... 

_ م؟یبر  

باز کرد و آروم با اشاره به گل تو دستش گفت نویگفت و در ماش یلب بسم الله ریز : 

_ بمونه؟ نیتو ماش نیاشکال نداره بذارم ا  

گفتم نیکشه، واسه هم یدونستم خجالت م یم : 

_ داره؟ یچه اشکال  

شد ادهیپ نویماش ی شهیش یجلو گذاشتش . 

سمتشون، حسام با  میتخت نشسته بودن، رفت هی یآزاد رو یتو هوا نایا م،مامانیهم وارد رستوران شد یبه شونه  شونه

اومد، انگار تو نظر اول آوا  نییاز تخت پا دویبا لبخند از جاش بلند شد و پشت سرش هم سما کفشاشو پوش دنمونید

بود و صورتش  نیینگاه به آوا انداختم، سرش پا هیسما قابل قبول بود، مامان و بابا هم از جاشون بلند شدن.  یحداقل برا

 :سرخ.رو بهش گفتم

 ...خواهرم سما_

کرد و دست منو  یباهاش احوالپرس ییکرد و دستشو تو دست سما گذاشت،حسام هم با خوشرو آروم سالم یصدا با

و متفکر جواب سالمشو داد .و در حال فشردن دستش گفت یفشرد.آوا به سمت مامان رفت و سالم کرد، مامان، جد : 

 خونواده خوبن؟_
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بلند گفت یآوا جواب مامانو نداده بود که بابا با لبخند و صدا هنوز : 

_ میکرد دایبا شما رو پ ییبه به آوا خانم، باالخره ما افتخار آشنا . 

وسط فقط  نیپخته بودش، ا یبود، سما رو هم که حسام حساب دهیصد در صد آوا رو پسند گهیتونستم بگم بابا د یم

تونستم برداشت کنم ینم یچیه شیجد ی افهیمونده بود مامان که از ق .  

بود.حسام کنارم نشست و  یگرفت، نگاهش با لبخند به مانل یمامان و سما جا نیو آوا ب نهیبه آوا تعارف کرد بش سما

 :گفت

_ بهش یوقت تقلب نرسون هیخانمت عروسو فرستاد کنار مادر شوهر که  یآبج ... 

گفتم یو رو به مانل دمیحرف خند یب : 

_ ؟یشد میچرا قا ییدا گریج  

 یدرست م نویجو سنگ یجور هی دیداد.خودم با یو اومدو خودشو تو بغلم جا دیو دو دیاز پشت بابا سرک کش یمانل

 :کردم، رو به آوا گفتم

_ کنم؟ یخانمو بهت معرف یمانل نیمن فراموش کردم ا یدید !... 

باز کرد و گفت یمانل یبا لبخند دستاشو برا آوا : 

_ بغلم خوشگل خانوم؟ یایم  

لبخند رو لب همه نشوند.آوا رو به سما  عشیکرد و با حرکت سر میروشو برگردوند و سرشو تو بغل من قا یفور یمانل

 :گفت

_ نازه کوچولوتون یلیماشاءاهلل خ ... 

کرد یهم با لبخند داشت نگاش م سما : 

 ...ممنون نظر لطفتونه_

باز کنار گوشم گفت حسام : 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

_ چادر نپوشه امروز؟ یتو بهش گفت  

 ...نه_

ند سرشو تکون دادلبخ با : 

 ...حلّه پس_

_ ستین یمشکل رهیمامان بهونه نگ ... 

با آوا گرم گرفته بود  یسما حساب یکرد، ول یداشت منو نگران م نیکرد و ا ینم یصحبت ادیساکت نشسته بود و ز مامان

کردن.بابا آروم گفت یداشتن با هم آروم آروم صحبت م ییو دوتا : 

_ پدرسوخته یا قهیخوش سل ... 

دمیخند : 

 ...مامان چرا انقدر ساکته_

خنده آروم گفت با : 

_ ارهیدر ب زویهمه چ ینترس سما رو ساخته که ته و تو گه،یحفظ کنه د شویجبروت مادرشوهر یجور هی دیباالخره با ... 

شه گفتم یاحساس کردم آوا کم کم داره معذب م یوقت ،یاز صرف ناهارو چا بعد : 

_ یسمت ورود دیایرم صندوق حساب کنم، شما هم کم کم ب یمن م . 

مامان و بابا  ،یسمت ورود میبه بغل پشت سرم اومد. بعد از حساب و کتاب صندوق رفت یشدم و حسام هم مانل بلند

گفت و با مامان و بابا دست داد و بعد از  یجلوتر و پشت سرشون آوا و سما کنار هم اومدن سمتمون.حسام با اجازه ا

بود.گفتم ستادهیفاصله کنار مامان ا کمیافتاده با  نیی. آوا با سر پانشونیهمراه سما رفتن سمت ماش یخداحافظ : 

_ آوا رو برسونم دیمامان، من با دیندار یخب...با ما کار ... 

لبخند زد و گفت مامان : 

_ دیراحت باش . 
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رو به مامان گفت آوا : 

 ...با اجازه_

کارش لبخند نشوند رو لب من و بابا.آوا برگشت رو به  نیو با ا دیمامان خودش رفت سمت آوا و صورتشو بوس ندفعهیا

و  دیبوس شویشونیآوا رفت جلو و دستشو گذاشت پشتشو پ یو بندا دیتوجه به ق یکنه که بابا ب یبابا و خواست خداحافظ

 :گفت

_ بابا جان یخوشحالم کرد ... 

که  رمیخنده امو بگ یداشتم جلو یسرخ آوا هممونو به خنده انداخت، دستمو گذاشته بودم رو دهنمو سع یحساب ی چهره

 :بابا خودش با خنده گفت

_ باباجان ییدختر ما گهیببعد د نیشما هم از ا ... 

کرد و گفت دییهم با لبخند سرشو تکون داد و حرف بابا رو تا مامان : 

_ میخدمتشون برسهر وقت خونواده اجازه دادن ما  ... 

لبخند رو به مامان لب زدم با : 

_ یمرس ... 

تر شد قیلبخند رو لب مامان عم و . 

و گفتم دمینفس راحت کش هی میکه نشست نیماش تو : 

_ به بعدش با شماست آوا خانم نجایاز ا گهید ... 

آروم گفت یصدا هیکردم بغض داره، با  احساس : 

_ شه یتازه قسمت سختش واسه من شروع م ... 

بازش کردم ،از طرف مامان  د،یبگم که برام اس.ام.اس رس یزیحالت چهره اش دلم براش سوخت.خواستم چ از

آوا خوندمش یبود.خوندن اس.ام.اس مامان لبخند نشوند رو لبم و برا : 
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_" کنند ینم یهستند که دلبر ییآدم ها  

یکه ذوق کن ندیگو ینم یخاص زیچ  

ماخواهند عاشقت کنند،ا یکه نم ییها آدم  

یشو یم عاشقشان ! 

رود یم شانیدلت برا ناخواسته ... 

ندیگو یآدمها فقط راست م نیا  

مهر"قشنگ  یبا چاشن ندیگو یم راست " 

توجهت را جلب کنند نکهیا یزنند نه برا یم لبخند  

از وجودشان است یزنند چون لبخند جزئ یم لبخند ... 

ستین یو اجبار یمصنوع لبخندشان  

ساده اند نهایا  

زدنشان حرف ... 

رفتنشان راه ... 

 ...نگاهشان

و مهربانند شند،پاکیآال یندارند،ب ادعا ... 

نشان اما خاص یب یآدمها نیهستند ا یچقدر دوست داشتن و ..." 

طرف مامانه از . 

و رو کرد ریهو ز هیدوخته شد و دل منو  نییبه پا عیبود که سر یجفت چشم اشک هیدر جواب فقط  و .  

*** 
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تو  نیرحسیام نیدرو باز کردم و وارد آپارتمان شدم، ماش دیشدم و با کل ادهیپ یحام نیکوتاه از ماش یخداحافظ هی با

سرو صدا وارد خونه شدم و آروم درو بستم. به  یب نیبا خودم خلوت کنم ، واسه هم کمیخواستم  یبود، م نگیپارک

نگران کننده که فکر کردن  یرفت ، هزار تو در تو یجا م رشد. فکرم هزا یمنم جار یمحض بسته شدن در خونه اشکا

محکم افتادم به  فیل هیکرد. با حرص لباسامو عوض کردم و پناه بردم به حمامو با  یو رو م ریقلبم و ز شیکیبه هر 

 ورتموظهرم روش نموند. دستامو گذاشتم رو ص شیاز آرا یاثر چیه گهیکه د دمیصورتم و انقدر پوستمو ساب شیجون آرا

کردم همه  یبودن از خونه احساس م رونیهق هقمو از گلوم آزاد کردم.از خودم متنفر بودم ، تمام مدت ب یاالخره صداب

بود،  نیهم یبرداشت من از هر نگاه هر نامحرم ینبود ول نیا تیواقع دیکنن، شا یزل زدن به من و سرتا پامو برانداز م

شوهرم  اینامزد  دیمردم شا دیکه از د یدوش به دوش مرد یحت ،یپناه حام ریز یاز دست داده بودم حت تمویانگار امن

که سالها بهش عادت  یرو نداشتم، کنار گذاشتن مامن شهیهم یباز هم حس راحت یداشت، ول یبود که کنارم قدم بر م

 یم یبه اطالع حام رو یمونیپش نیا دیبودم و با مونیکردم، پش یبود که فکر م یزیسخت تر از اون چ یلیکرده بودم خ

کردم خودمو آروم کنم،  یبود. سع یبه ظاهر درخشان کنار حام ی ندهیآ کیاز دست دادن  متیاگه به ق یرسوندم،حت

لرزش صدامو کنترل  یتونم در حال صحبت با حام یدونستم نم یبود که م ادیز یاز خودم به حد تمیدر اون لحظه عصبان

آرومتر برخورد کنم یه چند ساعت بعد موکول کنم تا کمگرفتم صحبت باهاشو ب میکنم، پس تصم .  

آرامش قلبم قرآنمو  یکرد. برا یم تمیو اذ اوردیدلمو فشار م گهیدر مورد گذشته ام هم جور د یصحبت با حام استرس

ذشت و آرامش قرآنم غرق شده بودم که متوجه گ تیبرداشتم و باز کردم و شروع به خوندن کردم. اونقدر تو عالم معنو

 ناًیرم خونه و مطمئ یم یبود. به نرگس جون خبر نداده بودم ک یکیبه خودم اومدم که هوا رو به تار یساعت نبودمو وقت

 جهینت نیداد و همه به ا یکنکاش تو کارامو نم یکس اجازه  چیمن به ه ریاخ یبرخوردا یتا اونموقع نگرانم شده بود ، ول

منو به حال خودم بذارن تا خود به خود برگردم به حالت قبلم.به نرگس جون تلفن زدم و اطالع  دیبودن که با دهیرس

 ستگاهیکه قدم زنان تا ا نطوریو از خونه خارج شدم و هم دمیرم خونه و بعد لباسامو پوش یکم کم دارم م گهیدادم که د

رو گرفتم یحام یرفتم شماره  یم یتاکس . 

*** 

تر  یمیبار با لحن صم نیاول یشدم، آوا پشت خط بود ، برا داریوقت بعد از ظهرم ب یاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 :جوابشو دادم

 جانم؟_

_ یسالم آقا حام ... 
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لبخند گفتم با : 

_ ؟یسالم...خوب کیلطفاً، در ضمن عل یشه اون آقارو از اول اسم من حذف کن یم  

_ میشه صحبت کن یممنون...م ... 

_ ا نشه؟شه، چر یبله که م  

 ...من_

شده بود یطوالن کمی سکوتش : 

_ شده؟ یزی...چ؟یشما چ  

_ یآقا حام ... 

_ یحام ... 

_ راحت ترم ینجوریفعالً ا .... 

_ دییخب باشه بفرما ... 

_ دمیرس یا جهینت هیمن امروز به  ... 

_ دم یگوش م ... 

_  یم یاحساس نا امن ییجورا هیچادر بگردم،  یاز خونه ب رونیتونم ب یکه نم دمیرس جهینت نیمن امروز به ا یآقا حام

شه انگار یکنم، حالم بد م .... 

فکر کردم کمی : 

_ بود که مامان روش  لیو حضور تو فام هایصحبت ما در مورد مهمون ،یچادر باش یاز خونه ب رونیب ستین یباشه اصرار

حساسه کمی ... 

_ بازم نشه دیشا ... 

_ یخودتونم با لباس یایتو مهمون یچرا؟....شما که گفت گهید ... 
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_ شه که هر روز  ی...نم؟یاز خونه برگزار بشه چ رونیب ایتو رستوران  هایمهمون نیاگه ا یآره،ول یخصوص یایتو مهمون

شکل باشم هیبه  ... 

گردنمو چپ و راست کردم یکم : 

_ ؟ینیمطمئ  

_ از  دیمامانتونو بد یکردم،اگه شماره  تیو شما رو هم اذ دمیرس جهیبه نت ریکه د دیشدم....ببخش نیامروز مصمئ

وقتشونو گرفتم و لیدل یکنم که امروز ب یم یمعذرتخواه شونمیا  .... 

_ ؟یتموم شده دونست زویهمه چ یزود نی....به همستیمعلوم ن یزی....حاال که هنوز چیر یصبر کن خانم، چقدر تند م ... 

_ شما یخب خونواده   ... 

_ ازت ادیکنم خوشش م یاالن که احساس م دت،یمامانم صحبت کنم....االن که دبا  دیآوا خانم صبر کن، من با ... 

قطع کرد حرفمو : 

_ حرفم...من واقعاً نتونستم ریخوام فکر کنن زدم ز ینم ... 

_  زویهمه چ کیکوچ یمسئله  هی یخوام برا یدرست کنم...نم زویکنم اگه در توانم بود همه چ یم یبسپرش به من، سع

میکرد دایواسش پ یراه هی دی...شامیبهم بزن ... 

_ دگاهیتفاوت د نهمهیتازه شروع مشکالت باشه با ا نیکنم ا یآخه من فکر م ... 

_  هیپیت نیمامان من ا ارم،یدل مامان و بابامم به دست ب دیفقط اعتقاد دارم که با ست،یبا شما متفاوت ن یلیمن خ دگاهید

 دیشا ،یاگه بهم فرصت بد نیخودم و اون تعادل بر قرار کنم، واسه هم یخواسته  نیدونم ب یو من خودمو موظف م

بهت خبر  دمیکه رس جهیکنم، فعالً فکرتو آزاد کن به نت یدرکت م منکنم...حاال هم خودتو نگران نکن،  یفکر هیبتونم 

یندار یدم، کار یم . 

_ واسه امروز دیو تشکر کن یاز طرف من معذرتخواه .. 

داشته باشه....فعالً یبه معذرتخواه اجیکه احت ینکرد یکار_زدم: لبخند  

  .خدا نگهدار_
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*** 

و  سیباال، رفتم سمت سرو دیابروهام از تعجب پر دم،یشن منیعمو رو از داخل نش یکه صدا رونیاز اتاق برم ب خواستم

حضور آالء، سالم کردم  عمو زن عمو اومده بودن بدون من،یرفتم تو نش افمیبعد از شستن دست و صورتمو مرتب کردن ق

از لبخندو داشت گفت یلباش طرح کهیو باهاشون دست دادم.زن عمو درحال : 

_ خان یمبارک باشه حام ... 

تعجب به مامان نگاه کردم، با لبخند گفت با : 

_ گن مامان جان یآوارو م انیجر ... 

آروم گفتم یوا رفته تشکر کردم و پشت سر مامان وارد آشپزخونه شدم و با صدا ی افهیق با : 

_ مامان؟ یچرا گفت نایبه ا  

برگشت و نگام کرد مامان : 

_ ؟ینگرفت یقطع متویچرا نگم؟...مگه تصم  

_ ؟یشما چ یمن چرا،ول  

زد لبخند : 

_ رو بذار ی، قرار خواستگار هیدختر خوب ... 

_ ؟یشده چ مونیاگه بگم آوا پش  

دیرو لبش ماس لبخند : 

_ ؟یچ یعنیشده؟ مونیپش  

 ...اآلن زنگ زده بود_

 خب؟_

_ شم یتونم چادرمو بذارم کنار، معذب م یگه نم یگه امروز برام تجربه شده، م یم ... 
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پوزخند زد مامان : 

_ گهیخواستم کاله سرتون بذارم د یگفت م یدفعه م هیپس  ... 

گفتم نییو با سر پا دمیکش قینفس عم هی : 

_ براتون مهمه؟ یلیخ ... 

_ ؟یکن یفکر م یدونم واال...تو چ ینم  

_ کرده انقدر براش  یکنه، گفت تا حاال تجربشو نداشته، فکر نم یخواست زنگ بزنه و واسه امروز ازتون معذرتخواه یم

 ...سخت باشه

_ نشستن زشته نایا میبر ایحاال فعالً ب ... 

 ...مامان_

سمتم برگشت : 

_ رینگ گه،سختیتو که خوشت اومده ازش د ... 

_ مال خودته،من به فکر تو ام اشیسخت ... 

و کنار گوشش گفتم دمیانداختم دور گردنش و گونشو بوس دست : 

_ یمرس ... 

گفت عمو : 

_ ؟یکن یمامانت لوس م یپسر جان خودتو برا هیچ  

تکون داد و گفت یسر مامان : 

_ م؟یبچه رو زنش بد نیا میخوا یم دیدونم ما به چه ام یمن نم  

دیعمو خند زن : 

_ کنه یببعد واسه خانمش خودشو لوس م نیان شاء اهلل از ا .... 
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. عمو گفتنییسرمو انداختم پا دمویخند : 

_ مشینیما هم بب یعروس خانم خوشبختو ندار نیخان، عکس ا یحام ... 

 ...نه عموجون، هنوز ازش عکس ندارم_

_ م؟یخور یم شوینیریان شا اهلل ش یک ... 

_ درست بشه یو خوش ریبه خ زیهمه چ دیدعا کن ... 

_ اهلل ان شا ... 

عمو رو به بابا ادامه داد بعد : 

_  ادیخواستگار آالء ب نیبدم ا تیمنم رضا دیشه، اگه شما اجازه بد یان شاءاهلل داره مشخص م یحام فیحاال که تکل

ه؟یک مینیبب  

آالء برام تموم شده  گهیآوا بود و د شیفکرم پ یشد، درسته که اآلن همه  یجور هیحرف عمو انگار تو دلم  دنیشن از

. بابا گهیاسمش کنار اسم کس د دنیدونستم و سخت بود شن یباالخره سالها من آالء رو متعلق به خودم م یبود، ول

 :گفت

_ ...ان شاءاهلل خوشبخت بشنه؟یچه حرف نیا ... 

_ پسره؟ هیهست و چه جور یک مینیتا بب ! 

شد شیفنجون چا نگاه به من انداخت و مشغول هیآه پر حسرت  هیعمو با  و . 

*** 

بردم تو آشپزخونه که مامان گفت یرو م ییرایکمک مامان ظرف و ظروف پذ داشتم : 

_ خوام فردا زنگ بزنم به مامانش یم ریرو بگ نایآوا ا یخونه  یشماره  ... 

_ نداده به من یآوا هنوز نظر قطع م،یبا هم مراوده داشته باش شتریخرده ب هی میخوا یاالن هنوز زوده مامان، ما م ... 

_ کنه ینم جادیا یصحبت سر بسته که مشکل هی...ننیب یرو از تو م یاگه پدرو مادرش متوجه بشن کوتاه ... 
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 ...مامان آوا فوت کرده_

_ ....پدرش؟میصحبت کن یبا ک دیخب...با  

_ آواس یبرادر ناتن نیرحسیپدرش ازدواج کرده...درواقع ام ... 

_ صحبت کنم؟ نیرحسیبا مامان ام دیبا یعنیخب،  

_ هم هست یمشکل هی یشه ول یخب م ... 

شد رهیبرگشت سمتم و با دقت بهم خ مامان : 

_ ؟یچه مشکل  

پشت گردنم و گفتم دمیآزوم کش دستمو : 

_ .....خبزهیچ .... 

_ ؟یحام یکن یمن و من م ینجوریشده که تو ا یباز چ  

_ ستیمن که اصالً مهم ن یحداقل برا یعنی ستین یاصالً مهم یمامان مسئله  نیبب ... 

 خب؟_

_ نامزد شده بوده نیرحسیمامان آوا قبالً با .....ئه داداش ام نیامم....بب ... 

چند لحظه ساکت نگاهم کرد و بعد گفت مامان : 

 چرا بهم خورده؟_

_ فوت شده، تو تصادف نیرحسیبهم نخورده...داداش ام ... 

سکوت گفت قهیمامان بهت زده بود، بعد از چند دق ی افهیق : 

_ دختر واست اومده یقحط یکن یتو چرا فکر م ... 

_ نبوده شتریدو، سه ماه ب شونینامزد ی....دوره ستین یمهم یمامان آخه اصالً مسئله  ... 
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_ یمونده که نگفته باش یچ گهیرسد....بگو....خجالت نکش، د یم یباغ بر نیهردم از ا ... 

_ من و آالء بوده طیپسره هم درست مثل شرا نیآوا و ا یمامان، نامزد یچیه ... 

_ ومدیاسم نامزد روتون ن چوقتیتو و آالء ه ... 

 ...مامان_

_ ازدواج آخر و  نیده...ا یداره خودشو نشون م شتریدختره روز به روز ب نیتو و ا ی...تفاوتهایحام ستمیمن موافق ن

ستیتوش ن یعاقبت ... 

_ من مهم نباشه؟ یاگه برا یحت ... 

_ رو کنار عروسش  گهیپسره د کیهر لحظه  ستیکه جوونشو از دست داده براش راحت ن ی...مادریفهم ین نمتو اال

تویدامن زندگ رهیگ یآهش م ،یچشم تو چشم بش چارهیتو هر روز قراره با اون مادر ب نه،یبب ... 

_  یدوست داره...م یلیگن آوا رو خ یکنار اومده...مامانشم م یچقدر منطق نیهم داداشش بوده...بب نیرحسیمامان، ام

شیبه خوشبخت هیگن راض ... 

_ رهیتونه بگ یکه نم شویمادر یعاطفه  یمادره، جلو یول هیراض ... 

_ ناراحت نشه شونیدو سه ماهه که ا ینامزد هی یبه پا نهیتا آخر عمر بش دیدختر با نیا یعنی ... 

_ یکن ید عمل م یمنطق یتو که به حساب خودت دار ،یآخه چرا تو؟....تو که عاشق نشد ینه ول ... 

_ کنم واقعاً برام مناسبه،  یکه من حس م هیدلبستشم، آوا تنها دختر گهیاآلن د یدرسته که با عشق شروع نکردم، ول

تونم  یتو آوا م مویزن زندگ اتی...من واقعاً خصوصزیهمه چ ریکنم که آالء زد ز یاآلن دارم خدارو شکر م یحت

داشته باشه یدونم مخالفت یم دیبع نمیرحسیم...مخالفت نکن مامان...مامان الیدل ی...چرا آخه بنمیبب ... 

_ و قبول دارم که دختر  دمیخودشو د نکهیگم نه ، اونم بخاطر ا ینم یگرفت متویکنم...اگه خودت تصم یمن مخالفت نم

 یپا ،اگهیهست یکنه، اگه خودت راض یواسه تو سخت م طویمسائل داره شرا نی...تک تک ایول ه،یخوب و آروم

 نیا ی هی...روحیجا بزن یبه راحت دیگود نبا نیتو ا یاگه رفت ،یبدون دیبا یندارم...ول یمن حرف ،یمون یمشکالتش م

 گهید ؟دوروزیتون ی،میآوارو داشته باش یهوا دینباشه، تو با یعیطب ی هیروح هیخونواده و از همه مهمتر خود آوا ممکنه 

بهش؟ یزن یسرکوفت نم ادیم شیکه پ یمسائل نیبه خاطر کوچکتر  
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_ ادیزنم...دلم نم ینم ... 

_ رمیخونشونو بده تا من تماس بگ یشماره  هیقطع متیسخته...حاال اگه تصم یباشه، ول ... 

_ با خودش صحبت کنم دیاول با ...  

*** 

بعد در اتاقم زده شد، برگشتم سمت درو  قهیزنگ خونه بلند شد و چند دق ینماز نشسته بودم که صدا یسجاده  سر

 :گفتم

_ دییبفرما ... 

خندون وارد شد و گفت یبا چهره  ایرو : 

 ...سالم خواهر شوهر_

جام بلند شدم از : 

_ ؟یطور زم،چهیسالم عز  

و گفت دیسمتمو گونمو بوس اومد : 

_ چطوره؟ یحام  

 ...خبر ندارم ازش_

_ ؟یدیرو د نایمامانش ا  

_ روزید گه،یآره د ... 

_ بود؟ یبرخوردشون چه جور  

حرکت باباش دوباره سرخ شدم و با لبخند گفتم یادآوری از : 

_ یببعد دختر خودمون نیتو هم از ا"و گفت دیبوس مویشونیبرخوردشون خوب بود، مخصوصاً باباش، موقع برگشتن پ " 

گفت جانیبا ه د،یخند یهمراه صورتش داشت م ایرو یچشما : 
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_ و از مامانش گرفته بوده یباش باباش اوک نیموطمئ  ... 

نییانداختم پا سرمو : 

_ خب یول ... 

_ ؟یچ  

_ زنگ زدم یبه حام شبیمن د ... 

 خب؟_

_ تونم چادرمو بذارم کنار یشدم، نم مونیبهش گفتم پش ... 

 چرا؟_

_  ت،یتو جمع یکنن، انگار که لخت بر یکردم همه دارن نگام م یبود، حس م شیآزما هیواسم  روزید ا،ینتونستم رو

توم یاصالً نم ستم،یراحت ن ... 

_ گفت؟ یچ یحام  

_ یچیه ... 

کرد نگاهم : 

_ ؟یتیواقعاً بدون چادر اذ یعنی  

_  یلیبا چادرم خ یدونم وقت یبدم، فقط م حیبرات توض یدونم چه جور یبد داشتم، نم یلیحس خ هیتو جمع بودم  یوقت

دارم یشتریب تیاحساس امن ... 

_ یراحت باش دیخودتم با ،یخب آره ، حق دار ... 

_ نباشه؟ یراض طیشرا نیمامانش با ا یکن یحاال فکر م  

_  یاجیگفت احت یحام رم،یبگ میکنم که نتونستم درست تصم یدونم، من گفتم، حاظرم زنگ بزنم ازش معذرتخواه ینم

کنه یخودش صحبت م ست،ین ... 
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_ نیرحسیامروز زنگ زده بود به ام یحام ... 

 خب؟_

_ با خونوادت اقدام کنن...حتماً موضوع واسشون حل شده اس  ییگفت مامانش اصرار داره زودتر واسه آشنا یم

گفت من نظرتو بپرسم نیرحسی....امگهید ... 

نییانداختم پا سرمو : 

_ صحبت کنم یبا حام دیهنوز زوده، من هنوز با .... 

تکون داد سرشو : 

_ پرسم،  ینظرشو م رمیگ یبهش گفت،گفته حاال تو با آوا صحبت کن، من خودم هم آخر شب تماس م نویهم نمیرحسیام

اجازه گرفته باشه نمیرحسیخواسته از ام یم ییجورا هیدر واقع  ... 

_ گم یباشه، خودم بهش م ...  

*** 

 بله؟_

 ...سالم_

_ ن؟یسالم خوب  

_ خانم؟...چه خبر؟ یشما چه طور  

_ ی...سالمتیچیه ... 

_ ؟ییتنها  

_ رفتن نیرحسیبا ام شیساعت پ میبود، ن شمیپ ایآره،رو ... 

_ ؟ ید ی...اجازه ممیکن شیباهات صحبت نکرد؟...آوا مامانم اصرار داره زودتر رسم نیرحسیام  

خرده مکث کردم و بعد گفتم هی : 
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_ ؟یصبر کن گهیخرده د هیشه  یم  

_ خودتو راحت کن...حرفتو بزن ؟یکن یکنه؟...چرا دل دل م یم تتیداره اذ یچ ... 

_ دیصبر کن یباشه، ول ... 

_ ؟یتو چرا انقدر دلنگرون یواسه صبر کردن ندارم، ول یمن مشکل  

_ گم،فقط یم  ...  

قطع کرد حرفمو : 

_ خرده هیخونواده ها  یکن دایتو خودتو پ یتا وقت یدون ی...اگه صالح مینکن خودتو، بذار هر وقت راحت بود تیاذ ... 

وسط حرفش دمیپر : 

_ وسط ادیخونوادم ب یخوام فعالً پا ی،نمنه  ... 

 ...باشه...پس من منتظرم_

دل کردم و گفتم کی دلمو : 

_ ؟ییجا هی میشه فردا صبح با هم بر یم  

_ سر تا شرکت برم هیاول صبح  دیحتماً...فقط من با ... 

_ دیباشه، هر موقع کارتون تموم شد به من خبر بد . 

 .حتماً_

*** 

منتظرم بود،  نیشرکت تو ماش یآراد از شرکت خارج شدم. جلو نینگاه سنگ ریبرداشتم و ز لمویوسا یاس.ام.اس حام با

 :کنارش نشستم و سالم کردم، با لبخند جواب سالممو داد و گفت

_ م؟یکجا قراره بر  

نییانداختم پا سرمو : 
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_ رمحمدیام شیپ میخوام بر یم ... 

تو آروم گف نییلحظه نگاهم کرد و بعد سرشو انداخت پا چند : 

_  یا ندهیاونجا...برام سخته، و اگه قرار باشه ما با هم آ امیکه من دارم م هیدفعه ا نیآخر نیآوا، ا ی...ولمیر یباشه، م

میداشته باش ... 

بلند کرد و ادامه داد سرشو : 

_ تکرار بشه میاون مرحوم تو زندگ ادیدوست ندارم اسم و  ... 

نییانداختم پا سرمو : 

_ کنم دایبرم تا جرات گفتن پ دیخوام....با یکنه، م یمن فرق م تیاالن وضع یدونم، ول یم ... 

روشن کرد نویتکون داد و ماش سرشو . 

*** 

 یکرد و آروم آروم اشک م یپخش م اهیرو که گرفته بود رو سنگ س ینشسته بود و دسته گل رمحمدیمزار ام کنار

خلوت کرده بود و  رمحمدیبا ام یساعت مین هیشد و اعصابم خرابتر از قبل. یو با هر قطره اشکش دل من فشرده م ختیر

ورم  یکردم، از جاش بلند شد و با صورت و چشما یم گاهشمن بعد از خوندن فاتحه ازش فاصله گرفته بودم و از دور ن

اومد سمت من و آروم گفت ریو سر به ز نیو مت نیسنگ یکرده، ول : 

_ میبر .... 

 نیقبل از روشن کردن ماش میکه نشست نیتو ماش ،یکردم سمت خروج تشیپشتش قرار دادم و هدابا فاصله  دستمو

 :گفت

_ میصحبت کن نجایشه هم یم ... 

آروم گفتم یسوخت، با صدا شیقرار یب یلحظه نگاهش کردم، دلم برا چند : 

_ کنه ، اصالً نگو یم تتیکه انقدر داره اذ هیاگه مسئله ا ،یهر جور تو راحت ... 

_ رو پنهون کنم یزیخوام چ ینم نباریا گهید دم،یخودم تنها نگه داشتم ، بد د یرازو برا هیبار  هیشه، من  ینم ... 
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_ دم یمن گوش م یبگ یخوا ی...اگه میهر جور تو راحت ... 

کرد و نگاهش روش قفل بود گفت یم یکه با دستمال تو دستش باز نجوریهم : 

_ کردم  یکامالً بچگونه که اونموقع فکر م یعالقه  هیعالقه مند شدم،  هامیاز هم کالس یکیدانشگاه ، به  لیمن...اوا

هیجد یلیخ ... 

افتاده فقط گوش سپردم به  نییمن هم با سر پا نیهم یخواستم با حرف زدن تمرکز و آرامششو بهم بزنم، برا ینم

کنه دایبا گفتن آرامش پ دیحرفاش، تا شا . 

_ کنم دارم بهش  یاشتباه بزرگ مرتکب شدم و بهش گفتم که حس م هی...من ، شیرمنطقیغ یمدت، با حرکتا هیبعد از 

عکس داشت، از  ی جهینت قاًیکنه ....حرفم دق ادتریمراعات کنه و فاصلشو با من ز یکمیشم و دوست دارم  یعالقه مند م

 یحس دو طرفه اس و م نیباالخره گفت امنگنه قرار داد تا  یال نوگرفت و م یبا من تماس م شتریاون موقع روز به روز ب

نبود ، فقط در حد درس و دانشگاه،  نمونیب یا یاونجور یاصرار کرد ...رابطه  یلیمن قبول نکردم، خ م،یخواد با هم باش

 نیتر یمیاز صم یکی با دمیموقع به خودم اومدم و فهم هی نکهیمن قبول نکردم، تا ا یکنه، ول شترشیاصرار داشت ب یلیخ

آقا،  نیروز متوجه شدم که ا هیتموم شد...بعد  زیمدت کم همه چ هیداره ، و خالصه ، تو  تریجد یلیخ یدوستام رابطه 

 یکه همباز یدختر دیفهم یناراحت شد وقت یلیخ نیرحسیبوده، ام رمحمدیو ام نیرحسیام یدوستا نیتر یمیاز صم یکی

 رمحمدیام نکهیبا من کنار اومد...تا ا یمنطق یلیخ نیرحسیام یمن بودم...ول بودهمدتها سرکارش گذاشته  شیبچگ

 زهیانگ نینرگس جون فقط با هم یعنینرگس جون انجام شد،  شنهادیبا پ رمحمدیمن و ام ینامزد ران،یبرگشت ا

 میمن به همکالس ی عالقهاتفاق افتاد...کم کم متوجه شدم  ینامزد نیا عیسر یلی....و خ رانیکشونده بود ا رمحمدویام

به خواست بابام  رمحمدیبود، من و ام رمحمدیام شیپ شهیفراموش شد و فکر من هم زیهمه چ باًیبچگانه بوده و تقر یلیخ

دیمحرم بش دیبا شتریب ییآشنا یو گفت برا رهیگ یسخت م یلیمسائل خ نیا یبابام رو م،یمحرم شد ... 

موند، آروم نگاهش کردم و گفتم ساکت : 

_ ادامه داره؟هنوز   

نگاهم کرد و آروم گفت شیاشک یچشما با : 

_ افتاد فقط  یرو نداشتم، اگه هر اتفاق یقصد گول زدن کس چوقتیمن ه دیخوام بدون یحرفمو تموم کنم، م نکهیقبل از ا

دیخوام حاللم کن یم ... 
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دمیواقعاً دلمو به درد آورده بود ، آروم پرس افشینگاهش کردم، ق فقط : 

_ گم؟ یم رمحمدوی...ام؟یدوستش داشت یلیخ  

دوست داشتم از حرکاتش حرف دلشو بفهمم، آرومتر از قبل گفتن رم،یافتادن سرش باعث نشد نگاهمو ازش بگ نییپا : 

_  زیکه محرمم شد انگار همه چ یمسئله عذاب وجدانه...آره دوستش داشتم، از لحظه ا ست،یمسئله دوست داشتن تنها ن

دوره  یخواستم از دستش بدم...آخرا ینم گهیخواستمش، د یم گهیو رو شد...د ریحسهام ز یکرد، انگار همه  رییبرام تغ

میرو بذار یعقد رسم یبا بابا صحبت کنه تا برنامه  وناز طرف هردوم نیرحسیقرار شد ام یوقت تمون،یمحرم ی ... 

کنار دنده ارو برداشتمو درشو باز کردم و  یآب معدن ی شهیشده بود که دلمو به درد آورد ،ش دیهقش اونقدر شد هق

 :آروم گفتم

_ کنه یحالتو بهتر م یقلپ بخور هی یخرده گرم شده، ول هی ... 

تر کرد و گفت یتشکر کرد و لب یلب ریز : 

_ شهیواسه هم میخواست یم گرویهمد مویبود نیاز هم مطمئ گهید ییبا بابا صحبت کنه، دوتا نیرحسیقرار بود ام ... 

ادامه داد رون،یزل زدم به ب نیماش ی شهیبرگردوندم و از ش ومور : 

_ ...من ، منم نتونستم مخالفت کنمارهینتونست طاقت ب رمحمدیام ... 

 نیذاشتم با ا یخواد بگه و اگه م یم یدونستم چ یکنم، م تشیخواستم اذ یواسه گفتنش، نم دیکش یزجر م داشت

دستمو  نیخواستم پس بکشم، واسه هم یبود؛ حاال چه خودم قصد ادامه داشتم و چه م یحالش ادامه بده کمال نامرد

 :بلند کردم و گفتم

 ...بسه_

_ بار با  هی رمحمدی... امیبفهمه، ول یزیبچگونه چ یاز اون عالقه  رمحمدیکردم...ام یوقت فکر نم چینه بذار بگم، ...ه

 یدونم چه جور یکرد ....و نم ادیرفت و آمدشو باهاش ز شیبچگ ید دوره  ایروبرو شد و به  م،یمحمد، همون همکالس

که من چقدر بچگونه بهش دل داده بودم،  دیوقت نفهم چیه د،ینفهم وحدش یمن و اون بوده، ول نیب یزیچ هیبو برد که 

 ید، عصببد برداشت کر رمحمدیبد گفته بود، ام یلیکه موضوعو بهش گفته بود خ یبحقثمون شد، دعوامون شد، اون کس
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خونوادش  نارمن نبود، اگه حماقتام نبود، اون جوون اآلن ک یوقت بر نگشت، اگه کارا چیو ه رونیمنطق زد ب یشد و ب

 ...بود

 یبودم در حال انفجار بود، نم دهیکه شن ییروشن کردم، مغزم از حجم حرفا نویدستمالو گذاشتم رو پاشو ماش ی جعبه

 یمنطق میتصم هیشدم تا  یآروم م دیکنم، با لیو تحل هیخواستم با اون حال قضاوت و تجز یخواستم بهش فکر کنم، نم

 یلب ریشدن، آروم و ز ادهینگاه آخرو بهم انداخت و موقع پ ضحرف آوا رو رسوندم دم خونشون. با بغ یگرفتم...ب یم

 :گفت

_ دادن نداشتم، فقط سخت بود گفتنش، و یمن....قصد باز د،یحاللم کن  ... 

بست و رفت سمت در خونه نوی، آروم در ماش نییساکت شد و سرشو انداخت پا عیکه افتاد روش،سر نگاهم .  

*** 

از پله ها  یکیتو همون تار میمستق ست،یخونه ن یخونه خاموش بود و مشخص بود که کس یرو شکر کردم که چراغا خدا

قضاوتم کرده، فقط  یدونستم چه جور یاز حرفام داشته،نم یچه برداشت یدونستم حام یرفتم باال و وارد اتاقم شدم، نم

خواست، تو  یتازه م یدلم هوا ن،یقضاوتش برام مهم شده. رفتم رو بالکن و نشستم رو زم گهیدونستم که اآلن د یم

 هانتظار هیفقط  نیدونستم ا یتو دستم بود و چشمم بهش و خودم م میتونستم نفس بکشم. گوش یاتاق نم یگرفته  یهوا

 واگه قرار باشه ت یبگه، حت یزیچ هی یکسو نداشتم، فقط دوست داشتم حام چیه یوگرنه حوصله  ،یواسه تماس حام

 هنکینگفتو دوست نداشتم، ا یزیو چ دیکه شن نیسکوتشو دوست نداشتم، ا نیکنه، فقط ا انیب شویقالب کلمات دلخور

اگه  ینشون بده که باورم داره حت یجور هیخواست باورم کنه،  یدادمو دوست نداشتم، فقط دلم م شیفکر کنه باز

باشه یبعدش خداحافظ .  

رفت  یآورد تو و نرگس جونم سالنه سالنه م یم نشویکه بلند شد ،منم از جام بلند شدم، بابا داشت ماش اطیدر ح یصدا

به  دیسوخت، با یذاشتم خونوادم باز از غم و غصه هام بو ببرن، دلم واسه اونا هم م یم دیخونه. نبا یسمت در ورود

 ریمس رییاتفاق خاص باعث تغ هی ستیو قرار ن نهیمن هم یزندگ والانگار خودم هم باورم شده بود که ر ومدم،یخودم م

نرگس  ی هیآروم گر یصدا ن،ییتم پاو برگشت آرامشم بشه. رفتم داخل اتاق،لباسامو عوض کردم و از پله ها رف میزندگ

استرس  یبا کل وپله مکث کردم، همون موقع بابا هم وارد شد، نگاش کردم  نیلحظه رو آخر هیجون از اتاقش بلند بود. 

دمیپرس : 

_ شده؟ یچ  
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گفت عیزل زده بود بهم، با نگاه دلخورش منظورشو بهم فهموند، سر بابا : 

_ کنه بابا؟ یم هیسالم....نرگس جون چرا گر د،یببخش  

 ...سالم_

سمت در اتاق،باز گفتم رفت : 

_ شده؟ یبابا، نرگس جون چ  

_ ستین یزیچ ... 

_ ه؟یبابا من نگرانشم، چرا آخه گر  

در توقف کرد و بدون برگشت سمتم گفت ی رهیرو دستگ دستش : 

_ رمحمد؟یرو سنگِ ام یدلش گرفته...تو گل گذاشته بود  

نییباشنم؟،سرمو انداختم پا دهید یبا حام نایو رو شد، اگه بابا ا ریلحظه از استرس دلم ز هی : 

 ...بله_

_ میصحبت کن میخوا یتو م ایب ... 

نییسرش وارد اتاق شدم، سرمو انداختم پا پشت : 

 ...سالم نرگس جون_

تخت نشسته بود یلبه  یجون پشت به در اتاق رو نرگس : 

 ...سالم مادر_

روبروش و با خجالت گفتم واریزدم به د هیسمتش و تک رفتم : 

_ شده نرگس جون؟ یچ  

_ مامان جان یچیه ... 
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ستادمیشد و چادرشو تا زد و رفت سمت در کمد، رفتم پشت سرش ا بلند : 

 ...نرگس جون_

گفت بابا : 

_ خودم بگم؟ ای یگ یشما بهش م  

گفت شویرو صورت اشک دیجون با کف دست کش نرگس : 

_ یظلمه به خدا حاج ... 

گفت یحالت عصب هیچرخوندم، بابا با  نشونیشد، منتظر نگاهمو ب شتریتو دلم ب استرس : 

_ که خودشو پسر شما آب دادن یدسته گل  ... 

جون با هق هق گفت نرگس : 

_ شه یم یدونست که آخر و عاقبتش چ یآخه اون بچه چه م ... 

بغض گفتم با : 

_ شده بابا؟ یچ  

تو دستش حیزل زد به تسب بابا : 

_ تیخواستگار ادیب رهیبلند شه دست مادرشو بگ د،یبدم به مج شنهادیخوام پ یم ... 

زده گفتم بهت : 

_ ه؟یک دید؟،مجیبد شنهادیشما پ ... 

دیغر بابا : 

_ ؟یهم برام گذاشت یا گهیمگه تو راه د !... 

_ بابا؟ هیک دیمج  
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جون کشوندم تو بغلش نرگس : 

_ گن یبرات مادر، شاگرد مغازه رو م رمیبم یاله ... 

واریبه د دمیبا بهت چسب دوباره : 

 ...شاگرد مغازه؟...اون که...اون که_

هق نرگس جون بلند شد و گفت هق : 

_ باهاش یتا کن ینجوریذارم ا ینم رمحمدمه،یبچه امانت ام نیذارم....ا یبه خدا نم ،یذارم حاج ینم ... 

لب گفتم ریز : 

_ که فلج بود دیمج ... 

دیغر بابا : 

_ هم بهش بدم تا یباج هی دیبا یکه زد یگند نی...با ارت؟یبگ ادیم یپسرحاج یپس فکرد ... 

هیگر ریصدا زدم ز یگذاشتم رو لبامو ب دستمو ... 

جون گفت نرگس : 

_ باهاش ینجوری...نکن انیبچه رو بب نیآخه رنگ ا ،یحاج ادیخدارو خوش نم ... 

بابا قاطع گفت ن،یزم یخوردم رو سر : 

_ دقم ی نهییمن شده آ یدختر تو خونه  نیکه گفتم،ا نیهم ... 

دمینال : 

 ...نه بابا، ترو خدا_

بشم که از دو پا فلج بود و  یبودن حاال عقد مرد یمدت با حام هیو  رمحمدیمثل ام یتونستم بعد از کس یم یجور چه

داشت.نرگس جون گفت یمشکل مادرزاد : 

_ کنه یعقدش م یرعلیام .... 
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دمینال باز : 

 ...نه نرگس جون، ترو خدا نه_

برداشت و شماره گرفت، من هم مات و مبهوت زل زده بودم بهش مویس یتلفن ب یتوجه به من گوش یجون ب نرگس . 

_ با هم  دیر یاآلن م نیصحبت کن، آمادش کن، هم یرعلیگم....با ام یم یچ نیسالم مادر،....گوش بده بب ن،یرحسیالو ام

یکه گفتم....گوش نیآوا رو عقد کنه......هم دیبا یرعلیخونه....ام دیایدنبال عاقد م ... 

رو گرفت سمت من یجون گوش نرگس : 

_ کارت داره نیرحسیام ... 

گفت دیهق هقمو که شن یرو گرفتم و گذاشتم کنار گوشم، صدا یگوش : 

 ...آوا...چه خبره اونجا؟_

شد شتریهقم ب هق : 

_ گه؟ یم یمامان چ  

_... 

_ ؟یا یتو راض  

  نه_

خدا نه ،به ... 

_ رو بگو بهشون یحام انیگه؟... جر یم یپس مامان چ ... 

_ شه ینم ... 

_ شه؟ یچرا نم  

گفتم آروم : 

_ ستین یانیجر ... 
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آروم گفت یلحظه ساکت موند و بعد با صدا چند : 

_ خونه امیمن اآلن م ...  

*** 

با  یرعلیبلند سالم کرد و ام یبا صدا نیرحسیکه رنگ به رو نداشت وارد شدند، ام یرعلیو پشت سرش ام نیرحسیام

که  نطوریبابا هم وار،یزد به د هیسالم زمزمه کرد و همونجا کنار در تک هیشب یزیچ هیلب  ریزد، ز یکه دو دو م ییچشما

جواب سالمشونو داد. نرگس جون با پرخاش گفت رگفت ،با س یلب ذکر م ریو ز حشیزل زده بود به تسب : 

_ یاریعاقد م یر یمگه من بهت نگفتم م نیرحسیام ... 

_ شده آخه؟ یگرفت،چ میشه تصم یمامان!....انقدر با عجله که نم  

گفت یرعلیتو هم رو به ام یبا اخما رهیرو بپذ یتر از اون بود که حرف منطق یجون عصب نرگس : 

_ یاریاسم منو ب یحق ندار گهید ،ی،عقدش کن یاریعاقد ب یاآلن نر نیاگه هم ... 

لب زد یرعلیام : 

 ...!مامان_

با هق هق گفتم من : 

_ واسه من مثل آراده یرعلیتروخدا، ام دینرگس جون نگ ... 

جون بلند تر گفت نرگس : 

_ یریم یکن یجمع م لتویاآلن وسا نیهم ای یکن یکه گفتمو م یکار ای یرعلیام ... 

گفت نییبا سر پا بابا : 

 ...نرگس خانم_

جون بلندتر گفت نرگس : 

_ گفتم نکهیهم ... 
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از  یرو هول هولک یساک ورزش هیو  یرعلیآپارتمانو برداشتم و رفتم تو اتاق ام یدایو از پله ها رفتم باال، کل دمیدو

گرفتم.رفتم سمت  یم عتریرو هر چه سر یبعد یاتفاق افتادن فاجعه  یجلو دیبا ن،ییپر کردم و رفتم پا یضرور لیوسا

و گرفتم سمتش دیو ساک وکل یرعلیام : 

_ رمحمدیامبرو آپارتمان  ... 

گفتم یلب ریز و : 

_ دم خودم درستش کنم یقول م ... 

دیکش غیج یرعلیجون سر ام نرگس : 

_ ؟یفرار کن یخوا یکننش...تو م دیدخترو عقد مج نیخوان ا یم رتیغ یب  

تو صداش نمونده بود گفت ییکه انگار نا یرعلیبهت زده زل زدن به من،ام یرعلیو ام نیرحسیام : 

 ...چرا آخه؟_

از پله ها باال و پناه بردم به اتاقم دمیدوباره دو هیگر با . 

*** 

 ا،یو با حجب و ح یخجالت یآوا،آوا دم،یکه شن ییزدم، شکه بودم از حرفا قیپک عم هیرو روشن کردم و  یبعد گاریس

شد آخه؟ یم یچه جور  

 یباهاش م یبرخورد اساس هینه، وگرنه  ای انهیدر جر ایدونستم رو یگول خوردم، نم نکهیداشتم ، احساس ا یبد احساس

کردم، اگه  یحرفاشو باور م دیبدم؟اصالً از کجا با یچ نارویداده بود، مونده بودم جواب مامان ا یمنو باز یکردم، بدجور

نشده باشه؟،کالفه  رمحمدیو بعد هم مرگ ام تین مسئله باعث عصبانیاز کجا معلوم اصالً هم ؟،یهمش دروغ بود چ

 دیحاال با م،یکردم واسه زندگ یم یزیدختر، تازه داشتم برنامه ر نیدادم به ا یتازه داشتم دل م دم،یوهام کشبه م یدست

گفتم هحوصل یدر اتاقم بلند شد، ب یگرفتم که صدا گهیپک د هیشدم.باز  یخرد تر م نمیآالء از ا یجلو : 

 ...بله؟_

صورتش تکون داد و گفت یباز شد و سما اومد تو بالفاصله اخماش رفت تو هم،دستشو جلو در : 

_ ؟یکش یم گاریاتاق؟...چقدر آخه س نیتو ا یش یتو خفه نم  
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رفت سمت پنجره گفت یکه م نطوریهم بعدم : 

_ خرده هوا عوض بشه هیپنجره رو باز بذار  نیحداقل ا ... 

خودش پرده رو کنار زد و پنجره رو باز کرد و بعد با لبخند گفت و : 

 آوا چطوره؟_

لب گفتم رینکردم، ز نگاش : 

 ...خوبه_

دیخند : 

_ ؟یبش یدست به کار خواستگار یخوا یم یک  

_ نمیحاال بب ... 

لحظه نگام کرد چند : 

_ ؟یچته تو حام  

 چه طور مگه؟_

_ خاطر آالست؟ ؟بهیچرا غصه دار  

 یکردم، ول یلحظه به آالء و به قول عمو خواستگارش فکر نم هی یبود که حت ریحاال انقدر فکرم درگ گهیکه د هرچند

بود واسه دست به سر کردن سما،گفتم یخوب یبهونه  نیخب ا : 

_ دمیمدت سرکار بودمو نفهم نهمهیا نکهیدلخورم از ا . 

کنارم نشست : 

_ بهترشو قسمتت کرد هیعوضش خدا  ،یداداش الیخ یب . 

خواهر ساده که بازم سر کار بودم نیدونست ا یظاهر لبخند و در واقع پوزخند زدم، چه م در . 

خوردم یم یباز یراحت نیسال سن، هنوز انقدر ساده بودم که به ا یبا س نکهیخورد، از ا یخودم حالم به هم م از .  
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*** 

_ بگم؟ یمن به حام  

_ بشه بهتره که، حداقل نسبت بهش احساس  یرعلیهمون عقد ام میدرستش کن ینجوری...اگه قرار باشه ا؟یرو بگ یچ

که داره تیمسئول .. 

_ آوا بد گفته موضوعو دیبود،شا یراض یآخه حام ... 

_ دونست یبود که مسئله رو نم یراض یتا وقت یحام ... 

_ انقدر مهم باشه؟ دیبا یمسئله ا نیآخه چرا همچ  

و نگاش کردم برگشتم : 

_ خانم ایرو رانهیا نجایا ... 

_ شه، از همه طرف، گناه داره به خدا یداره مجازات م یگناه چیمثل آوا بدون ه یکیآخه اشتباهه،  ... 

_ کنم؟ کاریچ یگ یم  

_ میصحبت کن یاگه با حام ... 

گفتم یجد : 

_ سمتش ادیخوام با حس ترحم ب ینم ... 

_ باشه یخودش راض دیشا ... 

_  ینم گهیکه اآلن هست سرخورده تر بشه، د ینیخوام از ا یباشه؟!...امکان نداره، بعدم من به فکر خودشم نم یآوا راض

مسئله رو قبول کنه بعد تو  نیکه نتونسته ا یپسر یکن یبه حالش کرد....تو فکر م یفکر اساس هی دیدختر، با نیکشه ا

 گهیکه هست بدتر بشه و دو روز د ینیآوا از ا تیبدتر، چه بسا وضع زشه بد ا یاد؟،میراحت باهاش کنار م یلیخ یزندگ

باباش یبچه برگرده خونه  هیبا  ... 

_  گهید ینجوریبهش کار دادن؟ا یفقط به خاطر دلسوز یکه حاج یآدم معلول بشه؟آدم هیبره زن  یگ یتو م یعنی

شه؟ یخوشبخت م  
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_ مسئله پاک بشهخوام فقط صورت  یراه حل درستم، نم هینه...من دنبال  ... 

_ بفرستش خارج دیکن یرو راض یحاج نیایب ن،یرحسیگم ام یم ... 

زدم پوزخند : 

_ بشه؟ یکه چ  

_  الیمسائل مطرح نباشه، با خ نیکه ا یطیمح هیبره تو  دی...باهیخوب نیبه ا شنهادمی...پ؟یکن یم ینجوریچرا ا نیرحسیام

بده لیتشک یراحت بتونه ازدواج کنه و زندگ ... 

زدم لبخند : 

_ تونه  یشده م یم وونهیگذاشته کنار داشته د ینصفه روز چادرشو امتحان هیکه به قول خودت  ییآوا ا،یرو دهیاز تو بع

ه؟یتونه؟،به نظرت شدن یکنه؟،م ینامسلمون زندگ یاجنب هیبا  بیبره تو مملکت غر  

_ یعرب یکشورا نیا دشیخوب مسلمون باشه، اصالً بفرست ... 

حال آوا رو بهتر کنه ، آروم گفتم دیشده دست بندازه تا شا یخواست به هر راه یلبخند چند لحظه نگاش کردم، م با : 

_ آوا هم بزرگه یمسائل مهمتر از ماست...نگران نباش، خدا نیخانمم، اونا براشون ا ... 

گفتم قینفس عم هیبا  بعد : 

_ کنم براش یم یفکر هی ... 

_ کارو بکنه باهاش نیا دینذار ر،یام نیستوا یحاج یفقط ترو خدا جلو ... 

_ ستم؟یباباش با یام که بخوام جلو کارهیمن چ  

رو گونش دیقطره اشک چک هی : 

_  زیهمه چ یحاج یاگه پاشون برسه به خونه  نیرحسی...امیخواستگار یبرا انیگفتن قراره آخر هفته ب ینرگس جون م

 .تموم شده اس

و گفتم دمیبه صورتم کش یدست : 
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_ امیکوتاه م هیجد یحاج میتصم نمیاگه بب یکنم ،ول یکه بتونم مقاومت م ییگفت تا جا یرعلیام ... 

_ بهش داره  یکه احساس برادر یتونه با کس یم یجور ؟،چهیدیرو ند یرعلیشه، بعدم حال و روز ام ینم یآوا راض

 ...ازدواج کنه

نییانداختم پا سرمو : 

_ دم یمونه، فقط از اون خونه نجاتش م یگه آوا بازم خواهرم م یکنم، م یگه اگه مجبور بشم فقط عقدش م یم ... 

_ خواد ازدواج کنه؟ یوقت نم چیبعد خودش ه  

_ واسه ازدواج مجدد رهیگ یم تشویکنه رضا یدونم...البد با آوا صحبت م ینم ... 

_ اد؟یکوتاه م یراحت نیبه هم یحاج نیکن یبعد فکر م  

_ نهیراه هم نیتر یمنطق تا اون موقع خدا بزرگه، فعالً .  

*** 

بلند سالم کرد یبا صدا ایرو : 

 ...سالم نرگس جون_

رونیقرمز از آشپزخونه اومد ب یبا چشما مامان : 

_ ؟یدلم خوب زیسالم عز  

 ...ممنون_

دیسمت مامانو صورتشو بوس رفت : 

 آوا کجاس؟_

 ...باالست مادر تو اتاقش_

_ ...حالش چه طوره؟شش؟یبرم پ  

اشکشو با دستمال تو دستش گرفت مامان : 
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_ چشمش خون هیچشمش اشکه  هیبچم  ... 

به من ادامه داد رو : 

_ بچه حال و روزش شده  نیمنه که ا ریخواستم عروسم باشه، همش تقص یکنم که م یهزار بار خودمو لعنت م یروز

نیا ... 

گفتم ناراخت : 

_ شه ان شا اهلل یدرست م ،ینجورینگو مامان ا ... 

_ نشسته سر سجاده  نطوریره، شده پوست و استخون، از صبح هم ینم نییشه؟، بچم غذا از گلوش پا یدرست م یچ

کنه یم "خدا خدا"و  زهیر یاشک م ... 

آروم گفت ایرو : 

_ دختر نیخواد، چقدر ماهه ا یخودش کمک م یفقط از خدا طیشرا نیخوش بحالش، تو بدتر .... 

و گفت ییرفت سمت دستشو بعد : 

_ میبا هم دست به دامن خدا بش شش،یخوام برم پ ید؟مید یچادر م هیجون، به منم نرگس  ... 

، مامان چادرو داد دستشو گفت رونیاومد ب ییبعد وضو گرفته از دستشو قهیدق چند : 

_  یو کاسه  زمیر یاشک م یه نجایباشم، نشستم ا تیعروس یفکر کارا نکهیا یروزا به جا نیشرمندتم به خدا مادر، ا

 ...چه کنم ؟چه کنم دست گرفتم

_ میزد ی،اگه کارتا پخش نشده بود بهمش م تیموقع نینرگس جون؟، تو ا هیچه حرف نیا .... 

*** 

سجاده هاشون  یگلدار پشت به در رو دیسف یبا چادرا ییباال و چند ضربه به در اتاق آوا زدمو درو باز کردم، دو تا رفتم

دلم به درد اومد، با سر جوابشو دادم و گفتم افشیق دنینشسته بودن، آوا برگشت سمت درو آروم سالم کرد، از د : 

_ ناهار آماده اس د،یایب دیپاش ... 

گفت ایرو به رو آوا : 
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_ ستمیمن گرسنه ن ن،یشما بر ... 

_ ادیتو راهه داره م یرعلیبلند شو آوا، ام ... 

کرد نگام : 

 چرا؟_

نییشد،سرمو انداختم پا یم نییگلوش باال و پا بیحرف زدن از شدت بغض س موقع : 

_ کنه یقبول م ادیکوتاه ن یاز اول گفت ، اگه حاج ... 

نییانداخت پا سرشو : 

_ کنم یمن قبول نم اد،یبهش بگو ن ... 

_ ستین یا گهید ینکن آوا، چاره  یلجباز ... 

_ خوام ینم ... 

تو بغلش و گفت دشیکش ایرو : 

_ یمون یخواهرش م شهیوگرنه تو هم فته،یب ابیکنم که آبا از آس یخودش گفته فقط آوا رو عقد م یرعلیام ... 

و گفت ایرو یگذاشت رو شونه  سرشو : 

_ ا؟یکرده رو یاون چه گناه !... 

 :گفتم

_ بلند شو آوا، بذار تموم بشه ه،یخودش راض ... 

اوردیکه واقعاً دل آدمو به درد م یگذاشت و باز به هق هق افتاد، هق هق نیزم شویشونیحالت سجده پ به .  

*** 

 هیهم وارد شد، آوا در جا خشکش زد، برگشتم و نگاش کردم دوباره  یرعلیکه ام میومدیم نییآخر پا یاز پله ها میداشت

آوا نشست رو پله و گفتکوتاه سالم کرد و رفت تو آشپزخونه. نییبا سر پا یرعلیرو گونش،ام دیقطره اشک چک : 
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_ گناه داره یرعلیام ن،یرحسیام ... 

بازوشو گرفت و بلندش کرد ریز ایرو . 

_ گهیقائله بخوابه د نیتموم شده، بذار ا زیفکر نکن، انگار همه چ زیچ چیبه ه گهیآوا د ... 

گوشه  یرعلیبه دست بردن تو سفره نداشت، ام یلیکس تما چیه یبود ول دهیچ زویمامان م م،یآشپزخونه نشست زیم دور

کرد گفت یم یکه باهاش باز ینجوریرو گرفته بود تو دستش و هم یزیروم ی : 

_ میمامان من فکرامو کردم، راض ... 

گفت یجد یحاج : 

_ آوا امشب خواستگار داره ست،یالزم ن ... 

گفت مامان : 

_ دشیبهم بزن ... 

انداخت یرعلینگاه به ام هی بابا : 

_ یستین مجبور ... 

_ میدونم، راض یم ... 

گفت یحاج ز،یم یسرشو گذاشت رو آوا : 

_ شه؟ یعوض نم ؟نظرتینیمطمئ  

_ شه یعوض نم ... 

قاشق و چنگالشو برداشت و گفت یحاج : 

_ شگاهیآزما دیر یپس شنبه صبح م ... 

کالفه گفت آراد : 

_ ؟یدست به سرش کن ینجوریا یخوا یجامونو تنگ کرده که م نجایبابا مگه آوا ا  
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آرادو نگاه کنه مشغول غذاش شد.آراد دوباره گفت یحت نکهیبدون ا یحاج : 

_ مثل خواهرو برادر بزرگ شدن با هم نایبابا...ا ... 

انداخت و گفت یرعلینگاه به ام هی بابا : 

_ ستیدر کار ن یاجبار ه،یگه راض یخودش م ... 

_ االن ازدواج کنه نیهم هی...حاال چه اجباریاریم دویشما اسم مج یآخه پدر من، وقت ... 

رو به من ادامه داد و : 

_ انمیآوا خواستگار خوب داره ، من در جر ... 

گفت یتکون دادم، حاج نیفهموندن ماجرا رو بهش سرمو به طرف یبود، برا یبه حام منظورش : 

_ خواستگار بهترش؟ هیک  

گفتم عیکرد، سر فیبا نگاه به من کسب تکل آراد : 

_ من یاز دوستا یکی ... 

کرد، ادامه دادم یمنتظر نگام م یحاج : 

_ ستیمال اآلن ن انیجر ... 

_ خبرم؟ یخب،چرا من ب  

_ گهیشد د یخواسته داشت، خالصه نم یسر هینکرد، اون  دایاِم....خب ادامه پ ... 

که  رونی، ب دیمنو هم گرفت و پشت سر خودش کش یرفت بازو یکه به سمت در آشپزخونه م نطوریبلند شد و هم آراد

گفت میرفت : 

_ شد پس؟ یچ یتو؟حام یگ یم یچ  

نییانداختم پا سرمو : 

_ دهیظاهراً پا پس کش . 
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_ ه؟یچرا؟!،مشکلش چ  

خاروندم و گفتم موینینوک انگشت اشاره کنار ب با : 

_ آراد یستین ییزایچ هی انیتو در جر ... 

گفت یعصب : 

_ د؟یهست یرعلیتو و ام یول ستمین ییزایچ هی انیچرا من در جر  

_ نسبت به کاراش میکن یم تیو احساس مسئول میبود رمحمدیما برادر ام نکهیا یبرا ... 

_ ؟یچ یعنی  

_  ییاتفاقا هی رمحمدیاون و ام نیراحت انتخاب کنه...ب گهید یتونه مثل دخترا یبه تو بگم؟...آوا نم یخب، من آخه چ

کرده رییآوا تغ طیافتاده که ...خب شرا ... 

سکوت گفت قهیمنتظر عکس العملش بودم، بعد از چند دق نییمات مونده بود و من با سر پا آراد : 

_ د؟یفهم یحام  

 خودش بهش گفت_

دیبه صورتش کش یدست کالفه : 

_ و آالله خبر دارن؟ نیآرم  

_ کنم یدونم، فکر نم ینم ... 

سمت پله ها و لب پله نشست. آروم گفت رفت : 

_ ست؟ین یا گهیراه د چیه یعنی  

_ باشه به  انتیخواد خ یقرارش بده، نم زیهمه چ انیازدواج کرد در جر یکیبا  یروز هیخواد اگه  یآوا م یچرا، ول

 ...اعتماد طرف مقابلش

داد رونیپر صدا ب نفسشو : 
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_ ،آره؟ دهیپس کش یگفته، حاال اون خبرداره، ول یرازشو به حام  

_ رهیبگ میتصم شیشه بهش خرده گرفت آراد...اونم حق داره واسه زندگ ینم ... 

*** 

الغر  یچند روز کل نیکردم اون طفلک هم تو ا یاحساس م م،یو حرکت کرد نینشستم تو ماش یرعلیشنبه کنار ام صبح

همون سکوت رفت سمت  یازش گرفت و بعدم در ادامه  شویآزما یشده، تو سکوت کامل رفت سمت محضر و برگه 

 چیه یاز حنجره  ییصدا نیه ، کوچکترتا نوبتمون بش میمنتظر بود شگاهیهم که تو آزما ی. تمام مدتشگاهیآزما

خورد و من زل زده بودم به  یکه تو دستش تاب م نیماش چییزل زده بود به سو نییاون با سر پا ومد،ین رونیکدوممون ب

سمت قسمت مربوط ، بعد از گرفتن  میحرف هر کدوم رفت یکف سالن انتظار. نوبتمون که شد ب یشطرنج یکفپوشها

بحث  شگاهیآزما رشیبا صورت برافروخته داره با مسئول پذ یرعلیام دمیاومدم، د رونیکه ب یریگ مونهنمونه، از اتاق ن

کنه، رفتم سمتش و گفتم یم : 

_ ؟یرعلیشده ام یچ  

گرفت سمتمو گفت چشوییسو یعصب یرعلیام : 

_ امیتا من ب نیتو ماش ینیش یم یر یم ... 

گفت رشیپذ مسئول : 

_ هم خودتون، هم خانومتون د،یکالسا شرکت کن نیتو ا دیبا ه،یگم اجبار یآقا دارم بهتون م یچ یعنی ... 

دیغر یرعلیام : 

_ خواد شرکت کنم، نه خودم، نه خانومم یمن دلم نم ... 

از فشار پنجه  ،یو همراه خودش برد سمت در ورود دیچادر گرفت و کش یمنو از رو یتوجه به خانم پرستار، بازو یب و

 :هاش دور بازوهام اخم رو صورتم نشست، آروم گفتم

_ دستم یرعلیام ... 

حرف به راهش ادامه داد یبرگشت و نگام کرد و دستشو برداشت و باز ب ستاد،یلحظه ا هی . 
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 باًیتقر یاومدم، صدا رونیسالم آروم کردم و رفتم سمت اتاقم، لباسامو که عوض کردم از اتاق ب هی میدیکه رس خونه

دیرس یبه گوشم م یرعلیبلند ام : 

_ خواهشاً خودت بردارش ببر براش بخر گهیمامان لباسو د ... 

_ یعادت کن دیزنته، با ... 

_ یگ یکه م ینجوریشه ا یانقدر نگو زنت، به خدا حالم بد م .... 

بلند گفتم یو با صدا نییاز پله ها رفتم پا عیبشه سر تیاذ نیاز ا شتریبه خاطر من ب یرعلیخواستم ام ینم : 

_ امیشرکت منم ب یر یاگه م یرعلیام ... 

جون گفت نرگس : 

_ یتو هنوز لباس نگرفت هیشرکت، فردا عروس یخواد بر ینم ... 

نییانداختم پا سرمو : 

_ رم کمک اون یکمک الزم داشت م ایاگه رو ایرم شرکت  یم ایلباس دارم نرگس جون،  ... 

رفت گفت یکه به سمت در م نطوریهم یرعلیام : 

_ ایب عیمنتظرتم ، سر نیتو ماش . 

 یینها دنیتماس گرفتم و قرار شد برم کمکش واسه چ ایبا رو دمیپوش یم رونمویب یدوباره لباسا عیکه سر نطوریهم

خونش لیوسا .  

****** 

 ایزود نیشد پناه بردم به حمام و گفتم به ا یم رشیداشت د گهیآخر که د یتو لحظه  ایرو یتوجه به اصرارها یب

و با  دمیاومدم و لباس پوش رونیشدم رفته،از حمام ب نیمطمئ ی.وقتشگاهیبره آرا ییمجبور شد تنها ایو رو امینم رونیب

زود خوابم برد یلیخرو تختم و از شدت ضعف  دمیدراز کش سیخ یهمون موها . 

 دمیساده پوش یلباس مشک هی عیتا شروع مجلس نمونده بود، سر یادیشدم، زمان ز دارینرگس جون از خواب ب یصدا با

 شیآرا هینرگس جون  یبه خاطر اصرارها یحوصلگ یو با ب ختمیو موهامو که به حالت خودش خشک شده بود دورم ر
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بود و  دهیبه خودش نرس ادیز شهیبود، برخالف هم ساده یهم ساده  یرعلیام من،یساده انجام دادم و رفتم تو نش یلیخ

بود و  دهیساده پوش یکت و شلوار مشک هینبود،  یزدن خبر رایموهاشو ساده شونه کرده بود و از حالت دادن و کت

خونواده رو  نیو سرد ب نیجو سنگ یداشت با مزه پرون یرفت، آراد سع یبود قدم رو م بشیکه دستاش تو ج نجوریهم

اصالً موفق نبود یول نهگرم ک .  

رو به سمتم گرفت یمراسم عقد. بابا جعبه ا یبرا ایمامان رو یبه سمت خونه  میکرد حرکت : 

_ ه؟یچ نیا  

_ ؟یکادو بد ایبه رو یخواست یکادو، مگه نم  

 ...ممنون، حواسم نبود_

_ بهش دیبا هم بد یرعلیتر گرفتم که تو و ام نیسنگ یکادو هی . 

 یرعلیهم داد دست آراد که کنار من نشسته بود.ام گهید یجعبه  هیو بابا  دیصورتش کش یرو یدست یعصب یرعلیام

نگه داشت و گفت یخانم مهدو یدر خونه  یجلو نویماش : 

_ کنم دایپارک پ یتا من برم جا دیبش ادهیپ نجایشما هم ... 

بشم که نرگس جون گفت ادهیپ نیپشت سر نرگس جون از ماش خواستم : 

_ ایب یرعلیتو بمون با ام ... 

با اعتراض گفت یرعلیام : 

 !مامان_

_ گفتم نکهیهم .... 

فاصله گرفت، با بغض گفتم نیدرو محکم به هم زد و از ماش و : 

_ یرعلیام دیببخش ... 

نگفت یزیداد و چ رونیپر صدا ب نفسشو . 
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بود افتاد و همونجا  ستادهیکه کنار رضا ا یچشمم به حام میکه شد اطی.وارد حمیرفت یمهدو یآقا یزنان تا خونه  قدم

 یرضا و حام یو مجبورم کرد حرکت کنم، روبرو دیهم نگاهش افتاد سمتشون، دستمو گرفت و کش یرعلیخشکم زد، ام

با  یرعلیمن، ام یبه اشک نشسته  یو بعد قفل شد تو چشما دافتا یرعلیمن و ام یاول به دستا ینگاه حام م،یدیکه رس

برگشت و نگام کرد و  میوارد که شدکرد سمت ساختمون، تمیجفتشون دست داد و بعد دستشو گذاشت پشت منو هدا

 :گفت

_ یکن ینم هیآوا گر ... 

کردم بغضمو همراه آب دهنم قورت بدم، دوباره گفت یسع : 

_ یبهش فکر کن گهیخوام د ینداشته، نم اقتتویل .. 

. خورد اختصاص داده بودن به  یپله م یباال رو که از داخل ورود یخونشون قسمت مردونه بود و طبقه  نییپا یطبقه 

به استقبالم اومد و بغلم کرد  دنمیبه محض د ایبودن. رو دهیچ اطیوسط ح قیآالچ ریعقد رو هم ز یمجلس زنونه، سفره 

برگشتم داخل سالن، رفتم و کنار نرگس جون نشستم ، آالله و  و.همراهش به اتاقش رفتم و آماده شدم دیو گونمو بوس

دن، نرگس جون غرغر کنان گفتبو دهیهنوز نرس نیآرم : 

_ شه ینم دایاز تو ساده تر تو مهمونا پ ،یهم عروس بعد یمثالً هم خواهرشوهر . 

اومد سمتم و گفت یبعد شاد قهینگفتم،چند دق یزیو چ نییانداختم پا سرمو : 

_ خورد ی،داشت زنگ م یجا گذاشته بود ایتو اتاق رو تویآوا جون گوش  

نه،  ایبود. دوباره شروع کرد به زنگ خوردن، دودل شده بودم که جواب بدم  یحام یو نگاش کردم،شماره  گرفتم

دادم از کنار نرگس جون بلند شدم یکه جواب م نطوریآخرشم بشنوم،هم یگرفتم صحبتا میباالخره تصم : 

 بله؟_

_ گه؟ یم یچه خبره؟...رضا چ نجایآوا ....معلوم هست ا ... 

_ ؟یدر مورد چ  

_ یرعلیتو و ام ... 

_... 
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_ تو یکن یم کاریچ یدار ... 

_ ندارم یا گهید ی...چاره دیدون یمنو نم طیشما شرا  

_ من به مامانم گفتم امروز با خونوادت صحبت کنه ؟،یو رفت یهمه مدت با من اومد نیچرا ا ؟پسیچ یعنی ... 

بگم،آروم گفتم دیبا یدونستم چ یموندم، نم ساکت : 

 ...شما که_

_ م؟یواسه زندگ رمیبگ میبخوام فکر کنم و تصم ید یبه من حق نم یعنیچند روز آره؟ نیحتما بخاطر ا  

_ بابام م،یمجبور بود یرعلیمن و ام  ... 

_ شه صحبت کرد باهاشون؟ ی؟میاآلن چ  

_ دونم ینم .... 

_ کنم یصحبت م نیرحسیخودم با ام ... 

_ ن؟ی....شما منو باور داریآقا حام  

_ گه؟ یم یچ نیرحسیام نمی....برم ببمیکن یبعداً صحبت م ست،یحرفا ن نیاآلن وقت ا  

چند تا نگاهو رو  ینیسنگ ستادم،یا اطیگوشه تو ح هیرفتم و  نییمهمونا پا ی هیعقد با هزار دلهره کنار آالله و بق موقع

مراسم کنار هم قرار  یاجرا یعروس و دوماد برا یجرات سر بلند کردن نداشتم.وقت یکردم ول یخودم احساس م

و نگاه بابا پر اخم روم بود،  یفکر یسرمو بلند کردم نگاه حام یممراسمو اجرا کنن، من به آرو شیگرفتن تا در واقع نما

ستادمیافتاده کنارش ا نییکنارش، رفتم و با سر پا ستمیبابا تا نگاهمو شکار کرد اشاره کرد که با : 

_ کجاس؟ یرعلیام  

م انداختمنگاه به دور و بر هی : 

_ دونم،منکه باال بودم ینم ... 

لب گفت .گفتم ریز یاله الله ال : 
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_ دورو براس... بابا نیحتماً هم .. 

تکون داد سرشو . 

_ شه من با آراد کادومو بدم یگم، م ی.....میرعلیاسم منو ام ستین فتاده،درستین یهنوز اتفاق . 

بود گفت ستادهیچند لحظه نگاهم کرد و بعد رو به آراد که کنارش ا بابا : 

_ یریگ یماه عسلشون به مشهدو به عهده م طی....تو بگو بلیرعلیاتو بده به ام هیآراد ، تو هد  

نگاه به من انداخت و سرشو تکون داد و گفت هی آراد : 

_ کدوممون  چیه دیبود یشما انقدر جد نیخودش سکه گرفته بود براشون،منم گرفتم...راستش تو ماش یرعلیبابا ام

میبگ یزیچ میردجرات نک ... 

نظر گرفته بود، اون  ریمنو ز یها به بچه ها، حام هیهد یقرار نگرفته بود. تمام مدت اهدا یزیچ انیبابا هنوز در جر ظاهراً

ایو رو نیرحسیداد به ام شویشد و هد داشیپ هویدونم از کجا  یهم نم یرعلیکار ام یآخرا . 

نشستم و آروم گفتم ایباال، من کنار رو یخانمها برگشتن طبقه  یاز مراسم عقد دوباره همه  بعد : 

_ شد؟ یچ یدون ی...مایرو  

کرد و با لبخند گفت نگام : 

_ دن؟یشده که انگار غصه ها پر یچ  

نییانداختم پا سرمو : 

_ زنگ زد یحام ... 

 خب؟_

_ امروز دعوتن؟ نایمامانش ا  

 ...آره،رضا دعوتشون کرده_

_ نرگس جون صحبت کنهگفت قراره مامانش، با  . 
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محکم بغلم کرد و گفت ایرو : 

_ یخبرو بهم داد نیآوا، امروز بهتر یوا ... 

دمیخند آروم : 

_ ایفقط رو ..... 

_ ا؟یجون رو  

_ ناهایو ا یرعلیاتفاقا ت و ام نینگه در مورد ا نایبه مامانش ا یزیوقت چ هینرگس جون  ... 

_ میبگو امروزو دست نگه داره تا ما نرگس جونو آماده کن یبه حام ... 

لحظه نگاش کردم چند : 

_ ایترسم رو یم ... 

گفتم نوییانداختم پا سرمو : 

_ خواد زودتر تموم بشه یدلم م ... 

_ شه اآلن آمادش کرد یپس بگو فعالً مامانش با آالله صحبت کنه، آالله رو م ... 

تکون دادم،دوباره گفت سرمو : 

_ رو صداش کن تا من بهش بگمآالله  ... 

شدم ریسما غافلگ یشدم با صدا یدر رد م یاز جلو یجام بلند شدم و خواستم برم سمت آالله که وقت از : 

 ...آوا جون_

استرس رفتم سمتشون و با  یکردن، با کل یبودن و با لبخند نگام م ستادهیسمت صدا، سما و مامانش کنار هم ا برگشتم

گفتم نییسر پا : 

_ مسال ... 

که تو بغلش گرفته بودم گفت ینجوریو هم دیدستشو بلند کرد و موقع دست دادن گونه هامو بوس مامانش : 
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 ...سالم عروس خوشگلم_

با خنده گفت سما : 

_ دختر یچقدر تو معرکه ا ینجوریآوا، ا یوا .... 

خودم انداختم و گفتم یساده  ینگاه به سر تا پا هیافتاده  نییبا صورت سرخ و سر پا د،یموهام کش یدستشو آروم رو و : 

_ دیشما لطف دار ... 

مجلس ساده تر بودم،سما گفت یتو یدخترها یاز همه  دیگفت، شا ینرگس جون راست م واقعاً : 

_ میلباسامونو کجا بذار یکن یم مونییآوا جون، راهنما ... 

کردم، داخل اتاق، مامانش گفت شونییراهنما ایسمت اتاق رو به : 

_ دارم با خونوادت صحبت کنم و ان شا اهلل کار شما دو تا رو به سرانجام  میتصم گهیامروز د ،یآوا جان، اگه اجازه بد

بهم یکن یم شونیبرسونم، معرف ... 

افتاده موهامو با نوک انگشتام پشت گوشم دادم و خواستم من من کنم که آالله وارد اتاق شد نییهمون سر پا با . 

_ ارت دارهک ایآوا...رو ... 

گفتم یبه مامان حام رو : 

 ...خواهرم آالله جون_

رو به آالله گفتم بعد : 

_ دوست بچه ها یآالله جون،خانم دادگر و سما جون، مامان و خواهر آقا حام ... 

و بعد با خانم دادگر و سما دست داد و خوش آمد  دمیفهم شوینگاه به من انداخت که فقط من معن هیبا لبخند  آالله

با لبخند گفت یکرد، مامان حام ییگو : 

_ که اگه اجازه  نمیب یمناسب م تویمن االن موقع رونه،یهم خلوتتر از ب نجایو ا میحاال که قسمت شد و با هم آشنا شد

و آوا جون صحبت کنم یدر مورد حام دیبد .... 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

موند،خانم دادگر ادامه دادداشتم انداخت و بعد رو به خانم دادگر منتظر  رینگاه به من که سر به ز هی آالله : 

_ و با پدر و خونوادتون صحبت کنم رمیاز آوا جونو بگ یخواستگار یخواستم اگه بشه اجازه  یراستش،م ... 

_ کنم یمن باهاشون صحبت م دیخرده سرشون شلوغه، اگه اجازه بد هیخب امروز  .... 

دادگر حرفشو قطع کرد و با لبخند گفت خانم : 

_ جهیواسه گرفتن نت رمیگ یظهر تماس مپس من فردا قبل از  .  

*** 

پشت سر خانم دادگر و سما از اتاق خارج بشم که آالله بازومو گرفت و نگهم داشت، برگشتم سمتش خواستم : 

_ بفهمم؟ دیآوا خانم...من حاال با نمیصبر کن بب  

نگاش کردم و گفتم دلخور  : 

_ ؟یاز ما نگرفت یچند وقته سراغ یدون یتو م  

_ مدت  نیبا هم به مشکل خورده بودن، ا نیدوماً خب...رسول و آرم ،یاومد یم دی، تو با یکتریتو خواهر کوچاوال ًکه 

به فکر و  گهید یغصه  هینفهمن...با خودم گفتم،بابا گناه داره،  یزیچ نایکه بابا ا میکرد یرفع و رجوع م میداشت الیمنو ل

اضافه بشه االشیخ .... 

زده بود ، اونوقت من  شویپدر یخونه  دیچند وقت بود ق یساده ا نیبه خاطر موضوع به ا دم،آاللهیخودم خجالت کش از

گفتم نداختم،آرومیقشقرق راه م یهر مسئله ا یبرا : 

_ بوده؟ یسر چ نیحاال مشکل آقا رسول و آرم  

دیخند : 

_ بچه ها با هم قهر کردن یشه، مثل دو تا بچه سر دعوا یبگم باورت نم .... 

دمیخند : 

_ درست شد؟حاال   
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_ به من یچرا زودتر نگفت نم،یآره خدارو شکر...حاال بگو بب ... 

و گفتم نییانداختم پا سرمو : 

_ محمده انهیمثل جر نمیا یکن یفکر م یگفتم....با خودم گفتم بفهم یم یخب چ ... 

زد لبخند : 

_ هست؟من  یک یحام نیهنگ مونده بودم...حاال ا ینجوریهم قهیاز چه قراره چند دق انیکه صدام زد و گفت جر ایرو

دمش؟ید ... 

 ...سر عقد بود، همون پسره که کنار رضا و هومن بود_

_ خوشگله یآهان همون پسر چشم و ابرو مشک .... 

دمیخند آروم : 

 فقط چرا اخماش انقدر تو هم بود؟_

_ دونمیچم ... 

 یچاره ا یو سما روبرو بشم، ول یاز اتاق خارج بشم و دوباره با مامان حام دمیکش یاومده خجالت م شیاتفاقات پ با

رفتم سمت ترانه و بغلش کردم و خودمو باهاش سرگرم کردم مینبود، مستق . 

*** 

همه ساکت نشسته  م،یبراشون، سمت خونه حرکت کرد یخوشبخت یتا خونشون وآرزو نیرحسیو ام ایاز رسوندن رو بعد

بابا زنگ خورد و بابا جواب داد یگوش نکهیفتن،تا اگ ینم یزیبودن و چ : 

_ چشم یخونه...قدمتون رو میر یم میبله؟...سالم بابا...آره دخترم ، دار  . 

رو به نرگس جون گفت بعد : 

_ ما شیپ انیو بچه ها امشبو م نیآالله بود، گفت با آرم . 

دیجون خند نرگس : 
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_ چشم یقدمشون رو  

نگاه به پشت سر انداخت و گفت هی نهییاز آ آراد : 

_ ده یپشت سر ما داره چراغ م نهیرحسیام نکهیا ... 

با خنده  ایکنارمون قرار گرفت ، رو نیرحسیام یشده  نیتزئ نیماش یکنار، وقت دیکش نویسرعتشو کم کرد و ماش و

 :گفت

_ ن؟یخوا ینرگس جون مهمون نم  

جون با خنده گفت نرگس : 

_ دیباش تونیسر خونه زندگ دیشما که اآلن با . 

_ میخودمون اومد مینرگس جون،مهمونارو دک کرد الیخ یب ... 

.آراد گفتدیخند یپشت سرش داشت به کاراش م نمیرحسیام : 

_ انیدارن م نمیآالله و آرم ن،یاریب فیتشر ... 

و گفت دیخند طنتیبا ش ایرو : 

_ دونم....همه رو خودم راه انداختم یبله، م . 

 یو رانندگ ییراهنما سیخرده جلوتر پل هیحرکت کرد، که  نیرحسیبا خنده شروع کرد بوق زدن و پشت سر ام آرادم

همه رو به خنده انداخت یکرد و کل مشیجر یصوت یآلودگ جادیجلوشو گرفت و به خاطر ا . 

*** 

به خاطر  نکهیاز ا شتریب میبچه ها، همه خوشحال بودن و من، و من خوشحال یجون بهت زده مونده بود از کارا نرگس

ذاشت و  یسر به سر همه م شهیبود که حاال برق نشاط تو چشماش برگشته بود و مثل هم یرعلیخودم باشه به خاطر ام

دونستم چقدر سخته که  یکنه، م دایمهلکه نجات پ نیاز ا هتونست یرعلیخندوند، و من خوشحال بودم که ام یهمه رو م

وقتا  یلیداشت و خ یواسش حکم خواهر شهیرو که هم یا یعنوان زنش بدونه، همباز اسماً به یحت شویبچگ یهمباز

شکل  یرعلیمن و ام نیوقت ب چیبود ه نیرحسیمن و ام نیکه ب یاون احترام و مالحظات یصداش زده بود. حت "یداداش"
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که ما با  ییو دعواها هایچه قهرها و کتک کار یاونو هم سن و سال خودم دونسته بودم و از بچگ شهیبود، چون هم گرفتهن

خوشحاله و آرامش به نگاهش برگشته منم از ته دل خوشحال بودم مید ی. حاال که ممیهم نداشت . 

تو خونه کم کم  یو سرو صدا یجمع شلوغ راه انداخته بودن تا تو شلوغ و پلوغ هیکرده بودن و  یهمکار ایو رو آالله

س جون کننبابا و نرگ هیموضوعو حال . 

مو هاشو باز کنه و تو  یها رهیتا لباساشو عوض کنه و گ میکمکش کرد الیتو اتاق و با آالله و ل میرو برد ایاز همه رو اول

گفت قینفس عم هیاومد،با  رونیاز حمام ب یوقت ره،یاتاق من دوش بگ : 

_ دستتون درد نکنه ، چقدر سبک شدم یوا ... 

گفت طنتیبا ش آالله : 

_ رو خودش  یمونه که لباس عروس یآرزو به دل م یحاال اون طفلک م،یبرات به جا آورد نویرحسیام ی فهیوظ گهیبله د

ارهیاز تنت در ب .... 

با خنده و ادا و اطوار گفت ایرو : 

_ وقت آرزو به دل  هیکنم که  یم یپوشم و خودمو همون شکل یخواهر؟...فردا دوباره همون لباسو م یچه غصه ها خورد

 ...نمونه بچه

 هیخوردم، من  یغبطه م ایمواقع به حال رو نجوریآدماس، واقعاً ا نیواقعاً چقدر تفاوت ب ا،یگرفته بود از حرکات رو خندم

زن الزمه، که  هیواسه  ییجاها هی اینبودم که حجب و ح نیجا خودمو شکنجه داده بودم، منکر ا یب یعمر با خجالتا

رو برام تلخ کرده بود و  یعمر زندگ هینا بجا  یها و خجالتا یرودرواس یلرو داشت، و ایهم اون حجب و ح ایرو ناًیمطمئ

 .عذابم داده بود

رو سرش انداخت و گفت شویو روسر دیو شلوار راحت پوش کیتون هی ایرو : 

_ ، هم  یش یبستنت شدم، هم خوشگل م یروسر ینجوری...عاشق ایمثل خودت واسم ببند مویروسر یتون یآوا، م

؟ید یم ادمیشه... ینم دهید تییجا  

و گفتم دمیبراش کنار سرش محکم کردم و گونشو بوس شویآوردن و روسر رونیب فمیاز ک رهیگ هیلبخند  با : 

_ یچقدر خوشگل شد ... 
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انگار نه انگار  ن،ییپا میکرده بود.همه با هم برگشت دایپ یشتریتو حجاب کامل نمود ب ایرو یدرشت و رنگ یچشما انگار

 یراه انداخته بودن و داشتن همه رو م یو آراد معرکه ا یرعلیام م،یشد یم کیبه صبح نزد میکه داشت

پر خنده  یبا عشق نگاش کرد که باز پچ پچا یجور هیبا اون حجاب کامل افتاد،  ایتا چشمش به رو نیرحسیخندوندن.ام

کوتاه لب پنجره نشست،  یتاقچه  ی،رو نیرحسیبا خنده رفت و کنار ام ایو آالله کنار گوشش بلند شد. رو الیل ی

هم به  ایگفت ، که صورت پرخنده و نگاه پر عشق رو یزیچ هی ایدستشو انداخت دو کمرشو کنار گوش رو نیرحسیام

که  ییکرد به سمت ارزشها یم تشیداشت خودبخود هدا ایچقدر خوشحال بودم که ذات خوب رو ت،طرفش برگش

شد ینم تیرعا یسهل انگار ایعادت  یفقط از رو دیواسه خودش هم ارزش بود و شا ناًیمطمئ . 

اذان صبح بابا از جاش بلند شد و گفت یبلند شدن صدا با : 

_ صاله یعل یح ... 

نماز  یحال و هوا یکه گرچه نماز جماعت نبود ، ول میرو به جا آورد یپشت سرش نماز هیخودش جلوتر از همه و بق و

 .جماعتو داشت

**  

 یو آالله داشت تو آشپزخونه چا رهیبگ میاز نماز همه مشغول آماده کردن سور و سات صبحونه شدن، آراد رفت حل بعد

قرار داده بود و از  انیجررو هم در  الیتو خونه برپا شده بود، آالله کم کم ل گهید جانیشور و ه هیکرد. انگار  یآماده م

بودن به جز بابا و نرگس جون انیدر جر همهخبردار شده بود و خالصه  نیآرم الیل قیطر . 

اون شب  م،یشد و تازه آفتاب طلوع کرده بود که همه دورش جمع شد دهیتراس چ یتخت رو یصبحونه رو ی سفره

رفتم سمت جمعِ بعد از مدتها گرم و  یچا ینیس هیخوابو به همه حروم کرده بود. با  دیجد یماجراها جانیانگار ه

 ی.بابا که کنارم نشسته بود دوتا فنجون چاشستمتخت ن یرو گذاشتم کنار سفره و خودم لبه  ینیخونوادم و س یمیصم

و گفت ایو رو الیبرداشت و گرفت سمت ل : 

_ مهمونن.....بسم اهللاول از همه عروس خانما که   

نرگس جون یفنجونم گذاشت جلو هیخندون تشکر کردن و فنجونارو از دست بابا گرفتن،بابا با لبخند  یبا لبا ییدوتا : 

_ حاج خانم دییبفرما ... 
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 فنجون گرفت سمت آالله هیزد، بابا  یصدا م "حاج خانوم "بار بود که بابا نرگس جونو با لفظ  نیرولبم اومد، اول لبخند

داد حیحال توض نیمنو در هم یگذاشت جلو یکیو  : 

_ ان شا اهلل حج میر یم میآخر امسال من و نرگس خانوم دار یبرا ... 

رو لب نرگس جون نشست،بابا ادامه داد لبخند : 

_ از همتون راحت بشه المیمنتظر بودم خ  .... 

رو به آراد گفت بعد : 

_ خودشون به  گهید ونیآقا ارم،یخونممو به جا ب یبراشون، من موظف بودم احترام خانوما ریرو بگ هیبق یبابا بلند شو چا

 ...فکر خودشون باشن

کرده بود، آالله گفت رییتغ یبابا هم کل ی هیانگار روح دن،یخند همه : 

_ بگم؟ یزیچ هیشه  یبابا حاال که همه جمعن م  

 ...بگو بابا_

_ از آوا یواسه خواستگار انیخوان ب ینفر ازم خواست با شما و نرگس جون صحبت کنم، م هیراستش  شب،ید ... 

گفت عینرگس جون سر ن،ییانداختم پا سرمو : 

_ آوا نامزد داره یگفت یقرار داده بودم، م انیآالله جون من که شما رو در جر ... 

گفت نیرحسیام : 

_ ستنین یوصلت راض نیه اکدوم ب چیبچه ها ه نی؟،ا انیب دید یچرا اجازه نم ... 

گفت بابا : 

_ ه؟یک  

_ واسه صحبت رنیگ یخانم دادگر، گفتن تا قبل ظهر با خونه تماس م ... 

گفت نیرحسیام : 
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_ نشیدیباشه قبالً شما هم د ادتونیدوست من و رضا، بچه ها هم همه باهاش آشنان...اگه  ه،یخواستگار آوا حام ... 

چرخوند، نرگس جون گفت یم حشویتسب ریسر به ز بابا : 

_ نبود تا حاال عقد هم بودن یعروس یبرنامه  روزیاگه د ش،یرفتن واسه آزما نایمسئله تموم بشه، ا نیا دیذار یچرا نم ... 

آروم گفت نیرحسیام : 

_ بندازه تو کارشون ریما تاخ یعروس یبوده که برنامه  نیقسمت ا دیشا ... 

گفت نیرحسیرو به ام بابا : 

_ اول با خودش صحبت کنم دیبا نجا،یا ادیخودش تنها بلند شه ب رن،یخونوادش تماس بگ نکهیبگو قبل از ازنگ بزن  ... 

گفت یرعلیرو به ام بعد : 

_ بابا ستین یاز نظر تو که مسئله ا ... 

گفت ریسر بز یرعلیام : 

_ ه؟یچه حرف نینه حاج بابا، ا  

با لبخند گفت نیرحسیام : 

_ دم یچشم ،اآلن بهش خبر م ... 

با خنده گفت ایرو : 

_ چارهیب ؟،خوابهیزنگ بزن یخوا یموقع صبح م نی، ا نیرحسیام . 

با لبخند گفت نیرحسیام : 

_ دینگران نباش ،یهست حاج زیهمه چ انیدر جر یحام ... 

_ باهاش صحبت کنم و اتمام حجت کنم دیباالخره من خودم با . 

گفت یرعلیرو به ام بعد : 
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_ یرو انتخاب کن یکیتا قبل از حج من و مامانت  یتو هم مهلت دار ... 

با اعتراض گفت یرعلیام : 

_ ؟یئه،پس آراد چ  

نگاه به آراد انداخت و گفت هیبا لبخند  بابا : 

_ میکن یبند م میروزا دست آرادم دار نیهم .... 

گفت آالله : 

_ بفهمم دیآراد، چشمم روشن، من حاال با ... 

باال برد و گفت میدستاشو به عالمت تسل آراد : 

_ دمیفهم شبیبه جون خودم، من خودمم تازه د . 

و گفت دیخند یحاج : 

  .آراد سپرده به باباش، من براش انتخاب کردم_

*** 

که بلند شد، بابا رو به من گفت فونیزنگ آ یصدا : 

 ...آوا، بابا شما برو تو اتاقت_

 ...چشم_

 ییو حرفا نییحواسم به پا یهمه  یشدم و بچه ها رو هم با خودم بردم باال، خودمو با بچه ها مشغول کرده بودم ول بلند

از نو  یبه هم بخوره و باز روز از نو و روز زیو همه چ ادیب شیپ یزیچ هیباز  دمیترس یزدن بود. م یم یکه بابا و حام

من با بابا شروع بشه یهایریدرگ . 

وارد اتاق شد و با لبخند گفت ایدونم چقدر گذشته بود که رو ینم : 

_ انیم نایامروز عصر با مامانش ا ... 
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_ بهش گفت؟ یبابا چ ... 

_ بهش بگن طتویخواستن خودشون شرا یگفت بابات م یم نیرحسیام یدونم، رفتن تو اتاق، تنها صحبت کردن، ول ینم ... 

_ گه؟ب یزیچ نایبابا به مامانش ا ستیقرار که ن  

_ واسه عصر یآماده بش دیناهار که بعد با میکنم، مهم بود که خودش بدونه...حاال بلند شو بر یفکر نم یدونم، ول ینم ... 

_ امروز؟ نیحاال چرا هم  

_ و مامانش اصرار داشتن یحام نکهیمثل ا ... 

با لبخند گفت ایزنگ خورد، رو میگوش : 

 ...حتماً خودشه_

برداشتم مویشدم و گوش بلند : 

 بله؟_

 ...سالم_

_ ن؟یسالم، خوب  

_ ازت نبود؟ ی،خبر ؟ی...کجا بود؟یممنون، تو خوب  

_ بهتون گفت؟ یباال بودم، بابا خواست نباشم...چ  

دست بچه ها رو گرفت و با هم از اتاق خارج شدن و دروبست ایرو : 

_ شما یقول مردونه ازم گرفت واسه خوشبخت یسر هیخرده مختصرتر، بعدم  هی ،یکه خودت گفت زایهمون چ ... 

_ ن؟یمنو باور کرد ی...شما حرفایآقا حام  

_ تو  تیبه شخص دمیکم که با خودم فکر کردم د هی یبودم، ول نیخرده نامطمئ هیخرده شک کردم،  هیراستش،اولش 

 هیاول دیاون ترد دیشا ،یگ یراست م یحرفات اتفاق افتاده باشه، اونقدر شناختمت که بفهمم دار ریغ یزیخوره چ ینم

گهیده د یقرار م ریذهن آدمو تحت تاث ییوقتا هی طونیمنتظره بودن حرفات بود....باالخره، ش ریهم بخاطر غ .... 
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_ ؟یآقا حام  

_ بله برون یبرا میایم میما امروز عصر دار ؟یسر اسم منو حذف کن یآقا نیهنوز وقتش نشده ا ... 

 بله برون؟_

_ نمون؟یهم مونده ب یا گهیحرف د...مگه گهیآره د  

_ آخه ینه ، ول ... 

_ ببرم شیاول با کلک کارمو پ نیدوست نداشتم از هم م،یکرد یمدت با هم صحبت م هیمن به بابات گفتم که  ... 

_ مسائل حساسه نیرو ا یلیمن خ ی!...بابایوا ... 

_  یسر هی میخواست یبوده و چون م ما فقط در جهت شناخت هم یراحت کردم و بهش اعتماد دادم که صحبتا الشویخ

....حله، قانعش کردم.زنگ زدم و به میداشت شتریبه صحبت ب اجیقبل از اطالع خونواده ها، احت م،یهم باز کن یمسائلو برا

باشه؟ یدوست دار یچه جور م،یریواست انگشتر نشون بگ میرم دنبالش بر یمامان خبر دادم، اآلن دارم م  

نشست رو لبم لبخند : 

_ دیزحمت بکش ستیالزم ن ... 

_ چه  یگ ی...نم یشد وگرنه دوست داشتم خودت هم باهامون باش یرو، عجله ا یرودرواس نیآوا خانم، بذار کنار ا

؟یدوست دار یجور  

_ شترهیخودتون باشه ارزشش برام ب ی قهی،با سل یادگاری هی نیا ... 

_ یتا امشب باهام مطرح کن یتون یم یدار یهر توقع ،یدار یممنون، خوب فکراتو بکن، هر حرف و خواسته ا ... 

_ یمرس . 

_ خانوم یندار یکار . 

 ممنون، خداحافظ_

  .خداحافظ_
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*** 

رز روش نقش  یرو که آرم جواهر یپاکت عیاومد استقبالمون، سر دنیو کل کش غیج غیسما با ج میخونه که شد وارد

آورد و درشو باز کرد رونیانگشترو از توش ب یو جعبه  نیدر نشست رو زم یو همونجا جلو دیبسته بود از دستم کش : 

_ ادیآوا م فیظر یچقدر خوشگله، چه قدر به دستا یحام یوا .... 

رو در آوردم و گفتم یا گهید کیکوچ یجعبه  بمیج یبغلش کردم و از تو دیپلک یرو که داشت دورو بر سما م یمانل : 

_ نیبب نمیا .... 

جعبه رو از دستم چنگ زد و با چشم و ابرو اومدن گفت سما : 

 .خدا بده شانس_

همزمان در جعبه رو باز کرد، با لبخند گفتم و : 

_ خانم یمال شماس آج نیا ... 

و گفت دیشد و گونو بوس زونیشد و از گردنم آو بلند : 

_ بده به آوا نمیتونم قبولش کنم، ا یمن نم یول ،یداداش یمرس ... 

انداختم دور کمرشو گفتم دستمو : 

_ میخر یآوا هم م یتو گرفتم...انشا اهلل به موقع برا یبرا نویا ... 

_ آخه به چه مناسبت؟ یدستت درد نکنه ول  

با خنده گفت مامان : 

_ یباش یخواهر شوهر خوب یده که قول بد یداره باج م ... 

دلخورشو دوخت به من نگاه : 

_ کردم برات؟ فیازش تعر شبیآوا رو دوستش دارم، کم دمن  یدون یتو که م ،یحام یبدجنس یلیخ . 
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_ که  نهیگوشواره ها خوشم اومد برات گرفتمشون، مناسبتشم ا نی...از ایریگ یم یکنه، تو چرا جد یم یمامان شوخ

یش یخواهر شوهر م یدار ... 

و گفت دیخند مامان : 

 انگشتره آوا هم قشنگه نه؟_

بود انداخت و  نیپرنگ یقلب برجسته  هیکه روش  یفیو ظر کیبار ینگاه به حلقه  هیدوباره جعبه رو برداشت و  سما

شه یخوشگله....رو انگشت آوا معرکه م یلیخ_گفت: ... 

_ ؟یبه بابات زنگ زد  

_ رسونه یآره گفت زودتر خودشو م  

_ ؟یحسام چ  

_ مامانش شیرو ببره پ ی....قراره مانلادیحسامم تو راهه داره م  

_ ییدا لِیغیج نیره واسه ا یرو، آوا دلش ضعف م ییدا گریج نیا شیآورد یخب م ... 

گفت مامان : 

_ باشه ستیدرست ن هیاآلن مراسم رسم  

با خنده گفت سما : 

_ امروز؟ یپوش یم یچ یحام یشه....راست یم شییساقدوش زن دا تونیان شا اهلل واسه عروس  

دمیخند : 

_ گهیپوشم د یکت و شلوار م هی م،یقراره بپوشم، ما که مثل شما خانما صد مدل لباس ندار یچ ... 

_ یگرفت یم دیدونه جد هی یرفت یخب م ... 

دمیخند : 
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_  نیتو ا میزیما بر یاریب یزیچ هی اناًیاح ستیخانم شما قرار ن یمن همه نوان،حاال آبج یداره، کت و شلوارا یچه فرق

 شکم گشنه؟

دیخند : 

_ من ناهارتو آوردم یتا دستاتو بشور . 

خوشم اومده بود،  یلیانگشتر آوا رو برداشتم و دوباره نگاهش کردم، من که خ یو جعبه  نیرو گذاشتم رو زم یمانل

بودم آوا هم بپسندش دواریام . 

 یو خنده  حیداشت بهم استرس وارد کنه تا بساط تفر یذاشت و سع یآوا حسام مدام سر به سرم م یدر خونه  پشت

خونه رو زدم و سنگامو با اعضائش وا کندم و  نیدر ا گهیبار د هیامروز  نیخبر نداشت که من هم یخودش جور بشه، ول

ذارم یخونه م نیراحت دارم پا تو ا الیحاال با خ .  

ت دادم و هم پشت سرش بودن، بعد از همه با تک تکشون دس یرعلیآراد و ام اط،یواسه استقبال اومد تو ح نیرحسیام

بود و با خجالت سرشو  ستادهیا ایکنار رو یگلبه یو روسر دیمانتو و شلوار سف هیپشت سر حسام وارد خونه شدم. آوا با 

کرد و آروم  یسما هم بعد مامان باهاش روبوس د،یگرفته بود، مامان رفت سمتشو محکم بغلش کرد و صورتشو بوس نییپا

رو که  یدیگفت که لبخند رو لب آوا نشست. من بعد از همه رفتم طرفش و سبد گل رز سف یدونم چ یگوشش نم ریز

محبت براش آورده بودم گرفتم سمتشو گفتم یبه نشونه  : 

 ...سالم عرض شد آوا خانم_

بلند کردن سرش سبد و گرفت و آروم گفت بدون : 

_ دییسالم...بفرما . 

مشغول شده بودن،  یارغوان گرم گرفته بود و با هم حساب یکار با حاجاول  نیشدم.بابا هم ییرایزدم و وارد پذ لبخند

 . کنار حسام نشستم

وارد شد، حسام با خنده کنار گوشم گفت یچا ینیبا س نیرحسیبعد ام قهیدق چند : 

_ هستن شونیعروس خانم ا ... 

_ ؟یببر نایا یامروز آبرومو جلو یتون یم نیبب ر،یآروم بگ قهیدق هیزهر مار حسام،   
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و گرفت جلوش با خنده گفت یچا ینیس نیرحسیام یوقت د،یخند حسام : 

_ چند سالتونه؟ قاًیخجالت؟...عروس خانم شما اآلن دق ای میبخور یچا  

گفت ایخنده و زن برادر بزرگ رو ریبا حرف حسام زدن ز همه : 

_ کرده میرفته کجا خودشو قا ستیاآلن معلوم ن ه،یخرده خجالت هیآوا خانم ما  ... 

گفت مامان : 

_ بگردم، خانومه آوا جون یاله  

به آوا  شتریهم روز به روز ب ایپوشش رو اقیوارد اتاق شد، برام جالب بود که سبک و س ایبعد آوا همراه رو قهیدق چند

خودشو بابا جا باز کرد و گفت نیکاناپه ب یشد، به محض ورود آوا مامان رو یم هیشب : 

_ کارت دارم نیمن بش شیپ ایآوا جون ب . 

گرفت.بابا رو به پدر آوا گفت یگاز گرفت و رفت و کنار مامان جا نشوییو صورت سرخ لب پا نییهمچنان با سر پا آوا : 

_ دن  یم صیبچه ها ماشا اهلل عاقلن وخودشون خوب و بدشونو تشخ میهست انیکه هممون در جر نطوریخب حاج آقا هم

میهست در خدمتتون باش یشیکه اگه سخن و فرما میجمع شد نجایا حاال ما دن،یو ظاهراً با هم به تفاهم رس  

تو دستش انداخت و گفت حینگاه به تسب هی بابا : 

_ ندارم به  شونیهم از ا یادیز یگرفتم، خواسته  شونیرو که الزم بود از ا ییزدم و قوال یمن حرفامو با خود آقا حام

که ان شا اهلل خدا پشت و  شمیبق شونه،یا تیمسئول ی طهیدخترم تا اونجا که در ح یآرامش و خوشبخت نیجز تضم

 ....پناهشون باشه

با لبخند گفت بابا : 

_ زهایچ ی هیو بق هیدر مورد مهر یول ن،یشما مت شیفرما ... 

_ آالله چهارده تا سکه بوده، آوا هم مثل همون باشه خوبه ی هیمهر ست،یواسه ما مطرح ن ادیز هیمهر ... 

در آورد و بازش کرد و روبه پدر آوا و خانمش گفت فشیانگشترو از ک یجعبه  مامان : 
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_ د؟ییفرما یاجازه م  

_ دیکنم، صاحب اجازه ا یخواهش م .  

*** 

چند لحظه مکث کردم و رو به مامان گفتم نا،یآوا ا یدر خونه  پشت : 

_ امیکار دارم، بعد م کمیمن  د،یشما بر ... 

گفت طنتیبا ش سما : 

_ خرده صبرکن حاال هی ،یهمسر داداش لیفام یجلو ینکن یزیآبرور ... 

دمیخند : 

_ کار دارم نیرحسیبرو بچه....با ام . 

 رونیب بمیاز ج مویحسام، دستمو براشون بلند کردم و بعد گوش نیبا خنده سرشو تکون داد و همه رفتن سمت ماش مامان

خوام باهاش صحبت کنم و پشت در منتظرشم.  یرو برداشت، بهش گفتم م یگرفتم، گوش نویرحسیام یآوردم و شماره 

م،گفتیمن نشست نی. داخل ماشرونیزود اومد ب یلیخ : 

_ یشده حام یزیچ ... 

گفتم و آروم گفتم یلب بسم االه ریگرفتم و ز قینفس عم هی : 

_ دونم چقدر به من مربوطه یهست که نم یزیچ هی ن،یبب ... 

 در مورد آواس؟_

_ آره دیدونم، شا ینم  

 خب؟_

دستمو نشونش دادم و گفتم کف : 

_ دونم یبوده، م ینجوریآوا با من ا ... 
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گفتم نویماش ی شهیتونستم چشم تو چشم باهاش حرف بزنم، رومو برگردوندم سمت ش یتکون داد، نم سرشو : 

_ رو پنهون کنم یزیاگه من چ هیکنم، نامرد یبهم گفته...حاال فکر م زشویصاف بوده و همه چ نقدریفهمم که هم یم ... 

 در مورد آالء؟_

 ...نه، در مورد آالء باهاش صحبت کردم_

 پس؟_

_ مسئله چقدر به من مربوطه نیدونم ا ی، من واقعاً نم نیرحسیام نیبب ... 

_ ؟یکن یحرفتو بزن، چرا انقدر دست دست م یحام  

_ دمشیکه داداشت تصادف کرد، من د یروز ... 

_ ش؟یشناخت یاون موقع م رمحمدو؟،مگهیام  

_  مون،نیب ادیب شیتصادف نا خواسته پ هیبود  کیبود، نزد ی...عصبدمیعکسشو تو خونتون د یکه اونه، وقت دمیفهمنه، بعد 

و هومن  ،منیبود و شروع کرد به پرخاش و کم کم کل کل تو رانندگ یعصبان رمحمدیام ینشد، ول یزیچ ومد،یکه خب ن

کنترل کنه نویهو نتونست ماش هیشد...تو بزرگراه  یم میاون پاپ م،خواست یمن اصالًنم نیرحسیخدا ام م،بهیبا هم بود ... 

دستاش گرفته بود و تو فکر بود، آرومتر  نیسرشو ب ن،یرحسیخرده که از سکوتم گذشت رومو برگردوندم سمت ام هی

 :ادامه دادم

_ دل پنهون کردن و نگفتنم نداشتم یراستش جراتشو ندارم که به آوا بگم...ول ... 

شد و دروبست و رفت سمت خونشون ادهیپ نیحرف از ماش یو ب دیصورتش کش یرو یدست . 

راستش قدرت راز  ینه، ول ایشه  یم زیحرفم باعث به هم خوردن همه چ نیدونستم ا یشه، نم یم یدونستم چ ینم

اون مرحومو کنار آوا گرفته بودم.  یدر واقع جا یکرد ، مخصوصاً از وقت یم وونمینداشتم، عذاب وجدان داشت د یدار

قورت دادم و حرکت کردم یبغضمو به سخت .  

*** 

گفتم ایبه رو رو : 
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_ خسته ام یلیخ م،یبپوش بر ایرو ... 

گفت مامان : 

 !شام؟_

_ خسته ام یلیاآلن خ گه،یشب د هینه مامان، باشه  ... 

نشسته بود گفت ایکه کنار رو آوا : 

_ دیباش نجایاصالً امشب هم گه،ید دیبمون نیرحسیام .... 

نشونش بدم،گفتم میاز بدخلق یزیچ ومدیزدم بهش، دلم نم لبخند : 

_ باز میایم میاآلن بر  

 فهیو انجام وظ هیلبخنداش واقع نیشد که ا یحاال مشخص م گشت،یتازه آرامش داشت کم کم به چهرش برم انگار

ایواسه دلخوش کردن اطراف ستین . 

گفت میکه نشست نیتو ماش رون،یب میآماده شد و با هم از خونه اومد ایرو : 

_ داشت؟ کارتیچ یحام ن،یرحسیشد ام یچ  

و گفتم دمیکش قینفس عم هی : 

_  یفکر م ییجورا هیکردن که اون اتفاق افتاده،  یگه داشتن با هم کل کل م یبوده، م رمحمدیموقع تصادف ام گهیم

ستین ریتقص یکنه ب ... 

_ شه؟ یم یچ خب،حاال  

کردم نگاش : 

_ ؟یدونست یتو م  

گفتم ن،دلخورییانداخت پا سرشو : 

_ ا؟یرو یگفت یبه من م دینبا ! 
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_  نطوریواقعاً که ا یول د،یحسو دار نینکن، تو و آوا هم هر دوتون در مورد اون اتفاق هم یالک یریسخت گ نیرحسیام

بوده نینداره، به خدا قسمت داداشت هم یریتقص یواقعاً که کس ست،ین ... 

گفتم یعصب : 

_ ا؟یرو یچ یعنی نیا رمحمد،ینامزد ام یاون تو اون تصادف بوده، حاال اومده خواستگار  

_  یما م یتو کار بوده به خاطر به دست آوردن آوا، ول یشه که قصد یم نیا قاًیدق شیمعن یگ یم یکه تو دار ینجوریا

نیرحسیاتفاق بوده ام هی...رمحمدویشناخته و نه ام ینه آوا رو م یچون اون موقع حام ست،ین نیا تشیکه واقع میدون ... 

_ رهیداداشمو بگ یما جا یو تو خونه  ادیاتفاق ب نیبعد از ا نمیتونم بب ینم یول د،یشا ... 

_ آروم  کمیآوا تازه تازه داره  اد،یبه روز آوا م یکارت چ نیبا ا نیخرده فکر کن، بب هیمنطق حرف نزن،  یب ن،یرحسیام

کس  چیاتفاق ه نیگفت، تو ا یم دینگه، که البته به نظر منم نبا یزیتونست چ یم یفکر کن که حام نیشه، به ا یم

افته که  یقشقرق تازه راه م هی یبزن یاگه هر حرف ش،یبره سر زندگ آوا...بذار ینداره، نه تو، نه آوا و نه حام یریتقص

رو یرعلیو اول از همه آوا و ام رهیگ یدامن همه رو م ششیآت .... 

_ ایرو یگفت یبه من م دیبا ... 

_ رفتن،  یخنده....اونا راه خودشونو م یحرفاش م نیهومن که باهاش بوده به ا یحت ن،یرحسینکرده ام یکار یحام

ن فکر کن که با گفت نیبفهمه، به ا دیآوا نبا نیرحسیکنترل کنه....ام نویکه داشته نتونسته ماش یبه خاطر سرعت رمحمدیام

شه یخواهرت شروع م یندگتو ز دیبحران جد هی یشه، ول یتو داداشت زنده نم ... 

_ شد یم کیبه آوا نزد دیاز اول نبا ... 

_ شونیکه مرده....بذار برن سر زندگ یدون یآوا فوق العاده اس، م یبرا یحام نیرحسیام ... 

شدم قیدق ایصورت رو تو : 

_ کنه یم تشیاذ یآوا رو قبول کرده، بعداً تو زندگ یمسئله و ترحم به آوا مسئله  نیبه خاطر ا ... 

_ یکن یم یانصاف یب یخوبه...دار ی...حامنیرحسیام یشد نیبدب  

** 
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به  زهیبر زویسکوت، اگه قرار بود همه چ نیبرداشت کنم از ا دیبا یدونستم چ یبود، نم نیبرام سنگ نیرحسیام سکوت

به هم، صبح روز بعد با آوا قرار  زهیهم بهتر بود فعالً با آوا در تماس نباشم، اون دختر گناه داشت باز برنامه هاش بر

کنم کاریبودم چ وندهمن م تیوضع نیو با ا شگاهیآزما میبر میداشت . 

ت اتاقم، زنگ اس.ام.اس لبخند زدم و سالم کردم و رفتم سم دن،یخونه که شدم، سما باز شروع کرد به کل کش وارد

بود ایرو یبلند شد،شماره  میگوش : 

" وونه؟ید یحرف زد نیرحسیچرا به ام " 

" گفت؟ یچ " 

" کالفه اس ی،ول یچ چیفعالً ه " 

" رفتن فردا پا برجاس؟ شگاهیآزما ینبود...ازش بپرس برنامه  یگفتم، چاره ا یم دیبا " 

 یبرا یچا هیو  رون،رفتمیشلوار گرمکنم و از اتاق اومدم ب بیگذاشتم تو ج مویلباسامو عوض کردم و گوش ومد،ین یجواب

واسه مراسم من و آوا بود و ته دل من  یزیهمه خوشحال بودن و حرفشون برنامه ر من،یو برگشتم تو نش ختمیخودم ر

آوردم  رونیب بمیاز ج مویبود که باز برام اس.ام.اس اومد، گوش شتهگذ یساعت می.نادیب شیقراره پ یچ نکهیدلهره واسه ا

بود نیرحسی،ام : 

"  چیو تو ه فتادهین یاتفاق نیانگار که همچ م،یبش الیخ یهر دومون ب دیعنوان، با چیبه ه ،یبا خبر بشه حام دیآوا نبا

یدیند رمحمدویوقت ام " 

 "ممنون".

گفت طنتیبا ش دی، لبخند رو لبمو که د سما : 

 ...!آوا خانومه؟_

دمیخند : 

_ قدم اس.ام.اس و صحبت با من بشه شیفکر کن آوا پ ! 

دیخند بابا : 
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_ ناز بکش برات الزمه کمیعروس خانوم بابا جان، بکش، نیازت گرفته ا یچه زهر چشم ... 

سرشو تکون داد حسام : 

_ فتهیو خم و راست شدن ب یخان مغرور به نازکش یرو که حام یروز نمینب ... 

 ...گم شو_

با محبت گفت مامان : 

_ تلفن بزن ازش تشکر کن واسه امشب هی .. 

کارارو نیا دیند ادشی گهیهست، شما د لیمامان جون، پسرتون خودش زن ذل_:حسام ... 

گفت یجد بابا : 

_ حرف آخرو بزنه شهیکه هم هیمرد اون ... 

همزمان گفتن ییو سما دوتا مامان : 

_ بگه چشم شهیهم ... 

بله_:بابا ... 

با اشاره به من و حسام گفت و : 

_ گم یدارم به جفتتون م نویا ... 

هم  دیجد اریبود، حاال واسه خودشون  یجبهشون قو یکاف یسما و مامان خانم تا حاال هم به اندازه  نیا_گفت: حسام

دییطرف خانما شهیکردن، بابا جون شما هم که هم دایپ . 

کلمه اس، همون چشم کیخانومم  یجلو شهیبله، من حرفم هم_:بابا . 

*** 

و گفت دیگونمو بوس اطیسرم مرتب کرد، با احت یکمکم کرد کتمو بپوشم و کالهشو رو ایرو  : 

_ یخوشبخت بش . 
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_ ایبرام دعا کن رو ... 

گذاشت رو هم و گفت چشماشو : 

_ منتظرته یبرو، حام ... 

_ با ما؟ یایتو نم  

_ رسهیتو راهه داره م نیرحسیام ... 

زدم لبخند : 

_ ممنون زیواسه همه چ . 

*** 

 یو پشت سر هم واسه آوا اس.ام.اس م نیزده بودم به ماش هیشده بود و حوصلم سر رفته بود، تک یطوالن یادیز انتظارم

بلند شد لمبرداریف غیج یدر که بلند شد ، سرمو باال آوردم که صدا کیت یصدا اد،یچرا نم نمیفرستادم تا بب : 

_ داماد یآقا هیعال ... 

 یم شیبار بود که با آرا نیهش نگاهمو دوختم به آوا،خوشگل شده بود، اولتفاوت ب یلبم بود، ب یبه لبخند رو منظورش

لب سالم کرد،دستمو  ریو ز دیداشت.نگاهشو دزد یشیآرا نیبود که همچ یبار نیکنم اصالً اول یفکر م یعنی دمش،ید

دیکش غیدوباره ج لمبرداریبلند کردم، اومد سمتمو دستشو گذاشت تو دستم، ف : 

_ دیگل عروسو ندادآقا داماد دسته   

 یآوا باز کردم، لباسش اندام یبرا نویدر ماش لمبردارهیتوجه به حرف ف یبرداشتم و باز ب نیسقف ماش یگلو از رو دسته

نشست و من دسته گلو گذاشتم رو پاهاش و  نیتو ماش م،ینشستن نداشت نیتو ماش یبا حجم دامن برا یمشکل یلیبود و خ

 :خم شدم و آروم کنار گوشش گفتم

_ یمعرکه شد ... 

با غرغر گفت لمبرداریبستم، دختر ف نوینگاه کوتاه بهم انداخت.در ماش هیزد و  لبخند : 

_ یخواد بکن یدلت م یشما هر کار .... 
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گفتم انهیموز : 

_ که طبق  میدستت نداد لمنامهیف د،یریبگ لمیف دیایشما ب میبکنم؟!،ما گفت یتو دوست دار یهر کار یحتماً توقع دار

خوبه ریبگ یجور نیشما هم م،یبر شیاون پ ... 

*** 

_ یبهم بگ تویپرسم دوست دارم واقع یسوال ازت م هین،یرحسیام ... 

زدم لبخند : 

_ زمیبپرس عز . 

_ نبوده؟ یچ چیتو و آوا ه نیوقت ب چیواقعاً ه  

دمیخند : 

_ ؟یکن یم تیفکرا اذ نیچرا خودتو با ا  

_ تو رو باور کنم یتونم حس برادرانه  یکنه، من راستش نم یم تمیجواب داره اذ یسوال ب نیا یشم، ول ینم تیاذ ... 

_ ایرو هیانقدر مهمه؟،آوا اآلن زن حام . 

_ خوام بدونم حسهام چقدر درستن یدونم، فقط م یم . 

_ شد به  لیحس تبد نیبعد کم کم ا م،یخونه بود هیچون تو  دیسن بلوغ توجهم بهش جلب شده بود، شا لیخب ،من اوا

اون واقعاً منو مثل  دمیبه خودم اومدم و د یروز هی نکهیآوا برام مهم شده بود، تا ا یگم عشق، عشق نبود ول یعالقه، نم

هم درکار نبود یبود که عالقه ا نیاگه مثل برادرشم نبودم ، حداقلش ا یعنی نه،یب یبرادرش م . 

_ ؟یبهش گفت  

_ جلب شد و داره  یا گهیتوجه آوا به سمت کس د دمیفهم یبگم، مخصوصاً وقت یزیمسئله اونقدر مهم نبود که بخوام چ

شه یعالقمند م گهید یکیبه  . 

نییانداخت پا سرشو : 

_ ؟یاآلنم دوستش دار  
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 یبود؟، سع دهیمن به خودشو ند یهمه عالقه  نیهنوز ا یعنی یگرفت از حرفش، درسته که حق داشت بدونه ول دلم

گفتمبرخورد کنم،دستشو گرفتم تو دستمو  یکردم منطق : 

_ ؟یکن یفکر م یتو چ  

بلند نکرد سرشو : 

_ دونم ینم . 

گفتم آروم : 

_ دم واسه  یمن دارم جوابشون م ست،یمطرح کردنش درست ن یسواال اصالً حت نیاآلن هم من متاهلم ، هم اون، ا ا،یرو

از اتفاقات  یلیچون خ دیداشتم، شا تیچند وقت من فقط نسبت به آوا احساس مسئول نیتو رو راحت کنم، ا الیخ نکهیا

داشت  یمقاومت کردم و هرچقدر اون سع رمحمدیحدس ام یلوبود که ج نیا شمیشد،اول یآوا به منم مربوط م یزندگ

 شمونیپ رمحمدیگرفت اآلن هم ام یصورت نم یاگه اون نامزد دیشا ،یچیماست من گفتم ه نیب یزبونم بکشه چ ریاز ز

 یآوا رو سپرد به منو ازم خواست تو دوره  یبود که حاج یشد، اشتباه دومم وقت ینم نیبود و هم حال و روز آوا ا

 رمحمدیام یکنم، برا یآوا برادر یبرا نکهیاز ا شتریراستش من ب یحواسم بهشون باشه ،ول رمحمدیبا ام تششیمحرم

از عذاب وجدان  نیر سنگبا هیشکر از امروز  دن،خدارویزدم به نفهم یخودمو م یکه همش با آواس ول دمید یکردم، م

که  تویاون احساسات بچگونه مربوط به سن بلوغ بود، واقع م،راحت باشه خانم التیمن برداشته شد، خ یشونه ها یاز رو

ستین یزیچ ینیب یم ینگاه کن . 

آروم تکون داد. دوباره گفتم سرشو : 

_ خواسته  یره مکه، م یده، داره م یجواب نم شویزنم به آوا گوش یزنگ م یگفت هر چ یامروز محمد زنگ زده بود، م

رهیبگ تیازش حالل . 

_ ره؟ یبا خانمش م  

_ وقته یلیجدا شدن، خ . 

داد.گفتم رونیپر صدا ب نفسشو : 

_ کامل بهت گفتم تویمن واقع ا،یرو یخوام از حرفام واسه خودت داستان بساز ینم . 
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_ کنم یحساب نم یاحساسات زودگذر نوجوون ینه، من رو . 

_ که  میخداروشکر کن یلیخ دینبود، تازه با یخونه بزرگ شدن ماها کار درست هیتو  دیکنم اصالً شا یفکر م ییوقتا هی

نبفتاده یبدتر یاتفاقا . 

*** 

داشت کمک کردم تا از پله ها باال بره، کت مانتو مانند دنباله دار  یقدم بر م یبه سخت یآوا که به اون لباس اندام به

 دیدستکش سف ی لهیکه بوس ییکرده بود، با دستها هشیبود درست به پرنسسها شب دهیلباسش پوش یکه رو یقشنگ

انگار خشکم زد،  هویمامان و سما  دنینشست. با د مونمخصوص گاهیشده بود دسته گلو ازم گرفت و تو جا دهیپوش

به احترامشون از جاش بلند شد و که به سر داشتن اومدن سمتمون.آوا  یا یو شال و روسر دهیپوش یبا لباسا ییدوتا

گفت جانیصورت آوا رو کنار زد و با ه یسما با لبخند تور رو ستاد،یکنار من ا : 

_ یشد یزنیوالت د یپرنسسها هیآوا، درست شب یچقدر خوشگل شد یوا ... 

دیخند آوا : 

_ سما جون یلطف دار . 

گفت، سما با لبخند اومد سمت من کیو بهش تبر دیهم صورتشو بوس مامان : 

_ یمبارک باشه داداش ... 

سرش گفتم یو با اشاره به شال رو دمیخند : 

_ ه؟یچ نیا  

دیخند آروم : 

_ تونم،  یکنم، اگه خدا بخواد منم م یکنه، منم دوست دارم سع یراستش حجاب آوا انقدر قشنگه که همه رو جذب م

 نه؟

و آروم کنار گوشش گفتم دمیبوس شویشونیلبخند پ با : 

_ یخوشگلتر شد ینجوریا ... 
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،کنار گوشش گفتم دیمامان هم اومد سمتمو صورتمو بوس د،یخند : 

_ مامان یمرس . 

بزرگ به من و  یلیاحترام خ هیعالوه بر حجاب  نیبود، متوجه شد و فقط لبخند زد، به نظر من ا شیبه روسر منظورم

داشت یودش حجاب کامل و فوق العاده قشنگخ یکه تو مجلس عروس یهمسرم بود، عروس . 

.0.3 ید 14  

یزیی،برگ پا ارغوان  

 


