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 روز بهترين. پريدمي عابران، متعجب نگاه به توجه بدون پاييزي، زدهخزان هايبرگ روي ايبچگانه بازيگوشي با

 شنيده جان گوش به که بود خبري ترينخوش سميرا، دوستش، بهترين نامزدي خبر. بود لحظه آن به تا عمرش
 تجربه حال در سميرا که مدتي تمام. است ترخوشحال هم سميرا خود از که کند ادعا جرئت به توانستمي حتي. بود

 و بود خودش هايوهراسهول سميرا، هايوهراسهول. داشت کنارش پررنگ حضوري هم او بود، عميق عشقي
 سميرا پدري خانه به وقتي. شدمي ختم دوستش از دوري به که وصالي رسيد؛مي وصال به داشت عشق اين حال،
 چيزهمه تا بود کارها به سرکشي مشغول حياط در که سميرا پدر ديدن با. نبود خبري داماد و عروس از هنوز رسيد،

 .کرد سالم او از قبل سميرا پدر هميشه، مثل و رفت سمتشبه شود، انجام ممکن شکل بهترين به
 .اومدي خوش دخترم، سالم -
 خوبيد؟ آرش، عمو سالم -
 دختر؟ کنيمي کارچي اينجا تو. خوبم شکر رو خدا -
 !باشم؟ بايد کجا -
 باشي؟ آرايشگاه سميرا، همراه االن نبود قرار مگه -
 جواب در و زد شيرين لبخندي جروبحثشان، و آرايشگاه به رفتن جهت سميرا قبل روز اصرارهاي يادآوري با آوا

 :گفت
 !همين شد، تبديل انکار به من سمت از که سميرا اصرارهاي جز نبوده، بين در قراري -
 .کردي کفري رو دخترم حسابي پس -
 :گفت سميرا پدر با شدنقدمهم حال در
 .هانبرده ارث به خاله و شما از رو ادب اصالً دخترتون اين عمو. کرد بارم کلفت بخواد دلتون تا بدجور، اوه -

 :گفت و داد سر بلندي خنده عمو
 به گوش آدما داره توقع هميشه که اومده بار جورري گذاشتيم، دختر اين الالي به ليلي قدسي و من بس از -

 .باشن فرمانش
 رو سنگينيش که آقاداماده دوش روي هاخوردنحرص بعدمن و شيدمي خالص دستش از داريد کمکم ديگه -

 .ميده نشون
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 :پرسيد و کرد تأييد را حرفش بلند ايخنده با عمو
 ميارن؟ تشريف امشب که شاءاهللان چطورن؟ اينا بابا -
 .بدم انجام هست کاري اگه که اومدم زودتر منم رسن،مي خدمت شب بله، -
 .شه تهيه وکسرهکم چيزي اگه تا بنداز عقد سفره به هم نگاهي يه تو برو فقط. عزيزم نمونده کاري -
 .اجازه با چشم، -
 .دختر بالبي چشمت -

 سميرا از اشجدايي ياد را او ربطيبي عين در هياهو اين و بود کاري انجام مشغول خانه خارج و داخل هرکس
. کند زندگي خارج سال چندين تحصيل ادامه براي وحيد، همسرش، همراه به بود قرار سميرا که چون انداخت؛مي

 از بعضي قول به و داشت گذشته سالسه طي که بود دوستي تنها سميرا. بيايد کنار چطور دوري اين با دانستنمي
 نديدن و رفتن از که شدمي باعث همين و بود کامل يعرضهبي يک کردنپيدا دوست در آشنا، و فاميل دختران
 در. بود آورعذاب برايش تنهايي اين و شدمي تنها خيليخيلي سميرا بدون. شود دمغ و غمگين او مدتطوالني

 را مسايل خيلي و بود شده حک وجودش سلول به سلول در دوستي قشنگ حس بود، دوست سميرا با که ساليسه
 سميرا همراه خواستمي که داشت وجود رفتن براي زيادي هايراه خودش خيال به هنوز. بود کرده تجربه او همراه

 . بود گرفته هردو از را فرصت اين رفتنش، و سميرا کردنعاشقي اما کند؛ طي
. کرد بررسي را چيزهمه خوب و رفت بود، شده عقد اتاق به تبديل سميرا خود يخواسته به که سميرا اتاق به

 دوران عروسک سفره، از ايگوشه سميرا، خود خواست به و بود شده تزئين زيبايي به سادگي عين در چيزهمه
 است، کامل چيزهمه که شد مطمئن وقتي. داشت قرار بود، اششده فوت پدربزرگ طرف از ايهديه که اشبچگي

 پر ذوقش سميرا از جدايي به فکر با دوباره و نشست آينه رويروبه صندلي روي و گرفت ـوش*آغـ در را عروسک
 .شد خيره خودش به گرفته، صورتي با و کشيد

 !آوا! آوا -
 :پرسيد و آمد بيرون افکارش دنياي از سميرا، مادر درپيپي هايصدازدن با
 جون؟قدسي بودي من با -

 :گفت و گرفت خودش به ايبامزه ژست قدسي
 .باش راحت تو بودم، ديوار با عزيزم، نه -

 :گفت و کرد ايخنده
 داشتيد؟ کارمچي حاال. شد پرت حواسم لحظهيه جونم،قدسي ببخشيد -
 .نکرده آوار سرمون روي رو خونه خراششگوش جيغاي با من وچلخل سميراي اين تا پايين برو بيا -
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 .اومدم چشم -
 .گرفت ضعيفش بازوهاي از نيشگوني و شد ورحمله سمتشبه زنانجيغ ديدنش با سميرا

 هان؟ جرئت؟ کدوم با ذاري؟مي قال رو من که رسيده جايي به کارت حاال -
 .نميام بودم گفته که من ثالثاً زشته، نزن جيغ ثانياً خانم، وحشي کردي کبودش کن ول رو دستم اوالً -
 نشنيدي؟ رو اوامرم که شدي کر تازگيا نکنه. بياي بايد که بودم گفته منم! بودي گفته که کردي غلط خيلي تو -
 .خانما خانم خورديش بودي گشنه نکنه. کرديمي سالم بود بهتر اراجيف اين جاي به -
 .بودم گشنه آره، -
 دست رو و مونيمي شوهربي که وقته اون چون بخوري؛ رو بيچاره داماد نکنه مجبورت گرسنگي اين بپا پس -

 .جونم کنهمي بيداد شوهريبي دوره اين تو که واقفي اين به. کنيمي باد جونتننه
 غليظي غرهچشم مادرش و شودمي بلند اشخنده و ماندمي ثمربي نخنديدن و جديت حفظ براي سميرا تالش تمام

 :گفت و کرد نثارش
 بر خاک ميگن همه االن بردي، رو آبروم! سفيدچشم دختره رو نيشت کن جمع. باشه پررو همهاين نديدم عروس -

 !کردنشبزرگ دختر اين با قدسي سر
 .خنديدمي سرخوشانه هنوز مادرش، پروپيمان تشر به توجهبي سميرا

 :گفت بود، پيدا لحنش از که ايعالقه با گوشش زير آوا. رفتند فرو هم ـوش*آغـ در دوست دو
 .خانم عروس شدي خوشگل چقدر -
 .گفت رو همين ديدنم با هم وحيد -
 .نداري همتا زيبايي تو بگه؛ بايدم -
 .دارم دوسش خيليخيلي آوا، -
 .زد اشگونه به ايـوسه*بـ و کرد جدا خودش از را او آوا
 دونهمي رو تو يعالقه عمق خدا از بعد که کسي تنها خاکي يکره اين تو. نيست گفتن به الزم عزيزم، دونممي -

 .منم
 .مردممي رسيدم،نمي بهش اگه -
 هم به نامربوط توشوني، که هاييموقعيت کردندرک بدون خدا يهميشه تو. دختر بگير گاز رو زبونت نکنه، خدا -

 دوميشي؟ تو که بزنه مرگ از دم زندگيش شب بهترين تو ديدي رو کي. بافيمي
 .ديگه واقعيته يه اين خب -
 !بس و همين. وحيده به رسيدنت زندگيته، تو االن که واقعيتي تنها -
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 .ممنونتم کنارمي اينکه از -
 .درنيومده دومادمون آق صداي تا برو بيا. بسه وراجي خب،خيله -

*** 
 همان در و بردمي ـذت*لـ هم روي به قندها شدنسابيده صداي از چون شد؛ سرشان روي به قند سابيدن مأمور آوا

 .کردند همراهي خانه تا را او وحيد و سميرا جشن، اتمام از بعد. کردمي دعا جفتشان خوشبختي براي تندتند هم حال
 شديد؟ ريسه من دنبال و زديد خلوتتون از که ايدديوونه مگه آخه. اومدممي خودم ذاشتيدمي بايد -

 :گفت و کرد نثارش جلو آينه از لبخندي وحيد
 .کني تموم رو غرزدن بهتره شمام و خدمتيم در که فعالً عاقل، چه و ديوونه چه -
 . خلوتمون پي بريم خودت قول به تا پايين بپر و بزن غر کم. ميگه راست وحيد -
 تو؟ نميايد -
 .سالمت به برو عزيز، نه -
 !باشم گفته منم، حسابتون طرف بشه، کم سرش از مويي روزي يه اگه که باشيد من سميراي مواظب آقا، وحيد -

 و کرد دستيپيش وحيد که بگويد چيزي محبتش جواب در خواست و کرد ذوق کلي خودش به آوا توجه از سميرا
 :گفت

 وقتي من ثانياً شدند، داده مالکيت تغيير کامل طوربه امشب از ايشون چون بنده؛ سميراي و نه شما سميراي اوالً -
 ازش چهارچشمي تا کردم قرض هم ديگه دوتاي داشتم چشم دوتا اينکه يعني انداختم، گردنم به رو غالميش طوق

 .نره پاش به خار کنم مراقبت
 را دنيا دوست بهترين ديگر سمت از و وحيد خوبي به همسري طرفي از کرد؛مي سير آسمان در ذوق از ديگر سميرا
 .کردمي ترزيق وجودش به خوشبختي حس کلي هاهمين و داشت

 .ديدار اميد به پس -
 !آوا -
 جانم؟ -
 .بده بهم قولي يه -
 قولي؟ چه -
 .بگذروني من با رو هرروزت عروسي، به مونده ماه يه اين عرض در عاليجناب اينکه، -
 .برسي نامزدبازيت به بهتره تو ضمن در بيکارم، تو مثل مگه -
 .آب وراون براي کنم ذخيره رو متحفه دوست با بودن سير دل يه خواممي. نميره من کت تو که نيار بهونه -
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 .چشم کردم وقت اگه -
 :گفت و انداخت او يشدهبدجنس و شاد چشمان نثار تندي نگاه سميرا

 !باشي نداشته وقت که کنيمي غلط تو -
 .کردم انتخاب خودم براي دوست سرم خير خدا؟ رو تو بينيمي وحيد، آقا -
 .خودمي خدمت دربست آينده ماه يه تا فردا از. گفتم من که هموني شد، تصويب. بخواد دلت هم خيلي -
 :پرسيد و خنديد وخروششجوش به آوا
 مشکليه؟ باشم خدمتت باز در اگه حاال -

 :گفت سميرا به رو و خنديد دوکردنشانبهيکي به وحيد
 .ديکتاتورم خانم بريم بهتره کافيه، کردن حجت اتمام و درددل خب،خيله -
 .دادي قول نره يادت -
 عنوانبه دستي و کشيد باال را شيشه سريع سميرا ،«نداده قولي هنوز» بگويد و کند باز دهان خواست تا آوا

 .داد تکان هوا در خداحافظي
 .دختر تو دست از -

 ماه،يک آن مدت تمام در. شد ولو شده پهن تشک روي هالباس همان با و شد اتاقش داخل پاورچينپاورچين
 اين و رسيد اتمام به انتظارشان از زودتر زمان و شد سپري هم با اوقاتشان بيشتر خواستمي سميرا که طورهمان

 آرايشگاه به رفتن بار زير از نتوانست ديگر را بار اين. بود آمده نظربه کوتاه خوابي مانند آوا براي شدنسپري زود
 و داده سر پادگان سبک به باشآماده فرياد سرش باالي سميرا زود، خيلي صبح چون کند؛ خالي شانه سميرا همراه

 .کرد خود با همراهي به وادار را او زوربه
 ديدزدن مشغول و انداخته پا روي پا نزديکش صندلي روي که آوا به رو بود، آرايشگر دست زير کهدرحالي سميرا
 :پرسيد بود، اطراف

 .هاعروسي ناسالمتي بکشي؟ سروروت اون به دستي يه خواينمي تو -
 :گفت و داد صدايش به شوخي و تمسخر از پر لحني آوا
 !عزا مجلس برم اومدم کردممي خيال االن تا تو جون. دونستمنمي گفتي، شد خوب اِ، -
 .زنممي حرف دارم جدي کن، مسخره رو خودت -
 شم، زيبا تا بمالم روغن و رنگ خودم به تو مثل بينمنمي احتياجي. خوشگلم هم جوريهمين من جدي خانم -

 .هستم خداداي خوشگل
 .واهلل خوبه زشت، شدم من حاال که -
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 :گفت و داد تکان تأسف روي از سري
 !برات بميرم دونستي،نمي حاال تا! من طفلک آخي -
 !نرسه بهت دستم مگه کن صبر. بخندي آب رو -

 . نشست سرجايش آرايشگر تشر با که داشت بلندشدن قصد
 :گفت و شد ميز روي يمجله زدنورق مشغول خنديدن، حال در آوا
 اگه هرچند. رسيد زيبايي به بزرگي تو که زشت اردک جوجه مثل بشه سرنوشتت کنممي دعا. عزيزم نخور حرص -

 .کرده قبول جوريهمين رو تو و شده شما خر بقيه، بالنسبت آقاوحيد که فعالً نداره؛ اشکال بازم نشدي هم
 بود، نداده خالي جا اگر که کرد پرتاب سمتشبه را دستش دم يشانه و کشيد ايخفه جيغ حرص روي از سميراي

 .کردمي اصابت اشگونه به قطعاً
 !بدم انجام رو کارم تا بگير آروم نميگم بهت مگه دختر -

 :گفت برچيده لب سميرا
 ميگه؟ داره چي شنويننمي مگه آخه -

 :گفت سميرا آرامش براي جواب در و انداخت آوا به شاد نگاهي آرايشگر
 .ميده جلوه زشت رو تو داره که حسادتشه از گلم، نخور حرص -

 :گفت غضب با و شد بلند کمر به دست آوا که زدند خنده زير همه
 کنم؟ حسادت بايد خانم تحفه اين چي به من اصالً خانم، اکرم زنين؟مي حرف حسادت کدوم از -
 عقب داري آواخانم، بجنبي بايد. دختر گل اين شدنعروس همچنين و ميشي منکرش داري که زيبايي همون به -

 .هاموندي شوهربي ديدي وقت يه ازش، مونيمي
 :گفت نشود، خانم اکرم کار مانع تا بخندد آرام کردمي سعي کهدرحالي سميرا و افتادند خنده به همه دوباره

 رو يکي که،اين از حاال و بچزوني رو ديگرون تونيمي که خودتي فقط کردي فکر نه؟ مگه ميشي، منفجر داري -
 .شدي کفري گيره،مي ازت رو من حق داره و شده بلند دستت

 .گيرمنمي گر حرفا اين با من خيرم،نه -
 :گفت آوا يبامزه عصبانيت بابت از اشخنده فروخوردن حال در سميرا

 .معلومه آره، -
 !نکن وراجي انقدر. بکنه رو کارش خانماکرم تا شي ساکت بهتره -
 نه؟ آوردي کم -
 !نبستمش برات تا رو بازت نيش کن جمع. آوردم کم شدي؟ راحت آره، -
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*** 
 وحيد عروسي، از بعد روز. کرد فراموش را سميرا از دوري شب آن براي تنها که شاد قدرآن بود؛ آوا براي شادي شب

 را دوري واقعي عمق آوا که بود فرودگاه در خداحافظي وقت تازه. شدند غربت راهي خنده و گريه ميان در سميرا و
 جدايشان هم از زوربه که سردادند گريه توانستندمي تا هم ـوش*آغـ در. بود هضمغيرقابل برايش اما کرد؛ درک
 .کردند

 .نره يادت هم نامه راستي. برهنمي خوابم صبح تا که دونيمي بزني، زنگ حتماً رسيدي وقتي نره يادت -
 :گفت بلندي صداي با و چرخيد عقب به کشاند،مي مخالف سمتبه را او وحيد کهدرحالي سميرا

 .باش خودت مواظب. حتماً باشه -
 .هامونيممي جا پرواز از بريم بيا خانم، ديگه بسه -

 :گفت و چسباند شيشه به را صورتش وحيد، هشدارهاي به توجهبي سميرا
 .االن همين از اونم تنگه، برات دلم -
 :زد لب دهد، خاتمه اشگريه به کردمي سعي کهدرحالي آوا
 .طورهمين منم -

 از ريخت،مي اشک بهار ابر مانند کهدرحالي سريع خيلي و بروند که کرد اشاره و فرستاد ايـوسه*بـ دست با بعد
 .کرد خداحافظي سميرا يخانواده

 .رسونيمتمي کن صبر دخترم -
 .باشم تنها خردهيه خواممي. ميرم خودم عمو نه -
 راه؟ همه اين اونم تنها، آخه -
 .اجازه با. راحتم جورياين -
 .باش خودت مواظب فقط. راحتي هرطور -
 .خدانگهدار چشم، -
. کرد پر را وجودش اول يلحظه همان از وحشتناکي تنهايي احساس. کرد ترک را فرودگاه غيرمعمولي شتابي با

 چند تا. بود گذرانده را هايشغم و خوشي و هاتنهايي تمام او با را قبل سال سه تمام که بود داده دست از را دوستي
 محو هاساعت زدمي حرف سميرا با که هرزمان. کرد سر حوصلگيبي و نااميدي از حالتي با را روز آن از بعد روز

 آمد کنار سميرا از دوري غم با کمکم باالخره. سوختمي تلفن قطعاً نبود، مادرش تشرهاي اگر که شدندمي درددل
 . داد وفق آن با را خودش و

*** 
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 !مامان -
 بله؟ -
 بزنم؟ حرف باهاتون داريد وقت -
 مورد؟ چه در -
 .کنم خوندندرس به شروع دوباره خواممي -
 افتادي؟ تحصيل ادامه فکر به چندسال بعد شده چطور -
 .خوندندرس دنبال ميرن هامدت بعد من مثل که هستن خيليا کجاست؟ عيبش خب -
 تحصيل ترک داشتن، که خرابي روحي يا خانوادگي وضعيت يا مالي مشکل خاطربه مقطع يه تو حتماً خيليا اون -

 .کردي تحصيل ترک جهتبي و بيخود که تويي نه کردن، ادامه به شروع مناسب موقعيت يه تو بعد کردن،
 نشده اين از ديرتر تا خواممي. ستتازه بگيري آب از هروقت رو ماهي ميگن. کنم شروع دوباره خوادمي دلم حاال -

 .کنم اقدام
 کرد وجود اظهار بود، شنيده را هايشانحرف ناخواسته چون و رسيد سر ساسان که بودند صحبت مشغول طورهمين

 :گفت و
 افته؟نمي کوچولوت يکله اون به تحصيل ترک ـوس*هـ باز مطمئني کردي؟ رو فکرات خوب آواخانم، -
 ايستادي؟ گوشفال باز شما! مطمئن مطمئن جان،داداش بله -
. وللش رو اينا حاال! کنيدمي گفتمان محرمانه طوربه اونم کشوري مهم مسئله يه روي دارين دونستمنمي ببخشيد -

 داريم؟ چي غذا جان،مامان
 .پسر کردي دير که بازم. پلو عدس -
 .کشيد طول خردهيه کارم -
 .کشيدم رو غذا کني عوض رو لباست تا -

 و بلند موهاي با بازي حال در و گرفت جا خواهرش کنار ساسان رفت، آشپزخانه به سفره کردنآماده براي که مادر
 :گفت آوا يشدهبافته

 افتادي؟ تحصيل ادامه فکر شده چي -
 .قويه زيادي شده باعثش هرچي دونم،نمي خودمم -
 .ريشتره هفت باالي که سميراجونته رفتن هايلرزهپس اين کنم فکر -
 !زنممي حرف دارم جدي. ببند هم رو بازت نيش اون کن، ول رو موهام -
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 پاچه راهبهراه و کردي پيدا سگي اخالق من، بالنسبت رفته، سميراجونت وقتي از کردي دقت. عصباني چه اوه، -
 .ديگه يلرزهپس يه اينم گيري؟مي
 .سگ شدم من حاال! تربيتبي -

 :گفت و کرد تمام را اشخنده شده، خواهرش خوريدل باعث و کرده رويزياده ديد وقتي ساسان
 خانم؟ ميري داري کجا حاال. کنهمي قهر زودم چه -
 .قبرستون -
 .بگذره خوش -
 :گفت جوابش در پرغضب و کرد ايقروچهدندان آوا
 .گذرهمي حتماً حسودا چشم کوري به -

 .برد پناه آشپزخانه به مادرش به کمک براي ساسان، بلند يقهقهه به توجهبي
*** 

 !آوا! آوا -
 کشي؟مي هوار همه اين آوردي سر مگه خبرته چه. اينجام من -
 .سري چه اونم آوردم سر آره، -
 .ميگي چي ببينم بزن حرف درست -
 .مژدگوني اول -
 .شده چي ببينم بگو ساسان، درنيار بازيمسخره -
 .نميشه باز داداشت آق عزيز زبون اين مژدگوني بدون مژدگوني؛ اول نچ، -
 :گفت و چرخاند اتاق دور را سرش کالفه آوا
 .محفوظه مژدگونيت بگو، رو خبرت تو -
 .ميره هم تو بد کالهمون که ها،زيرش نزني -
 .بگو رو خبرت اول نترس نه، -
 .شدي قبول -
 و زد اشبيني نوک به آرامي ضربه ساسان که بگويد چيزي خواست و داد تکان حرفش نفهميدن روي از سري آوا

 :گفت
 .شدي قبول دختر، ميگم رو کنکور -

 .ماند باقي ساسان به خيره ناباور و نشست مبل روي ومبهوتمات
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 گفتم؟ چي شنيدي اصالً کجايي، خانم آهاي -
 !ميگي دروغ -

 :گفت مبهوت آواي به رو کرد،مي روشنش کهدرحالي و کشيد بيرون کيف از را تاپلپ ساسان
 .خواستيمي که ايرشته همون رتبه، بهترين. ببين رو سايت خودت بيا نداري باور. بچه بود کجا دروغم -
 لرز از پر ـوش*آغـ در را ساسان خوشحالي از و کشيد بلندي جيغ ناباورانه ديگر، هاينام بين نامش ديدن با آوا

 :گفت کـمرش ـوازش*نـ با و کرد ايخندهتک ساسان. داد سر گريه و گرفت هيجانش از ناشي
 خوب؟ دختر کنيمي گريه داري چرا حاال -
 .کردمنمي هم رو فکرش اصالً ساسان، نميشه باورم -
 دست به کني اراده رو خوايمي هرچي خدا هميشه اصالً تو. رسيدي خواستيمي که چيزي به چون بشه؛ باورت -

 چون بده؛ سميراجونت به رو خبرش و کن پاک رو اشکات اون هم حاال نفهميدي؟ رو اين حال به تا چطور. مياري
 . بشه همراهت هميشه مثل هم تجربه اين تو و برسي باور به تا کنه کم رو هيجانت اين تونهمي که اونه تنها

 :گفت پريد،مي جا از کهدرحالي و پريد جا از سميرا، يادآوردنبه با
 بهش تصميم درمورد حرفي بودم، کنکور براي آمادگي مشغول که مدتي اين توي اصالً من گفتي؛ شد خوب واي -

 .کنهمي رو پوستم بفهمه. نزدم
 .گفتي بهش کردم فکر من چرا؟ خب -
 .بگم بهش چيزي نشده قطعي تا خواستمنمي. بشم قبول نبودم مطمئن آخه نه، -
 .بمالي تنت به بايد رو شنيدن غر پيِ پس -
 .ميره يادش حتماً بزرگه، خدا هم بعد تا. رسهنمي بهم دستش که فعالً. نيست مهم -

 کرد، فروکش هيجانش و شد مسلط خودش به که خوب. بزند زنگ سميرا به تا گذاشت تنها را او و خنديد ساسان
 .بدهد سميرا به را خبرش تا برد تلفن به دست

 .سالم سميراجونم الو، -
 .نبود خبري ازت مدت يه تو؟ کجايي دختر -
 !هاکردم عرض سالم -
 چطوري؟ تو خوبم، سالم عليک -
 .شکر رو خدا خوبم منم -
 کردي؟ پيدا جديد دوست نکنه ناقال زني؟مي شارژ چيه -
 .دارم هم پيداکردن دوست عرضه من مگه بقيه، و خودت قول به. بود کجا دوست -
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 :گفت و خنديد او حرصي لحن به سميرا
 چيه؟ صدات توي خوشحالي اين دليل بگو سريع، تند زود حاال. اومدي خوب رو اين -
 :گفت سردخون خيلي بگيرد، قرار او هايغرزدن آماج مورد کمتر اينکه براي و کرد مکث کمي آوا
 .شدم قبول -
 شدي؟ قبول چي تو -
 :گفت و زد اشپيشاني به ايضربه عادي خيلي بود، کردنبازينقش حال در که آوا
 .من اماحمقي عجب مگه؟ نگفتم بهت واي -
 کنم؟ مهمونت حسابي گردنيپس يه يا زنيمي حرف آوا -
 .بدونم که مشتاقم خيلي کني؟ مهمون رو من دنيا سر اون از خوايمي چطور -

 :گفت و ساييد دندان روي دندان و کشيد ايخفه جيغ حرص روي از سميرا
 چيه؟ قضيه بگو. درنيار رو من حرص -
 .شدم قبول کنکور توي -
 !کنکور؟ -
 .آره -

 برايش اصالً اين و است ناراحت دستش از شدتبه يعني که بود هشداري آوا براي سميرا ايچندلحظه سکوت
 .شد مانع سميرا مانندجيغ صداي که کند ورجوعشرفع تا کرد باز دهان. نبود خوشايند

 شدي؟ قبولم که کردي شرکت کنکور کي تو دختر -
 رو اين خودم بعد که هستي نفرري اولين تو. داد بهم رو قبولي خبر االن ساسان. امسال ديگه، معلومه دادنش کي -

 .شنوهمي
 .کرد مهمان را آوا ديگري جيغ دوباره. نبود آوا کاريپنهان به حواسش اصالً که شد زده ذوق قدرآن
 کنکور؟ سراغ رفتي که شد چي حاال! عالي چقدر -
 .گردهبرمي تنهاييم به شايد -
 !تنهايي؟ -
 .کشوند سمت اين به رو من خأل همين و کردمي سنگيني دلم روي بزرگي خأل تو رفتن بعد. تنهايي آره، -
 خب اما بدي؛ تحصيل ادامه بشي راضي تو تا خوردم دل خون چقدر گرفتيم، ديپلم که سال اون يادته! دختر عاليه -
 من دوري دونستممي اگه کن باور. ندادي گوش حرف اما کردي؛ کچل رو من بودي، حرفا اين از خودسرتر تو

 .رفتممي و کردممي جمع رو باروبنديلم اينا از زودتر مياره، وجود به درونت خوبي تحول همچين
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 :گفت جواب در ناراحت و کرده بغض آوا
 .نمک معاوضه تو حضور با رو موفقيت اين جاي حاضرم. خوامنمي رو دوري اين من اما -
 .کني عوض قبوليت با رو من نيست الزم. نزن بيخود حرف -
 .نميشه رفع که هاتلفن اين با تنگه، برات خيلي دلم آخه -
 .بهتره من از وضعت االن تو نخور؛ غصه. خودش جاي سر هم زندگي و جاش سر تنگيادل خانم، آوا -
  چطور؟ -
 هرچند. ندازتممي پا از داره تو و خانواده غربت، وطن، از دوري درد من اما آشنايي؛ آدماي بين وطنمون تو االن تو -

 براي که تنگمدل قدراون. برگردم و شه تموم درسم زودتر هرچه تا تالشم مشغول سخت و نميدم ميدون بهش من
 تنگيامدل جلو تونمنمي. ميارم زياد وقت بازم کن باور اما کنم؛مي گرم درس و خونه کاراي به رو سرم کردنش،کم
 .زنممي غر جونش به که بس از ميشه ديوونه داره حسابي وحيد کهطوريبه بگيرم؛ رو
 .کنيمي عاصي رو بيچاره وحيد و خودت بکني، رو دنيا کيف اينکه عوض! خدا به ديگه ايديوونه -
 .که بودي سردادنناله مشغول خودت االن همين. ميگه کي به کي ببين -
 .جانم عشقه رو فرنگ گفتني، قول به. شدممي وطن خيالبي بودم تو جاي اگه دارم؛ ناله حق من -
 .کننمي حسادت و زده سرشون به فرنگستون ـوس*هـ ست،بهانه بودنشونتنگدل خانم پس اِ، -
 کلي با دنيا سر اون و داري که بده سواري و خوب شوهر يه واهلل؛ داري هم حسودي خانم. کردي خيال چي پس -

 هان؟ کنم؟ حسودي نبايد، کنيمي زندگي که هم روز مد امکانات
 بهم توپ شيريني يه عاليجناب کن، ولش رو حرفا اين حسودباشي خانم حاال. ميگي راست که تو خب، آره -

 باشم؟ طلبم وصول منتظر کي بدهکاري،
 تحصيلتون پايان بعد که شده معلوم راستي. ميدم هم شيريني چشم، روي به عزيزجان برگشتي هروقت -

 نه؟ يا گرديدبرمي
 .ايران گردمبرمي کله با بعدش بيارم دووم ديگه دوسال-يکي تا بتونم کنم هنر خيلي من -
 ميگه؟ چي وحيد -
 .شه موندگار اينجا نمياد بدش انگار آقا اما نگفته؛ چيزي مستقيم که حاال تا -
 :پرسيد زدهوحشت آوا
 مونيد؟مي کنه اراده اگه يعني -
 .بيارم دووم بايد که فعالً مرده، کي و ستزنده کي موقع اون تا عزيزم، دونمنمي -
 .آقاوحيدته حرف حرف پس -
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 فکر بهش االن من که ايمسئله تنها باشي، ما نيومدن يا اومدن نگران االن از نکرده الزم تو. صورت اون به نه -
 پيدا راهي يه براش رسيد، زمانش هروقت. بشه خوندنمدرس مخل چيزي خوامنمي چون موضوعه؛ همين کنمنمي
 .کنممي
 !آوا! آوا -
 بله؟ -
 برداري؟ سرش از دست خواينمي سوخت، بيچاره تلفن -
 ساسانه؟ -
 :گفت و خنديد آوا
 نداري؟ کاري فعالً گلم خب. شده جايگزينش بزنه، غر جونم به نيست مامان ديده آره، -
 .باش خودتم مواظب و برسون سالم فقط نه، -
 .طورهمين هم تو چشم -

 را جوانب خوب و کند فکر آمده وجود به برايش که جديدي موقعيت به تا کرد پيدا فرصت تلفن، کردنقطع بعد
 رفتنش به راضي پدر راحتيبه که بود روشن برايش روز مثل چون کند؛ کار پدرش مخ روي درست بتواند تا بسنجد

 .بود برايش دنيا کار ترينسخت هميشه هايشخواسته براي پدر کردنراضي. شودنمي دور شهر دانشگاه به
*** 

 !مامان -
 .کنمنمي دخالتي من بابات، و دونيمي خودت -
 .نزدم حرفي هنوز که من! خوبه حالتون مامان وا، -
 ساخته کاري من دست از برداري، قدم کردنشراضي براي بايد خودت. ديگه بگي خوايمي چي دونممي خب -

 .نيست
 :گفت خردکردنشان حال در و گرفت مادرش دست از را هاسبزي آوا
 چي؟ شما خود -
 !من؟ -
 چيه؟ من رفتن مورد در نظرتون شما بله، -
 شرطه؟ وسط اين منم نظر مگه -
 .مهمه برام هم شما نظر مهمه، بابا نظر که اياندازه همون به شرطه، که بله -
 ميگي؟ چي نرو بگم اگه -
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 .بشيد راضي تا کنممي رو سعيم تمام وقتاون -
 نشدم؟ اگه و -
 .هستيد ناراضي پس -
 بزني؟ رو رفتن قيد حاضري کنم، مخالفت اگه فرض به فقط. نزدم حرفي همچين من -
 دست افتهمي راه کارم قهرکردن و اعتصاب با بدونم اگه البته. ندارم انصراف از غير ايچاره نباشيد راضي اگه خب -
 .ندارن کاربرد دونممي متأسفانه اما زنم؛مي انجامشون به
 کني؟مي خالي رو ميدون زودي همين به -
 بدونم رک و صريح بايد اول اما کنم؛ پيدا دسترسي خواممي که چيزي به تا کنممي تالش تونممي که جايي تا -

 چيه؟ نظرتون شما که
 .دونهمي بهتر رو تو صالح اون داره؛ بستگي بابات نظر به من نظر اصل در يعني ندارم؛ حرفي من -
 .نداريد مخالفتي هم شما نباشه، مخالف بابا اگه پس -
 مساعد مسائل به سخت خيلي بابات نظر دونيمي خوب خودت داري؛ رو پيش سختي راه بدون اما. عزيزم آره -

 .ميشه
 .ديگه کنيدمي کمک شما -
 يا شرط موافقتش براي پدرت بگم بهت بايد که اين گفتن من کمک تنها و خودته کار کار دخترجون، شرمنده -

 .ميشه آسون کارت و کنهمي قبول راحت ببينه موافقت تو جانب از که داره نظر در شروطي
 ! شرط؟ -
 .شرط بله، -
 شرطيه؟ چه دونيدمي شما -
 .نميگم هم بدونم -
 !مامان -
 .نمياد خوشش واسطه از بابات که دونيمي. بزن حرف خودش با برو -
 کجاست؟ االن -
 .اتاق تو ساعت اين معمول طبق -
 .کنم مجابش بتونم تا کن دعا برام -
 .بشي موفق شاءاهللنا برو، -
 .برداشت قدم اتاق سمتبه پدرش نامعلوم شرط از دلهره کلي با
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 .باباجان سالم -
 .عزيزم تو بيا خوبي؟. دخترم سالم عليک -
 .شکر رو خدا خوبم -
 خبرا؟ چه -
 بزنيم؟ حرف باهم خردهيه دارين وقت باباجون. سالمتي -

 دخترش به را توجهش تمام و کشيد مطالعه از دست بزند، حرف خواهدمي موردي چه در آوا دانستمي اينکه با پدر
 .داد
 .ندارم چينيمقدمه به احتياجي پس بزنم؛ حرف موردي چه در خواممي که دونيدمي -
 .مطلب اصل سر برو بله، -
 .ديگه بگيد رو نظرتون پس -
 .دارم نظري چه خانواده از دختر يه دوربودن درمورد من که دونيمي خودت -
 .باشه شخانواده از جدا دختر يه دونيدنمي صالح شما بله، -
 .مونهنمي گفتن براي حرفي ديگه پس دونيمي رو اين که تو خب -
 :گفت و گرفت خود به آميزياعتراض لحن آوا
 هم من خب دورن، شهرشون و خانواده از کار حتي يا و تحصيل خاطربه که هستن جوون دختراي از خيلي بابا اما -

 .بيشتره تحصيلم ترک احتساب با سنم من تازه. همونا از يکي
 اين الگوبرداري بخوام اگه من آواجان،. نيستن من دختر که ديگه دختراي چون ندارم؛ کاري ديگه دختراي به من -

 .بگذره الگوبرداري به زندگيم تموم بايد بدم، انجام شکلي
 خودتون نظراي و عقيده شما هان؟ ميشه؟ چي من آرزوهاي وسط اين بابا اما ندارم؛ کاري ديگران به خب،خيله -
 .نگيريد نظر در رو من حق که انصافيهبي کمال اين برين،مي جلو رو زندگيتون هااون اساس بر که دارين رو
 .کني پيدا خودت براي ديگه راه يه بگردي بايد. بشم هاتخواسته براي سد و مانع که ندارم رو اين قصد من -
 مثالً؟ -
 .شي قبول جاهمين و کني تالش ديگه سال يه تونيمي تحصيلي، ادامه به مصر خيلي اگه -
 نذاريد. نشم قبول رو رشته اين بعد سال ممکنه چون کنم؛ ريسک خوب موقعيت اين روي خوامنمي من بابا ولي -

 .بره هدر زحمتام
 .پدرانه هاينگرانيدل تموم با پدرم يه من بدي؛ حق بهم بايد تو دخترم -
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 کنيد باور و کنيد درک کوچولو يه رو من هم شما اما احترامه؛ قابل هانگراني اين برام و گيدمي چي فهمممي -
 تو تونمنمي مگه خب باشه، پام گذاشتنکج به قرار اگه. باشيد داشته نظر زير رو من هم دور راه همين از تونيدمي

 زندگيم هايکاريريزه تموم از االن مگه. بشد متوجه چيزي شما اينکه بدون هم اون برم بيراهه خودمون شهر
 بمونيد؟ خبريبي تو ممکنه دور راه برم اگه کنيدمي فکر که باخبريد

 :پرسيد و شد براندازکردنش مشغول سکوت در را لحظاتي و انداخت او به ايمشکوکانه نگاه پدر
 چي؟ يعني -
 :گفت جواب در و خنديد کرد، دريافت را پدر نگاه معني خوبيبه که آوا
 .باباجون هيچي -
 بود؟ منظوري چه به حرفات پس -
 هم نگرانيتون که اينه منظورم. هستيد شما بشه امر اين متوجه که نفري اولين کنم، خالف اگه باشيد مطمئن -
 و دخترتونتک به نسبت پدرانه هاينگراني تموم با پدريد يه خودتون قول به چون جاست؛به جاست؛نابه هم و جابه

 يا باشم اينجا، نداره فرقي و مياد سرتون بترسيد هرچي از گفتني قول به. نيست خوب هرگز ترس چون جاست؛نابه
 .دنيا سر اون

 .نيستم هامبچه آينده روي کردنريسک به حاضر من هرحال به -
 ...بابا ولي -
 !نه يعني نه -
 به کتاب دوباره پدر ديد وقتي و شد منصرف اما بود؛ کرده اشاره آن به مادر که بزند حرف شرطي از خواست آوا

 بيرون سمتبه برداشتنقدم محض به که برخاست جا از آشکاري ناراحتي با برداشته، او از را توجهش و گرفته دست
 .ايستاد پدر کالم با
 .بري که داري رو آزادي اين کني عملي بتوني رو نظرمه مد که شرطي اگه البته -

 .شنيدن براي شد گوش وجودش تمام مشتاقانه و برگشت پدر سمتبه زدهذوق
 .شنيدني مشتاق خيلي که بينممي. ميشه خيالم راحتي باعث شرط اين قبول -
 .دهد تکان تأييد معناي به سري توانست فقط زدنحرف بدون که داشت ذوق قدرآن آوا
 خارج اگه حتي بدي، تحصيل ادامه خواست دلت هرجا که مختاري کني، ازدواج اگه تو ميگم کندهوپوسترک -

 .باشه کشور
 بخواهد آنکه به برسد چه بود، نکرده هم فکر ازدواج به حالتابه. زد خشکش هازدهصاعقه مانند آوا حرف اين با
 .بدهد آن به تن تحصيل ادامه خاطربه



 

 

18 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 !ازدواج؟ -
 .که نگفتم عجيبي چيز ازدواج، بله -
 جواب من که هستن اين منتظر فقط و ايستادن صف به در پشت خواستگارا انگار که ازدواج گيدمي همچين بابا -

 .بدم مثبت
 .کشيدم پيش رو بحثش صراحت اين با من که هست يکي حتماً نباش؛ خواستگار نبودن نگران تو -

 . کرد وارد او به روز آن طي در را دوم شوک حرف اين با پدر
 هست؟ کي خواستگار اين -
 .ما بخش شده منتقل تازه که همکاراست از يکي پسر. شناسيشنمي -
 نموده؟ رؤيت رو من کِي گيد،مي که ايشازده اين -
 .پسرش براي پسنديده و ديده رو تو شرکت تو چندباري يه پدرش -
 داديد؟ جواب بهش چي شما و -
 .هيچي هنوز -
 بگيد؟ بهش خوايدمي چي -
 .سالمت به رو اونا و خير به رو ما صورت اين غير در مبارکه، ميگم که باشه مثبت اگه. داره بستگي تو نظر به -
 .نيست کار در فشاري هيچ اينکه يعني اين -
 .باشه دومم بار اين که گفتم زور شماها به کي من ثانياً باشه، اجباري دختر شوهردادن که قجره عهد مگه اوالً -
 .ميشه وارد تحميل و فشار خود خودي به گذاشتيد برام شما که شرطي اين با باباجان اما -
 .نه يا بکني قبول که مختاري تو -
 :گفت تند لحني با و شد بلند ناراحتي با آوا
 بوده؛ دخترا خواست بدون و اجباري شوهردادن بر رسم دوره اون تو! گيدمي که قجري عهد همون به رحمت صد -
 يپوسيده و کهن رسم همون يمدرنيتيه شما شرط اين گفت ميشه ست،شده مدرن مثالً که ما دوره تو اما

 که هرکسي عروسي و عقد به رو من تونيدنمي من آرزوهاي کردن هدف با باشم گفته بهتون بابا. ستگذشته
 .کنيدمي کاري مسائل فداي رو خانواده داريد شما. بذاريد نگراني رو اسمش و دربياريد کشيد ميلتون

 که را شرطي دخترش. گذاشت جاي بر ناراحت و خوردهيکه را پدر و کرد ترک را اتاق هايشحرف زدن از بعد
 و خسته شدتبه آوا. بود داده را جوابش تندوتيز بدجور و کرده برداشت بود نظرش مد که چيزي وراي بود، گذاشته
 بغض آزادکردن از غير به ايچاره. بود آورده همراه به سنگين بغضي برايش پدر شرط هضم و بود شده عصبي
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 که ميدانش حريف تا کند جلوه ضعيف خواستنمي و دادمي نشان مقاومت کردنشحبس در سرسختانه اما نداشت؛
 .دهد جلوه شادمان را بود پدر

 .شد گيريشماره مشغول تندتند دهد، نشان توجهي بودن روز يا شب به اينکه بدون
 هلو؟ -
 .آقاوحيد سالم -
 شما؟ سالم، -
 .هستم آوا نشناختي؟ -
 چطوره؟ حالت. نشدم متوجه شدم بيدار خواب از تازه ببخش، اوه -
 :گفت و گرفت خود به تصنعي عذرخواهانه لحن آوا
 .خوبم مرسي. نبود شبه اونجا اينکه به حواسم خوام،مي معذرت -
 .مبارکه شدي، قبول کنکور شنيدم نداره، اشکال -
 بدي؟ سميرا به رو گوشي ميشه. ممنون -

 به را گوشي و کرد خداحافظي بياورد، خودش روي به اينکه بدون آوا، يحوصلهبي و سرد لحن از خوردهيکه وحيد
 .داد سميرا

 .الو -
 .افتاد گريه به و شکست درهم اشپوشالي مقاومت سميرا صداي شنيدن با
 !کني؟مي گريه داري -
 .سميراجونم سالم -
 شده؟ چي عزيزم، سالم -

 :گفت بگيرد را هقشهق جلوي کردمي سعي کهدرحالي
 .گرفته دلم فقط هيچي، -
 .نداره تنگيدل به ربطي کنيمي که ايگريه اين. نمال شيره رو من سر نگو، دروغ -
 .کن باور نيست چيزي -
 .بگو رو نيست چيزي همون. کردم باور باشه، -
 ...که ميگم دارم -
 .باراين به نه خوندمي خروس کبکت که دفعه اون به نه بده، ادامه آفرين -
 .کرد مطرح را بود گذشته پدر و خود بين آنچه زيادش، اصرار با
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 گذاشته؟ رو شرط اين عمد روي از يعني -
 .کردم يرگ توش من که ايني از بهتر موقعيتي چه و کنه مجبورم خوادمي جورايي يه آره، -
 شدي؟ منفي زيادي کنينمي فکر -
 .بينمنمي جريان اين توي مثبتي چيز من -
 .کردي صحبت باهاشون احتراميبي با و تند خيلي که کني قبول بايد مثبت چه و منفي چه -
 .غيرمنطقيه حد از بيش شخواسته بفهمه بايد بابا بود؛ الزم رفتارم طرز اين غيرتند يا تند -
 مياي؟ کوتاه کني؟ کارچي خوايمي حاال -
 خودم خواسته به هم کنم قبول اگه. درس بي درس صورت اين غير در چون شايد؛ بشم مجبور اگه اما دونم؛نمي -

 .بابا نه و رسممي خواممي که چيزي به من نه نکردنقبول صورت در اما ميشه؛ عملي بابا خواسته هم و رسممي
 ديديش؟ حاال تا -
 .نديده رو من خودش هم طرف هيچي، که من بابا، نه -
 .ستساده ديدار يه فقط و خونهسالخ بري نيست قرار. بينينمي ضرري که ديدن بار يه با خب -
 .کنه کاري هر به وادار رو من تونهنمي اجبار با که کنم ثابت بابا به بايد من خير،نه -
 چه تو. کنيمي قبول بشي مجبور اگه گفتيمي داشتي االن همين. دختر خوايمي چي دونينمي هم خودت -

 . خانما خانم تو نه ميشه ثابت که باباته اين بچرخي، بخواي هرجور اصل در يعني نکني؛ يا کني قبول بخواي
 کنم؟ کارچي ميگي تو -
 يه شو راضي شنويمي من از. بگيري عاقالنه تصميم يه کن سعي. کنم تکليفتعيين برات بايد که نيستم من اين -
 .ببينيش بار
 نيست؟ قبول معناي به اين نظرتبه -
 در بعد بگذره مدت يه بذار االن، نه البته بزن، حرف بابات با و برو ديگه بار يه ديدنش قبل. نيست که معلومه -

 کني؟ نگاه چشماش تو و شي روروبه بابات با ميشه روت تو اصالً. بزن حرف باهاش آرامش کمال
 .بکشه خجالت زورگوبودنش خاطربه بايد که بابامه اين. ميشه روم که بله -
 .قزوينه پاي سنگ نيست، که رو -
 نداري؟ کاري ديگه خب -
 کلي روز طي ما خدا به بابا. نکن انتخاب رو شبنصفه کني، درددل خواستي که ديگه بار کنممي خواهش فقط نه، -

 بيکاري زور از که نيستيم عاليجناب مثل. ميشي مانعش تو که استراحتمونه وقت شبانه خواب همين داريم، دوندگي
 .ميشي گيريآبغوره مشغول
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 .لوس -
 .گريه زير زنيمي فوري هانيني مثل که تويي لوس -
 .رسيممي هم به که باالخره نداره؛ اشکال بگير، دست برام تونيمي تا حاال -
 .ميشه فراموشت برسه ديدار روز تا -
 .باش خودت مواظب خب،خيله -
 .نگهدارت خدا طور،همين هم تو -

 گلوگير بغض و ناراحتي هيچ بدون تواندمي که ديد وقتي و گذراند پدر با سرسنگيني و ناراحتي در را بعدي روز چند
 .رفت سراغش به بزند، حرف پدر با
 .دارم حرف باهاتون بابا -
 .پيشم بياي منتظرم وقته خيلي طور،همين منم -
 .گوشم سراپا من بفرماييد، خب -
 .کن شروع تو اول -
 .شما اول نه -
 نري؟ و نشي بلند ناراحتي رو از وسطاش و کني صبر حرفام آخر تا تونيمي مطمئني -
 .باشيد مطمئن بله، -
 .دارم ازت گله يه حرفام شروع قبل -
 !اي؟گله چه -
 بدم؟ رو جوابت بذاري اينکه بدون اونم زدي، حرف باهام تند زيادي روز اون کنينمي فکر -
 .ببخشيد رفتم، تند حد از بيش گيدمي درست شما خب اما بشم؛ ناراحت داشتم حق -
 حرفام تو. نميشه بند سنگ روي سنگ نباشه، بخشش اين اگه و بخشيدنه چهارساعتهوبيست کارشون مادرا و پدر -
 سميرا، رفتن زمان به گردهبرمي خواستگاري اين جريان. نيست و نبوده اجبارکردنت من قصد کردي، برداشت بد رو

 و انداختم عقبش همين براي نيست؛ راهروبه زياد حالت دوستت از دوري خاطربه ديدم اما بگم؛ موقع همون بود قرار
 روي ذکرت و فکر تمام دونستممي چون گفتنم؛ براي ديگه مانع يه شد کنکوردادن براي تصميمت که هم بعد

 پدره، يه معمول هاينگراني همون فقط و نبوده پدري خشک سياست يا گروکشي قصدم آواجان کن باور. خوندنته
 اين از تو باشه قرار اگه و دارم عهده به هم رو برادرت و مادر زندگي مسئوليت تو، بر عالوه من. بيشتر چيزي نه

 .ميشه بيشتر قبالت در مسئوليتم بالطبع بشي، دور کانون
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 بتونم که نيستم نزديک هامبچه به قدراون که معناست اين به برام اين و شکوند رو دلم من نگراني از برداشتت
 تو شرطبي شرط که رسيدم نتيجه اين به و کردم فکر کلي روز چند اين تو. بدم انتقال درست بهشون رو حرفم

 عهد پدر از و نيستم ديکتاتوري پدر کنم ثابت بهت اينکه براي خب ولي قلبيمه؛ ميل خالف اين البته بري، مختاري
 که بدون اما کنم؛مي دعا موفقيتت براي منم و برس هاتهدف به برو. بري ذارممي دارم کيهاني ايفاصله قجريم
 خب اما کردم؛مي کوچ اونجا همراهت هم من بود، مقدور برام اگه کن باور. سرجاشه هميشه من هاينگراني

 .مشکله سن اين توي برام کردنشروع صفر از و کردنکوچ
 که دانستمي خوب چون کرد؛ شکر را خدا نکرده زدنحرف به شروع ابتدا در اينکه از آوا کرد، سکوت پدر وقت
 رفته پدر سراغ به آرامش در و داده گوش سميرا يتوصيه به اينکه از و دارد را تلخي هايحرف چه گفتن قصد

 .بود خوشحال نهايتبي
 چيه؟ قصدت و نظر حاال خب -
 !بابا -
 جانم؟ -
 شيد؟نمي ناراحت باشم داشته نظري هر -
 .کن عمل داري دوست هرطور نه، -
 برم؟ غيرتنها چه و تنها چه که شيدمي راضي قلب ته از شما بدم، نظر بعد بشه انجام خواستگاري کنم قبول اگه -
 چي؟ يعني -
 واقعاً آيا خوريم،نمي هم درد به ديدم اگه ولي ميشه؛ تأمين هم شما نظر هيچي، که پسنديدم و ديدم اگه يعني -

 هستيد؟ شرطتون شدنعملي بدون من رفتن به راضي
 .شرطبي شرط گفتم که من -
 .دل ته از قول يه خوام،مي قول من. نبود من جواب اين -
 !مردونه قول يه اونم ميدم، قول -
 به هستن هاخيلي بينم؛نمي شما نگراني براي دليلي باباجان اما گذاشتيد؛ آزادم و کرديد درکم اينکه از بابا ممنون -

 .گردنبرمي هم سرافراز و ايستنمي خودشون پاي روي آسيبي هيچ بدون ميشن، دور خانواده از شکل اين
. ميده سوق نگراني سمتبه رو ما هامونتجربه و کرديم پاره شماها از بيشتر پيراهن چندتا ترهابزرگ ما دخترم، -

 من و کنن چپشون لقمه يه و بيارن گير تنها آدم يه تا منتظر و زياده کمين در درنده گرگاي امروز جامعه توي
 .هستم نماآدم هايگرگ همين نگران
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 و رفت اتاق به استراحت براي ديگري حرف بدون و پاشيد دخترشتک چهره به لبخندي هايشحرف اتمام از بعد
 به دوباره ماجرا، شدنحل از بعد. گذاشت تنها دلش، در زده جوانه تازه خوشي از پر و انگيزرخوت تنهايي در را آوا

 .رفت سميرا سراغ
 روباه؟ يا شيري بداخالق؟ خانم ايکارهچي خب -
 بداخالقه؟ کجام من اِ، -
 کن باور. بودي حالي يه زدي زنگ بهم هروقت عاليجناب شديم دور که وقتي از. نيست بداخالق کجات بگو -

 .ناخوش کي و خوشي کي فهممنمي ديگه
 .کنم راضي رو بابام تونستم باالخره که بچسب رو اين کن، ول رو حرفا اين -

 :پرسيد و کشيد کوتاهي جيغ زدههيجان سميرا
 چطوري؟ -
 اين از ترقبل خيلي اصل در نبوده، دانشگاه به نرفتنم يا رفتن براي خواستگاري اين کردممي فکر که طورياون -

 آزاد رو من بابام االن و بزنه حرف درموردش نکرده وقت بابا کنکورم، و تو از دوري خاطربه که شده مطرح هاحرف
 .برم تونممي هم شرط شدنعملي بدون بخوام، اگه حتي. کنم عمل دارم دوست هرطور تا گذاشته

 واقعاً؟ -
 صورت اين غير در شه؛ عملي هردومون يخواسته تا کنم قبول که اومد خوشم اگه تا بيان شب يه شده قرار آره، -

 . کنه لغو رو شرط شده حاضر بابا
 .هانداري ثبات اصالً و ميدي موضع تغيير زود خيلي. سرد غوره يه با و ميشي گرم مويز يه با تو دختر -
 ...ولي کنه؛ ناراحتم تونهنمي هيچي که فعالً -
 چي؟ ولي -
 .شم قبولش به مجبور و بياد خوشم ازش که ترسممي اين از -
 !يهصيغه چه اجبار ديگه بياد خوشت وقتي -
 .نيست نيومدن يا و اومدن خوش فقط که من مشکل آخه -
 مرگته؟ چه ديگه -
 .ازدواجه خود من واقعي و اساسي مشکل. ترسممي کردنازدواج از کلي طوربه که اينه مرگم -
 .کرده گل فوبياگريت باز تو -
 .ترسممي من ديگه، هرچيز يا فوبيا -
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 زندگي مهم مسائل از ترست وقته خيلي کردممي خيال که باش رو من. کرد نميشه هم کاريت ديگه، خلي -
 .داري نياز دکتر يه به کن باور آوا،. ريخته

 چطوره؟ خودت حال اصالً کن، ول رو من -
 شده ديوونه حاال تا نبود محبتاش و وحيد اگه کن باور. کنممي تکرار رو روزم هر کاراي ماشين يه مثل هيچي -

 .بودم
 آره؟ گرديد؟برمي درستون شدنتموم محض به يعني اين -
 .وحيد درس شدنتموم تا فقط -
 چي؟ خودت درس پس -
 .بس و وحيده خاطربه فقط واستادم اگه االنم تا من بابا برو -
 چي؟ کنه مخالفت وحيد اگه -
 من خاطربه اونم دارم انتظار اينجا، اومدم و کردم ترک رو مخانواده و وطن خاطرشبه من. نداره مخالفت حق -

 .برگرده
 .شده تموم بزني هم به چشم تا نخور، غصه مونده خيلي موقع اون تا حاال -
 .دارم برات پيشنهاد يه -
 چي؟ -
 برات و کنه جور رو کارات زود خيلي تونهمي وحيد بخواي، کافيه بدي؟ تحصيل ادامه و اينجا بياي خوادنمي دلت -

 .بگيره تحصيلي اقامت
 .افتاد خنده به بلند حرفي هيچ بدون آوا
 شنيدي؟ جوک مگه شد، کر گوشم چته -
 .ندارم هم رو بيانش جرئت حتي من -
 .هستيم ما موني،نمي تنها که اينجا بياي خب -
 که روزي به واي دارم، مکافات همه اين بخونم درس خواممي خودمون ايران تو. ميگي جوک داري که واقعاً -

 .خارج بيام بخوام
 .نيست مشکلي ديگه که کني ازدواج اگه خب -

 کند، کنترل بسته نقش ذهنش در که تصوري از را اشخنده کردمي سعي که حال همان در و افتاد خنده به دوباره
 :گفت
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 احتمال به باشم، داشته رو اونجا به اومدن قصد اگه بکن رو فکرش تو. دارم احتياج شوهر اسم به نگهبان يه اينجا -
 .کنه رديف برام هانگهبان همين از صدتا باباجانم قوي

 .شوهر صدتا بکن رو فکرش -
 .کردند خنديدن به شروع دل ته از هردو کوتاه مکثي از بعد
 خواستگارها. گذاشت بعد شب دو براي را قرار و داد اطالع همکارش به پدر خواستگار، آمدن با آوا موافقت از بعد

 زماني تا و بزند زنگ سميرا به تا کرد توصيه او به ديد، هاآن با رويارويي براي را آوا زياد استرس که ساسان و آمدند
 .کند آرام زدنحرف با را خود کنند، صدايش که
 شدي؟ من مزاحم که نداري خواستگار امشب تو مگه خانما؟ خانم شده چي باز -
 :گفت لرزانش صداي با آوا
 دختر؟ نميشي آدم تو چرا. کردي زدنحرف به شروع برنداشته رو گوشي هنوز و خوردي رو سالمت تو باز -
 دونستي؟نمي حاال تا مگه ديگه، مفرشته چون -
 .نه -
 .دادم نجاتت نفهمي از و گفتم شد خوب پس -
 .که کرده گل بازيتمسخره تو باز -
 .ديد نخواهي و نديدي عمرت تو تربامزه حاال تا من از. بودنهبامزه اسمش بازي،مسخره نميگن اين به عزيزم -
 .کني تعريف خودت از خودت اينکه مگه بله، -
 .کنهمي تعريف ازم هم وحيدجونم نيستم، خودم فقط ديگه االن -
 .رسيده خودش اوج به خودشيفتگيت که همونه پس -
 .نيست هاحرف اين وقت حاال موقوف، وراجي -
 باشه؟ بايد هاييحرف چه وقت پس -
 .بگو يارو از -
 !کيه؟ ديگه يارو -
 .خواستگارجونته منظورم نزن، راه اون به رو خودت -
 خب؟ انداختي يادم چرا. بودها رفته يادم تازه دختر، نميري اي -
 کردي؟ فراموش که نگو -
 .نشستن پذيرايي تو زنممي حرف باهات دارم االن همين که وقتي اونم نه، که فراموش -
 !مني؟ با کردنوراجي مشغول تو و اومدن اونا -
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 تو يادآوري خب اما شدم؛ آروم خوبم که بشم آروم تو با زدنحرف با خواستم داشتم استرس کلي من. اومدن بله -
 .انداخت جونم به رو استرس جناب دوباره

 .داشت لرزش دراومد صدات که اولش چرا بگو پس آهان، -
 !بودم؟ تابلو همه اين يعني اوه، -
 .کردم بودنبامزه به شروع برنداشته، رو گوشي هنوز چرا کنيمي فکر پس آري، -
 :گفت و داد تکان سري آوا
 .طوراين که پس -
 .طوراون نه -
 .مسخره -
 با رو مسخره فرق هرگز مزهبي آدماي هرچند. بودنهبامزه اسمش اين بگم چندبار. مسخره گفت من به اين باز اِ، -

 .کردم سوا خودم برا رو نفهمش يه آدم همه اين بين از گشتم و گشتم منم. فهمننمي بامزگي
 :گفت زدهحرص لحني با آوا
 ميگي بهم مياي راست و ميري چپ کشينمي خجالت. خب کن زياد رو روت تو هي نميگم هيچي من هي -

 نفهم؟
 .نيومده سن اين به تا کشيدنم نقاشي وقتهيچ من دونيمي بهتر خودت که تو عزيزم، نه -
 .نکردي پيدا رو ديگه کاراي وقت ديگه بگيري دکترا مدرک کردي تالش پرروبودن تو بس از -

 :گفت و داد سر بلندي خنده کنانذوق سميرا
 نفهم؟ توي هان؟ بگيره کي نگيرم من بگيرم دکترا پررويي تو بايدم ديگه، اينيم ما -

 :گفت کنانزمزمه حرص با و شد بلند کمي آوا خفه جيغ صداي باراين
 !سفيد چشم توي با دونممي من که وقتهاون! گرديبرمي که باالخره -
 .داره رو هوام خودش و بزرگه عزيزم خداي موقع اون تا -
 رصد را آشپزخانه کل کهحاليدر و شد بلند صندلي روي از هول با. کرد صدايش پدر بزند، حرفي خواست تا آوا

 :گفت کرد،مي
 سميرا؟ کنم کارچي من حاال واي، -
 .ببر چاي باوقار و متين خانم يه مثل آرامش کمال در. نداره پرسيدن اينکه خب وا، -
 .نيست دوباره بردن به احتياجي شده، بـرده قبالً چاي -

 :گفت و کرد مرموزي خنده سميرا
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 شده ولو سرت روي ومعوجکج االن دونممي که شالي نفهم، البته و متين خانم يه مثل. ترهراحت کارت پس خب -
 .گالبمون و گل آقاداماد پيش بشين برو و بده کلي سالم يه آروم خيلي و شو مجلس وارد آرامش با و کن مرتب رو
 ...بر که مونده همينم -
 کمتر، استرسي با و کرد قطع را گوشي زدههول خداحافظي بدون و کرد رها ناتمام را حرفش پدر، دوباره صدازدن با

 کنار و داد سالمي زيرسربه. افتاد راه پذيرايي سمتبه آرام و کرده مرتب را شالش بود، گفته سميرا که طورهمان
 فرستادند را هردو دقيقه چند از بعد. گرفت همه از را سالمش جواب و گرفت جاي بود نشسته اتاق اول که مادرش

 . کنند صحبت هم با تا
 و در کنکاش و سکوت به اول لحظات. بروند بود پذيرايي نزديک که ساسان اتاق به صحبت براي که ديد بهتر آوا

 که حرفي اولين و شد قدمپيش آن شکستن براي و طاقتبي کننده،معذب سکوت از آوا اينکه تا گذشت اتاق ديوار
 .آورد زبان بر را آمد ذهنش به
 .باشيد سنتي ازدواج اهل که نمياد بهتون -

 :پرسيد و دوخت آوا به مستقيم را متعجبش نگاه کسري
 چي؟ يعني شما نظر در کردنازدواج سنتي! مگه؟ چطور -
 باشن ديده رو هم نفر دو اينکه بدون کنند، معرفيش پسرشون به بعد و بگيرن نظر در رو دختري خانواده که يعني -

 .نادونشونه اصطالح به هايبچه به ترهابزرگ نظر و عقيده کردنديکته جور يه اين که
 .کرد پر را اشچهره دوستانه لبخندي آوا اظهارنظر از کسري

 فاقدشونم؟ من که دم يا باشن داشته شاخ بايد کننمي ازدواج خانواده نظر با و سنتي که پسرايي مگه -
 .انداخت خنده به و ريخت هم در بودنجدي بر مبني را آوا ينقشه کسري، طنزآميز حرف

 از اصل در دوخته، ترهابزرگ دهن به چشم که باشيد پسري خورهنمي بهتون و شيدمي ديده امروزي شما آخه -
 .بارهمي اين شبيه چيزي يا اقتدار نوعي تونچهره

 کردن؟ نشون برام رو شما م،خانواده که گفته شما به کي حاال -
 .نديديد رو من امشب به تا من مثل هم شما که شنيدم پدرم از من -
 قبول باشه نظرم خالف چيزي اگه کنم، بسنده ترمبزرگ نظر به فقط و فقط که نيستم پسري من گفتيد؛ درست -

 .بياره کردنمقانع براي محکمي داليلي مقابلم طرف اينکه مگر کنمنمي
 همون از و باشه داشته آگاهي ضعفاتوننقطه به مقابلتون طرف شايد باشيد؟ ديگران دست آلت که درسته اين -

 .کنه استفاده حرفش نشوندن کرسي به براي طريق
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 اينجا اگه هم االن. نيست مهم زياد برام چيزا بقيه و دارم باور شدنقانع اصل به من اما بگيد؛ درست شما شايد -
 .پدرمه احترام به هستم

 !کنيد؟مي ازدواج باهام گفته پدرتون چون نياد، خوشتون من از اگه حتي يعني -
 .کرد وادارش خنده به و رسيد بچگانه و ساده نظرشبه آوا حرف

 بايد اينجا، بودن جاي به االن بنده پدرم، حرف فقط حرف و باشه طوراين اگه که گفتيد، شما که شوري اين به نه -
 .ذاشتيممي عسل هم دهن و نشستممي عقد سفره سر کنارتون

 :گفت و داد سر بلندي خنده اختياربي آوا
 االنه؟ مختص فقط يا همينه زدنتونحرف لحن هميشه شما -

 :گفت جواب در و شد جاجابه جايش سر کسري
 هم شوخي قصد اگه حتي خياليبي همين که زنهمي موج لحنم تو خياليبي نوع يه دوستان قول به اوقات بيشتر -

 .لحنمه بودنشوخ باعث باشم نداشته
 .بست نقش هايشلب بر سکوت مهر نرسيد، ذهنش به ديگري حرف چون و داد تکان فهميدن معناي به سري آوا
 نداريد؟ ايديگه حرف يا سؤال شديد؟ ساکت چرا -

 :گفت و انداخت باال شانه
 .نه -
 !عجيبه -
 چي؟ -
 .داره توفير کلي بينممي االن که چيزي اين با خواستگاري از تصورم -
 داشتيد؟ تصوري چه مگه -
 با بود شده ردوبدل هاخانم دختر و خودم بين موقع اون که هاييسؤال بودم، رفته خواستگاري دوباري-يکي قبالً -

 .ندارن سنخيتي هيچ االن هايحرف با که بود... و ماديات و زندگي سبک از صحبت اونجا،. داره فرق االن
 .بودن دخترايي هم من از قبل پس -

 دختر اون چه داره، وجود دخترها همه در حسادت از نوع اين انگار نه،»: گفت دل در دادنجواب از قبل کسري
 «.نخواد چه و بخواد رو مردي

 !رفتيد؟ فرو عميق فکري به که بوده تفکرآور انقدر حرفم -
 :گفت آوا آميزشيطنت سؤال به دادنجواب بدون



 

 

29 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 حاال تا مگه. نرفتن جلوتر و موندن باقي خواستگاري همون حد در طبيعتاً خب که بودن کسايي هم شما قبل -
 نيومده؟ خواستگاري شما خود براي

 .نه -
 !جدي؟ -
 آوره؟تعجب کجاش بله، -
 .باشم رقيب بدون من و باشه نداشته خواستگاري شما مثل دختري ممکنه چطور که اينجاش -
 .خبربي خودم و داشتم شايدم دونم،نمي البته -
 باشيد؟ خبربي که ميشه مگه -
 حاال. گفتن چيزي خودشون نه و بزنن حرف باهام مورد اين در که دادممي اجازه بابااينا به من نه چون بله؛ -

  عجيبه؟ کجاش نداشتن خواستگار
 که اول لحظه. نگذاشته پيش پا کسي کماالت، و زيبايي اين با شما مثل دختري براي چطور اينکه از متعجبم -

 گم توشون تو، که داره خواهان قدراون حتماً بينممي دارم که خانمي شاهزاده اين پسر، گفتم خودم با ديدم رو شما
 .شد خواهي

 آمده آميزاغراق نظرش در که کسري صريح و رک تعريف از را اششدهگلگون هايگونه کردمي سعي کهدرحالي آوا
 :گفت جواب در کند، پنهان بود
 حتي و کمال يا و زيبايي داشتن ثانياً نيستم، باکماالت يا زيبا هم خيلي من نيست؛ اغراق به الزم اوالً -

 .بگيره قرار ازدواج مالک نبايد که آدم يک ثروتمندبودن
 متأسفانه اما باشه؛ مالک چنيني، اين چيزهاي نبايد. موافقم حرفتون با و گفتم رو حقيقت نبود، کار در اغراقي -

 فقط چشمشون که هستن ترهابزرگ اين هم گاهي حتي و هاجوون اکثر دوره اين تو و کنننمي فکر شما مثل همه
 خيلي. شده پنهون چي مادي ظاهر اين پشت که نيست مهم براشون ديگه و هاستآدم ظاهر و ماديات به فقط و

 .نيستيد دسته اين جزو شما که خوشحالم
 .انداخت زير به سر سکوت در و کرد نثارش معناداري نگاه آوا
 !خانم آوا -
 بله؟ -
 چيه؟ موردم در نظرتون بپرسم تونممي -
 ديد؟مي خرج به عجله زيادي داريد کنيدنمي فکر -
 .کوچولو نظر يه -
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 اصالً چون بگم؛ عجله اين با رو نظرم تونستمنمي بازم بوديد هم عادي آدم يه اگه حتي شما سپهري، آقاي -
 .نيستم خوبي شناسآدم

 :گفت و کرد ريزي يخنده شيطنت با کسري
 .نداشتم خبر خودم بودم ايالعادهفوق آدم من پس خوب، چه -

 با بعد چندي اما کرد؛ نگاهش خيره او العملعکس از گيج آوا. کوباند هم به شادي روي از را دستانش کف بعد
 .زد لبخندي و شد منظورش متوجه درخشيد،مي شيطنت از که کسري نگاه برق ديدن

 طي که ديگه آدم هزار مثل آدم يه نه نشستيد، رومروبه خواستگار عنوان به شما که اينه نبودنعادي از منظورم -
 .گذرممي تفاوتبي کنارشون از روز
 :گفت و شد آويزان هابچه مانند کسري ولوچهلب
 .خوشايندتره چون دارم؛ قبول رو کردم برداشت حرفتون از رو خودم معني همون که من هرحالبه! بد چه -
 .هستيد مرموزي و عجيبب آدم شما -
 بد؟ يا خوبه خصلت اين و -
 به دست بتونم من تا باشن اطرافم مرموز هايآدم دارم دوست هميشه ست؛کننده خوشحال برام مرموزبودن -

 .نداره شما به من جواب به ربطي و شخصيه يعالقه نوع يه فقط اين البته بزنم، کشفشون
. کنمنمي تلقي شما نه يا آره قطعي جواب عنوان به رو حرفي هيچ امروز من چون نترسيد؛ و کنار بذاريد رو احتياط -

 .بشنوم نه يا آره قاطعانه طوربه که گيرممي رو جوابم زماني من
 .هستيد من جواب منتظر فقط و پسنديديد رو من انگار زنيدمي حرف جوري -

 :گفت و شد ترجدي کمي کسري
 نداره وجود احتياطي هيچ من هايحرف تو. کردم توصيه شما به االن که احتياطيه از گيريکناره معني همون اين -
 .ميگم رو باشه نظرم مد که چيزي و
 .سؤال يه -
 .بپرسيد -
 بزنيد؟ حرف پدرتون حرف روي حاضريد نياد، خوشتون من از اگه -
 .نيست زورگو بنده باباي هرچند. کنم قانع نظراتم با رو بابا که کنممي رو سعيم تموم آره، -
 .نيست ترهابزرگ حقوق از دفاع يجلسه که اينجا -
 .باشم گفته چيزي يه خواستم -
 نه؟ يا اومده خوشتون ازم بدونم ميشه حاال -
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 .رسيدمي سؤالتون جواب به داديد رو جوابم شما که هروقت. خانم تعطيل بازيزرنگ آي،آيآي -
 .کنند اعالم رو جوابشون پسر يخانواده بايد اول -
 .نيستم گوييجواب به حاضر االن من هرحال به -
 کي؟ پس -
 ؟...شما و کردم رو فکرام که هروقت -
 .نداريم استثناء مورد اين توي کنم فکر. طورهمين منم -
 .نمونده گفتن براي حرفي ديگه انگار -
 .نه که من سمت از -
 .ندارم حرفي منم -
 !سپهري آقاي -
 بله؟ -
 !نداريد؟ ايديگه حرف چطور گو؛جواب شما و کردم سؤال من -
 جلسه اين که خوبه. کنهمي هنگ قولي به ذهنم کوچولو، هرچند خورهمي هم به موضوعي يه از تصورم وقتي -

 .کنيم مطرحش ديگه جلسه تو تونيممي باشيم، داشته ايديگه سؤال يا حرف اگه و بوده آشنايي بابمن فقط
 .باشه کار در ايديگه جلسه اگه البته -
 . شدند خارج اتاق از و شد بلند هم کسري آوا، از تبعيت به

 :گفت کسري بقيه، پرسؤال هاينگاه ديدن با اتاق از بيرون
 .بکنيم رو فکرامون بايد آواخانم و من -
 پسرم؟ نرسيديد هم کوچيک هرچند نتيجه، هيچ به يعني -
 .نه -
 کرديد؟مي کارچي داشتيد تو اون ساعته سه پس -
 لبخند خيالبي و انداختند هم به نگاهينيم ناباور زمان، ديدن با و شد کشيده ساعت به هردو نگاه ساسان سؤال با

 بايد که تصميمي بابت نگراني و تشويش در را آينده روز چند تا لحظه همان از آوا خواستگارها، رفتن از بعد. زدند
 بهتر تا داشت مالقات کسري با حضوري هم ديگر چندبار حين، همان در و گذراند گرفت،مي زندگي يادامه براي
 سميرا، خصوصبه اطرافيانش با مشورت و دنيايش و خود با کلنجاررفتن کلي از بعد باالخره. بگيرد تصميم بتواند
 نسبت قلبش در که داشت را انتظارش آوا که ايعالقه هرچند. کرد اعالم را مثبتش جواب و گذاشت کنار را ترديد
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 سمتبه را او بود، نشسته دلش به کسري که حدي همان تا اما نبود؛ وجودش در کند احساس اشآينده همسر به
 .داد سوق قلبي رضايت

 تعيين براي تا کرد دعوت را هاآن و رساند دوستش به را جواب قلبي عميق خوشحالي با آوا جواب شنيدن با پدر
 قبل اما شد؛ مواجه ترهابزرگ موافقت با که داشت را کسري با صحبت قصد هم باز آوا. بيايند عقد و نامزدي زمان

 :گفت خودش مخصوص شيطنت با ساسان رفتن، از
 حرف عمرتون بقيه براي صورت اون در چون کنيد؛ تموم شبه يه رو هاتونحرف يهمه نيست قرار باشه يادتون -

 .ميشه سبز هابيچاره ما پاي زير کمتري علف که اينه هم اون داره، هم ديگه فايده يه زدنتونحرف کم. مياريد کم
 :گفت و آمد حرف به هم کسري تربزرگ خواهر و شد بلند همه يخنده صداي

 خدا يهميشه ما که هم زيستي محيط به طورياين شه؟ سبز علف که بده مگه خان، ساسان داره اشکالي چه -
 .بدن انجام خير کار زندگي راه اول که خوبه اين و ميشه کمکي داريم تخريبش تو دست

 .مخربن و هرز که ما پاي زير علف نه بشن سبز سالم هايعلف که ميشه کمک بيچاره زيست محيط به وقتي -
 :گفت کسري مادر که افتادند خنده به همه دوباره

 .ديگه برسيد سبزکنتونعلف هايحرف به بريد زنين؟مي ديد رو ماها و واستاديد چرا شما -
 بار،اين آوا. کردندمي استفاده هم خنداندن براي حرفي هر از که بودند افتاده شوخي دور روي همه شب آن انگار
 .رفت دنبالش به او مطيع هم کسري و کرد انتخاب زدنحرف براي را حياط

 نه؟ مگه لطيفيه شب -
 .درخشهمي کامل طوربه مهتاب که هاييشب خصوصبه هستن؛ لطيف هاشب يهمه -
 روز؟ يا داريد عالقه شب به -
 .هردوش -
 ندارن؟ فرقي براتون يعني -
 رو رمزآلودبودنش شب و ميده هديه بهم رو نورش و گرما روز چون شب؛ هم و انگيزهشگفت روز هم من براي -

 .بدم ترجيح ديگري به رو يکي و کنم عدالتيبي حقشون در تونمنمي علت همين به و مياره ارمغان به برام
 .هستم طرف احساساتي و رمانتيک زيادي دختر يه با معلومه، که جوراين -
 .شماهاست از تررقيق ماها احساس کل در طورن،همين دخترا بيشتر -
 !نداريم؟ احساس مرها ما يعني -
 از تربااحساس خيلي زندگي توي مرد يه يعني بشه؛ هم وارونه تونهمي هابعضي در خصلت اين دونممي خوبيبه -
 .دارن مردها به نسبت احساسات توي تريقوي حس دخترها بيشتر کلي طوربه خب اما کنه؛ عمل خانم يه
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 .نکنم دارجريحه رو شما رقيق احساسات تا کنم جمع حسابي رو حواسم بايد هرحال به آهان، -
 تونممي کنه ايجاب موقعيت وقتي البته. کنممي افتخار خصلتم اين به چون نميشه؛ محسوب ضعف اصالً برام اين -

 .کنم رفتار هم خشن و بذارم کنارش
 .بهتره نظرمبه رفتاري ثبات اما -
 .معناستبي رفتاري ثبات بودناحساساتي يا خشن تو اما دارم؛ رفتاري ثبات اندازه چه تا دونمنمي. درسته بله، -
 چطور؟ -
 حل گويجواب تونهنمي احساسات و بره پيش منطق و عقل با آدم که کنهمي ايجاب مسائل بعضي چون خب، -

 .صادقه هم برعکسش اين و باشه چيزي
 گرفتم؟ مثبت جواب اساسي چه بر بدونم ميشه بگذريم، اينا از حاال. بودم نکرده فکر بهش حاال تا جالبيه، نظريه -
 گيرم؟مي جواب بپرسم ازتون سؤالي همچين من اگه سپهري، آقاي -
 .نه -
 :گفت و کرد مکث ايلحظه او قاطع و رک لحن از خوردهيکه آوا
 !نيستيد؟ جواب به حاضر واقعاً -
 .هستن خصوصي داليلم چون نه؛ -
 مربوط منم به جوابش چون شم؛ باخبر دليلتون از بخوام من که طبيعيه بشيم، هم زندگي شريک قراره ما اما -

 .داريد دونستن حق شما که طورهمون کرديد، قبول رو من چرا بدونم بايد ميشه؛
 .دونهمي ترامن خودش دل تو رو جاشون که داره رو داليلي يه آدم مواقع بعضي تو خب اما گيد؛مي درست شما -
 بينشون چيزي ماشدنه، بر قرارشون نفر دو که وقتي دارم باور اين به چون نيست؛ کنندهقانع برام اما طور،اين که -

 .بمونه پنهون
 . مغايره شما با مورد اين تو من فکر که داره فکر نوع يه خودش براي هرکسي خب اما درسته؛ -
 .بينمنمي ازشون برداريپرده به لزومي چون بهتره؛ بمونه خودم براي هم من داليل طوره،اين که حاال پس -

 :پرسيد جايش در جاشدنجابه با و کرد ايخنده کسري
 داريد؟ مثلبهمقابله قصد -
 .بذاريد رو اسمش خوادمي دلتون هرچي پس ديگران، نه ميشن مربوط آدم خود به فقط فکرها خودتون قول به -

 .کرد ديگري يخنده بود، لجبازي از پر که او بچگانه کمي و مصمم لحن شنيدن با کسري
 !زني؟مي طعنه داري -
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 شده تعجبش متوجه که کسري و شد اشخيره سکوت در و انداخت باال ابرويي او يکهويي صميميت از زدهبهت آوا
 :گفت و کرد تکرار را لبخندش دوباره بود،

 هان؟ بمونيم؟ باقي رسمي آخر تا که نيست قرار که، نداره تعجب -
 :گفت نداشت، زدن براي ديگري حرف چون سؤالش به دادنجواب بدون آوا
 .درنيومده صداشون تا بريم بهتره نمونده، حرفي اگه -
 .بريم باشه، -

 .چرخيد عقب به آوا صدازدن با که شود خانه وارد خواست و برداشت قدم او از جلوتر کسري
 جانم؟ -
 بمونيم؟ ديگه لحظه چند ميشه -
 مونده؟ حرفي چطور؟ -
 .بله -

 .دوخت آوا دهان به چشم منتظر کسري و نشستند سرجايشان دوباره
 ...من خب -
 .بگو دونيمي الزم اگه بزن، رو حرفت راحت -
 .بزنم حرف شما قبول براي داليلم مورد در خواستم -
 .بريم بيا. بگي نيستي مجبور هم تو نگفتم، من که طورهمون خواد؛نمي -

 .نشست دوباره آوا حرف با ولي شد؛ خيزنيم جايش در کسري
 .بگم بايد بشينيد لطفاً -
 .شنوممي خب،خيله -
 .پدرمه خيال راحتي خاطربه جوابم از نيمي -
 !دادي؟ جواب بهم کني راحت رو خيالش خواستي چون يعني -
 .شدم قبول دانشگاه تازه من آخه -
 داره؟ ربطي چه اين خب -
 مورد اين تو بابام و ستخانواده از دوربودن معناي به تهران در شدنمقبول که اينه ما ازدواج ماجراي به ربطش -

 .داشت نخواهد من جانب از نگراني ديگه بشم، ازدواج به حاضر من اگه و داره رو خودش گيريسخت
 .کرد بنديآذين را اشچهره اخمي شانآشنايي زمان از بار،اولين براي کسري

 !کردي؟ دانشگاهت به رسيدن پلِ رو من با ازدواج يعني -
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 براي هم باز نيست کار در شرطي ديگه که گفت پدرم وقتي حتي بود، سرم تو فکر همين جورايي يه اولش -
 جلسه چند و ديدم رو شما که وقتي اما بود؛ پدرم رضايت همين دليلم تنها و داشتم رو قبولتون قصد راحتيش

 جواب بهتون هدفم از دور به و فکرم تمام با باشيد برام محکمي گاهتکيه تونيدمي کردم حس شديم، صحبتهم
 .دادم

 :گفت لب بر پوزخند کسري
 ...ت نه هدفت به رسيدن براي ايوسيله بگي بهتره -
 به مجبور اينه، تفکرتون اگه. نيست کار در هم تحميلي و نيستيد وسيله گفتم که من. ريدمي تند داريد شما هي، -

 به هرچيزي از که سودجوام دختر يه من کرديد فکر شما. زديم حرف باهم دوباره که خوشحالم. نيستيد ازدواج
 برام مناسبي همسر تونيدمي شما کردممي فکر اينکه از! زندگيم مرد از حتي کنم،مي استفاده آويزدست يه عنوان
 اگه که بدونيد رو اين بهتره اما خورم؛مي تأسف خودم حالم به واقعاً ساختم براتون خودم از تصويري چنين و باشيد

 .داشتمبرنمي دليلم از پرده هرگز داشتم، قصدي همچين
 و شد بلند کرد،مي زمزمه لب زير را چيزهايي و بود انفجار حال در عصبانيت از کهدرحالي و گفت را هااين آوا
 . شد خانه داخل کسري به توجهبي

 لبش بر آوا ناگهاني وخروشجوش اثر بر که لبخندي با بعد و شد خيره او رفتن به بهت و تعجب با ابتدا کسري
 کوچک لرزشي عصبانيت از که آوا زدنحرف صداي فقط شد، داخل وقتي. شد بلند جا از آراميبه بود، بسته نقش

 .بود اندازطنين خانه اهالي بين و اتاق سکوت در داشت،
 ...ما. بهتره شم قدمپيش گفتنش براي خودم گفتم که رسيديم نتايجي به سپهري آقاي و من -
 قرار هم راه سر رو ما که خوشحاله و آورده ايمان خوريممي هم درد به اينکه به کامالً که بگه خوادمي آواخانم -

 .ممنونم منم داديد،
 .شد بيشتر اشگيجي اما چرخيد؛ کسري سمتبه تعجب از پر صورتي با آوا
 آواخانم؟ نيست طوراين -
 وارزمزمه و شد نزديکش او جواب با زمانهم کسري و کرد تأييد را او و چرخاند دهان در را زبانش زحمت به آوا

 :گفت بودنشگيج کردنبرطرف براي
 باهات کنهنمي جرئت آدم ميشي عصباني وقتي دونستمنمي. بينيمي صدمه نيار فشار کوچولوت مغز اون به زياد -

. گردمبرنمي گيرممي که هاييتصميم از هرگز من که گفتممي بهت آوردينمي جوش سرعت اون با اگه. بزنه حرف
 ناقال، اما بياري؛ جوش بعد بيفته جا برام دليلت اول ذاشتيمي بايد برسم؛ پات گرد به نتونستم رفتي تند زيادي
 .ميشي خواستني و خوشگل عصبانيت وقت بودي نگفته
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 کهدرحالي. شد صحبت مشغول عادي خيلي و گرفت جا آوا برادر کنار و کرد اشحواله شيطنت روي از چشمکي بعد
 پناه بود آشپزخانه همان که سنگرش در سريع خيلي و شد تبديل کسري تعريف بابت خجالت به بودنشگيج آوا

 محسوب اشعاشقانه حرف اولين عنوان به کسري حرف. بود گرفته نبض شدتبه قلبش هم بعد دقايقي تا و گرفت
 و نداده اشزندگي به را پسري شدننزديک اجازه هرگز زمان، آن به تا چون بود؛ سنگين خيلي هضمش اما شد؛مي

 مشکل وآمدشانرفت تا کردند محرمشان شب همان. بود کرده ملتهبش همين و بود بيگانه هاييحرف چنين با
 گرفتناجازه با کسري رفت،مي تهران به نامثبت کارهاي و رفتندانشگاه براي بايد آوا که بعد روز چند. باشد نداشته

 به و ماند هتل در همراهش شد، قطعي رفتنش خوابگاه که زماني تا و کرد همراهي را آوا او جاي به آوا پدر از
 .کرد برگشت قصد جاگيرشدنش، محض

 گردي؟برمي فردا -
 .بدم سروسامونشون برگردم زودتر بايد مونده؛ هوا رو همه کارام ديگه آره، -
 :گفت و کشيد آهي آوا
 .روزه آخرين امروز پس -
 هان؟ شده چي -
 .هيچي -
 .نگو دروغ -
 .پرسيدم جوريهمين بگم، ندارم دروغي -
 .بزن رو حرفت راحت پس هست؛ چيزي يه -
 بشنوي؟ ازم خوايمي چي -
 .بگي بايد که رو هموني -
 .ندارم گفتن براي چيزي من چون نيست؛ کار در بايدي -
 .غلط يا درسته بگو تو زنم،مي حدس خودم بگي خواينمي که حاال -
 .بفرما -

 :گفت و زد پرشيطنتي لبخند کسري
 نه؟ مگه ميشه تنگ برام دلت -
 .کرد اخمي حدسش درستي از و خورده يکه آوا
 !متشکر خود از و اشتهاخوش چه -
 دروغه؟ مگه -
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 :گفت و کرد اشساختگي اخم جايگزين را لبخند و شد اشخيره ايلحظه آوا
 .شديمي پيشگو بايد تو -
 .نيست مرد که بفهمه رو همسرش پنهون هايحرف نتونه اگه مرد يه نيست؛ پيشگويي اين -
 .مرد آقاي باال بره روت من نگفته هايحرف از اطالع با نيست قرار هي -
 .داريم آميزمحبت هايحرف شنيدن به نياز خانما شما مثل هم مردا ما ضمن در نميره، باال روم نترس -
 هايي،حرف اين شنيدن مشتاق که حاال. کنم اشباعت نظر اين از بلدم و تونممي که جايي تا کنممي سعي چشم، -

 . پرروشدن بدون البته کن؛ گوش پس
 .خانما خانم شماست با گوشم -
 همچين اهل اصالً چون هست؛ االن بگم خوامنمي. نبود وجودم در آتشيني عالقه هيچ دادم جواب بهت وقتي -

 تونمنمي و ميشم تنگتدل نخوام چه بخوام، چه من و همسرمي تو و کردم انتخابت من خب اما نيستم؛ دروغايي
 .بگيرم رو تنگيدل اين جلوي

 !بشم خانم تنگيدل فداي من الهي -
 .نکنه خدا اِ -
 .قانعم چون ميشم؛ اشباع زود خيلي من. کافيه هم محبتت از اندازه همين من براي -
 .کنيمي استفاده خودت نفع به من حرفاي از هميشه تو -
 چطور؟ -
 .کنيمي تعريف هم خودت از جورايي يه حرفي هر با آخه -
 .بشه کمتر تنگيتدل تا زنممي زنگ بهت بارها هرروز بخوري، غصه خوادنمي حاال. ديگه اينيم ما -
 !کسري -
 جانم؟ -
 نيستي؟ ناراحت خوندنمدرس از که تو -
 و تحصيل اين البته. داشت خواهم کردهتحصيل خانم يه که بخواد دلم هم خيلي بشم؟ ناراحت بايد چرا عزيزم نه -

 که خانم يه هم و خواممي کردهتحصيل خانم يه هم من چون بشه؛ من به رسيدگيت از مانع نبايد کارکردنت بعدها
 .شوهرشون و خونه بود، جونشون که باشه قديم زناي مثل

 برم؟ هم سرکار خواممي من گفته کي حاال -
 بخوني؟ درس خوايمي چي براي پس -
 .نيست کارکردن براي که خونهمي درس هرکي -
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 .بوده طورهمين ديدم من که جايي تا -
 .خوننمي درس هستن يادگيري عشق چون بعضيا -
 .ستدسته همين از من گل خانم پس -
 گفته؟ کي -
 خوني؟مي درس چي براي پس کردي، گيجم اَه -
 .کنممي فکر بعد همون التحصيليفارغ از بعد براي بخونم، درس خواممي فعالً -

 :گفت و خنديد کسري
 .بدي انجام تونيمي بخواي هرکاري تو -
 .هستي راضي پس -
 .راحت خيالت آره، که گفتم -
 داره؟ ايراد کار جاي يه کنممي فکر من چرا پس -
 .شد آب بخور رو بيچاره بستني جاش به ميشي، ماليخوليايي دور بريز رو بيخود فکراي اين -
 .ممنون -
 بابت؟ -
 .دادي بهم که هرچي بابت -
 .ندادم بهت خاصي چيز حاال تا -
 مادي که چيزهمه داره، ارزش کلي حمايتت برام و نيستن کوچيکي چيز کردنات،همراهي و فکريهم همين -

 .نيست
 :گفت و کوباند هم به را دستانش کسري

 رو زياد کارکردن سختي خودم به نيست الزم و دارم قانعي زن همچين که خودم حال به خوش جون،جونمي آخ -
 .بدم
 هم را فکرش. کرد پر را قلبش حجم شديدي تنگيدل شد، جدا کسري از بعد روز وقتي و کرد سکوت و خنديد آوا

 به کردنعادت و مطالعه با کردمي سعي و بود تعجبش باعث همين و باشد شده وابسته حد اين به تا که کردنمي
 روز چند و شد سپري سرعتبه ماهشش بود، گفته کسري که طورهمان. کند رفع را اشتنگيدل دانشگاه محيط

 . آمد تهران به شخصاً خانه، به بردنش براي کسري عيد، از قبل
 در توانستنمي سميرا اينکه از آوا و شد گذاشته عيد دوم هفته براي عقد قرار و گذشت عقد خريد به روزي چند

 .زدمي حرف دوستش بهترين با تند خيلي و بود عصبي نهايتبي کند، شرکت مراسمش
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 .عصباني خانم بر سالم -
 هان؟ زدي؟ زنگ چرا اصالً چيه، عصبانيتم دليل دونيمي خوب خودت -
 .من نه زدي زنگ تو ها،نيست خوب حالت دختر -
 .هرچي حاال -
 کني؟ بارم تشر زدي زنگ -
 کردم؟مي فرار ازدواجت مراسم به اومدن زير از بهانه يه با منم بود خوب. کمه تو براي تشر -
 و کنم ول جوريهمين که تونمنمي دانشگاهيم، و درس درگير نهايتبي االن وحيد و من بود، کجا بهونه دختر -

 .داره رو خودش قانوناي اينجا بيام،
 .رسونيمي رو خودت دادي قول پيش ماه يه تو اما -
 .بشه که نشد کن باور اما گفتم؛ آره -
 دوستي؟ رسم اينه -
 خيلي کردي فکر. ناراحتم باشم مراسمت تو تونمنمي اينکه از کافي اندازه به خودم مدت اين تو. بسه خدا رو تو -

 باشم؟ نيست قرار دوستم بهترين عقد تو که خوشم
 .شکنيمي گردو دمت با که فعالً -
 .شکونيمي رو دلم حرفات با داري آوا، نکن انصافيبي -
 .بشي شکستهدل بايد هم تو شکنهمي من دل وقتي! حقته -
 .بشکن رو دلم تونيمي تا پس ميشه، خنک دلت جورياين اگه خب،خيله -
 بياي؟ تونينمي جدي جدي يعني -
 .متأسفم نه، واقعاً -
 .ندارم اصراري ديگه خب،خيله -
 .نباش ناراحت کنممي خواهش -
 .برس دانشگاهت و زندگي به برو گيرم،نمي اين از بيشتر رو وقتت. کن ولش -
 !آوا -
 سالم وحيد به. خريد بريم بايد مياد کسري االن خداحافظ،. بشه ختم جاهمين به چيهمه بذار خب، نگو هيچي -

 .برسون
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 گريه با توانستنمي حتي و بود پر حسابي دلش. کرد قطع را تلفن بدهد، را ديگري حرف ياجازه او به اينکه بدون
 با تا کشيد صورتش به شادي از نقابي آمد، کسري وقتي. ندارد ايفايده دانستمي چون کند؛ خالي را خودش
 .دهد فريبش نقاب با بتواند آوا که بود آني از تردقيق کسري اما نکند؛ تلخ را او اوقات اشناراحتي

 !آوا -
 بله؟ -
 شده؟ چيزي -
 مگه؟ چطور نه، -
 .رسيمي نظربه ناراحت آخه -
 ناراحته؟ کجام من -
 .عالمه خدا رو درونت اما زنه؛مي موج صورتت تو خوشحالي ظاهراً -
 .آقاجان زدي توهم -
 .دارمبرنمي سرت از دست شده چت نفهمم تا که دونيمي نرو، طفره -
 . نيست چيزي آخه -
 کني؟مي توهين من شعور به چرا ديگه نگو، بگي خواينمي -
 کنم؟ توهين بهت که مديوونه مگه داره؟ شعور به ربطي چه -
 .من شعور به توهين يعني کني؛مي انکارش و هست چيزي يه اينکه -
 .نداشتم قصدي همچين من ببخشيد، -
 سميراخانمه؟ دوستت، به مربوط -
 .داد توضيح برايش را موضوع نکند، ناراحت را او بيشتر اينکه براي آوا
 همين؟ فقط -
 :گفت جواب در لج، و بغض از پر لحن با آوا
 .چيزههمه من براي اما رسه؛مي نظربه کوچيک و ارزشبي تو براي! همين فقط بله -

 :گفت خنده با و گرفت باال و کرد جدا فرمان از ايلحظه را دستانش کسري
 .نيست زدن به الزم مهمه، برات چقدر شدم متوجه. تسليم خبخيله -
 خوردل نکنن شرکت عروسيت تو بهونه يه با عزيزانت از يکي اگه تو خود باشم؛ ناراحت که بدي حق بهم بايد -

 نميشي؟
 .کنممي هم رو شونکله بلکه ميشم، خوردل تنها نه -
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 بخوام که رسهنمي بهش دستم من متأسفانه و کندمي اذيتم نبودش و خواهره يه از بيشتر برام هم سميرا خب -
 .کنم بسنده ناراحتي و خوريدل همين به مجبورم و بکنم رو شکله

 .گذرهمي سخت برات جوري،اين کني اذيت رو خودت خوادنمي حاال -
 .من درونيات کاشف شدي هميشه مثل عاليجناب اما بکنم؛ رو کار همين داشتم سعي که منم خب -
 .بدي فريب رو من تا بود ظاهري شادي يه فقط قصدت و نداشتي خوشحالي در سعي تو خير،نه -
 .بدم ادامه نذاشتي تو هرچي، حاال -
 قايم ازم رو چيهمه بتوني ترراحت تو تا بزنم درونت کشفيات به دست کمتر کنممي سعي بعد به اين از چشم -

 .کني
 کني؟مي ممسخره داري -

 :گفت و کرد ريزي خنده کسري
 .مونسرکوچه يشدهمرحوم بقال جون به نه -
 !لوسي خيلي -

 خاطربه تا کردمي پيدا فرصتي کمتر که کردمي سرگرمش هارفتنبيرون و خريد با کسري قدرآن بعد، روزهاي
 چند تا خواست او از و آمد سراغش به غروب دم قبلي قرار بدون کسري مراسم، از قبل روز. بماند دمغ سميرا نيامدن
 .باشند بيرون را ساعتي

 جان؟کسري شده چيزي -
 ديروقت ممکنه بگو اينا مامانت به. بزنيم خيابونا تو گشتي يه باهم خواستم بودم شده حوصلهبي عزيزم، نه -

 .نشي خوابشون مزاحم برگشت موقع که نره يادت هم کليد برگردي،
 برگرديم؟ دير ممکنه که بريم قراره کجا حاال -
 .ميام تا شو آماده زودتر حرفا اين جاي به -
 .آقا نکن ترش باشه، -
 بافت هم به ربط با ربطبي حرف قدرآن. دارد نگه شوق سر را آوا تا زدمي حرف هرچيزي از ـذت*لـ با شام از بعد تا

 .پريد هايشحرف ميان به و درآمد آوا صداي باالخره که
 !کسري -
 جانم؟ -
 درسته؟ بگي، بهم رو چيزي يه خوايمي تو -
 چطور؟ -
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 خودت اصالً. پريمي شاخه اون به شاخه اين از هي و بافيمي هم به وريسمونآسمون باد، سرعت به داري آخه -
 يه و داره سروتهبي هايحرف اين فراي دليلي يه يهويي قرار اين شدم مطمئن ديگه ميگي؟ چي هستي متوجه

 .داره وجود مهمي موضوع
 و کرد چانه حائل را دستانش کشيد،مي راحتي و عميق نفس کهدرحالي و شد اشخيره سکوت در لحظاتي کسري

 :گفت
 اين خاطربه رو تو. من درون کاشف شدي تو و شده عوض باهم جامون امشب انگار. هدف به زدي درست -

 .نکشوندم اينجا تا چرنديات
 خالص زنهمي دودو چشمات تو که قراريبي اين از تا بزني رو اصليت حرف خواستم فقط ميگي، چرند نگفتم -

 . شي
 .کنم شروع رو حرفم چطور دونمنمي -
 بيشتر نگفتنت بدون ميشه، من ناراحتي باعث حرفات کنيمي فکر اگه و بگو رو خوادمي تنگت دل چه هر -

 .کنهمي ناراحتم
 يادته؟ رو اومديم عروسي و عقد زمان تعيين براي که روزي -
 .آره -
 داري؟ دوسم بدونم خواممي -
 :گفت و زد پوزخندي آوا
 !دارن؟ هم به ربطي چه مسئله دوتا اين -
 .فهميمي رو ربطش بده جواب تو -
 .دارم دوسِت آره، -
 .بگو رو راستش -
 .ديگه گفتم رو راستش خب -
 .نبود بين در ايعالقه اولش که گفتي خودت اما -
 ...االن اما درسته؛ -

 :پرسيد و پريد حرفش بين کالفه کسري
 ست؟مرحله همون در هنوز يا شده عاشقانه االن داشتنتدوست بدونم خواممي -
 به داره اول روزاي سطحي عالقه که دونممي اما بذارم؛ دارم تو به که احساسي روي رو عشق اسم نميشه خب -

 .بخشهمي معنا داشتندوست و عشق به که زمانه اين و ميشه بيشتر مرور
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 از آشنايي رد هيچ و شده غريبه برايش کسري اين که کرد حس آوا. رفت فرو خاموشي در و کشيد آهي کسري
 او در شده شناخته کسري از اثرکمتري کرد، کندوکاو اشچهره در بيشتر هرچه. ديدنمي او در اول روزهاي کسري

 و ترس سمتبه علتبي. پريد رنگش و لرزيد دلش کرد، پر بارهيکبه را وجودش که غريبي حس از ناگهان. ديدمي
 براي ميداني اششکوفاشده تازه ترس به اينکه براي و بود خبربي ماهيتش از حتي که داشتبرمي گام وحشتي

 .شکست را بينشان ممتد سکوت ندهد، تاخت
 انداخته؟ روز اين به رو تو که بگي خوايمي چي کسري؟ شده چت -
 ميدي؟ قول. صحبتي هيچ بدون بدي، گوش خوب رو حرفام آخر تا بده قول -
 .نکردي لبم به جون تا بگو. ميدم قول آره، -
 درسته؟ نرسيدي، عشق يمرحله به هنوز گفتي -
 .بدي دق رو من خوايمي يا زنيمي حرف کسري -
 .ميگم نشو عصبي خبخيله -
 .کنيمي عصبيم که تويي اين نيستم؛ عصبي من -
 .بزنم رو حرفم راحت بتونم منم تا بگير آروم -
 .برگرداند را اشرفتهازدست آرامش کرد سعي و کشيد عميق نفس چند آوا
 ازش چيزي هم مخانواده حتي که رازيه يه اصل در. نگفتم بهت االن تا که هست زندگيم تو چيزي يه من -

 .دونننمي
 راز؟ اون و -
 ...خب -
 .بده ادامه و نکن سکوت -
 .سخته برام خيليخيلي گفتنش -
 و نکن اذيتم لطفاً پس آزارمه؛ باعث و دارم حساسيت چيا روي که دونيمي خوب خودت کسري، نکن اذيتم -

 .بگو رو هست هرچي
 را آن بود هامدت که کشاند تصوير به خودش براي را لحظاتي ذهنش، در حال همان در و بست چشم کسري
 هم را فکرش و بود سپرده فراموشي به را آن هم خودش حتي که بود کرده دفن قلبش و ذهن ته در طوري

 راز برمالشدن از بعد که دانستمي. بشود خودش از غير به کسي براي بازگوکردنش به مجبور روزي که کردنمي
 دادنازدست امکان نگويد، چه و بگويد را رازش چه که دانستمي خوب. کرد خواهد تغيير مسائل از خيلي پنهانش

 . است زياد خيلي هميشه براي آوا
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 .کرد صحبت به شروع شرمش از بسته چشمان همان با و کشيد عميقي نفس
 به. رسيد پايان به سريع خيلي چون نبود؛ باخبر اون از کسهيچ که سريع ازدواجي. کردم ازدواج باريک قبالً من -

 بودم شده تندبادي وارد. عشق بودم گذاشته رو اسمش و کرده پهنش خودم هايدست با خودم که بودم افتاده دامي
 مگذشته از جزئي و شد تموم هم سرعت همون به بود اومده وجود به ناگهاني طوربه که طورهمون زود خيلي که
 که مدته يه اما کنم؛ جلوگيري آينده به رسوخش از و دارم نگهش گذشته همون تو تونممي کردممي فکر. شد

 ...وص منيومده آينده به رو خودش خوادمي و زده پيوند حالم به دوباره رو خودش داره که قدرتي تمام با مگذشته
 را آوا و کرد باز را هايشچشم باالجبار و ماند کارهنيمه حرفش زمين روي به صندلي شدنکشيده صداي با

 انگار اصل در نبود، او به آوا نگاه مسير اما دوخت؛ صورتش به را نگاهش نگراني با. ديد ايستاده لرزيد،مي کهدرحالي
 حالت که بود شده زدهشوک قدرآن. بود کرده پر را چشمانش خيال در محوشدن نوع يک و کردنمي نگاه چيزهيچ به

 که دقايقي بعد. است زنده که دادمي کسري به را اطمينان اين بدنش امانبي لرز تنها و بود خنثي صورتش
 چيزي که انگار نکرد؛ هايشصدازدن به توجهي و شد دور و آمد خود به آوا ايستادند، هم رويروبه طورهمان
 .شنيدنمي

 آرام نديد، آوا سمت از اعتراضي وقتي و گرفت را بازويش و رساند او به را خود سرعتبه کردنشمتوقف براي کسري
 .کرد سوارش و رساند ماشين به را او
 بخشش نه قصدم. داشتم رو حال همين اينجا به اومدن از قبل تا منم شدي، زدهبهت اندازه چه تا دونممي -

 بدم اجازه تونستمنمي کن باور. بوده محض اشتباه کاريمپنهان دونممي خوب چون اي؛ديگه چيزهيچ نه و طلبيدنه
 ...ن و نيستم نديدگرفتنش به قادر. بشه اجرا مراسم

 فردا؟ فقط -
 چي؟ -
 فرداست؟ مراسم انداختنعقب فقط قصدت -

 .رسيده قضيه سخت جاي به تازه که فهميد و بود عاجز دادنجواب از کسري
 .بده جواب -
 بينمون ازدواج از غير به پيوندي االن گسستيمش بعد و بستيم ازدواج پيوند باهاش که اوني و من آواجان، ببين -

 ...ر گرفتنشناديده توان يکي من که گرفته قرار
 .سؤالم جواب فقط -

 :گفت جواب در و کشيد ايکالفه آه کسري
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 چون جداست؛ راهمون و باشم همراهت کرديم عهد که راهي آخر تا تو با تونمنمي. نيست کار در انداختنيعقب -
 ...عنوا دارم که پيوندي اون

 هميشه؟ براي -
 !آوا -
 :پرسيد و آمد فرياد به و نکرد تحمل ديگر آوا
 هميشه؟ براي پرسيدم -

 .کرد زمزمه را «بله» لب زير و آرام روروبه به خيره و نداشت را دادنادامه توان ديگر کسري
 .الزم حد از بيشتر حتي شنيدم؛ رو بود الزم هرچي نگو، هيچي ديگه خب -
    نمي. بگم هم رو شبقيه بذار -
 عملي رو تهديدم نذار پس کنم؛مي پرت بيرون رو خودم واحد و احد خداي به بزني حرف بيشتر کلمه يه کسري -

 !کنم
 اتومبيل در که هوايي جريان. شد تبديل کسري روح يخوره به که فرساطاقت سکوتي کرد؛ سکوت باالجبار کسري

 باز لب از لب آوا تهديد شدنعملي ترس از اما بود؛ کرده لب به جان را کسري آوا، سنگين اما آرام هاينفس با بود،
 قلبش از جزئي بودن او با اشزندگي هرلحظه که آوايي. کوبيده هم در را آوا حد چه تا دانستنمي هم خودش. نکرد
 انگيزيوحشت تالطم به کسري ـينه*سـ در را دل تاريکي، و مطلق سکوت! نبود آوايي ديگر حاال اما بود؛ شده

 .بود واداشته
 کسري که کرد را ماشين از شدنخارج قصد کند، کسري خرج نگاهينيم اينکه حتي بدون آوا رسيدند، خانه به وقتي

 :گفت بود شنيدن قابل خوبي به آن در نهفته بغض و تلخي که لحني با
 !آوا -
 :گفت آرامي به کسري لحن از بدتر مراتب به لحني با هم آوا
 ثانيه يک براي حتي خوامنمي هرگز ديگه کسري، آقا کن گوشت يآويزه خوب رو اين. خداحافظ هميشه براي -

 بهش کردي سکوت االن که طورهمين و بگذرون خوش و باش خودت مراقب هستي هرجا. ببينمت شده که هم
 .بموني باقي ناپيدا من ذهن تاريکي تو که برو جوري. نگو رو اصلي دليل کسهيچ به و بده ادامه
 جاي بر هاشدهمسخ مانند کسري. شد پياده سريع و گذاشت داشبورد روي را اشنامزدي حلقه لرزان دست با بعد
 هيچ جاي بود کرده آوا که حجتي اتمام. نخورد تکان جايش از در پشت در آوا، ناپديدشدن از بعد لحظاتي تا و ماند

 ناپيدا آوا قول به تا رفت و کرد عوض را دنده طوفاني، درياي تالطم به روحي با. بود نگذاشت باقي را ديگري بحث
 بر رحمانهبي کسري که باري سنگيني از فروافتاده هايشانه با نابودشده و کوبيدهدرهم آوا هم در سمت آن در. شود
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 و برد پي بود پيوسته وقوع به که ايفاجعه عمق به تازه ورودش با. گذاشت داخل به قدم بود، نهاده ضعيفش دوش
 فکر حاال اما بود؛ کرده فکر خود نابودشدن به وفقطفقط لحظه آن به تا. دربرگرفت را وجودش نهايتبي ترسي
 . کرد ترشداغان بدهد، خانواده به بايد جوابي چه اينکه

 .کرد خودش با زدنحرف به شروع. دادمي را خانواده تمام بيداربودن نويد پذيرايي روشن هايچراغ بدش، بخت از
. شد بيوه نشده عروس هنوز دخترتون ماماني، باباجون، بگم برم هان؟ آواخانم؟ بگي خوايمي چي اينا به حاال واي»

 رو فرار و کرد هول داماد آقا فقط ها،نشده هيچي بگم نه يا دراومد آب از توزرد عزيزت داماد بابايي، ديدي بگم برم
 «!کنم کارچي خدايا واي. داد ترجيح قرار بر
 باز در يکهو که بود اشخانواده به ماجرا نگفتن و گفتن ترديد در. رفت پيش ورودي در پشت تا بستهنيمه چشماني با

 .شد ظاهر ساسان و شد
 !دختر؟ گرفتي سنگر در پشت چرا وا، -
 .تو بيام خواستممي و رسيدم تازه سالم، -

 :گفت و انداخت باال ابرويي سامان
 .اومدي ميشه ربعي يه کنم فکر -
 کني؟مي بازجويي ازم داري -

 :گفت او دليلبي بداخمي از متعجب ساسان
 تو؟ نيومد چرا کسري. پرسيدم جوريهمين بابا نه -
 .گرفت پيش در را باال طبقه راه بيندازد، اطرافش به نگاهي اينکه بدون. شد داخل و زد کنارش جواب بدون آوا
 عجله؟ اين با کجا آواجان، -

 بود ريختههمبه قدرآن اما خورد؛ جا حسابي سميرا ديدن با و چرخيد عقب به پا يپاشنه روي مکث لحظاتي از بعد
 تنهايي بود، آرامشش باعث که چيزي تنها و نداشت را ديدنش از خوشحالي ابراز و کردنتعجب يحوصله حتي که
 رهايش تعجب با و نديد آوا از واکنشي هيچ اما گرفت؛ ـوشش*آغـ در و رساند او به را خودش سميرا. بس و بود
 .کرد

 !نکرده؟ خوشحالت ديدنم چيه؟ -
 به موفق بود، شبيه بيشتر زهرخند به چون اما آورد؛ لب به لبخندي کند، حفظ را ظاهرش داشت سعي که آوا

 .نشد ظاهرسازي
 .اومدي خوش -
 .گردنم ميفته خونت و کنه مرگتذوق ديدنم کردممي فکر باش رو من بگي؟ داري رو همين -
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 و خورد سر در پشت. برد پناه اتاقش به همه متعجب چشمان مقابل از سريع خيلي و گفت ي«ببخشيد» طاقتبي آوا
 ذهنش. نکرد اعتنايي کردند صدايش بقيه هرچه. شد مچاله خود در گرفته،ـل*بغـ زانوهاي با و نشست زمين روي
 به که ديدمي مهاجمي را خودش. شد ورحمله وجودش به بودنغريبه احساس اتاقش ديدن با و بود خالي خالي
 .کند تجربه را حال آن نگذاشت آن از بيشتر بقيه فرياد. کرده ـجاوز*تـ ديگري شخص اتاق حريم

 !کنممي خواهش شده، چت ببينم کن باز رو در آوا، -
 از کالفه سميرا. بود آوا خراشگوش و ممتد سکوت هم آن گرفتند؛مي جواب يک همه اما گفت؛مي چيزي هرکسي

 :گفت و برد باال را صدايش آوا، اعتناييبي
. کنمنمي نگاه هم رو سرمپشت و ميرم هميشه براي و گيرممي رو وحيد دست نکني باز رو در االن همين اگه -

 سکوت به حتماً نبيني رو من خوايمي اگه پس نميشه؛ دوتا حرفم کنه، گل که لجبازيم رگ دونيمي خوب خودت
 .عزيزم بده ادامه تکنندهديوونه

 طوري همه. داد خاتمه ايشدقيقه چند تنهايي وبه کرد باز را در ناچاربه آوا که زدندمي وپادست نگراني در همه
 :پرسيد و گذاشت جلو قدمي سميرا. اندنديده را او حالتابه انگار که بودند شده اشخيره

 عزيزم؟ اومده روزت به چي -
 :گفت فريادگونه صداي با و داد دست از را کنترلش. زد تلخي پوزخند آوا
 شدم؟ له چطور ببيني که اومدي هان، بياي تونينمي گفتيمي که تو اومدي؟ چرا -
 !تو؟ ميگي داري چي -
 .بذاريد تنهام لطفاً -
 افتاده؟ اتفاقي چه بگي بابات به خواينمي دخترم -
 !باشم تنها خواممي گفتم فهميد؟نمي چرا -
 شده؟ چي که بدونيم نبايد ما آخه -
 .کنيد ولم. بگم چيزي خوامنمي خان، ساسان خيرنه -
 و کرد پرت اتاق داخل را خودش سميرا ببند، دوباره را در خواست آوا اينکه محض به. رفتند همه سميرا اشاره با

 .ايستاد رويشروبه و بست را در او، يشدهبرزخ و ناراحت يقيافه به اعتنابي
 .نکنم بارت حرف تا برو پس اونايي، جزو هم تو برن، همه گفتم -
 تا. برگردم تو تشر يه با بخوام حاال که نيومدم دنيا سر اون از الکي رو راه همه اين. نميرم شده چت نفهمم تا من -

 . نه يا بياي حرف به که خودته با تصميم حاال. خورمنمي جم جام از هم قدم يه شده چي نگي
 .ندارم رو يکي تو يحوصله اصالً سميرا، بيرون برو -
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 .نميرم چيه به چي نفهمم تا من. عزيزم خودته مشکل نيست، مربوط من به تو نداشتنحوصله -
 !بيرون برو ندارم، اعصاب -

 :گفت آرامش کمال در و انداخت باال شانه سميرا
 .بزن حرف حاال دارمش، که منه اعصاب مهم -
 و کوباند زمين به پا پرحرص بماند، آرام صدايش تن کردمي سعي کهدرحالي و بود رسيده انفجار مرز به ديگر آوا

 :گفت
 !طورهمين خودمم از متنفرم، دنيا يهمه از اصالً! متنفرم ازت -

 وسايل کردن پرتاپ به شروع بود، نديده او از کسي حالتابه که حدبي عصبانيتي با نديد، سميرا از توجهي وقتي
 .کرد مهارش سريع سميرا که کرد اتاق ريزودرشت

 !کن ولم -
 .باش آروم. برسوني آسيب خودت به بازياتديوونه با ذارمنمي. آوا نده دستور من به -
 !گمشو برو نيست، مربوط تو به -

 در سعي تلخش هايحرف به توجهبي سميرا اما کرد؛ بارش ريزودرشت ناسزاي کلي تقالکردن حال در طورهمين
 که سميرا و کرد رها او امن ـوش*آغـ در را خود اشفايدهبي تقالهاي از خسته آوا اينکه تا داشت کردنشآرام
 :پرسيد اششدهجدي اما مهربان لحن با و نشاندش تخت روي آرام ديد، را شدنشآرام

 بزني؟ حرف باهام خواينمي چرا آخه کني؟مي جورياين خودت با چرا برم قربونت، الهي -
 .بگم که نيست چيزي -
 .بگو رو حقيقت و کن فراموش رو نيست چيزي جمله اين -
 !حقيقت؟ -
 و بينينمي هم رو من حتي که طوري کرده؛ وحشي و ناآروم طوراين رو تو که چيزي همون حقيقت، آره -

 .دوستتم انگارانگارنه
 بگم؟ برات بايد چطور ندارم باورش هم خودم هنوز که رو چيزي -
 .بگو برام رو ناباوري همون -
 .خوامنمي -
 چرا؟ -
 احتياجي کافيه، ديدي رو بازيامديوونه که همين. بذارم نمايش به چشمات جلوي رو خردشدنم ندارم دوست چون -
 .نيست دليلش دونستن به
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 :گفت و شد نوازشش مشغول مادر يک مانند و آرام. گرفت ـوش*آغـ در سفت را او سميرا
 بگي؟ خوايمي کي به نگي من به اگه -
 .کسهيچ -
 .بودم رازتهم و دوست زماني يه که بـرده يادت از رو اين طوالني دوري اين انگار -
 و کرد ـلقه*حـ سميرا دور را دستانش نبود، اثري وجودش در قبل لحظات تنش از و بود گرفته آرام کمي که آوا

 :گفت
 .تو به برسه چه رفته، يادم هم رو خودم االن من -
 .بياري بياد هم رو خودت و بياي حرف به شايد تا بندازم يادت رو خودم بده اجازه پس -
 کني؟ القا خوايمي رو چي ذهنبي آدم يه به -
 همون عمرتم، تموم دوست تنها که امسميرايي همون من. کوچولوست يادآوري يه فقط نيست، کار در القايي -

 نشدم، عوض وجههيچبه چون کنه؛مي کفريت بيفته پاش اگه االنم و آوردمي باال رو کفرت هميشه که سميرايي
. آورده ياد به هم رو تو رفته هرجا و نبوده غافل يادت از هم لحظه يه دوري مدت اين تمام تو که سميرايي همون
 عاشق وقتي که هموني. کرديمي آرومش و دردهاش صبور سنگ شديمي تو گرفتمي دلش هروقت که هموني

 همون من آره،. مطمئن رازدار يه شدي براش دوست يه بر عالوه و بودي تو داد رو خبرش که نفري اولين به شد
 ما. بودي توام شناختم رو خودم که زماني از شاديم و غم سراسر زندگي روزهاي تکتک در تو که امسميرايي

 بگم؟ بازم يا اومد يادت. کرديم تجربه باهم رو شدمي که هرچي
. نيستم آوا اون ديگه من بگم بايد اطالعت محض اما بودي؛ که هستي هموني تو. نيست بيشتر گفتن به الزم -

 .ندارم فرقي هيچ خوردهشکست زن يه با االن
 .صبورت سنگ بشم من شده که بارميک براي تا بزن حرف شدم يادآوري برات که حاال خب -
 .زهره تلخي به برام هست، هرچي. ندارم خوشايندي حرفاي -
 و زمين بذارم رو سرم برم بايد که نخورم کسم عزيزترين درداي شنيدن درد به اگه من. بگو رو هست هرچي -

 . بميرم
 :گفت خسته لحني با آوا
 کني؟ تحمل تونيمي و داري رو سنگينم درد شنيدن توان آيا. سنگينه زيادي من درد -
 خيلي زمانا اون ضعيف سميراي اون. باالستسن زن يه از زيادتر هامتجربه که کشيدم سختي قدراون غربت توي -

 .زده تاخت قوي سميراي با رو جاش وقته
 :گفت و زد عميقي تلخ پوزخند آوا
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 ازت هم کشيدنسختي تو نيست قرار انگار. شده شروع تغييراتت من از قبل تو نيستم، تغيير حال در تنها من پس -
 .متفاوته سختيامون فقط وسط اين همراهيم مراحل همه توي و بزنم جلو

 شده که هم عهد همون حرمت به پس بستيم؛ باهم عهدي چه دوستيمون اويل که نره يادت. هميم همراه که بله -
 .بزن حرف

 !سميرا -
 جانم؟ -
 راحته؟ و آسون عهد يه شکستن نظرت به -
 خودمونه؟ عهد منظورت -
 .ببندن آدما که عهدي هر -
 شکسته هرگز باشه، مقدس که هم عهدي هر و پاکه و مقدس برام خيلي چون بشکنه؛ بينمون عهد ذارمنمي من -

 .نيست کسي وجود در شکستنش توان اصل در نميشه؛
 :گفت و کرد تکرار دوباره را تلخش پوزخند کسري يادآوري با آوا
 .شکستش ميشه راحت که نبوده مقدس عهد اون حتماً پس شکنن؛مي عهد راحت خيلي هابعضي اما -
 زني؟مي حرف داري کي از -
 .زنيمي پرپر داري شنيدنش براي تو و شده حالم باعث که هموني از -
 .اومدي حرف به باالخره که خوبه -
 رو مريختههمبه ذهن بتونم تا کنه آرومم نوازشات و باشم خودم تو لحظه چند بذار لطفاً اما اومدم؛ حرف به آره، -

 !گيري؟نمي ازم که رو ـوشت*آغـ. کنم جمع
 .بازه روت به ـوشم*آغـ بخواد دلت هروقت تا عزيزم، باش راحت -
 کردني؟سؤال هيچ بدون باشم، خودم تو ذاريمي -
 .کنممي عمل بهش کنه آرومت که هرچي دلم، عزيز آره -
 .کردم بارت که اراجيفي از معذرت و هستي که خوشحالم -
 .خوشحالي بودنم از که خوشحالم. نداره اشکالي -
 خلوت تا شد نوازشش مشغول سکوت در سميرا. شد مچاله ـوشش*آغـ در و خزيد او ـوش*آغـ در هابچه مانند آوا

 سميرا براي کامل را چيزهمه بود، کرده پيدا را آرامشش خوبيبه که وقتي بعد ساعت چند و نزند هم بر را اشدروني
 .داد توضيح

 !کني؟مي شوخي داري -
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 بيني؟مي من توي شوخي توان اصالً خوره؟مي شوخ هايآدم به حالم! بود شوخي کاش هه، -
 ...اما -
 !شدمي حل چيهمه اما يه پرسيدن با کاش -
 !زد؟ نخواستن از دم راحتي همين به يعني -
 .بکني رو فکرش که اوني از ترراحت -
 .بوده تو احساسات با بازي رفتارش اسم -
 رو خودش االن همين تا اون نبوده، کار در بازي بگم بايد کنم، قضاوتش ورزيغرض از دور به بخوام اگه نه، -

 باهام صادقانه رو چيهمه نداشته، رو کردنبازينقش توان هم قضيه اين تو چون و داده نشون بوده که طورهمون
 .گذاشت ميون در
 !برداشتي؟ هاششونه از رو همسريت اسارت يوغ راحتي همين به چرا تو -
 کنم؟ کارچي داشتي انتظار -

 :گفت و کرد نثارش را مخصوصش غرهچشم
 .رفتارکردن اون ميل به و عروسيت زدنهمبه راحت جز به کاري هر -
 .کرد ولم که نداره اهميتي برام ديگه االن. گرفتممي رو زندگيم عزاي مراسم بايد عروسي جاي به وقتاون -
 !عروسي؟ بي عروسي واقعاً يعني ديوونه؟ ميگي داري چي -
 . نداره معنا ديگه کردنعروسي پس باشه؛ همراهم تونهنمي هم بخواد اگه يا خوادنمي رو من وقتي چي؟ پس -
 تشناسنامه تو طالق مهر شوهر، خونه نرفته جووني اول خوايمي. آواجان بره راحتي همين به بذاري نبايد تو -

 بشه؟ ثبت
 دختر؟ بود کجا طالق مهر -
 !چي؟ يعني -
 .بخورم رو طالقش يغصه بخوام حاال که نيست کار در عقدي -
 داريد؟ وآمدرفت باهم سالهيک نزديک چطور شما پس نميشم؛ متوجه -
 .محرميت صيغه يه با ساده نامزدي يه بوديم؛ محرم هم به فقط کسري و من -

 :پرسيد نکرده باور سميرا
 !جداً؟ -
 .نکرديم عقد اولش همون که شاکرم رو خدا حاال و آره -
 کسري؟ يا بود تو سمت از عقدنشدن براي درخواست -
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 حرف حرف من خب اما کردن؛ مخالفت کلي بابا و مامان اولش هرچند. باشيم محرم رو مدتي يه ديدم بهتر خودم -
 تا داشتم نگه پا يه رو مرغم طوراون که بيفته وسط اين اتفاقي ممکنه که بود شده الهام بهم کنم فکر. بود خودم
 .بشينه کرسي به حرفم

 کني؟ تعريف بقيه براي چطور رو قضيه خوايمي حاال -
 فردا از ديگه. بود محرميت صيغه روز آخرين امروز ميشه؛ انجام کارا خودخودبه بدم، انجام خاصي کار نيست الزم -
 .من نه و داره من قبال در مسئوليتي اون نه
 .بذاره کنارت تونست راحت که بوده همين براي پس -
 :گفت ايگونهخواهش لحني با سميرا حرف به توجه بدون آوا
 !سميرا -
 جونم؟ -
 ميدي؟ انجام دارم، خواهش يه ازت -
 .نيست چيزي که خواهش بخواه، جون تو -
 .نشه متوجه چيزي ماجرا اصل از کسي و بمونه خدامون و خودت خودم، پيش امشبمون هايحرف -
 .ميشه رو چيهمه فردا نگم امشب -
 .مراسمه خوردنهمبه اصلي دليل منظورم -
 .نامرد اون يخانواده نه و تو يخانواده نه نيستن، کن ول خورهمي آب کجا از ماجرا اصل نفهمن تا بقيه -
 :گفت و خنديد نامرد کلمه گفتن زمان در او کشيده و حرصي لحن به آوا
 پس دونن؛مي خوب همه رو اين و بياره حرفم به تونهنمي کسي بزنم حرفي نخوام تا من که دونيمي خودت -

 .شخانواده با دونهمي خودش نيستن، مربوط من به هم اون يخانواده. نميشن پاپيچم
 ...اما -
 زندگي هنوز ديدن بهتر و خورننمي هم درد به فهميدن اينا بگو پرسن،مي مطمئنم که پرسيدن چيزي ازت اگه -

 !همين ببين، کمتري آسيب تا کنن تمومش نشده شروع مشترکي
 .کنم پنهون ازشون رو حقيقت تونمنمي من -
 !کن عملي رو مخواسته ميدم قسمت خودم جون به سميرا، -
 چرا؟ آخه -
 .زنشه برگشت مراسم زدنهمبه دليل و کرده ازدواج قبالً کسري بفهمه کسي خوامنمي -
 !آوا -
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 .نگو رو راستش نشه، االن از بدتر وضعيتم خوايمي اگه -
 آخه؟ داره وضعيتت به ربطي چه -
 .کنم خراب رو کسري خوامنمي دو ندارم، رو مسائل جوراين و ترحم اعصاب چون يک -

 .کرد زمزمه را نامش عصبانيت با و کشيد بلندي نفس کالفه سميرا
 !آوا -
 رو خودم تونمنمي کن باور. بوده نامزدم هم مدتي و باشه شوهرم بود قرار اون نباشه چي هر. نکن نگام جورياون -

 .بگم رو بدش که کنم راضي
 !نداري؟ ازش ناراحتي يا کينه هيچ يعني -
 .ببرم رو آبروش که نميشه باعث اين اما ناراحتم؛ شدتبه -

 :گفت و داد تکان سري کرده، بغض آوا يعاشقانه رحميدل از سميرا
 ! هستي پشتش نشده همسر هنوز تو که دربياد شوهرش پشت طوراين که نديدم رو زني حاال تا -
 :گفت و زد پوزخندي آوا
 .بگيره آروم دلم شايد تا کنممي رو کار اين دارم -
 ميشي؟ آروم جورياين -
 .شم آروم واقعاً که بياد روزي يه شايد -

 تا داد ادامه بخششآرامش هاينوازش به تنها و نکرد پيدا او ناآرام وجود کردنآرام و گفتن براي حرفي ديگر سميرا
 جمع به و کرد ترک را اتاق صدابي و برخاست کنارش از آراميبه. رفت حال از اصل در اما رفت؛ خواب به آوا اينکه

 .گرفت قرار سؤال مورد نشده، وارد هنوز و پيوست پايين يطبقه نگران منتظران
 بود؟ ريختههمبه انقدر چرا -
 بود؟ عصباني چي از -
 شده؟ بحثش کسري با -

 :گفت و آمد حرف به ها،آن هم پشت هايسؤال به دادنخاتمه براي
 .ديگه بدم جواب بذاريد خب خبرتونه، چه -
 .شديم عمر نصف که ما شده، چي بگو عمو سميراجان،. ساکت همگي -
 .مراسمه به مربوط -
 خب؟ -
 .داره رو مراسم زدنهمبه قصد -
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 .گرفت دهان به زبان لحظاتي براي ترس از که شدند خيره سميرا به طوري همه
 چي؟ يعني -
 اجراي مانع بشه جدي چيزهمه اينکه از قبل خواستن و خورننمي هم درد به فهميدن اينا نگفت، زيادي چيز -

 .بشن مراسم
 :گفت بلندي صداي با و برخاست جا از عصبانيت با آوا پدر
 که آبه ما آبروي کردن فکر شدن؟ متوجه تازه که بودن خواب االن تا مگه خورن؟نمي هم درد به که چي يعني -

 زدن؟ ريختنش از دم راحت
 از پر لحني با بود کرده سد را راه کهدرحالي و شد مانع سريع سميرا که رفت هاپله سمتبه عصبانيت همان با

 :گفت التماس
 خواهش. رفته خواب به تازه و نيست خوب حالش هم خودش اون. باشيد نداشته کاريش فعالً عموجون، خدا رو تو -

 .باشيد آروم کنممي
 کرده؟ قصدي همچين که مرگشه چه پس نيست خوب حالش اگه -
 .رسيدن نتيجه اين به هردوشون نبوده، که آوا تصميم تنها اين عمو -
 !کردن غلط -

 پدر کردنآرام براي يکي تا دوخت بقيه به و کرد التماس از پر را نگاهش باراين آيد،برنمي او پس از ديد که سميرا
 چيزي هرکسي. کردند منصرف را او و آمدند جلو و گرفتند را نگاهش پيام وحيد و ساسان که بگذارد جلو قدم آوا

 بدون و کرد استفاده همهمه از ساسان که است درست انجامش کاري چه که بودند مانده حيران همه و گفتمي
 با اما ببرد؛ پي اتفاق آن اصلي دليل به او طريق از بتواند شايد تا زد زنگ کسري به شود، متوجه کسي اينکه

. بودند دو آن دليلبي تصميم بهت در همه هنوز شب، آن از بعد روزهاي در. شد مواجه او گوشي بودنخاموش
 کلي از بعد باالخره. شدندمي روروبه هايشانجوان سکوت با خانواده هردو و بودند مانده وواجهاج هم کسري خانواده

 هرطور را کارشان تا کردند رهايشان هاآن با جدال از خسته و جداست هم از هايشانبچه راه که پذيرفتند کشمکش،
 .ببرند پيش خواهندمي که

 و هاآن از تبعيت به هم آوا و ديدندمي خياليبي به تظاهر در را چاره راه تنها و نبود خوب وجههيچبه هاخانواده حال
 همان داشت سعي و گرفت پيش در را خياليبي به تظاهر راه همان کند، فرار شدن جواب و سؤال از اينکه براي
 .بود که شود آوايي

 !سميرا -
 جانم؟ -
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 گردين؟برنمي چرا شما -
 کجا؟ -

 :گفت و کرد نثارش اندرسفيهي عاقل نگاه
 .شجاع آقا خونه -
 شجاع؟ آقاي به چه رو من. ندارم کاري اونجا عزيزم، نه -

 :گفت و کرد نگاهش چپچپ باراين
 و شديد موندگار که ماههيک چرا پس نيست، وراون زندگيتون و درس شما مگه. پرسيدم جدي نباش، مسخره -

  ريد؟نمي
 .مونممي جاهمين من اما برگرده؛ ديگه روز چند قراره وحيد -
 هان؟ نيستم؟ من دليلش که نرفتن اين. نميري که شده چي ببينم بزن حرف درست -
 نميرم؟ تو خاطربه کردي فکر دليل چه به دقيقاً االن -
 .نرسيد ذهنم به ديگه دليل آخه -
 قيد عالي،جناب مثل ديوونه يه خاطربه که ناقصه و کم عقلم مگه. نگير تحويل رو خودت همه اين خانم، خيرنه -

 .بزنم رو جونم شوهر با رفتن
 دليل؟ -
 .نيست که زور ندارم دوست خب -
 .داره وجود دليلي چه بگو نکن اذيت -
 من؟ رفتن يا نرفتن به کردي بند که نداري ايديگه کار -
 !هاگرفت هم رو تو دامن اتصاليم و کرد قاتي بدجور هامسيم ديدي يهو نيستم، پرحوصله قبل مثل ديگه سميرا، -

 :گفت نيشخند با و کرد اخمي سميرا
 !گرفتنيپاچه دنبال سگ مثل خودم بالنسبت که چه من به -
 !سميراخانم شدي باادبم -
 .نداشتي بصيرت چشم شما بودم، باادب -
 نه؟ يا ميگي حاال. مشخصه کامالً بله، -
 .ميشه چي ببينم خواممي نميگم، -
 کامالً و ميشي دعوت متفاوتش هايرنگ انوع از اونم من زيباي جيغاي سمفوني به فقط نميشه، خاصي چيز -

 .بريمي فيض
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 گوش نرفتم وقته خيلي شده، تنگ مجانيش نوع از اونم شنيدن کنسرت براي دلم. کن شروع منتظرم من خب -
 .بدم
 :گفت گرفتهاوج صداي با و کرد او نگاه روانه را اخمش حوصلهبي آوا
 !کنم پشيمونت نگفتن از يا ميگي -

 بپيوندد، وقوع به بود ممکن که اتفاقي هر از جلوگيري براي و زد تخمين ثانيه چند در را او خشم درجه که سميرا
 .بزند حرف ديد بهتر

 .ميام حرف به شکنجه بدون نيست؛ بهش احتياجي نکن، فعال رو آژيرت خبخيله -
 :گفت و چرخاند پا روي پا گرفت،مي نشأت ابهتش از که وقاري با آوا
 !آفرين آفرين، -

 شده، نزديک اشگذشته مخصوص طبعيشوخ به و دور اشناراحتي يپيله از کمي آوا اينکه از خوشحال سميرا
 .کرد باز هم از را صورتش پررنگي لبخند

 .بزن حرف اعصاببي من به ژکوند لبخند دادنتحويل جاي به -
 .بزنم حرف باهات موضوعي يه مورد در رک خواممي دليلم گفتن از قبل -
 .نرو طفره -
 ديدم چون االن و داشتم رو گفتنش قصد وقته خيلي رو موضوع اين. نيست کار در رفتنيطفره تو جون به نه -
 .ديدم مناسب گفتن براي رو فرصت ايباحوصله خردهيه
 .چيه مهم موضوع اين ببينم بگو خب خيلي -
 .پدرت -
 افتاده؟ براش اتفاقي! بابا -
 .بزني حرف باهاش بهتره. نشو نگران نيفتاده، اتفاقي -
 موردي؟ چه در -
 .دونهمي تو بدبختي مسئول رو خودش بابات -
 بکنه؟ فکري همچين بايد چرا آخه ست،مسخره -
 .بوده تو به کسري کردنمعرفي دليلش -
 شنيدي؟ رو اين خودش از -
 داغون داره تو از اما نمياره؛ خودش روي به بابات گفت حرف، به بوديم نشسته مامانت با که پيش روز چند نه، -

 .ميشه
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 کرده؟ القا من باباي به رو فکر اين احمقي آدم کدوم -
 ازدواج اصلي مشوق رو خودش اون. کردممي رو فکر همين بودم جاش به منم اگه شايد. خودش از غير کسهيچ -
 . ميده آزارش همين و دونهمي کسري با تو
 نشدم؟ متوجه چيزي حاال تا من چرا -

 :گفت و داد تکان سري بماند، پنهان پوزخندش داشت سعي کهدرحالي سميرا
 !واهلل بيخوديه انتظار بفهمي؟ رو ديگرون حال داري انتظار بعد فهميدي،نمي چيزي هم خودت از مدت اين توي -
 :گفت و زد زل سميرا به تحير با آوا
 !بودم؟ خبربي خودم و بودم غافل ديگران و خودم از انقدر من يعني -
 .بودي غافل کنيمي فکر که چيزي اون از بيشتر هم خيلي جون،خانم بله -
 در االنش وضعيت به تا زد خواستگار از حرف پدرش که زماني از چيزهمه و رفت فرو فکر به افتادهزيربه نگاه با آوا

 داد؛ آزارش بود پدرش دل روي که سنگيني غم فکر خودش، زخم از بيشتر و درآمد تند دور با تصوير به ذهنش
 با که بود افکار همين در. کند رها برشنفس غم سنگين بار زير از را پدر فرصت اولين در گرفت تصميم همين براي

 .شد پرتاب واقعيت به سميرا صداي
 .کنممي صدات دارم دوساعته دختر؟ کجايي -
 .بگو رو دليلت تو حاال. زدممي گشت افکارم تو هيچي، -

 :گفت و چرخيد سمتشبه کامل متعجب سميرا
 !دليل؟ -
 بموني؟ خوايمي چرا بگو. بستهبن که نزن چپعلي کوچه به رو خودت دليل، بله -

 :گفت جواب در و داد سر بلندي خنده سميرا
 .نکردي فراموش هنوز که تو بابا اي -
 .نياوردم جوش و سردم هنوز تا بزن حرف ياهلل خير،نه -
 .ميشه پرت جريان اين از حواست بابات مهم موضوع کشيدنپيش با کردممي فکر -
 .بگو رو جريان سريع تند زود نشده فراموشم که حاال. کردي فکر اشتباه -
 .تويي داليلش از يکي بگم بخوام رو راستش -
 .بود درست حدسم ديدي -
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 خودم بلکه نيست، تو خاطربه فقط نگذاشتن تنها اين و بذارم تنهات خوادنمي دلم. شهمه نه داليل از يکي فقط -
 و ترمراحت ايران تو و شده سخت برام غربت تحمل هم دوم کنم، تحمل رو تو دوري تونمنمي وجههيچبه ديگه هم

 .مهم خيلي شخص يه به ميشه مربوط هم دليل آخرين و داره بيشتري آرامش روحم
 زني؟مي ور حرفش که داره وجود تو زندگي تو هم ترمهم من از مگه باشن؟ کي مهم شخص اون و -
 وصل من زندگي مهم هايآدم حلقه به تازگيا هم ديگه شخص يه خب اما بانو؛ دارين جا باالباالها اون که شما -

 .شده
 بود، گرفته خود به آوا که ژستي از سميرا. رفت فرو فکر به و داد تکان راست و چپ به سري استفهام عالمت به آوا
 :گفت و خنديد اختياربي
 نخواهي هم رو ربطبي حدس يه قدرت بزني زور هم هرچي چون بياري؛ فشار بندتآک مغز اون به نيست الزم -

 !انيشتين خانم داشت
 !سميراخانم نکنه درد دستت کودن، شدم من حاال -
 کردم؟ اعظم بانوي به جسارتي همچين کي من اِ، -
 .دادمي رو معني همين حرفات -
 .بانو معذرت -
 کلي بين اونم فرستادنش تنها جاي به بود اگه چون باشه؛ تونهنمي که وحيد کيه، اون بگو. نکن لوس رو خودت -

 .شديمي همراهش هم خودت فرنگي دختر
 .بچه -
 !بچه؟ -
 .خوردني و کوچولو بچه يه آره -
 کي؟ يبچه -

 .بود چيز همه گوياي سميرا اندرسفيهانه عاقل نگاه
 !خودت؟ يبچه بگي خواينمي که تو -
 .هاداره جا هنوزم -
 داره؟ جا چي -
 .کن گشاد بيشتر هست امکانش برات اگه. داره شدنبزرگ براي جا هنوز نظرمبه چشمات، گشادي -
 .مسخره -
 .خودتي -
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 گفتي؟ جدي -
 .ندهب دوست شدي من بد شانس از که زميني روي آدم ترينمسخره تو گفتم، جدي که بله -
 :گفت و کرد نثارش محکمي گردنيپس حرص روي از آوا
 .رو لودگيات کن جمع -
 !رسهمي رو حسابت وقتاون بياد دنيا به کوچولوم نيني بذار. بشکنه دستت آخ -
 . شد اشخيره ناباور آوا

 .آورد زبان به را فکر همين و باشد آوربهت آوا براي اشبارداري موضوع شنيدن که کردنمي فکر سميرا
 .آوا بشي متعجب همه اين کردمنمي رو فکرش -
 :گفت فرياد با و خورد تکاني آوا
 !ميشي؟ مامان داري تو -
 .رفت مزهره خبرته چه باش آروم آره، -
 در را او محکم و کرد پرتاب او سمتبه را خودش مقدمهبي بود، کرده باور را اشبارداري تازه سميرا جديت با که آوا
 حس. گذاشت برجاي زدهوحشت کمي و متعجب را سميرا که بود او ذوق شدت اين حاال و گرفت ـوش*آغـ
 .ندارد رفتارهايش بر کنترلي هيچ آوا کردمي
 .شدم خفه کن ولم -
 :پرسيد مضطرب سميرا که شد اشخيره نوپا کودکي مانند و نشست او پاهاي جلوي زمين روي کرد، رهايش آوا
 شدي؟ جورياين چرا آوا؟ خوبه حالت -
 :گفت جواب در و داد تکان سري آوا
 !عاليم لحظمه، يه مال خوب -
 شدي مادر خودت انگار که خوشحالي طوري. رسهمي نظربه نامتعادل زيادي رفتارت و نميدي نشون طوراين اما -
 .من نه
 که شده انبار دلم تو ناراحتي و غم قدراون مدت اين تو. شده پايين باال خردهيه هيجانم دوز کوچولو، مامان نترس -
 .ميده نشون نامتعادل نظرت در رو من رفتارم همين و هوا رفت شد دود همه خوبي اين به خبر شنيدن با
 مطمئني؟ -
 .نباش نگران بله، -
 .داشتم موردبي نگراني پس -
 چندماهته؟ حاال -
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 .ماه سه -
 :گفت و کرد جمع ناراحتي روي از را هايشلب آوا
 .بـرده يغما به رو رفاقتت فرنگ، انگار که واقعاً ميگي؟ من به االن و شدي مامان ماهه سه تو -
 .کنم خبردارت ديرتر شد باعث اخير مسائل اين فقط نرفته، يغما به چيزي هم اصالً جانم، خيرنه -
 .کرد مچاله خود در را سميرا قلب اشدوباره سکوت با و کشيد آهي آوا
 ...ک گفتيمي پيش ثانيه چند همين که تو شد؟ چي باز هان؟ کشيدي آه چرا -
 .بودم اعتنابي حالت به و کردم نابود رو تو خوشي مدت اين تو رفتارم با که من سر بر خاک -

 :گفت شدنشآرام براي و کرد ـلقه*حـ اشکردهيخ بازوي دور را دستانش آمد، پايين تخت روي از سميرا
 اين تو. داشتم رو رفتار همين حتماً بودم تو جاي اگه منم. نکردي زايل رو خوشيم هم اصالً دختر، حرفيه چه اين -

 مثل هم رو دوره اين تا شو سهيم شاديم تو خوردنغصه جاي به هم حاال. بس و بود مهم برام تو راحتي فقط مدت
 .بذارم زمين سالمت به رو بارم که وقتي تا بگذرونم تو همراه زندگيم مراحل بقيه

 پسر؟ يا دختره من فندقي اين حاال -
 .مامانش مثل خوشگل و ومپلتپل پسر يه -
 !ديدي؟ تو اون از رو خوشگليش و تپلي آهان -
 .پسربودنش طورهمين و خوشگله و تپل که داد بهم رو مژده اين خودش اصل در -
 .پسره زنيمي حدس پس -
 .آبجي نداره ردخور من حس -
 !ديوونه -
 .اينيم ما -
 .موندن نه ميشه محسوب رفتنت براي دليل يه اين کنممي فکر هرچي -
 کني؟مي فکري همچين چرا -
 . کنيمي عمل برعکس داري تو اما باشه؛ همسرش کنار خوادمي دلش بارداري موقع زني هر خب -
 تو مونبچه نداريم دوست کدومونهيچ وحيد نه و من نه طرف يه از اما باشه؛ کنارم وحيد خوادمي دلم ممن -

 .خانواده کنار و باشم اينجا گرفتيم تصميم همين براي بياد؛ دنيا به غريب مملکت
 .گرديبرمي بچه تولد بعد حساب اين با -
 .ذارمنمي اونجا رو پام بيفته طرفا اون کالهم اگه حتي عمراً، -
 ميشه؟ چي درستون تکليف پس -
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 .جاستهمون درسش شدنتموم زمان تا خب هم وحيد. عشقه رو وطن ميدم، تحصيل ادامه جاهمين من -
 !هم؟ از دور -
 ازش طوراين هستن خارج عاشق که آدما بقيه برعکس کردمنمي رو فکرش هم خودم. نيست ايچاره ديگه خب -

 .بشم فراري
 باشه؟ دور شوهرش از مدلي اين زن يه بايد چرا آخه -
 .وجودمه همراه هم ديگه نفر يه بعد به اين از که خصوصبه سخته؛ برام موندن تحمل کن باور -
 .گرفتيدمي دارشدنبچه به تصميم شدمي تموم درستون وقتي کرديمي صبر شدي؟ باردار االن چرا خب -
 .کرد شدنمي کاريش و بود خدا خواست. نبود دنباردارش زود هامونريزيبرنامه تو -
 !ناخواسته؟ بچه يه -
 وحيدجونم با کلي فهميديم، وقتي. داريم دوست خيلي بچه ما. افتاده جا آدما تو که شکلي اون به نه ناخواسته -

 .شديم زدهذوق
 .خواستينمي کل در -
 عشقي تموم باردارم فهميدم که اولي روز همون و همين بود يهويي برامون فقط نبود، نخواستن و خواستن بحث -

 .شد سرازير قلبم به باشم داشته بهش نسبت تونستممي که
 درسته؟ دوري همهاين کنيمي فکر -
. بکشم نفس تونمنمي گفتم که چيزايي اين بدون و محتاجم تو به وطنم، هواي م،خانواده به من. آره مقطع اين تو -

 اين ممکنه ديد وقتي هم وحيد. تاريک و تنگ قفس يه بود شده اونجا انگاري شدم بارداريم متوجه وقتي از کن باور
 .داد رو موندنم و اومدن پيشنهاد باشه، داشته دنبال به بدي عواقب بچه و خودش و خودم براي قفس

 اول بار براي را مادرشدن داشت که شد سميرايي به کردننگاه در غرق خودش سکوت در و نگفت چيزي ديگر آوا
 ياورش و همراه بود، تجربهبي اينکه با هم مرحله اين در داشت سعي مانندشخلسه سکوت در و کردمي تجربه
 جنين وجود با و کند فکر بود افتاده که اتفاقي به کمتر بود شده باعث کنارش، در سميرا هميشگي تقريباً وجود. باشد

 هم را پدرش غم احساس شادابش روحيه همين با و گشتبرمي غمگينش وجود به بيشتري شادابي روزروزبه سميرا
 .داد تسکين

 و بود گرفته قرار اجرا مورد نانوشته قانوني عنوان به کسري و آوا ماجراي مورد در نزدنحرف خانواده افراد بين در
 .کردنمي تغيير شرايطي هيچ تحت

 ناخودآگاه اشتنهايي پيله از کامل طوربه آوا بود، دختر حدسش برخالف که سميرا نوزاد آمدندنيابه با چندماه، از بعد
 شدنآب ذرهذره شاهد مديدي هايمدت که اشخانواده براي اين و دوخت تن بر را سابق آواي لباس و شد خارج
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 افراطي ترسي. بود ازدواج از آوا بودنفراري شاننگراني تنها البته و آورد هديه را شادي نهايت بودند، عزيزترينشان
 دفاعي الک در و گرفتمي سختي جبهه شد،مي زده خواستگار از حرف هروقت و بود کرده پيدا ازدواج از

 .شدمي پنهان اشبدحالي
 !آوا -
 داداشي؟ بله -
 چيه؟ تبرنامه -
 موردي؟ چه در -
 .زندگيت مورد در -
 .هيچي -
 !باشي؟ نداشته برنامه که ميشه مگه -
 .کنممي زندگي روزروزبه دارم من چون بله؛ -
 .هستي راضي هم خيلي وضع اين از انگار و -
 .بله -
 .نکن باور رو حرفش ساسان، کنهمي چاخان -
 .بود کجا چاخانم داداشم، و من بحث وسط پريدي نشسته قاشق مثل محل؟بي خروس ميگي چي تو -
 .هستم بنده اونم شناسه،مي خوب يکي فقط رو جونور توي -
 .جونخانم برسي من فندقي به بري بهتره برادري و خواهر بحث تو دخالت جاي به -
 .کنيمي وا سرت از رو جانتداداش اداهات با که نکنم دخالت اگه-
 .برمياد من پس از اين نزن؛ رو من داداش جوش تو -
 . برنمياد تو پس از هم ديگه کسهيچ نه، که من. ميگه درست سميرا خواهرجان، نه -
 بخواد کسي که کنممي زندگي بد نه و دارم مزاحمتي کسي براي نه کنم،مي رو زندگيم سروصدابي دارم که من -

 دين؟مي گير بيخود چرا. بخوره رو مغصه و کنه سوزيدل برام
 ست؟بيهوده و الکي گيردادن ما هايحرف و کنيمي زندگي درست کنيمي فکر واقعاً -
 .بله -
 .اطمينان با چه -
 .ديگه درسته پس بينمنمي زندگيم نوع تو مشکلي وقتي خب -
 .بگي چه نگي رو اين -
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 .برس پرسروصدات دختر به برو گفتم! ساکت يکي تو -
 :گفت هردو به رو تشر با و شد کالفه ساسان

 نکنيد؟ دوبهيکي هم با انقدر ميشه -
 .ما حرفاي بين پرهمي پابرهنه هي که بگو ورپريده سميراي به رو اين چه، من به -
 .بفهمم رو دختر اين حساب حرف بتونم من تا نگو هيچي لحظه چند لطفاً سميراخانم -
 هستي؟ شنيدنش منتظر تو که بزنه بلده حساب حرف جونور اين آخه -
 !باش داشته ادب -
 .کافيه داري ادب تو همون -
 به شيد بزرگ خردهيه خدا رو تو. بپريد هم به جنگي خروس مثل منتظريد فقط! شدم خسته ديگه، کنيد بس واي -

 .هاخورهبرنمي جايي
 :گفت قهر حالت به کرد، آوا به را پشتش کهدرحالي و کرد جمع را اشقيافه سميرا

 .بگه که داره چي تدردونه خواهر ببينم. بندممي رو دهنم يکي من. نزن داد بابا خب خيلي -
 .آوا منتظرم من خب -
 چي؟ منتظر -
 .حساب حرف -
 .بگم بخوام که ندارم مشکلي من باباجان بيچاره؟ من به کردي بند چرا حسابي؟ حرف چه -
 .نداري مشکلي پس -
 بردي؟ سؤال بار زير رو من طوراين که بگي خوايمي چي. مشکلي هيچ درسته، -
 شناسي؟مي رو سپهر -
 :پرسيد و داد تکان سري. آورد ياد به را نامي سپهر شايد تا رفت فرو فکر به و انداخت پيشاني به چيني آوا
 سپهر؟ کدوم -
 شناسي؟مي سپهر چندتا تو مگه -
 چي؟ که حاال. عدد صفر -
 .شناختي شايد کن فکر خردهيه -

 جواب در داشت، بودنساکت در سعي که سميرايي به شدنخيره با و کرد کندوکاو ذهنش راهروهاي در دوباره
 :گفت برادرش

 .ترهبزرگ ازت چندسالي که دوستي همون اومد، يادم آهان -
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 .خودشه آره، -
 خب؟ -
 ...پيش مدت يه -

 :گفت و پريد حرفش بين کرد، اشحواله مشکوکي و تند نگاه
 !کرده خواستگاري ازم بگي خواينمي که تو -

 :گفت بلندي هوار با و کوبيد هم به ذوق با را دستانش ساسان
 .رفته خودم به هوشش که باهوشم آبجي به آفرين هدف، به زدي درست -
 و هست انفجارش احتمال هرآن دانستمي خوب خيلي شد؛ خيره آوا به ترس با سميرا ساسان، حرف اين با

 و پريد جا از خوردهيکه هم ساسان و لرزاند را وجودش آوا فرياد صداي بعد چندلحظه چون شد؛ هم طورهمين
 و شود مواجه او جانب از تندي واکنش چنين با که کردنمي هم را فکرش. شد خيره اشعصباني خواهر به زدهبهت

 . کرد لعنت موضوع کشيدنپيش مقدمهبي بابت را خودش
 .نميره فرو کدومتونهيچ گوش تو چرا آخه. ندارم ازدواج قصد من بگم بايد چندبار -
 .زنيممي حرف داريم سرمون خير کشي؟مي هوار چرا -
 کني؟ بازي اعصابم با داري سعي چرا من، داداش -
 .بدم قرار دست آلت رو خواهرم تنها اعصاب بخوام که بکنم غلط من -
 .بزنيد ازدواجم از حرف من جلوي نبايد که دونيدمي خوب تونهمه رو اين. کنهمي ثابت رو گفته اين غير حرفت -
 .بشي متنفر ازدواج از تو شده تموم ديگه که اتفاقي يه با نيست قرار من عزيز -
 .ندارم ازدواج قصد من کالً نداره، نفرت به ربطي -
 کسري يه به شن تبديل برات نيست قرار که مردها يهمه. ترسيمي دوباره ازدواج از تو نگو، دروغ خودت به آوا -

 .داري احتياج دکتر يه به واقعاً تو. ديگه
 :گفت قبل از ترعصباني آوا
 .بشنوم خوامنمي مورد اين در حرفي هم ديگه جان،داداش بردار سرم از دست. نيستم بکن ازدواج و برو دکتر من -

 سميرا خانه، از شدنخارج از قبل اما برخاست؛ جا از بود هايشحرف بودنفايدهبي حاصل که اخمي با ساسان
 :گفت کرد،مي آرام را گريانش دختر کهدرحالي

 .سرجات بشيني بهتره ساسان، -
 :گفت ساسان به خطاب اما آوا به رو سرديخون با سميرا که انداختند او به متعجبي نگاه برادر و خواهر

 .کني خالي رو ميدون توخالي داد يه با که نبايد! مردي ناسالمتي زدي، جا زود چه -
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 .بود خوابيده عصبانيت جهان يه پشتش توخالي، تو نظر در دادِ اون -
 .ترسيدي هم تو و -
 .کنم مجابش بتونم من که حرفاست اين از ترخودرأي دختر اين. نيست ترس فقط اما ترسيدم؛ آره -
 .دادم رو جوابت ساسان، بري بهتره -
 .بري نکرده الزم -
 .نکن دخالت من کار تو و نيفتاده گريه به دوباره تا برسي دخترت به گفتم که طورهمون بهتره تو سميراخانم -

 :گفت و کرد نثارش ايغرهچشم سميرا
 محق رو خودم ندي چه بدي حق بهم تو چه ثانياً درنمياد، صداش من دخترک نکني دادوهوار عاليجناب اگه اوالً -

 يه جاي به ساسان آقا. کني باز سر از تمسخره اداهاي با تونينمي رو يکي من. کنم امرونهي بهت که دونممي
 .داره جنم چقدر ببينم وسط بريز رو دونيمي پسره اين از هرچي و بشين بگير ايستادن پا لنگه

 از پر يقيافه با و زد خشکش سميرا فريادمانند صداي با که برود بيرون تا شد بلند ساسان آمدنحرفبه از قبل آوا
 :گفت ساسان به خطاب و انداخت پا روي پا وارخانم سميرا و نشست سرجايش اخم

 .ديگه کن شروع خب -
 از قبل دوسال هم، از ماهشش زماني فاصله به رو مادرش و پدر و ترهبزرگ دوتا شما از چهارسالي آقاسپهر اين -

 بگم بايد هم ماليش وضع درمورد. کنهمي زندگي شيراز و کرده ازدواج ميشه ساليده که داره خواهر يه. داده دست
 .داره رو معمول زندگي يه شروع براي مالي آمادگي کل در. داره هم پرايد يه رسيده، بهش پدرش از خونه يه
 !همين؟ -
 .باشه بايد مگه هم ايديگه چيز آره، خب -
 کافيه؟ نظرتبه بدوني موردش در رو چيزا همين کني ازدواج باهاش خوايمي که دختري مورد در باشي تو خود -
 .ميدم جواب باشم داشته خبر که جايي تا بپرس بدوني خوايمي ايديگه چيز اگه خب واهلل، دونمنمي -
 .بدونه بيشتر بايد که توئه عنق خواهر اين بدونم، چيزي بايد که نيستم من اين -
 .نيست دونستن به مايل هم اصالً که -
 چيزاي اينا بگو؛ اخالقش و رفتار درمورد نداره، يا داره رو اين بگي اينکه جاي به هم تو نه، يا مايله نيست مهم -

 .دونستنه براي مهم
 با بازي مشغول حرص از و نگرفت قرار اعتنا مورد هم اصالً که کرد نگاهش چپچپ فقط حرفي هيچ بدون آوا

 .شد هايشانگشت
 :گفت سميرا جواب در داشت، آوا بانمک واکنش از اشخنده کردنخفه در سعي که ساسان
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 .بگم بخوام که نداره شکل اون به بدي خوبيه، بچه شناسمشمي من که اونجايي تا -
 ست؟قديسه يه نکنه -

 :گفت و خنديد ساسان
 با داره توفير خيلي که گفتم دوستي ديد زاويه از من. بدي سري يه و داره خوبي سري يه هرکي نه، که معلومه -

 .نيست بازرفيق هم افراطي شکل به و نيست دَمودود و خالف کار اهل. بشه زندگيش شريک بخواد يکي اينکه
 کنه؟مي زندگي تنها -
 پاي روي کرده تموم رو دبيرستان وقتي از که بگم هم رو اين البته. تنهاست والدينش فوت از بعد ديگه، آره -

 . بوده خودش عهده به خرجش و ايستاده خودش
 چيه؟ شغلش -
 .درمياره سر کشينقشه از هم خردهيه و داره الکتريکي يه -
 تحصيالتش؟ -
 .ديپلم -
 نداده؟ ادامه چرا -
 هايکتاب خوندن عاشق بخواد دلت تا اما نبوده؛ خوندندرس اهل اصالً چون خونده؛ زوربه هم مقطع همين تا -

 کامل اتاق يه جزبه ش،خونه بري اگه و قهاره کتاب خوره يه گفت ميشه قولي به. هست هنوزم و بوده غيردرسي
 يه. آشپرخونه توي حتي خوره،مي چشم به کتاب هم خونه بقيه کنار و گوشه تو ميشه، محسوب کتابخونه که

 زير ازش شعر کتاب يه هم هاتازگي. ستنويسنده نيمچه يه گفت ميشه و نويسيهداستان و نقاشي اهل هم کوچولو
 .رفته چاپ

 :گفت و زد سوتي سميرا
 !ادباست جزو داماد جناب پس اوه، -
 .جورمچه -
 دونه؟مي آوا درمورد رو چيهمه -
 .دونهمي رو چيهمه کامل بگم بايد ست،کسري با نامزديش قضيه منظورت اگه -
 .اومده جلو کامل آگاهي با پس -

 گوششدم و کشاند سميرا سمتبه را خودش است، پايين سرش ديد وقتي و انداخت آوا به زيرچشمي نگاهي ساسان
 :گفت نشنود، آوا که طوري
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 کسري تا کرد تعلل قدراون اما بوده؛ آوا خاطرخواه هاحرف اين از ترقبل خيلي بنده دوست اين بگم بايد البته آره، -
 !شدمي کار به دست زودتر کاش اي که شد قدمپيش

 !جدي؟ -
 .آره -
 !زني؟مي حرف يواشکي چرا حاال -
. کنه گيريجبهه بيشتر ترسممي چون بشنوه؛ وقتش به سپهر خود از بهتره بدونه، چيزي فعالً آوا خوامنمي -

 .که شناسيشمي
 :گفت آلوداخم بود، شده هاآن مشکوک هايپچپچ متوجه که آوا
 کنين؟مي پچپچ هم گوش در چي شماها -
 :گفت کند ساکت را آوا خواستمي که محکم لحني با سميرا و شدند دور هم از آوا حرف با
 .خورهنمي تو درد به دونستنش بود؛ خصوصي هيچي، -

 :گفت خيالبي و کرد کنترل را وجودش کنجکاوي ندهد، طلبفرصت دو آن دست به ايسوژه اينکه براي
 فرماييدمي اجازه درآوردي، رو چيهمه ته هم شما سميراخانم و شده تموم تونخصوصي گفتمان اگه خب،خيله -

 برم؟
 .ترهمهم که رسيده من هايحرف دادنگوش نوبت حاال. نشده تموم هنوز نه -
 .کن فرمايش زودتر بفرما خب،خيله -
 هر روي به بعدمن خونه اين در چون طور؛همين هم ازدواج از دوري کافيه، نشدهشروع زندگي براي عزاداري -

 انتخاب زندگيت براي ديدي مناسب رو هرکدوم و کني استقبال ازشون خوش روي با بايد هم تو و بازه خواستگاري
 .ميشه خواستگارها ورود يکنندهافتتاح آقاسپهر اين همه از اول. کني

 :گفت تندي با و برخاست جا از آلودعتاب بود، شده لبريز صبرش ديگر که آوا
 حلقه غالم کن امر خوادمي دلت هرچي نکش خجالت خدا رو تو شه، انجام تا بگو نداري؟ ايديگه فرمايش امري -
 !خدمته به آماده گوشت به
 آوا خود لحن همان با نياورد، کم اينکه براي هم سميرا و نبود کدامهيچ خنده براي جايي که بود عصباني قدرآن

 :گفت
 .گفتم من که همين. نکن بيخود دادوهوار -
 پوفي ساسان. رفت بيرون عصبانيت و قهر از پر هايقدم با و کوباند زمين روي را پايش محکم حرص روي از آوا

 :گفت و بست را اشخسته هايچشم و شد ولو مبل روي و کرد
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 .نيست مستقيم صراطي هيچ به ديدم من که آوايي اين چون نداره؛ ايفايده سميرا، -
 .مسيحي دنياي تارک هايراهبه اين به ميشه تبديل کنيم ولش جوريهمين. نيست که کنهمي بيجا -
 .نيست خودش با همکاري به حاضر که کنه کمک خودش به بايد خودش فقط. برنمياد ما دست از کاري -
 !نکنم آدمش اگه نيستم سميرا -

 :گفت و خنديد ساسان
 چطوري؟ -
 . بديم قرار سرخيره آواي اين رُودررُوي شده ايبهانه هر به رو آقاسپهر اين بايد -
 .ستبرنامه روي از ديداراش فهمهمي نيست، که خنگ باالخره اي؟بهانه چه به -
 که جوري کنيم؛ وادي اين وارد رو آوا آروم،آروم و بديم قرار هم راه سر رو اونا دائم طوربه بايد نيست، مهم -

 صورتي در فقط اين البته. نمونه باقي براش برگشتي راه هم بخواد اگه حتي که بشه دنياش و سپهر غرق قدراون
 .باشه خواهان دل ته از و واقعاً سپهر آقا که ميشه عملي

 رسيده، بستبن به نشده شروع زندگيش که شنيد وقتي خوادش؛مي هم خيلي باش، مطمئن کامالً که اون از -
 درمورد رو چيهمه خودش اينکه تا دونستمنمي رو دليلش زمان اون البته. ريخت هم به روحيش وضعيت حسابي
 .گرفت خواستگاري ياجازه و گفت شعالقه

 هم مبارزش تنها و داره پيش در سختي جنگ چون شه؛ ميدون وارد و بزنه باال رو آستيناش بگو بهش پس -
 .بود خواهد خودش

 بربياد؟ پسش از غريبه يه چطور برنميايم، شعهده از هستيم آوا خانواده که ماها وقتي -
 .کنه پيدا رو راهش تونهمي نباشه، سطحي گفتي که طورهمون شعالقه اگه نباش؛ نگران -
 .ميدم وقتي يه بهش خواستگاري براي پس -
 .نه -
 !چرا؟ وا، -
 .بده وقت حتماً بشي آويزحلق آوا دست به خوادمي دلت اگه -
 .شن روروبه هم با بايد گفتي خودت. ميگي داري چي فهممنمي که من -
 و آخر يمرحله خواستگاري اصل در. کنه جذب خودش به رو آوا بتونه که زمانيه مال خواستگاري اما گفتم؛ بله -

 .ميشه ختم وداع به نشده شروع ديداري که طورياين ديدار، براي بهانه گفتم من. روشه پيشِ جنگ پايان
 کش؟نقشه خانم بياد وجود به بايد چطور ديدارها پس خب -
 .کن همراه خودت با هم رو آوا و بذار سپهر با بيرون قرار چندتا -
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 .ستکاسهنيم زير ايکاسه يه فهمهمي که جورياون شدم؟ سير جونم از مگه -
 .بکشه بيچاره اون رخ به واضح سپهر ديدن از رو اکراهش که نيست رک قدراون اما مياره؛ جوش اولش نترس، -

 :گفت و گرفت خود به نزاري يقيافه ساسان
 .کنهمي بيچاره رو من بعدش اما -
 از کتک يه هم تو حاال. داره رو سختي همهاون ارزش بده، نتيجه که آخرش بره پيش سخت اولش نداره، اشکال -

 .که بميري نيست قرار خوره،برنمي جايي به کني جان نوش جونتآبجي
 رو هاشکتک عمرم آخر تا حاضرم هيچي، که کتک بار يه مياد، بيرون تنهاييش يپيله از آوا باالخره بدونم اگه -

 .کنم جان نوش
 بشي اذيت کمتر تو تا کنممي همراهيتون هاگردش اين توي هم خودم اصالً. بکن رو گفتم که کاري همون پس -
 .کنيممي ريزيبرنامه خونه تو رو ديدارها بعدش مرحله و
 چي؟ نکرد پيدا سپهر به نسبت کششي هيچ آوا آخرش اگه بشه؛ انجام کارا کن فرض حاال -
 .هست توش مثبتي پوئن يه بازم که ميشه ازدواج از آوا نبودنفراري ماجرا حسن تنها موقع اون هيچي، -
 .کنهمي پيدا آوا به بيشتري وابستگي و عالقه ديدارها اين با چون سپهره؟ حق در انصافيبي يه اين کنينمي فکر -
 آخر در ممکنه که کن نزديک و روشن براش رو دورنما اين و کن توجيهش خوب چيهمه از قبل تو. حرفيه اينم -

 .بگيره تصميم خودش بذار. باشه داشته برخورد آوا نه جواب با بازم
 .باشه -

 :گفت سميرا و کشيدند عميقي نفس هردو
 .دربياد آب از خوايممي که طوراون چيهمه اميدوارم -
 .خورهنمي آب خانمم آبجي از چشمم هرچند. اميدوارم منم -
 .بخوني يأس آيه نشده شروع چيزي هنوز نکرده الزم -
 .کنيد امر شما هرچي چشم -
 يکنواختي و تکرار از داشت سعي و گذراندمي را روزها بودند، داده ترتيب برادرش و سميرا که ايتوطئه از خبربي آوا

 طوربه که چندباري از بعد اما ديد؛نمي را اشزندگي نحوه تغيير حوصله خود در اصالً چون نشود؛ خسته اشزندگي
 نظر زير را نفرشانهرسه رفتار که زماني و شد مشکوک ديدارها بودنتصادفي به داشت، برخورد سپهر با اتفاقي مثال

 .انداخت راه اساسي گردوخاکي حسابي و بوده جابه و درست حدسش که شد متوجه گرفت،
 کرديد؟ پهن برام رو دام اين جرئتي چه با شماها -
 .بـرده خوابش تازه کنيمي بيدار رو سوسنم. ترآروم خبرته؟ چه -
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 که نيست وجودش تو هاشجاعت اين از ساسان چون توئه؛ سر زير هست هرچي دونممي خوب که خفه يکي تو -
 .بندازه دام به جورياين رو من بخواد
 :پرسيد و داد جلوه اطالعبي را خودش سميرا

  منه؟ سر زير چي ببينم بگو درست زني؟مي حرف داري چي از آواخانم -
 :گفت و زد پوزخندي آوا
 ميگم؟ دارم چي دونينمي تو يعني آخي -
 .بکشي داد بلدي فقط زدنحرف جاي به که وقتي. دونمنمي که معلومه -
 .خريد جان به را آوا يخصمانه نگاه تير دوباره حرف اين با
 .سپهر و من ديدارهاي -
 اخموخانم؟ داره ارتباطي چه ماها به خب -
 .چيدين رو شبرنامه ناقصتون عقل اون با دوتا شما مطمئنم چون داره؛ زيادي ارتباط -

 :گفت و انداخت آوا به را سردشخون نگاه شکالت خوردن حال در سميرا
 .اناتفاقي کامالً و نداره ساسان و من به ربطي هيچ دوتا شما ديدارهاي! جونم زدي توهم -
 !کردم باور منم گفتي تو خودت، جون آره -

 :گفت و کرد ساسان به رو بعد
 .نگرفتم آتيش تا بگي رو چيهمه تو بهتره خوبه، انکارش به دست که اعجوبه اين -

 روي سرديخون آن با سميرا صداي دوباره بدهد، جوابي چه بايد دانستنمي و بود شده هول که ساسان از قبل
 .رفت ژره آوا يشدهک*تحـريـ اعصاب

 !کنهمي خاموشت ثانيه يه عرض در نشانيآتش بگيري؛ آتيش اگه نداره اشکالي -
 .داد سوق بيشتر عصبانيت به را آوا و کرد حرفش چاشني هم ايخنده

 !درنياوردم رو پدرت تا بزن حرف ساسان -
 .آمد حرف به ساسان از قبل دوباره که بود افتاده شوخي مود روي سميرا انگار

 بابا بالطبع دربياري، رو مرده خواهر ساسان اين پدر بخواي اگه خدمتت کنم عرض گل آواخانم اطالع محض -
 .داريد بابا يه خوشبختانه چون درمياد؛ هم خودت جون

 وحشتناک يغرهچشم با که نکشيد طولي اما افتاد؛ خنده به بلند صداي با کرد فراموش را آوا خشم از ترس ساسان
 .شد خشک اشخنده آوا
 !ريزيمي هم مزه که کردي خوبي کار خيلي -
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 يا کنه آرومت يکي بايد هستي، ما کردنبازجويي مشغول ميرغضبا مثل و پريمي ما به داري جورياين تو وقتي -
 .نه
 !تويي؟ کنه آروم رو من بايد که هم مهمي شخص اون حتماً -
 .کنهنمي آروم رو تو کسهيچ يمزه من جزبه کامالً، بله -
 :گفت و کشيد عميقي نفس آوا
 باشم؟ عصباني دارم حق کنينمي فکر -
 .کني داغ طورياين بخواي تو که نبود اشتباه کارمون چون وجه؛هيچبه -
 بوده؟ تو کار کار، که کردي اعتراف پس -
 کني؟ صادر رو ما اعدام حکم خوايمي حتماً دوتاست ما کار فهميدي که حاال خب -

 .کشاند سردي به را وجودش آتشفشان و کرد سالح خلع را آوا سميرا، آرام لحن و سرديخون
 .بديد بازي رو من جورياين که نداشتيد حق تا دو شما هرحالبه -

. کرد شرمنده بودند انداخته راه که بازي از را هردو بود، اشفروخورده بغض از نشان که لحني و آوا ناگهاني شدنآرام
 نشست بود، بسته بيشتر آرامش براي را چشمانش و داده تکيه ديوار به را سرش که آوا کنار و شد بلند جا از ساسان

 :گفت برادري غريب لحن با و گرفت خودش گرم دستان بين را اشزدهيخ دستان و
 پيدا اين جز کردي پيدا ازدواج به نسبت که دروني انزواي از رو تو بتونيم اينکه براي ايديگه راه! آواجان ببخش -

 .نکرديم
 .همين کنيم، آروم رو تو خواستيممي فقط ما. ميگه درست ساسان -
 :گفت و خزيد ـوشش*آغـ به گذاشت، ساسان يشانه روي سرش آوا
 رو آرامشم و دارم دوست هست که شکلي همين رو زندگيم من که کنيد باور خوايننمي چرا. آرومم من اما -

 طوفان با رو امنم ساحل اين نظرتونه مد شما که تغييري با که خوامنمي و نميشه کنم؟ حفظ خواممي طوريهمين
 .نيستم زندگيم روي قمار و ريسک اهل من بزنم؛ تاخت دريا

 از که روحي آشفتگي يه بلکه نيست، آرامش تنها نه گذاشتي، آرامش رو اسمش تو که چيزي اين کن باور دوستم -
 .ترکهمي تلنگر کمترين با که توخالي حباب يه. خوردتتمي ذرهذره داره درون

 :گفت و داد تکان سري سميرا حرف رد در آوا
 به ايعالقه هيچ و داره رو آرامش تعبير من براي نيست، مهم برام. بذاريد رو اسمش دارين دوست هرچي شماها -

 .ندارم شما جديد آرامش پذيرش
 ...ولي -
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 لحني با و پريد سميرا حرف ميان کشيد، بيرون برادرش ـوش*آغـ از را خودش بحث، يادامه از جلوگيري براي
 :گفت و کرد هردو به رو پرتهديد

 کدومتونهيچ و باشه اتفاقي واقعاً اگه حتي بياد، پيش برام اتفاقي خودتون قول به ديدارهاي اين از ديگه بار يه -
 ميدم اخطار پس کنم؛نمي برخورد باهاتون باراين راحتي به ديگه بار اون و بينممي شما چشم از نباشيد، دخيل درش

 !کنيد تموش که
 . گذشت کنارشان از لحنش از ترمحکم هايقدم با بعد
 .شدند خيره هم به درمانده هردو و انداخت سميرا به نگاهي ساسان آوا، رفتن از بعد
 کرد؟ بايد کارچي حاال سميراخانم، خب -
 .مياد پيش چي ببينيم بعد تا بمونه مسکوت چيهمه بهتره فعالً دونم،نمي -
 بدم؟ چي رو سپهر جواب -
 .نيست ايديگه جواب نه، جواب جز به -
 ...آخه -
 چي؟ آخه -
 .ميشه داغون بگم، بهش رو اين نمياد دلم -
 .داشت نگهش هوا در پا نبايد بشه، روروبه نه با زودتر هرچه بهتره. کرد نميشه کاريش -
 نداري؟ شدندرست به اميدي يعني -
 .زياد نه -
 .بريم جلو سکوت تو گفتي که طورهمون فعالّ بهتره پس داري؛ کوچولو يه يعني اين -
 سپهر بهتره نميره؛ گوشش تو آدميزاد حرف آواتون اين. داريم نگه اميدوار الکي رو اون نمياد خوش رو خدا نه، -

 .برسه زندگيش به و کنه فراموشش
 :گفت و کشيد هايشچشم به دستي کالفه ساسان

 .نداريم ايديگه راه پس -
 کوه اين تونممي کردممي فکر که بود رؤيا و زيادي اميد يه اين. بود اشتباه اول همون از کارمون کنممي فکر آره، -

 .بياره دست به دوباره رو زالليش تا کنم تبديل روان آب به رو يخ
 عالي؟جناب يا خونممي يأس آيه که منم اين حاال -
 .تو چه بخونم آيه من چه حاال کرده، خالي رو ميدون و سپرده نااميدي به رو جاش اميد که اينه مهم -
 .بريدي آوا از کامل طوربه انگار -
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 .بعد تا طورهاين که فعالً -
 !سميرا. بگم سپهر به چطوري دونمنمي -
 خواي؟مي چي -
 بکني؟ رو کار اين حاضري بزني حرف سپهر با من جايبه کنم خواهش ازت اگه -

 :گفت اخم با و کرد درشت چشم سميرا
 .بکن فکري يه خودت بزنم؟ حرف باهاش بخوام که مکارهچي وسط اين من. توئه دوست خير،نه -
 .خانم بود تو ينقشه اين -
 رفتي؟ جلو من عقل با که نداري عقل خودت مگه. نکني گوش خواستيمي -
 دادم رو افسارم آشنايي، شدخترونه روحيات با بيشتر هستم آوا برادر که مني از تو کردم خيال چون که، واقعاً -

 !سرم بر خاک واقعاً. تو دست
 :گفت و خنديد سميرا

 .ميشي چروکيده من، برادر نخور حرص -
 .بديم قرارشون هم راه سر گفتي تو. ايکارههيچ ميگي حاال و انداختي هچل توي رو من -
 بگي بهش بودي مجبور تو بازم نبود، من ينقشه اگه. کردنمي هم فرقي خب اما دارم؛ قبول رو اين گفتم من بله، -

 .منفيه آوا جواب
 .داشت فرق زمان اون -
 وقت؟اون فرقي چه -
 .شده بيشتر بستگيشدل حاال اما بود؛ نشده روروبه آوا با خيلي ديدارها اين قبل سپهر خب -
 .بيشتر وابستگي يا بستگيدل براي باشه دليلي که بوده جوش به هم خيلي تديوونه خواهر اينکه نه -
 خوش روي از حتي و کردمي سير آسمونا تو مدت اين توي. شناسممي خودش از بهتر رو سپهر حاالت من -

 .کردمي عشق خودش براي آوا ندادننشون
 و من وضع اين مقصر ديگه. معناستتمامبه يديوونه يه بنده دوست و تو خانم آبجي مثل اونم سالمتي، به خب -
 داده رو بيشتر منديعالقه اجازه خودش به اگه و بشنوه نه جواب ممکنه که گفتي بهش اولش همون. نيستيم تو

 .خورهمي هم رو چوبش و مقصره خودش
 ...مي چه -
 :گفت و انداخت هردو به شک از پر و خصمانه نگاهي آوا. کرد سکوت و داد قورت را حرفش ادامه آوا برگشت با
 .نداده جواب روتون اولتيماتومم انگار هان؟ بينين؟مي رو خوابي چه تدارک برام دارين باز شما آهاي -
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 ايتنه کنارش از گذشتن حال در و انداخت گلو به بادي باشد، داشته اثر رويش آوا پرخشم نگاه اينکه بدون سميرا
 :گفت و زد او به هم
 هم با تو عقل بدون رفتار درمورد کوچيک گفتمان يه فقط نيست؛ کار در اينقشه و خواب خانم،ديوونه نترس -

 .داشتيم
 :گفت و کرد تمسخرآميزي کوچک خنده

 نتيجه؟ -
 هدر الکي بحث يه سر رو باارزشمون وقت بيخود خواد،نمي گيرينتيجه که عاليجناب عقليبي از شدنمطمئن -

 .داديم
 . زد بيرون شد، آوا جانب از ديگري پرخشم نگاه متوجه کهدرحالي و گفت را اين
 راحت خيالي با تواندمي او و داده جواب درست قاطعش رفتار که فهميد نديد، را سپهر ديگر آوا که روزي چند از بعد

 براي که روزي بعد هفتهيک و نداشت چنداني دوام خيال راحتي اين اما دهد؛ ادامه پرتکرارش زندگي به تغيير بدون
 ساساني و سميرا ديگر که تفاوت اين با کرد پيدا حضور کنارش سپهر دوباره بود، رفته خانه نزديک پارک به زدنقدم

 ذهن در و نداشت وجود زدنبيرون براي خوني زديمي کارد اگر که بود شده عصباني قدري به. نبود همراهشان
 او انگار که داد نشان سپهر حضور به اعتنابي طوري را خودش. شد دو آن براي کشيدنونشانخط حال در آرامشنا
 کمي با و آمد سمتشبه راستيک او آشکار محليبي به توجهبي سپهر چون نبود؛ کارساز اشاعتناييبي اما نديده؛ را

 .گرفت جا نيمکت روي کنارش فاصله
 .آواخانم سالم -
 .کند ترک را آنجا تا شد بلند جا از او با نشدنکالمهم براي و داد تکان سالم جواب نشانه به سري آوا
 .بزنيد رو عالي هواي اين قيد داديد ترجيح که شدم مزاحم انگار ببخشيد -
 خيلي اشادبانهبي يجمله آوردن زبان بر بلند از جلوگيري براي اما «مزاحمي که بله»: گفت مانند زمزمه لب زير آوا

 :گفت جدي
 .برم کمکم بايد ديگه هستم، اينجا وقته خيلي چون نداره؛ شما به ربطي رفتنم نه، -

 :گفت لبخند با و انداخت اشمچي ساعت به نگاهي سپهر
 مزاحم گفتيد که طورهمون اگه و نشستيد اينجا که ميشه ربعي يه کنم فکر نيست، هم زيادي وقت همچين -

 .نباشه جسارت اگه البته. بذاريد هامحرف و من اختيار در رو گرانبهاتون وقت و بمونيد بيشتر لحظه چند يه نيستم،
 :گفت و چرخاند سمتشبه را نگاهش عصبي و متعجب آوا
 !کنيد؟مي تعقيب رو من شما -
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 .گيرمنمي رو وقتتون زياد بشينيد؛ و باشيد آروم کنممي خواهش. کوچولو تعقيب يه -
 دادنشنشان از ابايي که اکراهي با و باالجبار دهد؛ نشان تندي العملعکس نتوانست او مؤدبانه جمله مقابل در

 .شد خيره پايش زير آسفالت به و نشست نيمکت لبه نداشت،
 .شماست با گوشم بفرماييد خب، -

 صداي شد، مسلط خود به اينکه از بعد و کشيد عميق نفس چند آوا جدي و غيردوستانه لحن از کردههول سپهر
 .رسيد آوا گوش به آرامش

 رفتارم اميدوارم و خواممي عذر کردم، تحميل رو وجودم جورايي يه و شدم تونتنهايي وارد اجازهبي اينکه از بازم -
 .ندونيد ادبيبي بر حمل رو
 و ندارم رو مطلب اصل به رسيدن براي منتظرشدن به عادت من چون بگيد؛ رو مطلب اصل رويحاشيه جاي به -
 .بزنيد رو حرفتون زودتر نشدم، پشيمون موندنم از تا

 و بماند آرام داشت سعي کهدرحالي و پاشيد اشچهره به آوا رک هايحرف از را نامفهومش و گنگ نگاه سپهر
 .کرد زدنحرف به شروع ندهد، دست از را جرئتش

 .مطلب اصل سر ميرم چشم -
 .خوبه -
 و کنهمي هول بازم باشه، هم خودش به مسلط و نفساعتمادبه از پر آدم اگه حتي که کنيدمي رفتار جوري شما -

 .ميره يادش هاشحرف
 :گفت و شد بلند حوصلهبي آوا
 .طورهاين مدلم کالً من -
 .نزدم حرفي هنوز که من کجا؟ -
 رو خودم جهتبي و خودبي بايد چرا پس بگيد؛ خواستيدمي چي رفته يادتون و کرده هولتون رفتارم گفتيد خودتون -

 کنم؟ شما ينزده هايحرف عالف
 آمد؛ خود به سريع اما داد؛ قرار کاوش مورد را آوا تنش از پر چهره زواياي تمام و شد تعجب از پر سپهر نگاه دوباره
 .شد خواهد آوا رفتن باعث ديگر تعلل لحظه يک دانستمي چون

 آخر تا بديد قول هم شما عوض در بزنم، حرف فراموشي و شدنهول بدون ميدم قول من! خانم کنممي خواهش -
 .ديدمي گوش رو هامحرف

 خودش و داشته جذبه همهاين کردنمي هم را فکرش. کرد پنهانش اما گرفت؛ اشخنده سپهر پرترس لحن از آوا
 .کشيد راحتي نفس سپهر. نشست سکوت در. بوده خبربي
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 رو راهتون من دوباره خواهش به توجهبي بره، سر تونحوصله اگه دونممي چون کنم؛ شروع زودتر بهتره خب -
 درسته؟ ريد؛مي و گيردمي
 .کامالً -

 .داد تغيير رويشروبه نامعلوم نقطعه به آوا از را نگاهش زاويه سپهر
 ديگه کس حضور بدون نگفتم و بگم ديدم وقت چند اون رو شما هروقت که رو هاييحرف تا اينجا اومدم امروز -

 اينجا از دونممي خوب. ببينم شکل اين به رو شما تا گرفتم اجازه اصرار کلي با ساسان از جلواومدن، از قبل. بزنم
 .باشم کنارتون داديد اجازه وضع اين با که ممنون اما نيستيد؛ راضي اصالً بودنم

 ...که بازم -
 وسط کنيد، تحمل کوچولو يه. ميشه شروع شکل اين به هامحرف و نيست چينيمقدمه هااين نگيد؛ چيزي لطفاً -

 .بگم خواستممي چي ميره يادم چون نپريد؛ هم حرفم
: گفت خود با و نزند حرفي تا بست را دهانش اما شد؛مي ترآتشي پررويي همه آن از لحظهبهلحظه اينکه با آوا
 پوزخندي« !گفتمي چيا بود نشده هول اگه زنه،مي حرف جورياين و رفته يادش حرفاش و شده هول که خوبه»
 .شد هاصحبت ادامه منتظر و زد
 که نداشتم گرفتن مثبت جواب به اميد هم کوچولو يه خواستگاري، براي بده وقتي که خواستم ساسان از وقتي -

 موقع همون البته. بود غنيمتي برام داد، بهم رو ديدار چند اجازه ساسان که همين اما بود؛ جابه کامالً هم نااميديم
 برداشت بخواد هرجور نيست، حاليش حرفا اين که دل اما نباشم؛ خوشبين ديدارها پايان به زياد که گفت هم
 روز از بيشتر هرروز. ديدمنمي شما از خوشي روي هرچند. شدمي بيشتر و بيشتر ديدنتون هربار با بستگيمدل. کنهمي
 تا اينجا اومدم امروز و نفهميدم هم االن همين تا رو اطمينان اين دليل. شدممي ترمطمئن انتخابم درستي از قبل

 رد جواب اون اساس بر بعد که بديد خودتون به من شناخت براي کوچولو زحمت يه نيستيد حاضر چرا بفهمم
 بگيرم؟

 دادم؟ جواب بهتون شناخت بدون که دونيدمي کجا از -
 رو دارم که عيبي لطفاً پس کاره، در شناختن اگه. منه از شناختتون عدم يکنندهمشخص دليلتون بدون جواب -

 . بگيد
 .مخالفم ازدواج با کالً من نداره، شما نداشتن با داشتنعيب به ربطي من رد جواب -
 چرا؟ آخه -
 .کنم تفسيرشون غريبه يه براي بينمنمي لزومي که خصوصي داليل به -

 .گذاشت اثر هم لحنش روي گرفتگي اين و گرفت دلش غريبه يکلمه از ناخودآگاه سپهر
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 .شناسممي رو جايگاهم خوب خودم بکشيد؛ رخ به رو بودنمغريبه نيست احتياجي -
 زبونم نيش بدونيد بايد باشيد، شنيده ساسان از موردم در رو چيهمه اگه. نداشتم رو کردنتونناراحت قصد ببخشيد -

 .گزيده رو هاخيلي
 درسته؟ تون؟قبلي نامزدي به گردهبرمي دليلتون -
 .نکرد نشينيعقب موضعش از اما خريد؛ جان به را آوا تند نگاه حرف، اين با
 .حرفام اين از پرروتر من نکنيد، خسته رو خودتون بره؛نمي رو از رو من نگاه نوع اين -
 :گفت و زد پوزخندي آوا
 کنيد؟مي معرفي پررو رو خودتون که کرده تغيير چي زديد،مي شدنهول از دم پيش لحظه چند همين -

 :گفت جواب در و زد لبخندي سپهر
 .سخته برام هرچيزي اول هميشه. برگشتم خودم اصل به شدم آروم و شده باز يخم که حاال بود، اولش اون -
 .گفتم که همونه من حرف وايستيد، سؤالتون روي پا لنگه يه هم صبح فردا تا اگه حالهربه -
 .دونيدمي محق رو خودتون فقط شما -
 .دونممي محق توش رو خودم کامالً بله، باشه من با حق موضوعي تو وقتي -
 از رو شدنمقبول يا رد دليل که دارم رو اين حق هستم شما خواهان من وقتي چون کنم؛نمي فکر طوراين من اما -

 .بدونم شما جانب
 .داره رو خودش افکار هرکي کنم، زندگي شما فکر با من نيست قرار -
 .نيست بد بديد اهميت نظراتشون و ديگران به هم کوچولو يه اما درسته؛ -
 محسوب ديگران به توجهيبي کجاش اين و نيستم ازدواج به حاضر من ميگم دارم فقط نکردم، احتراميبي من -

 دونم؟نمي رو ميشه
 .خوادتونمي جورههمه که کسي با نه کنيد،مي درددل دوست يه با داريد کنيد فکر اصالً! آواخانم -
 .کنهنمي تغييري که من جواب حالهربه داره؟ شما حال به فرقي چه -
 کمتر که باشم داشته مبيچاره دل براي کنندهقانع دليل يه تونممي که اينه داره برام که ايفايده حداقل جورياون -

 .کنه تابيبي
 :گفت انزجار پر لحني با بود، متنفر دلدادگي هر از که آوا
 ندارم؟ ازدواج قصد اينکه از ترکنندهقانع دليل -
 .خواممي رو دليل اون من و هست دليلي يه پشتش خودش قصدنداشتن -
 .هستيد کنه زيادي شما ديگه ولي ببخشيدا -
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 .باشه رسيده شخواسته به که کنهمي رها رو شکارش وقتي کنه يه -
 :گفت و دوخت سپهر چشمان به را نگاهش متعجب آوا
 !برنخورد؟ بهتون! نيستيد؟ ناراحت کردم خطابتون کنه اينکه از -
 .شدم کنه شبيه هم واقعاً وقتي نيست ناراحتي براي دليلي نه، -

 پيروزي با و بخشيد را دادنادامه جرئت او به لبخند همين و بکارد آوا لب گوشه لبخندي توانست سپهر باالخره
 .زد لبخند آشکاري

 .بگيد رو اصليتون دليل بهم کنيد، عملي رو مخواسته کنممي خواهش بيارم لبتون به خنده تونستم که حاال -
 بريد؟مي سودي چه آخه -
 .بديد رو من جواب شما خودم، پاي من نبردن يا بردن سود -
 .بزنم حرف نامزديم از نيستم حاضر وجههيچبه من -
 ازدواج از کردنتوندوري دليل فقط من نداره، ارتباطي من به چون کنيد؛ تشريح برام رو نامزديتون نخواستم منم -
 .همين بدونم خواممي رو
 .گردهبرمي نامزدي همون به من دليل آخه -

 بودنفايدهبي و اول جاي به برگشتن از کالفه و بياورد حرف به را او ترفندي چه با دانستنمي ديگر که سپهر
 آن انگشتانش با بازي مشغول را او و چرخيد سمتشبه ديد، را او سکوت وقتي آوا. کند سکوت ديد بهتر ديدارش،

 .ديد آلوداخم و درهم رخينيم با هم
 شد؟ تموم حرفاتون -

 :گفت جواب در حالتش تغيير بدون سپهر
 نتيجه به نذاشتيد يعني نتونستم؛ زدم حرف همه اين. بگم بايد چي واقعاّ دونمنمي ديگه خب اما نه، که تموم -

 هدرش و دزديدم ازتون که وقتي بابت ببخشيد. بديد بهم هم کوچيک فرصت يه نيستيد حاضر حتي شما. برسم
 .بريد تونيدمي خوايدمي اگه حاال. دادم

 قصد اشخداحافظي جواب براي منتظرماندن بدون کوتاهي خداحافظي با و شد بلند جا از فوري خواسته خدا از آوا
 .آمد حرف به سپهر دوباره که کرد رفتن

 .تمام و بگم هم ديگه کوچيک چيز يه -
 .بفرما -
 .کنم ثابت رو خودم تا بديد وقتي يه بهم جاش به پس برداريد، پرده دليلتون از خوايدنمي که حاال -
 منظور؟ -
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 .شم نزديک بهتون خودم روش با بذاريد -
 .بدوش بگو هي شما نره ميگم من آقا، نيست خوب حالتون اصالً شما -
 .کنم شيرده ايماده به تبديل رو نر گاو اين چطور دونممي خوب منم، اگه من -

 او خودش خاص هايطبعيشوخ با شکل همين به که کسري يادآوريبه با اما آورد؛ لبش به را لبخند دوباره حرفش
 .نماند دور سپهر يعالقه از خمـار و مشتاق چشمان از اين و شد خشکيده بدي طرز به لبخندش بود، فريفته را

 يشنونده اينکه به توجه بدون بغض، از پر صدايي با و بود گرفته دست در را قلبش کل که دردي با ارادهبي
 شنيدن براي اشتياق از پر هم سپهر و کرد زدنحرف به شروع کيست، کلماتش پشت در شدهپنهان دردهاي

 .نشست کنارش او دروني هايحرف
 درونم ازدواج به نياز و نداشت جايي مآينده يبرنامه تو ازدواج اصالً که زماني درست اونم شد، زندگيم وارد هوابي -

 اينکه بدون کرد؛ دلش بوم جلد آروم خيلي رو من طبعيششوخ از پر و شيرين زبون اون با کسري اما شد؛نمي حس
 مونده توش خودم که بود خورده گره دلش و خودش حضور به هامشب و روزها جوري. بشم متوجه خودم حتي
 هاشنبودن که طوري بود؛ زده جوونه بهش نسبت دلم تو عميق محبتي اما نداشتم؛ بهش عشقي اينکه با. بودم

 و پوشالي چيهمه که برسه روزي کردمنمي هم رو فکرش که بودم شده حل درونش قدراون و کردمي تنگملد
 کالف يه به رو زندگيم راحت خيلي. شدنمي محسوب هم واقعيت يهمه خب اما نبود؛ فريب که فريبي. باشه فريب

 گاهيتکيه عنوان به که مردي. کنم پيدا رو نخش سر نتونستم هم االن به تا حتي که جوري. کرد تبديل سردرگم
 زد گوشم به ايسيلي چنان مراسم از قبل روز يه بود، شده زندگيم سفرهم و بودم کرده قبولش عمرم يبقيه براي

 موننشدهشروع زندگي يجاده آخر تا تونهنمي که فهموند بهم راحت خيلي. لرزونهمي رو تنم هنوز برقش که
 مجبوره دوباره که زني پنهوني؛ زن يه. گذشتمي شونجدايي از هامدت که بود زني وجود دليلش و بشه همراهم
 که ايضربه. بسپارم آب به رو بودم ساخته خودم براي اون با که رؤياهايي بايد که منم اين و بخوره پيوند باهاش

 شادامه وقتهيچ و کردم رها بود ازدواجم براي سرآغازي که هم رو دانشگاهي که بود کاري قدراون کرد وارد بهم
 هميشگي يادآوري معني به برام دادنشادامه چون کشتم؛ وجودم تو رو دادنشادامه يانگيزه اصل در. داد نخواهم

 کرد تبديل رو من راحت خيلي اون. کنم فراموشش راحتي به نتونم که ميشه باعث همين و زندگيمه تو اون وجود
 توان که دختري کرده، پرش خودخواهي از يخي کوه که خوردهترک قلبي با غد دختر يه هستم؛ االن که دختري به

 .بينهنمي درونش رو مردي هيچ به اتکا
 :پرسيد کند، دور گذشته مرور از را او کمي اينکه براي سپهر شد، طوالني که سکوتش

 از داري اصل در. مردهاست ما به اعتماديتبي ازدواج، از تو دوري دليل زدممي رو حدسش که طورهمون پس -
 .کنيمي فرار خودت زندگي تو مرد يک وجود
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 قدرآن را او کسري يادآوري. بود کرده فراموش کنارش در را او وجود کل به. چرخيد سپهر سمتبه تعجب با آوا
 از سميرا تنها که را رازي و کرده تعريف او براي را اشزندگي تمام توجهبي چطور نفهميد که بود کرده خودش غرق

 که بزند حرفي اعتراض مقام در و برود خودش جلد به دوباره شد باعث همين و گفته ديگري براي داشت، خبر آن
 راه که افتاد گير بستيبن در سپهر يسرگشته نگاه با. زد لبانش به محکم مهري سپهر، ينشسته نم به چشمان
 .نبود برايش فراري

 اعتمادي؟بي ما به تو نه؟ گفتم درست -
 .چرخاند او مخالف سمتبه را نگاهش و کشيد نفسي آوا
 .ايديگه مرد هيچ با نه تو با نه نيستم، کردنازدواج آدم من. بذار رو اسمش خوايمي هرچي -
 .بروني چوب يه با رو همه نيست درست. بشه بدبينانه همه به نگاهت اتفاق يه با نيست قرار -
 .اممدلي اين من مربوطه، خودم به اين -
 .کنهمي فرق قضيه شدم وارد من که حاال اما نشه؛ زندگيت وارد کسي که ميشه مربوط خودت به زماني تا -
 .نميدم بهت ورودي حق چون شد؛ نخواهي و نشدي من زندگي وارد تو! پسر آقا نرو تند هي، -
 خواستن اين به بايد هم تو و خوامتمي من. گيرهنمي دستور کسي از چون نداره؛ الزم اجازه واردشدن نوع اين -

 .کنم تالش خودم اثبات براي تا بدي ميدون بهم و بذاري احترام
 از. کردمي خطابش راحت و بود شده پسرخاله زيادي که خصوصبه افتاد؛ دوران به سرش پررويي همه آن از آوا

 .ساخت او کوبيدن براي چماقي يکهويي صميميت همين
 کني؟مي خطاب تو رو من راحتيبه که باشم کرده صادر رو صميميت ياجازه نمياد يادم -

 :گفت و کرد ايخنده باشد، داشته تمسخر قصد اينکه بدون سپهر
 کردي؟ پيرويش تو چرا پس داره، اشکال زدنمحرف نوع اگه ثانياً نبود، خودم دست اومد پيش يهويي اوالً -
 !چي؟ -

 نيست؛ خودش لحن متوجه هم آوا کرده، تغيير زدنشحرف طرز ناخودآگاه خودش که طورهمان شد متوجه سپهر
 .نباشد برخورنده که بدهد جواب طوري کرد سعي همين براي

 .زدنهحرف نوع تو کردنتپيروي منظورم نباشه، جسارت اگه -
 !من؟ -
 .بله -
 ...جرئتي چه به تو -
 .ندهد ادامه را حرفش داد ترجيح بود، داده که ايسوتي و موضوع فهميدن با
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 اومد؟ زمين به خدا بزرگ آسمون تو، به شد تبديل شما که حاال نکنه. کني اخمالو رو تقيافه خوادنمي حاال -
 .نيستم راضي يهويي صميميت اين از اصالً من اما سرجاشه؛ آسمون خيرنه -
 .بشيم قبل مثل دوباره ستمسخره خيلي. گردهبرنمي جوي به رفته آب نباشي، يا باشي راضي -
 ...برام هنوزم تو چون نه؛ من اما شايد، تو -
 :گفت نشود ضايع بيشتر اينکه براي و خورد را حرفش سپهر، بلند يخنده با
 که چيزايي. شدي متوجه رو فهميديمي بايد که هم چيزي از بيشتر. شنيدم منم و زدي رو حرفات خب،خيله -

 و بود سميرا اول دوننمي رو راز اين که کسايي تنها و دونهنمي چيزي کسي چون دار؛ نگه خودت پيش رو شنيدي
 .تو حاال

 .نرسيديم نتيجه به که هنوز کن، صبر -
 وقت نه و بگير رو من وقت نه بيخود پس نميشه؛ ميسر هم زدنحرف سال هزاران با نظرته مد که اينتيجه -

 .رو خودت
 .دارم پيشنهاد يه -
 پيشنهادي؟ چه -
 .کنم ثابت بهت رو خودم بده زمان -
 .ندارم کسي اثبات به احتياجي -
 .کنم آشنات دنيام با بذار -
 !دنيا؟ -
 .دنيا آره، -
 ! دنيايي؟ چه -
 نخورده،دست و پاک عشق يه عشق، رنگ از پر دنيايي خداست؛ بزرگ دنياي درون کوچيک دنياي يه من دنياي -

 از منظورم. نيست تو به معالقه گذاشتننمايشبه و شعاردادن قصدم. کرد لمسش ميشه زندگي طعم با که عشقي
 به پا تازه که کردم وارد دنيام تو زماني از رو عشق اين. مخالف جنس دو بين عشق نه عشقه، خود ماهيت عشق
 وقتي از آدما کل تو که عشقي. غرقم توش جورايي يه کتاباست؛ دنياي با آشناشدن با اونم گذاشتم، نوجووني دنياي

 تشکيل من دنياي. کننمي شتجربه متفاوت هاينقش به عمرشون هايسال توي و داره وجود ميان دنيا به که
 بشه، دنيا اين توي من زندگي مانع نتونسته چيزهيچ. تو وجود و نوشتن نقاشي، کتاب، بودن، خدا با حس از شده
 اونم دنيامه، با آشنايي براي دادناجازه خواممي تو از که چيزي تنها و نداره دنيام با سنخيتي هيچ که شغلي حتي
 .کردنيداوريپيش هيچ بدون
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 . نکن من عالف رو خودت بيخود پس ندارم؛ آشنايي به ايعالقه -
 هم باز اگه بشي آشنا بذار. شناسيمي رو من بهتر طورياون. ستساده آشنايي يه نده، نشون مقاومت انقدر -

 رسه،مي من به باشه بين در ضرري اگه آخر در. برون خودت از رو من سردي و قاطعيت همين با بود، همون جوابت
 . بخوري ضربه تو آشنايي اين با نيست قرار توئه؛ دست به من احساسات شدنله اونم

 داري؟ خودت ويروني به اصرار چرا پس ميشه؛ چي آخرش دونيمي که تو -
 . کردي ملزم برام تو که بشم شرايطي تسليم نکرده، تالش خوادنمي دلم چون -
 . نکردم کاري به ملزم رو تو من -
 نزديکت که دارم رو فرصت اين حاال. رونهمي جلو طوراين رو من دارم تو به که احساسي اما نه؛ خودت شخص -

 بشم؟
 .بيفتم تو دام به خوادنمي دلم چون ترسونه؛مي رو من اين و هستي عجيبي آدم تو -
  نه؟ يا شم نزديک دارم حق بگو. نيست من جواب اين -
 جلواومدن حق هم مورد اين از بيشتر کني، آشنا دنيات با رو من داري اجازه فقط نيست، شدننزديک به قرار -

 . نداري
 .نبود اين جز به چيزي منم منظور -
 : پرسيد و پريد جا از سراسيمه سپهر که کرد رفتن قصد جوابي هيچ بدون و کشيد عميقي نفس آوا
 شد؟ چي من جواب -
 : گفت اشجدي همچنان صورت اما شوخ لحن با جهت همين به کند؛ کم او استرس از کمي خواست آوا
 رضاست؟ عالمت سکوت ميگن نشنيدي -

 .باشد کرده نفوذ او سرسخت وجود در باالخره که کردنمي باور شد؛ ناباوري از پر سپهر نگاه
 بايد االن همين از اما خواستي؛ ازم که کنممي رو کاري همون دارم هنگي؟ چرا پس خواستي،نمي رو همين مگه -

 . نيستم مستقيم صراطي هيچ به يکي من سميرا قول به چون نده؛ بيچاره دل اون به واهي اميد بگم
 : گفت و خنديد او مأيوسانه حرف جواب در زدهذوق بود، غرق اشناباوري در هنوز که سپهر

 . داره رو هوام خودش خدا دونممي چون کافيه؛ هم اندازه همين برام -
 . باشي داشته اجازه هم پدرم از بايد نيست، کافي من اجازه فقط البته -
 !ديگه بگذرم رستم خوانهفت از بايد بگو بارهيه -
 بايد پس معلومه، آخرش اول همين از که بذاري راهي به قدم داري دوست وقتي. گذشتني اين به مايل خودت -

 .بمالي تنت به رو چيهمه پي



 

 

83 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 . زد گريز شوخي به آوا بافيمنفي به دادنخاتمه براي
 .من مصداق شده االن کشد، هندوستان جور خواهد طاووس که هر ميگن -
 : گفت و کرد نثارش غليظي پوزخند آوا
 .کشد بيابان جور خواهد کالغ هرکه بگي بايد. خوادمي تصحيح کوچولو يه تجمله -
 .درسته من حرف همون نه، -
 . هستي پيمودنش به مشتاق تو که ناهمواري راه همون هم بيابون و منم کالغ چون نچ؛ -
 بذار بينينمي توش اشکالي اگه کن، ولش رو حرفا اين حاال. ترهدرست تو بودنطاووس همون من براي -

 . برسونمت
 . بابام ياجازه اول شرمنده، -
 . هستي مقيد خيلي -
 . دندهيک آقاي اجازه با. بله الزم حد تا -

 : گفت بلند سپهر دورشدن، از قبل
 . خانم شما دندگييک به نه -

 . گذاشت تنها را او لب، بر لبخندي با و نکرد اعتنايي اما کرد؛ پر را گوشش سپهر يخنده صداي
 در همراهشان و دهدمي تن هاآن به ناگزير آدم که افتدمي اتفاقاتي اوقات گاهي هاآدم سرنوشت مسير در

 آن از هم آوا. کمتر برخي و خورده رقم بيشتري فرازوفرود هابعضي براي. داردبرمي قدم هاسرازيري و هاسراشيبي
 همه آن تنوع از اوقات بعضي که بود گريبان به دست بيروني و دروني جنگ کلي با که بود هاييآدم دسته

 نگذرد هاسختي و اتفاقات آن کنار از هم اشسايه حتي تا کند کارچه بايد دانستنمي. شدمي دلهره از پر فرازونشيب
 . کردمي ترکالفه و سردرگم را او که شدمي ايبيهوده تقالي باعث همين و

 درگيرش حسابي که بود سپهر مصمم وجود حاال و رفتنش هم دومي و بود اشزندگي به کسري ورود اتفاق، اولين
 به زد،مي دست که ترفندي هر به. کند دور سردش سرنوشت و خودش از را او بايد چطور دانستنمي و بود کرده
 اشدروني پرخاشگري به همين و نبود دلش ميل باب که اينزديکي. شدمي او بيشتر نزديکي باعث دورشدن جاي
 نشان خوش روي ـطه رابـ از شکل آن به دانستمي که بود پدرش او از رهاشدن براي اميدش تنها. زدمي دامن
 وجود از هم شدتبه بلکه ديد،نمي هاآن يـطه رابـ در اشکالي تنها نه پدرش اش،بينيپيش برخالف اما دهد؛نمي

 را کسي وجود قبل، بار مانند خواستنمي چون کرد؛ واگذار آوا خود به را چيزهمه نهايت در اما کرد؛ استقبال سپهر
 آوا خود تا کشيد عقب کامل طوربه بعد و داد انجام سپهر به نسبت کاملي تحقيقات آوا از خبربي. کند تحميل آوا به

 باالجبار و شد سرنوشتش کالف بيشتر پيچيدن باعث پدرش طرفيبي آوا براي اما باشد؛ اصلي يگيرندهتصميم
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 گرفته نظر در اشآينده براي بقيه که برسد مقصدي به تا شد مشغول شنا به آب جريان موافق ميلش برخالف
 خود نفع به او موافق شناکردن از هم سپهر و نداشت را زندگي هايبستبن با رويارويي توان ديگر چون بودند؛

 آوا وجههيچبه که کردمي حرکت جوري داد؛نمي دست از آوا قلب در جاگرفتن براي را فرصتي هيچ و کرد استفاده
 دست به را آوا بگيرد، راحت کمي اگر که دانستمي خوب. گرفتمي امتياز خود نفع به هم کلي و نگيرد امتيازي
 سرد رفتار از حتي. گرفتمي نقش دلش در بيشتري اميد ها،امتيازگرفتن هرروز همين با و دهدمي دست از و نياورده

 آوا تنهابودن اين و بودن سپهر يجبهه در بيشتر سميرا و ساسان بين اين در و کردمي استفاده خود نفع به آوا
 مناسبت به سپهر وآمد،رفت کلي از بعد. نداشت دسترسيقابل حامي هيچ چون داشت؛ برايش را ضرر بيشترين
 و پدر. کرد دعوت اشخانه به باراولين براي وحيد و سميرا همراه به را آوا يخانواده سميرا، همسر هميشگي برگشت

 آوا خود دست اگر هرچند. کردند قبول را دعوت بقيه اما کردند؛ خالي شانه رفتن بار زير از بهانه و عذر با آوا مادر
 .کردنمي همراهي را هاآن ايبهانه به هم او بود،

 . تو بفرماييد. اومدين خوش سالم، -
 . داداش شديم مزاحم ببخش -
 . خانساسان مراحمي شما حرفيه، چه اين -
 : گفت گوشش دم آرام و کرد استفاده دقيقه چند تنهايي، همين از سپهر و شد خانه وارد که بود نفري آخرين آوا
 . اومدي که ممنون -
 افساري با و نکرد توجهي هامبهونه به کسي نيام، اينامامان مثل که آوردم ايبهونه هر نداشتم؛ اومدن جز ايچاره -

 .کشيدن اينجا تا خودشون دنبال بيچاره يبره يه مثل رو من انداختن، گردنم که
 چيزي جواب در خواست. بود آمده کنار و داشت عادت او يخ رفتار به. زد لبخندي زبانش نيش به توجهبي سپهر
 .شد حرفش و نگاه مانع سميرا صداي که بگويد

 . کنيممي زحمت رفع مزاحميم ما اگه سپهر، آقا -
 مزاحميد؟ گفته کي. بشينيد بفرماييد کجا؟ نه، -

 : گفت مرموزي و شيطنت از پر لحن با و کرد آوا به ايبامزه ياشاره وابروچشم با سميرا
 چون بهتره؛ بريم تاسه ما کنم فکر هابچه. شديم شما خلوت مزاحم که مشخصه بگه، چيزي کسي نيست الزم -

 .نداره الزم سرخر آقاسپهر
 نيامده خوش مذاقش به سميرا شوخي اصالً که آوا اما کرد؛ شانهمراهي آرامي لبخند با هم سپهر و خنديدند هرسه

 : گفت تند لحني با بود،
 !چي يعني خلوت کنممي حاليت بعداً! خانم بامزه -
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 . رسهنمي بهم گزندي هيچ کنارمه آقامون تا. نداره اثري من رو تهديدها اين -
 نوشيدني آوردن براي و کرد دعوت نشستن به را همه نشود، کشيده باريک جاي به دوست دو يمجادله اينکه براي
 .شد پنهان آشپزخانه حصار پشت

 . داري جالبي يخونه -
 .وحيدجان ممنون -
 بوده؟ دخيل چيدنش تو خانم يه يا خودته دست کار دکورش -

 : گفت و کرد دستيپيش دوباره سميرا بدهد، جوابي سپهر اينکه از قبل
 کله که چيه مورچه عبارتي به بود؟ کجا تونسليقه مردا شما. هنرمنده خانم يه يسليقه دهندهنشون هميشه دکور -

 . باشه چي شپاچه
 رو خونه کوچيک تزئينات با بيشتر هاخانم شما. خودمه کار دکورش چون کرديد؛ اشتباه رو باراين سميراخانم، -

 .ترهخلوت و بزرگيه و کوچيک تزئيني هرچيز از دور به من يخونه بيني،مي که طورهمون اما کنيد؛مي دکور قشنگ
 .نداريد ديدنش براي بصيرت چشم هاخانم شما فقط هستيم، سليقه صاحب هم مردها ما سميراجان؟ ديدي -
 از هستم همسرت که مدتي اين تو وگرنه ست؛جدابافتهيتافته سپهر آقا اين وحيدخان، نگير باال دست رو خودت -
 .نديدم سليقه تو
 .اومدنمي شما سراغ که نداشت سليقه اگه وحيد آقا همين سميراخانم، نکنيد انصافيبي -

 : گفت ساسان که کرد سکوت و خنديد سميرا
 ! آوردي؟ کم خانم؟زلزله شدي ساکت شد چي -
 . نيست سليقهکم منم وحيدجون. نداره جواب حساب حرف خب اما نه؛ کم -

 : گفت باشد، کرده تالفي ورود موقع را سميرا حرف اينکه براي و کرد کوچکي يخنده هم آوا حتي باراين
 وحيد وگرنه زد؛ حرفي يه بودنميزبان ادب باب در سپهر آقا گيري؟مي تحويل همه اين رو خودت چرا تو حاال -

 ناچاري روي از هم االن. نبود تو انتخاب به حاضر اما افتاد؛مي کردنغلط به هستي ايديوونه چه تو دونستمي اگه
 !وحيد؟ نه مگه کنه،مي تحملت داره

 : گفت و کرد اخمي سميرا
 . دوستي همه اين از ممنون واقعاً آوا؟ ندازيمي دست رو من که رسيده جايي به کارت حاال -
 . مونهمي شيربي کوچولوم فندق نخور حرص. سميراجونم نداره گله داره عوض که چيزي -

 گرمايي. رسيدمي نظربه هميشه از ترآرام هم آوا حتي. بود آورده وجود به همه براي را خاصي آرامش سپهر يخانه
 سپهر مهماني، طول تمام در. بود شده آوا يزدهيخ دل بخشآرامش واقعاً شد،مي حس کوچک يخانه آن در که
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 بود، باخبر او دروني نيات از خوب که آوا اما کند؛ مندعالقه خود به رفتارهايش با را آوا بتواند تا بود فرصتي منتظر
 . کردمي سد هدفش به را او رسيدن راه
 کتابخانه از هم اول و بزند خانه در چرخي تا شد بلند نداشت، را ماندن جمع در يحوصله که آوا شام، صرف از بعد
 هايبوم و کتاب از لبريز هايقفسه از که اتاق بزرگي ديدن از. کرد شروع شدمي جدا پذيرايي از پله چند با که

 : گفت خودش با و کرد حس کامالً را کتاب به سپهر عشق آنجا ديدن با. شد متعجب بود، شده پر نقاشي
  خونده؟ رو هااين يهمه يعني! کتاب همه اين اوه، -
 . نيستن کتاب از فراري تو مثل که همه! کرده علم رو اينجا دکور براي کردي فکر پس نه -
 . ندارم خوندنکتاب يحوصله و وقت فقط نيستم فراري بنده! عزيز من -
 کشيدننفس وقت حتي که شلوغه سرتون بسيار و داريد دولت در بااليي سِمَت شما بودم کرده فراموش بله، آه -

 . داره رو خودش جاي که خوندنکتاب! کنيدنمي پيدا هم
 .کن مسخره رو خودت -
 . جانم هستيم يکي تو و من که نکن فراموش رو اين. ديگه گرفتم تمسخر به رو خودم منم -
 . برسم کارم به من تا برو حاال خب،خيله -
 کاري؟ چه -
 .کردنکاوش -
 .کرده گل فضوليم بگو عزيزم، باش راحت -
 . ديگه برو هرچي، حاال -
 .برس کاوشت به. بفرما شما چشم، -
 . سميراست با دوستي اثرات اينم. زنممي حرف خودم با دارم! سرم به زده خدايا واي -
 به ايتازه وهوايحال آنجا ديدن. کرد رصد را اتاق وجببهوجب. شد ديدزدن مشغول و داد تکان سري خنده با

 خانه پرگل و نقلي حياط تمام که بود شده زده بزرگي يپنجره کتاب، هايقفسه رويروبه. بود کرده سرازير درونش
 آن روي که داشت قرار بزرگي تحرير ميز پنجره کنار. بود کرده معطر را فضا کل هاگل بوي. شدمي ديده راحتي به
 سختيبه رنگشمشکي تاپلپ که جوري بودن؛ پراکنده نامنظم صورت به که بود شده نوشته هايبرگه از پر

 تکيه ديوار به شدهکامل بوم تنها. بود شده انبار هم روي نقاشي هايبوم هم ديگرش سمت. شدمي ديده ميانشان
 تصوير به آرام دريايي انتهاي در را زيبا غروبي و شده تمام کشيدنش کارِ تازه که بود مشخص و بود شده داده

 تاروپود دليليبي خوشي بلکه نبود، شناور آن در غمي تنها نه ديگر، هايغروب برخالف آوا نظربه که بود کشيده
 .بود آورده وجد به را آوا وجود
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 :گفت خودش با دوباره و کرد کوچکي يخنده آوا
 .کنند جذب خودشون سمتبه رو من دارن قصد صاحبشون مثل هم هاوسايل انگار -

 ميز به دوباره و گرفت آن از را نگاهش سرعتبه کند، رها داشت رويش نقاشي که اثري از را خودش اينکه براي
 چپ سمت نشست، صندلي روي و شد ميز نزديک وقتي. کند شدهپخش محتويات به نگاهي تا رفت جلو. شد خيره
 که برگه ايدسته به ميز روي نگاهش. بود شده پر هاسالنامه و دفترها از که ديد چوبي کوچک قفسه دو ميز

 کنجکاو ها،نوشته سرسري خواندن با و برداشت را هاآن و افتاد بودند شده چيده مرتب هابرگه يبقيه برخالف
 به اجازهبي نداره حق اينکه به اعتنابي که بود شده مشتاق قدرآن. داد تکيه صندلي به. شد کاملشان خواندن
 درست حاال که سپهر ورود يمتوجه که بود شده غرق طوري و شد خواندن محو بزند، دستبرد سپهر هاينوشته
 . زد صدا را نامش سپهر که شکست اشخلسه زماني تنها. نشد بود، ايستاده سرشپشت

 ! آوا -
 . شد زمين پخش هابرگه تمام و چرخيد عقب به ترسيده

 .بترسونمت خواستمنمي ببخشيد -
 خشکش سپهر به خيره رسيد،مي نظربه هااحمق مانند کهحاليدر لحظه چند غافلگيرشدنش، از ناشي گيجي با آوا
 همان در و شد هابرگه کردنجمع مشغول و شد خم شرم با و آمد بيرون اوليه گيجي از اشدوباره صدازدن با اما زد؛

 . کرد زدنحرف به شروع نفسيک و تند حال
 دونمنمي و مشرمندهً واقعا. زدم دستبرد هاتنوشته به اون از بدتر و شدم اينجا وارد اجازهبي که خواممي معذرت -

 !بگم بايد چي
 اشهخير لبخند با فقط بود، خوبي حس يتجربه حال در آوا يزدهشرم لحن و زدهشتاب حرکات ديدن از که سپهر
 ديدن فرصت و بگيرد باال را سرش آوا شد باعث اشطوالني سکوت. بدهد دست از را لحظات آن خواستنمي شد؛

 .بگيرد او از را ناب لحظات
 زني؟مي لبخند چي به -
 . بود جالب برام شدنتهول فقط هيچي، -
 : گفت حرص از پر لحني با و کرد فراموش را بدش کار لحظاتي براي آوا
 !خنديمي من شدنهول به که کنيمي غلط خيلي شما ولي ببخشيدها، -

 :گفت لبخند همان با جواب در خودش، نفع به گرفتن امتياز با سپهر
 تو کنم توبيخت من کهاين جاي به حاال و شدي وارد اجازهبي تو! واهلل خوبه شدم؟ بدهکار هم چيزي يه چيه، -

 .بودم نديده ديگه رو جوريشاين! شدي تنبيه به دست



 

 

88 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 !ميشه استفاده خودم عليه هميشه ميگم چي هر که من به لعنت -
 هست نفعت به چي کِي بفهمي تونيمي که وقتهاون کني، دوري احتياط از و باشي راحت بگير ياد. خودتي مقصر -

 ... امتياز بتوني مقابل طرف به دادنآوانس بدون که
 : پرسيد و کرد رها تمامنيمه را حرفش آوا يقيافه رفتندرهم با
  گفتم؟ بدي چيز -
 .شد هابرگه يبقيه آوريجمع مشغول سؤالش به توجهبي آوا
 .نزدم بدي حرف که من شدي؟ ناراحت چرا پرسيدم توام، با -
 :گفت شد،مي بلند دلش سوز از که غمگيني لحن با و داد دستش به را شدهمرتب هايبرگه و شد بلند آوا
 . بودم شنيده ديگه يکي از رو همين تو از قبل بود؛ قديمي تتوصيه -
 : پرسيد آرامي به باشد، درست است زده که حدسي نداشت دوست اينکه با سپهر. گذشت کنارش از سرعتبه
 ...نفر يه اون و -
 : گفت خودش و دويد حرفش بين آوا
 .کسري -

 اتاق از آوا دنبال به فروخورده آهي با و ريخت هم به آوا زبان از آن شنيدن از اما بود؛ زده را حدسش اينکه با سپهر
 . رفت بيرون

 را خودش سميرا خانه، از شدنخارج محض به. شدند جدا هم از هم طورهمان و بود گرفته هردو حال مهماني آخر تا
 : پرسيد گوشش در و رساند آوا به
  ريختين؟ هم به همه اين که گذشت بينتون چي اتاق تو -
 . هيچي -
 کردي؟ بارش چي دفعهاين! کردم باور منم گفتي تو خودت، جون آره -
 .کن ولم نگفتم، چيزي ميگم دارم -
 تو. بزن ضدحال بهش فقط احمق توي بعد بشي، راضي تو تا زنهمي آتيش و آب به رو خودش داره بيچاره اون -

 تالفي داري شايدم يا بچزونيش مياد خوشت انگار زندگيش؟ پي بره نميگي بهش وراسترک چرا خوايشنمي که
 .کنيمي خالي مرده مادر اين سر رو نامرد کسري او کار
 در آتشفشان مانند نامش دوباره شنيدن با بود، شده ک*تحـريـ اعصابش کسري يادآوري با کافي اندازه به که آوا

 :گفت فرياد با وحيد و ساسان حضور به توجه بدون و کرد فوران انفجار، حال
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 کنه،مي تحميل بهم رو خودش باز و خوامشنمي نيست حاليش وقتي. دارهبرنمي سرم از دست خرش خود چون -
 تو مگه اصالً. بردارين من سر از دست خوايننمي چرا متنفرم، مرده هرچي از من اصالً چيه؟ وسط اين من تقصير

 رفتن اسکي جايبه گيري؟مي رو اون طرف ريز يه و من خراب روان و روح سوهان شدي که نداري زندگي و کار
 ندارم؛ نياز کسهيچ به کنه، دخالت زندگيم تو کسي خوامنمي من بابا. برس خودت زندگي به برو من نرو رو
 ولت آقاوحيدت يهو که بچسب رو خودت زندگي باشي، من زندگي نگران اينکه جاي به. تو مثل دوستي خصوصبه

 .نکنه
 به عصبانيتش، کردنخالي از بعد. شکندمي را کسي چه دل هايشحرف با نشد متوجه اصالً که بود عصبي قدرآن

 جرئت کسي و بود خواهد دارادامه هامدت تا بود مشخص که هاييسکوت آن از کرد؛ سکوت وحشتناکي طرز
 هايشگريه هقهق که سوسن جز بود بـرده فرو سکوت در را همه آوا فريادهاي. داشت نخواهد را شکستنش

 نوعي به. بود فراري سپهر از توانستمي که جايي تا تمام ماه دو شب، آن از بعد. بود کرده پر را ماشين سرد فضاي
 سپهر ديدن به ساسان که هربار. گذراندمي را روزهايش ممتدش سکوت در و بود کرده جدا همه از را خودش

 فرار از دست آوا که اميد اين به کرد،مي تعريف خانواده براي او هايقراريبي از غيرمستقيم گشت،برمي و رفتمي
 دعوت ناهار براي را سپهر گرفت تصميم پدرش که وقتي تا داشت ادامه فرار اين و بود فايدهبي اما بردارد؛ بيخودش

 دعوت بود، خوردل آوا از شدتبه که سميرا اما باشند؛ دعوت مهموني آن در خواست هم همسرش و سميرا از و کند
 .برود آوا ديدن به نشد حاضر و کرد رد را
 را عميق دردي و خوريدل تنها اشخاکستري نگاه در ديد، را سپهر وقتي. داد تن اجبار از پر ديدار آن به ناگزير آوا

 .بود هاآن مسبب خودش که نشود دردهايي براي شاهدي تا دزديد را نگاهش زود خيلي اما خوند؛
 براي و کرديم پررويي خودمون که شد اين گيري،نمي ما از سراغي وقته خيلي کني؟مي کاراچي پسرم خب -

 .شديم کاربهدست ديدنت
 : گفت و زد متيني لبخند

 کاريکم اين. کردمنمي پيدا رو بهتون سرزدن وقت و بودم کار سرييه درگير حسابي مدت اين. ببخشيد رو من -
 .نذاريد معرفتيمبي پاي رو
  رفته؟ پيش خوب کارا حاال -
 حاال. بود دونسته اليق رو من شنقشه براي اقوام از يکي که بود ساختموني يپروژه يه. حدودي تا عموجان، بله -

 .باشم داشته رو شاجازه اگه البته کنم، جبران رو مدت اين کاريکم تا شمام خدمت در هم
 و شد سپهر يکنايه اصلي مخاطب متوجه خوبيبه آوا. کرد گيرغافل را بود اشخيره که آوا نگاه حرف اين متعاقب

 نگاه دوباره نشود مجبور تا داد نشان اعتنابي او به را خودش راحتيبه اما زد؛مي طعنه او به غيرمستقيم دانستمي
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 مشغول هم مادر و رفت استراحت براي و کرد بهانه را خستگي پدر ناهار، از بعد. بخرد جان به را او کدر
 زير را دو آن حرکات اصل در اما داد؛ نشان سرگرم تلويزيون با را خودش هم ساسان و شد آشپزخانه وجورکردنجمع
 خبردار مهماني شب يقضيه از ساسان توسط پدر. دو آن ديدار براي بود ايبهانه اصل در مهماني اين. داشت نظر
 .کند ترميم نبود، قبولش به حاضر آوا که را ايـطه رابـ خواستمي مهماني اين با و بود

 : پرسيد خوريدل لحن با و گرفت جا آوا کناري مبل روي و شد بلند جايش از سپهر
 چطوره؟ فراري آواخانم حال اصل -
 چرخيد سپهر سمتبه کامالً آوا رفتن با بود، هاآن پي حواسش تمام که ساسان. رفت حياط به و شد بلند حرفبي آوا
 :گفت خنده با و
 .که رفتي وا ماست مثل باز شد؟چي -

 :گفت و کشيد حرص از پر نفسي سپهر
 گيره؟مي ناديده رو وجودم چطور گرامت خواهر بينينمي کنم؟ کارچي -
 . نيست ايتازه چيز بوده، همين آوا هميشگي کار خب -
 .ندارم رو رفتار نوع اين کشش ديگه کن باور ساسان، شدم خسته -
 دير هنوزم نداره، اشکال خب اما بياري؛ کم بودم منتظر اين از زودتر من! خوب چه آوردي؟ کم باالخره پس -

 .نشده
 .دوخت ساسان به را گيجش نگاه

 هان؟ -
 . برو و بکش رو راهت بريدي که حاال ميگم -
 چي؟ يعني -
 پير داري. بده سروسامون زندگيت به و کن انتخاب رو ديگه يکي و بزن رو قيدش خب شدي؟ خسته نميگي مگه -

 . پسر ميشي
 :گفت کرده ترش رو سپهر

 بخرم؟ ديگه يکي و دور بندازمش بودم ناراضي انتخابش از هروقت که لباسه مگه -
 يعالقه اين رهاکردن گزينه بهترين شدي، خسته هم تو و نيست بودنتمشتاق وقتي خوب اما نيست؛ لباس -
 .ستطرفهيه
 جمع رو دستت زير هايمرده يکي هرروز بايد وگرنه نشدي، دکتر خوبه. پيچيدنتنسخه اين با هم تو بابا، برو -

 !کردمي
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 :گفت و زد لبخند او پرحرص لحن به
 داره راه تا بشين کنارش برو و شو بلند االن همين. خودته کار راست بده؛ گوش توصيه يکي اين به پس خب -

 .دادنفرصت براي اومد راه باهات دوباره و شکله پس زد خدا شايد بزن، رو مخش
 که طورهمان و ـوسيد*بـ را ساسان يگونه پريد، جايش از ترقه مانند بود، اجازه همين منتظر انگار که سپهر

 :گفت رفتمي حياط سمتبه
 !گرم دمت. داداش پيشنهادت اين با برم قربونت -

 .گذاشت جا به را ساسان يقهقهه سرشپشت
 درمياري؟ رو هاخسته اداي ديگه چرا پس خوايمي رو همين که تو! ديوونه -
 . بود رسانده آوا به را خودش نور سرعت با چون بدهد؛ را جوابش بخواهد که نبود سپهري ديگر اما
 .نشست بود، گرفته ـوش*آغـ در را زانوهايش سکو روي که آوا کنار آراميبه
 .داره عالمي هم محوشدن افق تو -
 .ميشه محوشدن باعث هم همين و خبريهبي افق، عالم -
 .نيست خوب هم هميشه خبريبي -
 .داروئه بهترين خبربودنبي من مثل آدمي براي -
 و کمکم که مونهمي سمي مثل زنده آدم يه براي اين و کنهمي تفاوتبي چيهمه به نسبت رو آدما خبريبي -

 .کنهمي درگير رو وجودش ذرهذره
 .برم فرو خبريبي عالم تو تونمنمي که حيف اما خوبه؛ من براي هرحالبه -
 چرا؟ -
 .باشم تفاوتبي و خيالبي گفتي که طورهمون تونمنمي چون شايد -

 :گفت و زد لبخندي سپهر
 .باشن داشته رو دادنتازدست ترس هميشه بقيه بايد وگرنه توني؛نمي که شکر رو خدا -
 اين به کسهيچ چون نيست؛ شدني متأسفانه که کنن رها خودم حال به رو من که دارم انتظار اطرافيانم از -

 .نداره توجهي من يخواسته
 .داريم دوستت چون -
 .ندارم رو شادامه کشش کن؛ تموم رو بحث اين هم حاال خوام،نمي رو داشتندوست اين من -
 .باشه -
 .باشم تنها خواممي برو هم حاال. ممنون -
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 .بود منظوربي شبم اون حرف کن باور. بودم کالفه حسابي دوماه اين توي -
 .نيستم ناراحت کسي دست از من نکن، اذيت رو خودت -
 .قهري هم سميرا با بلکه من، با تنها نه نکن؛ انکارش -
 .نيستم قهر کسي با من -
 .رسيده گوشم به کامل شب اون خبراي. هستي -
 به قادر و ميده خراش رو روحم و اندازهمي اون ياد به رو من هرچيزي چون ناراحتم؛ خودم دست از فقط من -

 چون نندازن؛ يادش به رو من که باشم داشته انتظار تونمنمي هم ديگران از. نيستم خودم کردنکنترل يا فراموشي
 .نيست خبردار شدمي زده موندونفره خلوت توي که حرفايي از کسهيچ
 :گفت کند، کم بينشان جدي جو از کمي اينکه براي

 .گيريمي چشم زهر اطرفيانت از خوب خودمونيما، اما -
 چطور؟ -
 که بودي پرجذبه قدراون. کرد تعريف رو چيهمه يموموبه ساسان دونم؛مي کامل رو شب اون يقضيه که گفتم -

 !کنه سکته بوده نزديک که سميرا بيچاره. کرد تشريح برام کامل هم رو حاالتت حتي
 .افتاد خنده به او مانند هم خودش. شد مرور برايش شب آن دوباره سپهر حرف با
 .نمياد سراغم و گيرهمي هم قيافه من براي حاال خانم. رفتمي رژه من ينداشته اعصاب روي داشت بدجور آخه -
 شدي؟ منفجر يهو که بود گفته چي حاال. نياد طرفت که داره حق پريدي، بهش تو که طوراون -

 :گفت جواب در حرص با و کشيد هم در ابرو
 .شده تو ريختگيهمبه باعث که زدم حرفي من خيالش به چون کرد؛مي سوزيدل عاليجناب براي -
 !من؟ براي سوزيدل -
 وقتي چرا دونمنمي من کنن؟مي سوزيدل برات و هستن عاليحضرت يجبهه در همه نداري خبر مگه بله، -

 فکر اوقات بعضي کن باور. شدن آش از ترداغ يکاسه اينا مياي راه باهام داري و اومدي کنار وضعيت اين با خودت
 .غريبه يه من و ايخانواده اين پسر تو انگار دارن؛ رو تو هواي که شديم جاجابه بچگي تو ما حتماً کنممي

 :گفت و خنديد آوا لحن در پنهان حسادت و حرص از سپهر
 .شو من هايتيميهم رنگهم باشي، يار بدون خواينمي اگه خوب -
 :گفت جواب در کند، مصادره خودش نفع به امتيازي سپهر هم باز اينکه از قبل باراين آوا
 حتي سپهر، آقا خوندي کور. چينممي رو دمت جاهمين. کني استفاده خودت نفع به حرفام از ذارمنمي هرگز ديگه -

 .تو تيم تو بيام نيستم حاضر باشم تنها هم عمرم آخر تا اگه
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 بپذيري؟ رو من شده که هم کوچولو يه نيستي حاضر حتي که انگيزمنفرت انقدر من يعني -
 .بدم ادامه زندگيم به شکل همين به خواممي فقط نيست؛ مهم برام عشق يا نفرت -
 دوري؟ همهاين از بردي سودي چه -
 .نيست مهم هم سود برام -
 ثابت بهت رو دنيام که مصرم هنوزم و کشمنمي کنار نيارم بيرون تنيدي خودت دور که ايپيله از رو تو تا من -

 .کنم
 .نيستم داشتنيدوست دنياي اين توي گذاشتنقدم به حاضر من باشه، رنگي هم هرچقدر تو دنياي -

 :گفت و زد پوزخندي سپهر
 نذاشتي؟ قدم حاال تا بگي خوايمي يعني -
 :گفت جواب در مطمئن خيلي آوا
 ! بينينمي خودت دنياي توي رو من هم آينده در باش مطمئن بله، -

 .زد تريپررنگ پوزخند سپهر
 .کن جمع رو تمسخره پوزخند اون کني؟مي نگام جورياين چرا -
 .نباش مطمئن هم همچين -
 چرا؟ -
 .ميده نشون رو تگفته خالف شبت اون رفتار -
 چشماني با نشد، متوجه چيزي چون اما بياورد؛ خاطر به را شبش آن رفتارهاي کرد سعي و داد تکان سري آوا

 :پرسيد ريزشده
 چيه؟ منظورت -
 .شدي کتابخونه وارد که کردي فراموش انگار -
 داره؟ تو دنياي به ربطي چه اين خب -
 .ديگه من دنياي از بخشي اونجا، -
 .بوده اتفاقي من واردشدن پس -
 اولين. شدي وارد من دنياي به تو هرحالبه نداره؛ مطلب اصل تو توفيري ناخواسته يا خواسته. من نفع به هيچ دو -

 ...مهم که هم دوميش و بود اونجا به ورودت همون هم قدمت
 .خبرمبي خودم که برداشتم قدمي چه ديگه ببينم کن صبر هي -
 نداري؟ قبولشون وقتي داره تو براي فرقي چه -
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 .بده رو جوابم درست درنيار، بازيمسخره -
 که بودي غرقشون جوري. ميشن مربوط زدم حرف ازش که دنيايي همون به هم اونا چون هام؛نوشته خوندن -

 .مونديمي باقي دنيا همون تو کي تا نبود معلوم کردمنمي صدات اگه و نشدي ورودم متوجه حتي
 :گفت و کرد خودش نثار لعنتي دلش در آوا
 دنياي با رو من که بود اين قرارمون هم اول از کنه؛نمي ايجاد من ياوليه جواب در تغييري کدومهيچ اينا -

 .نداره ايفايده که گفتم بهت هم موقع همون باشي نکرده فراموش اگه. کني آشنا وجودت شخصي
 :گفت پرعتاب لحني با سرسختي همه آن از کالفه سپهر

 ميشم ترسرسخت من سرسختي تو اگه کن، فرو گوشات تو خوب رو اين اما نديدم؛ تو از ترسرسخت آدم عمرم تو -
 .ميدم ادامه تو عليه پيروزي براي جنگيدن به دارم توان تا و
 .آقا مايلي هرطور -
 .باقيه بود که صفري همون حد در تو امتياز و گرفتم خودم نفع به امتياز کلي که حاال تا -
 .طلبيفرصت بس از -
 :گفت و زد لبخندي شيطنت با
 .نگرفته رو جلوت کسي شو، طلبفرصت هم تو خب -
 ذهنم به هيچي لحظه اون يا ميگم چي فهممنمي که ميشم عصباني انقدر يا بگيرم رو حرفي هر جلوي ميام تا -

 .کنهمي مصادره خودش نفع به رو چيهمه فوري بري قربونش که هم تو ذهن و رسهنمي
 !بخواي مجبوري هم خواينمي بخواه خوايمي هست، که همينه -
 که هايينوشته کشيدن پيش با را بحث مسير شود،مي کشيده بيشتر صميميت به وگوهايشانگفت کرد حس که آوا

 .شوند خارج موجود جو از تا داد تغيير بود خوانده
 خودته؟ ذهن از تأثيرگرفته حدش چه تا هاتنوشته اون راستي -
 .خودمه مخصوص کامالً شبقيه و کهنه ادبيات بزرگان مال اولش يصفحه همون -
 نيست؟ دخيل هم بقيه از الگوبرداري حتي -
 خوندي که هايينوشته اون اما کني؛ پيدا هم ديگران از کپي حتي يا الگوبرداري تونيمي ميز کنار دفتراي اون تو -
 با من جورايي يه. کردم شروع هم رو نوشتن شناختم رو کتاب وقتي از. نميشه ديده توش الگوبرداري وجههيچبه

 .اشياء تا بگير عالم موجودات و منظره از نويسم؛مي کني فکر که هرچي درمورد و ساختم نو از رو خودم هامنوشته
 .شد توجهم جلب باعث هم همين شايد. نفهميدم چيزي که من نوشتي؟ پاتيقاتي زيادي کنينمي فکر -
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 نيمي و داستان اول مال اونا از نيمي. نکردم کامل هنوز رو داشتم که ايايده يعني نوشتم؛ افکارم برحسب رو اونا -
 کهوقتي. ميشن نابود ذهنم تو هايايده از خيلي برم جلو مناسبش زمان و ريتم با بخوام اگه. پايانه و وسط هم

 .ذارممي وقت کردنشمرتب براي کنم تمومش
 .ميره هدر بيخود وقتت از کلي جورياون -
 آرامشي حس اون ميشه باعث و درنمياد آب از کردم طراحيش که چيزي اون کنم هامنوشته دخيل رو نظم اگه -

 .کنم هميشگي رو آرامشم تا نويسممي من چون نيارم؛ دست به رو گيرممي نوشتن از که
 .تو داري ايحوصله چه -
 .باشه داشته حوصله داره جا تا بايد کتاب به مندعالقه آدم يه -
 :گفت و خنديد مدرسه زمان در خودش يادآوري با آوا
 روي از اونم خوندم؛ ايممدرسه تحقيقات براي اونم متفرقه کتاب چندتا درسيم، کتاباي از غير به عمرم تو من -

 .اجبار
 .ميده بودنزنده حس آدم به باشه که نوعي هر از خوندنکتاب چون کني؛مي اشتباه -
 !کتاب؟ به چه رو من -

 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سايت در کتاب اين

www.negahdl.com 
 .ميدي دست از رو دنيا ـذت*لـ ترينبزرگ داري -
 .داره رو نظر همين عاليقش درمورد هرکسي -
 جاهاي اونم بره،مي سفر به رو آدما خوندنکتاب دوني،مي خب اما کنم؛ تحميل رو مسليقه خوامنمي من -

 .ناشناخته
 چطور؟ -
 آدم تاريخي کتاباي مثالً کنه؛مي روبهرو جالب هايتجربه با رو آدم و متفاوته هايمکان و هاشخصيت از پر کتابا -
 رو خودت تونيمي چون ميشه؛ نورنورعلي ديگه که باشه باال آدم تخيل يقوه هم اگر بره،مي تاريخي سفري به رو

 تعبير زمان ماشين به ميشه رو کتاب من نظربه. کني حس کامل رو حالشون و حس تموم و بذاري شخصيتاش جاي
 عمق تو اگه البته. کتابه همين طبيعتشون و آدما شناخت راه بهترين و برهمي مکاني هر و هرجا به رو آدم که کرد
 .مياد دست به شناخت اين بري فرو کتاب هر
 شد؟ شناسآدم ميشه غيرواقعيه که رمان يه از چطور -
 دوني؟مي کجا از نيستي خونکتاب که تو -
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 .ديگران هايگفته از -
 داشتن؛ برداشتي همچين که خوندن رو کتابي هر سرسري يا نبودن کتاب اهل تو مثل يا ميگي که ديگراني اون -

 . کرد پيدا رو پنهان واقعيات ميشه هم هاتخيلي همون تو از هرچند. نيستن تخيلي که داستانا يهمه
 ست؟دسته کدوم جزو تو خود داستان -
 .واقعيت از گرفتهوام -
 چطور؟ -
 باهم واقعيت و تخيل يعني گرفته؛ شکل تخيالتم با حدي يه تا جزئياتش اما شده؛ گرفته واقعيت از محتواش -

 .ساختم واقعي آدماي روي از رو شخصيتاش و دارن نقش
 هستم؟ آدما اون از جزئي منم -

 را اشمردانه صورت کل و بود شبيه کودکانه ذوقي به بيشتر که زياد خوشحالي با بعد و کرد مکث ايلحظه سپهر
 :گفت جواب در بود، پوشانده لبخند

 .هستي داستانم سرآمد شما بله، -
 :گفت و کرد وصل او شاد نگاه به را تيزش نگاه چرخيد، سمتشبه اخم با آوا
 ميندازي؟ دستم داري -
 بيني؟مي من در رو کاري همچين جرئت اصالً. بندازم دستت بخوام بکنم غلط من -
 خوره؟مي داستان براي ايده به من کجاي آخه -
 .مني هاينوشته اول قهرمان تو که بگم تونممي بود؛ تو وجود نوشته اين شروع اصل -
 کردي؟ شروع رو نوشتنش کي از مگه -
 با و شد لبخند صورتش کل باز و برگشت بود، گرفته شکل ذهنش در آن طرح که اولي روزهاي به سؤال اين با

 :گفت جواب در خوشي همان
 قبل هفته دو تقريباً رو نوشتنش اما کرد؛ خطور ذهنم به داشتيم باهم که ديدارهايي از بعد مدت يه ذهنيش طرح -
 .کردم شروع مهموني شب از
 :گفت پرعتاب لحني با دارد، را تمسخرش قصد سپهر کردمي خيال هنوز که آوا
 نديدم؟ اونا توي آشنايي رد هيچ چرا پس -
 خوندن صفحه چند با بتوني که نيست محسوس حدي اون در بعدشم. هستن پاتيقاتي گفتي که جورهمون چون -

 .بشي خاصي خصوصيت متوجه
 :گفت و داد تحويلش ايارادهبي پوزخند
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 مثل بخونه هم هرکي و بشه نوشته قراره هم من زندگي کل حتماً پس! داستان يه قهرمان شديم و نمرديم -
 پسري چرا که ميدن قرار عنايت مورد نفرين و ناسزا با توننمي تا هم رو من و سوزونهمي دل تو براي من اطرافيان

 من هايبداخمي که صبوري انقدر که ميرن تو مثل پسري يصدقهقربون هم هزاربار و کنممي اذيت رو تو خوبي به
 باشي؛ انتشارش فکر به و کني تمومش زودتر بهتره دارم، برات پيشنهاد يه! کنيمي تحمل باگذشتت قلب با رو

 .ميشه امتيازاتت باالبردن براي هم راهي و ميشه سرازير برات نظر و پيشنهاد کلي مطمئنم
 با خواست و بود شده سرخ صورتش تمام عصبانيت از. سوزاند را سپهر وجود عمق تا پرتمسخرش هايحرف نيش
 افتاد که آوا يدوماهه دوري ياد لحظه همان اما بدهد؛ را هايشکنايه و تمسخر جواب تند العمليعکس دادنننشا
 به چون بگذراند؛ دوري و قهر به را مدتي دوباره تا بدهد آوا به ديگري آوانس خواستنمي. شد مسلط خودش به

 را بدهد آوا مثل آدمي دست گزک خودش دست به عمداً اينکه توان و بود چشيده را او رفتار سردي کافي ياندازه
 اما کردمي تحمل را تنهايي درد او مثل انگار که حياط داخل درخت تک به را نگاهش شد باعث همين و نداشت
. کرد سکوت و داد تکان سري تنها ناراحتي روي از. بدوزد نبود طبيعت هايواقعيت برابر در شدنتسليم به حاضر

 و لفظي هايحمله آماج يآماده را خودش بود، ديده سپهر در او که عصبانيتي او با. بود آوا انتظار برخالف رفتارش
 .ريخت هم به را آوا معادالت سکوتش، و يکهويي شدنآرام اما بود؛ کرده سپهر رفتن حتي

  رفتي؟ فرو فکر به طوراين که بود انگيزوسوسه برات پيشنهادم -
 حالتابه که سپهر رفتار از کالفه آوا. بود ورودش هنگام پررنجش نگاه همان برابرش در سپهر العملعکس تنها

 :گفت و گرفت ـوش*آغـ در را زانوهايش دوباره بود، نديده
 دوست کنم فکر که جوري شده؛ هم زيادت ناراحتي باعث بلکه نشده، واقع قبول مورد تنها نه پيشنهادم معلومه -

 .کني جدا تنم از کردم رديف که ايکنايه و اراجيف بابت رو سرم داري
 با هابچه مانند و انداخت باال ايشانه قيدانهبي بود، آورده دست به را اشهميشگي آرامش دوباره که سپهر

 :گفت بود، مشخص کامالً بودنشتظاهري که ايخوشحالي
 تا دادي پيشنهادي بهم که پراهميتم برات قدرياون خوشحالم هم خيلي اتفاقاً. نداره وجود ناراحتي براي دليلي -

 رو تو باهاش بتونم که نظري يه اونا بين حتماً و شنوممي ديگران از جالبي نظراي حتماً. برسم مخواسته به زودتر
 .ميشه پيدا کنم مندعالقه خودم به زودتر

 :گفت و شد عصباني آوا باراين
 !بگيرم رو زبونم جلوي تونمنمي که من به لعنت -
 باز؟ شدهچي -



 

 

98 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 حال در حتي و نميدي دست از من کوبيدن براي رو فرصتي هيچ که تويي. کنم کارچي دونمنمي تو دست از -
 .کني استفاده خودت نفع به من حرفاي از که هستي اين دنبال فقط هم ناراحتي

 :گفت و يدکوب هم به را دستانش شد، موضوع متوجه تازه و نبود تظاهر اشخوشحالي ديگر که سپهر
 هم تو خود حتي. ميده انجام شخواسته به رسيدن براي هرکسي که کنممي رو کاري من. من عزيز شرمنده -

 نداري انتظار تو. برممي اينا به پي زودتر و مياد کارم به من زرنگي اينجا خب اما هايي؛فرصت همين دنبال درونت
 بشم؟ هافرصت اين خيالبي که
 .نميشه کم ازت چيزي شي خيالبي بار يه خب -
 که کنم باز تو براي رو راه و بکشم عقب کمي بخوام اگه. موندم تو به رسيدن راه توي هم جوريهمين من نچ، -

 .هيچي ديگه
 .دارم خدايي هم من. بده ادامه تاختن به تونيمي تا نداره، اشکال باشه -
 .کرده کمکم االن تا و هست منم خداي ميگي ازش که خدايي همون! لعنت منکرش بر -
 .نيست مهم چون نباش؛ خوشحال سودهات اين با زياد -
 چطور؟ -
 .انفايدهبي کني خودت جلد رو من باهاشون نتوني وقتي تا کني کسب امتياز االن هزاربرابر اگر تو -
 .آواخانم شمارنمي پاييز آخر رو جوجه -
 .کنم بيرونت ميدون از چطور دونممي خوب که منم حريفت اگر بينم؛مي دارم االن همين از من رو پاييز آخر -
 هرزمان. جنگه يآماده حال همه در و هميشه من وجود. بزنه زمينم آوا اسم به دختري که نذاشتم دست رو دست -

 نفس با و ديگه رينگ يه توي تا کشممي کنار ميدون از خودم باختمه، به نزديک و ميارم کم دارم کنم احساس که
 .برگردم ميدون به ترتازه

 هميشه براي هاکناررفتن همين از يکي تو ممکنه و ميشن بيشتر من دور حصاراي قوا تجديد زمان همين تو -
 .بموني جا بيرون همون
 :گفت و داد سر بلندي يخنده بود، درونش يپسربچه از گرفتهنشأت که ذوقي با سپهر

 .من نفع به هيچ يک. کنممي قوا تجديد ميدون همين تو برم، بيرون اگر عمراً ديگه پس. گفتي شد خوب -
 :گفت آلودعتاب و شد بلند سکو روي از عصباني و کالفه آوا
 .نکردي مديوونه اين از بيشتر تا برم -

 خانه داخل اينکه از قبل اما کرد؛ خارج بود، گرفته شکل بينشان که جوّي و حس از را هردو وجودش ناراحتي شدت
 در که هاييحرف بود؛ نکرده پيدا را گفتنشان جرئت مدت آن تا که کرد زمزمه برايش را هاييحرف سپهر برود،
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 به پشت و ايستاده طورهمان که جوري کرد؛ آشنا آوا مشام با را محبت و عشق عميق يرايحه کلماتش تکتک
 .نديد وجودش در را اياضافه برداشتنقدم توان و زد خشکش سپهر

 نشانبي آدمي به را او و کشاندمي ديوانگان شهر مرز به را سپهر که ستطوفاني عتابت در و موجي صدايت در -
 با اشزندگي کمانرنگين. بازدمي رنگ تو بي و گيردمي رنگ تو با هويتش کرده؛ مبدل جويدمي تو از را نشانش که
 رقم برايش عشق کمانرنگين از شهري و گرددمي مبدل رنگ هزاران به کنيمي سرازير سمتشبه که موجي هر
 اگر. است پرپرشدن حال در بودن تو با هواي براي که است شبيه سرگرداني کولي به شهر، اين سپهر. زنيمي
 .داشتيبرمي هوايت سردي از دست شايد حتم طور به آورد،درمي کولي اين روز به چه تو توجهيبي دانستيمي
 لحن آن با سپهر يعاشقانه هايزمزمه شنيدن اما کرد؛نمي احساس او به نسبت قلبش در ايعالقه هيچ اينکه با آوا

 کسري از حتي را هاييعاشقانه چنين حالتابه. شود حبس پرتپشش يـينه*سـ در نفس شد باعث پرشورش و گرم
 به اما نداشت؛ را برگشتن عقب جرئت ديگر. بود داده قلقلک را اشدخترانه هايحس هاآن شنيدن و بود نشنيده هم

 از کرد، گرم را گردنش شال وراي از گرمش هاينفس و ايستاده اشقدمييک در سپهر کرد حس اينکه محض
 :گفت لرزان صدايي و آزادشده تازه نفس با و شد خارج هاششنيده يخلسه

 !نزن حرف طوراين باهام وقتهيچ کنممي تأکيد وقت،هيچ ديگه کنممي خواهش سپهر، -
 :گفت است، شده آزاد تازه که بود اسيري مانند و بود سربرآورده وجودش در دادنادامه شوق تازه انگار که سپهر

 ديگه اما نگم؛ بهت رو قبلم حرفاي تا گرفتم سخت خودم به زيادي هم االن تا آوا، کنم سکوت تونمنمي ديگه -
 ... جريانه در قلب توي که چيزيه از کوچيکي يگوشه فقط اينا نيست؛ شدني
 با را هايشريه سپهر. دويد داخل به نداشت، ايستادن تحمل ديگر که آوا چون بست؛ يخ هوا در حرفش يادامه

 . زد بيرون حياط از ورودش زمان از ترسبک مراتب به حالي با و کرد پر عميق نفسي
 صداي. بگيرد تماس سميرا با تا زد چنگ را اشگوشي تخت کنار ميز روي از و برد پناه اتاقش تنهايي به آوا،
 .نداشت را ماندن انتظار در تحمل اصالً کرد؛مي متشنج شدتبه را اعصابش تلفن درپيپي هايبوق

 !سميرا بردار رو گوشي خدا تورو -
 غرزدن به شروع سميرا بزند، حرفي اينکه از قبل. شد مانع سميرا آلودخواب صداي اما داشت؛ را تلفن قطع قصد
 .کرد

 بايد کشيمنت به کردنشروع از قبل. کامل بيداري شب يه بعد اونم بود بـرده خوابم تازه محل؟بي خروس چيه -
 ...نمي من چون نکن؛ خسته رو خودت بگم

 !پيشم بيا کنممي خواهش -
 :پرسيد ترس و نگراني با و پريد جا از فنر مانند و پراند سرش از کامل طوربه را خواب متوحشش و لرزان صداي



 

 

100 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 گلم؟ شده چي -
 .بيا فقط -
 .شده چي بگو. شدم زنده و مردم هزاردفعه اونجا برسم تا من -
 .دارم احتياج بهت -

 .آورد هجوم سرش به منفي فکر هزار و بودش انداخته ترس به حسابي آوا لحن
 افتاده؟ اتفاقي اينامامان براي الل زبونم -
 :گفت بود، هم خشم از پر اضطراب و ترس بر عالوه که لحني با سؤالش از عصبي آوا
 جون. کنارمه وجودت دارم احتياج و خواممي ازت که چيزي تنها. سرم به زده من فقط. نيفتاده اتفاقي کسي براي -

 .مياي که بگو من
 .اونجام ديگه ساعت يه تا. باش آروم خبخيله -

 اتفاقي ديد وقتي. رساند آوا به را خودش و سپرد مادرش به را سوسن چطور نشد متوجه که بود کرده هول قدرآن
 آوا ورودش، محض به. رساند آوا اتاق به را خودش کوتاه سالمي از بعد و گرفت آرام کمي نيفتاده، کسي براي

 خودش از. دارد هميشه خالف رفتاري آوا چرا فهميدنمي کرد؛ اششوکه و کرد پرتاب ـوشش*آغـ به را خودش
 :گفت ترس با و کرد جدايش

 .دختر شدي روحبي و سرد مرده يه عين جونت از دور. نداري رو به رنگ شده؟ چي -
 فقط سپرد،مي سميرا وجود گرماي به را دستانش کهدرحالي و نشاند تخت روي را او سؤالش و نگراني به توجهبي

 .لرزاند را سميرا دستانش، سردي اما بگيرد؛ آرامش وجودش از شايد تا کردمي نگاه او به خيره
 .شد سيخ تنم موهاي تموم! دختر يخي چقدر -
 :گفت و شد پنهان ـوشش*آغـ در دوباره نکند، آن از ترنگران را سميرا تا شود مسلط خودش به داشت سعي که آوا
 !سميرا -
 جونم؟ -
 باشم؟ ديوونه و ضعيف بايد من چرا -

 .کرد نوازشش به شروع و شد ـلقه*حـ دورش سميرا دستان
 .نگير دل به تو کرده، زيادي غلط و کمه هاشتخته تمام هيچي، که تخته يه گفته رو اين هرکي -
 به بايد ديگران فقط و ارزشيمبي هامخواسته و من يعني. نيستن ميلم باب که کنم تحمل رو چيزايي بايد من چرا -

 برسن؟ آرزوهاشون و آمال
 :پرسيد او معنيبي هايحرف از شده گيج سميرا
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 .ميگي هذيون و داري تب کنم فکر که نيست قبول قابل برام هم وجودت سردي با ميگي؟ داري چي معلومه -
 :گفت حرفش به ربطبي بود، خودش عوالم در که آوا اما
 کنم؟ زندگي راحتم و خوادمي دلم که طوراون نبايد من چرا -

 و پرآشوب لحن معني متوجه چشمانش و چهره حاالت از شايد تا کند جدا خودش از را او خواست سميرا
 که هيجاني و ناراحتي از را خودش آوا تا نگويد چيزي ديد بهتر. شد روروبه آوا مقاومت با اما شود؛ گويشهذيان

 .کند خالي شده گرفتارش
 دادگيدل از که دونهنمي مگه برسه؟ آرامش به خودش تا کنه بارم رو گذرهمي قلبش تو هرچي سپهر بايد چرا -

 دوستم که نميشه ادعاش مگه داره؟ زجردادنم در سعي کسري، با ماجرام تموم دونستن وجود با چرا. دارم وحشت
 از کردندوري با من. کنهمي ترمناآروم کاراش با چرا پس بگيرم؛ آروم تا باشه کنارم خوادمي اثباتش براي و داره
 که حرکتي هر. کنهمي مديوونه داره سميرا هان؟ نيست؟ دوري به حاضر چرا پس گيرم؛مي آروم شعالقه و اون

 .ميشم ديوونه دارم خدابه. اخالقش و رفتار تا بگير زدنحرف از ميده انجام
 .آمد حرف به نمانده، دلش در حرفي ديگر شد مطمئن وقتي سميرا و کرد تمام دل ته از آهي با را هايشحرف

 بريزه؟ هم به دوباره من قوي دوست شده باعث چي بدونم ميشه شدي، خالي اگه -
 .سپهر -

 :پرسيد و کرد کوتاهي يخنده بينشان سنگين و جدي فضاي بردنازبين براي
 رسيده؟ هم هفتم آسمون گوش به تناله و آه که کرده کارچي طفلي اون باز -
 .هيچي -
 چي؟ بود کرده کاري اگر شده، پر دلت همه اين نکرده کاريهيچ -
 .نيست بلد ايديگه کار من يدخترونه احساسات با بازي جز به اون -

 :گفت و کرد دورش خودش از سپهر، به نسبت او انصافيبي از عصبي سميرا
 !احمقه توي دادنبازي خارجه سپهر عهده از که کاري تنها. آوا انصافيبي واقعاً! بازي -
 :گفت و شد جمع جنيني مانند تخت روي ديد، دور او ـوش*آغـ گرماي از را خودش که آوا
 !بود بلد رو دادنمبازي کاش اي -
 ميگي؟ وپرتچرت چرا -
 بزنم؟ حرف درست بتونم تا دارم نگه اون از مستقل رو ذهنم و باشم راحت ميده اجازه سپهرخان مگه -

 سمت يک از ساعت پاندول مانند و شد بلند جايش از کالفه. شدمي متوجه کمتر کرد،مي گوش بيشتر هرچه سميرا
 :گفت و شد مشغول وآمدرفت به اتاق ديگر سمت به
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 مشت يه برام که کشيدي بيرون خونه از رو من. کنيمي ديوونه هم رو من داري شدي، ديوونه که خودت -
 کني؟ رديف هم دنبال مزخرف

 .برونمش خودم از هميشه براي و کنم سرشبهدست تونستممي ترراحت کردمي بازي باهام اگه -
 :گفت و زد زانو تخت کنار قبل از ترکالفه. شد لبريز صبرش ديگر

 ديدي؟ کي رو سپهر تو. چيه به چي بفهمم بزن حرف واضح کنممي خواهش آوا، -
 .باشي اينجا بود قرار ناهار که هم تو دوني؟نمي مگه امروز، -
 .کن تعريف رو ماجرا آدم يبچه مثل حاال. بود رفته يادم آهان -
 حرف باهم کلي و شد آوار سرم روي سرعتبه که بردم پناه حياط به پرواشبي هاينگاه از فرار براي ناهار از بعد -

 .زديم
 .شد ماجرا يادامه شنيدن براي سراپاگوش و آوا يگرفته صورت نوازش مشغول و نشست راحت زمين روي

 .ميام کوتاه من نه و مياد کوتاه اون نه رسيم؛نمي نتيجه به و زنيممي هميشه که حرفايي همون از -
 .کرده داغونت که بگو چيزي اون از. شماست هميشگي کار نداره، تازگي که اين من عزيز خب -
 شنيدن با اما ندارم؛ وجودش به حسي اينکه با. کنم هضمشون نتونستم هنوزم که کرد بارم چيزايي حرفاش آخر -

 .رفتم پيش خفگي مرز تا و اومد بند لحظه چند براي نفسم اونا
 :پرسيد و کرد نثارش چشمکي شيطنت از پر نگاهي با سميرا

 گفته؟ چي پيشهعاشق مجنون آقاي اين حاال -
 :گفت سادگي به شود، بارششيطنت لحن متوجه اينکه بدون آوا
 .زننمي هم به عاشقا که حرفايي همون از -
 وار؟طوطي حرف مشت يه -
 بخواد ديگران روي از که نداره حرف مشت يه حفظ به احتياجي ست؛نويسنده و شاعر پا يه خودش اون بابا، نه -

 .کرد زياد رو هامشونه بار و گفت رو خودش دل حرفاي. کنه کپي
 .نيست بد که اين خب، -
 برام هنوزم ساعت چند گذشتن با بينينمي. نيستم دست اين از حرفايي شنيدن مود تو من که اينجاست بديش -

 .نيست هضم قابل
 حرف اون کي نيست مهم براشونم و عاشقانه حرف ذره يه شنيدن براي ميدن جون وزمونهدوره اين دختراي بابا -

 .خدا به ايديوونه واقعاً! کنيمي پرونيجفتک خر مثل تو بعد نامرد، يا مرد زنه؛مي
 !حرفا اين شنيدن به چه رو خر خرم؛ من آره -
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 .گفتم جدي نکن، مسخره -
 ديد؟مي دَمشبهدَم چرا هاشما وسط اين نيستم؟ عشق اين آدم من که بفهمه خوادنمي چرا. ندارم شوخي منم -
 چه نميره، رو از هستي، اصلي طرف که تو اعتناييبي و سردي ديدن با وقتي هان؟ کنيم؟ کارچي داري انتظار -

 ميره؟ ما از انتظاري
 .نااميدي -
 چي؟ -
 .کنيد بنديسرهم براش ازم تونيدمي که مزخرفي هر. کنيد نااميدش من از -
 چيزي يه. خودته از بدتر يکي. بکشيم زحمت بيخود بايد چرا نداره شنيدن براي گوشي وقتي! خدا به ايديوونه -

 .نکن قاتي دوباره من جون ميگم
 .بگو -
 .نکن تا بد باهاش داره، ـناه گـ -
 .دوستتم من انگار نه انگار. فهممنمي رو کردنتطرفداري همه اين دليل سميرا، دارم ـناه گـ منم -
 .کني پيدا هم موافق که روزي حال به واي حريفي، رو بيچاره اون تنهيه خودت نداري؛ احتياجي طرفدار به تو -
 :گفت و گرفت ـوش*آغـ در را زانوانش و شد بلند جاش از
 .افتادمنمي حال اين به بودم اگه که سميرا نيستم حريفش ديگه، نيستم -

 :گفت زدهذوق سميرا
 .افتاد صيادش دام به باالخره هم ما آواخانم پس -
 اون از کردندوري توان نه ديگه. ندارم رو باهاش مقابله توان. شدم خسته اما ندارم؛ بهش حسي هيچ هنوزم نه، -
 .شدنتسليم کشش نه و دارم رو

 :گفت و داد تکيه او پرنبض يشقيقه به را اشپيشاني و گرفت ـوشش*آغـ در او نااميد لحن از گيردل سميرا
 .بشه بايد که بشه هموني تقديرت تا خدا دست بسپر رو خودت -
 و برم خواب به ابد تا خدا بزرگ دنياي يگوشه يه دارم دوست که اياندازه به. خسته يخسته سميرا، مخسته -

 .نشه مزاحمم کسهيچ
 !نداري رو مرگ مورد در زدنحرف حق. بگير گاز رو زبونت -
 .معناستبي ناراحتي هاست؛آدم ما زندگي از قسمتي هم مرگ -
 .بزني مردن از حرف من جلوي نداري حق معنا،بي يا معنا با -
 .گيرممي آروم راه اين با تنها من هرحالبه -
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 تا بماند شکل همان به دادندمي ترجيح که بودند کرده پيدا آرامش قدرآن. ماندند حال همان به ساعتنيم حدود
 :زد فرياد زدههيجان سميرا اينکه

 .کردم پيدا -
 رو؟ چي -
 .افسردگيه از تو نجات راه که چيزي -
 :گفت و کشيد هم در چهره آوا
 .بود کجا افسردگي! گمشو برو -
 .خبريبي خودت جانم، ايافسرده تو -
 فکر دنيا اون و مرگ به کسهيچ نبايد باشه طوراين اگر رسيدي؟ اينتيجه همچين به زدم حرف مرگ از چون -

 .زنيمي افسردگي انگ آدم به عاليجناب چون کنه؛
 .ترهنزديک آدم به گردن رگ از چون خوبه؛ هم خيلي بودن مرگ ياد به اتفاقاً. گفتم رو حقيقت چيه، انگ -
 کني؟مي قلمداد ديوونه رو من که چته پس -

 .کشيد راحتي روي از نفسي هاآن شدنگرم حس با و گرفت دست در را دستانش و داد تحويلش پوزخندي سميرا
 .ديوونه نه افسرده گفتم من اما نداره؛ وجود ايشبهه و شک هيچ که تو بودنديوونه در البته -
 .هرچي حاال -
 .ديگه چيز يه کردن مرگ آرزوي چيزه، يه بودن مرگ ياد به -
 .باشه مرگ آرزوش بره،مي چيهمه از آدم وقتي که طبيعيه اين خب -

 :گفت و زد گردنش پشت به ايضربه سميرا
 .بردننمي نام افسردگي براي دليلي عنوان به اون از بود اگه که نيست، طبيعي اصالً -
 :پرسيد و کرد خوردنتکان به شروع بحث، دادنادامه از حوصلهبي آوا
 . بگو رو کردي پيدا که چيزي اون. کن ولش رو اينا حاال -
 .سفر -
 !سفر -
 .بشي دور حاليبي همه اين از بشه باعث طوالني سفر يه کنم فکر آره، -
 !ميگي چرت -
 .مياد جا حالت باشي، دور دوروبرت آشناي موقعيت و آدم هرچي از مدت يه و بري اگه خودم جون به -
 .برم بايد چطور کن روشن برام رو اين! دکترباشي خانم -
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 .برو و ببند رو چمدونت که، نداره چطور -
 .رفتنم تنها اونم داره؛ وجود آشنايي هيچ نديدن براي راه يه -
 هيچ حضور بدون و تنهاييات تو تا کني سفر تنهايي بايد تو خودت؛ با سفر يه ديگه، همينه منظورم منم خب -

 .کني زندگي بايد و ايزنده که برسي باور اين به آشنايي
 :گفت و زد پوزخندي آوا
 .شم زنده بايد چطور مرده منِ ببينم بگو حاال. نداشتم خبر خودم و بودم مرده حاال تا يعني -
 !کن جمع ميدي بقيه تحويل راهبهراه تازگيا که رو تمسخره پوزخند اون -

 .کند وجورجمع را خودش آوا تا شد باعث اين و شده عصبي حسابي بود معلوم
 .بده رو من جواب آوردنجوش جاي به خب،خيله -
 روي و کشيدننفس واقعي هايمرده با فرقش تنها مرده اين و بينيمي مرده رو خودت معيوبت ذهن اون توي تو -

 .صاحبشه بودن اعصاب
 .ديگه محتاجه کشيدننفس به بودنزنده خب -
 .مردي خورد هم به مراسمت که روزي اون از تو. آدمه يه بودنزنده يمقدمه تنها کشيدننفس -
 .شم متوجه منم تا بزن حرف ديپلم زير. نکن بازي هاکلمه با انقدر -
 باالي زور اگر زدي، رو رفتن دانشگاه قيد شد؛ نيست روز همون زندگيت کل که شدي متحرک يمرده يه تو -

 اتاقت از بيرون رو دقيقه يه نيستي حاضر حتي باشه خودت به اگه نميري، بيرون هم خونه از ماه به ماه نباشه سرت
 رو ازدواج قيد خوب؟ دختر رو ديگران يا ماليمي شيره رو خودت سر. گذاشتي زندگي رو اينا اسم وقتاون بگذروني،

 .ترهمهم چيهمه از اين و زدي که هم
 منبر يه برام و برسي من زندگي بعد اين به آخرش که کردي رديف حرف همه اين تو. شد چي گرفتم حاال آهان، -

 .بري مفصل
 .باش چندماهه مسافرت يه فکر به. گفتم که همين. درنيار هم بازيمسخره و نکن لوس رو خودت -
 :گفت بود، کرده پر هم را چشمانش حتي که ايخنده با و زد بلندي سوت بود، کرده فراموش را بدش حال که آوا
 !چندماه -
 .برگرد آدم و برو نميشي؛ آدم دوماه ماه، يه با که تو ديگه، آره -
 دارم رو کجا تنهايي اونم چندماه دخترجان، ثانياً تويي، نيست آدم که اوني نچسبون؛ من به رو خودت صفت اوالً -

 برم؟ که
 :داد جواب خوشحالي با و کرد رها تخت روي را خودش سميرا
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 .ببر هم رو نوابي من خواست دلت اگه حاال -
 :گفت و کشيد دراز کنارش هم آوا
 ببرم؟ خودم با رو تو مثل وچليخل که مديوونه مگه. توئه از فرار محکمم داليل از يکي باشه، رفتن به قرار اگر -
 .بخواد دلت هم خيلي -
 چندماه؟ چرا شوخي از جدا حاال. خوادنمي که فعالً -
 .بشي ساخته نو از کامل بايد نيست؛ بشوآدم دوهفته-يکي با بينم،مي من که آوايي چون -
 .خورد آوا دست از محکمي يضربه حرف اين با
 !دختر داري سنگيني دست چه آخ، -
 .نميري که هم رو از و کنيمي بارم ليچار وراستچپ نميگم، بهت هيچي هي. حقته -
 .کن فکر پيشنهادم روي خوب و باش جدي پس گرفته؛ مشتش تو رو وجودم بودنجدي جو فعالً من -
 .خورهمي خودت درد به پيشنهادت -
 تمرکز تموم بايد دوري اين تو شي، دور کسهمه و چيزهمه از مدت يه بايد تو ميگم، چي ببين کن گوش خوب -
 نو از رو خودت نتونستي اگر. کني پيدا دوباره رو ماجراها اين از قبل آواي همون تا بذاري خودت روي رو تالشت و

 .ضعفنقطه بدون و محکم آواي يه برگرد؛ و بساز
 .دارم دوست بيشتر رو واقعيم خود نمياد؛ خوشم شدن جديد آواي از من -
 اين. ترمحکم اما قبل؛ آواي همون البته برگردوني، آوا همون به رو خودت تا ميشه خوبي يانگيزه هم همين خب -

 .داره حُسن چندتا دوري
 ها؟حسن اين و -
 .باشه سپهر براي هم محکي تونهمي خودت پيداکردن بر عالوه دوري اين -
 چطور؟ -
 خواهد رو نبودنت تحمل نياره، دست به رو تو روزي يه اگر آيا که بزنه محک رو خودش تونهمي مدت اين تو اون -

 فکر که قدرياون براش بفهمه مدت اين تو هم شايد. ميشه متوجه هم تو به رو شعالقه شدت و نه يا داشت
 .خوادتنمي و نيستي مهم کردهمي
 .کرد تندي اخم اختياربي آوا
 بخواد؟ رو من نبايد چرا -

 را موضوع همين خواستمي دلش خيلي. بگيرد را خودش جلوي کرد سعي اما افتاد؛ خنده به حرفش و اخم از سميرا
 .داد ادامه بود کرده شروع که بحثي به و شد حسش مانع اما کند؛ آوا کردناذيت و شيطنت براي ايمايهدست
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 .رسيمي خوادمي دلت که تنهايي اون به هم و کنيمي استراحت هم طورياين. تماشاست هم و فال هم -
 اما شد؛مي بيشتر شوقش کرد،مي فکر سميرا هايحرف دورنماي به وقتي. بود انگيزوسوسه زيادي سميرا پيشنهاد

 رفتن ياجازه دانستمي و بود خبردار پدرش روحيات از خوبيبه چون نيست؛ عملي که بود واقف نکته اين به خوب
 .دهدنمي

 .نه يا آره نداره؛ بيشتر جواب دوتا -
 به کرده موسوسه بدجوري پيشنهادت چون گذاشتم؛ دلم خواسته روي پا که نه بگم بگم، بايد چي دونمنمي آخه -

 اين با دختر نکشتت خدا اَه،. نيست شدني که آره بگم هم اگر بندم،مي سفر بار االن همين بشه اگر که قدري
 !پيشنهادت

 کجاست؟ کار گير آخه -
 .بده اجازه بايد که بابامه اين نيست؛ من با گيريتصميم اين حق -
 کنه؟مي مخالفت کنيمي فکر يعني -
 .مطمئنم بلکه کنم،نمي فکر -
 چي؟ حاال من، با اونش دارن؛ ورود روزنه يه هم هاشونترينسرسخت حتي آدما، يهمه -
 براي ديگه موضوع يه و دادي قلقلک رو بيچاره منِ فقط وسط اين. نده هدر انرژي بيخود. من عزيز تونينمي -

 .بخورم غصه براش تا ساختي برام بهش نرسيدن
 .کنممي حلش که گفتم نباش، ناراحت -
 .تونينمي -
 .بخواي تو کافيه تونم،مي که ميدم شرف قول بهت -
 زني؟مي مخالف ساز خدا يهميشه چرا بده، گوش توني،نمي ميگم -
 .کنممي عمل و فکر منطقي تو، برخالف چون -
 .منطقيتبي از پر منطق اين با هم تو بابا برو -
 .آره بگو فقط تو -

 :گفت اون سماجت از کالفه
 . طلبت هديه يه تونستي، اگر. رفتنم يپايه من کن، راضيش. بابا باشه -

 :پرسيد پرذوق هابچه مانند
  چي؟ -
 .بابام کردنراضي کار تو برو فعالً تو بعداً، باشه -
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 .ميشه انجام ممکن زمان کمترين تو. بدونش راضي االن از -
 .کنيم تعريف و ببينيم -
 .کن تعريف و ببين و بشين باشه، -
 .خورهنمي آب چشمم که من -
 .هلو برگ نه سميرا، ميگن من به چون بخوره؛ آب بگو محترمت چشم به -
 :گفت و افتاد قهقهه به آوا
 ميگي؟ عوضي رو المثلبضر چرا نيستي بلد. درآوردي کجات از رو هلو برگ. دختر نميري -
 هلو برگ جنس. زد حرف جور يه نبايد که هميشه دوستيم؛تنوع آدم من. بيرون آوردمش آستينم يکي اين از -

 .خشن آقايون واسه بمونه هم چغندر برگ اون بهتره، بره کار به خانما ما براي و لطيفه
 :گفت که بود افتاده درددل به زياد خنديدن از آوا
 .داري جالبي نظريه -

 :گفت و کرد نازک چشمي پشت
 .ببيني که نداري بصيرت چشم تو منتها جالبه، من چيزهمه -
 :گفت و کرد تعظيمي آوا
 .ببينم کنممي سعي بعد به اين از من، بانوي ببخشيد -
 !تو بر آفرين -

 نشد، رها بود کرده ايجاد هايشحرف با سپهر که تنشي بار زير از تنها نه آوا روح و ذهن اما گذشت؛ هم روز آن
 اتاقش يپنجره پشت. بود کرده قرارترشبي و شده اضافه آن به هم پدر نشدن يا شدنراضي و سفر موضوع بلکه

 انگار که خلوتي انداخت؛مي خودش دل خلوتي ياد به را او که خلوتي بود؛ خلوت يکوچه به خيره و بود ايستاده
 تشويش باعث تنها اششلوغي و گرفته خو خلوتش به که صاحبي با. بود نخواهد شکستنش به قادر چيزي

 پر بخششانزندگي هايحس و هاشلوغي با را او خلوت که بودند اين دنبال به همه اما بود؛ خواهد اشهميشگي
 .شد مانعش اتاق در صداي کند، گاليه به شروع خواست تا. کنند

 بله؟ -
 تو؟ بيام هست اجازه دخترم -
 :گفت و شد دور پنجره از
 .بفرماييد -
 .سالم -
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 .بشينيد بفرماييد باباجون، سالم -
 خوبه؟ حالت -
 .شکر رو خدا بله، -
 بدي؟ قرض من به لحظه چند داري وقت آواجان، -
 .دارم وقت هميشه شما براي -
 .بشنوم خودت از تا اومدم گفت؛مي چيزايي يه سميرا -
 .بپرسيد خوايدمي هرچي -
 بري؟ سفر اين به خوايمي واقعاً تو -
 برايش حرکت اين زد، حرف تنها پدرش با کودکي در که بارياولين از. کرد انگشتاش با بازي به شروع معذب آوا

 آن سمتبه مهم موضوعات براي پدرش با رويارويي در هميشه ناخودآگاه طوربه و عادت يک به بود شده تبديل
 به هم پدرش که بود محسوس حرکتش قدرآن داد؛مي کاهش را اضطراب حرکت، آن با و شدمي کشيده عادت
 و نداشت گرفتنجواب براي ايعجله هيچ پدرش اما شد؛ طوالني دادنشجواب اينکه با. بود شده آن متوجه مرور
 و دوخت پدرش منتظر چشمان به چشم کشيد، عميقي نفس. بگيرد جواب بعد و برسد آرامش به آوا تا کرد صبر

 .داد جواب باالخره
 .دارم احتياج رفتن اين به بابا، بله -
 دليلت؟ -
 .ديگه گفته براتون سميرا حتماً -
 . بشنوم خودت از اومدم من. باش نداشته سميرا حرفاي به کاري -
 .برم سفر اين به بايد کنممي حس بابا -
 اومده؟ وجود به چطور بايد اين -
 .کنم پيدا رو خودم تا برم بايد سميرا قول به شايد. دونمنمي خودمم -

 :گفت بود، کرده درگير را لحنش تمام که ناراحتي با و زد تلخي لبخند پدر
 هستي؟ پيداشدن دنبال حاال که شدي گم مگه -
 .گذشته سنش از هاقرن که آدمي مثل درست م؛خسته خيلي بابا -
 ما؟ از -
 .بابايي نه -
 کي؟ يا چي از پس -



 

 

110 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 آدمي ندارم دوستم و نيست وجودم در هيچي با مقابله توان. کردم غرق توش رو خودم که دنيايي و خودم از -
 دزديده ازم کنندمي فکر همه که ايروحيه و بشناسم رو خودم سفر اين با شايد. باشم هامروزمرگي تسليم و منفعل

 .برگرده شده
 درسته؟ نيومدي؟ کنار ماجرا اون واقعيت با هنوز تو که معناست اين به اين -

 بيشتر ناراحتي باعث بدهد، درست جواب اگر دانستمي. انداخت پايين را سرش شرمنده و کشيد آهي ناخودآگاه
 .بود نگفته دروغ پدرش رودرروي لحظه آن به تا اما شد؛ خواهد پدرش

 .بيام کنار نتونستم -
 مدت؟ اين تموم پس -
 خستگي فقط حاصلش که رسيدم بستيبن به حاال اما بشه؛ باورم تا کردممي بازي رو کناراومدن نقش فقط -

 .کنهمي نابودم داره که مفرطيه
 :گفت بود، کرده خود رحميبي اسير را گلويش که بغضي با و کشيد ـوشش*آغـ در پدر
 .بود حرفا اين از ترقوي من دختر اما -
 هيچ زمان اون تا چون بود؛ تهي و پوشالي هم بودنقوي اون. نيست ديگه االن اما بود؛ گيدمي هم خودتون -

 نشون رو خودش بخواد بودنم قوي که نداشت وجود پاافتادهپيش و کوچيک مشکالي از غير به زندگيم تو مشکلي
 .بده
 .کردي زندگي تظاهر با ساليک اين کل تو پس -
 . ديگرون تا بود خودم فريب بيشتر گذاشت، تظاهر رو اسمش ميشه نوعي به -

 :گفت بيشتري بغض با. نشکند دخترکش مقابل در تا کردمي را اشسعي تمام
 .نادرستم انتخاب با اون با اونم. منم چيزهمه مقصر -
 پدر يشانه از سر نباشد، شاهد را اشمردانه غرور شکستن اينکه براي. کرد حس را پدرش ناراحتي وجود تمام با آوا

 :گفت و گرفت خودش کوچک دستان بين بود گرمايشان عاشق که را پدرش مردانه و بزرگ دستان برداشت،
 به بندزدن اجازه متجربهبي و خام دل به راحت که بودم خودم انتخاب اون مقصر تنها باباجون، نزنيد رو حرف اين -

 يادم که اونجايي تا. کنيد مالمت رو خودتون نبوديد مقصر که کاري براي نداريد اجازه هم ديگه. دادم رو ديگري
 .زديم حرف درموردش مفصل قبالً مياد

 .ببخشم رو خودم تونمنمي -
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 و دخترتون عنوان به بدونيد مقصر رو خودتون خلوت، تو چه خودم جلوي چه ديگه بار يه اگه خودم جون به بابا -
 داريد، دنيا اون رو من نبخشيدن بار کشيدن دوش به توان اگه حاال! بخشمتوننمي هرگز دارم گردنتون به که حقي

 .بديد عذاب رو خودتون تونيدمي تا
 :گفت و کرد دخترش تک نثار ايقدرشناسانه لبخند

 دارم؟ دوستت خيلي دونستيمي -
 .داد سر بلندي يخنده او جواب با و انداخت پدرش دل به را شوق آوا نخودي خنده

 . کنيد پيدا خواستيدمي کجا خوبي اين به دختر باشه؟ نداشته دوست رو من داره جرئت کسي مگه بله، -
 .برگشت قبل حالت به پدر سؤال با دوباره که بود شده خارج ناراحتي حالت از کمي بينشان جو آوا شوخي با
 !آوا -
 جانم؟ -
 زدي؟ هم به رو نامزدي چرا بگي بابا به خواينمي هنوزم -

 کرد حبس وجودش در را آن نشود، پدرش ناراحتي باعث دوباره اينکه براي اما کرد؛ پر را وجودش کل ناراحتي حس
 .کند خارجش اسارت از بعداً تا
 .بمونه کسري و من بين قراره بگم؛ تونمنمي -
 دونه؟نمي چيزي ديگه کسهيچ يعني -
 .دادم توضيح بهشون چطور نفهميدم هم خودم يعني دارن؛ خبر هم ديگه نفر دو خب اما نشيدها، ناراحت -

 : گفت و زد لبخندي پدر
 .سميراست زياد احتمال به نفر دو اون از يکي -
 .بله -
 دوم؟ نفر و -
 نگم؟ ميشه -
 .کيه دوم نفر بگو حداقل بگي، بابا به رو دليلت خواينمي که حاال -
 .سپهر -

 :گفت و شد ترعريض پدر لبخند
 .خوبه -
 .وسط ريختم براش رو چيهمه که اومدم خودم به وقتي. نيست خوب هيچم -
 بکشه؟ طول وقت چند قراره سفرت اصلي، مطلب سر برگرديم. نخور حرص حاال -



 

 

112 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 بايد نکنم، پيدا رو چيه دونمنمي هم خودم که چيزي اون وقتي تا که دونممي رو اين فقط دونم،نمي رو دقيقش -
 .باشه داشته ادامه

 چيه؟ اون و -
 .فراريه ازم مدت يه که باشه آرامشي همون مگمشده خود شايد. دونمنمي هم خودم که گفتم -
 .هست رسيدنش سال يه به احتمال ميگي که جوراين -
 ترس دورکردن براي محکم لحني با آن، به نزدندامن براي. کرد حس خوبي به را ترس پدرش حرف پس در

 :گفت پدرش موهوم
 .کم خيلي حد در اما بله، -
 کردي؟ فکر تصميم اين ابعاد همه به -
 .چيه شما نظر نبودم مطمئن چون آره؛ حدي يه تا -
 کردي؟ رو شهزينه فکر -
 :گفت وارفته آوا
 مسئله؟ اين اال کردم فکر چيزهمه به ميشه باورتون -
 تونيننمي درستي به کنهمي درگيرتون فکر يه هيجان وقتي شناسممي رو جوونا شما خوب چون ميشه؛ باورم بله -

 به منم البته. نخورده چرخ سرت تو سفر به رفتن جز به چيزي کل در نکردي، فکر پولش به تنها نه تو. کنين فکر
 و زمان پول، امنيت، جمله از جوانبش تمام به اول بايد تو. زدممي هوا روي رو پيشنهادي همچين بودم تو جاي

 . افتاديمي شدنشعملي فکر به بعد کرديمي فکر مکانش
 :گفت و کرد جمع پدر ـوش*آغـ در را خودش يأس از پر و درهم قيافه با آوا
 .شد منتفي قضيه کامل طوربه پس -

 :گفت لحنش از يأس دورکردن براي و زد لبخندي بود، شده او نااميدي متوجه که پدر
 .نه يا کردي فکر پرسيدم فقط من -
 چون نداره؛ موضوع اصل در فرقي هم شما موافقت حتي نه، يا باشم کرده فکر نيست مهم ديگه باباجان، ديگه نه -

 .کرد عمليش نميشه
 چرا؟ -
 .نداره وجود پرداختش توان که برههزينه کلي و هست سفر شدنطوالني امکان چون -

 :گفت و کرد اخمي پدر
 بربيام؟ پرداختش عهده از تونمنمي که چغندرم برگ من کردي فکر نکنه -
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 .بشه شامل قراره هم رو زيادي هايمکان چون ست؛اضافه هزينه يه اين اما سريد؛ تاج شما -
 .برميام شعهده از من بشه هرچقدر -
 :گفت شدهدرشت چشماني با و شد جدا پدرش از
 !هستيد؟ رفتنم موافق شما يعني -
 .بله -
 برم؟ تنها ديدمي اجازه يعني -
 خواستي؟نمي رو همين مگه بله، -
 !نخورده؟ جايي به سرتون نکرده خداي و خوبه حالتون مطمئنيد باباجان -
 .امعقلي و جسمي سالمت در کامالً عزيزم، بله -
 بوديد؟ موضوع اين موافق هم من سراغ اومدن از قبل شما ببينم -

 :گفت شد،مي بلند تخت روي از کهدرحالي بلندي ايخنده با پدر
 حرف باهات خودم تا نگه بهت خواستم ازش. داشتبرنمي سرم از دست سميراجونت که کردمنمي موافقت اگه -

 .بزنم
 هم خواب در حتي. نداشت دادننشان واکنش توان که بود شده متعجب قدرآن بگويد چيزي نتوانست لحظاتي براي
 .پريد جا از پدرش بلند خنديدن صداي با که بود تعجبش غرق قدرآن. شود راضي پدرش که ديدنمي

 .بزنه بيرون فشار شدت از که االن باش تبيچاره چشماي اون فکر به کوچولو يه دخترم، -
 !بابا -
 داره؟ شدنمتعجب همه اين موافقتم يعني جانم؟ -
 .ايدراضي واقعاً که بگيد ديگه بار يه. ورتراون تعجب از چيزي يه -
 رفتنت نوع اين موافق ببينمت افسرده خوامنمي چون اما سفرکردنته؛ تنها بابت نگرانيم تنها. راضيم کامالً بله، -

 .شدم
 عريانه؟ حد اين تا من افسردگي يعني -
 با و آورد روم به که بود سميرا اين. بوده همين اشتباهمون و بياره روت به نخواسته کسهيچ خب اما آره، -

 زور به من که منم اين بشي منصرف خودتم اگه کهطوريبه کرده؛ جلب رو موافقتم منطقيش استدالالي
 .فرستمتمي
 نکرده؟ غلو زيادي کردنتونراضي براي که مطمئنيد باباجون -
 .بوده جابه و درست گفت هرچي نه -
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 چي؟ شهزينه اما -
 .کنم فراهم برات خوايمي هرچي که وظيفمه و باباتم من. باش نداشته شجنبه اون به کاري -
 ... اض خرج يه سفر اين اما درست؛ هست من تأمين شما وظيفه -

 :گفت و گذاشت آوا لب روي سکوت معناي به را انگشتش و شد خم پدر
 .نگو هيچي هيس، -
 :گفت و ايستاد پدر رويبهرو اشک از پر و ملتهب هاييچشم با
 .بابا ممنون -
 .درآمد جريان به هايشرگ در خون مانند پدرش حضور امنيت گرماي زد، اشپيشاني روي پدر که ايـوسه*بـ با
 .خواممي ازت قول يه تنها -
 .قبوله باشه هرچي -
 .بده خبر بهم خودت از بار يه روزي رفتي که هم هرجا. کني مراقبت خوبي به خودت از که بدي قول بايد -
 .باباجونم چشم -

 قلب اعماق از و چرخيد خودش دورِ دور چند داشت، پيش در که سفري از خوشحال. کرد ترک را اتاق پدرش
 نور غرق را وجودش کل که باليسبک با و گرفت وضو ترعميق تشکر براي و آورد جا به را خدا شکر اششکسته

 .کرد اقامه را عشق از پر نمازي بود، کرده
 .بزند حرف سميرا با تا رفت تلفن سراغ به و کرد جمع را اشسجاده آرامش با
 .جونم سميرا سالم -

 :گفت و انداخت باال ابرويي سميرا
 .دوستم سالم عليک -
 خوبي؟ -
 .ميزونه احواالتت شده که بارم يه براي و نذاشتي دلم به آرزو عجب چه. شما لطف به بله -
 .باشه بد حالم و باشم داشته تو خوبي به دوستي ميشه مگه -
 .شدي که زبونمخوش -
 .نکنه درد دستت -
 بابت؟ -
 .بابام کردن راضي -
 .زد حرف باهات باالخره پس آهان، -
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 .کشيمي بيرون شلونه از هم رو مار زبونت با تو دختر. بشه راضي کردمنمي هم رو فکرش آره، -
 .سريخيره توي نمياد بيرون که ماري تنها و بله -
 .من به دادي گير باز تو -
 .ندم گير که روزي حال به واي ايني ميدم گير بهت -
 .نيومده تشکر تو به اصالً -
 .هديه براي برسم خدمت کي حاال. وظيفته که کردن تشکر -
 :گفت و داد نشان اطالعبي را خودش بود، گرفته شيطنتش که آوا
 هديه؟ کدوم -

 خوبي به چون داشت؛ را العملعکس اين انتظار. رساند ناشنوايي مرز به را گوشش سميرا يکنندهکر جيغ صداي
 حاال و شده داده هاآن به عروسک قول که هاييبچه مانند است؛ حساس گرفتن هديه روي اندازه چه تا دانستمي
 .کرد زدن غر به شروع شدند محروم گرفتنش از دليلي به
 .قولش و مرده بزني، زيرش نداري حق آهاي -
 :گفت و خنديد آوا
 نمياد يادم من ضمن در عزيزم؛ کردي فراموش رو جنسيتم انگار عزيزم، نيستم مرد که من مرد، ميگي خودت -

 .باشم داده قولي
 فهميدي؟! کنممي رو تشدهگيس تاراي دونهدونه خودم دربري زيرش از -
 .بشن سپرده شما خشن دستاي به تونننمي پره وقتشون من موهاي شرمنده -
 .خانم يشد مزهخوش -
 .بودم مزهخوش -
 . بله -

 :گفت بود، کرده اذيتش کافي ياندازه به چون دهد؛ فاصله گوشش از را گوشي کمي آوا شد باعث اشدوباره جيغ
 .کن رحم خودت حنجره به نيستي، من نوايبي گوش فکر به خب،خيله -
 من سمفوني شنيدن به احتياجي ديگه زنم؟مي حرف هديه کدوم از اومد يادت حاال. باشم آروم ذاريمي تو مگه -

 نداري؟
 .اومد يادم کامل بسه، عزيزم نه -
 .خوبه -
 خواي؟مي چي حاال -
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 هم کوچيک چيز يه به نداره دومي که خسيسي يه حسابم طرف دونممي چون خب اما خوام؛مي چيزا خيلي -
 .غنيمته هم کندن مويي خرس از قديميا، قول به راضيم

 .کردي بارم وريدري باز تو -
 .آشکاره و عيان چيز يه تو خساست کرد؛ فرار نبايد واقعيت از عزيزم -
 برم؟ چطوري و کجا بگي بهم ميشه گرا،واقعيت خانم حاال خب -

 :گفت تمسخر از پر لحني با و داد تکان تأسف روي از سري سميرا
 !برو و شو من سوار بيا -
 .کن مسخره رو خودت -
 هر با نداره، ندونستن ديگه اينکه نيستي، بلد رو راهش که کني هوا آپلو قراره انگار برم چطور ميگي همچين خب -

 .برو راحتي که اييوسيله
 .که نبود رفتن يوسيله منظورم -
 چي؟ پس -
 .کنم کارچي بايد ندونم ميشه باعث همين و دارم زيادي هيجان -
 .بکن رو دنيا کيف برو بدي، انجام خاصي کار نيست الزم-
 بره؟ جلو خودخودبه تا کنم رها ميشه مگه. گرفتي سطحي خيلي -
 تو وقتاون بشي، رها هم موردتبي گيريايسخت اين از تا کردم توصيه رو سفر اين من ناسالمتي ميشه، که بله -
 .چسبيدي بهش وجودت کل با هيچ که دستي دو
 .نيست خوب هم هميشه گيريآسون -
 .کن زندگي ديگه جور يه مدت يه. ارزهمي کردنش امتحان به -
 چي؟ داشت پي در بدي نتيجه اگه -
 .نميشه بدتر هست که ايني از وضعت نترس. مني مخ رو هاتبدبيني اين با خدا هميشه -
 .برم جلو برنامهبي که ميگي پس -
 خوش بهت هم بيشتر بري جلو هوابي ميدم قول بهت. برو و بگير رو آيد خوش آيد پيش چه هر دنباله آره، -

 .بگذره
 :گفت پرتهديدي لحن با آوا
 .تو گردن چي همه! بيفته برام اتفاقي اگه حالت به واي -
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 تا کنممي توصيه تو به که طوريهمين نگاه، رو من. بزن رو من گردن بيا شد بد اگه برو. نيست تهديد به الزم -
 اسمت حتي شبت اون بد برخورد خاطر به بايد االن باشم تو مثل بود قرار اگه. نشده هم چيزي و کردم زندگي االن

 .آوردمنمي هم رو
 خوري؟دل ازم هنوز پس -
 خوريدل هم اولش از چند هر هوا، رفت و شد دود زدي زنگ خرابت حال اون با که روزي اون خوريمدل نه -

 .نبود
 .بود مشخص کامالً کردنت قهر از بله، -
 .بود الزم برات تنبيه خورده يه چون نگرفتم؛ رو سراغت -
 کردي؟ راضي رو بابام چطور بگو ولش، رو اينا آهان، -
 .شد راضي تا رفتم شصدقهقربون قدراون -
 .پرسيدم جدي نکن شوخي -
 باشه داشته برات تونهمي سفر اين که ايفايده از و گذاشتم درميون باهاش صادقانه رو رسيد ذهنم به هرچي خب -

 .گفتم هم
 .کشيمي بيرون شلونه از زبونت با رو مار تو دختر -

 :گفت و زد پوزخندي سميرا
 بري؟ خوايمي کي حاال. سري خيره توي نمياد بيرون شلونه از که ماري تنها -
 .کنم فکر موردش در بايد دونمنمي -

 .شنيد را صدايش خط طرف آن از هم آوا حتي که محکم قدرآن زد، اشپيشاني به ايضربه سميرا
 .دختر نفهمي چقدر تو که واي -
 .باادبي چقدر هم تو که واي -
 .بردار ريزيبرنامه از دست و نگير سخت گمنمي مگه -
 .رفت يادم ببخشيد آهان، -
 .نره يادش ديگه که بفرما گرامي ياد به -
 . چشم -
 خوبه؟ ديگه هفته دو -
 کجا؟ حاال آره، -
 .مشهد -
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 .عاليه -
 آخر تا رو هوام خدا خود تا کنم شروع مشهد با رو سفرم بهتره گفتم خودم با نرفتم مشهد حاال تا من دونيمي -

 .باشه داشته
 .داره رو هوامون هميشه که برم بااليي اون قربون -
 .باشه آقا ضامنم تا ميرم من نيست، شکي درش -
 !آوا. کنينمي پيدا اونجا، از بهتر -
 .جانم -
 ميگي؟ سپهر به -
 .فهمهمي خودش برم وقتي. بينمنمي گفتن براي دليلي چون نه، -
. بهتره بگي خودت شنويمي من از آوا، داره ـناه گـ. کنيمي رويزياده داري کردنش اذيت تو نکن، انصافيبي -

 .کني بازي احساساتش با که نبايد اما خوايش؛نمي درسته
 .بگم تونمنمي بفهم -
 چرا؟ -
 .کنم ناراحتش تونمنمي اين از بيشتر و ميشه ناراحت دونممي چون -
 .اينه دردت پس -
 .بشه تکرار دوباره شب اون قضيه خوامنمي نکن؛ ازش طرفداري به شروع دوباره کنممي خواهش آره، -
 . بود کافي پشتم هفتاد براي کردي روحم قبضه که باري يه همون نيست؛ آوردن جوش به الزم بابا، خبخيله -
 :گفت و داد سر بلندي خنده آوا
 ترسيدي؟ واقعاً من جان -
 قدراون برگردي و بري وقتي ترسممي شدي، خنده خوش زيادي نرفته هنوز هست حواست. خودت جان بله -

 .باشيم هاتخنده شاهد ساعته چهار و بيست که باشي گرفته خنده انرژي
 بده؟ مگه -
 :گفت محبت از پر لحني با
 .داده جواب نرفته که پيشنهادم اين با گرم خودم دم. بهتر بيشتر چي هر شاندازه بخند فقط تو عزيزم، نه -
 .خودشيفته -
 .ديگه بشم کار به دست بايد خودم کنينمي تعريف ازم تو وقتي -
 .کنممي رو تعريفت حتماً بعد به اين از ببخشيد -
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 رو بقيه صداي و زديممي حرف هم با چقدر بودم خارج وقتي يادته کرديم وراجي زيادي کنم فکر. خوبه -
 .آورديمدرمي

 :گفت و خنديد آوا
 .هميم گوش ـل*بغـ انگارانگارنه نداريم موقع اون از کمي دست االنم آره، -
 نداري؟ کاري خبخيله -
 . دارتخدانگه و ممنون چي همه بابت عزيزم، نه -.

 .باش خودت مواظب -
 .بگير شخوشمزه لپاي از جانانه ـوس*بـ يه من جاي به رو فندقم و طورهمين توام -
 .خداحافظ باشه، -

 چه هر. کرد اتاقش داخل زدن قدم به شروع کالفه بود، شده سپهر مشغول شدتبه که فکري با تلفن قطع از بعد
 آزار در او و سميراست با حق که دانستمي. کردنمي رهايش گفتن يوسوسه. شدمي ترعصبي کردمي فکر بيشتر
 دلش به هايشحرف با سميرا که ترديدي اما ديد؛نمي خود در هم را گفتن توان اما کند؛مي رويزياده سپهر دادن

 دادن خبر سمتبه را او اششده بيدار وجدان آن بر عالوه و بود ديگري فکر هر از بيشتر قدرتش بود، انداخته
 صداي با. داده تاريکي به را جايش روز هاستساعت نشد متوجه که کرد مبارزه افکارش با قدرآن. کردمي ترغيب
 پايين شام براي تا شد بلند تخت روي از عصبي و کالفه. برگشت واقعيت به اشنتيجهبي افکار دنياي از مادرش

 کرده پرتاب ميز زير به حوصلهبي که را اشگوشي و برگشت اتاق به دوباره ناخودآگاه طور به آن يک در اما برود؛
 . گرفت را سپهر يشماره سريع خيلي شود، منصرف اينکه از قبل و بزند زنگ تا برداشت را بود
 .شد ترمصمم دادن خبر براي و رفت بين از ترديدش سپهر، پرهيجان و گرم صداي شنيدن با
 .جانم -
 .سپهر آقا سالم -
 شنوم؟مي دارم درست يعني باشي؛ خودت نميشه باورم. ماهت روي به سالم -
 خوبي؟ خودمم، بله -
 .نباشم خوب و باشه داده رو بهم زدن زنگ افتخار خانم آوا ميشه مگه -
 .شکر رو خدا -
 .بگم بايد چي دونمنمي که مزدههيجان قدر،اون واي -
 .بدم بهت رو خبري يه زدم زنگ من چون بگي؛ چيزي تو نيست قرار -
 .گوشم به بفرما -
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 .زد را حرفش کوتاه کلمه چند با و رفت موضوع اصل سر راستيک نبود، بلد چينيمقدمه وقتهيچ که آوا
 .نيستم مدت يه -
 !هان؟ -
 .سفر برم مدت يه قراره -
 ... و کي با بگذره خوش -
 .بدهد را مادرش جواب تا گرفت را گوشي دهانه مادرش صداي با
 .خورممي بعداً من بخوريد رو شامتون شما -

 :گفت و کرد جاجابه دستش در را گوشي
 پرسيدي؟ چي ببخشيد -
 بري؟ قراره کي با و کجا گفتم -
 .خودمم سفرمهم نيست، مشخص جاش -
 !داري؟ رفتن قصد تنها -
 هست؟ مشکلي خب، آره -
 دارن؟ خبر بابااينا -
 .دارن خبر که معلومه -
 کشه؟مي طول وقت چند -
 .نيست مشخص هم زمانش -

 :گفت نگرفتن جواب از عصبي
 .مشخصه وسط اين چي پس -
 .سفره به رفتنم قطعي چيز تنها -
 .نکشه طول زياد کنممي خواهش -
 :گفت کالمش در نهفته تمسخر با و پوشاند را اشچهره اخمي سپهر خواهش با
 !افته؟مي اتفاقي چه بشه طوالني اگه مثال -
 .ندارم رو تو دوري طاقت من اما هيچي، تو براي -
 :گفت و شد سردي از پر لحنش اما نکند؛ ناراحتش که بزند حرف طوري کرد سعي آوا
 .شهمي بد حالم نده؛ من تحويل رمانتيک حرفاي گفتم بهت صدبار -

 .بود مشخص لحنش در کامالً اشآزردگيدل و شد سپهر دلشکستگي باعث آشنايشان طول در بار هزارمين براي
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 .نميشه تکرار ديگه ببخشيد، -
 :سيدپر دوباره سپهر که نگفت چيزي و کشيد بلند نفسي وگويشانگفت نوع از عصبي آوا
 سفري؟ تو مدت چه تقريبي طور به -
 .برسه ماه چند به ممکنه -
 !چي؟ -

 :گفت پرتشر و داشت دنبال به را آوا ترس بلندش صداي
 .شد پاره گوشم پرده خبره چه -

 :گفت و گرفت آرام کمي سپهر
 باشه؟ طوالني همه اين بايد سفر يه چرا. نبود خودم دست ببخش -
 .خوادمي دلم چون -
 .ديگه چه من به يعني اين -

 جواب به مجبور بود زده زنگ که حال اما داد؛نمي رضايت دادن خبر به دلش که کردمي بينيپيش را هاحرف همين
 حساب به هم دريا برابر در ايقطره اندازه سپهر ديدن آزار همه آن مقابل در شدن اذيت اين اصالً. بود دادن پس
 .آمدنمي

 .دارم احتياج طوالني سفر اين به من نکن، درست معني خودت براي من حرفاي از -
 ميشه؟ چي من تکليف وسط اين -
 .کنم روشنش من نيست نيازي بود؛ مشخص اول روز از تو تکليف -
 بياد؟ راه باهام دلت روزي يه شايد تا بکشم انتظار بايد کي تا -
 رابـ اشتياق با و شدي سمج خودت اما نکن؛ من عالف رو خودت گفتم اول روز همون از. نکن شروع دوباره سپهر -

 .دادي ادامه رو طرفهيک ـطه
 . بري و بذاري جوري،اين رو من نيست انصاف -

 :گفت و کشيد گردنش پشت به دستي تکراري هايحرف از کالفه
 خودم به رو من سفر اين شايد هواست، در پا من زندگيً  ثانيا بمونم، سفر تو عمرم آخر تا و برم نيست قرار اوالً -

 .کنم پيدا نجات سردرگمي اين از و برسونه
 :گفت بود، بسته آذين را صورتش کل که بزرگ لبخندي با و کرد حس اميد بوي حرفش از سپهر

 کني؟ فکر نفره دو ـطه رابـ به بتوني برگشتي وقتي داره امکان -
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 آن از بيشتر نه و کند ناراحتش نه که بود جوابي فکر در. بدهد پاسخي چه سماجت همه آن به بود مانده ديگر آوا
 .واداشت زدن حرف به را سپهر اشطوالني سکوت اما اميدوار،

 موندي؟ جوابش تو که بود سخت همه اين سؤالم -
 :گفت و برداشت کردن فکر از دست

 ...و بزني چنگ بهش بخواي که ندارم سرانجامي هيچ من. نبند اميد بهم انقدر -
 :گفت و پريد حرفش بين کالفه

 بري؟ خوايمي کي. خوامنمي جواب کن فراموشش -
 .ديگه هفته دو يکي زياد احتمال به -
 .دارم ازت خواهشي يه -
 .بگو -
 ميدي؟ انجامش -
 .آره باشه توانم در اگه -

 :گفت کنانزمزمه لب زير سپهر
 .عجب چه -

 :گفت بلندتر بعد
 .بده خبر بهم قبلش روز چند بري خواستي وقت هر -
 چرا؟ -
 .بزنم حرف باهات رفتن قبل خواممي -

 .کرد قبول چرا و چون بدون و گرفت را خودش جلوي اما حرفي چه بپرسد خواست
 نداري؟ کاري خوب باشه، -
 .کردي خبرم که بودم مهم برات حد اين تا اينکه بابت ممنون نه -
 امکان و شد زده که بود حرفي اما بود؛ نياورده زبان به کاش اي کرد آرزو بعد ايلحظه که زد حرفي جواب در آوا

 .نبود گرفتنش پس
 . بهتره بشنوي خودم از گفت سميرا اما فهميدي؛مي باالخره خودت چون دادم؛نمي خبر بود خودم به -

 :گفت و زد پوزخندي
 انصافيبي خيلي. کردي خبرم ديگه يکي سفارش به و نداري قبولم هم خانوادگي دوست يه عنوان به حتي پس -
 !آوا
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 کرد سعي دوباره تماس براي چقدر هر آوا. کرد قطع را تلفن عصبانيت با دهد آوا به حرفي ياجازه اينکه بدون
 :گفت خود با عريض لبخندي با و برداشت گيريشماره از دست نگرفت، اينتيجه

 نميره رو از و ميده خرج به سماجت چيزي هر تو بس از. کردهنمي رو و بلده کردن قهر هم سپهر آقا اين بابا نه -
 .نويسنمي ق کدوم با رو قهر ندونه حتي کردممي فکر

 طوالني قهري دانستمي چند هر. کرد طي را هاپله بود، سپهر قهر منشأش که خوش حالي با و داد تکان سري
 پايين به وقتي. بود آمده هيجان به بود کرده کشف را آرام هميشه سپهر از ديگري بُعد اينکه، از اما بود؛ نخواهد

 :گفت بود شده آمدنش متوجه که ساسان بگويد چيزي خواست تا. نخوردند شام هنوز بقيه شد متوجه رسيد
 .کرد جان نوش رو بزرگ روده کوچيکه، کن باور! اومدي عجب چه -
 .بخوريد رو شامتون گفتم که من -
 .باشه نداشته حضور شام سر خانواده عزيزدردونه دختر ميشه مگه -
 . بخور رو غذات و نکن لوس رو خودت -
 .خورممي حتماً بکشه، رو غذا مامان تا بشيني و کني لطف شما اگه -

 .نشست مادر و پدر بين ساسان حرف به توجهبي
 !جان بابا -
 .بله -
 کردي؟مي کارچي داشتي -

 :گفت و چرخيد پدر سمتبه خوردنش از قبل و کرد پر را قاشقش
 .بودم سپهر به زدن زنگ مشغول -
 :گفت و داد تکان سري آوا. زدند زل او به وواجهاج هاييقيافه با و کشيدند خوردن از دست هرسه حرف اين با
 چيه؟ براي هانگاه اين -
 !زدي؟ زنگ سپهر به واقعاً -
 چيه؟ مشکلش مامان، بله -

 :گفت و زد ناباوري روي از ايخنده تک ساسان
 !آورده؟ حساب به هم رو زدهفلک بدبخت اون و شده مهربون بنده عزيز خواهر شده چي -
 .داشتم باهاش مهمي کار يه -
 !آوا -
 .بابا جانم -
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 کردي؟ صحبت باهاش سفر درمورد -
 .بله -

 :گفت کارش تأييد در و زد لبخندي پدر
 .بشنوه خودت از بود حقش. دخترم کردي کاري خوب -

 :گفت و شد خم ميز روي کمي ساسان
 !سفر؟ کدوم چيه؟ قضيه شد؟ چي -
 .بشي کردن فضولي مشغول بعد نزني حرف پر دهن با بگيري ياد اول بهتره تو -
 چيه؟ موضوع بابا. آوا نکن اذيت -
 .مسافرت بره خوادمي خواهرت -
 بگيرم؟ مرخصي ايبهانه چه با من ميشه؟ چي شما و من کار تکليف نيست، سفر مناسب که سال از موقع اين -

 :گفت و کرد ايخنده مادر
 گردي؟مي هم بهانه دنبال که بري کرد دعوت تو از کي. يراقه به حاضر چه رو اين -

 :گفت و گرداند هرسه بين را گيجش نگاه ساسان
 !سفر گفت خودش بابا خب -
 .داداش خان کني آشي هر قاطي رو خودت نکرده الزم يکي تو -
 .بزرگتم برادر من رفت يادت تو باز -
 :گفت و پريد بحثشان بين پدرشان که بدهد جوابي خواست آوا
 .آواست مسافرش فقط گفتم که هم سفري جان ساسان. نکنيد کلکل به شروع دوباره خدا رو تو -

 .شد بيشتر توضيح منتظر و چرخاند هاآن بين را پرسؤالش نگاه باراين
 .برم تنهايي به رو سفر اين بايد من داداشي -
 چرا؟ بده، توضيح درست يکي -
 بودم سپهر براي دادن توضيح مشغول پيش دقيقه چند همين تا که بردار سرم از دست يکي تو ساسان واي -

 .ندارم ديگه رو تو به دادن پس جواب حساب يحوصله
 همان در شام يبقيه و کند سکوت داد ترجيح پدر نامحسوس ياشاره با اما بگويد؛ چيزي خواست دوباره ساسان
 . شد صرف بودند، گرفتارش همه که محضي سکوت

 .بدهد را رفتنش قطعي خبر تا زد تلفن بود، داده قول سپهر به که طورهمان رفتنش از قبل روز
 .الو -
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 خوبي؟ خانم، آوا سالم -
 چطوري؟ تو خوبم سالم -
 .ندارم تعريفي -
 چرا؟ -
 .خبريبي دليلش از که نگو -
 .ندارم که غيب علم خبرمبي که معلومه -
 .بگو رو کارت تو نيست، مهم -
 بداخالقي؟ انقدر چرا -
 .ميدي ترجيح جورياين تو کنم فکر -
 .درسته -
 .بگو رو کارت و باش نداشته حالم به کاري پس خب -
 .کنممي کم رو شرم و ميگم زودتر باشه -

 :گفت زدهيخ و سرد لحني با مهرش از پر و گرم هميشه لحن برخالف سپهر
 .ميدم گوش -
 :گفت و خنديد آوا
 .ميرم فردا بگم که زدم زنگ قرارمون طبق. نيست راهروبه حالت اصالً شدم مطمئن ديگه -
 بري؟ خوايمي زودتر چطور ديگه، هفته دو يکي گفتي که تو -
 .بهتر زودتر چه هر پس برم؛ بايد که آخر و اول -
 کني؟مي تعيين تو رو بودن بهتر اين -
 .چيست خاطربه سردي همه آن فهميدنمي. بود شدن عصبي حال در کمکم آوا
  پري؟مي بهم جورياين چرا سپهر؟ چته -

 :پرسيد سؤالش به اعتنابي
 ساعتي؟ چه -
 :گفت حوصلگيبي با گرفتن جواب از نااميد آوا
 .زود صبح -
 کجا؟ -
 .مشهد -
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 .خوبه -
 .دونيمي خوب شروع براي رو اين هم تو پس -
 :گفت و زد تلخي پوزخند سپهر -
 .نيست مهم که من نظر -
 لحني با و شود اتاق وارد تازه هواي تا کرد باز را آن شدن آرام براي و رفت پنجره سمتبه شد، بلند جا از کالفه آوا

 :پرسيد گيردمي جواب حتماً دانستمي که قاطعي
 .چته بگو نکن، اذيت -
 .نگرفت را اشخواهدل جواب اش،صددرصدي انتظار برخالف اما
 .منتظرم تونخونه نزديک پارک بعدازظهر سه ساعت. نيست چيزي -
 .خونه بياي بهتره ديدنه، به قرار اگه -
 .بهتره بيرون -
 .باشه هم ساسان که هس ساعت از بعد بذارش پس -
 .ببينمت تنها خواممي -
 ...ولي -

 :گفت و پريد حرفش بين ما نداد، او به را آوردن بهانه اجازه
 .بخورمت تونمنمي آدم همه اون بين روشن روز تو نترس. نداره ولي -
 .نبود اين منظورم -
 .منتظرم سه ساعت دار،نگه خودت براي داشتي منظوري هر -

 خود با و گرفت هايشچشم جلوي را گوشي پيچيد گوشش در که قطع بوق. بشنود را ديگري اعتراض تا نکرد صبر
 :گفت

 بود؟ چش اين وا -
 .کنه قطع رو گوشي ناراحتي با شدي باعث چطور شب اون نرفته که يادت بپرس خودت از -
 .بود شبش اون قهر يدنباله امروزش رفتار اين يعني -
 ممکنه و آدمه اونم بابا. نده نشون واکنشي و کني رفتار بيچاره اون با خواست دلت جور هر که نداري انتظار بله، -
 .بياره کم روزي يه
 .بود حقم رفتار نوع اين کامالً پس درسته، -
 .بيشتر حتي عزيزم بله -
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 .بله -
 سپهر با که ساعتي تا و شد سفرش براي ضروري وسايل کردن جمع مشغول و نکرد مشغول را فکرش آن از بيشتر

 رسيد؛ پارک به ساعت سر دقيق و گرفت اجازه پدرش از رفتن قبل. کرد سرگرم را خودش کار همان به داشت، قرار
 و عجله هيچ اما شد؛ دقيق برداشتنش قدم در شد آمدنش متوجه که آوا. رسيد ديرتر ربع يک او برخالف سپهر اما

 وقتي. کرد اشعصبي اين و نبوده مهم رسيدن وقت سر برايش سپهر که دادمي نشان اين و نديد هاآن در شتابي
 :گفت کنايه با و شد بلند نيمکت روي از شد نزديکش کامل

 !تايمآن آقاي بر سالم -
 :گفت و انداخت پا روي پا و نشست کوتاه نگاهي از بعد خيالبي سپهر

 .تويي اومد معين زمان از ديرتر دقيقه چند که اوني رسيدم وقت سر من سالم، -
 :گفت و گرفت دهانش جلوي دستي جانببهحق آوا
 .نيومده کي و اومده وقت سر کي فهميمي کني نگاه رو ساعتت هي، برم تو رو -
 .ديدم هم رو اومدنت و بودم اينجا سه ساعت از زودتر من -
 کردي؟ معطلم چرا پس بدونم ميشه -
 .کنم تنگاه سير دل يه خواستممي -
 چرا؟ -

 برگشته لحنش و هاچشم به که گرمي با و چرخيد سمتشبه نداشت را سردش قالب در ماندن بيشتر توان که سپهر
 :گفت بود،

 نباشي، سخته برام بدون آوا. باشم محروم ديدنت از هامدت قراره آخه کنم؛ نگات راحت خيال با خواستممي -
 تونيمي برگشتنت بعد بدونم اگه و بدم ادامه رو راهم تونمنمي تو بدون و شدم هم توابسته بستگي،دل بر عالوه

 ميده آزارم وسط اين که چيزي اما برگردي؛ تا کنم صبر پات به هم صدسال حاضرم کني، فکر من با شدن همراه به
 .خامه خيال اين از نااميدي

 .بشنوم تکراري حرفاي تا بيام گفتي -
 .منه دل حرف فقط و فقط نيست تکرار اينا -
 .ندارم رو حرفات بار کشيدن توان سپهر، کن بس -
 متنفري؟ ازم انقدر يعني -
 .کن بس پس منم داره مشکل که اوني. نيست تنفر بحث -
 ... اما -
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 بود؟ شده چت بگو حرفا اين جاي به هم حاال بگير، نظر در هم رو من کشش -
 :گفت و کشيد آهي سپهر

 .سپهر همون شدم دوباره که بينيمي هيچي، -
 .خواممي دليل -

 :گفت پرتمسخر لحني با ناخوادآگاه
 نه؟ مگه داري، باهاش تو که باشه داشته باهات رو رفتاري همون نفر يه بده خيلي -
 :گفت و زد محوي لبخند حدسش درستي از آوا
 کاري و شده تموم کردنات تالفي اگه هم حاال بگو، اول همون از خب. داشتي رو من رفتاراي تالفي قصد پس -

 .برم نداري باهام
 .داشتم نياز پرخشمم احساسات تخليه به من سرجات بشين -
 شد؟ تخيله بارت حاال -
 .دارم تريمهم کار فعالً بعد براي بمونه شبقيه آره، حدي يه تا -
 .شدن توبيخ نه اومدم شنيدن براي منم بگو خب -
 شي؟ تنبيه که حقته خورده يه کنينمي فکر -
 .نيست شحوصله االن اما ذره، يه از بيشتر -
 .ندارم حوصله منم درسته، -

 .گرفت آوا سمتبه و برداشت پايش کنار از را بود همراهش که ايبسته و شد خم پايين سمتبه حرف اين از بعد
 چيه؟ -
 .ميشي متوجه کن بازش -
 :گفت و کشيد عقب را خودش آوا
 .کنمنمي قبول هديه من -
 .کن بازش بگير -
 .شدي خشن که دوباره -
 !بگيرش گفتم آوا -

 آن داخل محتواي ديدن با. شد کردنش باز مشغول آرام و گرفت را بسته حرفي هيچبي که بود قدري به تحکمش
 :گفت و کرد سربلند متعجب

 !دوربين؟ -
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 .عکاسي دوربين يه آره، -
 .کنم کارچي دوربين اين با بايد من خب -
 .کن شکار رو جالب جاهاي و بگير رو اين. کرد ميشه ايديگه کار هم گرفتن عکس غير عکاسي دوربين با مگه -

 :پرسيد بود، دوربين کردن برانداز مشغول کهدرحالي
 بشه؟ چي که -
 .بشن ثبت هاتخاطره و کني درک بهتر رو اطرافت ميشه باعث هم و سرگرمي نوع يه هم -

 :گفت و گرفت سمتشبه را دوربين
 .کنم قبولش تونمنمي -
 چرا؟ -
 .دليل دو به -
 داليل؟ اون و -
 .قيمتيه گرون يهديه دو نداريم، نسبتي هم با تو و من يک -

 :گفت هايشحرف نفي در و کرد امتناع گرفتنش پس از سپهر
 .مزخرفيه داليلي -
 .هستم مزخرفي آدم خودمم من -
 تو بندازش مختاري حتي بکن، باهاش خوادمي دلت کاري هر. گيرمنمي پس دادم که رو چيزي من حال هر به -

 .کن لهش و پات زير بنداز دهندههديه چشاي جلوي نيست راضي دلت اگه يا دستت کنار سطل همين
 م؟ديوونه مگه -
 .بدي انجام خوايمي کاري هر آزادي نمياد خوشت اين صاحب از چون اما نيستي؛ -
 .سرت به زده امرزو تو -
 .نداره کاري که انداختنش باش زود. کردي مديوونه شدم، ديوونه آره -
 .باشه بلد هم رو بدخلقي صبور، هميشه سپهر که کردمنمي هم رو فکرش -
 مدل اين با باشن، من طرف همه شده باعث و بزرگيه امتياز برام من صبر که نبودي شاکي هميشه مگه خب -

 .ميشه سلب ازم امتياز اين سپهري جديد
 !سپهر -
 .جانم -
 نداري؟ غرور چرا تو -
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 ندارم؟ گفته کي -
 نظر به شکني؟مي رو خودت باره هزار شنويمي نه جواب ازم هميشه و دارم بهت که محليبي همه اين با چرا -

 .مونهمي باقي مرد و ستزنده غرورش با مرد يه من
 :گفت وارزمزمه گوشش دم و شد خم آوا سمتبه و گرفت قرار نيمکت پشت و شد بلند جا از سپهر

 به با. نيست غرور اسمش ديگه که بشه نابود معشوق محلي کم با که غروري. مياد هاشداشته از مرد يه غرور -
 .عزيزم نيستم برداردست نيارم دست به رو قلبت که زماني تا پس ميشه تقويت غرورم تو قلبي عالقه آوردن دست
 شتاب و پرشرم لحني با بحث، آن به دادن خاتمه براي. کرد دگرگون را حالش سپهر ترگرم کلمات و گرم هاينفس
 :گفت

 .ميارم رو عکسا ترينجالب هم تو براي و ببرم ازش رو استفاده مهترين ميدم قول ممنون هديه بابت -
 دوباره و کرد صداييبي خنده شرمش از. بود رسيده بود آوا دخترانه بکر احساسات دادن قلقلک که قصدش به سپهر

 افسوس ايلحظه براي و دادمي تغيير را آوا وهوايحال علني عالقه ابراز با که بود باري دومين. گرفت قرار کنارش
 اين در آوا دگرگوني اين با قطعاً. کند استفاده اشعالقه جلب براي راه اين از نکرده جرئت حال به تا چرا که خورد
 عهد خودش با لحظات همان در پس کردنمي درمان را دردي خوردن افسوس اما رسيد؛مي نتيجه به زودتر دوبار
 :گفت و دوخت او به را شنگاه قبل از ترپرانرژي. گيرد پيش در را رويه همين بعد به اين از که بست

 .نميشه خودت وجود ارزشهم بياري سوغات چي هر قلبته، خواممي تو از که چيزي تنها -
 :گفت و شد بلند جا از تند سپهر هايحرف سوزندگي از کالفه آوا
 .بريم بهتره خب، -
 .دارم برات هم ديگه چيز يه کن صبر -

 .گذاشت دستانش ميان ايبسته دوباره
 چيه؟ ديگه اين -
 .کني پرشون کتاب خوندن با بخواي که باشي داشته زيادي بيکاري اوقات سفر تو شايد گفتم کتاب، تا چند -
 :گفت و گذاشت بسته روي دست سپهر که کند باز را کادو کاغذ خواست آوا
 .برسونمت بريم بيا هم حاال. کن باز بخونيش خواستي هروقت -
 .بگيرم بليت فردا براي برم قراره -
 .بريم خبخيله -
 .نميشم مزاحم ميرم خودم -

 .کشاند خودش دنبال را او و گرفت دست به را کيفش يدسته حرفش به اعتنابي سپهر
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 .ممنوع اضافه حرف -
 . رفت دنبالش ناچار به آوا

 و گرفت هواپيما بليط برايش آوا ميل برخالف و کند تهيه برايش را بليت اولين بگذارد کرد مجابش اصرار با سپهر
 آوا از را جدي اعتراض گونه هر اجازه که بود کرده پيدا ايجذبه چنان. نکرد توجهي آوا نشدني تمام هايزدن غر به

 :گفت و چرخيد سمتشبه شدن پياده از قبل آوا. برگشتند خانه به بليت خريد از بعد. بود کرده سلب
 .بليت و هاهديه بابت ممنون -
 .عزيزم نداشت رو قابلت کنممي خواهش -
 :گفت اخم پر آوا
 .کني خطابم جورياين نداري حق -

 :گفت حال همان در و نيايد آوا چشم به محوش لبخند داشت سعي. شد خيره روروبه به خيالبي سپهر
 بيشتري پرعشق هايحرف مجبوري وقتاون چون نگيري؛ ايراد بهتره. زنممي صدا رو عشقم بخواد دلم طور هر -
 .بشنوي رو

 :گفت است متعجب و خمشگين اندازه چه تا که زدمي فرياد جديتش که چشماني با آوا. بود زده تهديد به دست علناً
 بد وگرنه دادنمي انجام کاري زياد من نظر برخالف که بشي قبل سپهر همون بهتره. کردن خورت چيز رو تو -

 !بينيمي
 آوا صورت در شدن محو بابت مکث لحظه چند از بعد و کرد شنگاه خنده با سپهر اما نبود؛ خنده جاي اينکه با

 :گفت
 حرفي ندارم حق نکردي قبولم تا کردممي فکر چون بودم؛ ساکت اگه االنم تا نداره اثر من رو تهديد گلم، خانم -

. ميده جواب بهتر تو به رسيدن براي روش اين که رسيدم نتيجه اين به االن اما کردم؛مي بيهوده تالش فقط و بزنم
 .بشي ترخوشگل ميشه باعث عصبانيتت چون نخور؛ حرص حاال

 بايد بياورد زبان به که ديگري کلمه هر دانستمي بود، شده دهانش شدن قفل باعث که شد متعجب حدي به آوا
 .کند ترک را ماشين زودتر داد ترجيح پس بود؛ فراري هاآن از شدتبه که باشد چيزهايي شنيدن شاهد

 .دارخدانگه -
 ...ع باش خودت مراقب -
 ! سپهر -
 شدن بسته محکم با و کرد تماشا را رفتنش بيرون نگاه با فقط. نداد ادامه آن از بيشتر و خنديد سپهر بلندش فرياد با
 :گفت و شد خم ديدنش براي آوا که بود خنديدن مشغول. گرفت شدت اشخنده ماشين در
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 .نگير سراغي ازم سفرم توي وقتي تا. کن فرو گوشت تو خوب رو چيزي يه -
 .کرد پر اخم را جايش و کشيد پر سپهر هايلب از خنده حرف اين با
 چرا؟ -
 .هست توام براي محکي سفر اين سميرا قول به -
 !محک؟ -
 .هستي ادامه به حاضر حد چه تا ميشي متوجه و ميدي تشخيص رو تعالقه نوع بهتر دوري اين با -
 .بودي فکرم به شده که هم کوچولو يه تا داشتي تو رو سميرا اخالق اين از خورده يه کاش -
 :گفت بدجنسي با اما نداشت؛ را کردنش ناراحت قصد اينکه با
 .بياري دست به رو بودن من بي صبر و بياي کنار هميشه براي نبودم با تونيمي داره، هم ديگه خوبي يه البته -

 :گفت بود، کرد عوض دنده مشغول کهدرحالي و کرد روشن را ماشين ناراحتي با سپهر
 .آوا سنگدلي زيادي -
 کشيدنش عقب سکوت با العملشعکس تنها اما کرد؛ احساس را او هايحرف پس ناراحتي و حسرت خوبي به آوا
 کردن ناراحت بابت بود؛ عصباني خودش دست از هم شدت به. شد حياط داخل ماشين شدن دور به محض به و بود

. بخشيدمي او به گنگ احساس و تنش کلي که ناگهاني هاييعالقه ابراز همه آن با سپهر خود دست از هم و سپهر
 و پدر هاينصيحت از پر باري شدن، جدا از قبل. رفت فروگاه به سميرا دوستش و خانواده جمع ميان در بعد روز

 را فکرش. بود شده تعجبش حال عين در و حاليخوش باعث سپهر نيامدن. کرد اضافه وسايلش يبقيه به را مادرش
 را علتش تا کرد وادارش اشکنجکاوي و تعجب همين. نشود حاضر فرودگاه در خداحافظي براي او که کردنمي هم
 .شود جويا ساسان از
 نيومده؟ سپهر چرا دونينمي تو ساسان، -

 :گفت و کرد نثارش پوزخندي ساسان
 !بياد پاشه بازم محليبي همه اون با داري انتظار گلم خواهر خب -

 به هم ايکنايه که شوخ لحني با آوا جانب از حرفي هر از قبل بود هايشانحرف به دادن گوش مشغول که سميرا
 :گفت بود، چيده کنارش در دسر عنوان

 خيلي ميگه، و کنهمي نازک چشمي پشت ادا و ناز با پشه جناب. ناپيدايي زمستونا چرا تو ميگن پشه جناب به -
 .بيام زمستونم بخوام که گيريدمي تحويلم تابستونا

 اخمي آوا. شد ظاهر هم ساسان بلند يخنده آن متعاقب که داد تحويلش هم بدجنسي يخنده حرفش بندپشت
 :گفت و کرد هردو يحواله
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 .پشه شدم من حاال مزهبي -
 تحويل رو بيچاره اون تو ست؛بيچاره سپهر اون پشه از منظورم. نکردي توجه عرايضم به خوب عزيزم، ديگه نه -

 .بياد بازم داري انتظار بعد گيرينمي
 باشه؟ کن، مسخره رو من کنيمي پيدا فرصت تا -
 ...ج من کار حتماً چشم -

 .ماند ناتمام آوا پدر صداي ميان حرفش
 .باشه خودت به حواست نکنم سفارش ديگه. پروازته نزديک برو بيا دخترم -
 :گفت زاري با و داد تکان سري کالفه آوا
 .نداره بيشتر سفارش براي جا چمدونم ديگه کنيد باور. هست حواسم جان، بابا بله -
 از پر برايش که رفت سفري سمتبه و داد تکان همه براي دستي و رفت پرواز گيت سمتبه يشانخنده ميان در

 تماشا به التهاب از پر نگاه و خراب حالي با را رفتنش سپهر فرودگاه، از ايگوشه در آنکه از خبربي و بود هيجان
 وقتي. بود آمده و شده قلبش تسليم آخر دست اما نيايد؛ ديدنش براي که بود رفته کلنجار خودش با کلي. بود نشسته

 را وجودش اول يدقيقه همان از که دلتنگي با ببرد پي وجودش به کسي اينکه بدون شد، محو شيشه پشت آوا هم
 تمام. شد هواپيما داخل سپهر نيامدن خاطربه مشغول فکري با آوا. کرد ترک را فرودگاه بود، درآورده خود اسارت به

 بود شده شروع سفرش با که دنيايي به کردن فکر براي جايي که طوري به بود کرده درگير فکر همين را تمرکزش
 لعنت بعد. کرده پيدا حساسيت موضوع آن به قدرآن چرا که شد عصبي خودش دست از شدتبه آخر در. نداشت را

 لمس را اششانه که دستي حس با. رفت خواب به زود خيلي که رود خواب به چشمانش بستن با کرد سعي دروني
 جواب را او پرخواب و گنگ نگاه لبخند با مهماندار. شد بيدار نبود بيشتر لحظه چند نظرش در که خوابي از کردمي
 :گفت و داد
 .ببندي رو کمربندت بهتره ميايم، فرود ديگه لحظه چند عزيزم -
 .ممنون -
 .عزيزم کنممي خواهش -

 ايمسافرخانه آدرس مختصر وجوييپرس با و کشاند بيرون را خودش مردم ازدحام ميان از چمدانش تحويل از بعد
 يک براي خوابه يک سوئيتي و رساند آنجا به را خودش و گرفت را حرم نزديک و مناسب قيمتي با اطمينان مورد
 بررسي مشغول و کرد خم عقب به کمي را خودش دستانش کردن حايل با و نشست تخت روي. کرد اجاره هفته
 آن مخالف سمت و بهداشتي سرويس همراه به کوچک ايآشپزخانه راستش سمت که متري چهل اتاقي. شد اتاق

 که کوچک ايقاليچه آخر در و داشت قرار ساده تلويزيوني هم تخت رويروبه و داشت قرار کوچکي يخچال و تخت
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 و بود آورده وجود به پرده و ديوار رنگ با زيبايي هارموني آبي زمينه با قرمز و زرد هايگل ترکيب آن با رويش نقش
 از فرار براي. بود داخلش تاريک فضاي ورود اول در مشکل تنها. بود داده پوشش را اتاق وسط از کمي قسمت هم

 ديدن با. کند دعوت داخل به را نور و بکشد کنار را تخت کنار يپنجره پرده تا شد بلند تخت روي از تاريکي
 پرده سريع. داشت حرم به کاملي ديد شد؛ چشمانش پيش تصوير محو و حرکتبي لحظه چند پنجره، پشت يمنظره

 به و برداشت چمدان از را نمازش چادر کرد، عوض را هايشلباس. داد را رسيدنش خبر پدرش به کشيد دوباره را
 کرده تابشبي بدجور حرم عطر هم مشهد به ورود اول دقايق همان از. کرد ترک را مسافرخانه حرم به رفتن قصد
 است، آقايشان زيارت اولين خاطربه بود مطمئن و بود نکرده اشتجربه حال به تا که حسي داشت؛ خاصي حس. بود
 .کند معاوضه چيزي با را حس آن نبود حاضر که طوري به

 از هم را ايلحظه حتي خواستنمي بود؛ پرشتاب حرکاتش تمام. کرد طي دقيقه ده در را حرم تا مسافرخانه فاصله
 که زيبايي حس قطره هر با شد روان هايشاشک ناخودآگاه. شد حرم وارد عشق با و گرفت وضو. بدهد دست

 به وقتي که بود نابش حس غرق قدرآن. داشتوامي تالطم به را وجودش بيشتري گرمي با بود گرفته شکل درونش
 همان با و برگشت مسافرخانه به و کند دل حرم محيط از سختي به. بود خوانده هم را عشاء و مغرب نماز آمد خود

 حرم در را روزش هم صبح تا رفت خواب به شام خوردن بدون کرد،مي خودنمايي لبش روي هنوز که لبخندي
 . کند شروع

 محض به. کرد پايبندش شب تا دوباره حس همين و کرد تجربه را قبل روز حس همان دوباره حرم به رفتن با
 .کرد مطلع را پدرش و داد تغيير هفته دو به را ماندش زمان مسافرخانه به رسيدن

 .بابا سالم -
 خوبي؟ دختر، گل سالم -
 .جان بابا عاليم -

 اشکردهعزيز اينکه از. کرد تزريق پدرش وجود به را وصفي غيرقابل خوشي داد، که جوابي با پرشورش لحن
 :گفت و کرد شکر را خدا دل در بود، کرده پيدا خوبي يروحيه

 بود؟ چطور روز دو اين. دخترم خوبي که حالمخوش -
 .گذروندم حرم توي رو روز دو اين تمام. گذشت عالي االنم حال مثل -

 .آمد حرف به دوباره کشيد،مي دراز تخت روي کهدرحالي و کرد مکث ايلحظه
 حاال تا که حسي يه. ميشه شب چطور فهميدمنمي اصالً که گذشت خوش بهم جوري بابا نيستيد، اينجا که حيف -

 .بودم نکرده شتجربه
 .ميده هديه آدما به رو خوب حس آقا گرم و برکت پر وجود عزيزم -
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 .بودم کرده محروم اينجا به اومدن از رو خودم االن تا چرا که خورممي حسرت -
 .گذاشت امنش حريم به قدم تا شد طلبيده بايد فقط -
 !نداشتم؟ رو االن تا اومدن لياقت من يعني -

 :گفت و کرد ايخنده پدر
 قرار اگه بده، قرار جاهايي چه تو رو کيا و کجا کي، دونهمي خوب خدا خود کنيم،نمي تعيين آدما ما رو لياقت دختر -

 .عزيزم کردينمي درک رو شده داده هديه بهت که رو حسي اين ديگه که کرد زيارت رو آقا حرم هميشه بشه بود
 .باشم حرم تو هميشه اينکه شده آرزوم بابا اما -
 .نيست شدني خب اما آدماست؛ ما يهمه آرزوي اين -
 چطوريد؟ شماها کنار به آروزم و من حال -
 .باشيم بد ماها ميشه مگه باشي خوب تو تا -
 !بابا راستي شکر، رو خدا -
 .جان -
 .باشم اينجا هفته دو خواممي -
 چرا؟ -
 .کنممي عمل فکربي سميرا يتوصيه به دارم. گرفتم تصميمي همچين آني فکر يه تو -
 .داره بدي عواقب کردن کار فکربي دخترم -
 .نگيرم سخت خودم به زياد تا پيچيده اينسخه همچين برام ايشون اما گفتم؛ سميرا به منم -
 .نيفته برات اتفاقي تا باش مراقب فقط کن عمل خوادمي دلت هرجوري سميرا، اين از امان -
 .باباجان چشم -
 .بالبي جانت و چشم -
 .فردا تا فعالً خب -
 .بزني زنگ هم فردا نره يادت دخترم. خداحافظ -
 .هست حواسم نه -
 .کن زيارت سير دل يه رو آقا منم جاي به -
 .چشم -

 بيرون صحن به را خودش عصر نماز از بعد بود، رفته حرم به که ششمي روز. گذشت برايش سرعت به هفته يک
 نامفهومي اما شيرين، زمزمه که بود خواندن حال در. شد قرآن خواندن مشغول ديوار، به داده تکيه و رساند حرم



 

 

136 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 اشک ابربهار مثل دعا، غرق که بود خودش مثل جوان دختري زمزمه صاحب. کرد جلب خود به را حواسش
 وقتي. کردمي وادار ارتباط به را او حسي اما بگذرد؛ تفاوتبي کرد سعي و بود شده هايشگريه کنجکاو. ريختمي

 .کرد شروع سالم با و گذاشت کنار را بودن دودل گرفت، آرام دخترک
 .سالم -

. داد را سالمش جواب و زد لبخندي ديد، خود به را آوا نگاه وقتي و شد دوخته صورتش به دختر يشده سرخ نگاه
 نگاه همان و کردمي شنگاه خيره فقط بگويد چه بود مانده که آوا اما کند؛ بيان را اشخواسته آوا تا شد منتظر

 :گفت و گرفت طرفش به را دستش کردنش راحت براي که آورد دختر لب به را ديگري يخنده درمانده،
 .مستاره -
 :گفت و فشرد را دستش و کرد استفاده آمده پيش فرصت از هم آوا
 .آوا -
 .عزيزم خوشبختم -
 .طورهمين منم -
 زائر؟ يه من مثل يا مشهدي -
 .آقام مهمون که روزه چند -
 تنها؟ خوبه، -
 .بله -
 :گفت بود، تضاد در اشخانمانه صورت با که ايکودکانه شادي با
 .من مثل ايول -

 :گفت خجالت بدون و کرد اثر وجودش در ستاره بودن صميمي
 بپرسم؟ سؤال يه تونممي جون، ستاره -
 .بگيرند جواب بايد منم سؤاالي قبالش در البته بپرسي، خوادمي دلت چي هر مختاري -
 سؤال؟ -
 .من بعد تو اول. دارن زياد پرسيدن براي سؤال شنمي دوست هم با که نفر دو طبعاً ديگه، آره -

 هايشکنجکاوي شدن برطرف براي بود که چه هر خورد،مي جوش ديگران با راحت خيلي او برخالف ستاره
 .بيايد حرف به ستاره دوباره شد باعث اشطوالني سکوت. بود خوبي يخصيصه

 .بده انجام رو گزينشت زود مبدصبري آدم من کني؟مي سير کجا دختر، آهاي -
 !گزينش -
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 فقط. رد يا قبولم بگيري ازم خوايمي که امتحاني تو ببيني تا بپرس خب داري، سؤال نگفتي مگه ديگه، آره -
 .ندارم شدن رفوزه با خوبي يميونه اصالً چون بپرس؛ آسون
 .بودند ذاتش جزو شيطان و شوخ بودن، گرمخون بر عالوه انگار

 .شد پرت لحظه يه حواسم ببخشيد، -
 .منتظرم. ديگه شدنه پرت براي حواس نداره، اشکال -
 کردي؟مي گريه چرا -
 .سختي سؤال چه اوه، -
 :گفت شده هول بوده، شخصي زيادي سؤالش کرد حس که آوا
 ... ف نداشتم فضولي قصد ببخشيد -
 .دختر نکن هول -
 .بگير نشنيده اصالً -

 :گفت و شد نزديکش ستاره
 داري؟ شنيدن وقت طوالنيه، زيادي خب اما بذارم؛ جواب بدون رو سؤالي نيست مرامم تو -
 .زمان و وقت دارم زياد که چيزي تنها سفر اين تو من آره، -
 تموم زيارتت هروقت زد حرف خودش با بايد فقط آقا حرم تو چون نيست؛ متفرقه حرفاي جاي که اينجا خوب -

 .زنممي حرف برات منم و تو مهمون البته بخوريم؛ چيزي يه و بيرون بريم شد،
 آقا با هم دوشادوش هردو بعد ساعت يک و کرد قبول سريع خيلي اشکنجکاوي شدن برطرف از حالخوش آوا

 از بعد. رفتند داشت جاها يبقيه به نسبت تريساده محيط که کبابي يک به خوردن ناهار براي و کردند وداع
 :پرسيد ستاره غذا سفارش

 اي؟ميزه ريزه همه اين چرا تو آوا، -
 ريزه؟ من کجاي وا -

 :گفت بامزه ژستي با و کرد درشت چشم ستاره
 !ميشي متوجه ببين هم رو خودت و ببين رو من آشکاره، چيز يه -
 قدي با داشت تريدرشت هيکل ستاره آوا برابر در چون شد؛ حرفش درستي متوجه و کرد نگاه را او سرتاپاي آوا

 . بلند
 رسيدي؟ حرفم به شد؟ تموم من کردن آناليز خب -
 .کنم رصدت کامل بذار نشده، کامل هنوز نه -
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 به اشچهره. ماند اشخيره منتظر و داد تکيه صندلي به ـينه*سـ به دست و بست دست با را دهانش زيپ ستاره
 داروام صورتش زيبايي بيشترين و دادمي نمايش را مشکي چادر در شده قاب شرقي دختر تصوير کامل طور

 قدرآن حال به تا. رسيدمي نظر به ناقص صورتش شدمي گرفته هاآن از خنده اگر که بودند اشپرخنده هايچشم
 را او ستاره صدايبي خنده که کردمي نگاهش خيرهخيره طورهمين. بود نگذرانده نظر از را کسي اندام و چهره دقيق

 :گفت و کرد چانه ستون را دستانش و شد خم جلو به ستاره. افتد زير به نگاهش شد باعث که آورد خود به
 .نيستم امان در هم دختر يه نگاه از حتي که خوشگلم همه اين دونستمنمي -

 :گفت و دوخت او به را نگاهش دوباره جدي خيلي آوا اما دارد؛ شوخي قصد که دادمي نشان شوخش لحن
 .خوشگلي خيلي چون بدون، حاال -
 .ديوونه -
 چيه؟ به زيبايت بيشتر دونيمي. ميگم راست -
 .بدونم منم تا بگو فهميدي اگه واهلل، نه -
 .چشمات توي يخنده -
 !خنده -
 .نديدم رو نظيرش حاال تا که داده متفاوت زيبايي يه صورتت کل به خورهمي وول چشمات تو که ايخنده آره، -

 بگويد، چيزي خواست تا و شد اشخيره تعجب با آوا. شد گرفتن لقمه مشغول و برداشت شوخي از دست ستاره
 :گفت افتاده پايين سر همان با ستاره

 .ستپرخنده هم هاشچشم حاله،خوش آدم وقتي تا چون نيست؛ هميشگي خنده اين اما -
 :گفت و گذاشت اششده مشت دست روي دست آوا
 .نيست بودنت غمگين يا شاد به منحصر تو چشماي توي خنده نيست، درست اين نه -
 چطور؟ -
 .شدي ناراحت االن تو -
 .کنهمي خونه دلم تو غم ناخودآگاه افتممي که مگذشته ياد -
 رو خنده اون تو چشماي تو دارم هنوزم من اما ناراحتي؛ که حاال منه حرف براي شاهد يه همين پس خب -

 عين در تو نه، ايهافسانه گنمي بهش که هاييزيبايي اون از نه داري متفاوت زيبايي يه ميگم همين براي بينم؛مي
 .ميگم که ايهخنده همين منشأش که داري صورتت تو طبيعي زيبايي يه سادگي

 واقعاً؟ -
 .کن باور -
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 .بود نگفته بهم چيزي همچين کسي حاال تا جالب، چه -
 .ديدم که داشتم بصيرت چشم من حتماً -

 .آورد ستاره هايلب به را خنده دوباره اششوخي
 .من زيبايي کاشف شدي حاال اما نه؛ يا ايريزه بفهمي که کني توجه اين به بود قرار تو -
 تو برابر در بود، درست کامال حرفت. داري توپري اندام ماشاءاهلل. شدم متوجه نگاهم، اول دقيقه همون که رو اون -

 . ميشم ديده ريز
 :گفت و کرد بانمکي اخم ستاره

 .نچسبون چاقي انگ بهم بيخود. دارم درشتي بندياستخون فقط نيستم توپر من آهاي -
 :گفت و برد کبابش و نان به دست اشخنده کنترل حال در آوا
 .ديدم اشتباه من ميگي درست شما بله، -

 :گفت و داد تکان سري اش،چهره به چسبيده اخم همان با ستاره
 !ببيني درست بعد به اين از بهتره -
 .شد سرد بخوريم رو غذامون بهتره چشم، -
 .بشنوي رو سؤالت جواب خواينمي -

 :گفت و گرفت اشپرشده دهان جلوي را دستش
 .بعد بخوريم رو غذامون فعالً -
 .باشه -
 داري؟ اقامت کجا راستي، -
 .مشهد هتل بهترين تو آينده همسر سريصدقه از -
 .بزنيم حرف اونجا و گرفتم من که اتاقي بريم غذا بعد نيست، سخت برات اگه -
 من؟ پيش نياي تو چرا -
 جاي تو بهتر همون پس کنه؛مي تعجب بدنمون و نداره خونيهم باکالس جاهاي به هابيچاره ما يذائقه آخه -

 .بپلکيم خودمون
 .شدم بزرگ قو پر تو من اينکه نه آخه حرفيه؛ اينم آهان -
 .ميده نشون رو اين که ظاهرت -
 .که رفتم لو اِ، -
 .نري لو و باشه يکي ظاهرت با که بزن حرفي بعد به اين از -
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 .حتماً چشم -
 .بخور رو غذات. بالبي چشمت -

 راه مسافرخانه سمتبه پياده هم يشانهبهشانه و کرد مهمانش آوا تعارف، کلي از بعد و خوردند سکوت در را غذا
 .افتادند

 !آوا -
 .جانم -
 کردي؟ ازدواج -
 .هنوز نه -
 اومدي؟ مسافرت تنها چطور پس -
 کنن؟مي سفر تنها باشن کرده ازدواج که کسايي فقط مگه -
 .بدن بهشون رو کردن سفر تنها اجازه خانواده که خورهنمي اونايي به تقيافه و تيپ آخه -
 :گفت و کرد بلندي خنده دليلش از آوا
 دارن؟ رو چکاري اجازه افراد که فهميد ميشه هم ظاهر رو از مگه دختر -
 .شايد واهلل، دونمنمي -
 االن که اومد پيش مسائلي يه خب اما دن؛نمي عادي حالت در رو اياجازه همچين من يخانواده گفتي، درست -

 .برسه من به نوبت تا بشنوم اول رو تو يقصه خونه بريم حاال. طوالنيه منم يقصه. اينجام
 !خونه؟ -
 .خونه آره، -
 !نامت به زدي کي رو مسافرخونه دختر -
 : گفت و افتاد خنده به ستاره مانند گفته، چه بود شده متوجه تازه که آوا
 .ديگه ميشه محسوب مخونه مسقرم وقتي تا نگفتم، بدم چند هر. توام حاال خب -
 .بله -

 . بشنود را هايشحرف تا بود دوخته ستاره دهان به چشم منتظر آوا و بودند نشسته تخت روي هردو بعد ربع يک
 :گفت و داد قرار خودشان بين بود خريده که را تنقالتي نشست، تخت روي چهارزانو زدن حرف از قبل ستاره

 بشنوي؟ خوايمي چي عزيزم، خب -
 بود؟ شده آقا با تعاشقانه زمزمه و دل ته از هايگريه اون باعث چي -
 .بزنم حرف مگذشته از بايد دونستن براي -
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 .بدونم بيشتر ازت که مشتاقم من نيست مشکلي اگه خب -
 .کردم وراجي زيادي نگي آخرش فقط باشه، -
 .نميگم نه -

 .کرد تعريف به شروع مکث لحظه چند از بعد و شد شکستن تخمه مشغول
 از قبل که پسري سه بين بودم دختر تک. شدمي فراهم برام کردممي اراده که چي هر جووني اوايل تا بچگي از -

 جونشون از داداشام. باشم راحتي و خوشبختي غرق طرف همه از بود شده باعث همين و بودند گذاشته دنيا به پا من
 لوس و خودخواه دختري به کالسيامهم بين. بودم نکرده درک وقتهيچ رو شنيدن نه معني و نداشتند دريغ برام هم

 گرفت؛مي نشأت حسادتشون از شدن شناخته اين بيشتر البته که بودم شده شناخته مدرسه کل تو اول شاگرد البته و
 گذرونيخوش هيچ ياجازه اصالً و گذشتمي داداشام با هم تفريحاتم تمام و جوشيدمنمي کسي با زياد همين براي

 . نداشتيم رو ناسالمي
 و کم سن يبهونه به بابا و مامان خود اوايل که افتاد راه به من از خواستگاري بحث اينکه تا بود خوب چي همه
 پا خونه به که خواستگاري هر درمورد شد، باز دانشگاه به پام وقتي اما کردن؛مي رد رو خواستگارا تحصيلم ادامه
 از يکي پسر خواستگاري با اما نداشت؛ اعتراضي هم کسي و کردممي ردشون منم و پرسيدندمي منم نظر ذاشتمي

 وضع. نکرد قانعشون ايبهونه هيچ و بود تموم چي همه نظرشون به که بود هم بابا صميمي دوست و دورمون اقوام
. باشه خودش پاي روي داشت دوست که بود پسرايي اين از نه، خودش اما بود؛ خوب خيلي شخانواده مالي

 مرد و بودم پول عاشق من آخه بود؛ قبول غيرقابل برام اين و داشت خونه نه و ماشين نه اما بود؛ خونده مهندسي
 وقتي. بود من خواسته مقابل نقطه کامالً امير که بودمي قيافهخوش و تيپخوش و پولدار آدمي بايد هم روياهام

 رو شمردونه غرور حرفام با تونستم تا فکر بدون و گذاشتم قرار خودش با روز يه نيستن، بيا کوتاه بابا و مامان ديدم
 اينکه بدون امير کردم،نمي فکر خودم از غير هيچي به موقع اون. کردم له پا زير رو طبعش مناعت و کردم خرد

 .داره موفقيت و خوشبختي آرزوي برام که گفت و زد لبخند يه فقط بده، رو من احمقانه هايتوهين جواب
 با و گرفت دست در را دستانش آوا. کرد سکوت و شد روان صورتش روي دوباره هايشاشک روز،آن يادآوري با

 :گفت نوازششان
 .باش آروم -
 و کردم ولش راحت خيال با و آوردم دلش سر باليي چه نفهميدم اصالً موقع اون. کردم بد اون به خيلي من آوا -
 روم به خب اما منه، سر زير هست هرچي که بود شده متوجه بابا نديدمش، ديگه بعد به اون از. برگشتم خونه به

 که بود هموني درست. شدم آشنا حامد اسم به مردي با روز يه اينکه تا گذروندممي رو روزام طورهمين. آوردنمي
 تونست و دادم مثبت جواب شعالقه به راحت خيلي امروزي و فکرروشن پولدار، پسر يه بودم؛ دنبالش هميشه
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 حاضر وجههيچ به بابا. بود مشکالت اول تازه اما حله؛ چي همه من خواستن با کردممي فکر. بياره دستم به آسون
 لياقت حتي که بود دخترباز و گذرونخوش پسر يه نظرشون در حامد چون کنه؛ قبول داماد عنوان به رو اون نبود

 انتخابم عليه خانواده تموم. رفتممي جلو روياهام با و بود شده کور من عقل اما نداره؛ هم رو خودش مثل دخترايي
 . بودند
 باهاش اگه گفتند و کردند مشخص رو موضعشون اول همون از که داداشام. نبودم کدومشونهيچ عزيزدردونه ديگه

 نبودو حرفي هيچ بدهکار من گوش اما کردن؛ تراشيمانع جلوم تونستند تا. زننمي کامل طور به رو قيدم کنم ازدواج
 جواب که بعد محبت با اول هم بابا بردارم، مدندگييک از دست که کردمي التماس عقدم روز تا مهربونم مامان

 از و داشت نخواهد ستاره اسم به دختري ديگه کنم ازدواج بخوام اگه اينکه به تهديد با هم آخر در قهر با نگرفت
 شده حامد با ازدواج. نشد که نشد اما بگيره؛ رو جلوم خواست ميشم، محروم خانواده حمايت خصوص به چي همه
 دوستم خيلي که بود روياهام سفيد اسب بر سوار شاهزاده همون اون خيالم به. مزندگي عالقه و هدف تنها بود

 نخواستم ازش هرگز عقلبي من و بود آورده زبون به فقط البته که بود کاري هر به حاضر داشتنم براي و داشت
 به همون من براي چون بده؛ انجام رو هست انجامش به حاضر آوردنم دست به براي که کاري هزاران از يکي
 .بود خوشبختي دنيادنيا نهايت يعني آوردنش زبون

 :گفت ادامه در و داد شکل را هايشلب غليظي پوزخند
 بيچاره من از يادي که گذشتمي خوش بهش داشت و مرخصي بود رفته عزيزم عقل زمان اون کنم فکر -

 به دوستانش از تا چند همراه به حامد برادر و مادر پدر، شدن جمع با محضر يه تو خانواده حضور بدون. کردنمي
 اتمام براي کرد صدام رفتن از قبل. رفت و داد رضايت امضاي اومد، خطبه شروع از قبل بابا که دراومدم عقدش
 :گفت و حجت

 درد به پسر اين. نيست دير برگشت براي هنوزم شو پياده خرشيطون از و بيا ستاره ميگم که آخره بار اين -
 به روت پيش راه و داشت نخواهي ايخانواده ديگه چون بري؛ بايد هميشه براي پس رفتي اگه بدون خوره،نمي

 که گفتم بهش پربغض و عصبي لحني با. بودم عصباني نيومدنشون از احمق من. ميشه مبدل پرترس شب تاريکي
 و دارم ايمان گذاشتم قدم توش که خوشبختي به من چون شن؛مي پشيمون نبودنشون از که رسهمي روزي مطمئنم

 همين به نداد، رو کردن التماس اجازه ديگه غرورم. بود حسرت و تلخي از پر لبخندي فقط حرفم برابر در پدر جواب
 براي و شد خالي دلم ته لبخندش اون با دادم ترجيح بودند همراهم هميشه که ايخونواده به رو حامد وجود آسوني

 که حامد دست اما برداشتم؛ قدم بود رفتن بيرون حال در که پدرم سمتبه و انداخت سايه جونم به ترديد لحظه يه
 بدي؟ بله خواينمي منتظره محضردار ديگه، بيا عزيزم گفت کنانزمزمه گوشم تو و شد حلقه ـمرم*کـ دور
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 بودنش روشن به ديگه که گذاشتم راهي تو قدم و کرد سست رو رفتنم پاي شاغواگرانه لحن اون با حرف همين
 آخر داشتم،برمي قدم بودم کرده شروع که راهي آخر تا بايد و بود کرده گل لجبازيم رگ اما نبودم؛ مطمئن قبل مثل

 همه و داشت که ايديگه روي حامد چون بود؛ ماه پنج فقط بودم دادم وعده دلم به که خوشبختي تموم که راهي
 راحت خيلي دونممي رو چي همه که آوردم روش به وقتي اما بود؛ پنهاني اوايل البته. داد نشونم من جز بودن ديده

 .بود طلبتنوع روياهام مرد ذات. کرد علنيش
 :پرسيد اضطراب با سکوتش مابين آوا
 چي؟ -
 .نبود قانع زن يک به يعني -
 تا و شد مواجه ستاره لبخند با که دوخت او به را اشخيره نگاه شده درشت چشماني با و کشيد کوتاهي جيغ آوا

 جا دهانش در پفک مشتي که جورهمين و کرد پرتاب تخت روي را خودش خياليبي با ستاره بزند حرفي خواست
 :گفت داد،مي
 .بود خورده من پست به شونيکي من شانسيخوش از که دارن رو ايخصيصه همچين مردا از بعضي ديگه، خب -
 !زنيمي رو حرفش راحت چقدر -
 روش به کردم سعي بودم شده متوجه که اوايل رو، ناراحتي و غم خصوصبه کنه،مي متعادل رو چي همه زمان -

 زهي اما برگرده؛ گرفته پيش در که راهي از تا کردممي اغناش لحاظ همه از تونستممي تا و برداره دست شايد نيارم
 کار به که بود سال خيلي آقا بلکه نبودم من رفتارش مقصر چون بود؛ معنا تمام به ايحرفه يه اون باطل خيال

 عالوه ازدواجمون بعد و خودش به ـيانـت خــ من از قبل تا. بود کرده عادت ديگه و بود مشغول ـيانـت خــ شريف
 .کردمي ـيانـت خــ هم من به خودش بر
 !کنه؟مي ـيانـت خــ هم خودش به آدم مگه -
 و بود انداخته راه به خانما با که سرگرمي با اون. نيست ديگران مخصوص فقط که ـيانـت خــ ديگه، آره -

 ـيانـت خــ بود گذاشته وديعه وجودش تو خدا که انسانيتش پاک ذات به اول داد،مي انجام که هاييرانيـوس*هـ
. نگرفتم جواب هم راه اين از خب اما! آوردم روش به نيست شدني درست هيچي ديدم وقتي. من به بعد و بود کرده
 به و بودم پررو قدراون من اما نداشت؛ سودي پشيموني اما رسيدم؛ مخانواده هايحرف درستي به که بود موقع اون

 روي ازش انتظارم برخالف اما بردم؛ پناه اون به شدم نااميد حامد از وقتي که داشتم اميد بابا بخشش و مهربوني
 بابا روز آن به تا چون بود؛ سنگين خيلي برام اين و جوابم شد تودهني يه زدم، طالق از حرف وقتي. نديدم خوشي
 نثارش سيلي دروديوار از بود ديده همه از نازونوازش فقط که دختري حاال و بود نکرده بلند کدومونهيچ روي دست

 و ندادند نشون واکنش بابا شدتبه البته زدندنمي حرفي بابا حرف روي هم اونا اما رفتم؛ برادرام سراغ بعدش. شدمي
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 که چيزي از بيشتر. نشد که نشد اما باباست؛ يشکسته دل آوردن دست به راهم تنها که بود اين شونتوصيه تنها
 کار به کاري هم حامد خود يخانواده. نداشتم هم ايديگه حامي هيچ و بودم کرده خوردل رو بابام کردممي تصور

 نابودي به رو داشتم که نفسياعتمادبه تموم و رسيدممي ديوونگي مرز به داشتم ديگه. نداشتن پسرشون گل زندگي
 ...اينکه تا بکشم بيرون بود ساخته برام حامد که منجالبي از رو خودم نبودم قادر و رفت

 .آورد حرف به را آوا ستاره، يبارهيک سکوت
 چي؟ اينکه تا -
 .باش بعد سري منتظر و شد تموم امشب شب يقصه عزيزم -
 .بگو رو شبقيه خوردن جاي به ديگه، نکن اذيت -
 .نمونده محنجره براي نايي زدم، حرف بس از کن باور -
 ...آخه اما -
 .بشنوي خالصه طور به رو ماجرا انگيزهيجان قسمت خواينمي که تو بعد، براي بذار آخه، بي آخه -
 .کامل کامل نچ -
 .بعد براي بذار پس -
 ستاره ريز هايخنده به و کرد خوردن به شروع و آورد بيرون يخچال از را آب يشيشه و شد بلند جا از ناراضي آوا

 . نکند فکر ماجرا يادامه به تا کرد روشن را تلويزيون و نکرد توجهي
 مشغول خودش هم شام براي و ماند کنارش را شب تعارف بدون که بود شده آوا رفتار و اخالق شيفته چنان ستاره
 کرد اقرار آوا خوردن از بعد. بخورد هم را هايشانگشت آوا خودش تعريف به بود قرار که شد املتي کردنآماده
 .داشت فرق بود خورده حالتابه که هايياملت تمام با آن مزه و دارد خوبي پختدست

 داداش زماني يه. شده عاشقش خورده رو من پختدست هرکي آخه! نميشي پشيمون خوردنش از گفتم ديدي -
 .کنم افتتاح آشپزخونه برم که دادمي پيشنهاد شوخي به کوچيکم

 .نيست بد کني عمليش خوبيه، پيشنهاد -
 .برممي آشپزي به دست مخانواده و خودم براي فقط من بابا برو -
 .باارزشيه کار بودن آشپز -
 چون دارم؛ دوستشون که کسايي براي فقط البته بود، خواهم و انجامشم عاشق که هنريه تنها و دونممي بله -

 .کنهمي نظيربي رو غذاهام هميشه اونا به عشق
 :گفت و انداخت باال را ابروهايش آوا
 .بگيره خوبي طعم غذا ميشه باعث عشق ميگن که آدمايي دسته اون از تو پس -
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 انجام ممکن وجه ترينعالي به بدي انجام عشق با که رو کاري هر کل در. ستشده ثابت چيز يه اين خب آره -
 .ميشه

 .ميفته اعتبار از کار اون تحصيالت يا تجربه وسط اين پس -
 البته باشه، بايد هم تخصص و تجربه کنارش در تخصصي کاراي تو خب اما کاراست؛ اصلي پايه عشق درسته -

 .چرخهمي عشق همين روي اصلش بيشترين هنري کارهاي
 ؟!نيستن تعريفي چندان غذاهام چرا اما دارم دوست رو مخانواده هم من خب -
 کنن دريافت عاشقانه انرژي ازت شاوليه مواد تکتک که جوري باشن، عاشقانه هم افکارت بايد انجامشون زمان -
 من. داري دوستشون عاشقانه تو که کنن جان نوش قراره کسايي رو غذا اين که باشه متصل اين به افکارت ته و

 با هم وقتايي و دلم تو اوقات بعضي گيرم،مي هم اجازه ازشون استفاده براي و زنممي حرف موادش با آشپزي وقت
 .بدم سر آوازم براشون شده حتي بلند صداي

 :گفت و داد فاصله هم از را هايشلب لبخندي ستاره تفکرات بودن جالب از
 .دختر داري جالبي عقايد -

 :گفت و بخشيد اندامش و چهره به پرغروري ژست ستاره
 نتيجه چون کني؛ اجرا رو من عقايد کن سعي بعد به اين از. ديگه باشه جالب و خاص بايد هم عقايدش جالب آدم -

 .عزيزم گيريمي خوبي
 وجودش تو بيچاره من به افکارش کردنقالب و خودشيفتگي خصيصه ريزممي دوستي طرح هرکي با انگار -

 .شده نهادينه
 .ميشن معلمت بقيه که نيستي بلد رو زندگي راه حتماً -
 تعريف رو ماجرا بقيه دادن زندگي درس جايبه هم حاال. نيست شکي هستيد دهر عالمه شماها که اين در بله -

 .کنجکاوم خيلي که کن
 .خانمفضول چشم -
 .شدم زندگيت تو کشيدنسرک به مندعالقه قدراين چرا که عجيبه هم خودم براي اين و نبودم فضولي دختر من -
 .ميشه آدما روح ارتقا باعث حدي يه تا کردنفضولي من نظربه -
 :گفت و کرد درشت چشم آوا
 خوبه؟ فضولي گفته کي دختر، ميگي چرت -
 زندگي تو کردنفضولي شوخي از جدا. منديهارزش کار فضولي که بشه ثبت هم قوانين تو بايد اصالً ميگم، من -

 اگه شايد تا ببيند کار اون به زدندست از قبل رو تصميمي هر راه ته و کنن کسب تجربه آدما ميشه باعث دوستا
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 درددل اهل آدما بعضي چون خوبه؛ هم طرف خود براي و برندارن قدم دره سمتبه گرفتن قرار راه اون تو روزي
 روز يه ممکنه اينکه از غافل کنن؛ محافظت روحشون از توننمي غماشون داشتننگه با کننمي فکر و نيستن

 عفونتش به بيشتر و کنه باز سر نامناسب جاي يه تو چرکين زخم يه مثل که بشه تلنبار دلشون تو حرف قدراون
 .بشه زده دامن
 و زندگي به ديدي کشيده، دوش به که باريکوله با ستاره انگار. داشت تازگي آوا براي ستاره جالب عقايد و هاحرف
 دستش کف را تجاربش تمام گفتارش و لحن نوع همين با و رسيده ناب آرامشي درجه به که کرده پيدا تقدير

 در افکار همين با. است «ديدن را ليوان پر نيمه» بارز مصداق ستاره آوا نظر در کند،مي تقديم ديگران به و گذاشته
 .برگرداند واقعيت به افکارش دنياي از را او ستاره که بود هايششنيده روي بر دورزدن حال

 .کني گوش قضيه ادامه به بهتره بري، من منظقبي حرفاي بحر تو زياد خوادنمي حاال خانماخانم -
 .پشتشونه عقل هم خيلي نداره، وجود حرفات تو منطقيبي هم اصالً من نظربه -
 .نکرده حالجي رو من حرفاي جورياين کسي حاال تا حرفا، چه اوه -
 اين به بود کرده احاطه رو زندگيم زيادي سکوت که گذشته سال چند توي من. نشده نگاه بهشون عميق حتماً -

 اليه دو هر شهمي باعث من عمقي سنجش و عمقي ديگري و سطحي يکي داره، رو دو ايگفته هر که رسيدم باور
 .بگذرونم نظر از رو
 .رو جونستاره هواي در پا زندگي باشيم داشته که بريم. فراريم فلسفه هرچي از که فلسفه بحر تو نرو ديگه خب -
 .شد شنيدن منتظر و زد ستاره زبانيخوش از لبخندي آوا
 نبود حاضر کسي و بود آورده وجود به برام حامد که بودم منجالبي توي زدنقدم مشغول که گفتم اونجايي تا خب -

 ناجي شد معنا تمام به مرد يه شکستگيدل و خوريدل همهاون بين که بزنه کاري به دست آوردنم بيرون براي
 برابر در اما نه؛ زنما،مي حرف قديس يه از دارم نکني فکر البته نداشت؛ مرزي و حد مردونگياش که مردي زندگيم،
 بهم کنم، تکيه شمردونه رفتار به تا گذاشت اعتمادم جلب با و داد نشون رو بودنش مرد روي تنها من زندگي
 کنم؛ حفظ حامد با رو زندگيم تا گذاشت انرژي زندگيم ترميم براي کلي و نميشه درست هيچي نااميدي با فهموند

 شروع هم دادوبيدادش يرويه هيچ، که داشتبرنمي قدم از قدم زندگيمون براي داشت که زشتي طبع با حامد اما
 .من سر تو کوبيدن براي ساختمي ايرادي يه چيزي هر از و بود شده
 يه رو من که زماني و بکشه بودند گرفته رو دورش که زنايي از دست نبود حاضر. بود توانم از خارج تحملش ديگه
 دست هم اون شد، اضافه خوبش صفات کلکسيون به هم ديگه خوب خصلت يه رانياشـوس*هـ براي ديدمي مانع
 با نفر يه و بـرده رو حامد انگار نبود؛ شهرروزه نازخريدناي و هاصدقهقربون از خبري ديگه و بود پيداکردنش بزن
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 همين و شدم بستري بيمارستان توي هفته يه تا خوردم کتک ازش که باري آخرين. بودن آورده برام رو اون استايل
 .کرد خالص وجودش شر از رو من خواسته خدا از هم اون شدم، جدا ازش و کرد تموم رو صبرم

 :پرسيد و پريد حرفش بين ما کالفه آوا
 بود؟ کي نفر يه اون -

 :گفت و خنديد اشصبريبي به ستاره
 .دختر عجولي چقدر -
 :گفت و کرد درشت چشم آوا
 .ميدي لفتش زيادي تو نيستم، عجول -
 .کوچولو نخور حرص خبخيله -
 نگاه سکوت در و کرد خندانش نگاه نثار ايغرهچشم بود رفته کار به برايش که کوچولو لفظ شنيدن با آوا

 .دوخت او به را تهديدوارش
. بشم پشيمون ذاشتنمي حامد مثل آدمي نبودِ آرامشِ اما بودم؛ شده ترپناهبي و داشتم نفرت طالق از اينکه با -

 و سردرآورد زندگيم اسرار از چطور نفهميدم هنوزه که هم هنوز که مردي کرد،مي اميدوارم بيشتر هم مرد اون وجود
 يه اين» ميگه و خندهمي جوابم در پرسممي ازش هم وقت هر. زندگيم بد و خوب هايلحظه همه پايهم مرد شد
 «.نيست راز ديگه که گفت ديگري به بشه که رازي مارپل خانم. بدونم دارم حق تو قول به مرد منِ فقط و رازه

 .بندهمي بيشتر فضولي براي رو دهنم حرف اين با و
 نگاه با که آوا بامزه قيافه اما دهد؛ مانور داستان حاشيه روي بيشتر آوا سرگذاشتنسربه براي کندمي قصد ستاره

 او که گويدمي را چيزي نکردنش خوردل براي و شودمي اشنقشه اجراي مانع است تضاد در تهديدش و پرخشم
 .دارد را شنيدنش قصد

 .اميره مرد اون اما و -
 :گويدمي و شودمي خم سمتشبه تعجب با آوا
 !امير همون -
 .بود من خواهان زماني يه که اميري همون بله -
 اون؟ چرا -

 :گويدمي شرم و شوق از پر شوندمي عاشق تازه که دبيرستاني هايدختربچه مانند و زد گشادي لبخند ستاره
 خيلي بودم ديده ازش هاموقع اون که آرامشي همون با خواستم جواب وقتي اما داشت؛ چرا اول هم من براي -

 براي نامرد اون اسم که آورد زبون به زماني رو اين. خوادمي رو من هنوزم چون گفت و کرد نگاه چشمام تو جدي
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 دختراي مثل نميشه باورت آوا واي. کنه جلب رو مشکسته دل اعتماد بود تونسته و بود شد برداشته روم از هميشه
 به رو شعالقه مستقيم هم بود کرده خواستگاري ازم که موقعي اون آخه شدم، سفيد و سرخ کلي قديم عهد و نابالغ
 و رفت کلي« .بدم دستت از دوباره خوامنمي» گفت و کرد نگاه چشمام تو راحت خيلي روز اون اما بود؛ نياورده زبون
 .کردم قبول تا اومد

 :گفت و زد کتفش به ايضربه آوا
 .کرديمي هم ناز براش که پررويي خيلي -

 :گفت و زد تلخي لبخند ستاره
 .بودم کرده ردش قبالً من تازه و بود پسر هنوز اون آخه. گفتم نه خودش خاطربه -
 .کردي نادوني موقع اون خب -
 زياد برخالفش اما کنه؛ ازدواج دختر يه با راحت تونهمي هم بچه وجود با حتي مرد يه ما جامعه تو هرحالبه -

 هر دلخواه جواب و برد رو از رو من سماجتش و مهربونياش باالخره و نبود بيا کوتاه اون خب اما. نيست مرسوم
 رضايت براي من بعد امير بيچاره. کردن مخالف ازدواج اين با امير خانواده من بعدِ اما دادم؛ بهش رو دومون
 خيلي من زمان اون رد جواب از نداشتن، مشکل داشتنم شوهر با زياد اونا البته. کشيد دردسر کلي هم شخانواده

 .بودن خوردل
 اصالً چون نداشتم؛ بهش رسيدن به اميدي اما بود؛ کرده پر رو دلم امير داشتن آرزوي کرد،مي اذيتم بدجور تنهايي

 خوب و بودم کرده تجربه رو خانواده روي گذاشتن پا خودم بذاره، پا شخانواده رو من خاطربه خواستمنمي
 نذر بپذيره، رو روسياه من خواستم و آوردم رو آقا به اينکه تا بود کوتاه جاهمه از دستم. زجرآوره چقدر دونستممي

 امير با رو تصميمم. شخانواده قلبي رضايت با هم اون بخوام، رو اميرم خودش از و بيام پابوسش به که کردم
 رقم جدايي هم اگه کنه، فراهم رو اسبابش آقا خود باشه باهم قسمتمون اگه مشهد؛ ميرم گفتم و گذاشتم درميون
 .کنه پاک دالمون از رو مهرمون خودش خورده

 او دخترانه ـوش*آغـ در را هايشاشک تا گذاشت و رفت جلو آوا. شد حرفش ادامه مانع اشگريه و شکست بغضش
 :گفت بکند دل ـوشش*غـ*آ ازاينکه بدون گرفت آرام که کمي. بريزد بيرون

 مشغول وقتي پروازم از قبل ساعت يه درست فرودگاه تو! کنهنمي رها خالي دست رو کسهيچ که آقا قربون -
 خط پشت آوا شهنمي باورت. خورد زنگ گوشيش کردمي مروونه دلتنگي با داشت اون و بودم امير با خداحافظي

 قراربي امير. بوديم پرواز حال در ابرا روي امير با حاليخوش از. کرد اعالم رو مثبتش نظر قاطع خيلي و بود پدرش
 البته. داشت پا يه مرغم هميشه مثل من اما بيايم؛ آقا پابوس به باهم عقدمون مراسم از بعد و برگردم تا خواست ازم

 وفا بهش بايد و بودم کرده عهد آقا با من چون نداشتم؛ افتادن از ترسي هيچ مرغم داشتن پا يه از که بود بار اولين
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 و بخوريم پيوند هم به آقا حرم توي جاهمين و مشهد بياد من از بعد روز چند خواستم امير از پس کردم؛مي
 سروسامون رو کارامون تا بياد هفته آخر قراره هم االن و نگفت نه هم اون. کنه ضمانت آقا خود رو خوشبختيم

 .بديم
 :گفت و فشرد ـوشش*غـ*آ در را او ترمحکم و زد جيغي حاليخوش از آوا
 .بشي سپيدبخت الهي جونم،ستاره حالمخوش خيلي برات واي -
. اومدم جلو خدا به توکل با اينا از ترمهم البته و احساسه و عقل روي از انتخابم بار اين چون ميشم که مطمئنم -

 .کرده رشد دلم تو حسرت قبل بار از بيشتر مه،خونواده نبود کنهمي سنگيني دلم رو که چيزي تنها
 دادن،مي جون براش که دختري همون ميشي دوباره تو و ميشه تموم خوريشوندل باالخره هم اونا نباش، نگران -

 .خدا خود به بسپر
 .آوا شده تنگ خيلي براشون دلم -

 . برد خوابشان طورهمان که ماندند هم ـوش*آغـ در قدرآن
 سوغاتي اشخانواده اعضاي از هرکدام براي که کرد کمکش ستاره و گذرانده باهم را هفته آخر به مانده روز چند

 همان درست و بود شده سميرا مانند آوا براي ستاره. بودند امير آمدن تابوتب در هردو هفته آخر. بخرد مخصوص
. بود جوشش حال در هم ستاره براي جوشيدمي وجودش در وحيد با سميرا عقد و خواستگاري زمان که هيجاني

 که رفتاري همان درست شود، خوردل است ممکن شود باخبر جديدش دوستي از سميرا اگر دانستمي خوبيبه
 خود براي تنها را او هايخواهرانه و دوستي چون داد؛مي نشان خود از سميرا ديگر دوستان قبال در خودش

 ستاره با دوستي از توانستنمي حال اين با اما ديد؛مي هاخواهرانه آن غارتگر را سميرا ديگر دوستان و خواستمي
 بود، شده دو هر اندازه از پيش نزديکي باعث بود سرگذرانده از او که مشکالتي و ستاره وجود. بکشد دست

 کرده بارانشنصيحت ديگران مانند هم کلي و بود کرده تعريف برايش سانسور کمي با را زندگيش آوا که خصوصبه
 .دارد تنهايي قصد و کندمي رد را سپهر چرا که بود
 دل در را خانواده نبود غم و کند شرکت اشانساده عقد مراسم در دو هر همراه عنوانبه آوا شد قرار ستاره دعوت با

 چشماني با آوا و تنگيدل با ستاره. رفتند فرودگاه به هم همراه امير از استقبال براي. داد تسکين کمي ستاره
 جيغ صداي با که بود امير چهره تصويرسازي حال در آوا و بودند امير ورود منتظر شيشه به دوخته چشم کنجکاو

 .پريد جا از ترسيده ستاره خفه
 .نيستا بد باشي داشته غرور خرده يه! بودي دور ازش سال چند کنهمي فکر ندونه هرکي حاال دختر؟ خبرته چه -

 و شود ترديد دچار او بارهيک هيجان از آوا شد باعث که بود روروبه به خيره زدهبهت آوا حرف به توجهبي ستاره
 :گفت مضطرب و داد بازويش به تکاني نيست، امير ديدن مختص هيجان و بهت همهآن کند حس
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 زده؟ خشکت چرا چته ستاره -
 و دويد سمتيبه و زد کنار را او ستاره بزند ديگري حرف خواست تا. شد سوالش گويجواب ستاره گنگ نگاه تنها اما
 و مشتاق و خيس هاينگاه آن با که شد مواجه ستاره مقابل آدم کلي با و چرخيد عقب به او با همزمان هم آوا

 حال که ايستاره دور به زن يک و مرد چهار. نبود سخت چندان آوا براي نسبتشان زدنحدس ستاره حال دگرگوني
 ناخودآگاه گرفته، قرار تأثير تحت آوا. رفتندمي اشصدقه قربان و بودند زده حلقه ريخت،مي اشک بهار ابر مثل

 براي فرودگاه همهمه که طوري به بود، کرده هاآن مات را همه ديدارشان صحنه. کرد ريختناشک به شروع
 نقطه آن احساسي فضاي. بود زده حلقه چشمانشان در اشک آرام بدانند را قضيه اينکه بدون و گرفت آرام لحظاتي

 خانواده مهر جواب در و کرد پيدا را اشگمشده صداي ستاره باالخره اينکه تا بود گرفته خود اسارت به را فرودگاه از
 .کرد گاليه به شروع و دوخت تکشانتک به را نگاهش

 من اومد دلتون چطور شماها رفتم، راحت و بودم احمق من گذاشتيد؟ تنهام چرا بود، شده تنگ براتون دلم خيلي -
 کنيد؟ رها جورياين رو

 و تنهايي همهآن کردنخالي قصد فقط چون نداشت؛ انتظاري هم ستاره البته نشد، هايشگاليه گويجواب کسي
 بسته وجودش به جانش تمام که را دختري محکم رفت، جلو پدرش. بود کرده تحمل هامدت که داشت را عذابي

 مهري با بود کرده دريغ دخترش از هامدت که را اشحامي هميشه هايدست و کرد حبسش ـوشش*غـ*آ در بود
 هديه دخترشتک وجود به را زيبا آرامشي هم الحق که کند، آرام را قرارشبي دختر تا کرد سرش روي چتر عميق

 .شد خارج وجودش از هادست همان با ستاره هايعذاب و هارنج تمام که طوري به داد،
 بابا؟ بخشيديد رو من -
 تو کردنترها براي رو ما هم تو چي، تو. بخشيديمت بقيه و من که وقته خيلي نبخشمت؟ تونممي مگه گلم، آره -

 بخشيدي؟ زندگي راه
 و کرد مهمان را پدرش گونه محکم ايـوسـه*بـ و حلقه پدر گردن دور را دستانش اشبچگي دوران مانند ستاره
 .زد را بود گذاشته دلش به سنگين ايعقده نگفتنش بود هامدت که حرفي

 .دارم دوستتون -
 ـت*مـسـ و گرفت آرام برادرش سومين محکم بازوان بين آخر در و رسيد بقيه ـوش*آغـ به نوبت پدر از بعد

 حسادت بوي که شيطنت از پر لحني با و گرفت قرار کنارشان مردي اشعالقه ابراز بين در که بود پرمهرش گرماي
 :گفت و شد خم گوشش کنار شدمي حس آن در هم
 .شدم فراموش من انگاري خانمستاره -
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 آن از عشق پرتوي و بود کرده درگير را صورتش کل که گشاد لبخندي با و شد جدا برادرش از ذوق با ستاره
 :گفت تابيدمي
 .هست هم اميري بود رفته يادم اصالً واي -

 :گفت اخم با امير که افتادند خنده به ستاره جواب تخسي از جمع همه
 .نميام کسي کار به مشخصه چون برم؛ بهتره اجازه با پس خبخيله. امشده فراموش هميشه بيچاره من ديگه بله -

 .شد رفتنش مانع و زد چنگ را بازويش شدههول ستاره که برنداشته قدمي
 .نرو -

 را نگاهش کرد سعي برادرش کنار و کرد رها را امير بازوي خجالت با ستاره و شد بلند همه خنده صداي دوباره
 پايين را سرش و داد سالمي ترزدههول امير پدر و مادر ديدن با اما برود؛ ياد از خجالتش تا بدوزد ديگري سمتبه

 :گفت و کرد ـغلش*بـ دوباره رفته، جلو پدرش. انداخت
 .کامله مرد يه بکني رو فکرش که لحاظي هر از امير کردي، درستي انتخاب باراين که حالمخوش عزيزم -
 .شدنممتوجه دير بابت شمام، همه شرمنده فقط. کردمنمي انتخابش که نبود اگه بابا، دونممي -

 :گفت خنده با کند رنگکم را ستاره خجالت اينکه براي برادرانش از يکي
 نبردي، ارث به رو کوچيکه داداش اين هوش که حالمخوش. خواهرم است نفهميدن هرگز از بهتر فهميدن دير -

 .شدينمي متوجه حاالحاالها وگرنه
 و شد خانواده آن بخششادي و بلند هايخنده غرق فرودگاه کل دوباره و خريد جان به را برادرش اخم حرف اين با

 :گفت بلندي صداي با بود ديده را آوا وجود تازه که ستاره و شدند پراکنده دورشان از کمکم مردم
 .بود رفته يادم رو تو ببخشيد آواجونم واي -
 :گفت و کرد دستيپيش امير دادنش جواب از قبل اما زد؛ او پرتيحواس به لبخندي آوا
 !مشترکيم درد اين توي باهم خوشبختم، آواخانم -
 :گفت و زد لبخند دوباره آوا
 .کنيد خبر هم رو من ميشم ممنون کرديد پيدا رو درمونش اگه باشه، داشته هم مشترک درمون بايد مشترک درد -
 :گفت دل در آوا جمع از ديگري خنده با
 «!گرم دمت خدايا رسيده، کردنشون شادي وقت زياد، درداي تحمل از بعد خانواده اين انگار» -

 آوا. برسند بود کرده هماهنگ عقد براي ستاره که زماني به تا کردند حرکت حرم سمتبه همگي آوا معرفي از بعد
 .کرد زدن حرف به شروع گوشش زير آرام بود، نشسته ستاره کنار تاکسي در که
 حالي؟خوش -
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 :گفت و چرخيد سمتشبه ستاره
 زدممي بالبال بود هامدت ديدنشون براي که کسايي عقدم تو کردمنمي هم رو فکرش! درميارم بال دارم آوا واي -

 .باشند داشته حضور
 :گفت و گرفت دست در را هايشدست آوا
 .کنهمي درست رو چيزهمه خودش خدا به بسپر گفتم ديدي. عزيز داره رو هوات جوره همه آقا -
 .کرده دوقبضه رو ضمانتم که برم هم آقا قربون کنه،مي برآورده نکرده آرزو هنوز که برم خدا قربون -
 بمونيد؟ قراره روز چند راستي -
 .جمعم تابع هم من داره، بقيه نظر به بستگي دونم،نمي -
 .ميشه تنگ برات دلم برم که فردا -
 .باش هم تو هستيم ما تا خب -
 .گرفتم شمال بليط فردا براي بدم، ادامه رو سفرم بقيه بايد موندم، زيادي ديگه نه -
 .بگذره خوش بهت -
 .بگذره خوش هم تو به ممنون -
 !آوا -
 .جان -
 ...سپهر مورد در -
 :گفت و پريد صحبتش مابين کالفه آوا
 سپهر طرفداراي به هم ديگه يکي که نکردم تعريف برات رو زندگيم من! نکن شروع دوباره ستاره خدا رو تو واي -

 .شه اضافه
 نيمه شايد. بگير سخت کمتر و کن فکر کنارش در بودن به بيشتر ميگم فقط ندارم، اون به کاري من خب -

 .بجنگي تونينمي تقدير با بدون رو اين! باشه آقاسپهر همين تگمشده
 .نزنم حرف موضوع اين مورد در کسهيچ براي ديگه باشه يادم. کنممي فکر حتماً چشم -
 !بگذره؟ سپهر مثل مردي از ديدي رو کي دوره اين تو. کننمي شک عقلت سالمت به چون کني؛مي خوبي کار -
 :گفت و زد ايخندهتک آوا
 .شناسيشمي هاستسال انگار زنيمي حرف جوري -
 .آقاست چقدر فهمهمي بشنوه هرکي کردي تو که تعريفايي با نيست، ديدن به احتياجي -
 !برسه؟ آقاامير گوش به حرفت ترسينمي -
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 دلت زير زده خوشي ديوونه توي فقط. نظرههم من با بشنوه هم امير اگه مطمئنم و زنممي درستي حرف چون نه -
 .شماست آقاسپهر به متعلق رتبه دومين و داره آقايي در رو رتبه اولين من امير البته گيري،مي شناديده و
 .کني رها رو انرژيت اون گوش زير و آقات سمت بچرخي بهتره. زنيمي حرف زيادي داري کنم فکر خانمعروس -
 .مسخره -
 مراسم بهترين. گذشت امير و ستاره هايپچپچ و او سکوت در حرم تا راه بقيه و شد خيره بيرون به و خنديد آوا

 بوييخوش عطر مانند هوا در که آقا وجود برکت از را حس آن و داشت شرکت آن در حالبهتا که بود عقدي
 با که بودند فرورفته بکر و عميق ايخلسه در همه شدمي خوانده خطبه که لحظاتي در. دانستمي بود شده پراکنده
 بهترين از يکي به شام براي را همه امير خطبه اتمام از بعد. خوردند برگشت حال به ديگري زمان از انگار اتمامش
 آخرين براي بعد روز و رفت مسافرخانه به همگي از خداحافظي از بعد آوا شب آخر و کرد دعوت مشهد هايرستوران

 را سفرش دومين تا رفت ترمينال سمتبه و کند دل جاآن از درددل کلي از بعد و رفت حرم به آقا با وداع براي بار،
 . کند آغاز هم

 نوشتن با. کرد بود گذرانده مشهد در که خاطراتي نوشتن صرف بود مقصد به رسيدن منتظر اتوبوس در که را زماني
 پرالتهاب و زنده را هاآن وجودش در بعدها تا کند ثبت کامل هم را وحالشحس داشت قصد هاآن يلحظهبهلحظه
 قدرآن کرده قبول را سپهر يهديه که بود حالخوش و بود کرده آوريجمع عکس هم کلي آن کنار در و کند حس

 خيلي اتوبوس ايستادن محض به. بود نکرده حس وجههيچبه را مسافت بودن طوالني که بود شده غرق نوشتن در
 که حال و بود ديده تلويزيون قاب از فقط را جنگل و دريا روز آن به تا. رساند دريا به را خودش و شد پياده سريع

 .کند تعلل رفتن در خواستنمي ديدمي آن به نزديک را خودش
 را او به نزديکي قصد و بود پرانده را حسش که پسري مزاحمت با که بود شده دريا جادوي محو ساعت يک حدود
 حرکت بود داده را آدرسش آمدنش از قبل ستاره که ايمسافرخانه سمتبه و کند ترک را آنجا زودتر ديد بهتر داشت

 پناه تخت به سريع زياد خستگي روي از. شد تميزي اما کوچک اتاق وارد که بود گذشته هوا تاريکي از ساعتي. کرد
 آژيرکشان صداي با نگذشته خوابش از ساعتي هنوز اما رفت؛ خواب به بزند منتظرش پدر به زنگي آنکه بدون و برد

 را مکان و زمان آن از بعد لحظاتي تا که طوري به. پريد خواب از هراسان نداشت هم را شدنقطع خيال که گوشي
 متوجه باالخره تا کشيد جيغ گوشي قدرآن. چرخاند اطرافش به يابيموقعيت براي را گنگش نگاه و بود کرده گم

 حواسش و پريد سرش از کامل طور به خواب پدرش نگران صداي شنيدن با که کرد وصل را تماس و شد چيزهمه
 .کرد خود جمع را
 !دختر؟ کجايي هست معلوم آوا -
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 ايضربه. چيست از اشسرچشمه پدرش نگراني که شد متوجه و ساعت ديدن براي چرخاند سر دادنجواب از قبل
 .شد بلند پدرش صداي دوباره بدهد جوابي خواست تا و کرد اشپرتيحواس نثار

 !آوا -
 .کند فروکش پدرش عصبانيت تا گرفت خود به عذرخواهانه لحني

 .بزنم زنگ بهتون شد فراموشم بابا ببخشيد -
 بدي؟ خبر خودت از حالي هر در نبود قرار مگه دادي؟ بهم که قولي بود اين -
 دير هم همين براي. برد خوابم چطور نفهميدم رسيدن محض به که بودم خسته قدراون کنيد باور ديگه ببخشيد -

 .بودم خواب گيج چون دادم جواب رو گوشي
 !بودي خواب االن تا -
 .شهمي ايدقيقه چهل حدود بله -
 کردي؟مي کارچي مدت همهاين پس خوابيدي، تازه اگه. شمال رسيدي که باشه ساعتي پنج يه کنم فکر -

 .دادمي نشان را عصبانيتش دُز خوبي به لحنش و گرفت اوج پدرش عصبانيت دوباره
 بعد و رسيديم مازندران به معمولش زمان از ديرتر و بود کرده گير ترافيک توي اتوبوس جاده، تو تصادف خاطربه -

 .بودم دريا کنار هم ساعت دو نزديک نور، شهرستان به رسوندم رو خودم که هم
 خوبه؟ حالت باشم مطمئن -
 .هستم گرامي پدر هايبازجويي به دادنجواب خدمت در وراين جسمي و روحي سالمت کمال در من باباجان بله -
 .کرده فروکش عصبانيتش و خوريدل که فهميد پدرش يخنده بلند صداي با
 االن تا. کني فراموش رو من به زدنزنگ نبايد که باشه يادت حرفا اين جايب. بريزي مزه نيست الزم خبخيله -

 خودم نشد ازت خبري وقتي اما زنه؛مي زنگ خودش االن گفتم هي. دختر خوردمي چرخ سرم تو ناجور فکر تا هزار
 .زنممي زنگ دارم کيه از. هاشده سنگين هم خوابت ماشااهلل دختر زدم، زنگ

 .کرده خوابمخوش مسافرت اين بابا -
 .ميري خواب به راحت خيال با که خوبه قدرياون حالت که شکر رو خدا -
 خوبيد؟ خودتون -
 .زنهمي موج خونه توي تو تنگيدل فقط. خوبيم همگي عزيزم آره -
 .شده ذره يه براتون دلم هم من -
 نرسيده؟ برگشتن وقت هنوز -
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 االن همين هستيد مخالف اگه البته ندارم؛ برگشت خيال فعالً دورم، خونه از ستهفته دو تازه که من بابا، نه -
 .گردمبرمي

 .ميده آزارم تو از تنگيدل و نگراني فقط نه که مخالف -
 راه دلتون به بد پس برميام؛ خودم از مراقبت يعهده از. نکنيد اذيت من بابت بيخود هاينگراني با رو خودتون -

 .ميادا بد که نديد
 خواي؟نمي چيزي پولي دخترم؟ نداري کاري باشه، -
 .دارم کافي ياندازه به هنوز نه -
 .باشه نگهدارت خدا برس استراحتت به برو پس -
 .برسونيد سالم بقيه به -

 مدير از مفصل يصبحانه يک خوردن از بعد صبح. کند سرگرم تلويزيون با را خودش کرد سعي و نبرد خوابش ديگر
 براي اولي روز همان تا بود محلي بازار کرد رفتن قصد که جايي اولين و بگيرد آژانسي برايش تا خواست مسافرخانه

 از يکي در. بگذراند نور شهرستان ديدني مناطق گشتن به فقط را روزهايش يبقيه و کند تهيه سوغاتي اشخانواده
 قدرآن کردند؛ جلب را توجهش بودن دوزدست و سادگي عين در هاييعروسک دستي، صنايع از بود پر که هامغازه

 .شد ساختشان در رفته کار به ظرافت همهآن محو لحظاتي که بودند خوشگل
 :پرسيد و شد نزديکش لبخند با کرد، جلب را بود جواني دختر که فروشنده توجه اشاندازه از بيش خيرگي

 عزيزم؟ خوايمي چيزي -
 :گفت و دوخت دختر آن به و گرفت هاعروسک از را نگاهش آوا
 .خوشگلن خيلي اينا -
 .خانم بينهمي خوشگل چشمات -
 شناسيد؟مي رو شسازنده -
 .بله -
 ببينم؟ رو ايشون تونممي -
 داري؟ کارشچي -
 .شم آشنا کرده جمع عروسکا اين تو باهم رو ظرافت همهاين که کسي با خواممي -
 .نيست هم ايتحفه همچين -
 .هنرمنده قطعاً بياره وجود به زنده رنگ کلي با هم اون عروسکايي چنين بتونه که کسي -
 .باشه داشته الزم تعريف همهاين که بينمنمي هنرمندي همچين خودم تو آخه کنم،نمي فکري همچين که من -
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 !دوختيد؟ رو اينا شما -
 .آره -
 .گذاشتيد وقت روشون خيلي معلومه ميگم، تبريک بهتون -
 .کنيمي اغراق -
 .گفتم رو واقعيم نظر نه -

 :گفت جواب در گشتبرمي پيشخوان پشت دوباره کهدرحالي دختر
 .شدم اميدوار خودم به پس -
 کنه تقويت ذارهمي نمايش به که هنري همراه هم رو نفسشاعتمادبه حس بايد هنرمند يه. باشيد اميدوار هم بايد -
 .کنه پيدا بيشتري نمود کارش تا

 :گفت و گرفت آوا سمتبه را دستش
 شما؟ و گلنارم من. مونهمي يادم اين -
 :گفت و فشرد را دستش گرميبه هم آوا
 .آوا -
 .خوشبختم -
 عروسکه؟ ساخت کارت -
 همين. کنم بازي باهاشون تا دوختمي عروسک برام پدريم بزرگمامان. بودم اينا ساخت عاشق بچگي از آره -

 ملکه تا بلعيدممي رو حرکتش هر و مهربونش و پير دستاي به بدوزم چشم و بشينم کنارش هاساعت شدمي باعث
 عروسکاي هم و شفروشنده بشم بيام هم گذاشته که داييمه مال هم اينجا. نکردم ولش هم االن تا بشه، ذهنم
 .برسونم فروش به رو خودم

 .آوريهشادي کار -
 .ميشه دليلبي شادي باعث همين و نيازه بچگانه روح يه به خيلي، آره -
 و خودش براي هم ديگر دوتاي و سوسن، کوچولواش فندق براي را هايشانترينخوشگل از يکي هديه عنوانبه

 .خريد سميرا
 مسافري؟ -
 .اومدم ديروز تازه آره -
 تنها؟ -
 .بله -
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 کني؟مي قبول بشي مهمونم بخوام ازت اگه -
 حرف به گلنار دوباره که داشت را کردنش رد قصد و ديدنمي دعوتش قبول براي دليلي کرد، نگاهش تعجب با آوا

 .آمد
 هر من اما باشم؛ داشته ايخواسته همچين ديدمش اول بار براي که کسي از رسهمي نظربه مسخره دونممي -

 نوازيمهمون به روستامون تو که بردم ارث به بابام از رو خصلت اين و ميارم زبون به کنه حس دلم که چيزي
 .نيست دعوت اين پشت بدي نيت کن باور. پدرم همون دختر هم من خب و معروفه

 خاطربه و نبود عاقالنه هم قبولش اما بود؛ نديده او نگاه و چهره در ايبدي هيچ. کرد فکر خودش با کمي آوا
 دقيق آدرس گرفتن و پدرانه هايتوصيه کمي از بعد پدرش و برود بين از ترديدش تا زد زنگ پدرش به ترديدش

 گلنار اينکه از بعد دلهره کمي با. شد گلنار حاليخوش باعث که بگذراند گلنار کنار در را شب تا داد اجازه هاآن منزل
 در نشستن اول همان از که الويج روستاي سمتبه و شدند ـوس*بـميني سوار هم همراه سپرد اشدايي به را مغازه

 گلنار مهرباني. شدمي کمتر آوا دلهره هرلحظه و کردند حرکت بود کرده آن زيبايي از تعريف به شروع گلنار ماشين
 خانواده با و گذاشت هاآن خانه و روستا داخل پا که هم وقتي. دادمي نشان را خودش گفتارش و رفتار در تماماً

 .نبود خبري اشاوليه دلهره از ايذره ديگر شد روروبه گلنار خود از ترمهربان
 تداراکات که او مادر به کمک مشغول آشپزخانه در گلنار با و آورد بيرون غريبگي قالب از هم را او هاآن رفتار راحتي

 عين در چون بود؛ نديده هم خودشان بين در حتي را خانواده اعضاي بين صميميت. شد ديدمي را محلي شام يه
 نامهشجره گلنار بود کمک حال در که مدتي در و شدمي ديده کامل هم روستايي زندگي سادگي صميميت،

 .دادمي شرح هم را شخانواده
 .بده گوش هم من عرايض به هستي کردنخرد سبزي مشغول که طورهمين آواخانم، خب -
 .بفرماييد شماست، خدمت در گوشم بله -

 :گفت بود درگير گاز روي قابلمه با کهدرحالي جدي خيلي گلنار اما خنديد؛ گلنار مادر همراه به هم بعد
 اون. بگم بقيه از اما نداره؛ تعريف به احتياجي ديدي که هم رو کارم و گرفتم ديپلم تازه من که بگه برات جونم -

 که هم اين شدي، آشنا هم اونا با که انبنده برادر و داداش ديدي همسايه در دم که دوقلويي شيطون دوتا
 نامزدي يه ميفته، اتفاق شب که بشي آشنا کاره مشغول زنبورداريش تو االن که بابام با مونده فقط االن جانم،مامان

 مجهول چيز اگه خب. بموني وقت چه تا که داره بستگي البته ديديش؛ ديگه روز چند شايد که داره وجود هم
 .بگم تا بگو بدوني بخواي که مونده هم ايديگه

 .بود کامل چيهمه عزيزم نه -
 .شد شب برس کارت به هم حاال خوبه -
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 مانند رفتارشان کندمي باز را دوستي باب که هرکس با چرا که بود اين تعجب در آوا. شد کارش مشغول و خنديد آوا
 به بيشتري هايآدم شدمي باعث سفرهايش اينکه از اما رسيد؛ نتيجه به کمتر کرد فکر بيشتر هرچه سميراست،

 شده باعث همين و بود گرفته شکل وجودش در بيشتري شادي روحيه و بود حالخوش شوند اضافه زندگيش دايره
 . ببرند پي او جديد حس به همگي کندمي تلفن خانه به وقت هر که بود

  
 .شدند زدنحرف مشغول شب از پاسي تا ايگوشه در آوا خواست به شام از بعد
 جورياست؟چه نامزدت ببينم کن تعريف گلنارخانم خب -

 :گفت جواب در و انداخت زير به سر خجالت از شدهسرخ هايگونه با گلنار
 .داره دوست بابام که طورهمون درست خوبيه، پسر -
 نداري؟ بهش حسي هيچ تو خود يعني! بابات -
 .ميشه اطاعت باعث تربودنشبزرگ حرمت و گيرنمي تصميم شونخانواده سرنوشت براي پدرا هنوز اينجا خب -
 .بگيره تصميم زندگيش مرد انتخاب براي بايد که دختره خود اين. گذشته حرفا اين يدوره اما -
 .بزنم حرف تونمنمي حرفش رو و کردم رشد تربيت نوع اين با من آواخانم -
 شدي تربيت تو که طورهمين هم من. بدي انجام خواستي هرکاري پدرت ياجازه بدون که نيست اين منظورم -

 قراره تو. بزرگي تصميم همچين براي هم اون باشه، آدم سر باالي زور که نميشه دليل اين خب اما کردم؛ رشد
 !بابات نه کني، ازدواج
 :گفت و خنديد اشگيريجبهه به گلنار

 سعيد اينکه از بعد همين براي گرفته؛ نظر در هم رو ما خير بگه هرچي دونممي. نيست زورگفتن اهل من باباي -
 هم االن و نبوده بابام نظر تنها. شم زنش کردم قبول هم من کرد، اعالم رو موافقتش بابا و کرد خواستگاري ازم

 .ميشه تنگ براش دلم حسابي نبينمش روز يه اگه کهطوريبه راضيَم؛ انتخابم از کلي
 .براش رفته دلت هم خودت وسط اين بگو پس آهان -

 :گفت و گرفت خود به سرخ رنگ هايشگونه دوباره
 بشه، راضي تا رفته کلنجار کلي مادرش با داشتنم براي که شدم متوجه و ديدم رو سعيد يعالقه وقتي آره، -

 .نشست دلم به بدجور مهرش
 !ناراضيه؟ مادرش -
 وقتي خب اما کنه؛ ازدواج خودش طرف دختراي از يکي با سعيد دادمي ترجيح فقط نداشت، مشکلي من وجود با -

 .اومد کوتاه نداره بيشتر پا يه پسرش مرغ ديد
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 نداري؟ مادرشوهرت با مشکلي االن -
 .جواهره تيکه يه سوگلم داييزن نه -
 چي؟ داييت پس زدي، سعيد مادر از حرف فقط -
 الهي يمعجزه يه موندنشزنده که بود باهاش هم داييزن. رفت دنيا از تصادف يه تو پيش سالسه هرمزم دايي -

 .بود
 :گفت متأثر حالي با و نشست اششانه روي آوا دست

 .کنم ناراحتت خواستمنمي! کنه رحمتشون خدا متأسفم، -
 :گفت و کرد پاک اشروسري يگوشه با را بود باريدن حال در که اشکي گلنار

 .نداره اشکالي -
 عروسيتونه؟ کي حاال -
 .آينده سال تابستون شاءاهللان -
 طوالني؟ همهاين چرا -
 .ميشه تموم وقتاون تا وامش قسطاي پرداخت که خريده خونه يه شهر تو سعيد آخه -
 .بشي خوشبخت خوبه، -
 .ممنون -
 !گلنار -
 بله؟ -
 هستي؟ راضي زندگيت از -

 :گفت و داد آسمان به را نگاهش گلنار
 به چشم هميشه گرفتم ياد خب اما نيستم؛ هم مشکل بدون البته کنم،نمي حس کمبودي شکر رو خدا آره -

 .کنهنمي اذيتم هامنداشته همين براي بدوزم، هامداشته
 .نداري بودنغمگين يا شدننگران براي چيزي که خوبه -
 آروم که بعد اما ميدم؛ نشون برابرشون در تندي واکنش و ميده آزارم چيزا خيلي وقتا خيلي هم من. نيست طوراين -

 آنيم و تند احساسات کردنکنترل در سعي تونممي تا همين براي نداشتن؛ رو خوردنحرص ارزش بينممي ميشم،
 .دارم

 :پرسيد آسمان به نگاه با و کرد تنش حايل را هايشدست گلنار مانند هم آوا
 بودي؟ موفق -
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 و بينيممي شهرنشينا شما از ترساده خيلي رو زندگي روستا هايبچه ما دونيمي. نه هم گاهي و آره اوقات گاهي -
 .کنيممي حلشون آسون هايراه از و دونيمنمي الينحل رو مشکالتمون همين براي

 :گفت و چرخيد سمتشبه آوا
 زندگي گيريآسون تو کنم فکر سميرا؛ دوستم، همين شنمونه يه. نيستن طوراين همه. ندارم قبول رو حرفت اين -

 .بندهمي پشت از رو روستاييا شما دست
 .داره تو به نسبت تريشاد زندگي حتماً پس -
 دارم؟ ناراحتي زندگي من دونيمي کجا از -
 قلبت تو داري رو زيادي خيلي غم که داده انتقال بهم رو حس اين زدنتحرف حالت و چهره اما نباشه؛ جسارت -

 .کنيمي حمل
 !واقعاً؟ -
 .بله -
 مهيا خودم رو بيشترش ميگن بپرسي رو بقيه نظر اگه که دارم خودم براي مشکل کلي هم من. فهميدي درست -

 .بوده غم همين از فرار براي گفت ميشه هم سفر اين. کردم
 .نيست شدنيدرست کاريهيچ فرار با اما -
 آدم يگزينه تنها فرار اوقات بعضي. نداره وجود فرار از غير به راهي خب اما ميدن؛ تحويلم رو حرف همين همه -

 .مشکالته با مقابله براي
 اما نداره؛ فايده و شعار ميشه فقط بگم هم هرچي بدم، تونمنمي هم نظري و دونمنمي مشکالتت از چيزي من -

 شده؟ چي بگي برام ميشه نباشه فضولي اگه
 از هم حرفي نگفت، چيزي خوردنشهمبه دليل از اما کرد؛ تعريف را نامزديش جريان از مختصري و کشيد آهي آوا

 .کند سرزنشش بقيه مانند هم گلنار ترسيدمي چون نکشيد؛ وسط سپهر
 نديديش؟ ديگه جدايي از بعد -
 .نکردم حس هم رو شسايه حتي ديگه که رفت جوري بودم خواسته ازش که طورهمون شکر رو خدا نه -

 :گفت آوا به رو مردد حالتي با سکوت لحظاتي از بعد گلنار
 .خورد هم به نامزديت که آوردي شانس تو کنممي فکر من آواجان -
 !چي؟ -
 يا داشتي؟ حالي چه االن افتادمي اتفاق جدايي اين ازدواجتون از بعد اگه کردي فکر اين به حاال تا! نشو ناراحت -

 .شدمي االن از تروحشتناک برات جدايي موقع اون مطمئنم دارشدنتون؟بچه بعد اون از بدتر حتي
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 بخورد شديدي تکان آوا احساسات شد باعث حرفش. بفهمد را هايشحرف عمق آوا تا کرد سکوت حرف اين از بعد
 کهطوريبه لرزاند؛ را بدنش محسوس ايلرزه کند، هضم را اشگفته توانست وقتي و فرورفت فکر به زدهشوک و

 .ديد را آن وضوح به هم گلنار حتي
 نه؟ مگه شد،مي ترسخت خيلي -
 .بزند را هايشحرف يادامه تا دوخت او به را نگاهش و داد تکان تأييد در سري فقط آوا
 .کرده جلوگيري بخوره بهت بود ممکن که بيشتري زخماي از که داشته دوستت خيلي خدا بيني؟مي -
 خوشبختم؟ ميگي تو يعني -

 :گفت و فشرد صميمانه را دستانش کرد، کم را بينشان يفاصله گلنار
 سرمنشأ اينکه دليل به اوقات گاهي خب اما خوشبختيم؛ حالي هر در آدما ما! خوشبختي از باالتر چيزي يه -

 جاي و بينيممي بدبختي تو رو خودمون خوشبختيم، حد چه تا که ميره يادمون و کنيممي گم رو خوشبختيمون
 من. شيممي غرق بدبختي تو بيشتر ديممي انجام که برعکسي هايتالش با بيايم، بيرون ازش کنيم سعي اينکه
 و بگيرم تصميم زندگيم براي تونممي بهتر همين براي بينم؛مي کوچيک و ساده چيزاي تو رو خوشبختي خودم

 اين و باشه داشته وجود هم دارم دوستشون که کسايي کنار غذاخوردن وعده يه توي تونهمي من نظر در خوشبختي
 .من خوشبختي اوج يعني

. ميدم هديه خودم به رو خوشبختي سپرممي حمايتگرش و پرمهر دستاي به رو خودم و کنممي فکر خدا به هروقت
 اما بربخورم؛ مشکل به ميشه باعث همين که دارمبرمي قدم کارام تو توکل بدون و ميره يادم هم اوقات بعضي البته
 راهشاه به بتونم دوباره که ميده قرار راهم سر هايينشونه خدا باشم داشته خبر اينکه بدون هم لحظات اون تو حتي

 بفهميم بايد ماها. دارم کامل باور بهش خودم که ميگم دارم رو چيزي ندارم، رو کردنتنصيحت قصد. برگردم اصلي
 کينه بدون قلبي با ميشه وقتي. کنه کم رو زيبايياش از ايذره بتونه هم هابدي ترينبزرگ که اونه از تربزرگ دنيا

 کنيم؟ دريغش خودمون از بايد چرا برد، رو واقعي ـذت*لـ و کرد زندگي
 .کرد پر را وجودش خوبي حس و آورد آوا لب به بزرگ لبخندي هايشحرف

 همچين هم کردهتحصيل آدماي از حاال تا. تضاده در سادگيت با که هاييحرف زني،مي حرف قشنگ خيلي -
 .بودم نخونده و نشنيده زندگي مورد در تعابيري

 .نيست ايپيچيده چيز خيلي. گرفتم ياد طبيعت و آدما زندگي، از عمرم هايسال توي که گفتم رو چيزايي من -
 نديدم، وجودم در هم آرامشي اما ديگه؛ ندارم هم من خب داشت، کينه نبايد گفتي. ستپيچيده يکي من براي -

 .اخير روزاي اين از غير به البته
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 خودآگاهت تو شايد. کردينمي سفر زديمي وپادست توش که ايزندگي از فرار براي نداشتي اگه داري، کينه -
 .شده سلب ازت واقعي آرامش که جريانه در آب مثل ناخودآگاهت تو قطعاً اما نکني؛ پيدا ايکينه

 ببخشمش؟ بايد يعني -
 رهاش بدي؟ آزار رو خودت رفته و کرده ولت که آدمي خاطربه بايد چرا. ميشي راحت هم خودت بخشش با آره، -

 همين و چسبيدي نداشتنش به وجودت تموم با يعني کني؛مي فکر بهش هنوز وقتي. شي رها هم خودت تا کن
 .گذاشته رو تأثيرش حالت زندگي روي و کني فراموشش نتوني حاال تا شده باعث

 .سخته فراموشيش -
 محل آدما براي خلقت روز اولين از. بگردي آسوناش دنبال بخواي تو که نمياد دست به آسون چيزي دنيا اين تو -

 حاال. کنه گذر ازشون چطوري که گردهبرمي آدمش به اين و بشه سنجيده آدم واقعي ارزش تا ديدنهسختي آزمايش
 آسون ديد راه اين از گذر براي راه بهترين. ذارهمي سرپشت رو مراحلش گرفتنآسون با يکي گرفتن،سخت با يکي

 باقي ازش هيچي آخر در کنه اضافه سختيش به بخواد هم آدم سخته، راهش خود چون مشکالته؛ به داشتن
 .بگيري ياد رو گذرش و تحمل راه ترينآسون تا بگردي بايد هم تو. مونهنمي

 چطوري؟ -
 و کني پيدا رو زندگي به ورزيدنعشق راه بتوني بايد بگم که اينه ترشدرست. کني پيدا رو راهش بايد خودت -

 .بدي ادامه رو همون
 چطور؟ بدونم ميشه گرفتي، ياد آدما و طبيعت از رو اينا گفتي -
 از هرکدوم رشد خصوصبه اطرافم به هروقت هم من. شيممي بزرگ دريا و جنگل و شاليزارا تو شماليا ما -

 دقتا همين و گرفتم درس ازشون هم من رشدکردنشون، و زدنجوونه هر با ذرهذره کنممي نگاه که محصوالت
 .بشم سنجنکته و حساس چيزهمه به نسبت شده باعث

 نقض رو قانون اون سنجيتنکته اين خب اما گرفت؛ ساده بايد رو چيزهمه که گفتي رو اين هاتگفته توي -
 .کنهمي
 به ربطي اين و دارهمي نگه دورم خطرات از خب اما کابوس؛ يه ميشه برام بودنمسنجنکته اين گاهي درسته، -

 .بينمنمي درش ايسختي و هامعادت از جزئي شده چون نداره؛ گيريسخت يا گيريساده
 :گفت و نشست گلنار کنار دوباره و زد حياط در دوري و شد بلند جا از آوا
 !ميگي چي فهممنمي که من -

 :گفت و کرد قشنگي يخنده گلنار
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 کلمات با نتونستم همين براي بود؛ من درونيات از جزئي اينا. گفتم چيا نفهميدم هم خودم چون نيست؛ مهم -
 .برسونم درست رو منظورم

 کسري ياد و کينه از خالي رو قلبم بايد کنم زندگي راحت بخوام اگه که اين هم اون فهميدم، ازشون چيز يه تنها -
 .برم پيش گفتي تو که طورهمون بتونم تا کنم کار خودم روي بايد کلي کنم فکر خب اما کنم؛

 قلبت و خودت براي حاصلشبي خستگي فقط چون نکن؛ درگير رو خودت زياد. ميشه باز برات راهش بخواي اگه -
 .شدي خسته حسابي معلومه بخوابيم؛ بريم بهتره هم حاال. مونهمي باقي

 .ميام هم من بخواب، برو تو -
 فکر گلنار هايحرف به زنشچشمک هايستاره برق و سياه يپرده آن با آسمان در غرق گلنار، رفتن بعد ربع يک تا

 رفت گلنار اتاق به خواب براي و کشيد بيرون آسمان هواي از را او لرزاند را وجودش تمام که سردي نسيم اما کرد؛
 . رفت خواب به زود خيلي و کشيد دراز بود، شده جمع خود در نوزاد يک مانند که گلنار کنار آرام و

 .بخوابد دوباره تا کشيد سرش روي را پتو که آمدمي خوابش قدرآن اما کرد؛ باز چشم گلنار هايصدازدن با صبح
 .خانما خانم ديگه شو بلند -
 .بخوابم هم ديگه خردهيه بذار -
 .باشيم داشته عالي گردش يه قراره که بخور رو تصبحونه زود شو بلند نميشه، -
 به خيره نشسته طورهمان و کرد سر هم را اشروسري و بست را اشبازشده موهاي و نشست جايش سر اکراه با

 .دوخت چشم گلنار حرکات
 .آواخانم خيربه صبح -
 .خيربه هم تو صبح -
 خوابيدي؟ خوب -

 :گفت و کرد اخمي
 .نگيرم نظر در رو بيدارشدنم زود اگه البته آره، -

 :گفت هاخوابرخت کردنجمع حال در و خنديد گلنار
 .بودي بيدار ديروقت تا که خودتي مقصر -
 شي؟ بيدار تونستي زودي اين به چطور. بودي همراهم هم تو خب -
 .کردمنمي بيدارت زودي اين به بيرون بريم نبود قرار اگه البته. شم بيدار نزده آفتاب صبح دارم عادت من -
 بريم؟ قراره کجا مگه -
 .داده امروز براي رو گردش يه ترتيب دارم مهمون فهميد وقتي سعيد -
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 نداره؟ کار مگه -
 .داده مرخصي خودش به رو امروز يه نه -
 !من؟ خاطربه -
 چرا دختر ديگه بجنب. گرفت نظر در رو امروز همين براي بيرون؛ بريم باهم و بگيره مرخصي بود قرار وقته خيلي -

 .من به شدي خيره
 چيه؟ دوماد آقا اين شغل -
 .کنهمي کار هم اقوام از يکي زمين روي کشاورزيه، دانشجوي -

 قرار گلنار پيشنهاد به و شدند خارج خانه از دوقلوها همراه سعيد با آشنايي از بعد و خوردند را صبحانه سريع خيلي
 بارش اولين. بود هيجان از پر آوا براي درختان انواع و بکر جنگل ديدن. بگذرانند روستا هايجنگل در را روز آن شد
 مشغول سعيد ظهر نزديک. بود جالب حد از زياد برايش اول يتجربه همين و گذاشتمي جنگل به پا که بود

 بازيتاب بود بسته درخت به برايشان سعيد که طنابي با دوقلوها و بود کردنروشن آتش و هيزم آوريجمع
 انداخت، سعيد به طوالني نسبتاً نگاهي اينکه از بعد آوا که بودند ناهار کردنآماده مشغول هم گلنار و آوا. کردندمي
 :گفت و چرخيد گلنار سمتبه
 !گلنار -
 بله؟ -
 .باشه خجالتي حد اين تا پسر يه نديدم حاال تا. خجالتيه چقدر آقاتون -

 :گفت آوا جواب در و انداخت سعيد سمتبه پرعشق نگاهي گلنار
 .نگيره گرم باهاشون کنهمي سعي و داره حيا و حجب دخترا برابر در -
 :گفت و داد سر بلندي يخنده او برداشت از آوا
 نظر اينکه بدون تونهمي اون خب اما خوبه؛ خصلتش اين اتفاقاً. گيرهنمي گرم دخترا با چرا که نبود اين من منظور -

 .نباشه هم خجالتي و باشه داشته برخورد ترراحت بقيه با باشه داشته بدي
 .دخترا با برخورد در خصوصبه معذبه؛ خردهيه آشنايي هر اول بچگي از. بريزه خجالتش که کشهمي طول خردهيه -
 به ميشه، اذيت باشه معذب طوراين آخرش تا بخواد. بگذره خوش همه به بايد امروز. باشه راحت باهام بگو بهش -

 .کنه نگاه بهم خواهر يه چشم
 .نباش اون معذبي نگران باشه -
 .باشم هم ديگه يکي آبجي ساسان، از غير ميشم خوشحال -
 .ميشه خوشحال باشه داشته تو مثل خواهري اينکه از هم اون مطمئنم -



 

 

165 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 و راحت احترام، عين در و نبود سعيد وجود در خجالت از اثري هيچ بعد ساعتي بود، گفته گلنار که طورهمان
 از قبل که رسيد پايان به جنگل امتداد در آرامشان هايزدنقدم با روز آن گردش. کردمي برخورد آوا با خودماني

 آرزو اين اما کرد؛ آرزو را وجودش ناخودآگاه و شد تداعي ذهنش در سپهر ياد لحظاتي براي جنگل از کامل خروج
 برايش اما. شود بارور نداد اجازه و کرد سرکوب را آن ذهنش در تمام شدت با چون نکشيد؛ طول بيشتر ثانيه چند

 کشيده اسارت به باهم هماهنگ را قلبش و ذهن تمام کوتاهي زمان براي حتي آرزويي چنين چرا که بود عجيب
 از نتوانست شمال در سفر روز آخرين تا چون فايده؛بي سعي البته داشت، آن فراموشي در سعي وجود تمام با و است
 .گرفتمي رنگ ذهنش در بيشتر کرد،مي فکر آن علت به بيشتر هرچه انگار. کند خارجش ذهن

 سفرش روز آخرين تا خواست و شد مانعش گلنار پدر اما داشت؛ را شهر به رفتن قصد هوا تاريکي از قبل روز آن
. نداشت ايفايده اما نشود؛ مزاحمشان تا آورد زبان به رسيد نظرشبه که ايبهانه هر. باشد هاآن يخانه مهمان
 براي نشد رويش ديگر. کرد جلب را مساعدش نظر و زد زنگ شخصاً گلنار پدر خود که بود پدرش اشبهانه آخرين
 پدر خود که بياورد را چمدانش و برود مسافرخانه به تا دهند اجازه حداقل خواست عوض در کند، اصرار بيشتر رفتن
 گلنار مزاحم خواستنمي اينکه با. برگشتند روستا به هم همراه مسافرخانه با تسويه از بعد و شد همراهش گلنار
 تمام آوا پايهم و کرده تعطيل را کارش بود، شمال که ماهي يک تمام در و شود حريفش نتواست اما باشد؛
 توان تنهايي کردمي حس چون بود؛ بزرگ موهبتي آوا براي اين و کرد طي را نور شهر و روستا ديدني هايمکان
 انتخاب ديدن براي را هامکان از يکي هرروز. کند ديدن هرجايي از راحت قدرآن تواندنمي و ندارد را گشتن

 .کردندمي همراهيشان گلنار خانواده هم اوقات گاهي و گذراندندمي جاهمان در را روز تمام و کردندمي
 يوشيج، نيما يخانه او، حرام آبشار نمونده؛ زيادي چيز کردم تهيه برات اول روز که ليستي از آواخانم خب -

 روستا، محلي بازار کپشل، جنگلي پارک مونده االن. ديديم رو اسيونگ جنگل و سنگي فيل روستا، هايگرمآب
 ... .پريآب آبشار

 :گفت و کرد قطع را حرفش حوصلهبي آوا
 .بينيممي ريممي ديگه روزاي تو رو مونده که هرکدوم ببريشون، نام خوادنمي -
 .نشه فراموش جايي و نشيم گيج که کردم تهيه رو ليست اين. مونده کجاها و رفتيم کجاها بدونيم بايد آخه خب -
 ظرفيتم کنم فکر که ديدم جالب چيزاي قدراون مدت اين تو. بشه فراموش هم يکي بينشون اگه نيست مهم -

 .نميفته اتفاقي بشم منصرف جاها بقيه ديدن از لحظه همين اگه حتي. شده تکميل
 گرفتي؟ تصميمي فيلبند به رفتن براي راستي. داني خود -
 .شد جور اگه البته ديگه؛ سفر يه براي بمونه ببينم، رو اونجا کنم وقت نکنم فکر -
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 رو فکرش. شنيدم ازش تعريف خيلي. اونجا بريم بخوام سعيد از دارم خيال عسلماه براي بشه اگه. قشنگيه جاي -
 .رفت راه روشون و کرد لمس اونجا ميشه رو ابرها بکن،

 واقعيه؟ نظرتبه -
 .نداره وجود غيرممکن خدا هايآفريده تو البته. ببينه تا بره آدم بايد دونم،نمي -
 !گلنار -
 جانم؟ -
 هان؟ نيستم، مزاحم که من -

 :گفت حال همان در و رفت خانه سمتبه و شد بلند جا از کالفه گلنار
 رو عذرت حاال تا خودم بودي مزاحم اگه کن باور. گرفتي هم جواب پرسيدي، صدبار. نکن شروع خدا رو تو -

 تا کنم صدات کلي صبح نشم مجبور دوباره تا بخواب بگير بيا هم حاال. نداريم باهات که رودربايستي. بودم خواسته
 .شي بيدار خواب از
 :گفت و زد لبخند حرصش روي از لحن به
 .کردي سحرخيز خودت مثل هم رو من مدت اين تو. بکشي زحمت زياد نيست الزم ديگه نه -
 .خيربه شب نمون، بيدار زياد هرحالبه -
 .خيربه هم تو شب -

 :کرد زدنحرف به شروع آرام و دوخت آسمان به را نگاهش گلنار رفتن از بعد
 خيلي رو نظيرشون مهربوني تو که آدمايي دادي، قرار راهم سر مدت اين تو که آدمايي خاطربه ممنونتم خداجون -

 به کنم تشکر هم هرچي که دونممي. ممنونم کردي هموار برام رو پيداکردن آرامش راه اينکه از خدايا. ديدم کم
 معني دارم تازه من بدون و کن قبول رو کوچولوت يبنده شکر اما رسه؛نمي دادي قرار اختيارم در که نعمتي ارزش
 و کوچيک يخانواده و گلنار با آشنايي سرگذشتش، و ستاره با آشنايي حرم، فهمم؛مي رو خوشبختي واقعي

 داشته رو هوام پس چي؛ يعني آرامش و چيه خوشبختي بدونم تا کردي سبز راهم سر رو اينا که دونممي. صميميش
 ياد داره کمکم ديگه که داري خبر خودت خدايا. انتظارمه در بهتري چيزاي که مطمئنم. برم رو راه اين آخر تا باش

 .کنم رهاش کامل که ميدم ادامه اميد اين به و کشهمي پر ذهنم از کسري
 .بعد تا گيرمنمي رو وقتت اين از بيشتر ديگه! خداجون خيربه شبت

 ديگري روزهاي. رفت خواب به ديگري زيباي روز به فکر با و شد خانه داخل خواب براي و زد آسمان به لبخندي
 براي که قولي و هاآن از خداحافظي با و گرفت بليتي قبل بار مانند و رسيد شمال سفر آخر به باالخره و آمد هم

 را رؤياهايش شهر شيراز، سفرش يادامه براي و شد ديگر سفري راهي داد، او به گلنار عروسي مراسم در شرکت
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 قصد اشبعدي مقصد براي آن انتخاب با و بود آن به سفر رؤياي در هميشه بچگي زمان از که شهري کرد؛ انتخاب
 تا که بود انداخته فکر اين به را او سفرها اين. بپوشاند حقيقت لباس اشبچگي دوران رؤياهاي از يکي به تا داشت
 حس تصميم اين و برساند عمل يمرحله به را اشجواني و نوجواني کودکي، زمان آرزوهاي تواندمي که جايي
 . گذشته هدفبي هايکشيدننفس فقط نه واقعي، بودنزنده هم آن بود؛ کرده بيدار وجودش در را بودنزنده

 بعد و رسيد شيراز به بود، نشده گذرش متوجه شمالش سفر روزنگارهاي نوشتن با که طوالني مسافتي از بعد باالخره
 :گفت لبي زير نجواي با و شهر به کرد رو شدن پياده از
 خوبي حس و کنه جذبم زيباييات کردممي تصورت بچگي خياالت تو که طورهمون اميدوارم! شيرازجونم سالم -

 .نکني پشيمونم اومدن از و بدي انتقال بهم
 پدر، به دادنگزارش از بعد. باشد داشته کامل استراحت را اول روز گرفت تصميم و کرد پيدا ايمسافرخانه راستيک

 سبک شامي خوردن و نماز خواندن از بعد و کرد بيرون تن از داشت ادامه هوا تاريکي تا که خوابي با را اشخستگي
 بازش و رفت بود نينداخته محتوياتش به هم نگاهي روز آن تا و بود داده هديه سپهر که کتابي يبسته سراغ به

 چانه حايل را دستانش و کشيد دراز تخت روي کرد، انتخاب ميانشان از را يکي هاکتاب موضوع به توجه بدون. کرد
 .باشد سپهر خطدست دادمي احتمال که برخورد اينوشته به اول يصفحه در که شد زدنش ورق مشغول کرد،

 و فراز کلي واقعي دنياي آدماي يهمه مثل که داده جا خودش دل تو رو آدمي يقصه کردي انتخاب که کتابي»
 نظر در براش سرنوشت که هاييامتحان تمام تو داشته سعي و رسيده خواسته که جايي به تا کرده تجربه رو فرود

 ... .در و بشه التحصيلفارغ نمره بهترين با گرفته
 .نشم پشيمون کردم معرفيش بهت اينکه از و ببري ـذت*لـ و بخوني کامل خودت بهتره

 .سپهر تو هميشگي تنگدل باش، خودت مراقب
 جويممي را تو تنها امدلتنگي آسمان در
 «!باشي جويا مرا هم تو کاش اي

 :گفت خود با و زد اشنوشته از لبخندي
 خسته جايبه هم شايد. بشه خسته کي دونهمي خدا و منه به شعالقه کردن ابراز دنبال به حال همه در پسر اين»

 «.ببره رو از رو من شدن
 انگار. گرفت را سپهر يشماره عجوالنه و کشيد بيرون اشکوله از را اشگوشي فکر بدون خواند که ايصفحه چند

 با کردنقطع از قبل و کند گيريشماره هربار عجوالنه سپهر با تماس از نشدن پشيمان براي که بود کرده عادت
 .شود مکالمه به مجبور تماس شدنوصل

 .آواخانم سالم -
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 خوبي؟ سالم، -
 کجايي؟ چطوري؟ تو. نيستم بد -
 .شيراز رسيدم امروز عالي، -
 گذشت؟ خوش مدت اين. خوبه -
 .گذشته خوش بهم کلي خالي جات -

 :پرسيد و نشد اشمتوجه آوا که کرد زمزمه را چيزي آرام سپهر
 گفتي؟ چي -
 خبرا؟ چه. هيچي -
 گفتي؟ چي پرسيدم -
 .کنم تلخ رو اوقاتت بيخود خوامنمي -
 :گفت و داد تکان سري متعجب آوا
 !ميشه؟ تلخيم اوقات باعث چي -

 :گفت و کشيد بلند نفسي کالفه سپهر
 !بگيري؟ پرسيمي که سوالي هر جواب بايد حتماً تو واي -
 :گفت و زد لبخندي ـذت*لـ روي از کند، اشکالفه بود توانسته که آوا
 .ديگه بگيرن جواب که کننمي سؤال مردم بله، -
 بگم؟ بلند خوايمي. آوردم زبون به رو نمياد خوشت تو که اونايي از تکراري حرف يه -
 .کافيه گفتي خودت براي نجوا به که همون قربونت نه -
 تماسي باهات بودي خواسته ازم يادمه که اونجايي تا بزني؟ زنگ بهم و کني مفتخر رو من شده باعث چي حاال -

 .بربخوره قباتون تريج به مبادا که باشم نداشته
 .بگيرد جواب تا کرد سکوت و آورد زبان به داشت دادنشنشان پنهان در سعي که حرصي با را کلماتش تمام

 .کنم تشکر ازت کتابا بابت زدم زنگ -
 .خونديشون باالخره پس -
 .گرفتم دست خوندن براي رو يکيش امشب تازه -
 اومد؟ خوشت خب -
 .بود جالب برام خوندم که ايصفحه چند اين -
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 خوندن از حتي کردم انتخاب برات که کتابايي خوندن با که ترسيدممي اين از. بوده ميلت باب مسليقه حالمخوش -
 .شي زده هم روزنامه صفحه يه
 فکر. بردم رو استفاده نهايت هم دوربينت از کتابا برعالوه و کنمنمي رها رو کل جز، خاطربه هرگز من! نترس -

 .بدم جا چمدون تو رو عکسا جاشبه و بزنم رو لباسام و وسايل قيد بايد سفرم آخر کنم
 .ميشه موندگار برات هاخاطره طورياين خوبه -
 داره، جالبي طنين «آوا سفرنامه» مياد، حساب به سفرنامه جور يه کردم؛ ثبت هم رو روزام نوشتن، با اون برعالوه -

 نه؟ مگه
 :گفت لبخند همان با. کرد آرامش و آورد سپهر لب به لبخند آوا يزدهذوق لحن

 .شده بودنتشوخ باعث و گذاشته تروحيه روي خوبي تأثير سفر انگار -
 .وقتش به اما بودم شوخ هم قبالً -
 .نشده نصيبم باهات برخورد فرصت بودي شوخ که وقتايي متأسفانه که -
 .کنايه هم باز -
 .گفتم رو حقيقت نيست، کنايه -
 .مشخصه بله -
 .نداري ايديگه حرف -
 چي؟ مثالً نه -
 .هيچي -
 .شديا مرموز -
 .نزدي که مونده هم ايديگه حرف کردم حس -
 نداري کاري اگه. حرفيم مشغول که ساعته نيم االن اما کنم؛ تشکر بود قرار فقط مثالً. نيست چيزي ديگه نه -

 .کنم قطع
 .باش خودت مواظب فقط -
 بهم زدنم زنگ قبل هم تو خود. شنوممي رو همين زنممي زنگ تا شده، همه زبون ورد توصيه اين. چشم -

 .نبود شدوباره تکرار به گفتي،احتياجي
 کي؟ -
 .کتاب اول ينوشته همون توي خوندم، رو کتابا از يکي گفتم االن همين! هاپرته حواست -
 .سؤال يه. مستقيم اين و بود غيرمستقيم اون خوب آهان -
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 .بپرس -
 دارم؟ رو زدن زنگ ياجازه من يا گيريمي تماس هم باز -
 .نه -
 دادنشي؟ رخ دوباره نگران که افتاد اتفاقي چه زديم حرف باهم که االن -
 .هيچي -
 ندارم؟ زدن زنگ حق يعني -
 .نکن گله ندادم جواب و زدي زنگ اگه اما نه؛ يا هستي قائل خودت براي رو حقي همچين تو دونمنمي -
 .دارم اجازه پس -
 .داني خود -
 .ذاريمنمي جواببي که دونممي -
 کجا؟ از -
 .دروني حس يه -
 :گفت و زد پوزخندي آوا
 .دانه پنبه بيند خواب در شتر -
 .باش هم خودت مواظب خيربه شبت خب. غنيمته براش ببينه هم خواب تو اگه حتي شتر اين -
 :گفت و زد چنگ را موهايش جمله آن شنيدن دوباره از عصبي آوا
 .زنممي دار رو خودم کن باور باشم خودم مراقب بگي ديگه بار يه اگه -
 .مارکوپولو خانم خوش شب. نيست زدن دار به احتياجي آروم، بابا باشه -
 .خدانگهدار -

 .کرد خودش بازخواست به شروع ذهن در و گذاشت کناري را کتاب حوصلهبي
 با نزده زنگ و داده گوش حرفت به اون که حاال. کنيمي درست دردسر خودت براي که مريضي مگه آخه -»

 !بشه؟ چي که کردي صادر براش مجوز خودت دستاي
 .بود تشکر فقط قصدم و رفت در دستم از يهو! کنم؟ کارچي خب -
 «!داشتي؟مي نگه برگشت روز براي رو تشکرت مرديمي -

 :گفت ادامه در و داد تحويل خودش به پوزخندي
 !شه بيات تشکرت ترسيدي نکنه چيه -»
 «.شده که کاريه حاال. آوردي گير وقت هم تو دونممي چه -



 

 

171 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 تفکراتش در شدگي غرق به را داستان در شدن غرق. گرفت دست به کتاب دوباره ذهنش دروني جنگ از فرار براي
 گرفتن و حافظ براي فاتحه خواندن از بعد و کرد شروع حافظ آرامگاه از را گردشش بعد روز. دادمي ترجيح
 فالي تا زد صدا را او فروشيفال پسر ديدن با و نشست هاپله از يکي روي آرامگاه مختلف زواياي از هاييعکس
 از پاکتي اشمعصومانه لبخند با و کرد سالم شيرازي شيرين يلهجه با پسرک. کرد فال درخواست نيت از بعد. بخرد
 :پرسيد پسر به رو حال همان در و بدهد را پولش تا کرد کيف در دست آوا. گرفت سمتشبه هايشفال

 آقاکوچولو؟ چيه اسمت -
 .علي -
 سالته؟ چند -
 .هشت -
 فروشي؟مي فال اينجا هميشه -
 .دارم زياد آزاد وقت آخه تابستون، ماه سه فقط -
 کني؟مي رو کار اين چرا -
 .وايسته خودش پاي روي بتونه بايد مرد بابام قول به -
 :گفت و زد لبخندي گرفت که جوابي از آوا
 کني؟مي کمک بابات به داري -
 و کنم جمع رو پوالم تا کنممي کار تابستون سال هر من و نزديکه آبجيم تولد آخه کنم،مي کار خودم براي نه -

 .بخرم هديه براش بابام کمک بدون
 فروشي؟فال چرا حاال -
 .بفروشم بقيه به خوب حال هم و بشم پولدار خودم هم خوادمي دلم چون -
 !فروشيه؟ خوب حال مگه -
 .هست اميد من فاالي تو آره -
 اميده؟ توشون دونيمي کجا از -
 هم اميد حتما پس درمياد؛ جور نيتت با قطعاً باشي داشته باور اگه ميگه و خونهمي هميشه رو حافظ شعراي بابام -

 .ديگه هست توش
 درسته؟ زنيمي نشون دوتا تير يه با پس -
 !زنم؟مي چي -
 .نشون دو و تير يه ميگن اين به مردم، به ميدي اميد هم و درمياري پول هم داري، هدف دوتا کار يه با يعني -
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 به فقط چون ميشم؛ بزرگي مرد بعدها ميگه بزرگم مامان. خودم فکر به هم ديگرونم شادي فکر به هم من آره، -
 .نيستم خودم فکر
 :گفت و گذاشت علي کوچک دستان در را پول و زد لبخندي آوا
 .شو بزرگ باهاش و نکن فراموش رو مهربونيت اين وقتهيچ. مهربون هم بزرگ، هم ميشي؛ بزرگ مرد حتماً -
 خوايد؟نمي فال ديگه چشم -
 .بفروش رو فاالت يبقيه برو عزيزم نه -

 را پاکت کند،نمي درک را شعر مفهوم دانستمي چون. شد دور دواندوان و کرد تشکري پول گرفتن از بعد علي
 هايآدم وآمدرفت به و زد چانه زير را دستش. بپرسد را معنايش سميرا از بعد تا انداخت کيفش داخل کردن باز بدون

 کرد فکر خود با و دوخت چشم باريدمي صورتشان از شادي و داشتند پنهان خود دل در ايقصه کدام هر که مختلف
 جواب کردن پيدا براي. داشت بودن حالخوش به تظاهر فقط يا بردمي ـذت*لـ واقعاً آنجا در بودن از هم او آيا که
 پدرش که ايدختربچه فرياد صداي که کردمي دريافت درونش از را خوشايندي لحظات داشت برد، پناه درونش به
 به آرام لبخندي با. برگرداند واقعيت به را او و شد اشدروني بخشـذت*لـ شناي مانع داشت را بردنش قصد زوربه

 :گفت خود
 .تظاهري هر از دور به و واقعي ـذت*لـ يه بري،مي ـذت*لـ داري هم تو آواخانم آره -
 روح نثار ديگري يفاتحه لباسش تکاندن از بعد و شد بلند پله روي از داد هديه جانش به آرامگاه که آرامشي با

 کتاب دوباره بود، خريده شامش براي راه سر که ساندويچي خوردن از بعد و برگشت مسافرخانه به. کرد حافظ
 . رفت خواب به هم حال همان در و شد خواندن مشغول هاساعت و گرفت دست به را اشخواندهنيمه

 اصالً. بزند روز آن براي را شهر هايديدني قيد شد باعث بودنش حوصلهبي و بود گذشته شيراز به آمدنش از روز دو
 تلويزيون با را خودش. چيست گرفته ـوش*آغـ در را وجودش تمام که بودني کسل همهآن يسرچشمه فهميدنمي

 طبق خواب از قبل شب و شود تمام باالخره اشطوالني روز تا کرد مشغول داشت اشگوشي در که هاييبازي و
 پاکتي ديدن با نکرده شروع هنوز که برود خواب به آرام ذهني با تا برداشت جديدي کتاب بود کرده پيدا که عادتي

 مشغول آن به خيره و نشست تخت روي چهارزانو و کرد متوقف را خواندن افتاد کنارش به کتاب الي از که
 .شد زدنحدس

 چيه؟ توش يعني -»
 «.بفهمي تا کن بازش -
 به چشمش که انداخت ديگرش سمتبه نگاهي کردنش باز از قبل. برداشت را آن و کرد دراز دست احتياط با

 بدون پس است؛ سپهر از اينامه حتم طور به که فهميد خوبيبه و خورد «آوا دلم موسيقي نواي تنها براي» يجمله
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 صداي که گرفت دست به را کتاب دوباره و گذاشت تختش کنار يپنجره يلبه روي را آن و کرد دراز دست اعتنا
 :کرد حرف به شروع معترض لحني با درونش

 کنار؟ گذاشتيش چرا -»
 .بينمنمي خوندنش براي دليلي -
 .ديگه نوشته نامه برات که بگه بهت خواسته رو مهمي چيز حتماً -
 .نيستم اثباتش خواهان من که چيزي درست منه، به شعالقه کردن ثابت مهم چيز اون -
 «.نداره ضرري که خوندنش -

 و گرفت دست به را پاکت دوباره و شد خم کرد،مي خودش نصيب که هاييغرهچشم و هاوسوسه از راحتي براي
 را نامه کرد، پاره را پاکت سر بود نشسته جانش به اشکنجکاوي شدن برطرف از که اشدروني لبخند به توجهبي

 عطرش بوي و بود داده جا خود در را سپهر يعالقه حس سرتاسرش که خطوطي به دوخت چشم و کشيد بيرون
 .کرد پر را اطرافش فضاي

 همتابي خالق نام به»
 !آواجان سالم

 با. امريخته هم به حسابي و گذرهمي سفرت خبر شنيدن از ساعت يه فقط که نويسممي وقتي دارم رو نامه اين
 باور رو تنفرت نتونستم هرگز اما بدي؛ نشون متنفر رو خودت و بروني خودت از رو من کردي سعي هميشه اينکه
 نسبت بهش رو تنفر اسم اشتباه به که مرداست ما جنس به اعتماديبي تنها تو مشکل دونممي خوب چون کنم؛
 کردي خرابم حسابي خبر اين با که بودم گرفته خو هميشگيت هايسردي و نصفه ديدارهاي به همين براي. دادي
 اين با خوايمي که شده زندگيت وارد کسي شايد که فکر اين ترس مکه،مي رو وجودم داره کشنده ترسي. دختر
 .«... کني فراهم رو ورودش يمقدمه سفر
 نام به زهري برايش سپهر جمالت. بگيرد آرام کرد سعي بسته چشمان با را لحظاتي و شد مچاله دستانش در برگه

 با و کرد باز را مشتش گرفت، آرام که کمي. کردمي لرز دچار را وجودش که بود کرده سرازير دلش به را تهمت
 .گرفت سر از را کلمات يادامه برگه کردن صاف

 مهمون يکي مدت اين توي وقت يه نکنه که قبلي فکر جاي نشست و کرد پرواز ديگه فکر يه بعدش اما...»
 اين و زنهمي پرپر داشتنت براي سپهر اسم به بدبختي مرد يه که بره يادت و بدي دل بهش و بشه دلت يناخونده

 ... .«حساب ترسا
 پرت سمتيبه و کرد مچاله توانستمي تا دستش کف را کاغذ و شد بلند جا از. کرد باز سر اششده سرکوب خشم
 را سپهر شماره عجله با بود شده عادتش که هرباري مانند. بود لرزيدن حال در عصبانيت از وجودش تمام. کرد
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 از قبل اما رفت؛ اتاق تلفن سمتبه. زد دامن خشمش به اين و است صفر شارژش موجودي شد متوجه اما گرفت؛
 کاري خشم با دانستمي. کند آرام را ذهنش بتواند تا نشست تخت روي و کرد نظر صرف زدنزنگ از گيريشماره

 :گفت سپر به خطاب اما خود با و کشيد اسارت به دستانش بين را سرش کالفه. رودنمي پيش از
 چنان کردي بارم که اراجيفي بابت وگرنه نيستي، دستم دم که حيف. آدميَم جور چه نفهميدي هنوز ديوونه يپسره»

 «.شه ساخته روت از ديگه سپهر صدتا که آوردمدرمي روزگارت از دماري
 کيف از کاغذي و خودکار و شد بلند جا از زد جرقه سرش در که فکري با و گرفت آرام تا ماند حال آن در قدرآن

 را همه جوشيدمي ذهنش از که کلماتي معناي به توجهبي و تند. نشست يپنجره يلبه و کشيد بيرون اشدستي
 .کرد رديف هم پشت کاغذ روي

 با حتماً هان؟ دادي من تحويل واهمهبي و کردي خرابت ذهن وارد من مورد در رو اراجيف اين جرئت کدوم با»
 کن دعا فقط. دادي نسبت بهم خواستي هرچي راحت خيال با و رسهنمي بهت دستم دورم، ازت چون گفتي خودت

 من روان و روح با تونستي خوب. گيرهمي رو دامنت من از آتيشي بد وگرنه نگردي، پرمدم برگشتم اگه يا برنگردم يا
 کتابا همراهبه رو نامه اين. هميشه براي هم اون کن، فراموش رو کردناثبات پس نداري؛ فرصتي ديگه. کني بازي

 از که بدون و کن بيرون مغزت از رو نيستم متنفر ازت که فرضيه اين. فرستممي پس برات دادي بهم که دوربيني و
 اثري و ستشده له من احساسات. ـسي*جنـ همين از جزئي هم تو و نداره وجود هم استثنائي و متنفرم مردا يهمه

 که بزنم چنگ ايـطه رابـ به خوامنمي دلم. کني تصاحبش بخواي تو که نيست وجودم تو دخترونه احساسات از
 پس همن؛ عين مردا يهمه من براي. نه يا داري فرق بقيه با تو که نيست مهم برام و ندارم بهش اعتقادي
 احساس و تو از خالصي براي سفر اين اصل. بردار سرم از دست و کن درک رو تنفر اين خدا رو تو کنممي خواهش

 ترجيح باشم، تو احساسات تحمل به مجبور قراره دوباره برگشتنم با بدونم اگه خودم جون به و شده آغاز تطرفهيه
 بيرون سرنوشتم و من از نشدم اين از ترديوونه تا برو پس. بگذرونم دوري اين تو رو عمرم روز آخرين تا ميدم
 «.هميشه براي خدانگهدار. بکش

 درونش سنگيني اما گيرد؛مي آرام قلبش کرد فکر رفتند، نشانه کاغذ سر بر مسلسل مانند که کلماتي آن نوشتن با
 تا بگذارد هم روي چشم کرد سعي و کرد مقاومت سرسختانه آن مقابل در اما کند؛ اشپاره خواست و شد بيشتر
 و بود شدن پهلو آن به پهلو اين از داد انجام که مفيدي کار تنها صبح خود تا اما کند؛ پست را آن وقت اول صبح

 ترک را مسافرخانه خورشيد هاياشعه اولين با. شد آماده رفتنبيرون براي و خواند سرسري را نمازش نزده سپيده
 چنين مخالف و بود برداشته ناسازگاري سر قلبش اما شد؛مي ترراسخ تصميمش در داشتبرمي که گامي هر با. کرد

 و تنها دل هاآن ديدن با سپهر دانستمي چون داد؛مي خراش را وجودش لوح اعتراضش صداي و بود واکنشي
 بود آن ثابت پاي عقل که کاري و گرفت نشنيده را پرنبضش قلب نواي لجبازي با اما شد؛ خواهد شکسته پرمهرش
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 وجودش به آرامشي قبل بار برخالف اما گرفت؛ پيش در را حافظيه راه هاآن کردن پست از بعد و رساند انجام به را
 .گرفت پيش در را مسافرخانه راه قبل از ترکالفه و نکرد پيدا راه

 شهري ديدن تا بود ترمشتاق هاثانيه شمارش و خوابيدن به. گذراند مسافرخانه در تمام حاليبي با را آينده روز چند
 هايسرزنش توانستمي تا و بود برخاسته عقلش با مبارزه به وجدانش. داشت را شوقش و ذوق هميشه که

 براي آخر در که آمدنمي بيرون وجودش از راحتي به نفسي و کردمي خالي مغزش وسط در تيري مانند را پرعذابش
 شايد تا کند مهمان ديگر شهري به را خودش هامکان يبقيه ديدن بدون گرفت تصميم بد حس آن از رهايي
 به را هايشبرنامه تمام تلفني داشت رفتن قصد که روزي درست اما بگيرد؛ پس دوباره را اشپيداشده تازه آرامش

 . کرد ديگري يجاده وارد را زندگيش اصل در و سفر مسير ناخواسته و زد دامن اشسرگرداني به و زد هم
 يدسته برادرش يشماره ديدن با. خورد زنگ تلفنش داشت را اتاق دادنتحويل براي خروج قصد اينکه محض به

 .کند وصل را تماس تا کرد رها را چمدانش
 .داداش خان سالم -
 .سالم -
 خوبي؟ -
 .نيستم بد -

 :پرسيد و نشست صندلي روي. کاشت قلبش در را نگراني بذر شادش هميشه تقريباً بردارِ ناراحت لحن شنيدن
 افتاده؟ اتفاقي -
 .باشي جريان در بايد بيشتر تو واال دونمنمي -
 !ساسان -
 .شنيدنش باشه مهم برات کنمنمي فکر -
 .من پاي نبودنش يا بودن مهم بگو، تو -
 .نمياد خوش عاليجناب مذاق به من خبر آخه -
 منه؟ به انداختنتيکه فقط قصدت زدي؟ زنگ بهم چرا پس -
 .نه -
 .بزن حرف پس خب -
 .نيست حرفي ديگه االن نه -

 :گفت صدايش نرفتن باال براي کردنکنترل حال در برخوردش طرز از عصبي
 .بزن رو حرفت نريخته هم به اين از بيشتر اعصابم تا -
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 .کرد سرازير وجودش به را بدي حس ساسان پرتمسخر يخنده
 .ميشي غولي چه به تبديل نداري اعصاب وقتي دونممي بله -
 !ساسان -
 !نزنم؟ جيک و کني رفتار خواست دلت هرجور که سپهرم هم من کردي فکر. االاهللالاله... و ساسان -
 او به را حق هم کامالً و چيست از برادرش پر توپ و دلخوري يقضيه که شد متوجه خوبيبه سپهر اسم شنيدن با

 .کشيد دردهايش تمام تلخي به آهي پس بود؛ شکار خودش دست از خودش برادرش از بيشتر. دادمي
 .شدي برزخي اون خاطربه پس -
 .بله -
- ... 
 دختر؟ کردي کارچي دور راه از هم اون بيچاره اين با تو -
 .من سمت از هم انکار اون، طرف از بيخود اصرار هميشگي، کار همون -
 بوده؟ همين فقط مطمئني -
 تو که نيفتاده اتفاق جديدي چيز. تکراريش نوع از هم اون داريم، بحث براي موضوع يه تنها سپهر و من ديگه آره -
 .شدي هوار سرم کنايه با خاطرشبه
 .کردي زخميش بدجور باراين اما -
 .کرده واسطه رو تو که باز -
 !باشه؟ دومش بار که داده قرار واسطه رو کسي کِي بدبخت اون -
 .نيست سپهر و من بين چيزي ديگه! نشو آش از ترداغ يکاسه تو لطفاً پس -
 آوردي؟ روزش به چه کردنت حجت اتمام اون با دونيمي -
 شده؟ چش مگه -
 مهمه؟ برات -
 .نکن اذيت -
 .زبونشه ورد تو اسم تنها -
 .خورهمي هم به حالم که نزن حرف دادگيدل از يکي تو خدا رو تو -
 .زدينمي حرف رحمانهبي طور اين موردش در سرگردونه حالي چه تو بدوني اگه -
 .چيه به چي بفهمم تا بده خودش به رو گوشي سپهري پيش اگه. نداري زدن حرف خيال تو انگار -
 .نيست گوجواب خودم از غير به کسي اما شم؛خونه -
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 .کرده قهر حتماً -
 :گفت گرفتهاوج صدايي با و کرد تشديد را عصبانيتش آوا لحن تمسخر

 .توئه اسم زبونش رو هذيون تنها و سوزهمي تب تو داره روزه چند -
 چرا؟ -
 .بپرسي خودت از بايد رو چراش -
 دکتر؟ برديش -
 .نيست دکتر کار درمونش -
 چي؟ يعني -
 .نداره دکتر به احتياجي دردشي تو وقتي -
 .دکتر ببريش بهتره من کردن مالمت جاي.به ديوونه -
 .نداشت ايفايده اما سرش؛ باال آوردم دکتر. کني معين برام وظيفه تو نيست احتياجي -
 نميگي؟ که دروغ ساسان -
. نيست درمان قابل هم دارو با عصبيه، تب يه گفت دکتر. سوزهمي تب تو داره ميگم. وضعيت اين تو چيه دروغم -

 .آوا کردي وارد بهش بدي شوک
 :گفت آميزاعتراض

 داره؟ من به ربطي چه -
 اون از که بودي نوشته چي و بود چي توش دونمنمي. کرديه پست براش که ايبسته اون و تو به ربطش تموم -

 .خوادمي مهربوني ذره يه فقط اون. شده بدتر امشب اما افتاده؛ حال اين به شب
 .کن سيرابش خودت محبت از خب -

 :گفت و زد ديگري پوزخند ساسان
 .آوا کنيمي داغونش داري! بفهمي رو اين خواينمي چرا خواد،مي رو تو فقط اون. نمياد جا حالش من مهربوني با -
 کني؟ سرزنشم زدي زنگ -
 .بياي شي بلند که زدم زنگ اين براي. نبود مشکلي که داشتيبرمي دندگييه از دست شنيدن سرزنش با اگه -
 .کنم رهاش تمومنيمه نميشه. نرسيده برگشتنم وقت هنوز -
 .برگرد فردا يا امروز همين -
 .باش مواظبش ميشه، خوب حالش زود يا دير نه، -

 .داد ناتواني و عجز به را جايش ساسان عصباني و سرزنشگر لحن
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 .بيا کنممي خواهش ازت آوا، بردار سرسختيت از دست -
 .تونمنمي -
 خواي؟نمي يا تونينمي -
 کن کاري مهمه برات حالش اگه. کنهمي اين از بدتر رو اوضاع فقط من اومدن. بهتره کنه قبول رو واقعيت االن -

 .کنه فراموشم و برداره شفايدهبي يعالقه از دست
 خواهش ازت دارم. بياد بيرون بيراهه از تا کنم قانعش خودم بعدش ميدم قول. بيا رو بار يه همين فقط -

 !ننداز زمين رو کنم،روممي
 .سپهره از ترسخت مراتب به تو سر تو حرف يه فروکردن انگار -
 نمياي؟ يعني -
 .نه -
 تا اما بودي؛ رحمبي هم اول از تو کنممي فکر البته باشه، رحمبي حد اين تا خواهرم که کردمنمي هم رو فکرش -

 .بودي همين ذاتاً نداره، کسري با تگذشته به ربطي و نکردي پيدا رو بروزش موقيعت االن
 !ساسان -
 ...بم ساسانبي الهي ساسان، و درد -
 .نکنه خدا -
 .خوامنمي دلسنگ خواهر من -
 .هستم داغون کافي ياندازه به نکن، اذيتم اين از بيشتر -
 .کنيمي زندگي راحت خودت براي داري که تو نه سپهره، باخته رو زندگيش کل و شده داغون که اوني -

 باز را مانتويش هايدکمه. کردمي نزديکش خفگي به و بود گرفته را گلويش دور طناب مانند برادرش هايحرف
 .بکشد نفس بتواند تا کرد باز را آن و ايستاد پنجره رويروبه و کرد

 زني؟مي ممحاکمه به دست که داري خبر چه من دل از تو -
 بدونم؟ من که گذرهمي چي توش بفهمه و بشه نزديک بهت کسي ميدي اجازه تو -
 .بياد کنار موضوع اين با زودتر هرچه بهتره هم سپهر خود براي کن باور. بردار کردنم محکوم از دست پس -
 ...ولي -
 ضربه بيشتر که اوني اما کنم؛ رهاش دوباره بعد و برگردم روزي چند يه که نداره کاري من براي ساسان، ببين -

 دوم بار براي اگه اما خورده؛ زمين بار يه بسته اون با. زنهمي چنگ واهي اميد يه به اومدنم با که سپهره خورهمي
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 بوده، درد برام شثانيه به ثانيه و کردم تجربه رو مردگي همين دوره يه خودم. مرده يه به ميشه تبديل بخوره زمين
 .من برادر نکن بيخود اصرار پس. سپهر به برسه چه کنه شتجربه هم دشمنم خوادنمي دلم حتي که دردي

 رسيدي؛ اينجا به که اومد پيش کسري و تو بين چي دونمنمي. نيستن هم شبيه که مردا يهمه برم قربونت آخه -
 .کشيدني عذاب حال در خودت که ايگذشته از بکن دل. گذشته از جزئي شده االن بود که هرچي اما
 .شه بهتر حالش تا برس سپهر به برو اينا جايبه. ندارم رو شنيدن نصيحت اعصاب -
 نمياي؟ -
 .نه -
 .برس کارت به برو خب، خيلي -
 !ساسان -
 .جانم -
 ناراحتي؟ ازم -
 .باش خودت مراقب. نذاشته اعصابم براي نايي سپهر حال. کردم تندي که ببخش نه، -
 .طورهمين هم تو -

 .بگيرد آرام کمي تا شد رها تخت روي و کرد سلب هايشقدم از را رفتن ناي سپهر حال بابت نگراني
 روز و حال بشه اين حاال که بشم سبز خودم از تربدبخت اون راه سر بايد من چرا آخه کنم؟ کارچي بايد من خدايا»

 بود مدتطوالني خواب يه قاب تو چيزهمه کاشکي. غلط چي و درسته راهي چه دونمنمي ديگه خدايا هردومون؟
 گذر قاب از آدم با خيالش راحتي تنها و موندمي باقي قاب همون توي کردن باز و گذاشتن هم روي پلک با که
 «.کردمي

 تاريکي. بود شبنيمه يک شد بيدار خواب از که زماني. کند استراحت را ساعتي چند کرد سعي مشوش افکاري با
 از را اتاق دور تا دور و کرد روشن را اتاق المپ تک و برخاست جا از سريع. انداخت دلش به را ترس و وهم اتاق
 سر هم را تختش کنار يشدهمچاله شال و بست را اششده باز هايدکمه ناگهاني تصميم يک در و گذراند نظر
 .زد بيرون اتاق از و برداشت را داشت هرچه کرد،

 از قبل آخر هايلحظه در که بليطي با فرودگاه در بعد ساعت دو و کرد آژانس يک درخواست مسافرخانه صاحب از
 نهايتبي يپهنه در هواپيما که زماني و گردد باز شهرش به تا گرفت جاي هواپيما در بود آورده دست به پرواز

 کسي و شده خارج ذهنش کنترل از حرکاتش تمام انگار. کرد فکر بود گرفته که تصميمي به تازه گرفت، اوج آسمان
 به و داد تکيه صندلي به تصميمش عواقب به نکردن فکر براي. بود کرده انتخاب برايش را برگشت راه ديگر
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 گوش بود کرده خود مسخر را روحش نوايش و کردمي پخش گوشش در اشگوشي هدفون که قرآني هايآيه
 . سپرد
 قدمي زدهشوک آدمي مانند زدنزنگ يلحظه در اما ديد؛ سپهر خانه در پشت را خود اشاراده بر کنترلي هيچ بدون
 شدن خوانده با که بود خود با کشمکش حال در. شد خيره خانه سفيدرنگ و کوچک در به ترديد با و گذاشت عقب

 .شد روروبه ساسان با و چرخيد عقب به اسمش
 !آوا -
 .سالم -
 ؟!کنيمي کارچي اينجا -

 :گفت و داد تحويلش زورکي ايخنده
 خواستي؟نمي رو همين مگه -
 ...تو اما -
 .ديگه شده کتاب و حساببي کارام تموم -

 :پرسيد و کرد هاچمدان به اياشاره نداشت باور را آمدنش هنوز که ساسان
 اينجا؟ اومدي راستيه -
 .آره -
 چرا؟ -
 .ميرم حال از خستگي و خوابيبي از دارم که کن باز رو در کردن، جواب و سؤال جاي به -

 .شود داخل آوا تا رفت کنار بود کرده روشن را صورتش که نيشخندي با و چرخاند قفل در را کليد ساسان
 .سپهره خاطربه شدنت خواببي که نگو -
 .نداره تديوونه دوست به ربطي خيرنه -
 !مشخصه کامالً بله -

 :پرسيد اشکنايه به توجه بدون
 چطوره؟ حالش -
 .ميارمشون بعداً خودم بذار، کنار همين رو چمدونا اون. بهتره ديشب از کوچولو يه -
 .ميارم خودم نه -
 دادي؟ رو اومدنت خبر بابا به -
 .شدم سبز اينجا اول که بينيمي نه، -
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 و کرد خودش نثار لب زير لعنتي داشتبرمي قدم سرش پشت که ساسان پرشيطنت يخنده صداي شنيدن با
 .کرد سکوت

 .نيست توجهبي بينوا سپهر اين به داره ادعا که هم قدرااون گرامم خواهر بينممي -
 .همين بود، تو حرفاي دليلم تنها -
 .مشخصه بله -

 شود؛ ساخته برگشتش براي تعبيري خواستنمي دلش وجه هيچ به. کشيدمي خط اعصابش روي ساسان هايخنده
 کردن جمع براي. کند دور ماجرا اصل از را ساسان تواندمي واهي هايدليل با کردمي فکر که بود خامي خيال اما

 :پرسيد هايشخنده
 ميگه؟ هذيون هم هنوز -
 .کردمي فراهم هرحرفش با را ساسان دل ته از و گرفتهعمق لبخندهاي يزمينه بيشتر اما
 زبونش به تو اسم تنها هم خوشش حال و بيداري تو چون نداره؛ بدش حال و تب به ربطي درونشه که هذيوني -

 .مياد
 :گفت تهديدوار و شد براق سمتشبه عصبي

 زدنحرف کالً عمر آخر تا که کوبممي سرت تو جوري رو دستت يقابلمه اون بگي مورد اين در ديگه کلمه يه -
 .بشه فراموشت

 :گفت آورددرمي را جدي هايآدم اداي که کهدرحالي و خورد فرو را اشخنده
 .خشن چه اوه -
 :گفت و گرفت هايشدست با را سرش و نشست مبل روي پذيرايي به ورود با
 .نيست خوش حالم کنار، بذار رو شوخي -

 لبخندي با و فشرد اششانه روي دستي و گذاشت ميز روي را نان و حليم يقابلمه و کرد تند قدم سمتشبه ساسان
 :گفت برادري مهر از پر بلکه شيطنت، سر از نه
 .بهتره حالش که گفتم نباش، نگران دلم عزيز -

 .دوخت او به را درونش حال از شدهسرخ چشمان
 .نگفتم دروغ شي مطمئن تا ببينش برو شو بلند. ريختي هم به الکي که نشده چيزي هان؟ چته -
 پنبه خودم دستاي با بودم رشته هرچي منسنجيده اومدن با که خودمه حماقت بابت نگرانيم. نيستم اون نگران -

 .کردم
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 ميرم هم من. شده بيدار ديگه االن تا کنم فکر برو شو بلند. دادي انجام رو کار بهترين نده، عذاب رو خودت -
 .بچينم رو صبحانه يسفره

 شدنآرام براي راهي دنبال به که لحظاتي از بعد و کرد بدرقه شد گم آشپزخانه پيچ در وقتي تا را ساسان نگاهش
 کوتاه ايضربه از بعد و شد نزديک سپهر اتاق به بود آرزويشان نرفتن که آرامي هايقدم با و بلند جا از بود دلش
 سپهر بودنخواب که دلش آرزوي برخالف. خزيد داخل به کوتاه نسيمي مانند ورود ياجازه براي ماندن منتظر بدون

 و کند بيرون از دل ورودش با که ديد بود ايستاده خلوت حياط به رو پنجره کنار کهدرحالي بيدار را او بود، خواستار را
. دوخت مقابلش يپنجره به ديگر بار را نگاهش جانبي لبخندي با و کرد آويز آوا نگاه به را نگاهش کوتاه لحظاتي

 .نشست آن از ايگوشه و نزديک تخت به بود آن از غير واکنشي منتظر که آوا
 !آقاسپهر -

 .زد شيريني و تلخ يخنده برگردد اينکه بدون سپهر
 براي خوادنمي دلم اصالً که قدراون. بخشهـذت*لـ و شيرين برام هم حضورت توهم که ببيني تا کجايي آوا -

 .بشه فراري ازم واقعيت حضور مثل هم خيالت مبادا که بچرخم سمتتبه ديدنت دوباره
 و جالب برايش قدرآن بود شده پنهان بيمارش صداي پشت که ايبچگانه التماس حال عين در و پراشتياق لحن

 تا سپهر حرکات به زد زل و کشيد بودنش توهمِ از پر سپهر رخ به پروابي و بلند را اشخنده که بود عجيب
 :گفت و گرفت سقف سمتبه را سرش سپهر. نماند پنهان نگاهش قاب از هم واکنشش ترينکوچک

 دلش ته از يخنده با رو آوا شده که هم بار يه براي و بزني حقيقت رنگ برام رو رويا اين اگه ميشه چي خدايا -
 .ببينم توهم اين از خارج
 را او اگر دانستمي. شنيد ميان در يکي هايشخنده ميان در را خدا با سپهر هايزمزمه و شد بلند آوا يخنده دوباره

 نيست؛ راغب هاآن به اصالً که بود خواهد ـسي*جنـ از هاييحرف شنيدن به مجبور بگذارد، باقي توهمش خيال به
 :گفت و کرد ايسرفه تک پس

 .ببيني واقعي صورت به رو من و برگردي بهتره بودنمخيالي به چسبيدن جايبه -
 دستش بودنشواقعي از اطمينان براي. نداشت باور را وجودش هم هنوز اما کشاند؛ سمتشبه را سپهر اشجدي لحن

 و بود بـرده هجوم ابروهايش به که اخمي با آوا که داشت را لمسش قصد و کرد نزديک آوا يگرگرفته صورت به را
 در کوبشش که قلبي با و داد فاصله لرزانش دست چنداينچي يفاصله از را خودش سپهر پروايبي رفتار از زدهبهت
 :گفت شده منقطع هاينفس با و حرص از پر شد،مي شنيده و گرفته نبض وجودش تمام

 ونه؟... ديو ي...کنمي... کار... چي -



 

 

183 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 را خودش داشت، جاي آن در آوا آمدن بهت هنوز که چشماني با و کشاند بيرون خيال دنياي از را سپهر اشتندي
 .نشست رويشروبه و کرد وجورجمع

 !خودتي واقعاً -
 .شود مسلط خودش به آوا شد باعث بينشان يفاصله

 .باشه نشسته جلوت روحم نکني فکر اگه البته خودمم، بله -
 کني؟مي کارچي اينجا پس بودي؛مي ديگه جاي يه تو بايد االن -
 .اينجام که فعالً بودم، کجا نيست مهم -

 داخل صبح وقت آن و برگشته چرا آوا فهميدنمي اصالً. بود داده انتقال سپهر به را بودنمعذب حس آوا يخيره نگاه
 که طوري به بود، کرده سرگردانش نگاه خيرگي آن با ندانستن اين و خواهدمي چه اشتغييريافته نگاه آن با او اتاق

 بينشان جو سنگيني از شايد تا آمد زبانش به ساده سواالتي تنها و بود کرده گم آوردمي زبان به بايد که را کلماتي
 .بکاهد

 برگشتي؟ کي -
 .ميشه ساعتي دو يکي -
 اومده؟ پيش مشکلي. برگشتي چرا نگفتي -
 .نه -
 ...چر پس -
 :آمد حرف به ديگري زمان هر از ترعادي بگذارد سرپوش اشاصلي دليل روي بر داشت سعي که آوا
 ...اد به بعد تا برگشتم مدت يه بود، شده تنگ اينامامان براي دلم -

 اتاق وسط تفاوتبي ساسان اما پراند؛ جا از کمي را هردو و ماند ناتمام شد اتاق وارد هوابي که ساسان توسط حرفش
 :گفت و گرفت قرار

 .آواخانم کن رو براش رو اصلي دليل بافيفلسفه جايبه -
 :گفت غضب و حرص با و گرفت نشانه را برادرش آوا يبرنده و تيز نگاه

 .برسي کارت به بهتره شما. آقاساسان نداره وجود خونواده براي دلتنگي جز دليلي -
 .اومدي فرود سپهر يخونه دم راستيه صبح يکله همين براي آهان، -

 شايد تا کرد سکوت بفهمد، را ساسان حرف منظور نتوانست اما داد؛مي چرخ هردو بين را نگاهش وواجهاج سپهر
 .است قرار چه از قضيه بفهمد باالخره

 .ديگه بگو کردي، سکوت چرا -
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 .کند ترک را اتاق تا شد بلند جا از و گرفت ساسان از را نگاهش کالفه آوا
 .ساسان کن بس -
 .کند رو شدهميخ سپهرِ براي را دستش تا بود بسته همت کمر ساسان اما
 .کنممي روشن رو سپهر آقا اين خودم نميگي که حاال. کنمنمي بس -
 !ساسان -

 :گفت سپهر به رو بود خوابيده اسمش پس در که هشداري به توجهبي
 اما برسونه؛ رو خودش که کردم خواهش و گفتم براش بدت حال از و زدم زنگ آوا به ديشب من سپهرجون ببين -

 نه اون شد معلوم و ديدمش در پشت امروز ناباوري کمال در ولي بود؛ سخت و سفت نه يه خواهشم به جوابش
 ... .ا و نبوده بيشتر توخالي حباب يه خطش پشت

 .کرد هدايتش بيرون به و گرفت را ساسان بازوي خشم از شدهسرخ آوا
 .بيرون برو بيا -

 حال در و کرد خارج داشت بودنمحکم در سعي که خواهرش لرزان دستان حصار از را بازويش خيالبي ساسان
 :گفت رفتن بيرون

 .ميرم خودم نيست، خشونت به احتياجي. شد انجام احسنت نحو به مأموريت خواهرگلم، چشم -
 پايين را سرش زدهشرم آوا. شود آوا خروج مانع تا بست سرش پشت هم را در و رفت بيرون سرخوش هم بعد

 واضح خيلي را اششده سنگين نگاه اما بدوزد؛ سپهر ناباور چشمان از غير هرجايي به را نگاهش کرد سعي و انداخت
 فرار لحظه آن در که دانستمي خوبيبه اما خواست؛مي ابدي فراري دلش. کردمي حس فراريش چشمان روي به

 سمتبه را راهش دوباره پس. نشود ادغام ديگري کور گره با زندگيش تا بماند بايد. کندنمي باز زندگيش از ايگره
 دادمي سپهر سمت از را شنيدنشان احتمال آن هر که هاييگاليه به گوش تا نشست منتظر رويش و کرد کج تخت
 . بسپرد

 .آمد حرف به سپهر خود زمان همان در اما بشکند؛ را آن تا کرد بلند سر شد طوالني که بينشان سکوت
 سوخت؟ برام دلت يا سراغم اومدي تبيدارشده وجدانعذاب خاطربه -

 نگاهش تنها جواب بدون. شده روشن ذهنش در هاييبرداشت چنين چرا فهميدنمي. دوخت سپهر به را ماتش نگاه
 :گفت و ايستاد پنجره رويروبه دوباره آوا بودن از گرفته و دارتب صورتي با سپهر که دوخت او به را
 از نه کردنم،سکوت و ديدنترحم آدم نه من چون بري؛ االن همين بهتره دوتاست اين از کدوم هر دليلت -

 .بده رو جوابم خيره نگاه جايبه پس. مياد خوشم زنانه هايدلسوزي
 .شود خيره نامعلوم جاييبه دادمي ترجيح و نداشت را ديدنش تاب که بود آزاردهنده برايش آوا هاينگاه انگار
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 اما بشه؛ مرگيتذوق باعث الل زبونم وجودم که بود نگران ساسان حتي. ميشي حالخوش ديدنم از کردممي فکر -
 !کرديم اشتباه انگار

 بياي شده باعث که اجباريه رسونهمي تنفر به و کنهمي اذيتم که چيزي اما بخشه؛شادي برام هميشه وجودت -
 .اينجا

 .رسيدي تنفر به هم تو پس -
 .گرفتارشي تو که تنفري اون نه -
 نبود معلوم بودي دستم دم اگه که طوري به کرد، پر خشم و عصبانيت رو وجودم تموم خوندم رو تنامه وقتي -

 بيشتر همين و هوا رفت شد دود هانوشته اون با بودم کرده جمع مدت اون تو که آرامشي. آوردممي سرت به چي
 .بوده پوشالي آرامشم تموم فهميدم که بود موقع اون. کرد عصبيم

 .زدم هم به رو آرامشت که خواممي معذرت -
 :گفت غيردوستانه لحني با و کرد اخمي آوا
 .کني خواهيمعذرت که نگفتم رو اينا -
 .شدم عصبانيتت باعث من چون بشه؛ انجام عذرخواهي اين که بود الزم -
 .همين بزنم حرف حسم از خواستم فقط -
 .برو حاال. شنيدم و گفتي خبخيله -
 داري؟ رفتنم به اصرار چرا -
 .بموني پيشم دلسوزي روي از خوادنمي دلم چون -
 بمونم؟ يا برم داري دوس -
 .نيست مهم نداشتنم يا داشتن دوست -
 مهمه؟ چي پس -
 .تو نظر -
 .نباشه تو خوشايند ممکنه من نظر اما -
 .نيستم مهم من که گفتم -
 دلخوري؟ خيلي ازم -
 ... .م هم نبودنم يا بودن دلخور -

 .پريد حرفش بين ما کالفه
 .نيست مهم ميگي هم باز چون بگي؛ خوادنمي -
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 ميري؟ کي حاال. درسته -
 .اصرار هم باز -
 .کنممي راحت رفتن براي رو تو کار دارم نيست، اصراري -
 شدنه؟ دور تو من راحتي دونيمي کجا از -
 .ببيني رو من خواينمي و متنفري ازم گفتي خودت مياد يادم که جايي تا -
 .کني آشنا خودت دنياي با رو من بود قرار که يادمه جايي تا هم من -

 .لرزاند را وجودش بود، فرستاده بيرون قلبش ته از را آن وجودش تمام با انگار که سپهر عميق آه صداي
 باعث کردم االن تا که اجباري همين. کنم مجبورت تونمنمي نيستي، قبولش به حاضر وقتي اما کردم؛ رو سعيم -

 .فايدهبي درد يه هم اون نداره، درموني که بدم هديه قلبم به رو دردي شده
 به را خودش بود، سپهر بکر احساسات کردندرک از اشافتادهاتفاق تازه بيداري از ناشي که عميقي ناراحتي با آوا

 :گفت بيرون به خيره او مانند و رساند سپهر
 .بده رو جوابم نيست مهم بگي اينکه، بدون دارم، سوال يه -
 .بپرس -
 داره؟ اهميت برات چقدر من موندن -
 .الويته در و مهم تو راحتي تنها من براي -
 .دقيق جواب يه -
 شد، آب دلم تو قند کلي بعد اما گرفت؛ جريان وجودم تو توهم حس فقط ديدمت اتاق تو که اولي يلحظه -
 ... .بعد اما کردي؛ رها رو سفرت من خاطربه فهميدم که وقتي خصوصبه

 مسير اما بفهمد؛ را سکوتش دليل تا شد خيره رخشنيم به آوا. شد حرفش مانع سوزاندمي را گلويش که بغضي
 نثار دروني لعنتي و کرد پيدا تغيير بود بغضش فرودادن حال در که سپهر گلوي سيبک به صورتش از نگاهش
 يادامه سپهر که بود خودش سرزنش حال در هنوز. داده آزار را سپهر مثل صبوري مرد همهاين که کرد خودش
 .گرفت را حرفش

 ... .ح انگار شد، زايل اومدي وجدانعذاب يا دلسوزي روي از اينکه به فکر با خوشيم اما -
 .بگو خوايمي دلت ته که رو چيزي اون. ندارم رو هفتادمن مثنوي شنيدن يحوصله -

 تمام که صدايي با آوا منتظر چشمان به خيره و چرخيد سمتشبه کامل. بود کرده اشکالفه و عصبي بدجور انگار
 :گفت نباشد مشخص عصبانيتش و بغض تا بود کرده را تالشش
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 با برو کنممي خواهش! متنفري ازم وقتي هان؟ ميشه، عايدت چي اين شنيدن از. خوادمي رو تو بودن دلم -
 .نده عذابم ترحمت

 کرده؟ گل دلسوزيم کنيمي فکر چرا -
 برخورد باهام جوري تو. دلرحمي حد چه تا دونممي خوب دلسوزيه، همين ناگهاني اومدن اين دليل تنها چون -

 .بزنم دم معالقه از ندارم جرئت ديگه حتي که کردي
 :گفت و داد ديوار به تکيه ـينه*سـبهدست کندمي تفريح ديگري کردنکالفه از که آدمي مانند آوا
 .نداره کردي رديف تو که داليلي به ربطي اومدنم چون کني؛مي اشتباه -
 چي؟ پس -

 نقاب که بود رسيده وقتش ديگر انگار اما بود؛ آن از فرار حال در مدت تمام که چيزي از زدنحرف بود سخت برايش
 معرض در سپهر و خودش براي همزمان را بود شده پنهان آن زير که چيزي و بردارد هم خودش براي حتي را دلش
 .بگذارد ديد

 .شدم نگرانت چون اومدم -
 .کوباند هم به تشويق نشان به را دستانش باري چند و زد تمسخرآميزي و ناباور يخندهتک سپهر

 !بود جالبي شوخي -
 چند همون. بذارم هم روي پلک راحت نتونستم ديشب که بود حدي در نگرانيم. سپهر نيست کار در شوخي -

 .حرفه اين بودنحقيقت گواه اومدنم وقت اول صبح. گذشت برام تشويش از پر برد، خوابم که هم رو ساعتي
 هيجاني را وجودش و کرد باز جا لرزانش چشمان مردمک يدايره در بيشتري ناباوري و کشيد پر لحنش از تمسخر
 .دلش آواي به رسيدن هيجان دربرگرفت، شيرين

 !واقعاً؟ -
 .داد تکان تأييد در سري تنها آوا
 !من؟ خاطربه فقط و فقط -
 فکر. شدم خسته گذاشته اثر ذهنم رو نامزديم جريان خاطربه که ايمسخره بازي اين از خودم سپهر ببين. آره -

 انتقام دارن رو خصوصيم حريم و من به نزديکي قصد که مردايي تموم از جديد تفکرات نوع اين با دارم کردممي
 زده روحم به کسري که زخمي بلکه نميشه، خالي ايعقده تنها نه فهيمدم اما کنم؛مي خالي دل يعقده و گيرممي

 کسي بود اينجا مشکل اما کردم؛مي کيف وجودم رحميبي اين از شايد داشتي خبيثي شخصيت تو اگه. شد ترعميق
 آروم رو خودم اون روي گذاشتندست با بخوام من که نداشت سياهي خيلي ينقطه شد گرفتار رحميمبي دام به که

 .کنم
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 .بلعيدمي را هايشحرف واو به واو و بود شده گوش تماماً سپهر
 از پر يچهره اون پشت و دربياد آب از بدجنس غول يه آقاسپهر اين ميشه چي آوا گفتممي خودم با هميشه -

 .باشه خوابيده خطرناک مار يه شعالقه
 .افتاد خنده به خودش زمانش آن تفکر از
 کودک هايبرنامه اين مثل غولي به روز يه که بود اين ذهنم آرزوهاي و فانتزي از يکي کن باور اما نخنديا؛ بهم -

 .ببرم رو ـذت*لـ نهايت باهات جنگ از هم من و بشي تبديل
 :گفت آوا رويخنده صورت از برداشتنچشم بدون و زد مهربوني لبخند سپهر

 .نشد بدل حقيقت به که حالمخوش اما بود؛ جالبي آرزوي -
 خودم و ميدم وا دارم ديدم وقتي. داشتتچشمبي هايمحبت خاطربه پابندشدنم اال بودم، کرده رو چيز همه فکر -
 من هاينقشه تموم بيماريت اما دادم؛ نشون دليسنگ توانم حد در زنم،مي بند محبتت به بندزنچيني يه مثل رو

 يبهونه با تونممي و نداري ساسان تلفن از خبر ديدم وقتي. اومدم و شدم پا فکر بدون و ريخت هم به رو بيچاره
 .داد لو رو چيز همه فضول ساسان اين اما کردم؛ ذوق بذارم سرپوش دلم روي باز خونواده براي تنگيدل

 :گفت و داد سر بلندي يخنده سپهر
 لورفتن؟ از ناراحتي -
 .بماند پنهان اشزدهشرم چهره تا چرخيد مخالفش سمتبه و دزديد او از را نگاهش آوا
 دونستينمي. برگردونم اولش حالت به و کنم جمع نميشه رو چيزي ديگه که دونممي رو اين فقط االن. شايد -

 !االن حال به واي دادي،مي قرار فشار تحت رو من طوراون و اميتوجه مورد
 و برد گوشش نزديک را سرش گرفت، قرار آوا سر پشت بود شده ساطع قلبش از که بخشـذت*لـ رخوتي با سپهر

 و دادمي قلقلک را اشدخترانه احساسات و سوزاندمي را آوا وجود تمام پرهيجانش و گرم هاينفس حرم کهدرحالي
 :زد لب آرام بود فراري آن از هميشه که کشاندمي دنيايي به را او
 .گيرممي مثبت جواب کنم خواستگاري ازت االن اگه پس -

 :گفت کردنمي درک لحظه آن در را معنيش که ايخنده با و چرخيد سمتشبه بهت با برد، آوا ياد از را شرم حرفش
 !االن؟ همين -

 :گفت جدي نگاهي با. ايستاد صاف و گرفت خود به عادي ايقيافه سپهر
 .بينمنمي توش اشکالي بله، -
 درخواستي چه ازم قبل دقيقه چند رفته يادت. سرم شي خراب تا بودي من حرکت منتظر فقط تو انگار! هه -

 داشتي؟
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 :گفت اطالعيبي اظهار با و گرفت فاصله آوردنمي تاب را او به نزديکي ديگر که سپهر
 .زديمي عشقت از حرف داشتي تو االن همين تا آخه. باشم گفته چيزي نمياد يادم -
 :گفت گرفتمي نشأت سپهر پررويي از که بهتي با و شد اشخيره گشادشده چشماني با آوا
 !سپهر -
 .جونم -
 گره هم به را نگاهشان طوالني دقايقي خيرگي اين و شد خيره او به وارفته نگاهي با تنها شد، سالح خلع کامل آوا
 .زد
 سرِ شد آن ماحصل و شد جدا هم از بود برگرفته در را وجودش که حسي از فرار براي سپهر يسرفه با نگاهشان بند
 براي. داشت آوا يشدهسرخ هايگونه ديدن از دلش در که ذوقي از سپهر گرم لبخند و آوا شرم از افتاده زير به

 .کرد عنوان را درخواستش دوباره بود شده گرفتارش که وضعيتي از آوا دورکردن
 .مثبتم جواب منتظر -
 .نه -

 :ناليد ايوارفته يقيافه با سپهر
 چرا؟ -
 آماده جديد زندگي يه براي رو خودم سرعت اين با تونمنمي چون خوام؛مي خودم به دادن وسامونسر براي وقت -

 .کنم
 .زد چنگ وجودش به دوباره آوا دادندست از و نااميدي حس

 .شدنآماده و فکرکردن براي داشتي وقت کلي تو اما -
 من که وقتي اين اما کنم؛ باز خودم سر از رو تو چطور که کردم اين صرف من زنيمي حرف ازش که وقتي اين -

 .کردنه رشد وجودم تو که ترسايي با کناراومدن براي خواممي االن
 !ترس؟ -
 .کنم بيرون خودم از رو ترس اين اول بايد ازدواج، از ترس آره -
 .انتظار هم باز -
 رو جاش بعدي يرزروشده انتظار انتظار، يه شدن تموم با. گيرهمي شکل و ميره پيش انتظار با آدم زندگي کل -

 .گيرهمي
 .نشست پنجره يلبه روي کج جديد انتظاري از ناشي هاياخم با سپهر
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 عمر آخر تا شده خودمي مال شم مطمئن اگه گفتم روزي يه. روش هم ديگه مدت يه کردم صبر االن تا باشه، -
 .هستم حرفم سر هم هنوز جنگم،مي داشتنت براي هم
 .نيست ناخوشايند برات اين کنم، امهي برات انتظارشي در و داري بهم که آتشيني يعالقه اون تونمنمي من سپهر -
 رو کالهم بايد باشي داشته عالقه بهم کوچولو يه که باشي قائل ارزش برام قدرياون و کني قبولم که همين -

 يعالقه ذره يه همين. ميشه تبديل تنومند درخت يه به جوونه از وجودت تو مشترکمون راه طي شبقيه. هوا بندازم
 .بشه تو يعالقه کميِ جبران که دارم دوستت قدراون من بدون. کافيه برام قلبي

 عاشقانه حرفاي از هم هنوز من. بزني حرف باهام طوراين نداري حق فعالً اما دادم؛ بهت آره جواب تقريباً درسته -
 .ميشه بد حالم
 .شد اشخيره حيرت با سپهر

 !خوبه؟ حالت. زدم حرف تو احساس و عالقه مورد در بود؟ عاشقانه من حرف کجاي -
 :گفت و کشيد تلخ آهي آوا
 .نيستم شدنيخوب بگم هم حالم مورد در. ميده عاشقانه بوي من براي -
 چي؟ يعني -
 يه جانب از که حرفي هر. نيست کار در شدنيخوب هم بد به اين از نشده؛ خوب االن تا ست،تازه هنوز من زخم -

 .ريزممي هم به ناخودآگاه احساسي، نوع از البته بشه زده مرد
 .بست را هايشچشم درد با و کرد مکث کمي

 يرايحه هم ايساده حرف هر از ممکنه که دختري کني؟ سر مريض دختر يه با رو عمرت آخر تا حاضري -
 شه؟ بد حالش و بشنوه عاشقانه

 ميدي؟ نشون مريض رو خودت دستيدستي داري ديوونه -
 داغونم درون از حسابي که بود دروني ريختگياي هم به همين تو از دوريم اصلي دليل. نيست کار در تمارضي -

 .کرده
 .داري دکتر به احتياج -

 .گرفت ايتازه جان هايشلب روي آوا پوزخند
 .سوده تماماً هم خودت براي من از دوري و نداري کنارت رو مريض زن يه تحمل که بينممي -
 براي. فروکن بافتمنفي کوچولوي يکله اون تو رو اين نيست، خودم خاطربه زدم دکتر از حرف اگه. نگو مزخرف -

 .بري بايد خودت آرامش
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 شکل همين به حاضري هم باز باشم داشته دوست رو دروني انهدام نوع اين و کنم سر جوريهمين بخوام اگه -
 کني؟ قبولم
 :گفت و کرد آوا سرگردان نگاه غرق را نگاهش مکث بدون و ترديد ايذره بدون سپهر

 دلم حرفاي جلوي بتونم هم چقدر هر. من نه تويي ميشه اذيت وسط اين که کسي. مني مال باشي هرجوري تو -
 اين غير در دکتر، بري شده که هم خودت خاطربه بهتره پس. ميشن زده ناخودآگاه حرفا بعضي هم باز بگيرم رو

 .گذاشت روش مدرن خودکشي اسم ميشه و نداره فرقي کردنخودکشي با رفتارت صورت
 کسري با عاطفيم ارتباط گيريشکل تو جورايي يه هم رو خودم چون خودمه؛ وجود از انتقام نوع يه حالم اين -

 .ميشم متنفر نادرستم انتخاب و خودم از هزاربار روزي و دونممي مقصر
 .داري مشاور به مبرمي احتياج که شدم مطمئن کامالً ديگه نه -

 :گفت و داد تکان هوا در را اششدهمشت دست و شد بلند حرف آن تکرار از عصبي
 .نکن تکرارش برام قدراين -
 و کالفه را او حد چه تا دانستمي خوبيبه که گفت چيزي جواب در و زد نيشخندي بدجنسي روي از و شيطنت با

 .کندمي عصبي
 .دارم دوستت و مهمي برام چون کنممي تکرار -
 .داد گوش اشتياق با را آن و شد بلند آوا فرياد زدمي را حدسش که طورهمان و
 ببينم؟ بايد رو کي باشم مهم نخوام من -
 .رو من -
 سري شود،نمي او زبان حريف که دانستمي طرفي از و بود شنيده و زده حرف روز آن در ظرفيتش از بيشتر که آوا
 با در کردن باز محض به و فشرد را دستگيره و برداشت قدم اتاق در سمتبه آرام خيلي و داد تکان کالفگي روي از

 نگاه. کرد برخورد بوده دو آن خصوصي هايحرف به ايستادن گوش مشغول مدت تمام بود مشخص که ساسان
 .گذشت کنارش از و کرد اششدههول يبيچاره برادر نثار هم پرغضبي

 وايستي؟ گوش داد اجازه بهت کي -
 :گفت شدمي روان دنبالش به که طورهمان و انداخت پايين را سرش ايشدهمظلوم و بچگانه لحن با ساسان

 .کرد گل کنجکاويم يهو ببخشيد -
 .فضولي بگي بهتره -
 .نيست ذاتم تو فضولي خوبيَم، بچه من بابا نه -
 .عزيزت دوست اين يکي خوبي تو يکي خودت، جون آره -
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 !داري عزيزم شوهرخواهر کارِچي -
 را خجالتش داشت سعي کهحاليدر و ايستاد دو آن الوقوعقريب ازدواج به اشاشاره و او گوييرک از خوردهيکه آوا

 به دست که سپهر يقهقهه صداي که بزند حرفي خواست و چرخيد عقب به کند پنهان آلودشاخم يچهره پشت
 را عصبانيتش خنده همان و شد ترعريض دنبالش به هم ساسان لبخند و شد بلند بود داده تکيه در چارچوب به جيب
 :گفت ساسان به رو پرتهديد لحني با. کرد ورترشعله

 کسي به سپهر، و خودت خنده يسوژه به کرده تبديلش و ايستادي گوشفال خاطرشبه که جرياني از کلمه يه -
 .کنممي تخفه خودم دستاي با خودم بزني حرفي

 .گلم نيست شدنيپنهان قضيه اين -
 .ببند رو دهنت زيپ فقط نيست، مربوط تو به -

 و خجالت باعث آن از بيشتر هايشحرف با ساسان تا نشست سفره کنار زمين روي و رفت آشپزخانه به سريع خيلي
 براي ريزتر صدايي با و زد سپهر پهلوي به آرامي يضربه آرنج با و کرد ريزي يخنده ساسان. نشود گرگرفتنش

 :گفت آوا گوش به نرسيدن
 .زدم زنگ بهش شد خوب -

 :پرسيد و انداخت باال ابرويي سپهر
 چطور؟ -
 ازم بايد االن. دويديمي بله جواب دنبال بايد هم هنوز شدمنمي آوا نگراني باعث زنگم با من اگه خنگ آقاي -

 .باشي ممنون
 .گذشت کنارش از محکمي يتنه با سپهر

 .آقا باشم ممنون موقعم به مريضي و خودم از بايد اصل در -
 !طوراين که -
 .بله -
 .خودشيفته آقاي خودت نه بدهکاري، خدا به رو اصلي تشکر بگم بايد اطالعت محض -

 :گفت دادمي نشان را نظيرشبي آرامش که لبخندي با و چرخاند باال به را سرش آرامش با سپهر
 االن و داد رو سخت راه اين يادامه توان بهم بودنش. آوردمنمي دووم االن تا نبود اگه که برم قربونش صددرصد -

 .داد پيوند بهش رو من باالخره و کرد نرم رو سرسختت خواهر دل که خداست هم
 .گذاشت اششانه روي دست و شد نزديکش ساسان

 !سپهر -
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 .دوخت ساسان به و گرفت سقف از را پرآرامشش نگاه
 .بله -
 .رسيدي خواستيمي که چيزي اون به که حالمخوش -

 :گفت و فرورفت ـوشش*غـ*آ در مردانه سپهر
 ترسممي و دارمبرمي قدم دارم بودم گرفتارش مدت اين که هذيوني تونل تو انگار. ساسان نميشه باورم هنوزم -

 .برسم آوابودن با سراب به تهش و کنم باز چشم
 :گفت و بوسيد را اشپيشاني و کرد جدا خود از را او ساسان

 .داره واقعيت هم آوا بودن و بيداري تو معناست،بي ترس -
 .افتاد دهن از صبحونه اين. ديگه بيايد کنيد،مي کارچي آهاي -
 .نزده دار رو دوتامون گرامم خواهر تا بريم بيا -
 با و زد تمسخرآميزي يخندهتک حال آن در ديدنشان با آوا. رفتند آشپزخانه به انداخته، هم گردن در دست خنده با

 :گفت کنايه
 !داره نگهتون هم براي خدا -
 را او تا خواست ساسان از آوا صبحانه صرف از بعد و شدند خوردن مشغول و نشستند سفره دور بلندتري يخنده با
 . برساند ترمينال به

 .بخورد گره درهم سپهر ابروهاي شد باعث همين و نگيرد تماسي مدت آن طي در تا خواست سپهر از رفتن قبل
 چرا؟ -
 .زندگي براي شدنآماده و افکار کردنجمع براي خواممي فرصت يه -
 !من کردن باز سر از براي خوايمي فرصت بگو -
 .برسم جواب تريندرست به تا کنم باز خودم سر از بايد رو خودم -

 .نشست سپهر هايلب بر نااميدي روي از تلخ پوزخندي
 نيستي؟ مطمئن دادي که مثبتي جواب درستي به يعني -
 .کنيمي برداشت بد -
 .بود همين برداشت تنها -
 .زنممي حرف نيارم کم و باشم داشته مشترکمون راه تو بايد که ايآمادگي از دارم -

 به شروع عروسي شب رنگارنگ هايچراغ يريسه مانند مشترک، راه آخر «مون» شنيدن با سپهر چشمان
 محروم ديدنش از مدتي بايد دوباره که شد آوايي يخيره سکوت در فقط عريض لبخندي با و کردند نورافشاني
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 اما شود؛ دور او جديد نگاه جو از زودتر هرچه تا رفت ماشين سمتبه سريع خاصش نگاه از رهايي براي آوا و ماندمي
 .شد مانع آستينش يگوشه کشيدن با سپهر برسد ماشين دستگيره به دستش اينکه از قبل

 !آوا -
 .بله -
 هستي؟ خودت مراقب که راحت خيالم -
 .کشيد بيرون او خوردهگره مشت اليالبه از را آستينش کالفه آوا
 .نيستم که بچه بابا. بزنم دار رو خودم حاضرم شنوممي رو کلمه اين وقتي خدا به راحت، خيالت بله -

 .کرد تکرار را لبخندش دوباره خوردمي او که عميقي حرص به توجهبي سپهر
 .بري جايي تنها نداري اجازه اين از بعد چون بکن؛ رو استفاده نهايت تنهايي اين از -
 !ميگي زور االن از -
 .کردم تحمل اجبار به هم رو مدت اين. ندارم رو نگراني طاقت چون بري؛ نداري حق -
 برم؟ تونممي نيست امري ديگه اگه حاال خبخيله -
 کني؟نمي نگاهم چرا -
 به ناخودآگاه را دارد نگه ذهنش در داشت قصد فقط که را چيزي و بخشيد سرعت هايشقدم به کرد، او به پشت آوا

 را خودش ترسريع ديد بهتر پس نداشت، را گرفتنش پس قدرت ديگر اما شد؛ پشيمان هم سرعت به و آورد زبان
 .کند دور

 .بلرزه دلم نکرده پيدا رو خودم هنوز خوامنمي کنم،مي حس رو تشده پرواتربي نگاه سنگيني کافي ياندازه به -
 بود؟ چي منظورت ببينم کن صبر آهاي -

 :گفت خودش براي نجوا به لب زير
 !سازيمي دردسر خودت براي فقط زنيمي که هم وقتي زني،نمي زني،نمي حرف که آوا شي الل اي -

 :گفت و شد خم شيشه روي سپهر اما کند؛ حرکت زود خواست ساسان از و شد ماشين سوار
 .بگو رو منظورت فرار جايبه -
 .هيچي -
 .منظور -

 برخالف اما بود؛ آوا حرف معني و نگاه دنبال کند، رهايش جواب بدون که بود هاحرف آن از ترسمج سپهر
 .بود مصر نکردنش نگاه روي شدتبه آوا اشخواسته

 .کن حرکت ساسان. ميشي متوجه بندازي نگاه زنهمي چرخ چشمات توي که چيزي اون به -
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 پشت را مسکوت سپهر و درآورد حرکت به را ماشين چرخاند، را سوئيچ بود نشده وگويشانگفت متوجه که ساسان
 .گذاشت سر
 !آوا -
 .داداشي جانم -
 بود؟ چي قضيه -
 قضيه؟ کدوم -
 .شد ردوبدل بينتون االن که حرفي همين -

 :داد جواب و زد بود شده تعجب عالمت شبيه که برادرش گيج يچهره به لبخندي
 .نيومده جانم داداش به فضوليش -
 .ديگه بگو نکن، لوس رو خودت -
 .بود خصوصي يمسئله يه -

 آوا خرج نگاهينيم زدمي برق جديدشان کشف از هاپسربچه نگاه مانند که پرشيطنتش چشمان و باز نيش با ساسان
 .داد روروبه به را حواسش و کرد

 .بود عاشقانه حرکت يه زياد احتمال به -
 :گفت و کرد اششده شيطان برادر يشقيقه نثار ايضربه بود گرفته اشخنده اشگوييرک از که آوا
 .زوده حرفا اين تو براي ببند، رو نيشت -

 .کرد پر را اتومبيل کوچک فضاي ساسان يقهقهه
 !کردي؟نمي رو و بودي بلد عاشقانه حرکت هم تو کلک، اي -
 .نگو مزخرف -

 .فرورفت اشجدي قالب به و کرد تمام را اشخنده ساسان
 !آوا -
 چيه؟ باز -
 .ساعت چند عرض در هم اون باشه، زده جوونه يهو ديدم ازت که مهري که ندارم باور -
 !مهر؟ -
 توان ديگه؟ بود جدي زدي بهش که حرفايي. دادي هديه سپهر به پيش ساعت چند همين که مهري مهر، آره -

 داري؟ رو قبولش
 :گفت و دوخت بيرون به پنجره کدر يشيشه قاب از را نگاهش آوا
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 .بشنوم خوامنمي چيزي مورد اين در -
 .بده جواب کنممي خواهش -
 کنه؟مي فرقي چه تو براي -
 .نيست نااميدي اون يعالقه حق باشم، سپهر وجود تو ايتازه نااميدي شاهد آينده در خوامنمي -
 براي. خونه در پشت بودم رسيده که اومدم خودم به وقتي. نياورد طاقت دلم دادي بهم رو بدحاليش خبر وقتي -

 خــ هرگز بخشيدم بهش حرفام با که اميدي به بدون رو اين و زدم نيومدن از حرف دلم روي گذاشتن سرپوش
 .کنمنمي ـيانـت

 سپهر پريشوني همهاين به و کشوند اينجا رو تو و گذاشت رسوايي به سر باالخره دلت حال که حالمخوش خيلي -
 .بخشيد پايان

 رصد را برادرش وجود تمام مشکوک نگاهي با چرخيد، سمتشبه زد جرقه ذهنش در ايلحظه براي که چراغي با آوا
 :گفت ريزشده چشماني با و کرد

 !ساسان -
 .شدي بدبخت ساسان يعني لحن اين -
 .نريز مزه -
 .بزن رو حرفت حاال. شناسممي رو صدات لحن خوب من. نگفتم که دروغ -
 اينجا؟ بکشوني رو من دروغي ترفند يه با تا نکردي عَلم رو مريضيش که تو -
 .خدا به ايديوونه تو -
 کرده، همراهيت هم زيرکاهآب سميراي و بوده نقشه يه موناوليه ديداراي همون مثل حتماً. بده رو من جواب -

 درسته؟
 .داشته تب طوالني مدت يه که بود مشخص کامالً ديديش، خودت خوبه! سرت به زده -
 شد؟ خوب حالش رسيدم سر من تا چطور طورهاين اگه -

 خودش از ترعصبي خواهر سمتبه کامل و کرد باز را کمربندش کرد، ترمز ترمينال جلوي عصبي و کالفه ساسان
 .چرخيد

 کار به دست زودتر خب آورد راه به رو تو ميشه آسوني اين به ترفندي با دونستممي اگه من، خل خواهر آخه -
 .شدممي

 :پرسيد آوا شکاک نگاه شدنبرداشته با
 شد؟ اتهام رفع خب -
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 .حدودي تا -
 .نشدم ديوونه تا شو پياده هي، برم رو روت -

 .نشست انتظارش به صندلي روي هم آوا و رفت بليط خريد باجه سمتبه ساسان
 .بعدازظهره سه براي بليط تنها -
 .برسي کارت به بري بهتره تو. مونممي منتظر نداره، اشکالي -
 .کنممي صبر نه -
 .برو نيست، الزم -
 .هستم ساعتي يه تا فعالً -
 .راحتي طور هر -
 !آوا -
 .جونم -
 .موندم بابا درک تو -
 !چطور؟ -
 .بري سفر اين به گذاشت داشت تو روي که حساسيتي همه اون با بابا که شد باعث چي بفهمم نتونستم هنوز -

 .کرد گرم را وجودش پدرش اعتماد شيريني دوباره و گشود هم از را هايشلب ذوق سر از لبخندي
 تن دخترش خواسته به تا گذاشت پا زير رو شپدرانه هاينگراني تموم که داره دوستم قدرياون که برم قربونش -

 تنگ دلش. ببينه گذشته خيالبي آواي همون دوباره رو من که بوده اين رضايت اين از شانگيزه تنها کنم فکر. بده
 .آوام همون دنبال به هم خودم که طورهمون شده، سابقش کوچولوي آوا

 :گفت بود شدهسرکوب حسرتي از پر که لحني با و داد تکيه سرش پشت ديوار به را سرش ساسان
 هاتخنده با و ميشه ديگه آدم يه هميشه تو برابر در اما نميده؛ بروز رو احساساتش زياد و خودداره هميشه بابا -

 بود اين آرزوهام ترينبزرگ از يکي بوديم که کوچيک. گيرهمي آتيش وجودش تموم غمات با و خندهمي چشماش
 .ببينم پرعشق رو بابا نگاه تونستممي و بودم دختر هم من کاشکي که
 و کوچک دستان بين را اششدهتنيده درهم دستان و شد خم سمتشبه ساسان وجود پنهان حسرت از زدهبهت آوا

 .گرفت قاب خودش ظريف
 !ساسان -

 به نگاه با فشرد، را آوا دستان محکم و کرد عوض را هايشاندست جاي و زد تريپرحسرت يخندهتک ساسان
 :گفت اشگرفته و زدهبهت صورت
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 .ديگه بود بچگانه حسودي -
 فرق بينمون هرگز بابا ساسان، کنيمي اشتباه داري. نيست بچگي زمان حسودي يه يدهندهنشون لحن اين اما -

 .طور همين مامان بلکه بابا تنها نه نذاشته؛
 .عزيزم دونممي -
 خوابيده؟ حسرت دنيا يه صدات پشت چرا پس -
 درست تو. نداره اندازه و حد دخترش به پدر يه عشق شدم متوجه شدم تربزرگ که بعد اما بود؛ حسودي زمان اون -

 دخترا ميگن چرا کنيمي فکر. بشم تو به بابا پدري عشق منکر تونمنمي خب اما دارن؛ دوستمون اندازه يه به ميگي،
 .رو مامان يا داري دوس بيشتر رو بابا بگي تونيمي تو خود االن دارن؟ تمايل باباشون سمتبه بيشتر

 .رو دو هر معلومه خب -
 چيز يه پدرش براي دختر اما دارن؛ دوست اندازه يه به رو هاشونبچه يهمه هم باباها و مامان ديگه، همين -

 .ستديگه چيز يه بودن پسر يا دختر به نگاهش نوع اما يکيه؛ پدر داشتن دوست گفت ميشه. ستديگه
 .ستديگه چيز يه هم پسرش به مادر يه عشق گفت ميشه پس باشه ميگي تو که طور اين اگه -
 .نه -
 !چطور؟ -
 که بزرگه قدراون دلش و ست( س)فاطمه حضرت وجود هم مادري هر الگوي و اسوه و مادراست پاي زير بهشت -

 .واحدن عشق يه براش دختر هم و پسر هم
 .زنيمي حرف پيچيده ساسان، فهمتنمي -
 .کني نگاه هاشبچه به پدر يه ديدگاه از تونينمي هرگز چون نکن؛ من حرفاي درگير زياد رو خودت -
 .نشدي پدر هنوز هم تو خود -
 و داره نبض دخترش براي بيشتر پدر يه قلب يکفه که داده بهم رو باور اين وجودم يمردونه خصلت اما درسته -

 همين بينشون ناب عشق دليل شايد و پدره يه آبروي و اعتبار ضامن دختر يه که اينه هم شديگه بعد يه. سنگينه
 تا بشم خوشگل دختر يه صاحب خودم که روزيه انتظار حول آرزوم االن و بود دختربودن آرزوم موقع اون. باشه
 نه باباشدنمه، روز رسيدن حسرت کنهمي بيداد لحنم تو که حسرتي اين پس. کنم احساس وجود تموم با رو بابا حس

 .تو به نسبت بابا يعالقه به حسودي و حسرت
 .بود ناشناخته وجودش از بعد اين برايش و بود نديده وهواحال آن در را ساسان حالتابه آوا
 .بودمت نديده پيچيده قدراين حاال تا -
 .کنهمي پيدا نمود وجودم تو بار يه سالي پيچيدگي از نوع اين کنم فکر -
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 :گفت و خنديد آوا
 .دارم دوست بيشتر رو وهواتحال اين -
 .نداره رو تحملش توان بدنم سنگينه، زيادي -
 .شدي داشتنيدوست هرحالبه -

 .کشيد و گرفت انگشت دو بين را اشبيني آوا کودکي مانند و کرد ساختگي اخمي ساسان
 نبودم؟ االن تا يعني -
 .بيشتر االن اما بودي؛ چرا -
 رسيدي؟ چي به بگو، سفرت از تو حاال! باززبون اي -
 دوتا با آشناييم کرد، شمقايسه چيز هيچ با نميشه که رفتنمحرم از غير به البته قسمتش ترينمهم چيزا، خيلي -

 دختر يه با شمال به سفرم تو هم يکي کردم، شرکت هم عقدش مراسم توي حتي که مشهد تو يکي بود؛ دختر
 .کشيد عميق چالشي به ديدگاهش نوع با زندگي به رو نگرشم که ماه و ساده

 حد در کردن پيدا دوست توي تعرضه تو آخه. کني پيدا رو ديگران با شدندوست راه شد باعث سفر اين پس -
 .بود صفر زير
 .بودن سميرا شبيه حدي يه تا -
 چيه؟ اسمش دومت دوست اين حاال -
 داري؟ کارچي اسمش به -
 .شد باز دختر اين با بختم و بود قسمت شايد -
 :گفت و خنديد فکرش از آوا
 .داره نامزد گلنار آقا، نزن صابون دلت به بيخود -
 .درمياد آب از شوهردار طرف بشم مزدوج يکي با ميام تا چرا دونمنمي! شانس بخشکي اي -

 .شد بلندتر آوا يخنده
 .ترشممي دارم ديگه که باش من دادنزن فکر به خنده جاي به -
 :پرسيد و زد گريز پيش لحظات وهوايحال به دوباره آوا
 کني؟ برآورده خودت براي رو شدن دختر يه پدر آروزي که کني ازدواج نخواستي حاال تا چرا -
 وقتي پسر يه نظرمبه. نکردم پيدا ببينمش هامبچه مادر و شم شريک باهاش رو خودم بخوام که دختري چون -

 رو خودش پدري بُعد ازدواج از قبل بايد که طورهمون کنه، فکر هم مادريش بُعد به بايد کنهمي انتخاب رو دختري
 .بره جلو آمادگي با و بگيره نظر در هم
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 .داري ازدواج به نسبت جالبي نگاه و فلسفه -
 .ازدواجه مورد در زيادم تفکرات اثرات -
 به همسري چنين وجود از بايد ميشه همسرت که دختري و داشت خواهي رو انتخاب بهترين ديد اين با مطمئنم -

 .بباله خودش
 :گفت و شد بلند جا از زد، لبخند و کرد وارد آوا دستان به ديگري فشار ساسان

 .برم بايد ديگه خبخيله -
 بابااينا جلوي اومدنم از باشه حواست فقط. بود باارزش خيلي برام امروزمون حرفاي. موندي کنارم اينکه از ممنون -

 .نزني حرفي
 .رفتم من راحت، خيالت باشه -
 .خداحافظ -
 !زودتر هرچه ديدار اميد به -

 خوش جا هايشلب بر که بود لبخندي ثمرش و گرفت خود مشت در را ذهنش دوباره سپهر فکر ساسان رفتن از بعد
 . کرد
 تفريحاتش، از بردنـذت*لـ و روزمره و عادي افکار برعالوه ذهنش گذراند اصفهان در که ماهي يک تمام در

 مانند و خوردمي چرخ اشآينده زندگي در او قبول براي شدنآماده محور حول بود داده قول سپهر به که طورهمان
 به درونش در بود شده ديگران و خودش آزار باعث و گرفته خو آن به هامدت که آوايي داشت سعي ايحرفه قاتلي
 اگر که داد قول هم خودش به و کند شروع سپهر هايعاشقانه همراه به را جديدش زندگي بتواند تا برساند قتل

 از بعد. کند مراجعه مشاور به سپهر يتوصيه به برآيد درهمش ذهنيات يعهده از کوتاهي زمان مدت در نتوانست
 تمام که ايلحظه همان در که قوي قدرآن کرد، ترغيب مشهد به رفتن دوباره سمتبه را او حسي ماه يک گذشت

 تمام روحانيت و تقدس يرايحه با که شد شهري راهي و بست را هايشچمدان طلبيد،مي را بودن حرم در وجودش
 .است شده عطرآگين فضايش

 بود؛ بخشش تقاضاي از پر که هاييحرف کرد، خود درگير را ذهنش گلنار هايحرف حرم به گذاشتن قدم محض به
 که روزي پنج. بردارد گام رهايي سمتبه تا بود شده باز برايش که بود راهي همان اين و کسري و خودش بخشش

 را سفرش بعدي گام بود کرده ارزاني او به وجودش آرامش از آقا که ايهديه با و شد تمام باشد آنجا بود کرده نيت
 .دهد اطالع پدرش به هميشه روال طبق را ديگري شهر به رفتن خبر تا زد زنگ خانه به. برداشت

 .گل آواخانم سالم -
 کني؟مي کارچي اونجا تو. خانمترقه سالم -
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 !کنيمي ضرر که نپرسي رو حالم موقع يه -
 .شد بلند آوا يخنده

 .ميشه اجرا تتوصيه چشم -
 .پررويي خيلي -
 .عزيز استاد ميدم پس درس -
 .خوبه -
 خوبه؟ من کوچولوي فندق و خودت حال بگو حاال -
 .عالي -
 .شکر رو خدا -
 چطوري؟ تو -
 چيه؟ بابت سروصداها اين. خوبم هم من -
 .مهموني -
 .کن خالي هم رو من جاي بگذره، خوش -
 .چشم -
 هستن؟ کيا حاال -
 .سپهرخان و بزرگتمامان شوهرجونم، و من -

 :بپرسيد شک با و بخورد گره درهم آوا هاياخم شد باعث که کرد ادا کشيده را حرفش آخر يتکه
 منظور؟ -
 .هيچي -
 گذشت؟ ذهنت تو چي بگو نکن، فرض خر رو من -
 .هيچي کوچه تو درخت جون به -
 !سميرا -
 .هيچي يعني هيچي ميگم! شدم کر خبره چه هيس -
 .کردم باور هم من و گفتي تو بله -
 زدي؟ زنگ داشتي کاري. خودته ميل نکردنش با کردن باور -
 .ميرم ديگه شهر يه به فردا بدم خبر بابا به خواستم -
 !آوا. آهان -
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 .جانم -
 !بودي اينجا کاش -
 ؟!چطور -
 توش رو آزادمون وقت بيشتر که پارکي همون بگيرم، تولد براش خونه از بيرون خواممي و فندقه تولد فردا آخه -

 .کرديممي سر
 .شده تنگ مورچه دل ياندازه براش دلم -
 کني؟ تمومش خواينمي -
 .نکردم فکر آخرش به هنوز -

 .زد پوزخندي سميرا
 سال؟ به کني تبديلش کردي قصد نکنه نيستا، کمي زمان ماه چهار -
 .شايد -
 .ديگه ايديوونه -
 چيه؟ براي تگله کردي، مهيا برام رو راه اين خودت -
 بابات و مامان اگه کنم فکر. بودم نکرده رو بودنش طوالني حساب وجه هيچ به! شدم تنگدل حسابي آخه -

 .ذاشتننمي تنم به سر داشتم تو رفتن تو که اياصلي نقش خاطربه ميومد دلشون
 .نمياد دلشون که شکر رو خدا پس -
 ...آره -

 دو هر لحظه يک در و ماند تمامنيمه بود، شده بلند يشانمکالمه بودنطوالني براي که ساسان صداي با حرفش
 :گفتند صدايک و باهم

 .خيربه يادش -
 .کرد پر را جا دو هر فضاي کردندمي مشغول را تلفن هاساعت که گذشته يادآوري و همزماني اين با هردو يخنده

 .برم فردا قراره که بگو هم بابام به. ببر ـذت*لـ مهموني از برو عزيزم، ديگه خب -
 .چشم -
 .بالبي چشمت -

 هايگفتن الو به توجه بدون عصبانيت روي از. کرد پر را گوشش سپهر صداي که کند قطع را تماس خواست
 سمت از ذهنش و شد جمع خود در وارجنين. کشيد دراز تخت روي کالفه و کرد قطع را گوشي اشوقفهبي

. کرد پيدا سوق بود شناور آن در دقيقه آن به تا که دنيايي و خودش به بعد و سپهر به سميرا، دست از عصبانيت
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 خودش. کشيد سردي به را اشگرگرفته هايگونه نکشيده ثانيه به و کرد پر را پرتمنايش چشمان اشک ناخودآگاه
 را دلش صورتش روي روان بلورهاي از بدي حس هيچ که ايگريه کرد،نمي درک را ناگهاني يگريه آن دليل هم
 .بدهد باريدن ياجازه هايشاشک به قبل از ترراحت شد باعث همين و نکرد پر
 حضور آن رأس در که آمددرمي نمايش به اشباراني چشمان جلوي تار و نامفهوم ايآينده هرقطره پس در

 محبت ورود ياجازه صراحت به هم قلبش انگار نشاند، لبش بر ايارادهبي لبخند ديدنش که بود سپهر شدهپررنگ
 و بنددمي نقش آسمان دل در باران هر از بعد که کمانيرنگين مانند زيبا لبخند آن و بود کرده صادر را سپهر

 به گرفت ـوشش*غـ*آ در خواب که زماني تا و داشت نوظهور يعالقه آن درستي بر تأييدي کندمي نورافشاني
 کردن تمام براي بود روشن هنوز وجودش در قبل شب از که حسي با وقت اول صبح. ماند باقي شکل همان

 .ماند در پشت اشخانواده نبود با. برگردد خانه به خبر بدون و زودتر هرچه تا شد فرودگاه راهي سفرش
 برم؟ کجا وسيله همهاين با من حاال! رفتن زود چقدر -»

 :گفت و کرد خودش نثار ايغرهچشم
 .اومدي خبر بدون که خودته تقصير -
 .برن بخوان زودي اين به کردمنمي فکر خب -
 .خونه بياد يکي بزن زنگ حاال -
 .کنم غافلگيرشون خواممي آخه! نميشه -
 .نداري رفتن جز ايچاره پس خب -
 خوبه؟ همسايه، يخونه بزارم رو هاچمدون بهتره -
 «.بکن رو کار همين آره -

 سر سمتبه شدهسبک دستي با. داد تحويل را وسايلش و زد را هاهمسايه از يکي زنگ درونش با مشورت از بعد
 غافلگيرشدنشان براي که شيطنتي از. رساند موردنظر پارک به را خودش تاکسي گرفتن با و برداشت قدم خيابان
 کودکانه ذوقي و پوشاند را صورتش عريضي لبخند سپهر خصوصبه يشانزدهبهت هايچهره تصور و داشت

 ديدن با بردارد قدم سمت آن به خواست تا. باشند بازي يمحوطه نزديک بايد زدمي حدس. کرد پر را وجودش
 را هايشقدم بار اين کوتاه مکثي از بعد. ايستاد درجا بود خوريآب طرفبه رفتن حال در دست به سيني که سميرا

 نشود، او ترس باعث اشبرنامهبي ظاهرشدن با اينکه براي حال همان در و کرد کج بود رفته سميرا که سمتيبه
 طبق را هايشدست بست، را آب آراميبه سميرا. گرفت را اششماره و کشيد بيرون مانتويش جيب از را اشگوشي
 .داد پاسخ تماس به و کرد خشک شالش هايلبه با عادت

 !کنيمي يادم زود به زود شده چي آواخانم، سالم -
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 خوبي؟ سالم -
 چطوري؟ تو ممنون، -
 کجايي؟. خوبم شکر رو خدا -
 .گفتم ديشب که جايي همون -
 تنها؟ -
 !باشم؟ تنها بايد چرا کل عقل -
 .تنهايي حاضر حال در چون -
 .بينيمي رو من داري انگار زنيمي حرف جوري -
 .کردي اعتراف هم خودت ببين آهان -
 !آوا بودي اينجا کاش ديوونه، -

 .آورد لبش به لبخند آرزومندش لحن
 .نيست غيرممکن تو پيش بودنم چون نيست؛ کاش اي به احتياجي -

 .کشيد دلتنگي روي از آهي سميرا
 .غيرممکنه که فعالً -
 .اينجام هم من نچ، -

 :گفت و کرد راستش و چپ به نگاهي بود نشده حرفش متوجه که سميرا
 !ميگي؟ چي معلومه -
 باشم؟ کنارت االن که مياد عجيب نظرتبه چرا -
 .دختر بنداز دستم کم. کنارمي واقعاً انگار زنيمي حرف جوري -
 نيستم؟ مگه خب -

 .داد چرخ طرفش دو را نگاهش دوباره کالفه سميرا
 .نميشي ديده چون نيستي -

 :گفت ايخفه صداي با که نداشت فاصله سميرا با بيشتر قدمي چند ديگر
 .کنيمي نگاه رو راستت و چپ فقط عاليجناب چون نميشم ديده -

 .داد قورت را دهاش آب سختيبه شد، اشکالفگي جايگزين ترس
 .کنار بزار رو شوخي -
 ترسيدي؟ چرا حاال -
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 !آوا -
 .جانم -
 ... .کنمي حس -
 ـوش*آغـ به را آوا ثانيه چند از بعد و شد تبديل بهت به ترسش اشقدمي يک در آوا ديدن و چرخيدنش عقب به با

 :کرد زدنحرف به شروع شادي و هيجان با کشيد،
 .نميشه باورم -
 .کنيمي له رو استخوونام داري بشه؛چون باورت خواهشاً -
 .فشرد دستانش بين محکم را بازوهايش و کند دل ـوشش*غـ*آ از
 نگفتي؟ ديشب چرا! ميده معني چه اومدنت خبربي -
 .شد يهويي -

 .دوخت او به را نگاهش اخم و دلخوري با سميرا
 ميگه؟ چي صورتت وسط اخم اون شد، يهويي ميگم دارم -
 .شدي نماخواب حاال تا ديشب از حتماً آهان -
 .کردم عمليش و افتاد سرم به فکرش صبح امروز همين. نبود شدهريزيبرنامه قبل از اومدنم اين هرحالبه شايد، -
 ... .ي قراره بار اون مثل يا شد تموم باالخره -

 فرار حال در يچهره تمام شک و ريزشده چشماني با آوا. کرد رهايش ناتمام شدههول که زدمي حرفي نبايد انگار
 .خواند نگفته را حرفش ته تا و گذراند نظر از را سميرا

 کرد؟ خبرچيني کدومشون -
 ... .کدو -

 :گفت و گرفت صورت جلوي سکوت معناي به را دستش
 .نکن انکار -
 .شنيدم ساسان از -
 .بگيره رو دهنش جلو تونهنمي خانفضول اون دونستممي -
 از که بود اين درستش البته که باشم جريان در هم من خواست بوديم، باهم ماها سپهر و تو جريان اولِ از خب -

 .بشنوم خودت
 .بدونه چيزي کسي گردمبرمي که مدتي تا خواستمنمي -
 .نيستم هرکسي من -
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. بود بهتر شدنمي زده حرفي اصلش از اطمينان تا بود، ترديد از ايهاله توي روز اون تموم کن باور نشو، دلخور -
 هان؟ داشت معنايي چه ديشبت حرکت اون راستي

 کدوم؟ -
 .سپهر به گوشي سپردن -

 .شد هاليوان شستن مشغول و برگشت خوريآب سمتبه رفت، هوا به قبل شب يادآوري از سميرا يقهقهه
 .کردي يخ روي سنگ همه جلوي رو بيچاره نذاشتي، کم که هم تو -
 .نداره زدنزنگ حق برگشت زمان تا بودم گفته بهش. بود حقش -
 .دختر بدجنسي تو چقدر -
 .رفتند کردند، اطراق بقيه که آالچيقي طرفبه هم همراه به کارش شدنتمام با
 برگردي؟ قراره هم باز نگفتي،. ميشن غافلگير حسابي -
 .نه -
 !ول اي -
 .شدم رها -
 ؟!چي از -
 .بود بسته رو نفسم راه و کرده اسيرش رو خودم که هرچي از -
 .رسيدي بودي دنبالش که چيزي به پس -
 .آره -
 .شکر رو خدا -
- ... 
 !نداشت غمي که بينم کنارم بعد به اين از قراره رو آوايي همون يعني -
 .ترمحکم البته گذشته آواي همون آره -
 .باشه محکم هم بايد من دوست -
 .نميشه متوجهت کسي نري جلو تا که حالنخوش قدراون ببينشون -
 .خنديد پرهيجان شادشان جمع ديدن با
 .بود بابام و مامان تنگ دلم چقدر فهمممي تازه -

 :گفت خنده با و داد هل جلو به را او کـمرش به ايضربه زدن با سميرا
 !کردي سر غربت تو همه از دور هاسال انگار شدي زدههيجان جوري -
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 :گفت او تمسخرآميز لحن جواب در لرزان صدايي با و کرد تندتر را هايشقدم
 .کني کمدر بايد بهتر کشيدي رو دوري طعم خودت تو. نداشت سال از کم هم مدت همين من براي -
 .ايناييمامانت گوش ـل*بغـ تو اما بودم؛ دنيا سر اون من -
 .مياره تنگيدل نوعش هر از دوري نداره، فرقي سر اون و سر اين -
 .ميفتادي پس زياد هيجان از احتماالً وگرنه بشي، غافلگير تو نيست قرار خوبه -
 .دختر ميگي اراجيف چقدر -

 .کوبيد دهانش روي محکم را دستش سميرا
 .شودمي الل اکنونهم سميرا -
 . خوبه -
  

 :گفت جمع به رو رسا صدايي با و کرد پنهان سرش پشت را آوا رسيدند، که شانچندقدمي به
 ... .اي و شما اين فرماييد توجه -
 .کرد قطع را حرفش آمدنشبيرون با و نداد سميرا به بازيمسخره براي بيشتر مجالي آوا
 .سالم -

 آمد، خودش به بقيه از ترسريع مادرش. شد ختم او به همه نگاه مرکز فقط لحظاتي تا و کرد زدهبهت را همه ديدنش
 .کرد حرف به شروع زدههيجان و گرفت ـوش*آغـ در را او
 !برم قربونت الهي -
 .بلعيد وجودش تمام با را اشمادرانه وجود عطر آوا
 خوبه؟ حالتون -
 .نداره معنا بدبودن باشي تو که جايي -

 آوا نبود کرد، اسير بازوانش بين را او حريصانه و نداد او به را مادر ـوش*آغـ در بيشتر ماندن ياجازه پدرش
 از را آوا و بود مشخص کامالً ـوشش*آغـ بودنحريصانه از اين بود؛ گذاشته پدرش روي را تنگيدل اثر بيشترين

 .ايستاد سپهر رويروبه بقيه، با احوالپرسي از بعد. کرد سيراب بود شده محروم آن از مدت اين در که اشپدري مهر
 سپهرخان؟ چطوري شما -
 .خوبم -
 ردوبدل بينشان که کلماتي تنها کند، کنکاش را وجودش سلول به سلول داشت قصد انگار که سپهر عميق نگاه با

 اما داد؛ ادامه سميرا برادر با اشکارهنيمه صحبت به آوا يبارهيک ديدن التهاب خواباندن براي سپهر و بود همان شد



 

 

208 

 

  هم نوای دل نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

ghabkhatre 

 بين وگويگفت به را حواسش از درصد يک تنها و گرفت نظر زير را آوا حرکات تمام نگاه با نامحسوس طوربه
 مرکز. دادمي جواب پايانشانبي سؤاالت به سرخوشي با و نشست والدينش مابين آوا. بود سپرده مهران با خودش

 او با بازي مشغول ناهار وقت تا و کرد ـغل*بـ را سوسن کنندهمعذب موقعيت آن از فرار براي و بود شده همه توجه
 :گفت و کرد نثارش نيشخندي ساسان برد، دهان به که را قاشق اولين. شد
 !آوا -
 جانم؟ -
 .دختر رفته پوستت زير آب حسابي -
 شکنيدندان جواب و زد آرامي لبخند تفاوتبي بود، شده شيطانش برادر پرتمسخر نيت متوجه خوبيبه که آوا

 .کرد اشحواله
 .نشسته جلوت که هميني ميشه شنتيجه و نداره وجود هم خوردنيحرص بالطبع نباشي، تو که جايي -

 :پرسيد و زد او عريض لبخند به ايغرهچشم ساسان
 بود؟ من وجود خاطربه بودنتخشکچوب يعني -
 به که کرد تأييد را حرفش سر با نبود مشخص ظاهرش در آن از چيزي که دروني ايخنده اما جدي، لحني با آوا

 .شد ختم ساسان بيشتر خوردنحرص
 .دارم يکي سرم خير هم من دارن، خواهر همه! که واقعاً -

 روي ايـوسه*بـ بود، نشسته آوا کنار که سميرا مادر. بود بلند هاييخنده دو آن بين بحث به بقيه العملعکس
 :داد را ساسان يطعنه جواب و کاشت اشگونه

 .کن ناشکري کمتر نمياد، گير جاهيچ خوبي اين به خواهر! بخواد دلت هم خيلي -
 .برخاست ساسان از داريجانب به سميرا پدر سمت آن از
 .ساخته بهت حسابي مسافرت وهوايآب دخترم ميگه، درست ساسان گذشته، شوخي از -

 .آورد بيرون آوا براي را زبانش از قسمتي هابچه مانند ساسان
 .بده کردي من بار که ايتيکه با هم رو عمو جواب تونيمي اگه حاال! آواخانم بگير تحويل -
 .کرد عمو به رو او به توجه بدون آوا
 .شد قبل برابر چندين اشتهام غيرارادي طوربه رسيد، مشهد به پام که روزي اولين از -

 نيت داشت قصد و زدمي موج تمسخر و شوخي پشتش که لحني با بود، سوسن به غذادادن حال در که سميرا
 :گفت و گرداند آوا يشدهتپل هيکل روي به را نگاهش دهد، ادامه موضع آن کشيدنپيش از را ساسان
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 به خودت هم کردي،مي ورشکست رو عموجونم هم آخرش وگرنه ندادي؛ ادامه رو سفرت اين از بيشتر خوبه پس -
 .شديمي تبديل زشتش نوع از هم اون چاق يبشکه يه
 حرصي با آوا. کرد کردنشاذيت يمايهدست را همين و است حساس وزنش روي چقدر آوا که دانستمي خوبيبه
 .کرد پرتاب سمتشبه را بود برداشته خوردن براي که تربي بود، جوشش حال در درونش که
 !نريز مزه يکي تو -

 .برد دهان به را آن خنده با و برداشت بود افتاده کنارش که تربي سميرا
 هرچند. نداشتي بشکه از کم شدمي دارادامه کن باور ديگه، ميگم راست بعدشم عزيزم، افتضاحه گيرتنشونه اوالً -

 .بکن خودت حال به فکري يه نشدي، تپل کم هم االن
 .بودم که قليوني ني همون ميشم دوباره ديگه روز چند يه باشي، من نگران نکرده الزم تو -
 ميشه؟ اشتهاييتکم باعث ما از يکي کدوم وجود حاال -
 :گفت جواب در نداشت را سميرا شوخي دادنادامه يحوصله ديگر که آوا
 چون بعد به اين از و بوده شماها از دوري و بودنتنگدل علت به زياد احتمال به پرخوريم اين. کدومهيچ -

 .گردهبرمي سابق روال به خوردنم برنامه نيست، کار در ايدوري
 .طوراين که -
 .بله -

 .انداخت آوا به پرمهري نگاه پدرش
 .تريشاداب و ترخوشگل جوري اين دخترم، نکني کم وزن بهتره -
. کردند سکوت او از پيروي با هم بقيه. شد مشغول خوردن به سکوت در و داد را پدر نگاه جواب محو لبخندي با آوا
 .رفت بود مادرها بين بحث به دادنگوش مشغول که آوا سمتبه قراربي وجودي با سپهر ناهار از بعد
 !آواخانم -
 نگاهش مهار در سعي سختيبه بود معلوم که او يزدهخجالت يچهره به و گرفت بقيه از را نگاهش سختيبه آوا

 .دوخت چشم آوا، اال کردمي نگاه ايهرنقطه به و دارد
 بله؟ -
 .خواممي رو وقتت از دقيقه چند -
 :گفت بود افتاده کار به بدجنسش روي چون اما شده؛ پنهان چه همراهي اين پشت دانستمي اينکه با
 داري؟ کارچي -
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 صحبت صدا ولوم ترينآرام با داشت سعي و کردمي ترهول را سپهر همين و بودند دوخته دو آن به را نگاهشان همه
 .کند

 .ميشي متوجه بيا -
 .بگو اول -

 :گفت دادمي نشان را حرصش که بلندي تن با و کرد متصل او به را نگاهش کالفه سپهر
 .شو بلند -
 شيطنت به لبخندي پدر. خواست رفتن ياجازه نگاهش با و برگشت پدرش سمتبه و کرد نثارش نيشخندي آوا

 هايکتاني پاکردنبه مشغول و برخاست جا از آرامش با پس. کرد تأييد را رفتنش سر با و زد دخترش نگاه در نهفته
 صدايک را او کردناذيت وجودش. کند کالفه را سپهر بيشتر تا بست آراميبه را آن بندهاي قصد از. شد اشمشکي

. بود خنديدن حال در ريز و کردمي عملي را اشخواسته بود، درونش صداي به مقيد چون هم آوا و بود خواستار
 اعتراض صداي اينکه از قبل باالخره. نزد حرفي تا کشيدمي عميق هاينفس فقط بود، نفهميده را قصدش که سپهر
 که مويي تار چند. رفت هردو به ايغرهچشم ساسان، و سميرا ريز هايخنده ديدن با و ايستاد صاف شود، بلند سپهر

 با که بودند نشده دور بيشتر قدم چند هنوز اما شد؛ قدمهم سپهر با و فرستاد داخل به را بود زده بيرون شالش کنار از
 عقب به اکراه با نامش شدنخوانده دوباره با و ايستاد جا سر بهت با خواند را نامش که آشنايي صداي شنيدن
 و شد داده پاسخ لبخندي با نگاهش. شد خيره صدا صاحب به کرد، احاطه را قلبش که بدي حس تمام با. چرخيد
 :گفت و کشيد سرش پشت به دستي شد، نصيبش آوا سکوت در غرق نگاه تنها که کرد سالم

 .ديدمتمي حتماً بايد ولي شدم؛ مزاحم که شرمنده -
 .کرد واکنش به وادار را ساسان آوا بهت و سکوت

 رو حسابت بد بشي آفتابي مخانواده اطراف ديگه بار يه بودم نگفته بهت مگه کسري؟ اومدي حقي چه به -
 !رسممي
 کسري سمتبه ساسان. شد نصيبش توجهيبي تنها اما شد؛ بيشتر بهتش و شد دوخته ساسان به پرسؤال آوا نگاه
 .گرفت دست در را اشيقه سابقهبي خشونتي با و رفت

 .بزنم حرف باهاش خواممي فقط بودم گفته هم قبالً. ساسان کن ولم -
 .کشيد بيرون ساسان يبسته مشت بين از را او ييقه و شد نزديک هاآن به محکم هايقدم با هم پدر
 .نداري اينجا جايي پسر، بري بهتره -
 ... .ح آوا با بايد من کنم،مي خواهش پرتوي آقاي -
 !پرتوي خانم -
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 .دوخت آوا به را ملتمسش نگاه و کرد وجورجمع را خودش ساسان يخصمانه تشر با
 .لحظه چند فقط کنممي خواهش پرتوي خانم -
 سپهر. خواستمي اجازه او از نرفتن يا رفتن براي انگار دوخت، سپهر به را پرغمش نگاه جواب از قبل ناخودآگاه آوا

 که بقيه کنار شدهپهن موکت روي دوباره او به پشت بعد و داد پيوند او به ايثانيه را ناراحتش و سرد سرگردان، نگاه
. بگيرد ناديده را کسري خواهش نتوانست اما شد؛ بيشتر رفتن براي ترديدش. نشست بودند صحنه آن تماشگر
 .کرد پدرش به رو استيصال روي از گرداند، نداشت او به توجهي ديگر که سپهري و کسري بين را نگاهش

 ديد؟مي اجازه باباجون -
 :گفت و کرد سرکوب را اشناراحتي دخترش يغمارفته به آرامش برگردان براي پدر
 .برگردد زود فقط برو، -
 در که بلندي صداي با سميرا دورشدنشان، از قبل. برد جلو را هايشقدم کسري از زياد يفاصله با اجبار روي از

 :گفت بود آوا پرتشويش درون کردنآرام براي اصل
 .باشي فندق کنار شمع کردنفوت از قبل بايد آواجونم، برگرد زود -
 همه يشدهسنگين نگاه تيررس از پرشتاب هاييقدم با و داد تکان تأييد عنوان به دستي عقب به چرخيدن بدون آوا

 . شد دور
 را سکوت شکستن قصد. دوخت کسري به را منتظرش نگاه و ايستاد صالبت با ها،نگاه تير از خروج محض به

 اشغيردوستانه حاالت. داد قرار بازخواست مورد اشبارهيک حضور خاطربه را کسري اشعصبي نگاه با تنها نداشت،
 تا کردمي نگاه اطرافش به معذب و تاباندمي درهم را هايشدست مدام و بود گذاشته اثر کسري هايواکنش روي
 به را صدايش قبل لحظات از ترعصبي بلکه نشد، نرم تنها نه اما شود؛ ترنرم کمي آوا محکم و تلخ نگاه شايد

 .رساند گوشش
 اين با االن پس فهممنمي. نباشه اطرافم هم تونسايه ديگه حتي که بريد جوري بود قرار مياد يادم که اونجايي تا -

 !داريد؟ کارچي من رويروبه تونمسخره سکوت
 .رسوندممي گوشت به بايد که هست حرفايي يه -
 .زودتر خبخيله -
 .کنم شروع کجا از دونمنمي آخه -
 .نيستم شما عالف من -
 .بگم تا بشين -
 .داد قرار عتاب مورد را او غليظ اخمي با بود؛ متنفر غريبه هايآدم توسط شدنخطاب مفرد از
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 !ديدمي خودتون به رو صميمي برخورد ياجازه شما که باشه بوده طوري رفتارم از جايي کنمنمي فکر -
 به توجهبي و داد بيرون خودش بر تسلط براي عميقي نفس. کشيدمي گردنش پشت را دستش مداوم طوربه کسري
 :کرد شروع آوا هشدار

 باالخره تا شدم اطرافيانت پاپيچ قدراون. کجايي بگه نبود حاضر کسهيچ اما گردم؛مي دنبالت هاستمدت -
 ميشه ماهي يه حدود. داد رو سفربودنت خبر شه راحت وقتمبي و وقت هايمزاحمت دست از اينکه براي سميراخانم

 با اومدي وقتي از. ببينمت تونستم امروز باالخره تا دادم رو تخانواده کشيک و کردم ول رو زندگيم و کار کل که
 .نه يا جلو بيام که درگيرم خودم

 بشه؟ چي که -
 بپرسم؟ سؤال يه تونممي حرفي هر از قبل -
 :پرسيد را سؤالش بله، ينشانه به آوا سر خوردنتکان با
 کيه؟ بود کنارت که پسري اون -
 .نداره ربطي شما به -
 کني؟ ازدواج باهاش خوايمي -
 .کرد نثارش پرغضبي نگاه داشت، کنترلش در سعي که صدايي با آوا
 !نيست مربوط شما به گفتم -
 خيلي رو خاطرت که بود معلوم داشتم نظرت زير دور از که ساعتي چند همين تو کامالً اما نده؛ جواب باشه -

 .نيستي ميلبي چندان هم تو انگار خواد؛مي
 جرئت اما بود؛ شده کسري تمرکز ريختنبرهم باعث کوبيد،مي زمين روي داشتنآرامش براي آوا که هاييضربه

 .برود و شود بلند جا از تا است کوچک هرچند تلنگري منتظر آوا که بود مشخص چون ديد؛نمي خود در اعتراضي
 .دوخت صورتش به او هايضربه از را نگاهش آوا صداي با
 .بدم گوش ناآشنا يه زبون از هم اون خصوصيم زندگي مورد در بيخود تحليل مشت يه به که ننشستم اينجا -
 .تلخي خيلي -
 .الزمه آدما بعضي برابر در بودنتلخ -

 همان در و شد بلند جا از آوا. بزند کنار را آوا نگاه يخصمانه يپرده نتوانست هم کسري يشدهغمگين چشمان
 :گفت

 ... .ام شد تموم حرفاتون انگار -
 .پريد حرفش مابين برود، جلو مقدمه با و کند سکوت توانستنمي ديگر که کسري
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 .باشم تو با دوباره خواممي -
 شکست، بهتش وقتي و کاويد را مقابلش مرد صورت اششنيده هضم براي لحظاتي و ايستاد صاف شدهشوکه آوا

 .زد تلخي لبخند
 .نيست جالب اصالً شوخيتون -

 .دوخت او به را اشجدي نگاه کسري
 .گفتم جدي -
 .گذشت معمول حد از صدايش نواي و بود رسيده صفر زير به تحملش ديگر آوا
 !کنيدمي بيجا خيلي شما -
 شدنتموم اجازه که قبل سال چند از. بده گوش رو آخرش تا کن لطف پس گذاشتي اختيارم در رو وقتت که حاال -

 .بده فرصت بهم رو باراين. سوزممي دارم االن همين تا ندادي رو حرفام
 زدمي سفيدي به زياد فشار از که او يشدهمشت دستان به را نگاهش کسري. نشست دوباره عميقي ناراحتي با آوا
 .داد
 يه گفتم بهت هم موقعهمون اما دارم؛ زن من فهميدي که بشنوي رو اونجايي تا شدي حاضر فقط موقعاون -

 خودم روز اون به تا که بود دختري وجود کردمي وصل زن اون به رو من که ايمسئله تنها. دارم ترمهم پيوندي
 که داشتم رو اين دل نه و بشم دخترم خيالبي تونستممي نه بودم، کرده گير بدي دوراهي تو. بودم اطالعبي ازش

 از داشتم؛ تو به نسبت که تعهدي و عالقه و تو طرف يه از گذشت، بهم سختي روزاي. کنم محرومش مادر وجود از
 رو پدربودن زندگي دوراهي تو باالخره. بود معهده به دخترم برابر در پدر يه عنوانبه که مسئوليتي هم ديگه طرف

 روشن بهش نسبت رو موضعم هم اول همون. کردم قبول هم رو مادرش وجود اکراه با خاطرشبه و کردم انتخاب
 ... .و باشه نداشته من از همسر عنوانبه انتظاري هيچ خواستم ازش و کردم

 را خودش کرد سعي ظاهر در اما شد؛ پر عميق بهتي با آوا وجود. گذاشت تمامنيمه را حرفش آوا دست ياشاره با
 .دهد نشان تفاوتبي
 کني؟ ثابت رو چي که اومدي مدت همهاين بعد. نداره من به ربطي مسئله اين خب -

 :داد جواب گرفته صدايي با و گرفت صورتش مقابل را هايشدست شد، خم جلو به کمي کسري
 .دادم دست از تصادف يه اثر بر رو دخترم پيش ماههفت -

 که مردي به کوچکي هرچند دلداري بتواند که حرفي زدن براي و شد مچاله بود کشيده کسري که دردي از آوا قلب
 .کشيد جلو را خودش کمي بدهد بود شده جمع خود در کنارش

 .متأسفم -
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 .بوده تاوان اين باعث تو يشکسته دل آه شايد کنممي فکر اوقات گاهي -
 تو نه وقتهيچ اما کشيد؛ طول هامدت ناراحتيم و بودم ناراحت شدتبه فقط نکشيدم، آه هرگز من! نگو مزخرف -

 زمين روي از گل يه پرکشيدن. نکردم نفرين دونستمنمي ازش هم چيزي و نديده هرگز که رو زني اون نه رو،
 .داره خبر ازش خدا فقط که حکمتي داره، حکمتي

 از دادم وقف نبودش جريان با رو خودم تازه وقتي تصادف اون بعد ماه سه. بود خراب حالم پرپرشدنش از بعد -
 رفت؛ اعتراض بدون هم مرجان. نداشتم رو تحملش توان گلرخ بدون چون هميشگي؛ جدايي يه شدم، جدا مرجان

 .سقف يه زير بوديم آدم دوتا فقط بوديم، نکرده زندگي باهم عمالً مدت اين در چون
 !کردي؟ کارچي تو -

 :گفت نداشت بازشدن خيال انگار که ايگرفته صداي همان با آوا عصبانيت به توجهبي
 .شدم جدا -
 !راحتي؟ همين به -
 .آره -
 ها؟مهره چيدن بد قيمت به حتي کني، بازيش خواست دلت هرجور که شطرنجه بازي زندگي کردي فکر تو -

 بازي؟مي که خودتي آخرش بشن، چيده بد اگه دونيمي
 .برممي جلو دارم دوست خودم که طورهمون رو بازي اين من -
 .کند خالي را دلش يعقده داشت سعي فرياد با که خوردمي هم به حالش بودنشجانببهحق همهآن از آوا
 .خودخواهي بس از -
 نتونستم مدت اين تو من آوا. عشقه عين دنبالشي به هاسال که باشه کسي آوردندستبه براي وقتي خودخواهي -

 ديدممي کنارم رو تو مرجان جايبه هميشه. بود قشنگ و شيرين برام هميشه تو با زندگي دورنماي و کنم فراموشت
 باشه ما دوباره پيوند حکمتش اون رفتن شايد پس گفتي؛ دخترم رفتن حکمت از. کنم خوشبختت تا اومدم باراين و
 ... .خ و

 دلش در او وقيحانه هايحرف از که خشمي با آوا. بود محض حماقت کسري مانند مردي برابر در دادننشان نرمش
 شوند جمع دورشان بعد لحظاتي بود قرار که مردمي به توجه بدون و شد بلند جا از بود، کرده جوشش به شروع
 :گفت

 مردي بودنپاک به االن تا که متأسفم خودم براي. کاريـيانت*خـ و انگيزنفرت خودخواه، مرد يه من نظر در تو -
 با بينممي االن اما کرده؛ رفتنش به مجبور زندگي اجبار خيالم در که مردي. داشتم ايمان بوده نامزدم زماني که
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 ازت راهم وقته خيلي که مني من، به عالقه ذاريمي رو اسمش تمام وقاحت با و نداري فرقي بازـوس*هـ مرداي
 .ندادم دست از بيشتر رو آرامشم تا برو. شده جدا

 گرده؟برمي پسره همون وجود به رفتارت اين -
. ندارم ورودت براي مجددي قصد و رفتي بيرون قلبم و فکر از و گذشته نسبتمون از وقته خيلي نداره، ربطي تو به -

 .دادممي دستت کاري يه حتماً وقيحانه حرفاي اين با وگرنه کردم؛ خالي بدي هر از رو دلم کن شکر رو خدا برو
 به و گذشت بودند شده جمع دورشان که مردمي اليالبه از سرعتبه و بخشيد قدرت اششدهسست هايقدم به

 او پايهم و بيايد کوتاه که بود هاحرف آن از ترسمج کسري انگار اما نکرد؛ توجهي ماندن براي کسري هايالتماس
 .ايستاد لحظاتي فاصله حفظ با آوا. دويدمي دنبالش به
 خالص تو مثل وقيحي مزاحم شرّ از رو من قانون تا کنممي شکايت ازت بشي مزاحمم ديگه بار يه اگه آقاکسري -

 تلنبار دلشون تو ازت عقده کلي که بيفتي آقايوني همون دست چطوره بکنم؛ تونممي هم ديگه کار يه البته! کنه
 !شده

 براي ديد بهتر و دوخت اششدهدور هايقدم به چشم حسرت با تنها و نشست عقب کسري اشپرجذبه تهديد با
 . نکند درست دردسر خود

 قصد و آيد فائق هايشترس بر بود توانسته آوا باالخره که بود کرده انتخاب برگشت براي را روزي درست کسري
 ترديدي شنيد، او از که هاييحرف و کسري آمدن با اما کند؛ اشآينده وارد هميشه براي را سپهر روز همان داشت

 سرش. نشست نيمکتي روي بقيه به نرسيده شدن،آرام براي. بود درآورده لرزه به را وجودش تارهاي کوه استواري به
. بست آمددرمي رنگي به هرلحظه که دنيايي روي به را پرخشمش و خسته چشمان و گرفت لرزانش دستان بين را

 مردها به اعتماديبي تخم دوباره و بودند برگردانده وجودش به دوباره را ازدواج از ترس صدايک باهم قلبش و ذهن
 .کاشتند دلش در را

 پشت در عذاب يملکه مانند کسري تصوير. ندارد برايش خطري ازدواج که بقبوالند خودش به توانستنمي ديگر
 سياه موهاي از زيادي تارهاي شدنخاکستري زمان آن با اشظاهري فرق تنها گرفت؛ شکل اشبسته هايپلک

 آسمان به سر که ايخودپرستي و خودخواهي هم آن بود، کرده پيدا فاحشي تفاوت باطن در اما بود؛ اشگذشته
 ذهنش لوح از را کسري مثل نامردي ياد تا نشست نيمکت روي صاف و داد تکان طرف دو به را سرش. بود برداشته

 را جديدش اعتماديبي و ترس چطور که بود مانده مستأصل. افتاد لرز به انتظارش و سپهر يادآوري با. کند پاک
 از. بود سپهر راندن نظرش در کار ترينسخت لحظات آن در. براند خود از را او هميشه براي و کند توجيه او براي

 منتظر استرس با اشچندمتري در که بشنود را مردي قلب شکستن صداي توانستمي خوبيبه هم ثانيه همان
. شد بلند جا از ذهني درگيري کلي با. باشد اميدوار داشتنش به بتواند ديگر داشت شک که آوايي بود؛ آوايش برگشت
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 جا از فنر مانند ديدنش با سپهر. درآمد حرکت به سپهر پاک احساسات کردنله قصد به محکم و جدي هاييگام با
 او چشمان انتظار به نسبت تفاوتبي. بود وجودش استرس و نگراني گواه اشچهره. کرد تند قدم سمتشبه و پريد
 :پرسيد و داد جرئت خود به سپهر که داشت را نشستن قصد

 شد؟ چي -
 .هيچي -
 !هيچي بعد زدي،مي حرف باهاش داشتي مدت همه اين -
 .مزخرف مشت يه -
 بزني؟ حرف خواينمي -
 .درسته -
 .بزنم حرف من تا بريم پس خب،خيله -
 .کرد داشتند دو آن به توجهيبي در سعي که ايبقيه به اياشاره چشم با آوا
 .نيست وقتش االن -

 .داد اوج صدايش به و کند حبس را بود کرده النه دلش در که اضطرابي نتوانست ديگر سپهر
 .ديگه روز يه به ميدي محواله رسيد که من به اما نبودن؛ مهم برات بقيه و داشتي وقت نامرد اون براي -

 جدالي و سماجت با و نبود مهم کسهيچ نگاه سپهر براي. شد زوم سپهر خصوصبه دو آن روي هوابي همه نگاه
 حال در کنجکاوشان نگاه زير او برعکس که آوا اما نخورد؛ تکان جايش از ايذره آوا به دوخته چشم خاموش

 :گفت و گزيد لب بود شدنله
 .شدن زوم ما روي همه باش، آروم -
 !درک به -
 کنم؟ گوش حرفات به االن نيستم حاضر که اينه فقط مشکلت -
 .باقيه الينحل هم االن تا بوده، همين هميشه تو با من مشکل تنها -
 کنندهاذيت زيادي برايش اشخانواده سرزنشگر نگاه و بود افتاده گير بدي وضعيت در. دوخت بقيه به را نگاهش آوا

 جايي به وقتي. شود دور کنندهمحاکمه جو آن از تا کشيد و گرفت دستش بين را سپهر آستين يلبه هوابي پس بود؛
 .ايستاد او از کمي فاصله در ـينه*سـبهدست و کرد رها را آستيش رسيد، هاآن سرزنشگر نگاه از دور

 .بفرما خب -
 از لبريز نگاهي با و آرام را خودش داد، بيرون آن با جايک را درونش دردهاي تمام انگار که عميق نفسي با سپهر
 .گرفت هدف را آوا منتظر چشمان بود، تالش در نشدنجاري براي شدتبه که اشکي
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 .دارم دوستت -
 دانستمي انگار. کرد منتقل آوا به را بود کرده سنگيني دلش در که هاييحرف تمام جمله يک در و خالصه طوربه
 حس بود، برگشت حال در کسري پيش از که آوايي ديدن با. کندکمي فلج کامالً را آوا کوتاه يجمله همان با که

 داشت، برخورد او با ديدارشان اولين از که بود آوايي همان شبيه نظرش در نيست، ناهار از قبل آواي همان که کرد
. بکشد پايين اشمنفي موضع از را او تا بود کرده قصد جمله يک همين با. بيشتر حتي و روزها آن سردي همان به
 رويش را اثري همان حرفش فهيمد بود اشزدگيبهت نشان که او يشدهگشاده چشمان و باز دهان ديدن با

 .آورد فراهم برايش را دردسري بدون زدنحرف امکان همين و کردمي را فکرش که گذاشته
 سمت از شدنرونده طاقت من آوا. رسيدنمي مشام به رفتن اين از خوبي بوي. داشت برم ترس رفتي باهاش وقتي -
 مني، مال تو. شه صاحبت بخواد نرسيده راه از يکي حاال که نکردم صبر داشتنت براي مدت همهاين. ندارم رو تو

 به دلت تو زمان گذشت با قراره که ايعالقه از رو توقعم سطح خودت. تو حتي بگيره ازم رو حقم تونهنمي کسهيچ
 توي شسروکله دوباره کسري وقتي هم اون بروني، خودت از رو من بخواي اگه انصافيهبي. بردي باال بياد وجود

 .اونم از ترمحق من. شده پيدا زندگيت
 .کرد شروع دوباره کوتاه مکثي با و داد خود به کردنتازه نفس براي فرصتي

 تهش به صبرم ديگه بينممي االن اما نميشه؛ باز گله به زبونم هرگز بمونم منتظرت هم ابد تا اگه کردممي فکر -
 من و بزن رو حرفت رک کنممي خواهش پس ندارم، تواني ديگه. کرده حس رو رقيب وجود هم صبرم انگار رسيده،

 .کن رها شناورم درش که هواييبي اين از رو
 و ملتهب صورت به دارکش نگاهي آوا. بگيرد را جوابش تا کرد سکوت و انداخت آسمان به نااميدي سر از نگاهي

 که ايخنده کرد؛ خنديدن به شروع هوابي بود، سالي طوالني به سپهر براي که لحظاتي از بعد. انداخت نگرانش
 هم را خودش سپهر جدي هايحرف برابر در غيرنرمالش واکنش آن از تعجبش. نداشت را کردنشتمام خيال انگار

 سپهر. نداشت اهميت برايش خنديدن جز چيزي شرايط آن در انگار. داشت ادامه عجيبي طرزبه اما بود؛ کرده شوکه
 کهدرحالي باالخره. کردمي نگاه را او بيشتري نگراني با لحظه به لحظه بود، نکرده درک را او يخنده دليل که
 :گفت و گرفت دهانش جلوي را دستش بود، مشهود لحنش و چهره در هنوز خنده يماندهته
 .ببخشيد -
 ؟!چيه براي تخنده -

 :گفت و زد هم را آخرش يخندهتک
 .نشدم ديوونه نباش، نگران -
 چي؟ پس -
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 .باشه تو پرشتاب حرفاي خاطربه شايد دونم،نمي رو دليلش هم خودم -
 !من؟ حرفاي -
 .نگير هم ايراد نشو، ناراحت. کنم فکر آره -
 .ترسيدم خردهيه بود، مبهم برام دليلش چون فقط بينم؛نمي ايرادي -
 از دست شيم،مي نزديک صبرت خط آخر به داريم که هم االن حتي تو. ترسيدني دور تو شهمه امروز انگار بله، -

 .داريبرنمي کردنجمع امتياز
 !امتياز؟ -
 هيچ به صد من برابر در االن و شدم سالح خلع کردي شليک سمتمبه حرفات توسط که رگباري اين با. آره -

 .بردي
 :داد ادامه و نشست جدول يلبه روي بر هايشحرف بين مکثي با
 يـطه رابـ و بدم پايان گذاشتم روت جلو روز اون شدنوصل براي خودم که ايعالقه بندنيم اون به که اومدم -

 .ستشدهتموم برام وقته خيلي اون نيست، کسري به دوباره بستندل خاطربه البته. کنم خفه نطفه تو رو نشدهشروع
 چيه؟ خاطربه پس -
 ...اما شد؛ ورحمله وجودم به بيشتري شدت با باراين که بود دلم تو رشدکرده اعتماديبي و ترديدا همون علتش -

 .نياورد تاب را سکوتش قرار،بي سپهر
 چي؟ اما -
 با رو آرزوهات کاخ نتونستم که بردي کار به ايجمله بدم، گوش حرفات به کردي مجبورم پرخاش با وقتي اما -

 .کشيد شديدي ترمز ترديدام برابر در حرفات. کنم تبديل خاک به رحميبي
 آوا تعبير به و بود معلق خأل نوعي در انگار. کردنمي درک را شدهزده هايحرف معناي و بود شده بسته سپهر ذهن

 آوا به نگاهش. کردمي نگاهش گنگ ماندهعقب افراد عين درست شد،مي ديده هايشلب روي ريزي يخنده که
 آوا. کند هضمشان آسانيبه بتواند تا بردارد پرده اشمُهرخورده هميشه احساسات روي از ترراحت تا کردمي التماس

 ترعـريـان را احساسش و داد را دلخواهش پاسخ شود دنيايش همه باالخره بود قرار که مردي چشمان خواهش به
 .گذاشت نمايش به او پاک قلب برابر در
 .داره نياز ما هردوي قدماي به رو پيش يجاده اين کنم، يکي باهات رو راهم حاضرم من -

 دستش پروابي و پاشيد رويش به سردش هميشه لبخندهاي برخالف گرم لبخندي سخاوت با بيشتر باورپذيري براي
 ترينعاشقانه برايش که آوا کلمات با سپهر باوربي نگاه رنگ باالخره. کرد قالب سپهر سرگردان انگشتان بين را
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 اششيفته نگاه با را آوا ژرف سکوتي در شد باعث که باوري رسيد؛ شيريني باورپذيري به نواختمي را ملودي
 .آزاد سقوطي از هراس بدون زد، تکيه آن بر شدمي راحت خيال با که اعتمادي و اطمينان از سيراب کند؛ سيراب

 
  پايان

  
 اثر اين خلق بابت نويسنده از تشکر با

 ..است شده منتشر دانلود نگاه سايت در و آمده در تحرير رشته به دانلود نگاه انجمن در رمان اين
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